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پیاده رو سازى 
بلوار میرداماد 

شهر هرند

ساخت میدان نجف اشرف به زودى آغاز مى شود 

کالف سردرگم بدهى شهردارى ها

دنبال به پایان رساندن طرح هاى نیمه تمام 
در شاهین شهرهستیم

شهردار مبارکه:
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بحران 
کمبود آب

 براى فضاى سبز 
نطنز 

چه عواملى یک شــهر خوب را مى ســازند؟ این ســوال مهمى 
اســت؛ چون تا ســال 2030 درحدود پنج میلیارد نفــر - یعنى 
60 درصد جمعیــت دنیا - در شــهرها زندگــى خواهند کرد و 
عامل سرعت گرفتن رشــد اقتصادى دنیا خواهند بود (این رقم 
اکنون 3/6 میلیارد نفر اســت). اما براى مدیران شــهرى، اینها 
چالش هاى سختى هستند. بسیارى از کشورهاى در حال توسعه 
در مقیاس بى ســابقه اى باید با روند شهرى سازى مواجه شوند. 
کشورهاى توسعه یافته هم که چشم انداز رشد ضعیف ترى دارند، با 

زیرساخت هاى قدیمى و منابع بودجه اى محدود درگیرند.
بسیارى از کشورهاى در حال توسعه در مقیاس بى سابقه اى باید 
با روند شهرى سازى مواجه شوند. کشورهاى توسعه یافته هم که 
چشم انداز رشد ضعیف ترى دارند، با زیرساخت هاى قدیمى و منابع 
بودجه اى محدود درگیرند. همه این کشــورها در تالش هستند 
رقابت پذیرى خود و در نتیجه رفاه ساکنان شهرها را تضمین کنند 
و همه آنها مى دانند که اگر نتوانند روش هاى پایدارتر و غنى ترى 
براى توسعه اقتصادهاى محلى و مدیریت شهرى پیدا کنند، براى 
شهروندان آینده، میراث زیست محیطى بدى به جاى خواهد ماند.
عملکرد یک شــهر باید به شیوه اى سنجیده شــود که همه این 
نگرانى ها، قدرت اقتصاد، شــرایط اجتماعى و محیط زیستى را 

نشان دهد. 
مطالعات مختلف این ســه معیار عملکرد را بــا هم و به صورت 
جداگانه مورد بررســى قرار داده اند و بر این اســاس شــهرها را 
رتبه بندى کرده اند. درحالى که این مطالعات مى توانند در شناخت 
فاکتورهاى یک شــهر عالى به ما کمک کنند، امــا نمى گویند 
مدیران شهرى براى ساخت چنین شــهرهایى باید چه کارهایى 
انجام دهند. چه چیزى عملکرد یک شــهر را مدیریت مى کند؟ 
بنابراین براى شــناخت عملکرد شــهرى، عالوه بر بررسى هاى 

فعلى، در نظر گرفتن روند تغییر نیز اهمیت دارد.
آن دسته از مدیران شهرى که گام هاى مهمى در توسعه شهرهاى 
خود برمى دارند، ســه کار را به درســتى انجام مى دهند: به رشد 
هوشمند دست مى یابند، با کمترین منابع مالى بیشترى کار را انجام 

مى دهند و براى ایجاد تغییر حمایت جلب مى کنند. 
این گزارش برخى از اقداماتى را که این مدیران براى انجام موفق 
کارها انجام مى دهند، توصیف مى کند که در بخش نخست آن به 

چگونگى دستیابى به رشد هوشمند مى پردازیم.
کلیه مدیران شهرى مى خواهند اقتصادهاى محلى آنها رشد کند؛ 
اما رشد اقتصادى به طور خودکار باعث افزایش کیفیت زندگى براى 
شهروندان نمى شود و حتى اغلب به محیط زیست آسیب مى رساند. 
در واقع، بسیارى از شهرها حتى مجبور مى شوند اقدامات اصالحى 
پرهزینه اى انجام دهند تا مشکالتى را که رشد اقتصادى به وجود 

آورده جبران کنند. بنابراین نباید فکر کنیم هر رشدى خوب است، 
بلکه باید بدانیم رشــد هوشمند چگونه است. رشــد هوشمند به 
رویکردى استراتژیک بستگى دارد که بهترین فرصت هاى رشد را 
شناسایى و تغذیه مى کند و تضمین مى کند که کلیه شهروندان از 

رفاه شهرى بهره مند هستند.

اتخاذ یک رویکرد استراتژیک
درحالى که کلیه مدیران شــهرى به دنبال یافتن روش هایى براى 
ارتقاى رفاه شهر خود هســتند، چیزى که بیش از همه مشخص 
اســت، روش اســتراتژیک محورى اســت که براى رسیدن به 
هدف دنبال مى کنند. معافیت هــاى مالیاتى، تصمیم گیرى بدون 
تحلیل کافى در مورد اینکه آینده شــهر در گــرو آخرین صنایع 

نوظهور اســت و اســتفاده از تکنولوژى هاى پــاك، اثر چندانى
 ندارند.

براى شناخت بهترین چشم اندازهاى رشد، رویکرد دقیق ترى مورد 
نیاز است و به این معنى نیست که مدیران شهرى باید خود را درگیر 
نوعى کسب وکار کنند، بلکه در عوض رویکرد آنها باید با ارزیابى 
دقیقى از اینکه مزیت هاى رقابتى شهر در کجا نهفته شکل بگیرد.

بنابراین اولین گام، شناسایى مزیت هاى رقابتى یک شهر است و 
باید نشان دهد گروه هاى فعال موجود در یک شهر پتانسیل تقویت 

شدن را دارند. 

سرمایه گذارى براى رشد
سرمایه گذارى هدفمند بخش دولتى براى جذب کسب وکارها به 

سوى شهرها ضرورى است. 

تفکر مشترى محور
شــهرها مى توانند از طریق گفت وگوى مداوم با رهبران صنایع 
و ایجاد ارتباط بین کسب وکارها، ســرمایه گذاران و استعدادهاى 
مختلف و نیــز برگزارى کنفرانس ها، ســازمان ها را در یک گروه 
انتخابى جذب کنند. شهردارى ها در این میان نقش مهمى دارند و 

مى توانند از نفوذ و ارتباطاتى که دارند، استفاده کنند. 

برنامه ریزى براى تغییر
رشد هوشــمند به معنى برنامه ریزى براى آینده است. دنیا مملو از 
نمونه  شهرهایى است که به سرعت و بدون هیچ گونه برنامه ریزى 
خاصى رشــد کرده اند. نتیجه این عدم برنامه ریــزى در بهترین 
حالت هرج و مرج و بى نظمى اســت، اما این وضعیت اغلب مانع 
توسعه بیشــتر اســت و کیفیت زندگى پایینى را براى شهروندان 

و البته محیط زیســت به همراه دارد. بنابراین، مدیران شــهرى 
باید آینده نگر باشــند و براى رشــد و تغییرات جمعیتى و اثر آن بر 
حمل ونقل، مدارس، بیمارستان ها و بســیارى دیگر از جنبه هاى 
زندگى شهرى برنامه ریزى کنند. همچنین آنها باید ضمانت کنند 
که این برنامه ها در طول زمان با تغییر نیازهاى شهر سازگار خواهند

 بود. 

چشم انداز منطقه اى
مدیران شــهرى خوب به رشــد منطقه اى فکر مى کنند، نه فقط 
رشد شهر خودشان، چون با رشد کالن شــهرها نیاز به همکارى 
با شهردارى شــهرهاى حومه و بخش هاى خدماتى منطقه اى به 
وجود مى آید. در غیر این صــورت، رقابت محلى به کمبود یا مازاد 
سرمایه گذارى در زیرســاخت ها منجر مى شود، چون این نگرانى 
وجود دارد که چه کسى براى چه چیزى سرمایه گذارى مى کند و 
چه کسى از آن نفع مى برد و در نتیجه بر سر نقش ها و مسئولیت ها 

بى نظمى ایجاد مى شود. 

انعطاف پذیر ماندن
شــهرها به طور فزاینده اى از طرح هاى شــهرى انعطاف پذیرى 
اســتفاده مى کنند که مثل چارچوبى براى جــا دادن پروژه هاى 
پیشنهادى در سطح محلى عمل مى کند. این طرح ها به مجموعه 
اصول راهنمایى وابســته  هســتند که به تصمیم گیرى در مورد 
طرح هاى پیشنهادى جدید کمک مى کنند. در نتیجه، این طرح ها با 
تغییر نیاز شهرها ایجاد مى شوند و تضمین مى کنند که شهر مسیر 

رشد را به سوى اهداف بلندمدت ادامه مى دهد.
این نوع انعطاف پذیرى نیازمند مهارت زیادى است و شهرهایى که 
در برنامه ریزى شهرى سرآمد هستند، بخش هاى منظم متعددى 

براى این برنامه ریزى ها دارند. 

ایجاد زیرساخت هاى سبز
با سرعتى که روند شهرى ســازى طى مى کند، شهرهاى دنیا در 
مجموع تا ســال 2025، ساالنه 65 میلیون ســکنه را مى پذیرند. 
در نتیجه توسعه زیرســاخت هاى موجود، ساخت فضاهاى سبز و 

استفاده بهینه از منابع زمینى همگى به این کار کمک مى کنند.

فرصت سازى براى همه
پیشنهاد ارزشــى یک شهر بزرگ فقط به تشــویق کسب وکارها 
محدود نمى شــود، بلکه فرصت  هایى را براى کلیه ساکنان شهر 
با هدف کاهش نابرابــرى و حفاظت از آســیب ها ایجاد مى کند. 
براى ایجاد فرصت هاى برابر و افزایش کیفیت زندگى براى همه 

شهروندان روش هاى بى شمارى وجود دارد. 

دستیابى به رشد هوشمند  مدیریت شهرى
مریم رضایى
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منصور موذنى، عضو شوراى اســالمى شهر زاینده رود 
گفت: باوجود خزانه خالى شهردارى و بدهى 3/5میلیارد 
تومانى ومعوقه چندماهه حقوق و بیمه و مالیات پرسنل 
ادارى و کارگــرى و مطالبات پیمانکاران ازســال هاى 
تاسیس شهردارى درســال هاى 80تا 85و سال هاى 
86تا 88  وســال هاى 93تا کنون و همچنین تصویب 
طرح جامع درسال 94 بدون درنظر گرفتن حقوق مکتسبه 
شــهروندان و نیازهاى بالقوه شــهر متأسفانه بصورت 
غیرفنى و بدون توجه وعدم تسلط به اصول شهرسازى 
ونیازهاى شــهرى توسط مســئوالن وقت شهردارى 
وشوراى شهر زاینده رود در شورایعالى شهرسازى تهران 

درآن زمــان امضاء ومورد تایید قــرار گرفت که درحال 
حاضر از مشکالت اساسى و مورد توجه شهردار و شورا

 مى باشد.
وى افزود:شــهروندان مطلع باشــند که با شــرایط و 
وضعیت نامســاعد مالى اکثر شــهردارى هاى استان، 
فقط باید تالش کنند هزینه هاى جــارى وبدهى هارا 
پرداخت کنند ولى شهردارى زاینده رود به رغم مشکالت 
متعدد و عدم اعتبار مالى، با عزم جدى کار خود را با توان 
و امکانات موجود در سطح شــهر وشهردارى آغاز کرده 
و موجب روحیه و امید و شکســتن فضاى رکود در شهر 

شده است.

شهردار نطنز گفت: رودخانه هاى فصلى موجود در سطح 
شــهر نطنز، خارج از محدوده طرح جامع شهرى نطنز 
اســت.على پیراینده اظهارداشت: ســه رودخانه فصلى 
موجود در نطنــز، خارج از محدوده طرح جامع اســت و 
نمى توانیم هیچ گونه بازســازى در این ســه رودخانه 
داشته باشــیم.وى افزود: از آنجایى که این سه رودخانه 
داخل شــهر قرار دارد و به خصوص رودخانه فصلى که 
از سمت روســتاى اوره به نطنز مى آید، به علت وجود
محله هــاى داراى جمعیت، تاسیســات و محورهاى 

مواصالتى خطر آفرین است.
شــهردار نطنز گفت: اجراى دیواره بتنى و اقدامات این 

چنینى براى جلوگیرى از خطرات براى نقاط یاد شــده 
بسیار ضرورى اســت که با توجه به اینکه در طرح جامع 
نیست و در حریم قرار گرفته، باید آب منطقه اى اقدامات 

ایمن سازى را انجام دهد.
وى تصریح کرد: یکى دیگر از مشکالتى که در بحث آب، 
گریبان گیر نطنز و شهردارى نطنز شده است، کمبود آب 

براى آبیارى فضاى سبز شهرى است.
پیراینده خاطرنشــان کرد: به رغم ایجاد شبکه آبیارى 
قطره اى در فضاى سبز نطنز، ولى بازهم موضوع کمبود 
آب براى فضاى ســبز نطنز بحرانى است و باعث ایجاد 

مشکالتى براى این نقاط شده است.

مشکالت متعدد طرح جامع 
شهر زاینده رود

بحران کمبود آب براى فضاى 
سبز نطنز 

نصب تابلوهاى معابر مسکن 
مهر «شهید صفار» هرند

تابلوهاى معابر مسکن مهر«شهید صفار» شهر هرند 
نصب شـد.در این عملیات، 30 تابلو از انواع پرچمى، 
بلـوارى و دیوارى نصـب شـد. همچنیـن تابلوهاى 
باقیمانده بلوار میرداماد نیز تکمیل شـد.بر اساس این 
گـزارش، همچنین تابلوهاى مسـکن مهر«ارشـاد» 
این شهر نیز که نزدیک 60 تابلو است، در دست تهیه 

مى باشد که به محض آماده شدن نصب خواهد شد.

برپایى نشست منتخبان شوراهاى 
شهر غرب استان در گلپایگان 

 جلسه آموزشــى منتخبان پنجمین دوره شوراهاى 
اسالمى شهرهاى غرب اســتان اصفهان به همت 
شهردارى گلپایگان در پایگاه چند منظوره مدیریت 
بحران  با حضور فرماندار، شهردار و برخى مسئوالن 

شهردارى برگزار شد.
در این جلســه، فرماندار گلپایگان، انطباق مصوبات 
شــوراها با قوانین و آشــنایى آنها با مقررات را مهم 

عنوان کرد و بر قانونمدارى شوراها تاکید کرد.
فراســت اظهارداشت: اعضاى شــوراها مى بایست 
کمک شــهردار بوده و نظام شورایى را پویاتر کرده و 

همواره آثار خیر از خود برجاى گذارند.

سرویس دهى شبانه 
اتوبوسرانى شاهین شهر 

رضا رضایى، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانى شاهین 
شــهر و حومه گفت: طرح ســرویس دهى شبانه در 
شوراى این ســازمان به تصویب رسید و هم اکنون 
این طــرح در حال اجراســت و در مناطق گلدیس و 
مســکن مهر اجرا مى گردد.وى افزود: در طرح ذکر 
شده اتوبوس هاى سازمان هر شب از ایستگاه شهید 
خرازى در ســاعات 21:30  و 23:00  و در محالت 
گلدیس و مســکن مهر در ســاعات 22:30  آماده 
خدمات دهى به شهروندان مى باشند.وى بیان داشت: 
روزانه 70 هزار نفر مسافر در ناوگان این سازمان جابه 
جا مى شوند و در حال حاضر از 127 اتوبوس مستقر 
در ناوگان، 92 اتوبوس با 15 خط و 400 ایستگاه در دو 

بخش درون و برون شهرى فعال مى باشند.

زیرسازى معابر سطح 
شهرشهرضا 

مهدى طبیبیان، معاون عمران شــهرى شهردارى 
شــهرضا اعالم کرد:  با توجه به نزدیک بودن فصل 
سرما و همچنین اتمام فصل کارى آسفالت، شهردارى 
شهرضا همواره سعى مى کند در زمان هایى که حتى 
هوا مساعد نمى باشد، نسبت به زیر سازى معابر مورد 
درخواست اقدام نماید.وي با بیان اینکه تمام تالش 
شهردارى براى آبادانى و پیشرفت شهرمان قراردارد، 
افزود : از پروژه هاى  اجرا شده شهردارى مى توان به 
زیر ســازى خیابان هاى حکیم صهبا، کنار رودخانه 
سودآباد، خیابان سلمان فارسى، محله قشقایى، خیابان 
پاسداران، خیابان حافظ شرقى، محله شهید چاووشى 
اشاره کرد  که در این پروژه عملیات خاکریزى و زیر 

سازى به اتمام رسیده  است.

راه اندازى واحد GIS در 
شهردارى دولت آباد 

مسئول واحد GIS شهردارى اصفهان به عنوان مشاور 
شهردار دولت آباد در حوزه سیستم اطالعات جغرافیایى 
(GIS) انتخاب شد.طى جلسه اى که شوراى اسالمى 
شــهر دولت آباد با احمدى مدیر واحد GIS شهردارى 
اصفهان در مورد دعوت بــه همکارى وى در خصوص 
کنترل و نظارت و مشاوره در خصوص تشکیل این واحد 
در شهردارى دولت آباد برگزار شد، احمدى پس از بیان 
اینکه واحد GIS نیاز حیاتى هر شهردارى براى کسب 
اطالعات کامل از کل شــهر براى تصمیم گیرى هاى 
دقیق در تمام حوزه هاى شهردارى از قبیل: شهرسازى، 
خدمات شهرى (فضاى ســبز، موتورى، آتش نشانى، 
نظافت معابر )، عمران و… است، به نحوه همکارى خود 

با شهردارى دولت آباد پرداخت.

روى خط

شهردار فوالدشــهر گفت: هدف اصلى شهردارى ها از 
اجراى طرح  هاى مشارکت بخش خصوصى، ارائه خدمات 
عمومى با کیفیت مناســب به شهروندان است، از سوى 
دیگر انگیزه اصلى بخش خصوصى نیز ماهیت اقتصادى 
و کســب وکار دارد، از این رو باید شــرایط و تسهیالتى
 ایجاد کرد که بخش خصوصــى از نظر مالى برانگیخته 

شود.

فرهاد سلیمى با اشاره به دوره خشکسالى مالى شهردارى 
ها اظهارداشت: امروز موضوع کمبود بودجه به مسئله اى 
فراگیر در کل شهردارى هاى کشور تبدیل شده است و 
بر همین اساس، کاهش صدور پروانه ساختمانى، عدم 
پرداخت به موقع عوارض آالیندگى کارخانه هاى صنعتى 
و مالیات بر ارزش آنها باعث شده درآمد شهردارى ها در 

حالت نزولى قرار گیرد.
وى افزود: در مجموع منابع درآمدى شهردارى ها را مى 
توان به دو دســته پایداروناپدار تقسیم کرد که عوارض 
صدور پروانه و فروش تراکم در دسته منابع ناپایدار قرار 
مى گیرد که اکنون سهم عمده اى در تامین منابع مالى 
شــهردارى ها دارند  و باید گفت عدم ایجاد منابع مالى 
پایدار براى شهردارى هاى سراسر کشور موجب شده تا با 
فروکش کردن ساخت و ساز در شهرها، درآمد شهردارى 

از محل عوارض ساخت و ساز به شدت کاهش یابد.
شهردار فوالدشــهر تصریح کرد: باید توجه داشت ادامه 
روند فعلى در مدیریت شــهرى آثار و تبعات نامطلوب 

و هزینه هاى اجتماعى، فرهنگى و زیرســاختى را براى 
شــهرها و مدیریت شــهرى به دنبال خواهد داشت و 

شهردارى ها را باشکست مواجه مى کند.
سلیمى اضافه کرد: جذب ســرمایه گذار در حوزه هاى 
مختلف همواره عاملى مهم براى تداوم رشد اقتصادى هر 
شهر به شمار مى رود و در این میان شهردارى ها، یکى از 
نهادهاى عمومى با توان و ظرفیت هاى متعدد هستند که 
قادر مى باشند با بهره گیرى از تمامى قابلیت ها و ویژگى 
هاى آن شهر، ظرف توسعه اقتصادى و شهرى را انباشته 

ساخته و پیشبرد اهداف کالن شهر را میسر کنند.
وى عنوان کرد: باید توجه داشــت بخــش عمده اى از 
ظرفیت ها و توانمندى هاى توســعه شهرى در استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصى نهفته اســت که متاسفانه 
رویکردهاى گذشــته در شــهردارى ها مانع از ظهور و 
شــکوفایى این استعدادهاى بالقوه شــده لذا امروز باید 
به سمتى گام برداشته شود که ســرمایه گذاران رغبت 

به مشارکت در طرح هاى شهردارى ها را داشته باشند.

شهردار نیاسر با بیان اینکه ســاخت استخر ذخیره 
آب، از اصلى ترین اولویت هاى شــهردارى است، 
گفت:همراهى کشــاورزان مى تواند راهگشا باشد و 
تمام تالش مان را مى کنیم که هیچ دغدغه خاطرى 

براى این قشر زحمت کش به وجود نیاید.
سبحان نظرى همچنین با اشــاره به تشکیل دفتر 
سرمایه گذارى و جذب مشــارکت ها در شهردارى 
نیاسر، از شهروندانى که ارتباطاتى با سرمایه گذاران 
دارند خواست تا آنها را براى سرمایه گذارى در شهر 
ترغیب کنند. وى در بخشى دیگر از سخنان خود با 
اشاره به تخصیص 10هکتار زمین براى احداث پارك 
بزرگ این شــهرگفت: ایجاد ایــن مجموعه عظیم 
باعث مى شود که حجم عمده اى از ترافیک و تراکم 

جمعیت در مرکز شهر کاسته شود.
وى همچنین به موضوع ورودى شهر نیاسر اشاره کرد 
و گفت: ما همانطور که آبشار و باغ تاالر را قلب شهر 
مى دانیم، ورودى نیاسر را نیز چشم شهر مى دانیم و 
تمام توان خود را براى سرســبزى و ایجاد تغییر در 

ورودى شهر به کار خواهیم گرفت.

 سرپرســت اتحادیه تاکسیرانى هاى شــهرى کشور با 
اشــاره به اینکه ثبت نام براي نوســازى تاکسى هاى 
فرسوده تولید شده در سال 1386 از تابستان امسال آغاز 
شده است، گفت: مالکان تاکسی هاي مدل سال 86 که 
هنوز در طرح نوسازى تاکســى ها ثبت نام نکرده اند، با 
توجه به اینکه پس از مهلت مقرر بــا آنها مطابق قانون 
برخورد می شــود، باید هرچه سریع تر در این طرح ثبت 

نام کنند.
مرتضی ضامنی از مالکان تاکســی هــاي مدل 86 در 
کالنشهرها و شهرهاي بزرگ خواست با توجه به اینکه 
این تاکسى ها در صورتی که نوسازي نشوند، از تردد آنها 
جلوگیري و پروانه فعالیت آنها هم لغو خواهد شد، هرچه 

سریع تر براي ثبت نام اقدام نمایند.
وي افزود: مالکان تاکسی باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان 

خدمات دولت، نسبت به نام نویسى و انجام فرآیند مربوطه 
اقدام نمایند و از تسهیالت اختصاص یافته از سوي دولت 
براي این طرح شامل 200 میلیون ریال تسهیالت با سود 
16درصد،50 میلیون ریال ارزش گواهى اســقاط و پنج 
میلیون ریالی که براي خودروى اسقاط شده لحاظ شده، 

استفاده نمایند.
ضامنــی همچنین در خصوص آخریــن وضعیت طرح 
نوسازى تاکسى هاى فرسوده گفت: از 185 هزار دستگاه 
تاکسی فرســوده اي که در ابتداي اجراي این طرح در 
بهمن 1394 در کشــور وجود داشــت، تاکنون بیش از 
79 هزار دســتگاه ثبت نام نموده اند که بیش از 65 هزار 
دستگاه تاکسی فرســوده از رده خارج و 57 هزار و 500 
دســتگاه تاکســی جدید، تحویل مالکان و وارد ناوگان 

تاکسیرانی شهري شده است.

قائم مقام شــهردار نجف آباد گفت: با اتمام مراحل نهایى ساخت 
کنارگذرهاى طراحى شــده براى میدان نجف اشــرف به عنوان 
ورودى غربى شهر نجف آباد، به زودى با انتقال ترافیک این مسیر 
پر تردد به کنارگذرهاى ایجاد شــده، کار ساخت این میدان شروع 

خواهد شد.
محمد مغزى با اشاره به برگزارى مناقصه دومیلیارد تومانى کنار گذر 
و میدان اصلى ورودى غرب نجف آباد بیان داشت: براى این میدان 
که به صورت یک بیضى طراحى شده، یک المان با 14یال به ارتفاع 

17 متر و سازه ویژه نیز طراحى شده است.
وى ادامه داد:مبحث محوطه سازى و المان این میدان در روزهاى 
آتى در مرحله برگزارى مناقصه مى باشد که پس از تکمیل محوطه 
سازى میدان و فراهم کردن زیرساخت هاى مورد نیاز، المان و سازه 

ویژه آن نصب خواهد شد.
مغزى افزود: با توجه به عقد تفاهم نامه خواهرخواندگى نجف آباد 
با نجف اشرف، این میدان در یکى از ورودى هاى مهم شهر که به 
نوعى در مسیر تردد به سمت عراق نیز محسوب مى شود، با عنوان 

نجف اشرف نامگذارى شده است.
وى همچنین از ساماندهى و بهســازى جاده اصلى نجف آباد پس 
از پل روگذر تا بعد از میدان گل ها در قالــب همین طرح خبر داد و 
بیان داشت: با مجموعه اقدامات مهندسى و ترافیکى در نظر گرفته 
شده، ورودى اصلى منطقه4از این ســمت هم به نوعى ساماندهى 

خواهد شد.
مغزى خاطر نشان کرد: در این طرح، ورودى هاى مورد نیاز جهت 
استفاده فعاالن در شهرك صنعتى و صنف کامیون داران نیز طراحى 
و اجرا شــده تا با کمترین میزان بار ترافیکى در مقطع بهره بردارى 

مواجه باشیم.

با اتمام مراحل نهایى ساخت کنارگذرهاى طراحى شده در ورودى غربى نجف آباد؛

ساخت میدان نجف اشرف به زودى آغاز مى شود 
تخصیص 10هکتار زمین براى 

احداث پارك بزرگ نیاسر

کمبود بودجه، مسئله اى فراگیر در کل شهردارى ها شده است

تاکسی داران در طرح نوسازى تاکسى هاى فرسوده ثبت نام کنند

محمدحسین واحدیان، سرپرست منطقه یک شهردارى کاشان با بیان اینکه طرح پیرایش شهرى با هدف 
حذف زوائد بصرى از معابر سطح منطقه یک در حال اجراست، اظهارداشت: یکى از اصلى ترین سیاست هاى 

منطقه تاریخى  فرهنگى کاشان، احیاى محور هاى اصلى شهر است که منجر به زنده شدن شهر مى شود.
وى افزود: از نتایج بهسازى فضاى شهرى، حذف زوائد و الحاقات بصرى مانند مرمت نما و جداره ها، برداشتن 

زوائد و ارتقاى کیفیت نما و منظر شهرى است.
سرپرست منطقه یک شهردارى کاشان با تاکید برزیباسازى و حذف زوائد از پیکره بافت تاریخى بیان داشت: 
حذف زوائد بصرى از فضاى عمومى، در واقع احترام گذاشــتن به حقوق شــهروندى است و بافت تاریخى 

شهرکاشان گنجینه اى گرانبهاست که در اختیار نسل حاضر قرار دارد.
واحدیان تصریح کرد: حذف عناصر بد منظر در معابر و جمع آورى زوائد نما و موانع ترافیکى، حذف سایبان 
هاى غیر استاندارد و نازیبایى مغازه ها، پاکسازى و حذف آلودگى هاى بصرى به جامانده از دیواره هاى امالك 
تخریب شده، امحاى دیوار نویسى ها، عناصر نامتجانس و اغتشاشــات بصرى و بهسازى سیماى شهر، از 

اهداف این طرح است. 
به گفته وى، زوائد بصرى عوامل و عناصرى را شامل مى شود که از کیفیت محیط زندگى شهروندان مى کاهد 

و ساماندهى آنها در بهبود و کیفیت فضاى شهرى اثر گذار است.
سرپرست منطقه تاریخى فرهنگى شهردارى کاشان اجراى کامل این طرح را منوط بر همکارى سایر نهادها 
دانست و یادآورشد: منظر، ابزار شناسایى فرهنگ هر شهر اســت و ادراك شهروندان از شهر به میزان قابل 
توجهى از طریق  آن صورت مى گیرد، در نتیجه سازه هاى ناایمن تبلیغاتى و اطالع رسانى ناهمگون از عواملى 

هستند که با ایجاد ناهنجارى و اغتشاش در سیما و منظر شهر ادراك مردم را مختل مى کند.

حذف زوائد بصرى از چهره کاشان

شــهردار فالورجان گفت: در چند ســال 
گذشته جهت صرفه جویى در هزینه هاى 
جارى شــهردارى و همچنین باالتر رفتن 
راندمان شــهردارى، اقدام بــه انتخاب 
پیمانکار جهت عملیات جمع آوري، حمل 
زباله، نظافــت و رفــت وروب معابر مى 
کردیم که امسال نیز  بودجه اى بالغ بر 13 

میلیارد ریال براى این امر اختصاص یافته 
است .

جواد نصرى بیان داشــت: پروژه هاى زیر 
سازى، آســفالت و لکه گیرى معابر سطح 
شــهر، پیاده رو ســازى، الیروبى مادى 
ها، ممیزى امالك و ســنگ فــرش معابر 
نیز از دیگر اقداماتى هســتند که در این 

مدت در دستور کار شهردارى قرار گرفته
 است .

وى در تشریح روند اجراى پروژه آسفالت 
و پیاده رو سازى سطح شــهر نیز گفت: 
آســفالت و لکه گیرى معابــر در تمامى 
محالت شهر در حال اجر مى باشد. وى در 
خصوص  پیاده رو سازى نیز بیان داشت: 

با اتمام پیاده روى خیابان میثم و بقیع، در 
آینده نزدیک پیاده روى خیابان امام خمینى 
(ره) در دستور کار قرار خواهد گرفت و امید 
است به زودى این پروژه نیز در اختیار مردم 

فالورجان قرار گیرد .
شــهردار فالورجان  با بیان اینکه همواره 
ســعى داریم ارائــه خدمــات در حوزه 

هاى عمرانــى و خدماتى بطور یکســان
 در مناطق مختلف شــهر توزیع شــود،

 افزود: در این مدت پــروژه هاى عمرانى 
از قبیــل زیرســازى و آســفالت معابر 
و همچنین پیاده رو سازى در نقاط مختلف 
شــهر مورد بهره بــردارى قــرار گرفته

 است.
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شهردار شــهرضا گفت :روزانه 20 هزار جابه جایى مسافر 
در شهرضا انجام مى شــود که باید به عنوان یک فرصت 

از آن استفاده کرد.
رحیم جافرى اظهارداشت: در شــهر شهرضا بیش از 30 
دفتر تاکسى تلفنى آقایان، چهار دفتر تاکسى تلفنى بانوان، 
شش شرکت ســرویس مدارس و 500 تاکسى شهرى 

فعالیت دارند.
وى با بیان اینکه پراکندگى مسافر در تمام شهر یکنواخت 
نیســت، عنوان کرد: این عامل باعث شــده است که در 
مسیرهایى تعداد زیادى تاکسى و در مسیرهایى با کمبود 

تاکسى مواجه شویم .

شهردار شــهرضا در ادامه افزود : در زمینه گردشى بودن 
تاکسى هاى شهرى پیشنهاد ما این است که مسیرهایى که 
ما تعریف مى کنیم این مسیرها باید به مدت سه ماه یکبار 

به صورت قرعه کشى بین رانندگان تاکسى تقسیم شود.
جافرى تصریح کرد : در ارتباط با نــرخ کرایه ها و برخى 
بى نظمى در تردد تاکسى ها باید بگویم که همه این عوامل 

در گروى نصب سیستم کارت بلیت الکترونیکى است.
وى تصریح کرد: از مرداد سال پیش عملیات اجرایى نصب 
کارت بلیت الکترونیکى بر روى تاکسى هاى شهرى آغاز 
شــد و مقدمات الزم براى تکمیل آن نیز در شهر در حال 

انجام است.

مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان اعالم کرد: امسال در 
بسته تشویقى ساخت و ساز شــهردارى اصفهان، جرایم 
مربوط به کمیسیون ماده100نیز اضافه شده و شهروندان 

مى توانند از این فرصت مغتنم استفاده کنند.
نادر آخوندى اظهارداشت: شهردارى اصفهان در راستاى 
رونق بخشى صنعت ساخت و ساز و اقتصاد شهر قصد دارد 
به عنوان یکى از عناصر تعیین کننده قیمت در این صنعت، 
در همراهى با سیاست هاى کالن دولت، مطابق با مصوبه 
شوراى اسالمى شهر اصفهان، تصمیم به اهداى بخشى از 
ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى و پرونده هاى داراى 

بدهى مربوط به آراى کمیسیون ماده 100گرفته است.

وى تصریح کرد: دستورالعمل این مصوبه از طرف شهردار 
به مدیران مناطق 15گانه شــهردارى اصفهان ابالغ شده 
و شــهروندان مى توانند براى اطالع دقیق از جزئیات این 

مصوبه به تارنماى شهردارى اصفهان مراجعه کنند.

مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان با بیان اینکه این بسته 
تشــویقى از اول دى ماه تا 15 بهمن ماه و از 16 بهمن ماه 
لغایت 28 اسفند ماه ارائه مى شود، گفت: متقاضیان پروانه 
هاى ساختمانى بر اساس این سه دوره زمانى مشمول اهداى 
بخشى از ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى 10 درصد 

و پنج درصد خواهند شد. 

بسته تشویقى  براى 
جرایم کمیسیون ماده100

جا به جایى روزانه 20 هزار 
مسافر در شهرضا

بهسازى خیابان «شریعتى» 
و«على مهدى»  کاشان

 معاون فنى و عمرانى شــهردارى کاشان از بهسازى 
خیابان شریعتى و على مهدى خبرداد.

بهروز گرانمایه با بیان اینکه خیابان شــهیدان على 
مهدى و شریعتى که حد فاصل خیابان شاهد تا خیابان 
شهید رجایى واقع شــده اند در حال بهسازى است، 
اظهارداشت: این پروژه با هدف رفع ترافیک و تسهیل 
در رفت و آمد وباتوجه به خرابى آسفالت و اتمام فعالیت 

هاى تاسیساتى در این خیابان در حال اجرا است.
وى با تاکید بر اینکه این پروژه به صورت شبانه روزى 
در حال انجام است، تصریح کرد: در پروژه بهسازى و 
زیرسازى و آسفالت این خیابان، شش هزار متر مکعب 
خاك بردارى، دوهزار و 500متر مکعب بهسازى و زیر 
سازى با الیه زیر اساس و اساس و ششهزار متر مربع 

آسفالت ریزى انجام مى شود.
معاون فنى و عمرانى شــهردارى کاشــان با اشاره 
به اینکه درطول این پروژه، مســیر هاى عمرانى به 
صورت مقطعى بسته مى شــود و براى خاکبردارى و 
آسفالت مسیر مسدود خواهد شد، گفت: از شهروندان 
مى خواهیم تا با صبر و شــکیبایى تا پایــان پروژه 

کارکنان شهردارى را یارى کنند.

لکه  گیري آسفالت معابر 
خالدآباد 

به گزارش روابط عمومى شهردارى خالدآباد، ترمیم 
ترانشه ها و لکه  گیري آســفالت معابر شهر خالدآباد 
انجام شد. بر اســاس این گزارش، این اقدام با حجم 
آســفالت ریزي حدود 40 تن با صرف هزینه اى 80 

میلیون ریالى انجام شد.

انتقال مجتمع امام صادق(ع) 
به شهردارى دهاقان   

فرماندار شهرستان دهاقان با بیان اینکه مراحل نقل 
و انتقال و واگذارى فاز یک مجتمع امام صادق(ع) به 
شهردارى دهاقان   در حال انجام است، تصریح کرد: 
با توجه به عدم واگذارى سایت مجتمع امام صادق(ع) 
به شهردارى دهاقان و تکمیل آن در بخش مسکونى، 
مقرر شــد که مراحل نقل و انتقال و واگذارى آن به 
شهردارى در فاز یک در اسرع وقت از سوى اداره راه 
و شهرســازى پیگیرى و در فاز 2 جلسه اى با حضور 

نمایندگان مجتمع و مدیران شهرستانى برگزار شود.
على اصغر قاسمیان  مسکن مهر دهاقان را نیازمند ارائه 
خدمات شهرى دانســت و افزود: شهردارى دهاقان 
در راستاى تحویل مجموعه مسکن مهر باید هزینه 
آماده سازى سایت این مجموعه از جمله جدول گذارى، 
آسفالت، فضاى سبز، میدان و سایر خدمات را ظرف 

مدت 20 روز به نتیجه برساند.

برگزارى مانور زلزله 
در سمیرم

مانور زلزله جهت آموزش و آمادگى  متولیان ونیروها ى 
ستاد  بحران  در هنرستان شیخ بهایى سمیرم با حضور 
جمعى از مدیران فرهنگى و دانش آموزان وشــهردار 
سمیرم برگزار شد.  در این مانور،کارکنان شهردارى 
و آتش نشــانى با کامیون وخودروهاى آتش نشانى 
و جعمیت هالل احمر واورژانــس  و نیروى انتظامى 
شرکت نمودند. و آمادگى  خود را در مواقع استرارى در 

معرض دید قرار دادند.

مشارکت شهردارى در 
راه اندازى سینما در عسگران

سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
تیران و کرون از اجراى طرح ســینما ســالم در این 
شهرســتان خبرداد. معینى با اشــاره به تعامل بین 
شهردارى عسگران با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرســتان تیران و کرون افزود: به زودى نخستین 
سینماى شهرستان تیران و کرون در شهر عسگران 

راه اندازى مى شود.
وى بیان داشت: ســالنى با کاربرى فرهنگى از طرف 

شهردارى عسگران به این امر اختصاص یافته است.

روى خط

شهردار شاهین شهر گفت: در حالى  که 38 درصد اعتبارات 
شهردارى شاهین شــهر تا آذرماه امســال تأمین  شده، 
با صرفه جویى در هزینه ها به دنبال به پایان رســاندن 
طرح هاى نیمه تمام خدمات شهرى این شهر خواهیم بود.

عیســى بهمنى با بیان اینکه بودجه مصوب شهردارى 
شاهین شهر در ســال جارى 167 میلیارد تومان است، 
افزود: کاهش بودجه شــهردارى شاهین شهر به دالیل 
توقف تراکم سازى در برخى مناطق شهرى با اجراى ابالغ 
طرح جامع شهرى، کاهش سهم شهردارى از اختصاص 
مالیات حاصل از ارزش افزوده و آلودگى هواى ناشــى از 
صنایع آالینده و سررسید شدن اقســاط وام دریافتى از 

بانک بوده است.
شهردار شاهین شــهر گفت: این کاهش بودجه در حالى  
است که شــهردارى شاهین شهر در ســال گذشته به 
علت وصول 50 میلیــارد تومانى از مالیــات حاصل از 
ارزش افــزوده، آالیندگى صنایع بــزرگ محدوده این 
شهرستان و دریافت تسهیالت 50 میلیارد تومانى، با مازاد 

بودجه پیش از آغاز به کار شوراى شهر پنجم مواجه بود.
وى به اجراى طرح اقتصــاد مقاومتى در مدیریت منابع 
مالى اشاره کرد و ادامه داد: با وجود محقق نشدن اعتبارات 
مصوب، درحــال کاهش هزینه جــارى و انتقال آن به 
بودجه هاى عمرانى و خدمات شــهرى در شاهین شهر 
هســتیم و در این  خصوص امسال از محل صرفه جویى 
هزینه ها و واگذارى حجمى طرح هاى خدمات شهرى به 
پیمان کاران، پنج دستگاه اتوبوس خط واحد بین  شهرى 

خریدارى مى کنیم.
***

بهمنى از نزدیک بودن زمان آغاز بــه کار خط راه آهن 
شهرى شاهین شــهر-اصفهان نیز خبر داد و یادآور شد: 
این پروژه با دعوت از استاندار اصفهان و وزیر کشور آغاز 
خواهد شد و نقشه هاى مســیر این طرح 13 کیلومترى، 

از پــل ولى عصر(عج) شاهین شــهر به پل اســتقالل
 اصفهان به تصویب شــوراى عالى شهرسازى رسیده 

است.
وى تصریح کرد: تأمین برآورد هزینــه دو هزار و 600 
میلیارد تومانى خط راه آهن شهرى، با توجه به این که از 
توان شهردارى شاهین شهر خارج است، از طریق دریافت 

تسهیالت اعتبارى خارجى(فاینانس)، کمک هاى دولتى 
و سرمایه گذارى داخلى تأمین خواهد شد.

شهردار شاهین شهر بیان داشــت: در اجراى این طرح 
حداقل 30 هزار اصله درخت کاشته شــده با استفاده از 
دستگاه هاى ویژه اى از زمین بیرون کشیده مى شوند و به 

محل دیگرى منتقل خواهند شد.

***
وى در پایان خاطرنشــان کرد: از کلیه ســرمایه گذاران 
دعوت مى کنم تا در احداث مجموعه گردشــگرى 30 
هکتارى شمال شهر، تغییر کاربرى کاروانسراى قدیمى و 
مجموعه هاى تجارى،خدماتى و رفاهى با شعار برد- برد، 

با شهردارى مشارکت کنند.

شهردار شاهین شهر عنوان کرد:

دنبال به پایان رساندن طرح هاى نیمه تمام 
در شاهین شهر هستیم

  شهردار دســتگرد گفت: با درخواست شهروندان 
و بازدید کارشناســان این شــهردارى از محل  و 
در صورت تایید، شــهردارى به شهروندان بلوك 
فرش رایگان تحویل داده و متقاضیان با نظارت 

کارشناسان شهردارى آن را اجرا مى کنند.
محسن تجویدى بیان داشت: در طراحى  شهرى 
به منظور افزایش زیبایى شهر، پیاده روها را بزرگ 
و تزئین شــده در نظر مى گیرند چرا که بخشیدن 
هویت انسانى به شــهرها به مراتب با ارزش تر از 

صنعتى بودن شهرها است.
وى ادامه داد: هم ســطح بودن مســیر پیاده رو، 
سنگفرش هاى جذاب و مختلف، استفاده از مبلمان 
شهرى، روشنایى پیاده رو ها در شب، عرض کافى 
براى دسترسى به مراکز خرید و تجارى مختلف، از 

جمله مواردى است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وى خاطرنشان کرد: شهردارى دستگرد به منظور 
زیباســازى و خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان 
این شــهر، اقدام به نقشــه بردارى، زیرسازى، 
جدولگذارى و ســنگ فرش کردن پیاده رو هاى 

سطح شهر کرده است.
تجویدى با بیان اینکه اعتبار این پروژه یک میلیارد 
و 600 میلیون ریال و از محل اعتبارات داخلى بوده 
است، افزود: این شــهردارى با بررسى و اولویت 
بندى معابر، اقدام به سنگفرش کردن پیاده روهاى 

سطح شهر مى کند.
شهردار دستگرد در ادامه عنوان کرد: همزمان با 
اجراى این طرح، بهسازى فضاى سبز و درختان 
موجود در طول مســیر و نصب پل هاى جدید نیز 

انجام مى شود.

 معاون عمران و توسعه امور شهري و روستایی وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تغییر در نگاه به اداره شهر گفت: 
شهردارى ها براي اجراي پروژه و توسعه زیرساخت هاي شهر، راهى ندارند جز اینکه مزیت هاى شهر و منطقه 
خود را به منظور ایجاد منابع درآمدى پایدار، شناسایى و براى جذب سرمایه گذار در خصوص آنها اطالع رسانى 

مناسب انجام دهند.
محمدعلى افشانى افزود: با توجه به محدودیت هاي مالی دولت براي کمک به هزار و 244 شهرداري، که بیش 
از هزار شهردارى زیر 50 هزا نفر جمعیت دارند، بنابراین دیگر دوران اداره شهر و شهردارى با اتکا به کمک هاى 

دولتى خاتمه یافته است.
وى تصریح کرد: الزم است شهرداران و اعضاي شوراها به شناسایی مزیت هاى شهر و منطقه خود به منظور تعریف 

درآمدهاي پایدار، تولید ثروت، اشتغال زایى و جذب سرمایه گذار توجه ویژه اى داشته باشند.
افشانی در ادامه با بیان اینکه در همان مناطق و شهرهایى که ممکن است فکر  کنید در آنها هیچ درآمدى نیست، 
درآمد خوبى وجود دارد و باید آنها را شناسایی کرد، گفت: موقعیت ویژة جغرافیایی کشور، وجود جاذبه هاي طبیعی 
و اقلیم هاي متفاوت جغرافیایی به همراه میراث فرهنگی منحصر بفرد کشورمان، بدون تردید سرمایه مناسبی 

براى ایجاد درآمد پایدار و اشتغالزایى مى باشد.
وى بیان داشت: ایجاد درآمد در حوزه گردشگرى شهرى، نیازمند داشتن برنامه و طرح هاى کاربردى در زمینه 
تقویت زیرساخت هاي صنعت گردشگري و ایجاد مجتمع هاي رفاهی، اقامتى و تفریحی و بازارچه هاي محلی 

براى ارائه صنایع دستى و محصوالت بومى است.
وى اظهارداشت: باید میزان مشارکت مردم در برنامه هاى شهردارى و اداره شهر بر اساس ظرفیت هاي بخش 

خصوصی و منابع مردمى هرچه بیشتر افزایش یابد که یک عامل اصلى این امر، جلب اعتماد مردمى است.
افشانى با بیان اینکه شهرداریها براى تقویت زیرســاخت هاى شهرى و تامین اعتبار اجراى پروژه هاى عمرانى 
باید نگاه خود را به سمت شناسایى و کسب درآمد هاي پایدار و تولید ثروت و شغل معطوف نمایند، گفت: اینکه 
شهردارى مشــابه اداره کاریابى افراد بیکار و غیر متخصص را به کار گیرد، خدمت به شهر و شهروندان نیست و 

شاهدیم که این دیدگاه، شهردارى هاى کشور را با مشکالت بزرگى مواجه ساخته است. 

شــهردار باغبادران گفت:ظرفیت هــاى بالقوه اى در 
باغبادران نهفته اســت و این منطقه مى تواند به یکى 
از بزرگ ترین مقاصد گردشــگرى و سرمایه گذارى 

مبدل شود.
اردشیر محمدى مهمترین سرمایه براى شهردارى ها 
را، اعتماد شهروندان به مدیران شهرى دانست و افزود: 
شهرى مى تواند به سوى توسعه یافتگى و پیشرفت گام 
بردارد که سرمایه اجتماعى آن حفظ و افزایش یابد، اما 
حفظ و ایجاد سرمایه هاى اجتماعى نیازمند طى شدن 
فرآیندى است که در این فرآیند، آحاد جامعه باید نقش 
آفرین باشند و خوشبختانه این سرمایه اصلى در شهر 

باغبادران روز به روز افزایش یافته است.
شهردار باعبادران تصریح کرد: امروز در هر نقطه اى از 
شهر باغبادران کارگاهى برپاست و پروژه هاى مختلفى 
در حال اجراست و پروژه هاى عمرانى با سرعت قابل 
قبولى پیش مــى رود؛ اما مهم تریــن و بزرگ ترین 
دستاورد براى شــهردارى باغبادران، اعتماد مردم به 

این مجموعه است.
شهردار باغبادران بیان داشــت: باغبادران در تمامى 
زمینه ها به ویژه در حوزه گردشگرى از پتانسیل هاى 
منحصربفردى برخوردار است و از این جهت مى توان 
این شهر را یکى از با ارزش ترین مقاصد گردشگرى، 

بوم گردى و طبیعت گردى کشور دانست.
وى اظهارداشت: امروزه یکى از ضرورت هاى کارى 
شهردارى، تهیه سند چشم انداز و برنامه استراتژیک 
است؛ از این رو شهردارى و شوراى اسالمى باغبادران 
در دوره چهــارم برآن شــد تا با تهیه و تدوین ســند 
چشم انداز شــهردارى باغبادران و همچنین تدوین 
فرصت هاى ســرمایه گذارى، حریم و محدوده هاى 

شهر باغبادران گامى موثر بردارد.
شــهردار باغبادران یادآور شــد: باید توجه داشــت 
رویکردى که در گذشــته مــردم از شــهردارى ها 
داشــتند صرفا خدماتى بود اما امروز شــهردارى ها با 
افزایش سطح توقعات مردم روبه رو هستند از این رو 

شــهردارى ها به عنوان حلقه اصلى زنجیره مدیریت 
شهرى در فرایند تحول و توســعه شهرى نه فقط در 
ابعاد عمرانى آن جایگاه ویــژه اى دارند، بلکه با تغییر 
و تحوالت پر شتاب اجتماعى و فرهنگى و گسترش 
جمعیت شهرنشینى، باید براى پاسخ گویى به مطالبات 
فزاینده فرهنگى و اجتماعى شهرها نیز تمهیدات الزم 

را فراهم کنند.
وى با اشاره به پتانسیل هاى نهفته در حوزه گردشگرى 
این شهر، تصریح کرد: با توجه به اینکه از گذشته تا به 
حال تنها پارامترى که در شهر باغبادران توسعه یافته 
است، ساخت و ساز ویالهاى بخش خصوصى بوده که 
تنها مامنى براى ســپرى کردن اوقات فراغت بخش 
خاصى از جامعه را داشــته و هیچ گونه تاثیر مثبتى بر 
اقتصاد شهر و رونق زندگى جامعه میزبان خود نداشته 

است.
محمدى با اشــاره به لزوم حرکت شــهردارى ها به 
ســمت کســب درآمدهاى پایدار شــهرى، اضافه 
کرد: در همین راســتا با هــدف ســاماندهى حوزه 

گردشگرى، جذب ســرمایه گذار بخش خصوصى در 
راستاى ایجاد خدمات بیشــتر و ایجاد درآمد پایدار از 
راه فرصت هاى ســرمایه گذارى در حوزه گردشگرى 

برخاستیم.
وى ادامه داد: امروز شــهردارى باغبــادران با انجام 
مطالعات متعدد معرفى فرصت هاى ســرمایه گذارى 
را در بسته اى پیشــنهادى در قالب 50 فرصت متنوع 
سرمایه گذارى در این منطقه جهت ارائه به مشتاقان 
و سرمایه گذاران بخش خصوصى تهیه و تدوین کرده 

است.
وى با اشاره به دلزدگى سرمایه گذاران از روند طوالنى 
دریافت مجوز در باغبــادارن، اضافه کرد: این طرح از 
ســویى با جلوگیرى از اتالف منابع مالى و انسانى و 
زمانى سرمایه گذاران، آنها را در فرآیند عبور از مراحل 
ادارى، دریافت موافقت اصولى و مجوزهاى مورد نیاز 
و اجرا یارى کرده و از سوى دیگر ابزار عملیاتى جلب 
ســرمایه گذار و مدیریت مشــارکت آنها را در اختیار 

دستگاه هاى اجرایى قرار مى هد.

شهردار باغبادران اعالم کرد:
تدوین و ارائه50 فرصت متنوع سرمایه گذارى در باغبادران

با اولویت بندى، معابر 
دستگرد سنگفرش مى شوند

شهرداري ها براى ایجاد درآمد پایدار راهى جز 
شناسایى مزیت هاى شهر ندارند
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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 شجاعان قدم هایشــان مى لرزید، و فرار 

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

امینى، معاون گردشگرى و سرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى،صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان در بازدید از محور گردشگرى چشمه لعل آب ایمانشهر بر 
تامین اعتبار جهت تکمیل زیرساخت هاى این مجموعه تفریحى تاکید کرد. دراین 
بازدید که به اتفاق اله یارى، شهردار ایمانشهر و ضیایى،معاون شهردار انجام شد، بر 

ثبت این محور به عنوان اثر ارزشمند گردشگرى تاکید شد.

جلسه هم اندیشى شهردار و اعضاى شوراى شـهر نیاسر با حضور امام جمعه و مردم 
شهر نیاسر برگزار شد.

در این نشسـت که جهت افزایش تعامالت بین شـهروندان و مجموعه شهردارى و 
شورا برگزارشد،مسئوالن و حاضران در جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل 

شهرى مطرح کردند.
در ادامه این نشسـت، تعدادى از شهروندان سـئواالت خود را در حوزه هاى مختلف 
شهرى و مسائل و مشکالت شهر نیاسر را عنوان کردند و خواستار رسیدگى مسئوالن 

شهردارى و شورا به این مسائل براساس اولویت بندى طرح ها شدند.

جلسه هم اندیشى و انتخابات هیئت امناى شــهرك کارگاهى در سالن اجتماعات 
شهردارى سده لنجان برگزار شد.

درابتداسهراب براتى، عضوشوراى شهر سده لنجان دستورکارجلسه شامل انتخاب 
هیات امنا وهمکارى جهت حل مشکل آب منطقه کارگاهى وبرق وگازرسانى رامطرح 

کرد و مشارکت تمامى اهالى منطقه کارگاهى راخواستارشد.
ناظم الرعایا  شهردارسده لنجان نیز درموردهمکارى همه جانبه با مالکان براى حل 
مشکل چندین ساله گفت:توجه به فراهم آوردن تسهیالت الزم براى فعالیت هاى 

اشتغالزایى درمحدوده ومنطقه کارگاهى از اقدامات ما است.
وى در ادامه گام اول راحل مشــکل آب کارگاه هاودرمرحله بع دبرق وگازدانست و 
به حاضران اطمینان داد درصورتى که همکارى هاى الزم را داشته باشند، مدیریت 

شهرى نیزدراین زمینه ازهیچ کمکى مضایقه نمى کند

به گــزارش روابــط عمومــى شــهردارى علویجه، شــهردار علویجــه باهئیت 
امناى شــهرك صنعتى علویجه  دیدار کرد وبه بررسى مسائل ومشکالت مشترك 

پرداختند.

روابط عمومى شهردارى هرند اعالم کرد:در عملیات پیاده رو سازى بلوار میرداماد 
شهر هرند، کفپوش موزائیک کار گذاشته مى شود.

بر اســاس این گزارش، این کفپوش عالوه بر زیبایى و طراوتى که به چهره خیابان 
مى بخشد، از طول عمر باال و استحکام بیشترى نسبت به آسفالت برخوردار است.

شــهردارى اردســتان جهــت رفــاه حــال شــهروندان و زیباســازى 
هر چه بیشتر فضاى شهرى، اقدام به محوطه سازى کتابخانه عمومى پارك بوستان 

ناین شهر کرد.

بازدید شهردار ومعاون میراث فرهنگى 
استان از چشمه لعل آب

برگزارى نشست هم اندیشى شهردار و 
شوراى شهر نیاسر با مردم 

جلسه هم اندیشى با مالکان اراضى 
کارگاهى در سده لنجان

دیدار شهردار علویجه با هیئت امناى 
شهرك صنعتى این شهر

پیاده رو سازى بلوار میرداماد 
شهر هرند

محوطه سازى کتابخانه عمومى 
اردستان

به گزارش روابط عمومى شهردارى باغشاد، شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر 
باغشاد از نقاط مختلف این شهر بازدید کردند و به بررسى مشکالت بافت فرسوده 

شهرى پرداختند.

بررسى مشکالت بافت فرسوده باغشاد با 
حضور شهردار

روز حماسه و ایثار شهرستان نطنز و اقدامات 
شهردارى

شهردارى نطنز در راستاى برگزارى هرچه بهتر مراســم 9 آذرماه، سالروز حماسه 
و ایثار شهرســتان نطنز اقداماتى را انجام داد و با نصب پوستر 9 آذر ماه روى شیشه 
تاکسى ها، بدنه ماشین آالت شهردارى و همچنین نصب بنرهاى برگزارى مراسم در 

سطح شهر، به تبلیغات و اطالع رسانى این روز پرداخت.

شهردار شــهر منظریه گفت: آتش نشانى شهر منظریه 
به تجهیزات پیشرفته ایمنى و اطفاى حریق مجهز شد.

على مرتضوى با اشــاره به حضور واحد آتش نشــانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى منظریه در مدارس این شهر 
اظهارداشت: از ماه گذشــته تاکنون واحد آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى منظریه با حضور در مدارس 
شــهر منظریه، اقدام به آموزش مسائل ایمنى و اطفاى 

حریق به بیش از 500 دانش آموز کرده است.

وى با تأکید بر اینکه فرهنگ ســازى در زمینه رعایت 
مسائل ایمنى باید از سنین پایین مورد توجه قرار گیرد، 
افزود: این آموزش ها بالغ بر هزار و 500 نفر ساعت بوده 
که با شــروع فصل ســرما و افزایش حوادث احتمالى، 
ضرورت دارد دانش آموزان آموزش هاى مقدماتى در این 

زمینه را کسب کنند.
شــهردار شــهر منظریه افزود: آموزش اصول ایمنى 
آتش نشانى در مدارس شــهر منظریه به منظور آمادگى 

دانش آموزان هنگام مقابله با بحران هاى طبیعى و حوادث 
غیرمترقبه انجام مى شود.

وى با اشاره به خرید تجهیزات پیشرفته ایمنى و اطفاى 
حریق بیان داشت: از ســال 93 تا 96 تجهیزات اطفاى 
حریق، امداد و ایمنى شامل ست امداد و نجات جاده اى، 
ســت هیدرولیــک و پنوماتیک، قیچــى و جک هاى 
هیدرولیکــى 20 تنى، تجهیزات ایمنى آتش نشــانان، 
ماسک اکسیژن، چکمه، دســتکش، کاله و چراغ قوه 

ضدحریق و ضــد انفجار از جمله تجهیزاتى اســت که 
تاکنون به ارزش بالغ بــر 150 میلیون تومان خریدارى 

شده است.
مرتضــوى بیان داشــت: آتش نشــانان ایــن واحد با 
آموزش هاى پیشــرفته اى که دیده اند آمادگى مقابله با 
هر نوع حادثه در کوتاه ترین زمان ممکن را داشته و در هر 
ساعت از شبانه روز آمادگى خدمت رسانى به مردم شهر 

منظریه را دارند. 

تجهیز آتش نشانى منظریه به تجهیزات پیشرفته ایمنى

بالفاصلــه بعد از آغاز بــه کار شــوراهاى جدید، اکثر 
اعضاى شوراها از لزوم حل معضل انباشت بدهى هاى 
شــهردارى ها مى گویند. هــر کدام عــددى را بیان 
مى کنند که این حجم بزرگ از بدهى که به طور مستقیم 
به وابستگى سال هاى ســال بودجه به درآمد ناشى از 

عوارض ساخت و رکود شدید مسکن بر مى گردد.
باید درك شود که مشکل بدهى شهردارى ها دو بخش 
دارد. نخست سطح زیر ساختى که همان کسرى درآمد با 
وجود افزایش هزینه است و دوم سطح رویى که مربوط 
به مشکالت عدم امکان تامین مالى نیاز جارى با استفاده 

از منابع بانکى به خصوص بانک شهر است. 
البته حل مشکل در ســطح زیر ســاختى قطعا نیاز به 
زمان دارد ولى در سطح رویى زمانى براى مواجه باقى 

نمانده است.
پس از  تاکید بر کاهش سهم فروش تراکم در بودجه که 
از محدود سازى هولوگرام تراکم آغاز شد، به ناگاه افراد 
فراوان در دور جدید شوراهاى شهر درباره فروش اوراق 

قرضه یکساله شهردارى سخن مى گویند.
سوال اصلى این است که آیا اســتقراض یک ساله در 

شرایطى که در طى دو سال بعد چشم انداز قابل دفاعى 
براى رونق مجددمسکن لوکس و تجارى ( منابع اصلى 
درآمد تراکمى شــهردارى ها) به چشم نمى خورد و نیز 
فرآیند کاهش هزینه شهردارى به دالیل بسیار نمى تواند 
سریع و برنده باشد، استقراض، آن هم یک ساله صحیح 

اســت؟ آیا  لزوما با توجه به مجموع شرایط اقتصادى 
کشــور امکان پرداخت کردن این بدهى در سال آتى 

وجود دارد؟ 
از هــر نظــر نشــر اوراق قرضه یک ســاله توســط 
شهردارى ها ریسک هاى بسیار به همراه دارد. ممکن 

است گفته شــود با توجه به شــرایط بازار بدهى، زمان 
سررسیدى بیش از یک سال خریدار نخواهد داشت.

یک پیشنهاد واقع بینانه تر آن است که کسرى از  بدهى 
دولت به شهردارى، به اوراق خزانه پنج ساله تبدیل شود. 
سپس این اوراق توسط شــهردارى به عنوان بخشى از 
طلب بانک هاى بستانکار داده شود. بانک بستانکار هم 
این اوراق را یا به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزى تودیع 
کند یا به اتکاى آن در چارچوب سیاست وثیقه دار کردن 
خطوط اعتبارى بانک ها با بانــک مرکزى در نرخ 16 

درصد از بانک مرکزى خط اعتبارى بگیرد.
  این روش مزایاى قابل توجهى دارد:

بعد از مدت ها دولت فرصت مى کند در ســاختار زمانى 
اوراق  بدهى خود تغییر مثبتــى ایجاد کند، در حالى که 
دیگران قطعا اوراق باالى یک سال را نخواهند پذیرفت.

سیاست وثیقه دار کردن خطوط اعتبارى بانک مرکزى 
یک نمونه واقعى خواهد یافت.

 بار شهردارى ها از دو لحاظ سبک مى شود. هم بخشى 
از بدهى را تادیه کرده و هــم ترازنامه بانک هاى تابعه 
اش تقویت مى شود و امکان پشتیبانى نیازهاى فورى 

نقدینگى در بودجه جارى فراهم مى شود.

کالف سردرگم بدهى شهردارى ها
کاوه تقوى

شهردار مبارکه گفت: عدالت محورى و نگاه یکسان به 
همه مناطق و محله هاى شــهر، از سیاست هاى مهم 

شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکه است.
محسن هاشمى اظهار داشت: نبود بودجه و عدم واریز 
اعتبارات، به رغم این که تهدید است، اما براى ما فرصت 

محسوب مى شود.
وى بر لزوم توسعه مشــارکت  مردم تاکید کرد و گفت: 
هر چه این حضور و مشــارکت بیشــتر باشد، کارهاى 
بهترى مى توان انجام داد و این فرصت خوبى اســت 
که در شــرایط اقتصادى فعلى براى شهردارى مبارکه 

به وجود آمده است.

هاشمى گفت: دیگر قرار نیست که پروژه اى را طراحى 
و تعریف کنیم که مردم در مورد آن نظر نداشته باشند.

وى با بیان این که هر پروژه اى جامعه هدفى را در بر مى 
گیرد، افزود:  هدف ما این است که با کمک، همفکرى 
و مشــارکت مردم بتوانیم اقدامات موثرترى را در شهر 

انجام دهیم.
شــهردار مبارکه با بیــان این که مشــارکت مردم به 
عنوان  بهترین فرصت در ایجاد  شرایط بهتر اقتصادى 
اســت، افزود:  براى ســرمایه گذارانى که در این شهر 
سرمایه گذارى مى کنند، مشــتاقانه فرش قرمز پهن 

مى کنیم.

وى با بیان این که اجراى طرح هاى ســرمایه گذارى 
منجر به اشتغالزایى و رونق اقتصادى شهر خواهد شد، 
افزود: اجراى این طرح ها سهم به ســزایى در ارتقاى 
رضایت مردم شــهر مبارکه و محله هــاى مختلف آن 

خواهد داشت.
هاشــمى گفت: نظرات مردم براى شروع و اجراى هر 
پروژه اى در شهر براى شــهردارى و شوراى اسالمى 

شهر راه گشاست.
وى بــا بیان این که ســعى ما بر این اســت تا حیات و 
نشاط اجتماعى را در شهر حفظ کنیم، افزود: امیدواریم 
شــهردارى مبارکه با عبور از بحــران مالى،  روى ریل 

حرکت قــرار گیرد و بــه وظایف خود  به نحو احســن 
عمل کند.

هاشمى با بیان این که بر اساس اولویت بندى و بضاعت 
مالى موجود شــهردارى، کارها را شروع خواهیم کرد، 
خاطرنشان کرد: به دنبال ارائه کارنامه چهارساله نیستم 
و امیدوارم حداقل در پایان دوره فعالیت به عنوان شهردار 

بومى، نام نیکى از خود در این شهر باقى بگذارم.
شــهردار مبارکه گفــت: درب اتاق شــهردار به روى 
شهروندان باز اســت و از آنان مى خواهم که  همواره 
با انتقادات سازنده و پیشنهادات خود ما را یارى دهند و 

همراه و همیار ما باشند.

شهردار مبارکه:

هیچ پروژه اى را بدون نظر مردم 
اجرا نمى کنیم


