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کتاب قوانین و مقررات شهردارى ها منتشر شد
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بودجه مهاباد جوابگوى نیازهاى شهر 
نیست

شهردار مهاباد: 

2

تسنیست تیستنی تسسن تن تسستی تن تسستی ستیستن
شهردار مهاباد سرانه
 بودجه این شهردارى را 
نزدیک به هفت میلیون ریال به 
ازاى هر نفر عنوان کرد و گفت: 
سرانه کنونى جوابگوى نیازهاى 
این شهر نمى باشد.
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با نگاه فرا منطقه اى
 به باغبادران
 نگاه کنند
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کارهاى فرهنگى 
شهردارى بیشتر از 
پول، با فکر انجام 

مى شود
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درجه و سال تأسیس  
شهردارى هاى استان 

اصفهان در 
آبان 96
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10درصد جایزه 
خوش حسابى 

براى شهروندان 
شهرضایى 

2

جمع آورى مکانیزه 
زباله ها در 
سفید شهر

آغاز بهسازى پیاده روهاى شهر دستگرد  

برخورد با مالکان تاکسی هاي فرسوده 

اختصاص درآمد5 روز شهر 
زیر زمینى نوش آبادبه زلزله زدگان 

مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان خبر داد
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اصالح سیستم 
پایش تصویرى 

شهرضا

قاسم قائدى* 
فضاى ســبز نقش اساســى در تصفیه هوا، کاهش آلودگى هوا، 
زیبا سازى محیط هاى شــهرى و بهبود سالمت روحى وجسمى 
شهروندان دارد. ایجاد فضاى ســبز، کارى بسیار زمان بر و طاقت 
فرساست و اغلب با صرف هزینه هاى باال همراه است. با توجه به 
این که این هزینه ها از طرف خود شهروندان تأمین مى گردد، حفظ 
و حراســت و نگهدارى از آن وظیفه همه شهروندان و مسئوالن 

مربوطه مى باشد .
■■■

 خمینى شهر از شــهرهاى اســتان اصفهان در مرکز ایران است.
این شــهر در حال حاضر، از نظر بافت شهرى به دو قسمت بافت 
قدیمى و جدید تقسیم شــده و. با توجه به توســعه سریع شهر و 
تخریب ســریع باغات و دور شــدن مردم از طبیعت، از یک سو و 
افزایش آلودگیهاى شــهرى از جمله آالیندههاى صوتى، بصرى 
و نفتى از ســوى دیگر، فضاى ســبز و توســعه پایدار آن یکى از 
نیازهاى اساســى براى دســتیابى به یک زندگى سالم و یک راه 
اساسى در پیشــگیرى از بســیارى از بیماریهاى جسمى و روحى

 است. 
جمعیت این شهر طبق سرشمارى سال 1390 مرکز آمار ایران برابر 
با244 هزار و 696 نفر بوده و پس از تهران، متراکم ترین شهر ایران 
است. بر اساس آمار فضاى سبز، در حال حاضر سرانه فضاى سبز 
خمینى شهر درحدود هشت متر مربع اســت و تا میزان استاندارد 
که 25 متر مربع مى باشــد، فاصله زیادى دارد. عوامل فیزیکى، 
انسانى، عوامل زنده و عوامل محیطى از جمله عوامل آسیب رسان 
به فضاى سبز هســتند. عوامل زنده از جمله حشرات و کنه ها و 
عوامل بیماریزاى گیاهى، نبود سیستم هاى آبیارى نوین، بافت و 
عمق نا مناسب خاك، و ... باعث بروز آسیب جدى به فضاى سبز 

مى گردد. 
■■■

در حدود یک دهه گذشــته و با بــروز خشکســالیهاى پیاپى در 
خمینى شهر، حجم وسیعى از فضاى ســبز آسیب دیده است که 
این آســیبها در عرصه هاى مختلف مورد بازدید از جمله تمامى 
رفیوژهاى کنار خیابانها، میادین، پارکها، فضاى ســبز وســط و 
حاشیه خیابانها، پارك جنگلى مشاهده شد. آســیبها به دو گروه 
آسیب هاى ناشــى از عوامل زنده و آســیب هاى ناشى از عوامل 
غیرزنده تقسیم مى شود. گاه روى برخى از گیاهان به دلیل ضعف 
شــدید در اثر چندین عامل غیرزنده، گیاه به حملــه انواع آفات و 
بیماریهاى گیاهى مساعد مى شود. در بازدیدهاى میدانى صورت 
گرفته عوامل زنده یکى از علت هاى آســیب رســانى به فضاى 
سبز هســتند، در بین آنها حشــرات و کنه ها بیشترین خسارت را 
به فضاى ســبز وارد مى کنند. آفات شامل حشــرات گوناگون از 

جمله آفات چوبخوار، آفات مکنده، آفات ریشــه و آفات برگخوار 
مى باشد که به شدت روى گیاهان گوناگون در فضاى سبز خسارت

 مى زنند. 
بیماریهاى گوناگون از جمله بیماریهاى ریشه،  اندام هاى زیرزمینى 
و بیماریهاى اندام هاى هوایى نیز در ســطح شهر دیده مى شود. 
علفهاى هرز مختلف نیز در برخى از نقاط به شدت دیده مى شود 
ولى طغیانى ترین علف هرز در شهر علف هرز «اویار سالم» است.

عوامل محیطى به شــدت به فضاى سبز آســیب مى رساند. در 
نمونه هاى خاك آزمایش شــده، بســیارى از نقاط فضاى سبز 
بافت خاك، شورى خاك، اســیدیته خاك و درصد عناصر خاك 
نامناسب اســت و خاك نیاز به اصالح دارد. همچنین پروفیل تا 
عمق یک مترى خاك مشــخص کرد که عمــق خاك در خیلى 
از نقاط نامناســب اســت و در الیه هایى از خــاك، آهک، گچ، 
نمک و الیه هاى غیرقابل نفوذ خاك ســرخه و مــاکادوم دیده

 مى شود. 

■■■
مورد دیگر آب اســت. در نمونه هاى آزمایش شده،آب در برخى 
نقاط کیفیت الزم را ندارد و شــورى باالست و در همین نقاط هم 
گیاهان آســیب دیده اند و نیاز به اصالح آب و بهبود کیفیت آب 
آبیارى دارد، به عالوه میزان آب هم در برخى نقاط فاکتور مهمى 
بود و گیاهان در اوج گرماى تابســتان، میزان آب مورد نیاز خود را 
دریافت نمى کند.  گرماى بیش از حد هوا و تابش شدید خورشید 
نیز باعث آفتاب ســوختگى و تنش دمایى در تعــدادى از گیاهان

 مى شود.
■■■

 نتایج نشــان داد کــه عوامــل زنــده گوناگون، اگــر صحیح 
و به موقع تشــخیص داده نشــوند و تیمار نشــوند، به شدت به 
گیاهان آســیب مى رسانند. ســم پاشــى روى آنها پس از این 
که فعالیــت و جمعیت آنها باال رفــت، تأثیر کافــى را ندارد و در 
ضمن میزان ســم مورد نیاز و دفعات سمپاشــى را بیشتر خواهد 

کرد. 
آفات چوبخوار هم اگر ســریع مداوا نشــوند، به شــدت به گیاه 
خســارت زده و کنترل آنها ممکن نخواهد بــود و در نهایت گیاه 
را از پــا در میآورند و بــراى کنترل و جلوگیرى از پیشــروى این 
گروه از آفــات باید زمان طوالنى و هزینه هــاى زیادى از طریق 
اعمال تیمارهــاى گوناگون ماننــد کنترل مکانیکــى، اجراى 
اصول بــه زراعى مانند هــرس و تقویــت درخت، اســتفاده از 
تله هــاى فرومونــى و ... صرف گــردد. بیمارى هــاى گیاهى 
نیز نیاز بــه ردیابى دقیق دارنــد. بیمارى هاى ریشــه و طوقه و 
بیمارى هاى اندام هاى هوایى از جمله عواملى هستند که به شدت 
به گیاهان حمله مى کنند و باید به موقــع و به طور صحیح تیمار

 شوند. 
علف هرز اویار ســالم به صورت جدى و حتى بیش از 70درصد 
در برخى از باغچه هاى گل فصل خســارت مى زنــد و بهترین 
راه مدیریــت آن هم رعایت مســائل بهداشــتى و جلوگیرى از 

ورود آن بــه عرصه هاى فضاى ســبز مى باشــد. یعنى این که 
باید بــه شــدت از ورود آلودگــى به نقــاط ســالم جلوگیرى

کرد. 
سایر علف هاى هرز با انجام عملیات مبارزه مکانیکى و شیمیایى 
و استفاده از سموم مناسب با دز مناسب در زمان مناسب مدیریت 
مى گردند. براى مدیریت عوامل غیر زنده یا محیطى در ســطح 
شــهر اقدامات زیر صورت گرفت. پس از نمونــه گیرى از خاك 
نواحى مختلف شــهر و تعیین مشــخصات کامل ایــن نمونه ها  
اقدامات زیر صورت گرفت. در مرحله اول در برخى از نقاط بافت 
خاك به کمک مواد آلى مانند کود دامى کامًال پوســیده، پومیس، 
خاك سبک زراعى، کمپوست، کوهاى شــیمیایى و ... به مقادیر 
مشخص طبق نظر کارشناس اصالح گردید (مانند بلوار کهندژ). 
سپس در برخى از نقاط که بافت خاك بسیار نا مناسب بود اقدام به 
تعویض خاك طبق اصول علمى خاك بردارى در زمستان گردید 
(مانند بلوار طالقانى، آزادگان و جمهورى). براى بهبود کیفیت آب 
و میزان آب اقداماتى مانند تغییر سیســتم آبیــارى از روش هاى 
سنتى غرقابى به روش هاى جدید مانند آبیارى تحت فشار، احداث 
چاه هاى جدید با کیفیت آب بهتر به جاى چاه هاى داراى شورى 
باال (چاه باغ شهردارى، چاه 17 شهریور و چاه پارك پیروزى) انجام 

گرفت. 
براى جلوگیرى از خســارت دیدن گیاهان در ماه هاى گرم سال 
و تابش شــدید آفتاب اقداماتى مانند کشــت گونه هاى گیاهى 
مقاوم به اقلیم منطقه و آب و هواى گرم و خشــک و شرایط کم 
آبى به جاى گیاهان حســاس انجام شــد در این مرحله به جاى 
کشــت گیاهان حســاس مانند چمن هاى چهار تخم اســپورت 
(اغلب چمن تجارى بارن بروگ) اقدام به کشــت چمن فستوکا 
یا چمن هــاى گرمســیرى مثل چمــن آفریقایــى، و فرانکینیا 

گردید.
 به جاى کشــت گیاهانى مانند چنار، بید، شمشاد و ... که نیاز آبى 
باالیى دارند، از گیاهانى مانند زیتون تلخ و معمولى، ابریشم ایرانى، 
ابریشم مصرى، توت، زبان گنجشک، خرزهره، و ... استفاده گردید.

از گیاهان سریع الرشد مانند زیتون تلخ براى کشت استفاده شد تا به 
سرعت رشد کنند و روى پرچین ها سایه اندازى نمایند. 

در پایان الزم به ذکر اســت به غیر از اقدامات انجام یافته تاکنون 
تعداد زیادى از اقدامات هم در دســت بررسى قرار دارد مثًال تغییر 
سیستم آبیارى و نیز کشت گیاهان مقاوم مانند داغداغان، پائولینیا، 
انواع گل هاى فصل و دائم مقاوم، گیاهان پوششــى مقاوم مانند 
کارپوبروتوس، ناز یخى انواع چمن هاى گرمســیرى مانند چمن 

ژاپنى و ...  در رأس استفاده در فضاى سبز  قرار دارد.

* مسئول فضاى سبز شهردارى خمینى شهر

آسیب شناسى فضـاى سبز شهر خمینى شهر
قاسم قائدى*

فضاى ســبز نقش اساســى در تصفیه هوا، کاهش آلودگى هوا، 
زیبا سازى محیط هاى شــهرى و بهبود سالمت روحى وجسمى 
شهروندان دارد. ایجاد فضاى ســبز، کارى بسیار زمان بر و طاقت 
فرساست و اغلب با صرف هزینه هاى باال همراه است. با توجه به 
این که این هزینه ها از طرف خود شهروندان تأمین مى گردد، حفظ 
و حراســت و نگهدارى از آن وظیفه همه شهروندان و مسئوالن 

مربوطه مى باشد .
■■■

ا خمینى شهر از شــهرهاى اســتان اصفهان در مرکز ایران است.
این شــهر در حال حاضر، از نظر بافت شهرى به دو قسمت بافت 
قدیمى و جدید تقسیم شــده و. با توجه به توســعه سریع شهر و 
تخریب ســریع باغات و دور شــدن مردم از طبیعت، از یک سو و 
افزایش آلودگیهاى شــهرى از جمله آالیندههاى صوتى، بصرى 
و نفتى از ســوى دیگر، فضاى ســبز و توســعه پایدار آن یکى از 
نیازهاى اساســى براى دســتیابى به یک زندگى سالم و یک راه 
اساسى در پیشــگیرى از بســیارى از بیماریهاى جسمى و روحى

 است. 
ا مرکز آمار ایران برابر  0جمعیت این شهر طبق سرشمارى سال 1390
تهران، متراکم ترین شهر ایران  ت نفر بوده و پس از 6 هزار و 696 با244
است. بر اساس آمار فضاى سبز، در حال حاضر سرانه فضاى سبز 
خمینى شهر درحدود هشت متر مربع اســت و تا میزان استاندارد 
5که 25 متر مربع مى باشــد، فاصله زیادى دارد. عوامل فیزیکى، 
انسانى، عوامل زنده و عوامل محیطى از جمله عوامل آسیب رسان 
به فضاى سبز هســتند. عوامل زنده از جمله حشرات و کنه ها و 
عوامل بیماریزاى گیاهى، نبود سیستم هاى آبیارى نوین، بافت و 
عمق نا مناسب خاك، و ... باعث بروز آسیب جدى به فضاى سبز 

مى گردد. 
■■■

در حدود یک دهه گذشــته و با بــروز خشکســالیهاى پیاپى در 
خمینى شهر، حجم وسیعى از فضاى ســبز آسیب دیده است که 
این آســیبها در عرصه هاى مختلف مورد بازدید از جمله تمامى 
رفیوژهاى کنار خیابانها، میادین، پارکها، فضاى ســبز وســط و 
حاشیه خیابانها، پارك جنگلى مشاهده شد. آســیبها به دو گروه 
آسیب هاى ناشــى از عوامل زنده و آســیب هاى ناشى از عوامل 
غیرزنده تقسیم مى شود. گاه روى برخى از گیاهان به دلیل ضعف 
شــدید در اثر چندین عامل غیرزنده، گیاه به حملــه انواع آفات و 
بیماریهاى گیاهى مساعد مى شود. در بازدیدهاى میدانى صورت 
گرفته عوامل زنده یکى از علت هاى آســیب رســانى به فضاى 
سبز هســتند، در بین آنها حشــرات و کنه ها بیشترین خسارت را 
به فضاى ســبز وارد مى کنند. آفات شامل حشــرات گوناگون از 

جمله آفات چوبخوار، آفات مکنده، آفات ریشــه و آفات برگخوار 
مى باشد که به شدت روى گیاهان گوناگون در فضاى سبز خسارت

 مى زنند. 
بیماریهاى گوناگون از جمله بیماریهاى ریشه،  اندام هاى زیرزمینى 
و بیماریهاى اندام هاى هوایى نیز در ســطح شهر دیده مى شود. 
علفهاى هرز مختلف نیز در برخى از نقاط به شدت دیده مى شود 
ولى طغیانى ترین علف هرز در شهر علف هرز «اویار سالم» است.
عوامل محیطى به شــدت به فضاى سبز آســیب مى رساند. در 
نمونه هاى خاك آزمایش شــده، بســیارى از نقاط فضاى سبز 
بافت خاك، شورى خاك، اســیدیته خاك و درصد عناصر خاك 
نامناسب اســت و خاك نیاز به اصالح دارد. همچنین پروفیل تا 
عمق یک مترى خاك مشــخص کرد که عمــق خاك در خیلى 
از نقاط نامناســب اســت و در الیه هایى از خــاك، آهک، گچ، 
نمک و الیه هاى غیرقابل نفوذ خاك ســرخه و مــاکادوم دیده

 مى شود. 

■■■
مورد دیگر آب اســت. در نمونه هاى آزمایش شده،آب در برخى 
نقاط کیفیت الزم را ندارد و شــورى باالست و در همین نقاط هم 
گیاهان آســیب دیده اند و نیاز به اصالح آب و بهبود کیفیت آب 
آبیارى دارد، به عالوه میزان آب هم در برخى نقاط فاکتور مهمى 
بود و گیاهان در اوج گرماى تابســتان، میزان آب مورد نیاز خود را 
دریافت نمى کند.  گرماى بیش از حد هوا و تابش شدید خورشید 
نیز باعث آفتاب ســوختگى و تنش دمایى در تعــدادى از گیاهان

 مى شود.
■■■

 نتایج نشــان داد کــه عوامــل زنــده گوناگون، اگــر صحیح 
و به موقع تشــخیص داده نشــوند و تیمار نشــوند، به شدت به 
گیاهان آســیب مى رسانند. ســم پاشــى روى آنها پس از این 
که فعالیــت و جمعیت آنها باال رفــت، تأثیر کافــى را ندارد و در 
ضمن میزان ســم مورد نیاز و دفعات سمپاشــى را بیشتر خواهد 

کرد. 
آفات چوبخوار هم اگر ســریع مداوا نشــوند، به شــدت به گیاه 
خســارت زده و کنترل آنها ممکن نخواهد بــود و در نهایت گیاه 
را از پــا در میآورند و بــراى کنترل و جلوگیرى از پیشــروى این 
گروه از آفــات باید زمان طوالنى و هزینه هــاى زیادى از طریق 
اعمال تیمارهــاى گوناگون ماننــد کنترل مکانیکــى، اجراى 
اصول بــه زراعى مانند هــرس و تقویــت درخت، اســتفاده از 
تله هــاى فرومونــى و ... صرف گــردد. بیمارى هــاى گیاهى 
نیز نیاز بــه ردیابى دقیق دارنــد. بیمارى هاى ریشــه و طوقه و 
بیمارى هاى اندام هاى هوایى از جمله عواملى هستند که به شدت 
به گیاهان حمله مى کنند و باید به موقــع و به طور صحیح تیمار

 شوند. 
علف هرز اویار ســالم به صورت جدى و حتى بیش از 70درصد 
در برخى از باغچه هاى گل فصل خســارت مى زنــد و بهترین 
راه مدیریــت آن هم رعایت مســائل بهداشــتى و جلوگیرى از 

ورود آن بــه عرصه هاى فضاى ســبز مى باشــد. یعنى این که 
باید بــه شــدت از ورود آلودگــى به نقــاط ســالم جلوگیرى

کرد. 
سایر علف هاى هرز با انجام عملیات مبارزه مکانیکى و شیمیایى 
و استفاده از سموم مناسب با دز مناسب در زمان مناسب مدیریت 
مى گردند. براى مدیریت عوامل غیر زنده یا محیطى در ســطح 
شــهر اقدامات زیر صورت گرفت. پس از نمونــه گیرى از خاك 
نواحى مختلف شــهر و تعیین مشــخصات کامل ایــن نمونه ها  
اقدامات زیر صورت گرفت. در مرحله اول در برخى از نقاط بافت 
خاك به کمک مواد آلى مانند کود دامى کامًال پوســیده، پومیس، 
خاك سبک زراعى، کمپوست، کوهاى شــیمیایى و ... به مقادیر 
مشخص طبق نظر کارشناس اصالح گردید (مانند بلوار کهندژ). 
سپس در برخى از نقاط که بافت خاك بسیار نا مناسب بود اقدام به 
تعویض خاك طبق اصول علمى خاك بردارى در زمستان گردید 
(مانند بلوار طالقانى، آزادگان و جمهورى). براى بهبود کیفیت آب 
و میزان آب اقداماتى مانند تغییر سیســتم آبیــارى از روش هاى 
سنتى غرقابى به روش هاى جدید مانند آبیارى تحت فشار، احداث 
چاه هاى جدید با کیفیت آب بهتر به جاى چاه هاى داراى شورى 
7باال (چاه باغ شهردارى، چاه 17 شهریور و چاه پارك پیروزى) انجام 

گرفت. 
براى جلوگیرى از خســارت دیدن گیاهان در ماه هاى گرم سال 
و تابش شــدید آفتاب اقداماتى مانند کشــت گونه هاى گیاهى 
مقاوم به اقلیم منطقه و آب و هواى گرم و خشــک و شرایط کم 
آبى به جاى گیاهان حســاس انجام شــد در این مرحله به جاى 
کشــت گیاهان حســاس مانند چمن هاى چهار تخم اســپورت 
(اغلب چمن تجارى بارن بروگ) اقدام به کشــت چمن فستوکا 
یا چمن هــاى گرمســیرى مثل چمــن آفریقایــى، و فرانکینیا 

گردید.
 به جاى کشــت گیاهانى مانند چنار، بید، شمشاد و ... که نیاز آبى 
باالیى دارند، از گیاهانى مانند زیتون تلخ و معمولى، ابریشم ایرانى، 
ابریشم مصرى، توت، زبان گنجشک، خرزهره، و ... استفاده گردید.

از گیاهان سریع الرشد مانند زیتون تلخ براى کشت استفاده شد تا به 
سرعت رشد کنند و روى پرچین ها سایه اندازى نمایند. 

در پایان الزم به ذکر اســت به غیر از اقدامات انجام یافته تاکنون 
تعداد زیادى از اقدامات هم در دســت بررسى قرار دارد مثًال تغییر 
سیستم آبیارى و نیز کشت گیاهان مقاوم مانند داغداغان، پائولینیا، 
انواع گل هاى فصل و دائم مقاوم، گیاهان پوششــى مقاوم مانند 
کارپوبروتوس، ناز یخى انواع چمن هاى گرمســیرى مانند چمن 

ژاپنى و ...  در رأس استفاده در فضاى سبز  قرار دارد.

* مسئول فضاى سبز شهردارى خمینى شهر

آسیب شناسى فضـاى سبز شهر خمینى شهرآسیب شناسى فضـاى سبز شهر خمینى شهر
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شــهردار شــهرضا گفت: طرح اصالح سیستم پایش 
تصویرى شهرضا با نصب 35 دوربین در مناطق مختلف 

اجرا شد.
رحیم جافرى اظهارداشت: در راستاى ارائه خدمات بهینه 
به شهروندان و تأمین آسایش بیشتر براى آنان، عملیات 
اجرایى طرح پایش تصویرى در مناطق مختلف شــهر 

شهرضا اجرا شد.
وى ادامه داد: با اجراى این طرح که با اختصاص اعتبارى 
بیش از یک میلیــارد و 500 میلیون ریال انجام شــده 
است، مناطق حساس و مهم شــهر تحت پوشش این 
سیستم خواهند بود و تردد شهروندان در ساعات مختلف 

شبانه روز با سهولت بیشترى انجام خواهد شد.شهردار 
شهرضا، رفع نابه سامانى هاى شهرى و نگهبانى بهتر 
معابر و حراست از تأسیسات شهرى را، از دیگر مزایاى 
اجراى این طرح برشــمرد و افــزود: از این پس کنترل 
ترافیــک و ثبت تخلفــات رانندگى با نظــارت و دقت 

بیشترى انجام مى شود.
جافرى عنوان کرد: با اجــراى این مرحله از طرح پایش 
تصویرى شــهرى، عملیات پایش حمل و نقل عمومى 
در حوزه تاکسیرانى و اتوبوسرانى باهدف ارائه خدمات 
ناوگان حمل و نقل شهرى به همه شهروندان در همه 

مناطق بهسازى و اصالح خواهد شد.

معاون امور شــهرداري هاي ســازمان شــهردارى ها و 
دهیارى هاى کشــور اعالم کرد: در اجراي طرح نوسازي 
ناوگان تاکسیرانی شــهري که از بهمن 94 و با حمایت 
دولت آغاز شده، تاکنون بیش از 55 هزار تاکسی فرسوده از 
ناوگان تاکسیرانی شهري کشور خارج و تاکسی هاي جدید 
جایگزین آنها شده است.هیربد معصومی بیان داشت: در 
این طرح که تاثیر زیــادي در رفاه شــهروندان، ارتقاي 
سطح ایمنی خودروها و کاهش آلودگی هوا دارد، تاکنون 
بیش از 78 هزار تاکسی که ســن آنها از 10 سال گذشته 
و به فرسودگی رســیده، ثبت نام کرده اند. وى ادامه داد: 
همچنین بیش از 55 هزار تاکسی جدید تحویل متقاضیان 

شده است.وي، خروج نزدیک به 40 هزار تاکسی پیکان 
فرســوده را، از جمله نتایج اجراي این طرح عنوان کرد و 
گفت: در این طرح نوسازى، به مالک تاکسى هاى فرسوده 
200 میلیون ریال وام با بهره 16 درصد داده مى شــود.

معصومی با بیان اینکه از تیرماه امسال و در ادامه اجراي 
طرح، ثبت نام براى نوســازى تاکسى هاى فرسوده مدل 
سال 1386 آغاز شده است، گفت: با توجه به لزوم تسریع در 
نوسازى ناوگان تاکسیرانی فرسوده بویژه در کالنشهرها و 
شهرهاي بزرگ، شهرداري ها باید با مالکان تاکسی هایی 
که در طرح نوســازى ثبت نام ننموده اند، مطابق قانون 

برخورد کنند.

اصالح سیستم پایش 
تصویرى شهرضا

برخورد با مالکان تاکسی هاي 
فرسوده 

ترمیم ترانشه ها و لکه گیرى 
آسفالت معابر هرند

شهردارى هرند عملیات ترمیم ترانشـه ها و لکه گیرى 
آسفالت سطح شـهر را با هدف رضایتمندى شهروندان 
و برطـرف کـردن مشـکالت معابـر شـهرى و ایمنـى

 راه ها آغاز کرد.

تهیه طرح مطالعاتى زمین هاى 
اطراف قنات مزدآباد میمه

 شـهردارى میمـه در نظـر دارد نسـبت بـه تهیـه طرح 
مطالعاتى زمین هاى اطراف قنات مزدآباد  شهر میمه از 
محل اعتبارات عمرانى سال 96 این شهردارى و از طریق 

استعالم و برابر مقررات اقدام نماید.
پیمانکاران مـى توانند پیشـنهادات خود را بـه دبیرخانه 
محرمانه ایـن شـهردارى واقـع در میمه، بلـوار انقالب 

اسالمى تحویل و رسید دریافت کنند.

خروج شهردارى نجف آباد از 
فعالیت هاى صرفاَ عمرانى

مجتبى گودرزى رئیس شوراى اسالمى شهر نجف آباد 
گفت: بسیارى از شهردارى ها صرفا به عنوان مجموعه اى 
با کارکردهاى عمرانى و خدماتى ادامه فعالیت مى دهند، 
ولى در نجف آباد شـاهد گسـترش فعالیت ها در مباحث 
فرهنگى و اجتماعى نیز هسـتیم و در این میان سازمان 
رفاهى تفریحى نقش موثر و تعیین کننده اى داشـته که 

امید مى رود در چهار سال پیش رو نیز ادامه داشته باشد.

تشکیل کمیسیون
 ورزش شوراى شهر چادگان

مرتضى میالیـى نژاد، رئیس شـوراى اسـالمى شـهر 
چادگان در کمیسیون ورزش شوراى شهر با بیان اینکه 
باید از دیدگاه اهالى شـهر در تصمیمات شهرى استفاده 
کرد، گفت: در بحث ورزش استفاده از نیرو و تفکر جوانان 
و همچنیـن تجربه پیشکسـوتان براى پیشـبرد اهداف 

مجموعه ورزش شهر الزامى است.
وى ادامـه داد: شـهروندان و جوانـان چادگانى ظرفیت 
نمایش توانمندى هاى خود در سطح کشور را دارند و فقط 
به حمایت نیاز دارند و باید جلسات و دیدار هاى مسئوالن 
با ورزشـکاران براى شـنیدن نظـرات این افراد بیشـتر 
شـود و همچنین بعد از بررسى مشـکالت ورزشکاران، 

راهکارهاى عملى ارائه شود.
در ادامه هدایت ا... نظرى، عضو دیگرشـوراى اسالمى 
شهر چادگان هم گفت: مهمترین شاخصه ورزشکاران، 
روحیه ورزشـکارى و احیاى مرام پهلوانى اسـت و نباید 
بگذاریم مشـکالت مالى سـدى در برابر رونـق ورزش 
باشد وى همچنین با اشـاره به اینکه روحیه ورزشکارى 
مهمترین راه مبارزه با مشـکالت اسـت، گفت: مسـئله 
مهمى که وجود دارد این اسـت که برخى مواقع سالیق 
شخصى در امر ورزش وارد مى شوند که این عامل، یکى 

از آفات مهم ورزش است.

واگذارى کاروانسراى تاریخى 
شاهین شهر به شهردارى 

با پیگیرى هاى شهردار شاهین شهر و با توافق سازمان 
امـوال و امـالك بنیـاد مسـتضعفان اسـتان اصفهان، 
کاروانسراى تاریخى شاهین شـهر (واقع در ابتداى بلوار 
هسا) در راسـتاى احیا و مرمت آن به شهردارى شاهین 
شهر واگذار گردید.عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر 
در این باره گفت: به دلیل بهره بردارى هاى نامناسـب و 
شـرایط جوى، به بخش هاى مختلف این کاروانسراى 

تاریخى آسیب وارد شده است.
وى در ادامه افزود: امیدواریم با ارائه طرح هاى مناسـب 
در راستاى احیاى کاروانسرا در قالب فضاهاى مربوطه و 

سایر بخش هاى جنبى آن اقدامات مؤثرى انجام دهیم.
بهمنى با بیان اینکه این کاروانسراى تاریخى در فضایى 
به مسـاحت 40 هزار متر مربع بنا شـده اسـت،گفت: از 
سرمایه گذاران در بخش هاى خصوصى مى خواهیم با 
مشارکت در امر احیا و مرمت کاروانسـرا و نیز تبدیل آن 
به فضاى هاى مناسب فرهنگى ، گردشگرى و تفریحى 

گام هاى اساسى بردارند.

روى خط

شهردار دســتگرد با اشــاره به اینکه، طرح بهسازى و سنگ 
فرش پیاده روهاى شــهر دســتگرد در حال اجرا مى باشــد، 
گفت: با مشــخص شــدن پیمانــکار از دوهفته گذشــته،
عملیات جدولگذارى و پیاده روســازى خیابان شهید رجایى 

آغاز شد.
محسن تجویدى بیان داشــت: در طراحى  شهرى به منظور 
افزایش زیبایى شهر، پیاده روها را بزرگ و تزیین شده در نظر 
مى گیرند، چرا که بخشیدن هویت انسانى به شهرها، به مراتب 
با ارزش تر از  صنعتى بودن شهرهاست و همین مسئله همواره 

مدنظر طراحان شهرى قرار گرفته است. 
وى ادامه داد: همسطح بودن مســیر پیاده رو، سنگفرش هاى 
جذاب و مختلف، اســتفاده از مبلمان شــهرى، روشــنایى
 پیاده رو ها در شب، عرض کافى براى دسترسى به مراکز خرید 
و تجارى مختلف، از جمله مواردى اســت که باید مورد توجه 

قرار گیرد. 
 شهردار دســتگرد در ادامه بیان داشت: شــهردارى دستگرد 
بمنظور زیباسازى وخدمات بیشتر به شهروندان این شهر، اقدام 
به نقشه بردارى، زیرسازى، جدولگذارى و سنگ فرش نمودن 

پیاده رو هاى سطح معابر شهر کرده است.
 وى با بیان اینکه، اعتبار این پروژه یک میلیارد و 600میلیون 
ریال و از محل اعتبارات داخلى بوده است، افزود: این شهردارى 
با بررســى و اولویت بندى معابر اقدام به ســنگفرش نمودن

پیاده روهاى سطح شهر مى نماید.

■■■
 شهردار دستگرد بیان داشــت: همزمان با اجراى این طرح، 
بهسازى فضاى سبز و درختان موجود در طول مسیر و نصب 

پل هاى جدید نیز انجام مى شود
وى با بیان اینکه شهردارى در سایر نقاط هم در صورت لزوم 

به شــهروندان بلوك فرش رایگان تحویل مى دهد، افزود : با 
درخواست شهروندان و بازدید کارشناسان شهردارى از محل  
و در صورت تایید، شهردارى به شهروندان بلوك فرش رایگان 
تحویل داده و متقاضیان با نظارت کارشناسان شهردارى آن 

را اجرا مى کنند.

شهردار مهاباد سرانه بودجه این شهردارى را نزدیک به هفت میلیون ریال 
به ازاى هر نفر عنوان کرد و گفت: ســرانه کنونى جوابگوى نیازهاى این 

شهر نمى باشد.
محمدرضا پورفتحعلى افزود: بودجه مصوب سال جارى شهردارى افزون 
بر 31 میلیارد ریال است که نسبت به سال 1395بیش از چهار میلیارد ریال 
افزایش یافته، اما 60 درصد از مجموع اعتبارات شــهردارى به کارهاى 

عمرانى و 40 درصد به امور جارى اختصاص مى یابد.
وى افزود: افزون بر 90 میلیارد ریال طرح عمرانى در چهار سال گذشته 
در شهر مهاباد اجرا شــده که نزدیک به 20 میلیارد ریال کسرى اعتبار 

وجود دارد.
شهردار مهاباد بیان داشت: احداث باغ گل محمدى، پارك بانوان، احداث 
مشارکتى سالن چند منظوره، زیرسازى و روکش آسفالت، بازگشایى معابر 
شهرى، خط کشى و روشــنایى خیابان ها بخشى از خدمات ارائه شده از 

سوى این مجموعه است.
وى اضافه کــرد: مهاباد بــا وجود برخــوردارى از بناهــاى تاریخى و
ظرفیت هاى گردشــگرى مانند یخچال طبیعــى و خانه هاى تاریخى، 
نتوانسته از این ظرفیت ها جهت توسعه و رونق شهر استفاده کند که در این 

زمینه نیاز به همکارى مسئوالن شهرستان و استان مى باشد.
■■■

پورفتحعلى همچنین عنوان کرد: بزرگ ترین مشکل شهر مهاباد، نبود 
اشتغال مناســب و مهاجرت است و بر اساس سرشــمارى هاى صورت 
گرفته، نبود درآمد کافى و امکانات مناســب موجب مهاجرت و کاهش 

ساالنه جمعیت مى شود.
وى در ادامه با اشاره به برپایى نمایشگاه توانمندهاى مهاباد گفت: عرضه 
محصوالت دامى، انار، فرش دســتباف، صنایع دســتى، پخت و عرضه 
غذاهاى محلى و برپایى سیاه چادر (نماد کوچ نشینى) در هفته فرهنگ 
اردستان از روز هفتم تا 14 آذر ماه امسال صورت مى گیرد که امید مى رود 

در معرفى ظرفیت هاى منطقه مؤثر واقع شود. 

شــهردارى سفیدشــهر به منظور ارتقاى بهداشــت عمومى و همچنین 
زیباسازى مبلمان شهرى و جلوگیرى از پخش زباله در سطح این شهر، اقدام 

به خرید تعدادى سطل زباله گالوانیزه نموده است . 
قنائى مقدم، شهردار سفیدشهر با اعالم این خبر گفت : این اقدام شهردارى 
به منظور مکانیزه کردن سیستم مدیریت پسماند در شهر سفیدشهر انجام 

شده است . 
وى با اشاره به اینکه این امر موجب کاهش پراکندگى زباله هاى شهرى در 
معابر عمومى مى شود، افزود: با نصب این سطل هاى جدید، زمینه تسریع 

در عملیات جمع آورى زباله شهرى را فراهم مى شود.
 وى نگهدارى و محافظت از این ســطل ها را وظیفه شــهروندان عنوان 
کرد و ادامه داد : نباید نقش شــهروندان در زیبایى و پاکیزگى شهر نادیده 
گرفته شــود، چرا که  آنها مى تواننــد در حفظ پاکیزگى شــهر موثر واقع 

شوند .
 شهردار سفیدشهر تعداد این ســطل هاى مخزنى را 60 عدد عنوان کرد و 
بیان داشت: تمامى این مخازن به تناسب در خیابان ها و معابر اصلى شهر 
نصب خواهد شد ودر نظر داریم در آینده تعداد این مخازن را بر اساس نیاز 

افزایش دهیم . 
قنائى مقدم در پایان از شهروندان سفیدشهر خواست زباله ها را راس ساعت 
معین  در سطل هاى گالوانیزه قرار دهند تا شهردارى رادر راستاى نظافت و 

پاکیزگى هرچه بیشتر شهر یارى رسانند .

شهردار مهاباد: 

بودجه مهاباد جوابگوى نیازهاى شهر نیست

شهردار مبارکه گفت: شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکه از تالیف و چاپ آثار مکتوبى که به معرفى 
این شهر کمک کند، حمایت خواهند کرد.

محسن هاشمى با تاکید بر اهمیت حمایت از فعالیت  هاى فرهنگى، تدوین تقویم فرهنگى و سند چشم  انداز 
فرهنگى، اجتماعى این شهرستان را ضرورى خواند و با اشاره به ظرفیت  هاى عظیم انسانى مبارکه گفت: 
هویت  بخشى به جامعه، جز با زبان فرهنگ و هنر ممکن نخواهد بود که این مهم به دست اهالى فرهنگ 

و هنر رقم خواهد خورد.
وى افزود: شهرستان مبارکه داراى پیشینه  غنى فرهنگى است و زمینه  فعالیت  هاى فرهنگى و ادبى به خوبى 
فراهم است و شهردارى و شوراى اسالمى شهر مبارکه در کنار نویسندگان، هنرمندان و پژوهشگران است 

تا زمینه  توسعه  کمى و کیفى این فعالیت  ها فراهم شود.
شهردار مبارکه با بیان اینکه پتانسیل نویسندگان در مباحث مدیریت شهرى مورد توجه قرار نگرفته است، 
تصریح کرد: اعتقاد داریم که نویســندگان و اهل قلم مى توانند براى رفع مشکالت به شهردارى کمک 

بزرگى کنند.
وى گفت: نویسندگان مى توانند با نگارش کتاب هایى در مورد مدیریت شهرى و اشاعه فرهنگ شهروندى 

و مباحثى از این قبیل که در سازمان شهردارى تعریف شده، قدم بزرگى بردارند.
شهردار مبارکه با بیان اینکه شهردارى هر ساله در مناسبت هاى مختلف کتاب هایى را به مهدهاى کودك 
و مدارس اهدا مى کند، گفت: خیلى بهتر است که بتوانیم کتابى مرتبط با کار و فعالیت هاى شهردارى به 

مدارس اهدا کنیم.

شــهردار نجف آباد گفت: برخــى معتقدند 
که شــهردارى به دلیــل داشــتن بودجه 
کافى، امکان انجام این حجم گســترده از 
فعالیت هــاى فرهنگى و هنــرى را در چند 
سال اخیر پیدا کرده، ولى واقعیت این است 
که تمامى این اقدامات بــا کمترین هزینه، 
اما با باالترین پشــتوانه فکرى و مدیریتى 

برنامه ریزى و عملیاتى مى شود.
مسعود منتظرى بیان داشت: تاکید ویژه اى بر 
استفاده از ظرفیت هاى مردمى، هنرمندان و 
بخش خصوصى در انجام امورات شهردارى 
داریم کــه این موضوع به صــورت ویژه در 
فعالیــت هاى ســازمان رفاهــى تفریحى 
شهردارى محقق شده و شاهد استقبال بسیار 
خوب اقشار مختلف، از این اقدامات در سطح 

مناطق پنج گانه هستیم.
وى خاطر نشان کرد: کارهاى خوب صورت 
گرفتــه را باید ماحصل تالش هاى شــبانه 
روزى تمامى پرســنل و مدیریت ســازمان 
رفاهى تفریحى در کنار دیگر مجموعه هاى 

مرتبط در شهردارى دانست. 

کارهاى فرهنگى 
شهردارى بیشتر از پول، 
با فکر انجام مى شود

آغاز بهسازى پیاده روهاى شهر دستگرد  

شهردار سفید شهر خبر داد؛ 

جمع آورى مکانیزه زباله ها 
در سفید شهر

شهردار مبارکه:

از پتانسیل نویسندگان در مدیریت 
شهرى مبارکه استفاده نشده است
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مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
کاشان  از آغاز به کار«تاکســیرا» با هدف ارتقاى امنیت و 

کیفیت سفر خبرداد.
محسن عرفان اظهارداشت: سامانه تاکسیرا در کاشان با هدف 
ارتقاى امنیت و باالتر بردن کیفیت سفر شروع به کار کرد. 
وى با اشاره به اینکه سامانه تاکسیرا با شعار ”امنیت مسافر 
بر عهده ماســت“ به فعالیت مى پردازد، تاکید کرد: کاهش 
هزینه، سهولت سفارش، گزارش مدیریتى، پرداخت مستقیم 
و الکترونیک  به وسیله کاشان کارت، امنیت و کیفیت باالى 
سفر از مزیت هاى این سیستم به شمار مى رود. مدیرعامل 
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى کاشان با 

بیان اینکه بالغ بر 650 تاکسى گردشى در کاشان مجهز به 
کاشان کارت شــده اند، یادآورشد: براى مرحله نخست این 
طرح،   100 تاکســى اختصاص داده شده است که عالوه 
به کاشان کارت، مجهز به نرم افزار ویژه تاکسیرا و ناوبران 
آموزش دیده هستند.  عرفان افزود: رانندگان تاکسى گردشى 
و بى سیم مى توانند با ثبت نام در دفتر مخصوص این واحد 
و شرکت در کالس هاى آموزشى،  کد ویژه این سرویس را 
دریافت کنند. عرفان  با اشاره به اینکه 500دستگاه تاکسى در 
ناوگان تاکسیرانى کاشان نوسازى شده است، بیان داشت: 
تا پایان سال تمامى تاکسى هاى فرسوده از چرخه خدماتى 

کنار مى روند. 

رئیس اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان اعالم کرد: 
تاکنون بالغ بر 40 در صد بودجــه دوهزار و 750 میلیارد 

تومانى سال 96 شهردارى اصفهان وصول شده است.
مهدى زارعى با اشاره به ترکیب بودجه شهردارى اصفهان 
اظهارداشت:40 درصد بودجه شهردارى اصفهان مربوط 
به درآمدهاى ساختمانى، 30 درصد مربوط به درآمدهاى 
پایدار (ارزش افزوده، عوارض نوسازى، عوارض کسب و 
پیشــه، عوارض خودرو و غیره)، 15 درصد دریافت وام و 
فروش اوراق و 15 درصد نیز مربوط به سایر عوارضى که 

شهردارى در بودجه لحاظ کرده است، مى باشد.
وى اضافه کرد: از سال 62 استقالل شهردارى ها مطرح 

شد و از آن سال تاکنون میزان کمک هاى دولتى به مرور 
کاهش یافت، به طورى که طى دو دهه اخیر شهردارى ها 

هیچ کمکى از دولت دریافت نکرده اند.
رئیــس اداره ممیزى درآمد شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه شــهردارى اصفهان نیز همچون سایر شهرها در 
چنین وضعیتى قرار دارد، یادآور شد: البته کمک هایى در 
بخش حمل و نقل به ویژه قطار شهرى در بودجه کشورى 
داشته ایم که میزان دریافت ها بستگى به شرایط متغیر 
بوده است. وى شرایط اقتصادى و مالى را نامناسب خواند 
و گفت: برخى از مطالبات شهردارى هنوز وصول نشده 

است؛ البته شرایط رو به بهبود است.

تحقق 40 درصدى بودجه 
شهردارى اصفهان

آغاز به کار«تاکسیرا» در 
کاشان  

دیدار رؤساى ادارات با 
شهردارفوالدشهر

روســاى ادارات فوالدشــهر در دیدارى با سلیمى، 
شــهردار این شــهر، ضمن تبریک انتصاب وى به 
عنوان شــهردار، بر تعامل ادارات با شــهردارى، بر 
سرعت بخشیدن به حل مشکالت شهروندان تاکید 

کردند.
در این دیدار رئیس کمیته امــداد امام خمینى (ره) ، 
رئیس اداره ثبت احــوال  وفرماندهى کالنترى 18 

حضور داشتند .
سلیمى در این دیدار اظهار داشــت : شهر موجودى 
زنده است و شــهردارى متولى امور شــهر است و 
با تعامل بیــن ادارات مى توانیم بــه اهداف خود که 
خدمت رســانى مطلوب به شــهروندان است زودتر 

برسیم.
وى ضمن تاکید بربهره گیــرى از نعمت امنیت که 
محصول خدمات نیروهاى نظامى و انتظامى است، 
افــزود: نباید اختالف نظر بیــن ادارات موجب ضرر 

رسیدن به شهروندان شود.
روســاى ادارات حاضــر در جلســه ضمــن تاکید 
بر ضرورت همــکارى بین ادارات و شــهردارى در 
عرصه هاى مختلــف، آمادگى خــود را براى تداوم 

همکارى اعالم داشتند.

شبگه گذارى فاضالب شهرك 
عالمه امینى هرند

شبکه گذارى فاضالب شهرى شهرك عالمه امینى 
در هرند درحال اجراست.

با توجه به اینکه شهردارى هرند به دنبال خدمات زیر 
بنایى و رو بنایى در شهرك عالمه امینى است، یکى 
از مهمترین مباحث اجراى شـبکه گـذارى فاضالب 
شهرى است که پس از پیگیرى هاى زیادى که انجام 
شد، با مسـاعدت مدیر کل آب و فاضالب استان،این 

مهم انجام شد.

همتراز شدن شهرداران 
کالنشهرها 

همترازى شــهرداران کالنشــهرهاى بــا جمعیت 
بیش از یــک میلیــون نفــر جمعیت بــا مقامات 
موضوع بند (ه) مــاده 71 قانــون مدیریت خدمات 
کشــورى که به تصویــب هیئت وزیران رســیده 
بود، از ســوى معاون اول رئیس جمهــورى ابالغ 

شد.
بــه موجــب ایــن تصویبنامــه، شــهرداران 
کالنشــهرهاى با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 
همتراز مقامات موضــوع بند (هـــ) در نظر گرفته 

مى شوند.
متن مــاده 71 قانون مدیریت خدمات کشــورى به 

شرح زیر است:
ماده 71 – ســمت هــاى ذیل، مدیریت سیاســى 
محسوب شــده و به عنوان مقام شناخته مى شوند و 
امتیاز شغلى مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر 

تعیین مى گردد:
الف - رؤساى سه قوه

ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس 
شوراى اسالمى و اعضاء شوراى نگهبان 

ج - وزرا، نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى و 
معاونان رئیس جمهور 
د- استانداران و سفرا

هـ- معاونان وزرا

ضرورت پرداخت عوارض 
کسب و پیشه

شــهردارى خوانســار اعــالم کــرد: مطابــق با 
ماده 12 قانون نظــام صنفى و تاکیــد در پرداخت 
عــوارض کســب بــه شــهرداریها در راى دیوان 
عدالــت ادارى ،کلیــه صنــوف موظــف بــه 
پرداخت عوارض کســب و پیشــه خود مى باشند. 
بدیهى است در صورت عدم پرداخت، شهردارى طبق 
مقررات و طرح در کمیسیون ماده 77 نسبت به وصول 

آن اقدام مى نماید.

روى خط

شــهردار باغبادران گفت: ظرفیت هاى بالقوه اى در بخش 
باغبادران نهفته اســت و این منطقــه مى تواند به یکى از 
بزرگ ترین مقصدهاى گردشگرى و سرمایه گذارى تبدیل 

شود.
اردشــیر محمدى اظهارداشــت: جلب اعتماد شهروندان 
به مدیریت شهرى و مشارکت اقشــار مختلف جامعه در 
کارگروه هاى شهردارى، بزرگ ترین سرمایه ما محسوب 

مى شود.

وى با تأکید بر اینکه باید از مدیریت ســنتى و بدون برنامه 
فاصله گرفــت، افزود: بــا توجه به وظایف ســنگینى که 
شهردارى ها برعهده گرفته اند، چنانچه به سمت مدیریت 
مدرن و علمى نرویم، با خســارت هاى ســنگینى مواجه 

خواهیم شد.
شــهردار باغبادران با اشــاره به  ضرورت اجرایى شــدن 
مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى در جامعه تصریح کرد: با توجه به 
مشکالت اقتصادى حاکم بر جامعه، اجرایى شدن مؤلفه هاى 

اقتصاد مقاومتى یک امر اجتناب ناپذیر به حســاب مى آید 
و شهردارى باغبادران درصدد اســت تا با چنین رویکرد و 
روحیه جهادى برنامه را در پیش بگیرد. وى با توجه به پیشینه 
بخش باغبادران و ظرفیت هاى موجود در این منطقه، یادآور 
شد: باغبادران سابقه درخشانى در مباحث تاریخى، انقالبى، 
مذهبى و گردشگرى دارد و همین موضوع حساسیت فعالیت 

در این منطقه را بیش ازپیش مى کند.
محمدى با تأکید براینکه مسئوالن استان باید با یک نگاه 

فرا منطقه اى و ملى به بخش باغبادران نگاه کنند، متذکر 
شد: ظرفیت هاى بالقوه اى در بخش باغبادران نهفته است 
و این منطقه مى تواند به یکــى از بزرگ ترین مقصدهاى 

گردشگرى و سرمایه گذارى تبدیل شود.
شــهردار باغبادران با اشــاره به تدوین طرح مطالعاتى و 
آماده شدن 50 فرصت سرمایه گذارى در بخش باغبادران، 
اظهارداشت: با توجه به شــرایط جغرافیایى خاص بخش 
باغبادران به دنبال شــکل گیرى توریسم سالمت و ایجاد 

یک دهکده  بزرگ سالمت در منطقه هستیم.
***

محمدى با تأکید بر رعایت مســائل زیســت محیطى در 
بخش باغبادران متذکر شد: حجم باالیى از گردشگران در 
طول هفته به شهر توریستى باغبادران مراجعه مى کنند و 
تالش شبانه روزى شهردارى باغبادران در توجه به مسائل 
زیست محیطى نباید باعث غفلت سایر نهادها نسبت به این 

موضوع حیاتى شود.
***

محمدى با اشاره به کمبود مراکز درمانى در بخش باغبادران 
خواستار شــد: بخش باغبادران 32 روستا را تحت پوشش 
دارد که جمعیت افراد ساکن در این منطقه به عالوه جمعیت 
باالى گردشــگران هفتگى در این شهر توریستى موجب 
مى شود تا در روند بهبود و ارتقاى مراکز درمانى این منطقه 

هرچه سریع تر تصمیم گیرى شود.
وى همچنین بابیــان اینکه بخش باغبــادران با توجه به 
گســتردگى جغرافیایى و تراکم جمعیت شــهرى که دارد 
تنها یک ایســتگاه آتش نشــانى را به خود اختصاص داده 
است، تصریح کرد: مردم بخش باغبادران از کمبود ایستگاه 
آتش نشانى رنج مى برند امیدواریم مسئوالن مربوطه هرچه 

سریع تر براى حل این مشکل اقدامات الزم را انجام دهند.

با نگاه فرا منطقه اى به باغبادران نگاه کنند

10 درصد جایزه خوش حسابى به شهروندانى که 
عوارض ساالنه را در شــهرضا بپردازند، پرداخت

 مى شود.
شهروندان شهرضایى با پرداخت به موقع عوارض 
ساالنه مى توانند عالوه بر شرکت در قرعه کشى 
15 آذر ماه و تقســیط بدهى ها بــه هر میزان که 
باشد، از 10درصد تخفیف خوش حسابى برخوردار 

مى شوند.
این گزارش حاکى است: همه مالکان واحد هاى 
مســکونى و تجارى شــهرضا تا 14 آذرماه سال 
جارى  فرصت خواهند داشــت عوارض نوسازى 
را بدون محاســبه جرایم دیرکرد پرداخت نمایند،
 ولى پــس از اتمام زمــان تعیین شــده، جرایم 
تأخیر اعمــال خواهد شــد که ایــن جرایم که 
شامل  قطع انشعاب بـــرق و گاز محـل سکونت 
و همچنین جریمــه 9 درصدى براى هر ســال 
طبق ماده12 قانون نوســازى و عمران شــهرى  

خواهد بود .
مسئول روابط عمومى شهردارى شهرضا در این 
خصوص گفت: نظر به اینکــه طبق قانون، همه 
امالك واقع در ســطح شهر مشــمول پرداخت 
عوارض نوســازى مى باشــد، فرصــت تعیین 
شــده براى تســویه حســاب عوارض نوسازى 
مربوط به ســال هاى گذشــته، یــک فرصت 
اســتثنایى براى مالــکان واحدهاى مســکونى
 و تجــارى اســت تــا نســبت بــه پرداخــت 
عوارض نوســازى ملک خــود اقدام نمــوده  و 
عــالوه بــر مشــارکت در عمــران و آبادانــى 
شــهر، از تســهیالت در نظــر گرفته شــده که 
شــامل  10درصــد تخفیــف خوش حســابى،
 تقسیط بدهى تا پنج قســط به هر میزان که باشد 
و شــرکت در قرعه کشــى 15 آذر ماه سالجارى 
همزمان بــا میالد نبــى اکــرم (ص) برخوردار 

شوند.

پیراینــده، شــهردار نطنز گفت: بــه منظور 
شناســایى و معرفــى نطنز، بخــش ویژه 
حضــرت  کتابخانــه  «نطنزشناســى» 
امیرالمومنین(ع) این شهر راه اندازى مى شود.

وى  اظهار داشت: شهردارى نطنز به منظور 
شناسایى و معرفى باغ شهر تاریخى نطنز، بخش ویژه "نطنزشناسى" کتابخانه حضرت امیرالمومنین(ع) راه اندازى 

و بر اساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، بخشى از درآمد عمومى ساالنه خود را به این امر اختصاص مى دهد.
شهردار نطنز تصریح کرد: مقرر شده اســت در این بخش کلیه اسناد، کتاب ها، مجالت، مقاله ها، تصاویر و دست 

نوشته هایى که محققان را در امر نطنز شناسى کمک خواهد نمود، تهیه و در اختیار قرار گیرد.
پیراینده اضافه کرد: بزودى با دانشگاه ها  نیز مکاتبه خواهیم کرد تا نسخه اى از تحقیقات انجام شده در دانشگاه در 

اختیار این بخش قرار گرفته و تعامالت با مراکز دانشگاهى افزایش خواهد یافت.

مدیر امور حقوقى شــهردارى اصفهان 
از انتشــار کتــاب قوانیــن و مقررات 

شهردارى ها خبرداد.
مسعود حیدرى اظهارداشت: امورحقوقى 
شهردارى اصفهان یکى از قسمت هاى 
مهم شــهردارى محســوب مى شود، 
چرا که تمام حق و حقوق شــهردارى و 

شهروندان را پیگیرى مى کند.
وى افزود: از همین رو تعدادى کتاب در 
اداره امور حقوقى براى آشنایى با قوانین 
شهردارى و حقوق شــهروندان منتشر 

شده است.
مدیرامور حقوقى شــهردارى اصفهان 
عنوان کرد: بر این اساس، پنج جلد کتاب 
«شهردارى ها در آیین آراى هیئت عمومى 

دیوان عدالت ادارى» منتشر شده است.
حیدرى با اشاره به اینکه یک جلد کتاب 
شــهردارى در آیین آراى هیئت عمومى 
دیوان عالى کشــور منتشر شده است، 
خاطرنشــان کرد: محتواى این کتاب 
مربوط به شهرسازى، امالك و اراضى، 
عوارض شــهردارى، ماده 100 قانون 

شهردارى و غیره است.
وى ادامه داد: همچنیــن دو جلد کتاب 
«شهردارى ها در آیینه نظریات مشورتى 
قوه قضاییه» انتشار یافته که محتویات 
آن مربوط به ماده 100 قانون شهردارى، 

امالك و اراضى و غیره است.
حیدرى گفت: شهروندان این کتاب ها 
را مى توانند از کتابخانه ها امانت و یا از 
انتشارات جنگل واقع در اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، چهاراه نظر تهیه کنند.   شهردار نطنز گفت : برگ هاى درختان خیابان شریعتى 
و پارك سرچشــمه ســرابان جمع آورى نمى شود تا 

شهروندان بتوانند از طبیعت پاییزى استفاده کنند.
على پیراینده اظهار داشت: امســال شهردارى نطنز 
با آغاز فصــل پاییــز و رنگارنگ شــدن برگ هاى 
درختان و زیبایى خاصى که به معابر ســطح شــهر 
مى بخشــد، تصمیم گرفت برگ هــاى درختان در 
یکى از خیابــان هاى زیبا که شــاخه و برگ درختان 
آن همانند ســایبانى درهم گره خــورده اند را جمع 
آورى نکنــد تا خیابــان و پیــاده رو آن، فرشــى از 

برگ هاى رنگارنگ درختان در خود گسترانده باشد.

شهردار نطنز تصریح کرد: برگ هاى درختان خیابان 
شــریعتى که حد فاصــل چهارراه امیریه به ســمت 
خیابان سرشک است که تردد کمترى در آن صورت 
مى گیرد و همچنین پارك سرچشــمه سرابان جمع 
آورى نمى شــود تا شــهروندان بتوانند از این جاذبه 
اســتفاده کنند و ضمن قدم زدن بــر روى برگ هاى 

درختان، تصاویرى زیبا از آن تهیه کنند.
وى افزود: جمع آورى برگ هاى درختان در دیگر نقاط 
شهر به منظور جلوگیرى از آبگرفتگى هاى جوى ها 
و پل ها و همچنین مسدود نشدن کانال هاى هدایت

 آب هاى سطحى صورت مى گیرد.

برگ هاى درختان پاییزى در نطنز جمع نمى شود

10درصد جایزه 
خوش حسابى 

براى
 شهروندان 
شهرضایى

کلیه اسناد 
مرتبط با 
نطنز 
جمع آورى 
مى شود

کتاب قوانین و مقررات 
شهردارى ها منتشر شد

شــهردار نوش آباد از اختصــاص درآمد حاصل از 
فروش بلیت مکان هاى تاریخى این شهر به منظور 
کمک به هموطنان آسیب دیده زلزله غرب کشور 

خبر داد. 
محمود اشــرفى  افزود: بر اســاس توافق شوراى 
اسالمى شــهر نوش آباد،  از اول آذر به مدت پنج 
روز، درآمد حاصل از فروش بلیت مجموعه باستانى  
شهر  زیرزمینى و سایر مکان هاى دیدنى نوش آباد 

به زلزله زدگان اختصاص مى یابد.
وى تاکید کرد: در روزهاى گذشــته کمک هاى 
نقدى و غیر نقدى شهروندان نوش آباد، در قالب سه 
کاروان از طریق بسیج و هالل احمر جمع آورى و به 

غرب کشور ارسال شده است.

اختصاص درآمد5 روز
 شهر زیر زمینى

 نوش آباد 
به زلزله زدگان 

درخواست شهردار باغبادران از مسئوالن:
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 مال و فرزند را دلیل خشــنودى یا خشــم خدا ندانید، که نشــانه 
ناآگاهى به موارد آزمایش و امتحان در بى نیازى و قدرت است، 
زیرا خداوند سبحان فرمود: «آیا گمان مى کنند مال و فرزندانى 
که به آنها عطا کردیم، به سرعت نیکى ها را براى آنان فراهم 

مى کنیم؟ نه آنان آگاهى ندارند.»
موال على (ع)

به گزارش روابط عمومى شهردارى تیران،دومین جلسه کمیته ساماندهى بازارهاى 
سطح شهر تیران در سالن جلسات شهردارى این شهر برگزار شد.

نمایشگاه«اقتصاد مقاومتى» توسط صادقى، شهردار سـمیرم و سرهنگ فصیحى، 
فرمانـده سـپاه ناحیـه سـمیرم و مسـئوالن ادارات در محوطه شـهردارى سـمیرم

 افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى وزوان، شــفیعى، شــهردار وزوان با افشانی، 
رئیس سازمان شــهردار ي ها و دهیاري هاي کشــور و حاجى، نماینده شهرستان 
در مجلس شوراي اسالمى پیرامون اخذ اعتبارات و خرید ماشین آالت عمرانى دیدار 

کرد.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى وزوان، عملیات روکش آسفالت کندروهاى 
کمپینگ و شرق ترانزیت وزوان انجام شد.

على پیراینده، شهردار نطنز و تنى چند از کارکنان این شهردارى از مرکز آموزش فنى 
و حرفه اى شهرستان نطنز بازدید کردند.

شهردار نطنز در این بازدید خواستار بررسى موارد همکارى بیشتر به خصوص در بحث 
آموزش کمک هاى اولیه و آتش نشانى و اطفاى حریق شد.

وى بر تعامل و همکارى بیشتر در راستاى آموزشــى ویژه پرسنل شهردارى نطنز 
تأکید کرد.

پیراینده خاطر نشــان کرد: همکارى با نظام مهندسى ســاختمان جهت آموزش 
پیمانکاران نیز در دستور کار مرکز فنى و حرفه اى نطنز قرار گیرد تا برخى مشکالت 

نیز مرتفع گردد.

برگزارى نشست کمیته ساماندهى
 بازارهاى تیران

افتتاح نمایشگاه«اقتصاد مقاومتى»
در شهردارى سمیرم

دیدار شهردار وزوان با رئیس سازمان 
شهردارى ها و دهیارى ها

روکش آسفالت کندروهاى کمپینگ و 
شرق ترانزیت وزوان 

بازدید شهردار نطنز از فنى و حرفه اى
این شهر

در ادامه روند عملیات ساخت میدان کارگر در شهر هرند، کانال دفع آبهاى سطحى 
ساخته شد.

با توجه به آنکه شهردارى در چند ســال اخیر نگاه ویژه اى به جلوگیرى از حوادث 
غیر مترقبه داشته است، اقدامات مختلفى انجام داده که احداث کانال دفع آب هاى 

سطحى بلوار کشاورز، میدان سردار شهید امینى و خیابان شریعتى از جمله آنهاست.

احداث کانال دفع آب هاى سطحى 
در هرند

تعمیر و ساماندهى سالن اجتماعات
 شهردارى میمه

خرید وسایل اتاق پیش سرد کشتارگاه دام 
توسط شهردارى اردستان

  شهردارى میمه نسبت به تعمیر و ساماندهى و تجهیز سالن اجتماعات شهردارى از 
طریق استعالم و برابر مقررات اقدام مى کند.

شهردارى اردســتان در راســتاى تکمیل تجهیزات کشــتارگاه و خدمات رسانى 
بهتر،اقدام به خرید و نصب وســایل اتاق پیش ســرد کشــتارگاه مشترك دام این

 شهرستان کرد.

سال تأسیسدرجه شهردارىشهرردیف
81355آران بیدگل1
61375ابریشم2
21377ابوزیدآباد3
61316اردستان4
41375اژیه5
31391اصغرآباد6
121307اصفهان7
31376افوس8
31337انارك9

51379ایمانشهر10
61355بادرود11
61341باغ بهادران12
11391باغشاد13
11388بافران14
31382برزك15
31382برف انبار16
41380بهاران17
71381بهارستان18
51338بویین میاندشت19
51374پیربکران20
41380تودشک21
71345تیران22
31374جندق23
11387جوزدان24
21392جوشقان قالى25
61342چادگان26
61371چرمهین27
61362چمگردان28
51345حبیب آباد29
41373حسن آباد30
31375حنا31
31383خالدآباد32
91311خمینى شهر33
71309خوانسار34
61341خور35
61345خورزوق36
61329داران37
41376دامنه38
71345درچه پیاز39
51345دستگرد برخوار40
61345دهاقان41
51345دهق42
71344دولت آباد43
61372دیزیچه44
31377رزوه45
41381رضوانشهر46
41391زازران47
51379زاینده رود48
81336زرین شهر49
51332زواره50
01391زیار51
51381زیباشهر52
41377سجزى53

61362سده لنجان54
31382سفیدشهر55
71329سمیرم56
31390سین57
41389شاپورآباد58
91353شاهین شهر59
91308شهرضا60
61374طالخونچه61
11390طرق رود62
31379عسگران63
31344علویجه64
11388فرخى65
61334فریدونشهر66
71333فالورجان67
71372فوالدشهر68
61336قمصر69
31387قهجاورستان70
71347قهدریجان71
101309کاشان72
11380کامو و چوگان73
51380کرکوند74
11382کمشچه75
21389کمه76
31382کهریزسنگ77
61372کوشک78
51342کوهپایه79
41387گرگاب80
61343گز (گز برخوار)81
81306گلپایگان82
71371گلدشت83
31389گلشن (موسى آباد)84
41380گلشهر85
61337گلیشاد سودرجان86
51343گوگد87
21387الى بید88
91332مبارکه89
11391مجلسى90
41375محمدآباد91
31384مشکات92
31380منظریه93
31374مهاباد94
51326میمه95
71312نایین96
101310نجف آباد97
41380نصرآباد98
61317نطنز99

51380نوش آباد100
51376نیاسر101
51373نیک آباد102
51345هرند103
61347ورزنه104
61367ورنامخواست105
41346وزوان106
21377ونک107

محمــد مغــزى، رئیس هیئــت مدیــره ســازمان رفاهــى تفریحــى شــهردارى نجــف آبــاد از آماده شــدن 
تدریجــى ســند راهبــردى ایــن ســازمان بــراى افــق ســال 1400 خبــر داد و گفــت: شــرایط جامعــه 
به گونه ایاســت که هر قــدر در ایــن زمینــه کار و تالش شــود، باز هم جــاى خالــى برخى اقدامات احســاس 

مى شود. 
وى افزود: در شرایطى که شاهد کم کارى برخى ارگان هاى مســئول در این زمینه هستیم، این سازمان اقدامات خود 
را در 10 زمینه مختلف همچون خانواده، سبک زندگى، فرهنگ شهروندى، گردشــگرى و امور کتابخانه ها تدوین و 

عملیاتى کرده است.
مغــزى از حمایــت هــاى مجموعه شــورا بــراى انجــام این گونــه اقدامــات تقدیــر کــرد و اظهار داشــت: 
مجموعه تــالش هاى صــورت گرفتــه طى چهار ســال اخیــر با اســتقبال بســیار خــوب شــهروندان مواجه 
شــده و در دوره پیــش رو نیــز توســعه و تقویت بیــش از پیش ایــن گونه اقدامــات در دســتور کار قــرار گرفته

 است.

درجه و سال تأسیس  شهردارى هاى استان 
اصفهان در آبان 96

تعیین سند راهبردى سازمان رفاهى 
تفریحى شهردارى نجف آباد

منبع: سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشورمنبع: سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور


