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شهردارى ها بودجه شهر را به خدمات وابسته کنند
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نصب بنرهاى
«فرهنگ شهروندى»

درایستگاه هاى 
اتوبوس سین

شهردار کاشان: وظایف شهردارى قابل تغییر نیست 

خواهرخواندگى قنات جهانى«مزدآباد»با«گناباد»

نیاز نوش آباد جذب سرمایه گذار
 براى احداث هتل است

در آیین معارفه شهردار ورنامخواست مطرح شد:
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پرداخت ساالنه
1/1 میلیون تومان به 

شهردارى ها 
توسط مردم استان

در فضاى میان ساختمان ها و بناها، عناصر مکملى 
نیاز است تا زندگى شهرى را سامان بخشد. تجهیزاتى 
کــه امــکان زندگــى را در فضاى محصــور میان 
ســاختمان ها فراهم آورد. این اجزا، جریان حرکت، 
سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم مى کنند 

و به آن روح مى بخشند.
در زندگى امــروزه، عالوه بر تأمیــن نیازهاي اولیه 
شــهروندان، باید با دید هنري و زیبایی شناسانه هم 
به شهر نگاه کرد تا امکان زندگی با کیفیت باال براي 
جمعیت شهرنشینی که روزبه روز تعدادشان افزایش 

می یابد، فراهم شود. 
همین دید هنري اســت که به شهر هویت می دهد. 
بسیاري از شــهرهاي قدیمی و تاریخی ما که هنوز 
بافت قدیمی شــان را حفظ کرده اند، ظاهر باهویتی 
دارند. ولى هم اکنون ناهمگونی در شــهرهاي ما به 
ریزترین بخش هاي مبلمان شهري نیز کشیده شده 
است. پل روي جوي هاي آب، شــکل سطل هاي 
زباله و جاي نصب آنها، نیمکت پارك ها، شــکل و 
رنگ نرده ها، تابلوهاي راهنما و ... ظاهراً بی اهمیت 
هســتند درحالی که این ها جزء مبلمان شــهري و 
هویت شهرهاي ما هســتند که درباره آنها زیاد فکر 

نشده است.

تعریف مبلمان شهرى
اثاثیه، تجهیزات یا مبلمان شهرى، اصطالحات رایج 

این تسهیالت و امکانات شهرى هستند.
در واقع مبلمان شهرى به مجموعه وسیعى از وسایل، 
اشیا، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها و عناصرى گفته 
مى شود که جهت ایجاد آســایش، حفاظت، زیبایى، 
راحتى،راهنمایى و ... به کار گرفته مى شود که شامل 

سه دسته عمده است:
1-     تجهیزات کاربردى

2-    تجهیزات ایمنى و آسایش
3-   تجهیزات زیبا سازى فضاى شهرى

تجهیزات کاربردى شهرى داراى زیر مجموعه هاى  
مى باشد که عبارتند از   :

■   تعیین جهت و ارائه اطالعــات مانند: تابلوهاى 
راهنما، نامگذارى ها و ...

■   ارائه مقررات مانند تابلوهاى راهنمایى و رانندگى، 
تابلوهاى اخطار و ... 

■ ارائه کاال و محصــوالت مانند کیوســک هاى 
روزنامه، صندوق پست و ... 

■   مبلمان ثبتى مانند پارکومترها، تقویم ها  وغیره
تجهیزات ایمنى و آســایش شــهرى نیز داراى زیر 

مجموعه هایى مى باشند که عبارتند از    :
■   استراحتگاه و پناهگاه مانند نیمکت ها و آالچیق 

ها 
■    حفاظتى مانند نرده ها، حصارها  و جداکننده ها 

■  تفریحى مانند : وســایل بازى کودکان، وسایل 
ورزشى و ... 

تجهیزات زیبا سازى فضاى شهرى   :
■     وسایل فرهنگى مانند مجسمه ها و المان ها 

■  فضاى سبزمانند باغچه ها، گلدان ها، پارك ها و ... 
تجهیزات شــهرى به عنوان مجموعه اى از وسایل 
متحرك  و نیمه متحرك  و کاربردى یا تزئینى که با 
اجازه یا اطالع مقامات دولتــى به طور دائم یا فصلى 
در فضاى عمومى شهر در اختیار  ساکنان قرار گرفته 
اند جزء الینفک محیط زیســت یک شــهر جهت 
نمایش و شــناخت  کامل هویت یک شهر مى باشد. 
در واقع مى توان با نگاه به مبلمان شــهرى  به عمق 
توجه مســئوالن و برنامه ریزان شهرى و همچنین 
خصوصیات فرهنگــى و رفتارى شــهروندان یک 

شهر پى برد.

لزوم توجه به مبلمان شهرى
بستر کالنشهرهاى امروز پاســخگوى نیاز ساکنان 
خود نمى باشد و شــدت فعالیت هاى شهرى شرایط 
بسیار سخت و مخربى براى شهروندان به وجود آورده 
است. اجزاى کالبد شهر هاى امروزى از جمله اصفهان 
با سرعت حرکت انسان ها و فشــار سنگین زندگى 
شهرنشینى سازگارى ندارد و فضاها و کاربرى هاى 
عمومى آن از ظرفیت و قابلیت الزم جهت پاسخگویى 
به نیازهاى زندگى پر شتاب شهرى برخوردار نیست. 
در این میان کیفیت فیزیکى شــهرها، زیبایى شهر 
و رضایت شــهروندان بدون برنامــه ریزى صحیح، 
مکانیابى مناســب، لحاظ شــرایط بومى و فرهنگى 
و ایجاد تناســب کارکردى ابعادى در شهر، سطوح 

ارتباطى و به ویژه مبلمان آن ایجاد نخواهد شد .
در حال حاضر اکثر ســازمان ها و مراکز دســت اندر 
کار کشــور، برنامه ریزى و مکانیابى صحیح مبلمان 
شــهرى را به عنوان یک راهبرد قطعى براى ایجاد 
محیطى پایدار، مناسب و منطبق بر شرایط بومى تلقى 
نمى کنند و با عدم برنامه ریزى یا برنامه ریزى ناقص 
و غیر استاندارد در این زمینه، به هرج و مرج بصرى و 

عدم کارایى این عناصر در محیط هاى شهرى دامن 
مى زند و از طرف دیگر مبلمــان موجود نیز به دلیل 
مشکالت فرهنگى  و عدم رسیدگى دائمى و مدیریت 
نامناسب،کاربران را با مشــکالت عدیده اى روبرو 

ساخته است.
تداخل فرهنگ اصیل ایرانى و فرهنگ وارد شــده از 
سایر کشــورها  به دلیل گسترش ارتباطات و ترکیب 
فرهنگى نواحى مختلف کشور به دلیل گسترش مقوله 
شهر نشینى و مهاجرت واصطکاك میان فرهنگ ها 
در شــهرها  بیانگر این امر است که با توجه به هرج و 
مرج موجود، هرچه بیشتر جاى خالى  یکپارچه سازى 

و نظم دهى فضاهاى شهرى احساس مى شود.
مبحث مبلمان شــهرى در کنار رفع نیاز هاى مادى 
گروه هاى مختلف استفاده کننده از فضاهاى شهرى، 
به جنبه زیبا شناسانه آن نیز باید بپردازد و این زیبایى 
بیش از هر چیز حاصل هماهنگــى، وحدت و تنوع، 
تکرار شوندگى و انعطاف پذیرى عناصر شهرى است. 
درغیر این صورت نابه سامانى و بى هدفى که امروز 
به دلیل پراکنده کارى و خود محورى به بهانه هایى 
مانند  صرفه اقتصادى و نبود الگو و ضوابط مناسب و 

استاندارد براى این عناصر بروز کرده و چهره شهر را 
مخدوش نموده همچنان حل نشده باقى مى ماند.

رویکرد طراحى در مبلمان شهرى
فرآینــد طراحــى فضاهــاى شــهرى مراحــل 
پیچیده اى دارد که یکى از آنها برنامه ریزى مستقل 
براى هر یــک از عناصر عملکــردى در هر فضاى 
شهرى است . خیابان فضایى اســت زاییده زندگى 
اجتماعى پر تحرك و فعال شــهروندان که به خوبى 
منعکــس فرهنگ اســتفاده کننــدگان در آن قابل 
مشاهده است و تنوع عناصر در طراحى یک خیابان از 
ویژگى هاى اصلى است و طبعا با شناخت اولیه نسبت 

به تک تک آنها مى توان به یک کل یکپارچه رسید.
کلیه فضاهاى مورد بررســى در داخل بافت قدیمى 
یا نســبتا قدیمى در شهرهاهســتند و با یک ارتباط 
تنگاتنگ در بافت تنیده شده اند.این فضاها در درجه 
اول براى استفاده پیاده ها ســاخته شده و قبل از هر 
چیز داراى عملکرد و شــخصیت پیاده مى باشند تا 
ســواره. انجام اصالحات کلى در ایــن فضاها بدون 
ایجاد تغییرات کلــى در بافت اطــراف امکان پذیر 

نیست و باید ســعى در حفظ هویت مکانى و اولویت 
کاربرى در طرح ها نمود. از آنجایى که در این مبحث 
تمرکز طراحى بر طراحى کانکس ها و ایستگاه هاى 
اتوبوس شهرى مى باشد، اولویت هاى ارائه شده بر 
حول محور موضوع طراحى مى باشد اما تالش بر آن 
شده تا با ســایر اولویت هاى طراحى مبلمان شهرى 

تناقضى نداشته باشد.
این اولویت ها را مى توان به چند دســته کلى تقسیم 

بندى کرد:
■    وسعت بخشیدن به فضاى پیاده.

■    در نظر گرفتن فضاهاى مخصوص عابر پیاده در 
مکان هاى مناسب بر اساس تجزیه و تحلیل الگوهاى 

رفتارى استفاده کنندگان
■   قرار دادن وسایل شهرى در جاهاى تعیین شده که 

حداقل برخورد را با عابر پیاده داشته باشد.
■در نظر گرفتن محل مناســب براى نشســتن به 
طورى کــه با فعالیــت هاى کاربرى هــاى اطراف 
تعارض پیدا نکرده و خللى نیز براى عبور سایر پیاده 

ها ایجاد ننماید.
■   در نظر گرفتن فضاى مخصوص انتظار پیاده ها در 

جهت مسیر وسایل نقلیه.
■   پرهیز از تراکم زیاد یا کم در جانمایى انواع مبلمان.
■ مکانیابى انواع مبلمان در نقاط با دسترسى آسان.

■ رعایت فواصل مناسب در اســتقرار انواع مبلمان 
با توجه به شرایط محیط و میزان استفاده کاربران.

اصول  مورد نظر در رونــد طراحى در 
راستاى ساماندهى فضاى شهرى

فضاى شهرى بر طبق یک سرى قواعد و معیار ها به 
وجود مى آید .اصول و قواعدى که محصول قرن ها 

تجربه بوده و در طراحى رعایت مى شده است.
■    اصول زیبا شــناختى فرم ها از لحاظ فرم هاى 

محورى و فرم هاى  متباین
الف - اصل محصور کردن فضا :

 اگر فضا به شکل مطلوبى محصور نشود، نمى توان 
به یک فضاى شــهرى مطلوب دست یافت. نسبت 
ارتفاع به بدنه فضاى محصور اگر یک به دو باشــد، 
در این حالت لبه باالیى بدنه تقریبــا بر محدوده ى 
باالیى میدان دید منطبق اســت و آســتانه محصور 

شدن در فضاست . 
اصل مقیاس و تناسب (مقیاس انسانى) : 

اگر اندازه یک فضا با پیکر انسان ارتباط مطلوب داشته 

باشد گفته مى شود که فضا مقیاس انسانى دارد.
ب - اصل فضاهاى متباین :

 فضاهایى هستند که از نظر خصوصیات عرض و طول 
و ارتفاع از طرفى و عناصر و اجزاى محصور کننده از 
طرف دیگر با یکدیگر تفاوت دارند . ارزش فضاهاى 
متباین این اســت که از یکنواختى فضاهاى ارتباط 

دهنده مى کاهد .
■   طراحى بدنه هاى ( نماهاى ) فضاى شهرى :

 دیواره ها و جدارهاى محصــور کننده یک فضا باید 
داراى خصوصیاتى باشــد تا بتوان بــه یک فضاى 

مطلوب دست پیدا کرد .
داراى نظم باشد: بین نماها و اجزاى یک نما از لحاظ 

کمیت، سازگارى و توافق وجود داشته باشد .
داراى وحدت و ترکیب باشد: ترکیب بر پیوند و ترتیب 
اجزا و عناصر استوار است و وحدت نما حاصل یگانگى 

و تقویت محور مرکزى است .
ترکیب و ارتباط روزنه ها براى دســتیابى به آرامش 
بصرى در نما: روزنه ها باید به صورتى باشد که چشم 
به راحتى و آسانى از یک عنصر در نما به عنصر دیگر 

حرکت کند.
    نحوه نور پردازى:

از دیگر مواردى که در مبلمان شهرى مى توان مورد 
بحث و بررسى قرار داد، نحوه نورپردازى و روشنایى 
شــهرها، مراکز و خیابان هاى شــهرى است. طبق 
اصول مبلمان شهرى، در مراکزي که افراد به میزان 
امنیت بیشتري نســبت به دیگر مراکز احتیاج دارند، 
مانندایستگاه هاى اتوبوس و  پارك ها، مراکز خرید و 
دیگر مراکز عمومی باید از تعداد بیشتري از چراغ هاي 
روشــنایی در خیابــان و مکان هاي فوق اســتفاده 

شود. 
طراحی این چراغ ها در سطح شهر به فن آوري طراحی 
این نوع چراغ ها، وســعت خیابان و حتى به مراکزي 
که این چراغ ها در آن نصب می شــوند بستگی دارد. 
 اگر چه این تمهیدات در شب بیشــتر مورد استفاده 
قرار می گیرند اما از اهمیت ویژه اي برخوردار اســت. 
زیبایى چراغ هاى روشنایى در سطح شهر مى تواند 
در طول روز جلــوه زیبایى به شــهر بدهد. اهمیت 
وجود روشنایی در سطح شهر به دلیل افزایش ایمنی 
در ســطح خیابان ها به ویژه در مراکز پررفت و آمد، 
راهنمایی جهت ها در ســر تقاطع هــا، چهارراه ها، 
پل ها، ساختمان ها، تشخیص هویت و موقعیت محل

 است.

فضاهاى میان ساختمان ها و بناها  و نیاز به مبلمان شهرى 

شهردار مبارکه:
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مدیر هماهنگى و نظارت بر ضوابط شهرسازى و معمارى 
شهردارى اصفهان گفت: یک ساختمان تا پنج سال مهلت 
ساخت دارد و چنانچه در این زمان ساختمان تکمیل نشود، 
مالک مى تواند با مراجعه به شــهردارى، پرداخت مابه 
التفاوت عوارض و تمدید قراردادهاى مهندســان ناظر 

ساختمان، به عملیات ساختمانى ادامه دهد.
مهرداد مهلوجى اظهارداشت: پروانه هاى ساختمانى که 
توسط شهردارى صادر مى شود، مطابق مصوبات وزارت 
کشور پنج سال اعتبار قانونى و دو مرتبه به مدت یکسال 
قابلیت تمدید دارد. وى با اشاره به اینکه در بسیارى از موارد 
این مهلت پنج ساله پاسخگوى زمان مورد نیاز براى ساخت 

و سازها بوده است، ادامه داد: در برخى موارد نیز مشاهده 
شده به دلیل شرایط مالى مالک، ســاختمان ها احداث 
نمى شود و باید مالکان ساختمان را به گونه اى محصور 
کنند تا براى سایر شهروندان ایجاد مزاحمت نکند. وى 
گفت: با توجــه به اینکه مهلت پروانه هاى ســاختمانى 
پنج ساله پیش بینى شده اســت، در صورتى که پس از 
این مهلت، ســاختمان به صورت نیمه کاره رها شــود، 
شهردارى مى تواند طبق بند 14 ماده 55 قانون شهردارى 
ها به منظور کاهش خسارت ناشى از فعالیت ساختمانى به 
سیما و منظر شهرى و همچنین به عابران شهر، نسبت به 

اینگونه ساختمان ها اقدامات مؤثر را انجام دهد.

معاون عمران شهرى شهردارى شهرضا گفت: از جمله 
خدمات عمرانى شهردارى شــهرضا، آسفالت بیش از 
200 هزار مترمربع از معابر شهرى شهرضا در مدت هفت 
ماه گذشته بوده که بخشى از آن به صورت آزمایشى، با 

آسفالت حافظتى میکروسرفیسینگ انجام شده است.
مهدى طبیبیان عنوان کرد: اجراى 235 هزار متر مربع 
آسفالت از جمله اقدامات عمرانى شهردارى شهرضا در 

مدت هفت ماه گذشته است.
وى تصریح کرد: این عملیات شامل روکش کامل معابر 
اصلى و پرتردد از جمله بلوار پاســداران و بلوار کشاورز 

شمالى بوده است.

معاون عمران شــهرى شهردارى شــهرضا ادامه داد: 
آســفالت خیابان انقالب اســالمى، فرعى 4 پاسداران، 
ضلع شــرقى و غربى رودخانه جنب میدان میوه در بلوار 
شــهیدقانع و بخشــى از بلوار جانبازان کــه به صورت 
آزمایشى با آسفالت حفاظتى میکرو سرفیسینگ به اجرا 
در آمد، از جمله دیگر خدمات عمرانى این شــهردارى 

بوده است.
طبیبیان گفت: مجموعه ایــن اقدامات با هزینه اى بالغ 
بر 44 میلیارد و 750 میلیون ریال انجام شــده، این در 
حالى است که قدمت آســفالت بعضى از معابر به باالى 

20 سال مى رسید.

مهلت5ساله احداث ملک طبق 
پروانه ساختمانى 

اجراى آسفالت 
میکرو سرفیسینگ در شهرضا

تعویض مخزن آب پارك 
«شهداى گمنام» هرند

به گزارش روابط عمومى شهردارى هرند، مخزن آب 
قدیمى و پوسـیده واقع در پارك شهداى گمنام هرند 

تعویض شد.
این مخـزن که بـه علـت پوسـیدگى، کارایـى الزم 
بـراى نگهـدارى آب مـورد نیـاز فضـاى سـبز را 
نداشـت، با مخزن 20 هـزار لیترى جدیـد جایگزین 

شد.
کنعانى، مسـئول فضاى سبز شـهردارى هرند گفت: 
پیش از آن رسیدگى به فضاى سبز هرند با مشکالتى 
مواجه بود، ولى اکنون ضمن بر طرف شدن مشکالت، 
از هدر رفتـن آب که مخزن قبلى به علت پوسـیدگى 
نمـى توانسـت کامـل در خـود نگـه دارد، جلوگیرى 

مى شود.

معرفى شهرداران جدید 
جندق و فرخى

«محمد على حشمت» به عنوان شهردار جدید جندق 
و «حجت ا...عسکرى» به عنوان شهردار جدید فرخى 

معرفى شدند.

دیدار مسئوالن 
شرکت پاالیش نفت 
با شهردار شاهین شهر

مدیر عامل شـرکت پاالیش نفت اصفهان به همراه 
جمعى از معاونان و مدیران این شـرکت، با شـهردار، 
رئیس و اعضاى شـوراى اسـالمى شهرشاهین شهر 

دیدار کردند.
عیسـى بهمنى شـهردار شـاهین شـهر در این دیدار 
گفـت: انتظار مـى رود بـه دلیل همجوارى شـرکت 
پاالیش نفـت با شـاهین شـهر، حتى االمـکان این 
شـرکت در زمینـه جـذب نیـروى انسـانى از بیـن 
جوانـان تحصیـل کـرده و نخبه این شـهر اسـتفاده 

کند.
لطفعلى چاوشـى، مدیر عامل شـرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیـز در ایـن دیدار ضمـن تبریـک انتصاب 
شهردار شاهین شهر، توضیحات مبسوطى از فعالیت 

پاالیشگاه ارائه کرد.

کانیوگذارى، زیرسازى و 
آاسفالت معابر وزوان

شـهردارى وزوان جهت بهبـود عبورومرور شـهرى 
اقدام به اصالح، کانیو گذارى، زیرسـازى وآسـفالت 
خیـا بـان مطهـر، کوچـه هـاى فرعـى منتهـى بـه 
کوچـه خیـام، بـن بسـت شـهید صمدیـان وکوچه 
پنجـم خیابـان 20 متـرى معلـم بـه مسـاحت بیش 
ازسـه هـزار متـر و اجـراى 370 تـن آسـفالت کـرد 
و بقیـه محلـه هـاى مـورد نیـاز نیـز دردسـت اقدام

 است.

بازدید 2/5میلیون گردشگر 
از نیاسر

شهردار نیاسـر از بازدید بیش از 2/5 میلیون گردشگر 
داخلـى و خارجـى از آثـار تاریخى شـهر نیاسـر خبر 

داد.
سبحان نظرى گفت: بیش از 2/5 میلیون نفر گردشگر 
از آثار شاخص تاریخى شهر نیاسر از جمله آبشار، باغ 
تاریخى تاالر، غاررئیس، چارتاقى و آیین گالبگیرى 
و گلچینى نیاسر از بهار تا پایان تابستان بازدید کردند.

وى با اشـاره به افزایـش بازدید گردشـگران به ویژه 
گردشگران خارجى از نیاسر اظهار داشت: نکته جالب 
از نظر گردشگران، وجود مجموعه اى از آثار تاریخى 
و جاذبه هـاى زیباى طبیعى و آئین سـنتى در شـهر 

نیاسر است.
شـهردار نیاسـر افزود: در این مدت مشـخص شـده 
15 هزار گردشـگرخارجى از نیاسـر بازدید کـرده اند 
که مى تـوان بـه کشـورهاى حـوزه خلیج فـارس و 
کشـورهایى از جمله روسـیه، آلمان، ژاپن، فرانسـه، 

چین، کره جنوبى و ... اشاره کرد.

روى خط

 شهردار کاشــان گفت: خدمتگزارى موفق با نگرش 
متفاوت در مدیریت حاصل مى شود.

سعید ابریشمى راد افزود: وظایف شهردارى قابل تغییر 
نیست و خدمات شــهردارى در طول دوره تصدى هر 
شــهردار صورت مى گیرد، اما تفاوِت خدمت رسانى در 

نگرشى است که پِس این عملکرد وجود دارد.
وى توجه به حوزه منابع انسانى و توانمند سازى نیروى 
انسانى را یکى از موضوعات مهم و شرط موفقیت دانست 
و بیان داشــت: باید امروز به این ســرمایه عظیم توجه 
ویژه اى بشود. وى  با اشاره به اینکه در حال حاضر در 
شهردارى کاشان ساختار تشکیالتى و سازمانى نیازمند 
مهندسى است، گفت: سیستم ادارى شهردارى نباید به 

صورت ادارى اداره شود و باید تفکر مهندسى بر سیستم 
ادارى حاکم باشد.

ابریشــمى راد اظهارداشــت: دیدگاه فنى و مهندسى 
در ســاختار ادارى به معنى شناســایى دلیل، جزئیات، 
نقشــه راه و کنتــرل روزانــه نظــام پیشــرفت کار

 است.
شهردار کاشــان با بیان اینکه شهرکاشان توسط یک 
شــهردار اداره نمى شــود، تاکید کرد: کاشــان شش 
شهردار دارد و شهرداران مناطق پنجگانه باید ارتباط با 
حوزه هاى ستادى و مناطق هم جوار خود را حفظ کنند و 
ارتباطى دلسوزانه و سازنده در برخورد با دغدغه ها داشته

 باشند.

شهردار کاشان: وظایف شهردارى قابل تغییر نیست 

شــهردار نجف آباد گفت: ســاخت اولین شــهربازى 
سرپوشــیده نجف آباد با ســرمایه گذارى چهارمیلیارد 
تومانى بخش خصوصى که با بیش از سه هزار و 800متر 
مربع یکى از نمونه هاى شاخص استان نیز محسوب مى 
شــود، تاکنون نزدیک به 50 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است.
مســعود منتظرى از پیش بینى دو هزار و 500متر مربع 
فضاى سرپوشــیده ، دو هزارمترمربع شهربازى روباز و 
امکاناتى همچون سه هزار و 800متر پارکینگ در این 
مجموعه خبر داد و افزود: از ویژگى هاى شــاخص این 
مجموعه، ارتفاع هفت مترى سقف و نبود ستون در داخل 
سالن، به عنوان عاملى محدود کننده است و در عین حال 
نیز با توجه به هم سطحى سقف با کف پارك کوهستان، 
مشکلى از لحاظ محدود شدن منظره این مجموعه نیز 

به وجود نخواهد آمد.
وى ادامه داد: شــهربازى هاى سرپوشیده اى در شهر 
اصفهان وجود دارند که از سقف کوتاهى برخوردار هستند 
و یا فضاى کافى براى استقرار اسباب بازى هاى متنوع 
و پارك خودرو ندارند، ولى در شــهربازى سرپوشــیده 
نجف آبــاد چنین محدودیــت هایى وجــود نخواهد

 داشت.

■■■
شهردار نجف آباد از برنامه ریزى ســرمایه گذار پروژه 
براى خرید و نصب مجموعه اى از اســباب بازى هاى 
ســاخت داخل و خارج بــر طبق آخریــن تکنولوژى و 
استانداردهاى این عرصه به ارزش یک میلیارد و 800 
میلیون تومــان خبر داد و گفت: قرارداد منعقد شــده با 
بخش خصوصى به صورت B.O.T اســت و طبق آن، 
تا مدت زمان مشخصى استفاده از شهربازى با پرداخت 
مبلغى به عنوان اجاره بها در اختیار سرمایه گذار خواهد 
بود و پس از آن نیز فضاى فیزیکى ســاخته شــده به 
شهردارى داده مى شود تا آن را در قالب مناقصه واگذار 
کند.منتظرى ادامه داد: عالوه بر اسباب بازى هایى که 
براى تمامى اقشــار جامعه در سنین مختلف پیش بینى 
شده است، فضاهایى نیز به عنوان کافى شاپ و رستوران 

در این شهربازى در نظر گرفته شده است.
وى بیان داشت: دسترسى مناسب براى شهروندان نجف 
آبادى و دیگر نقاط استان از طریق مسیر کمربندى شمال 
شهر و ساخته شدن در کنار پارك کوهستان، به عنوان 
جاذبه اى طبیعى و گردشگرى، از دیگر امتیازات ساخت 
این شهربازى سرپوشیده است که ساخت آن را یکى از 

سرمایه گذاران استان بر عهده گرفته است.

رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: توسعه 
فرهنگى و اجتماعى باید در کنار توسعه عمرانى 

مدنظر شهردارى قرار گیرد.
ســجاد خالوزاده با تأکید بر اینکه دیدار چهره به 
چهره و حضورى با مردم، سبب تسهیل و بهبود 
روند حل مشــکالت مردم و کاهش بروکراسى 
ادارى مى شود، بیان داشت: براساس برنامه ریزى 
صورت گرفته، در این دوره شوراى اسالمى شهر 
با حضور در تمامى مساجد شهر و محالت با مردم 

دیدار و گفتگو مى کنیم.
وى ادامه داد: مالقات هاى مردمى موثرترین راه 
شناسایى مطالبات بحق شهروندان است و ازاین 
طریق ضمن تکریم ارباب رجــوع، مى توان در 
پاسخگویى به مطالبات شهروندان سرعت عمل 

بیشترى داشت.
رئیس شــوراى اسالمى شــهر مبارکه، یکى از 
اولویت هاى کارى شوراى اسالمى شهررا دیدار 
حضورى و چهره به چهره با مــردم عنوان کرد 
و گفت: تکریــم ارباب رجوع و پاســخگویى به 
شهروندان، باید مهمترین اولویت شهردارى باشد.

وى با تأکید بر اینکه زیرمجموعه هاى شهردارى 
باید ارتباط بیشترى با مردم داشته باشند، گفت: 
وقت بسیارى از مردم به خاطر درگیر شدن با نظام 
ادارى و بروکراسى تلف مى شود و این به معناى 
تکریم ارباب رجوع و دلسوزى براى رفع مشکالت 

مردم نیست.
خالوزاده گفت: متاسفانه برخى کاغذبازى هاى بى 
فایده، تکریم ارباب رجوع را با مشکل جدى مواجه 
کرده است و باید به سمتى حرکت کنیم که خدمات 
ادارى و استعالم ها از طریق درگاه هاى مجازى 

قابل ارائه باشد.
وى با بیان اینکه توسعه فرهنگى و اجتماعى باید 
در کنار توسعه عمرانى مدنظر شــهردارى قرار 
گیرد، گفت: مدیریت شهرى مبارکه در دوره پنجم 
همواره بر قانون مدارى و مــردم محورى تاکید 

فراوان داشته و دارد.

شهردار مبارکه گفت: ساماندهى مشاغل و ایجاد فضاى 
شهرى آرام و ایمن، یکى از مطالبات اصلى شهروندان 

از مسئوالن است.
محســن هاشــمى در آییــن کلنــگ زنى ســایت 
مکانیســین هاى خودروهاى سنگین و خدمات وسایط 
نقلیه مبارکه اظهار داشــت: ساماندهى مشاغل، عالوه 
بر کاهــش هزینه هــاى مدیریت شــهرى و ارتقاى 
امنیت اجتماعى، تأثیر زیــادى بر افزایش رضایتمندى 

شهروندان خواهد داشت.
وى با بیان اینکه ساماندهى مشاغل شهرى، صیانت از 
حقوق شهروندان است که موجب زیبایى بصرى و ایجاد 
آرامش بیشتر در شهر مى شــود، اظهار داشت: تالش 
براى رفع این مشکالت از یک سو و نیاز شهرى به این 
مشاغل از طرفى دیگر، متولیان اداره امور شهر مبارکه 
را بر آن داشت تا تدبیر الزم را براى ساماندهى مشاغل 

شهرى اتخاذ کنند.
هاشــمى با بیان اینکه راه اندازى این ســایت، یکى از 
اولویت هاى مدیریت شهرى محسوب مى شود، گفت: 
نابسامانى و ترافیک بلوار نیکبخت بعنوان ورودى شهر، 
یکى از معضالتى که در حال حاضر با آن روبرو هستیم.

وى گفــت: بســیارى از شــهروندان بــه خصوص 
همسایه ها از سر و صدا و آالیندگى برخى از واحدهاى 
صنفى گالیــه دارند و شــکایت هاى متعــددى را در 

شهردارى مطرح مى کنند.
شــهردار مبارکه با بیان اینکه با ایجاد فضاى مناسب، 
ســعى در جابه جایى برخى از مشــاغل شهرى داریم، 
تصریح کرد: مساحت این مجتمع 200 هکتار است که 
45 هکتار آن طراحى شــده و در اختیار صنوف مختلف 

قرار مى گیرد.
■■■

هاشــمى با اشــاره به اینکه «مجتمع صنایع کارگاهى 
خیام» صنوف مختلف شــهر مبارکه را شامل مى شود، 
تصریح کرد:22 بلوك براى این مجتمع صنایع کارگاهى 
تعریف شــده که هر بلوك شــامل 12 غرفه اســت و 

صنف هاى مختلف را در بر مى گیرد.
■■■

وى با بیــان اینکه شــهردارى بصورت مشــارکتى با 
صاحبان مشاغل، برنامه  ســاماندهى را انجام مى  دهد، 
گفت: با راه انــدازى مجتمع صنایــع کارگاهى خیام، 
مشاغل شهرى در این محل متمرکز مى شوند و امتیازها 
و محاسن زیادى براى کســبه  و مردم مبارکه به همراه 

خواهد داشت.
وى با بیان اینکه در به تازگى عملیات احداث ســایت 

مکانیســین هاى خودروهاى ســبک و ســنگین در 
مساحت5/3هکتار آغاز شد، گفت: از سال هاى گذشته 
مکان مناســبى براى انتقال مشاغل شهرى پیش بینى 
شــده بود اما تا کنون اقدام عملى مناسبى در این زمینه 

انجام نشده بود.
وى با بیان اینکــه با راه اندازى کامــل مجتمع صنایع 
کارگاهى خیام، رونق اقتصادى بیشــترى براى شــهر 
به وجود خواهد آمد، گفــت: از ابتداى آبان ماه کارهاى 

زیرساختى این سایت شروع شده است.

■■■
هاشمى با بیان اینکه حمایت از اصناف و اتحادیه هاى 
مختلف یکى از اولویت هاى مهم شهردارى و شوراى 
شهر مبارکه است، افزود: شهردارى و شوراى اسالمى 
شــهر مبارکه همکارى و کمک الزم را بــراى انتقال 

انشعابات اصلى این مجموعه انجام خواهد داد.
شــهردار مبارکه گفت: کار احداث و تکمیل این سایت 
براســاس برنامه، فاز به فاز و بصورت مشارکتى انجام 

خواهد شد.

شهردار مبارکه:

سعى در جابه جایى برخى از مشاغل شهرى داریم 
شهردارى به صورت مشارکتى با صاحبان مشاغل، برنامه  ساماندهى را انجام مى  دهد

رئیس شوراى شهر مبارکه:

تکریم ارباب رجوع باید 
اولویت کارى شهردارى 

مبارکه باشد

رئیس شوراى اسالمى شهر چادگان گفت: سرگردانى فاضالب شهرى چادگان باعث بوجود آمدن مسائل 
بهداشتى عمده خواهد شد که انتظار داریم مسئوالن شهرستان، استان و کشور در تأمین اعتبارات این پروژه 

ملى عنایت ویژه اى داشته باشند.
مرتضى میالئى نژاد اظهارداشت: فاضالب شــهر چادگان درحدود 60 درصد پیشرفت فیزیکى دارد، ولى با 

گذشت چندین سال از آغاز این پروژه، پیشرفت چشمگیرى نداشته است.
وى افزود: ســرگردانى فاضالب شــهرى چادگان باعث بوجود آمدن مسائل بهداشــتى حتى در رابطه با 
دریاچه سد خواهد شد که انتظار داریم مســئوالن در تأمین اعتبارات این پروژه ملى عنایت ویژه اى داشته

 باشند.
رئیس شوراى اسالمى شهر چادگان با بیان این که رودخانه زاینده رود یکى از مهمترین شبکه  هاى تامین آب 
شرب اصفهان است، تصریح کرد: باید در این راستا اقدامات الزم صورت گیرد تا باعث بوجود آمدند مسائل 

بهداشتى نشود.
میالئى نژاد در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به لزوم تقویت گردشــگرى در چــادگان ادامه داد: 
رونق گردشــگرى از مهمترین برنامه هاى شــوراى شــهر چادگان اســت که الزمه این امر، بسترسازى 
جاده اى اســت که گردشــگران بتوانند به راحتى و به دور از خطرات جاده اى، به این شهرســتان مسافرت 

کنند.
وى افزود: یکى از راه هاى گســترش گردشگرى شهرستان چادگان توســعه مناطق نمونه گردشگرى در 
شهر و روستاهاى این شهرستان  است که این امر نیازمند همت بخش دولتى و خصوصى در این شهرستان

 است.

رونق گردشگرى از مهمترین برنامه هاى 
شوراى شهر چادگان است 

سرمایه گذارى4میلیاردى براى ساخت شهربازى نجف آباد

شهردار چاگان گفت: نقاط حادثه خیز سه راه محله سمندگان 
در صورت تامین اعتبار مرتفع مى شود.

نادر نجارى اظهار داشت: سه راهى محله سمندگان در شهر 
چادگان از جمله نقاط حادثه خیز اســت که شاهد حوادث 
ناگوارى در این محل هســتیم و باید این منطقه مرمت و 
بازسازى شود تا شاهد این حوادث تلخ نباشیم. وى افزود: 
جهت رفع موانع این محل به اعتبار نیاز است که با توجه به 
سرانه شهردارى و هزینه سنگین اصالح این محل، امکان 
مرمت و رفع موانع وجود ندارد که از کسبه شهر تقاضا داریم 
نسبت به پرداخت عوارض سالیانه محل کسب اقدام کنند 
تا شهردارى بتواند با درآمد حاصله، نسبت به مرتفع سازى 
مشکالت محل یاد شده اقدام کند. شهردار چادگان در ادامه 
بیان داشت: با توجه به اینکه شهرستان چادگان یکى از نقاط 
گردشگرى استان اصفهان است مى طلبد مسؤوالن استان 
نسبت به تخصیص اعتبار عنایت ویژه اى به این شهرستان 
داشته باشــند تا این شــهردارى بتواند در راستاى ایجاد 

فضاهاى گردشگرى در شهر چادگان اقدام کند.

تامین اعتبار، زمینه ساز 
رفع نقاط حادثه خیز 

معابر چادگان

رئیس شوراى اسالمى شهر چادگان مطرح کرد:
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آزاده بیگى: رئیس شوراي اسالمی شهر ابریشم گفت: شهر 
ابریشم در جوار کالنشهر اصفهان قرار دارد و با توجه به 
بافت شهري، مهاجرت پذیري و توسعه سریع آن، باید به 
مواردي چون توجه به زیرساخت هاي شهري و امور رفاهی 
شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، گسترش حمل و نقل 
عمومی و امکانات رفاهی و تفریحی توجه بیشتري داشت.
علیرضا امینی با اشاره به حوزه محیط زیست بیان داشت: 
با توجه به قرارگیري شهر ابریشم در کنار شرکت سیمان 
اصفهان و فعالیت هاي صنعتی کوچــک و بزرگ که به 
محیط زیست آسیب هاي جدي وارد کرده است، مهمترین 

مشکل مردم، کم کردن آالینده هاي حاصل از آنهاست.

وي افزود: مهمترین دغدغه ما کاهش حضور افاغنه در 
شهر و کاهش اعتیاد با توجه به مشاوره جوانان در مسائل 
روحی و روانی اســت و با توجه به کمبود مراکز درمانی، 
رفاهی و تفریحی به خصوص در حوزه بانوان و برحسب 
نیازسنجی، برنامه هاي مفیدي براي رفع این مشکالت در 

دست اجرا خواهیم داشت.
امینی ادامه داد: با احداث فرهنگسراها، کتابخانه و حتی 
ورزشگاه می توانیم به ارتقاي سطح آگاهی مردم در تمامی 
حوزه ها کمک کنیم. وي گفت: با همکاري مردم و سایر 
نهادهاي مسئول، تمام تالش خود را براي بهبود وضعیت 

معیشتی و کاهش مشکالت شهري خواهیم کرد.

غالمرضا رضوى زاده، سرپرســت سازمان اتوبوسرانى 
شــهردارى شــهرضا گفت: خدمات رســانى سازمان 
اتوبوســرانى در شــهرضا صرفًا به جابجایى مسافر در 
شــهر ختم نمى شود و بخشــى از این خدمات، مربوط 
به همراهــى و همــکارى در برگزارى برنامــه ها در 

مناسبت هاى مختلف مى باشد .
وى افزود: خدمات دهى در برگزارى نماز عبادى سیاسى 
جمعه و انتقال نمازگزاران به صورت رایگان، هر هفته 
با اعزام شش دســتگاه اتوبوس در دو سرویس رفت و 
برگشت ماهانه 22 میلیون ریال هزینه در بر دارد که با 
همکارى شهردارى شهرضـا، این امر به صورت منظـم 

محقق مى شود .
وى همکارى در برگزارى مراســم رژه نیروهاى مسلح 
به مناســبت هفته دفاع مقدس با اعزام 14دســتگاه و 
هزینه اى بالغ بر13 میلیون ریال، همکارى در برگزارى

 تجمع بــزرگ دانش آمــوزى در«همایــش رهروان 
کوى حســین (ع ) » در دهه اول محرم بــا اعزام 10 
دستگاه اتوبوس  و هزینه اى بالغ بر شش میلیون ریال، 
مشــارکت و همکارى فعال در ایام تاسوعا و عاشوراى 
حســینى با هیئات مذهبى در جابجایى عزاداران رابه 
عنوان نمونه هایــى از همکارى این ســازمان عنوان 

کرد.

همراهى اتوبوسرانى شهرضا 
در برنامه هاى مناسبتى

مشکل شهر ابریشم،کم کردن 
آالینده هاست

برگزارى نشست شوراى 
فرهنگى شهر زاینده رود 

به گزارش روابط عموممى شهردارى زاینده رود، در 
اولین جلسه شصوراى فرهنگى شهر زاینده رود که به 
منظور هماهنگى جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن 
مراسم فرهنگى این شهر برگزار شد، حجت االسالم و 
المسلمین صفر زاده تهرانى، امام جمعه محترم زاینده 
رود گفت: این شورا که بر گرفته از مسئوالن فرهنگى 
شهر اســت، فعالیت هاى فرهنگى شهر را مدیریت 
کرده و در جهت هماهنگى و با شــکوه برگزار شدن 

مراسم اهتمام دارد.

تخصیص بودجه براى 
زیرسازى معابر دولت آباد

الیحه تامین اعتبار به منظور زیرسازى معابر سطح 
شهر دولت آباد به ویژه منطقه صنعتى در نشستى در 
جلسه شوراى شهر دولت آباد مورد بررسى قرار گرفت 
که براى این منظور پس از بررســى جزئیات و شرح 
کامل معابر مورد نیاز به منظور زیرســازى، شوراى 
شهر با تخصیص مبلغ 600 میلیون تومان که توسط 

شهردار برآورد شده بود، موافقت کرد.

بازدید شهردار نطنز از موکب 
حضرت ابوالفضل (ع) در کربال

شهردار و تنى چند از کارکنان شهردارى نطنز از موکب 
حضرت ابوالفضل العباس(ع) در کربالى معال بازدید 
کردند.على سالکى، مسئول موکب حضرت ابوالفضل 
العباس(ع) شهرستان نطنز با تقدیر و تشکر از حضور 
شهردار نطنز در این ســتاد اظهار داشت: همراهى و 
حضور مسئولین به خصوص شهردار در ستاد اربعین 
حســینى مایه دلگرمى و قوت قلبــى براى خادمین 

حسینى است.
وى با ارائه گزارشــى از عملکرد این موکب در کربال 
تصریح کــرد: امســال موکب حضــرت ابوالفضل 
العباس(ع) شهرستان نطنز در فاصله600 مترى حرم 
حضرت ابوالفضــل(ع)، تقاطع خیابان علقمه با میثم 

تمار، جنب هتل رازان برپا مى شود.
على پیراینده، شــهردار نطنز نیز ضمن خداقوت به 
اعضاى ســتاد موکب حضرت ابوالفضل العباس(ع) 
گفت: مردم شهرستان نطنز با ارادت و عشقى که به 
حضرت ابوالفضل (ع) و امام حسین(ع) دارند، در این 

زمینه ها خودجوش و فعاالنه پیش قدم مى شوند.
وى افزود: امسال در دهه اول محرم و به خصوص در 
تاسوعا و عاشوراى حسینى شاهد بودیم دسته هاى 
عزادارى در گوشه گوشه شهر نطنز خالصانه و مخلصانه 
مراسم سینه زنى، زنجیر زنى و عزادارى به پا کردند و 
یقیناً با حضور در کربال و پذیرایى از زائران حســینى، 

نیت خالص خود را به اثبات مى رسانند.

تصویب طرح بازآفرینى 
بافت فرسوده شهرضا

شــهردار شــهرضا گفت: تقریبا یک پنجم جمعیت 
شهرضا در ســکونتگاه هاى غیر رســمى این شهر 

سکونت دارند.
رحیــم جافرى عنوان کرد: بافت ســنتى شــهرضا 
هماهنگى زیادى با معمارى اصیل ایرانى و اسالمى 

دارد.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود، تصریح کرد: 
بازآفرینى ســکونتگاه هاى غیر رسمى شهرى چند 
سالى است که آغاز شده اســت، در حال حاضر پنج 
محور اصلى در هر شهر شامل بافت تاریخى، بافت 
ناکارآمد میانى، سکونتگاه غیر رسمى، محدوده هاى 
بــا کاربــرى ناهنگون و هســته روســتایى وجود 
دارد که بازآفرینــى آنها در دســتور کار قرار گرفته

 است.
جافرى گفت: در شــهرضا، مطالعــات اولیه بر روى 
ســکونتگاه هاى غیررسمى از ســال 94 آغاز شد و 
شهرضا به عنوان یکى از 12 شــهر کشور است که 
در سال گذشته طرح بازآفرینى بافت فرسوده آن به 

تصویب شوراى عالى شهرسازى رسید.
وى تصریح کرد: یکــى از مهمتریــن اقدامات در 
طرح هاى بازآفرینى شهرى، جانمایى براى اجراى 

پروژه ها و نیازسنجى در این زمینه است.

روى خط  

مدیر کل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى 
استاندارى اصفهان گفت : در این استان 107 
شهردارى وجود دارد که این تعداد بیشترین 

تعداد شهردارى ها در کل کشور است .
محمدرضا کمالى در آیین معرفى شهردار خور 
افزود: در دولت تدبیــر و امید، اعتبارات 107 
شهردارى استان بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان 
بوده که یک ســوم این اعتبار از سوى دولت 

کمک شده است.
وى گفت: با توجه به رکود اقتصادى کشــور 
در ســال هاى 92 تا 95، وزارت کشور733 
میلیارد تومان به شــهرهاى زیر 20 هزارنفر 
جمعیت کمک کرده که این رقم در اســتان 
اصفهــان دو هــزار و 70 میلیــارد تومان

 است. 
کمالى گفت: مردم در استان اصفهان ساالنه 
به صــورت میانگین درحــدود یک میلیون 
و 100 هــزار تومان ســرانه را درقالب هاى 
مختلف به شــهردارى ها پرداخت مى کنند 

اما این رقم در شــهر خــور370 هزار تومان
 است.

وى افزود: ازاین رو الزم است برنامه  ریزى در 
شهردارى به سمت درآمدزایى برود و باید از 
ظرفیت و ظرفیت  شهر استفاده شود تا درآمدها 

صرف هزینه هاى عمرانى شود.
در این مراســم از خدمات مهــدى حلوانى، 
شــهردار ســابق قدردانى به عمــل آمد و 
«حیدر ثمریان» به عنوان شهردار جدید شهر 

خور معرفى شد. 

شــهردارى گلپایگان رئوس اقدامات و فعالیت هاى انجام شده توســط این شهردارى در 
شهریور ماه سال جارى را اعالم کرد.

بر اساس این گزارش، ادامه سنگ فرش و پیاده رو سازى خیابان شهید قرنى ، شستشو، جرم 
زدایى و رنگ آمیزى خطوط عابر پیاده، بهســازى کف فرش پارك شهر ، خط کشى طولى 
و عرضى معابر شهر، لکه گیرى وترمیم ترانشــه ها، عملیات احداث میدان 9دى و ورودى 
مسکن مهر،تســطیح پارکینگ میدان کارگر مقابل پارك جنگلى وبهره بردارى از انشعاب 

برق کارخانه بازیافت بخشى از این اقدامات است.
همچنین نقشه بردارى از سایت دفن زباله و کانال انتقال شیرابه کارخانه بازیافت، زیباسازى 
و گلکارى میادین سطح شهر با گل هاى فصلى، چمن کارى ادامه بلوار آیت ا...محمودى،  
رنگ آمیزى پارکینگ هاى دوچرخه نصب شده در سطح شــهر و نصب نیمکت در پارك 
17 تن جهت رفاه بازنشســتگان از دیگر اقدامات این شهردارى در شهریور ماه اعالم شده

 است.

اولین جلسه کارگروه پدافند غیر عامل با حضور سید على 
مرتضوى شهردار ، شوراى اسالمى شهر وپرسنل ادارى 

شهردارى منظریه برگزارشد.
در این جلسه، على مرتضوى، شهردار منظریه به معنى 
واقعى پدافند غیر عامل پرداخت وگفت: پدافند غیرعامل 
یعنى مقابله باهرگونه تهدید، ولى تهدید غیر نظامى؛ما 
پدافند غیر عامل خارجى وداخلى داریم  وپدافند خارجى 
همان ماهواره وجنگ نرمى هســت که دشــمن دارد 

وتهدیدات پدافند داخلى مانند سیل ، زلزله و...مى باشد
وى با اشاره به ضرورت آموزش پدافند غیر عامل به همه 
اقشار مردم افزود: باید سطح هوشیارى مردم رادر مواقع 
بحرانى افزایش داد و از آسیب هاى بحرانى جلوگیرى کرد 
و بهترین حالت آمادگى این است که براى مصون ماندن 

از خطرات احتمالى پیش بینى هاى الزم اندیشیده شود.

با حضور مســئوالن بخش میمه و بازدید از قنات هاى تاریخى و جهانى قصبه و بلده در گناباد و فردوس، 
مقدمات عقد خواهرخواندگى قنات «مزدآباد» میمه با قنات «گناباد» کلید خورد.

مرتضى اسفندى، رئیس شوراى اسالمى شهر میمه با اشاره به توجه ویژه شوراى اسالمى این شهر به قنات 
جهانى مزدآباد اظهار داشت: پیگیرهاى مستمر یکى از شهروندان شهر میمه به صورت خودجوش از سال 
1388 باعث شــد تا قنات هاى «مزدآباد» و«عمومى» وزواِن در فهرســت آثار جهانى ثبت شود و همین 

موفقیت، نام میمه را در عرصه هاى گردشگرى جهانى متمایز کرده است.
وى افزود: از زمان ثبت جهانى قنوات بخش میمه، شوراى اسالمى و شهردارى،در کنار شوراى کشاورزى و با 
محوریت سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان و شهرستان شاهین شهرومیمه، توانسته 
با نگاه به رویکرد مثبت، در معرفى و شناساندن قنوات بخش میمه نقش کلیدى را ایفا کند و در همین راستا 
با هماهنگى انجام شده از سوى اداره میراث فرهنگى شهرستان شاهین شهرومیمه، برنامه بازدید از قنوات 
گناباد و بلده فردوس صورت گرفت که در این بازدید عالوه بر تشریح وجوه تمایز قنات تاریخى «مزدآباِد»، 

مقدمات عقد خواهرخواندگى قنات مزدآباد میمه نیز با قنات گناباد انجام شد.

مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان گفت: مشــارکت شــهروندان در پروژه هاى 
سرمایه گذارى شــهردارى مطابق شــیوه نامه هاى 
ابالغى، راهى رو به جلو در توســعه شــهرى به شمار 
مى رود و باید گفت مشــارکت در برنامه ریزى شهرى، 

نیاز امروز شهر ورنامخواست است.
محمدرضا کمالــى در آیین تکریم و معارفه شــهردار 
ورنامخواســت با اشــاره به اینکه بخــش عمده اى از 
نارضایتى هایى که مردم از عملکرد شهردارى ها دارند، به 
مدیریت سنتى این مجموعه ها برمى گردد، اظهار داشت: 
باید توجه داشت شــهردارى ها به واسطه تنوع وظایف 
خود، نقش به سزایى را در زمینه معیشت، عدالت و امنیت 
اجتماعى ایفا مى کنند اما به رغم خدماتى که شهردارى ها 
ارائه مى دهند، گاهى اوقات شاهد آن هستیم که رضایت 
عمومى حاصل نمى شود و این موضوع به مدیریت سنتى 

مجموعه ها باز مى گردد.

شوراها با 300 وظیفه، بیشترین نقش را در 
سیستم کشور دارا هستند

وى ادامــه داد: حفاظــت از محیــط زیســت یکــى 
از سیاســت هاى ابالغى است که با شــرایطى که در 
شهرســتان لنجان وجود دارد، توجه به این مهم بسیار 
حائز اهمیت بوده و شــهردارى ها باید در این خصوص 
توجه جدى داشته باشند و از ســوى دیگر برنامه ریزى 
و تداوم، معمارى، شهرسازى و امور فرهنگى نیز باید با 

سیاست گذارى در امور و برنامه ریزى دقیق دنبال شود.
وى به سابقه بیش از یکصدســاله مدیریت شهرى در 
کشور اشاره کرد و گفت: شوراها با بیش از 300 وظیفه، 
پروظیفه ترین سیســتم در کشور هســتند که تنها در 
ماده 71 قانون اساســى، 34 وظیفــه حاکمیتى براى 
اعضاى شوراى اسالمى تعیین شــده که در سه بخش 
تصمیم گیرى، تصمیم سازى، اجرایى و نظارتى خالصه 

مى شود.
■■■   

مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 

اصفهــان، تصویــب عــوارض تجــارى بــر مبناى 
کاهش میــزان عــوارض و افزایش خدمــات که در 
ماده 174 قانون برنامه پنجم توســعه کشــور عنوان 
شده اســت را از جمله وظایف شــوراها عنوان کرد و 
یادآور شــد: بر اســاس کمیســیون ماده 100 و عمل 
به مــاده 101 قانــون شــهردارى ها، بــراى تأمین 
بخشــى از درآمدهــاى شــهردارى ها، همــکارى و 
تعامل با دســتگاه هاى اجرایى از ضروریات شــوراها 

است.
■■■   

وى با اشــاره به شناسایى 20 مورد آســیب در وظایف 
شــوراها عنوان کــرد: شــوراها نباید تنها شــوراى 
شهردارى باشــند، اما متاســفانه امروز این مسئله به 

وقوع پیوسته و شــوراها بجاى شوراى شهر، به شوراى 
شهردارى مبدل شــده اند و در آســیب شناسى هایى 
که توســط کارشناســان انجام گرفته، در بین وظایف 
شــوراها بیش از 20 مورد آســیب، شناســایى شــده

 است.
■■■   

وى بــا تأکیــد بــر تنظیم دقیــق دفترچــه عوارض 
شهرى، متذکر شــد: بر اســاس قانون، از 34 وظیفه 
شــورا،  هفــت وظیفــه نظارتــى و هشــت وظیفه 
تصویبى تعریف شــده اســت و شــهردارى و شوراى 
شــهر باید به ســمتى برود کــه با کاهــش عوارض 
شــهردارى، بودجه شــهر را به بهاى خدمات وابسته

  سازد.

وضع تعرفه عوارض محلــى، از وظایف 
شوراى شهراست

کمالى تاکید کرد: تدوین دفترچه عوارض شــهر سبب 
مى شود اعضاى شورا با اشرافیت کامل ترى در خصوص 
مشکالت موجود تصمیم گیرى کنند و از سوى دیگ،ر 
شــاهد تحقق عدالت اجتماعى در بین شهروندان نیز 
خواهیم بود که این خود نکته اى مهم و قابل توجه است.
وى اضافه کرد: امــروزه مدیریت شــهرى از اهمیت 
ویژه اى برخــوردار اســت و علــت آن هــم میزان 
جمعیتى اســت کــه در شــهرها ســاکن هســتند 
ومدیریت شــهرى مى تواند در ابعــاد مختلف جامعه 
از جمله فرهنگــى، اجتماعى، ورزشــى و…تاثیر گذار

 باشد.

کمالى با اشــاره به اینکه شــهردار عالوه بر مدیریت 
هزینه، باید مدیریت درآمد هم داشــته باشــد، گفت: 
ســایر مدیریــت ها فقــط به بخــش هزینــه توجه 
مى کنند، ضمن اینکه مردم نیز بــدون توجه به رکود 
اقتصادى، همــواره مطالبات خود را دارند و اگر شــیوه 
مدیریت شــهرى را تغییر ندهیم، شهرآبادى نخواهیم 

داشت.

تغییر و جابجایى سریع شهرداران، آسیب 
جدى مدیریت شهرى

وى عنوان کــرد: جابجایى  شــهرداران در طول چهار 
سال خدمت، یک آســیب جدى براى مدیریت شهرى 
به شمار مى رود و فراموش نکنیم که این جابه جایى ها 
مانع از خدمت رسانى صحیح و مدون مى شود؛ از سوى 
دیگر تصمیم گیرى و تصمیم سازى خوب در یک شهر 
با رعایت مهارت هــاى مذاکره ، خــوب گوش دادن، 
ارتباط دوســتانه اخالقى و شــفاف با محیط، تحلیل 
سیستم و تدوین برنامه ریزى راهبردى، عالوه بر تاثیر 
گذارى مثبت در شهر، مى تواند تاثیرات ملى نیز داشته 

باشد.
مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهــان عنوان کــرد: شــوراى اســالمى، پارلمان 
کوچک اســت و انتظار مــى رود به ســمتى برود که 
بسیارى از مشــکالت و مسائل شــهرى در شورا حل 
شــود چراکه بیشــتر مطالبات مردم در حوزه شهرى 

است .
■■■   

کمالــى مشــارکت شــهروندان در پــروژه هــاى 
سرمایه گذارى شهردارى طبق شیوه نامه هاى ابالغى 
را راهى رو به جلو در توسعه شهرى عنوان کرد و خواستار 
همکارى بیشتر شــهرندان و ســرمایه گذاران در این 

پروژه هاى شهرى شد.
گفتنى اســت؛ در این آیین از زحمات «جالل ربیعى» 
تقدیر و «علیرضا اطهرى فر» به عنوان شــهردار جدید 

ورنامخواست معرفى شد.

در آیین معارفه شهردار ورنامخواست مطرح شد:

شهردارى ها بودجه شهر را به خدمات وابسته کنند

جشــنواره «ســالمت زنان» با برگزارى برنامه هاى 
مختلفى از جمله کارگاه وغربالگرى «سل و هپاتیت» و 
«سرطان هاى شایع در زنان» در کاشان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى ورزشــى 
شهردارى کاشان، در نخســتین گام،  مدرسه دخترانه 
شــهید واحدى، میزبان کارگاه آموزشــى شیوه هاى 
پیشگیرى و مقابله با «ســل و هپاتیت» بود که در آن 
مهرداد هدایتى، کارشــناس معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى کاشان به عامل ها و بسترهاى ایجاد این 
نوع بیمارى ها اشاره کرد و راه هاى جلوگیرى از بروز آن 

را براى شرکت کنندگان تشریح کرد.
همچنین در حاشیه این کارگاه، افراد خطرپذیر و مستعد 
ابتال به سل و هپاتیت توســط کارشناسان، شناسایى و 
براى ایمن سازى و انجام فرآیند پیشــگیرى به مراکز 

درمانى معرفى شدند.
در ادامه بانوان کاشانى در جامعه نابینایان و کم بنیایان 
میهمان کارگاه سرطان هاى شــایع در زنان شدند و از 
نکات آموزشــى و دالیل و عوامل ابتال به این بیمارى 

فراگیر بهره مند شدند.
جشنواره «ســالمت زنان» به همت مدیریت خدمات 

و مشــارکت هاى اجتماعى معاونت فرهنگى اجتماعى 
سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى کاشان و با همکارى 
معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــکى و مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شهردارى کاشان برگزار شد.

در قالب جشنواره «سالمت زنان»

بانوان کاشانى به صندلى غربالگرى تکیه زدند
خواهرخواندگى قنات جهانى«مزدآباد»با«گناباد»

مدیر کل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان در آیین تکریم شهردارخور عنوان کرد؛

پرداخت ساالنه 1/1 میلیون تومان به شهردارى ها 
توسط مردم استان

پیش بینى هاى الزم براى اهم اقدامات شهردارى گلپایگان در شهریورماه 
مصون ماندن از خطرات 
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به گمان خــود ادعا دارد که بــه خداوند امیدوار اســت! به خداى 
بزرگ سوگند که دروغ مى گوید، چه مى شود او را که امیدوارى 
در کردارش پیدا نیســت؟ پس هر کس به خدا امیدوار باشد، باید 
امید او در کردارش آشکار شود. هر امیدوارى جز امید به خداى 

تعالى ناخالص است و هر ترسى جز ترس از خدا، نادرست است.
موال على (ع)

به گزارش شهردارى وزوان، شفیعى، شهردار وزوان و جمعى از مسئوالن شهرى این 
شهر از کشتارگاه مشترك وزوان- میمه بازدید کردند.

  به گزارش روابط عمومى شـهردارى نطنز، اعضاى شـوراى اسـالمى شهر با  مدیر 
امور برق شهرسـتان نطنز جهت همکارى آن اداره در جهت اصالح رفوژ میانى بلوار 
45مترى شهید مصطفى خمینى و تعویض خاك و درختان و رفع مشکالت برق آن 

منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند.
در عملیات اصالح فضاى سـبز رفوژ میانى بلوار 45مترى شـهید مصطفى خمینى، 
امکان قطع کابل تیرهاى برق وجود داشـت که با بازدید از قسمت هاى مختلف این 
بلوار و تعامل و همکارى اداره برق با شورا و شهردارى نطنز، مشکالت بررسى و رفع 

جهت مناسب سازى وعبور ومرور شهروندان واهالى  کوچه میرزایى واقع در بلواررائى 
زاده، شهردار ى سمیرم اقدام به کانیو گذارى این کوچه کرد.

بنرهاى آموزشى «فرهنگ شهروندى» درایستگاه هاى اتوبوس سین نصب شد.این 
شهردارى اقدام به نصب بنرهاى آموزشى مربوط به فرهنگ شهروندى رادرایستگاه 

هاى اتوبوس شهرى به اجراگذاشت.

على  اصغرحاج حیدرى، شهردار خمینى شهر گفت: فاز دوم منطقه گردشگرى بام سبز 
خمینى شهر تا نوروز امسال به بهره بردارى مى رسد.

 شهردار نوش آباد ابراز امیدوارى کرد با مجموعه شهردارى  بتواند کارنامه خوبى را جهت 
خدمت ارائه کند. محمود اشرفى، سیدرضا توکلیان را بعنوان مسئول امور ادارى و کارگزینى 
منصوب کرد.وى مهدى کدخدایى را مسئول امورمالى شهردارى نوش آباد کرد.شهردار 
نوش آبادهمچنین ابوالفضل طهماسبى را به عنوان مسئول فنى و عمران شهردارى نوش 

آباد بر گزید.

 جلســه اى با حضور شــهردار ایمانشــهر و رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
وکارشناسان شهردارى و بنیاد مسکن در شهردارى ایمانشهر برگزار شد.

در این نشست که در خصوص بررسى امالك سطح شهر ایمانشهر بود، موارد مختلفى 
توسط کارشناسان شهردارى و بنیاد مسکن  انقالب اسالمى شهرستان  فالورجان 

مطرح شد

بازدید شهردار وزوان از کشتارگاه
 وزوان- میمه 

بررسى مسائل اصالحى رفوژ میانى بلوار 
«شهید مصطفى خمینى» نطنز 

کانیو گذارى کوچه میرزایى 
در سمیرم

نصب بنرهاى«فرهنگ شهروندى»
درایستگاه هاى اتوبوس سین 

بهره بردارى ازفاز دوم بام سبز خمینى شهر 
تا نوروز 

نیروهاى ستادى شهردارى نوش آباد 
معرفى شدند

نشست بررسى امالك شهر 
ایمانشهر

 منتظرى شهردار نجف آباد با هیئت امناى شهرك صنعتى یک نجف آباد دیدار کرد.
در این دیدار که مجید پزشکى، عضو شوراى اسالمى شهر نجف آباد نیز حضور داشت، 
پیرامون  ساخت میدان نجف اشرف و ورودى شهرك صنعتى منطقه یک نجف آباد و 

بعضى از موارد تعاملى بحث و تبادل نظر شد.

نشست شهردار نجف آباد با هیئت مدیره 
شهرك صنعتى این شهر

بازسازى ورودى ساختمان
 شهردارى اردستان

شهردارى اردستان جهت زیبا سازى نماى ورودى ساختمان شهردارى اردستان، اقدام 
به بازسازى ورودى ساختمان این شهردارى کرد.

آزاده بیگى
  رئیس شوراي اســالمی شــهر افوس گفت: از 
مهمتریــن برنامه هایی که ما در حــال و آینده در 
مدیریت شــهري با آن مواجه هســتیم، موضوع 
صنعت گردشــگري اســت که اگر به درســتی 
براي آن برنامه ریزي نشــود، تبدیل به مصیبتی 
خواهد شــد که آیندگان، ما را نخواهند بخشــید 
و حاصلــی جــز فقیرتر شــدن مــردم نخواهد

 داشت.
احمد برهانی افــزود: با برنامه ریزي منســجم و 
درســت می توانیم صنعت گردشگري را دگرگون 
کرده و به شکوفایی و پیشرفت شهر و مردم دست

 یابیم. 
وى بیــان داشــت:بنابراین تهیــه طرحــی 

جامــع و کارشناســی شــده منطبق بــا نظرات 
کارشناســان حــوزه گردشــگري کــه قابلیت 
اجرایی هم داشــته باشــد، در اولویت کار ما قرار

 دارد.
وي در ارتبــاط با مهمترین مشــکالت شــهر 
افوس گفت: ســال 52 زمین هــاي باالي جوي 
در روزنامه اي در شــهر اصفهــان به صورت ملی 
اعــالم شــد و اراضی ملــی در اختیار ســازمان 
منابع طبیعی و مســکن و شهرســازي قرار داده

 شدند.
وى ادامــه داد: با توجه به اینکــه تمامی زمین ها 
سند محضري داشتند، صاحبان آنها به این طرح 
اعتراض کردند و پس از گذشــت ســال ها، هنوز 
درگیري ها براي بازپس گیــري زمین هاي مردم 

ادامه دارد.
برهانــی در ادامــه اظهــار داشــت: کمبــود 
اعتبــارات شــهري بــه خصــوص بــا حجم 
گســترده اي از مهاجرت هــاي معکــوس و 
مهاجــران بومــی، از دیگر مشــکالت شــهر 
ماســت که توجه بیشــتر مسئوالن اســتانی را 

می طلبد.
رئیس شوراي اسالمی شــهر افوس تصریح کرد: 
موضوع بیکاري جوانان، نبودن سالن اجتماعات، 
مشکالت بیمه کشاورزي و کارگران، زمین خواري، 
سرماي شدید و یخبندان که موجب آسیب دیدن 
بســیاري از فعالیت هاي عمرانی در ســطح شهر 
می شود، از اساسی ترین مشکالت شهر افوس به 

شمار می آید.

ضرورت تهیه طرح جامع گردشگري براى افوس 

نصف جهــان رئیس شــوراي اسالمی شــهر نوش آباد 
گفــت: هــدف و تــالش تمامــی اعضاي شــوراي 
اســالمی شــهر نوش آباد پیشــرفت و ارتقاي کیفیت 
زندگی در ابعاد مادي و معنوي در این شــهر اســت که

 امیــد داریم بــا اتحاد بیــن شــهروندان، شــورا و 
مدیریت شــهري، در تعاملی درســت و بــا رویکردي 
مثبت، زمینه هــاي اجتماعی و فرهنگــی ایجاد کنیم 
و با جذب ســرمایه گذار، به بســتر ایجاد شــغل براي 
جوانان و بانــوان و فراهم شــدن امکانــات رفاهی، 
تفریحــی و ورزشــی بــراي شــهروندان تســهیل 

بخشیم.
ابوالفضل رافعــی افزود: هر شــهري کــم و بیش با 
مشکالتی روبه رو است و شهر نوش آباد هم از این قضیه 

مستثنی نیست.
وي ادامــه داد: از جمله مهمترین مشــکالت، بحران 
آب است که باعث شــده تا افراد مســن که تنها منبع 
درآمد آنها شغل کشاورزي اســت، با مشکل درآمدي 
در تأمیــن معاش خــود روبــه رو شــوند و امیدواریم

 بــا همــت اداره جهــاد کشــاورزي و آمــوزش 
الزم در زمینــه کشــاورزي مــدرن، بخشــی از 
دغدغه هــاي این قشــر زحمتکــش جامعــه را کم

 کنیم.
رئیس شــوراي اســالمی شــهر نوش آباد در بخش 
دیگرى از ســخنانش با اشــاره به صنعت توریســم و 
گردشگري اظهارداشــت: نوش آباد شهر گردشگري و 
توریست پذیر است و سرمایه ملی براي کشور محسوب 
می شــود و ســال ها به عنوان یک مجموعه تاریخی 
و فرهنگی از آن بازدید می شــده اســت، اما متأسفانه 
اماکن اقامتی براي توریســت ها نداریم و امید اســت 
با جذب ســرمایه گذار براي احداث هتل یا بازســازي 
خانه هاي تاریخی و احیاي بافت هاي فرسوده براي جذب 
توریست، ایجاد درآمد پایدار و اشتغال براي شهر داشته

 باشیم.
وي بیان داشــت: باید در حوزه عمران و توسعه شهري 
از جمله کم عرض و نامناســب بــودن خیابان اصلی 
در زمان هایی مثل ایــام محرم و عید نوروز که شــهر 
نوش آباد میزبــان مهمان ها می شــود، توجه ویژه اي 
مبذول داشــت، به ویــژه کــه این خیابان کشــش 
جمعیت را ندارد و باعث ترافیک و بعضــًا ایجاد حادثه 

می شود.
رافعی همچنیــن در ارتباط با فاضالب این شــهر نیز 
گفت: فاضالب شــهر به سمت شــهر زیرزمینی روان 

اســت و باید آن را ســریعًا مدیریت کرد زیرا هم باعث 
مشکالت زیست محیطی می شود و هم شهر زیرزمینی 
نوش آباد را تهدیــد می کند و با توجه به اهمیت شــهر 
زیرزمینی، باید بودجه هاي الزم اختصاص داده شــود 
تا بازسازي و فاضالب شهري سریعًا در دستور کار قرار 

گیرد. 
وي درخصــوص مشــکالت دیگر نوش آبــاد عنوان 
کرد: کمبــود امکانات رفاهــی، تفریحی و ورزشــی 

براي بانوان، نبــود مراکز فرهنگی و هنري در شــهر، 
آسفالت نشــدن کوچه ها و خیابان هاي خاکی شهر بعد 
از 10ســال، بدهــی چندیــن میلیــاردي و عــدم 
تحقــق بودجه هــاي پیش بینــی شــده دوره قبل و 
آســفالت کردن شــهرك صنعتــی انصار و تســهیل 
کردن دریافت بســته هاي الزم بــراي تولید و جذب 
ســرمایه گذار بــراي آن، از جملــه مشــکالت این

 شهر است.

علــى  اصغرحــاج حیــدرى، شــهردار 
خمینى شهر با اشاره به اینکه در چهارسال 
گذشــته مردم حمایت و همکارى بسیار 
خوبى با مجموعه شــهردارى داشــتند، 
ابراز داشــت: در دوره جدید بار مسئولیت 
مجموعه شوراى شهر و شهردارى نسبت 
به دوره گذشــته ســنگین تر و انتظارات 
و مطالبــات برحق مــردم زیادتر شــده

 است.
وى با بیان اینکه امروز شهردارى برخالف 
گذشــته دغدغه تأخیر در پرداخت حقوق 
کارکنان، پرداخت حقــوق پیمانکاران و 
طلبــکاران را نــدارد، اظهار داشــت: با 
قاطعیت اعالم مى کنم  خمینى شــهر در 
بخش خدمات شــهرى و نظافت شهرى 
جزء پاك ترین شــهرهاى اســتان است 
و با وجود خشکســالى، توســعه و حفظ و 
نگه دارى فضاى ســبز شهر به روش هاى 
جدیــد در دوره گذشــته و جدیــد در 
دســتور کار شــهردارى خمینى شهر قرار 

دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
کاشــان از راه اندازى نخستین پارکینگ 
طبقاتــى مکانیزه بــا اعتبــارى بالغ بر 
12میلیارد ریال در کوچه بیمارستان میالِد 

کاشان خبرداد.
 محمد مســعود چایچــى گفــت: ارائه 
و اجــراى راهکارهــاى مناســب جهت 
آرام ســازى ترافیــک محلــى یکى از 
رویکردهاى حمل و نقل و ترافیک اســت 
که در راســتاى آن، نخســتین پارکینگ 
مکانیزه از نوع «سیســتم روتــارى»  در 
کوچه دیمى(بیمارستان میالد) راه اندازى 

شد.
وى تصریــح کرد: تعداد ســه دســتگاه 
پارکینگ با قابلیت گنجایش مجموع 36 
خودرو در کمترین مســاحت با ارتفاع بالغ 
بر 14 متر از ویژگى هــاى این پارکینگ

 است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
کاشــان با بیان اینکه بالغ بــر 12 میلیارد 
ریــال اعتبــار صــرف این پروژه شــده 
اســت، تاکید کــرد: ایمنى بســیار باال، 
نصب و راه اندازى در زمــان کوتاه، عدم 
نیاز به سیســتم تهویه، قابلیت جابجایى 
پارکینگ از محل نصب شــده به مکانى 
دیگر در صورت نیاز، قابلیت بکارگیرى در 
دماى باال، عدم امــکان برخورد خودروها 
به یکدیگر، ورود و خروج بســیار ســریع 
و آســان و مجهز بودن به سنســورهاى 
چنــد گانــه، از مزیــت هاى ایــن گونه 

پارکینگ هاست.

نیاز نوش آباد جذب سرمایه گذار 
براى احداث هتل است

حفظ و نگهدارى 
فضاى سبز خمینى شهر 

باروش هاى جدید 

راه اندازى نخستین 
پارکینگ مکانیزه 

در کاشان


