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عدم امکان تحویل اوراق بهادار
 به جاى پول
2  به پیمانکاران
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شهردار کاشان گفت: بخشى 
از مباحث درآمدى شهردارى 
کاشــان مربوط به مطالبات 
ایــن ارگان بــا نهادهــا و 
ارگان هاى دولتى است که 
در قالب حواله هــا و اوراق  
به صــورت ســخاب داده
 مى شود که بر این اساس، 
دولت دیگــر نمى خواهد 

پول بدهد.

2

اختصاص 40 
میلیارد ریال جهت 
پروژه هاى عمرانى 

فالورجان

3

اقلیت هاى دینى
 مى توانند 

نامزد انتخابات 
شوراى شهر شوند

2

 نیازسالن پیشسرد 
کشتارگاه نطنز

 به 5 میلیارد اعتبار

3

عدم تجهیز
آتش نشانى نطنز

به تجهیزات
 اطفاى حریق 

3

میدان ورودى
 مسکن مهر و بلوار 

انار بار گلپایگان 
افتتاح مى شود

رئیس شوراى شهر شاهین شهر:

کاشت13هزار و 500اصله درختچه در کاشان

آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند در چادگان 

شهردار زرین شهر:

2

کانیو گذارى و 
آسفالت 

معابر شهرضا

جلوى فسادهاى مختلف در شهردارى مى ایستم

از مهم ترین مســائل شــهردارى ها،ایجاد منابع کافى 
درآمد جهت تامین هزینه خدمات ارائه شــده مى باشد. 
به طور کلــى درآمد شــهردارى هــا از دو منبع تامین

مى گردد:منابع داخلى و منابع خارجى 
منابع درآمدى داخلى آن دســته از درآمدهایى هستند 
که مستقیمًا توسط شــهردارى ها و به صورت عوارض 
و بهاى خدمات گوناگون که بیشــتر مربوط به اراضى و 
امالك هستند وصول مى گردند. منابع درآمدى خارجى 
به آن دســته از درآمدهایى اتالق مى گردد که به جهت 
ارائه خدمت از طرف شهردارى وصول نمى شود؛ از جمله 
درآمدهاى حاصل از سرمایه گذارى بخش خصوصى و 
مشارکت با شــهردارى در اجراى پروژه هاى مختلف، 

فروش اوراق مشارکت، کمک هاى دولتى و ... .
  و اما نوع دیگرى از تقســیم بندى درآمــدى نیز براى 
شــهردارى ها وجود دارد که در ماده 29 آیین نامه مالى 
شهردارى ها به آن اشاره شده است. بر این اساس، درآمد 

شهردارى ها به شش دسته تفکیک مى گردد:
 1-   درآمد ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر)

2-درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى
3-بهــاى خدمــات و درآمدهاى موسســات انتفاعى 

شهردارى
4-درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى

5-کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى
6-اعانات و کمکهاى اهدائى اشخاص و سازمان هاى 
خصوصى و اموال و دارایى هایى که به طور اتفاقى یا به 
موجب قانون به شــهردارى تعلق مى گیرد  که هر یک 

از این ســرفصل هاى درآمدى شــامل موارد متعددى
 مى گردند. اما مهم آن است که این درآمدها توان پوشش 
هزینه هاى شهرى را داشته باشــند، زیرا شهردارى ها 
در کل کشور از نظر ساختار تشــکیالتى و وظایفى که 
بر عهده آنان نهاده شده است جایگاه و نقش خاصى در 

تشکیالت اجرایى کشور دارا هستند. 
اما با وجود این، شــهردارى ها نه از جایگاه ســازمانى 
دولتى برخوردارند و نه از جایگاه ســازمانى خصوصى. 
زیرا شهردارى ها مى بایست از لحاظ درآمدى به عنوان 
سازمانى خودکفا انجام وظیفه نمایند، اما از طرفى ملزم 
به رعایت سیاســت هاى تخفیفى دولت که هر ساله در 
قانون بودجه کل کشــور اعالم مى گردد و یا به صورت 

قانون خاص تصویب مى شوند، مى باشد.
■■■

اما رشد سریع شهرنشینى و معضالت و پیچیدگى هاى 

شــهرهاى امروزى، موجب گستردگى و تنوع وظایف و 
خدمات شهردارى ها شده اســت، به طورى که در حال 
حاضر به ســازمان هایى چند وجهــى و پیچیده تبدیل 

شده اند.
در این میان انتظارات و خواســته هاى شهروندان نیز با 
گسترش ارتباطات و مدرنیزه شدن کلیه امور روز به روز 
در حال افزایش است و مستلزم توسعه خدمات شهرى 
مى باشد و رعایت حقوق شهروندى طلب مى نماید که 
با این پدیده روبه گسترش، ســنجیده و با برنامه ریزى 
برخورد کنیم.فعالیت هاى شــهردارى ها ویژگى هاى 

خاصى را دارد که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

 گستردگى وظایف:
شــهردارى ها وظایف مختلــف گوناگــون و گاهى 
متضاد را بــر عهده دارند که شــاید در میان ســایر

ســازمان ها و ارگان ها بى نظیر باشــد. حفظ سالمت، 
زیبایى، رفــاه و آســایش و نظم شــهرى از جمله این 
وظایف هستند که در گســتره شهرسازى، فضاى سبز، 
پاکیزگى محیطى و امور تفریحى و غیره قابل مشاهده

 مى باشند.   

نحوه تامین اعتبار:
شهردارى ها با توجه به خودکفایى مالى آنها مى بایست 
براى تامیــن بودجه مورد نیاز خود به صورت مســتقل 

کسب درآمد نمایند. 

وابستگى مالى شهردارى ها به شرایط 
جامعه:

به رغــم اینکه شــهردارى هــا داراى 
سیستم بودجه بندى و برنامه ریزى 

هســتند، ولى از آنجایى که بیشترین ســهم در درآمد 
شهردارى ها مربوط به عوارض ساختمانى است، درآمد 
آنها تحت تاثیر تغییرات اجتماعى، اقتصادى، طبیعى و 
سیاسى روز مى باشد که موجب عدم اجراى برنامه هاى 

از پیش تعیین شده در توسعه شهرى مى گردد.

 وظایف فوریتى و ضرورى:
یکى از ویژگى هاى مهم شهردارى ها، ماهیت اضطرارى 
و فوریت برخى از وظایف آنهاست. از جمله نظافت سطح 
شهر، جمع آورى زباله، آبیارى فضاى سبز و رفع موانعى 
که بعضًا در سطح شهر ایجاد مى شوند و این وظایف را 
نمى توان به تأخیر انداخت، زیــرا موجب بر هم خوردن 

نظم و زیبایى و سالمت شهرى مى گردند.
 با دقــت نظر در آنچــه تا بدیــن جا بیان شــد درآمد 
شهردارى ها وابستگى شدیدى به ساخت و ساز در سطح 
شــهر دارد و از این رو قوانینى جهت بررسى و تصویب 
در دســتور کار قرار دارد تا از وابســتگى شهردارى به 

درآمدهاى ناپایدار بکاهد.
 

اما از جمله راهکارهاى دیگــرى که مى توان در تحقق 
درآمدهاى پایدار بدان اشاره کرد: استفاده از منابع درآمد 
شــهردارى ها به جهت ســرمایه گذارى  در بخش هاى 
مختلف مى باشــد. شــهردارى مى تواند با اســتفاده از 
امکانات و ابزارهایى که در اختیــار دارد، در زمینه هاى 
مختلفــى ســرمایه گذارى نماید و معموًال ایــن نوع از 
سرمایه گذارى ها یا بازده کوتاه مدت دارند و یا بازده بلند 
مدت، اما نهایتًا هر دو به حصول درآمد براى شهردارى 

منجر خواهند شد.
از دیگــر اقدامات وصــول مطالبات شــهردارى ها از 
ادارات دولتى خواهــد بود که در واقــع پرداخت آنها به 
نوعى پرداخت حقوق مردم محســوب مــى گردد؛ زیرا 
شهردارى ها نهادهایى مردمى هستند که با اخذ درآمد از 

مردم به اداره شهر مى پردازند.  
 آنچه رسیدن به درآمد پایدار را با اهمیت جلوه مى دهد 
دستیابى به توسعه پایدار شهرى مى باشد که در گروى 
وجود شــرایطى متعادل در تحقق برنامه هاى شهرى 
خواهد بود و بى شــک براى رســیدن به ایــن مقصود، 
منابع پایدار شــهرى نقش تعیین کننده اى ایفا مى کنند 
و نباید فراموش کرد که موفقیت شهرى در تبیین حس 
مسئولیت و انگیزش شهروندى براى مشارکت در امور 
مى باشد که منوط به تحقق مواردى ازجمله اعتمادسازى 
وتحلیل هزینه هاى خدمات شهرى است و بالطبع همه 
فعاالن اقتصادى اعــم از بنگاه هاى خصوصى، عمومى 
و دولتى که اســتفاده کننده امکانات شــهرى هستند، 
مى بایست ســهم خود را بابت بهره اى که از خدمات و 
فضاى شهر مى برند، به شهر و سایر شهروندان پرداخت 

نمایند.

پایدارى درآمد شهردارى ها و توسعه پایدار شهرىپایدارى درآمد شهردارى ها و توسعه پایدار شهرى
مریم نوع خواه 

مشارکت با شــهردارى در اجراى پروژه هاى مختلف، 
. فروش اوراق مشارکت، کمک هاى دولتى و ...

 و اما نوع دیگرى از تقســیم بندى درآمــدى نیز براى 
دارد که در ماده 29 آیین نامه مالى 9شــهردارىها وجود

شهردارى ها به آن اشاره شده است. بر این اساس، درآمد 
شهردارى ها به شش دسته تفکیک مى گردد:

1-   درآمد ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر)
2-درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى

3-بهــاى خدمــات و درآمدهاى موسســات انتفاعى 
شهردارى

4-درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى
5-کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى

6-اعانات و کمکهاى اهدائى اشخاص و سازمان هاى 
خصوصى و اموال و دارایىهایى که به طور اتفاقى یا به 
موجب قانون به شــهردارى تعلق مى گیرد  که هر یک 

قانون خاص تصویب مى شوند، مى باشد.
■■■

رشد سریع شهرنشینى و معضالت و پیچیدگى هاى  اما

 گستردگى وظایف:
شــهردارى ها وظایف مختلــف گوناگــون و گاهى 
ررـایر بــر عهده دارند که شــاید در میان سـ متضاد را

جامعه:
به رغــم اینکه شــهردارى هــا داراى 
سیستم بودجه بندى و برنامه ریزى 

زیبایى و سالمت شهرى مى گردند. نظم و
 با دقــت نظر در آنچــه تا بدیــن جا بیان شــد درآمد 
شهردارى ها وابستگى شدیدى به ساخت و ساز در سطح 
و تصویب از این رو قوانینى جهت بررسى شــهر دارد و

در دســتور کار قرار دارد تا از وابســتگى شهردارى به 
درآمدهاى ناپایدار بکاهد.

شهردارى ها نهادهایى
مردم به اداره شهر مى
 آنچه رسیدن به درآم
به توسعه پا دستیابى
وجود شــرایطى متع
خواهد بود و بى شــک
منابع پایدار شــهرى
نباید فراموش کرد و
مسئولیت و انگیزش
مى باشد که منوط به
وتحلیل هزینه هاى

فعاالن اقتصادى اعــ
و دولتى که اســتفاد
مى بایست ســهم خ
فضاى شهر مى برند،

نمایند.
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مهــدى طبیبیان،معاون عمران شــهرى شــهردارى 
شــهرضا گفت: اجراى هزار و 285 متر کانیو به صورت 
همزمان و اجراى 15هزار متر مربع آســفالت در معابر
 اطراف کانیوها  در شــهرضا اجرا شــده که هزینه اى 
بالغ بــردو میلیــارد و 200میلیــون ریــال عملیاتى

شده است.
وى اعالم کرد: این پروژه در راســتاى ایمن ســازى و 
ســهولت در هدایت آب هاى ســطحى و جلوگیرى از 
آبگرفتگى معابــر، از اهداف اجراى ایــن طرح بود. وى 
ادامه داد: ساماندهى و آماده ســازى بخشى از خدمات 
اولیه در جهت مناسب ســازى خیابان هاى  سطح شهر 

از جمله اهداف مهم و ضرورت توجه به مسائل عمرانى 
شهر واجراى کانیو و آسفالت به صورت گسترده در سطح 

شهر است. 
وى با اشاره به اینکه اجراى پروژه هاى عمرانى به عنوان 
طرح هایى براى توسعه و آبادانى شهر بسیار حائز اهمیت 
است، اظهار داشــت: پروژه اجراى کانیو به طول هزار 
و 285 متر در خیابان هاى طالقانى، سروســتان، محله 
چاووشــى، بلوار آیت ا... مطهرى،خیابان حافظ غربى 
،محله 500 دســتگاه و خیابان پاســداران و به صورت 
همزمان آسفالت کنار کانیو در محله هاى مذکور به متراژ 

15 هزارمتر مربع  اجرا شد.

شــهردار کاشــان گفت: بخشــى از مباحث درآمدى 
شهردارى کاشان مربوط به مطالبات این ارگان با نهادها و 
ارگان هاى دولتى است که در قالب حواله ها و اوراق  به 
صورت سخاب داده مى شــود که بر این اساس، دولت 

دیگر نمى خواهد پول بدهد.
سعید ابریشمى راد اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب 
بدهى خود را 15 میلیارد ریال و شرکت گاز میزان بدهى 
خود را 10 میلیارد ریال اعالم کرده که بر اســاس اسناد 
و اوراق شــهردارى، این بدهى بیش از 40 میلیارد ریال 
است که مى خواهند با سررسید 27 اسفند 97 به صورت 

سخاب، پرداخت کنند.

وى افزود: براســاس قانون، شــهردارى مى توانست با 
ارســال نامه اى به بانک، افرادى را بــراى گرفتن این 
اوراق معرفى کند، ولى بر اســاس قانــون جدید، این 
اوراق به نام شــهردارى بوده و غیرقابل واگذارى است 
و تنهــا در فرابورس مى تــوان آن را تنزیل کرده و پول

 دریافت کرد.
شــهردار کاشــان تصریــح کــرد: در دوره مدیریت 
قبلى شــهردارى، به برخى پیمانکاران بــه جاى پول، 
اوراق تحویل مى شــد ولــى دیگر این امــکان وجود
 ندارد که باید در مواجهه با این موضوع چاره اندیشــى 

شود.

کانیو گذارى و آسفالت 
معابر شهرضا

عدم امکان تحویل اوراق بهادار 
به جاى پول به پیمانکاران

سالن ورزشى اشترجان سال 
آینده تکمیل مى شود

پیـاده روى همگانـى در محله اشـترجان ایمانشـهر 
با حضور شـهردار و اعضاى شـوراى اسـالمى شهر 

برگزار شد.
در این مراسـم، شـهردار ایمانشـهر ضمن تشـکر از 
حضور گسـترده مردم در این مراسم گوشـه هایى از 
برنامه هاى آینده شـهردارى و شوراى اسالمى شهر 
ایمانشهر را براى توسعه ورزش در دو محله مینا دشت 
و اشـترجان بیان کرد و اظهار امیدوارى کرد با بهبود
شـرایط مالـى شـهردارى، شـاهد بـه ثمر نشسـتن 
پروژهـاى عمرانـى و خدماتـى شـهردارى در هر دو 

محله شهر باشیم.
وى این قـول را به مردم داد که ضمن تکمیل سـالن 
ورزشى شهردارى در مینادشت، سالن محله اشترجان 
را نیز تا نیمه دوم سال آینده تکمیل و به مردم تقدیم 

کند.

آلودگى هوا یکى از مشکالت 
سجزى است 

رئیس شوراى اسالمى شهر سجزى گفت: سهم مردم 
شهر سجزى از قرار گرفتن در تفکر صنعتى مسئوالن، 
براى منطقه و پیامد هاى آن بســیار زیــاد بوده، اما 

استفاده از منافع آن در منطقه بسیار اندك است. 
على  اکبر باقرى اظهارداشت: آلودگى در اطراف شهر 
ســجزى امروز به یکى از مشکالت این شهر و حتى 

شهر اصفهان تبدیل شده است.
وى با اشاره به وجود انواع کار خانه ها و کوره ها در این 
منطقه افزود: آنچه امروز قابل لمس است، آالیندگى 
بســیار باالى کارخانه ها در مجاورت شهر سجزى 
است که تشخیص آن حتى نیاز به دستگاه و مقایسه با 
شاخص ها ى آالیندگى ندارد و در هنگام صبح با چشم 

منظره اى از دود هاى سنگین قابل مشاهده است.
رئیس شوراى اسالمى شهر سجزى تصریح کرد: این 
مشکل نه تنها براى شهر سجزى مطرح است، بلکه 
با توجه به نزدیکى این کارخانه ها و کوره ها به شهر 
اصفهان، براى شهروندان شهر اصفهان نیز به عنوان 

یک مشکل جدى مطرح و قابل بررسى است.

احداث ساختمان آتش نشانى 
شهردارى جوشقان قالى

با توجه به نیاز شهر جوشقان قالى به استقرار نیروهاى 
آتش نشـانى، سـاختمان آتـش نشـانى در زمینى به 
مسـاحت هزار متـر مربع و بـا اعیـان 370مترمربع و 
بـا اعتبارى بالغ بر سـه میلیـارد و 500 میلیـون ریال 

احداث مى شود. 

اجراى مانور اطفاى حریق
 در  مبارکه

 مانـور اطفـاء حریـق در جنـگل هـاى صفائیـه و در 
منطقه اى صعب العبور در مبارکه بر گزار شد.       

کیومرث مختارى، مدیرعامل سـازمان آتش نشانى 
شهردارى مبارکه گفت:  این مانور به منظور آمادگى 
پرسـنل سـازمان آتش نشـانى مبارکه در مواجهه با  

حریق جنگل و مراتع صورت گرفت.
وى فعالیـت نیروها و آمادگى بیشـتر آنـان و اهمیت 
حفاظت از مناطـق جنگلـى شهرسـتان را، از دالیل 

برگزارى این مانور در این منطقه عنوان کرد. 
مختارى، تغییر اقلیم، خشکسـالى هـاى دهه اخیر و 
خطاهاى انسـانى را به عنوان مهمترین عوامل مؤثر 
در بروز آتش سـوزى در مناطق طبیعى و عرصه هاى 
جنگلى برشـمرد و افزود: این مانور بـا هدف آمادگى 
بیشتر نیروها و پرسنل آتش نشانى مبارکه به منظور 
آمادگـى و مقابله بـا احتمال آتش سـوزى در سـطح

جنگل ها و مراتع برگزار شد.
مدیرعامل سـازمان آتش نشانى شـهردارى مبارکه 
از دیگر اهـداف برگـزارى ایـن مانـور را، هماهنگى 
بیـن دسـتگاهى در سـطح شهرسـتان بـه منظـور 
آمادگـى و مقابله بـا احتمال آتش سـوزى در سـطح 
جنگل هاى شهرستان عنوان کرد و گفت: شناسایى
 نیروها از مناطق مختلف شـهر و  مدت زمان رسیدن 
آنهـا به محـل، یکـى از اهـداف دیگر برگـزارى این 

مانور بود.  

روى خط

 رئیس شوراى اسالمى شــهر شاهین شهر ضمن اعالم 
آمادگى شــهردارى براى همکارى با بخش خصوصى 
گفت: جلوى فسادهاى مختلف در شهردارى مى ایستم.

مهرداد مختــارى در واکنش به افزایــش غیر اصولى 
بودجه شهردارى در دوره چهارم شورا گفت: عمده درآمد 
شهردارى شاهین شهر از محل شهرسازى و ارزش افزوده 
آالیندگى صنایع است که با توجه به استانى شدن ارزش 
افزوده و تغییرات طرح تفصیلى جامع شــهرى، شوراى 
چهارم با علم به کاهش منابع درآمدى شهردارى، بودجه 

شهردارى را افزایش داده است.
رئیس شوراى شهر شاهین شهر، با بیان اینکه 60 درصد 
ضوابط شهردارى در طرح تفصیلى جامع شهرى دست 
خوش تغییرات شده اســت، افزود: طرح تفصیلى جامع 
شهرى سبب شد شــهروندان تمایلى به دریافت پروانه 
ساخت نداشته باشند و یکى از منابع درآمدى شهردارى، 
کاهش چشمگیرى پیدا کند که با پیگیرى هاى مجدانه، 
بازنگرى ضوابط شهردارى آغاز شده و به زودى تکمیل 

خواهد شد.
***

وى چشم انداز شهردارى شاهین شهر براى درآمد پایدار 
را، سرمایه گذارى در امور رفاهى و تفریحى عنوان کرد 
و افزود: شــهردارى دست ســرمایه گذاران را به گرمى 
مى فشــارد و آماده همکارى با بخش خصوصى است 
که واگذارى و برون ســپارى، بیش از 40 پست سازمان 
فرهنگى ورزشــى به بخش خصوصى به همین منظور 

انجام شده است.
***

مختارى با اشــاره به نهایى شــدن پروژه خط متروى 
شاهین شــهر به اصفهان گفت: خط راه آهن شهرى، 
پس از کش و قوس هاى فراوان به طول 13 کیلومتر ما 

بین اتوبان اصفهان به تهران، به صورت روگذر از میدان 
ولیعصر(عج) شاهین شهر به میدان استقالل اصفهان در 

شوراى عالى فنى تهران به تصویب رسیده است.
رئیس شوراى شهر شاهین شهر با بیان اینکه در توافق 
با صنایع، آزادسازى هاى مسیر انجام شده است، اضافه 
کرد: براى اجراى پروژه خط مترو، بیش از 20 هزار اصله 

درخت در مســیر وجود دارد که در نظر داریم به وسیله 
دستگاه هاى ویژه به مکان مناسب ترى انتقال و مجددا 

احیا شوند.
وى افزود: در حالى که چارت سازمانى شهردارى شاهین 
شهر 486 نفر است، اما سه برابر چارت سازمانى، قریب 
به هزار و 500 نفر نیرو به صورت رسمى و قراردادى در 

شهردارى شاهین شهر استخدام شده اند که با پرداخت 
ماهانه شــش میلیارد تومان حقوق، درحدود 75 درصد 

بودجه شهردارى صرف هزینه هاى جارى مى شود.
***

مختارى اضافه کرد: متأسفانه از دوره هاى قبل مرسوم 
شده همه افراد حقوق بگیر شهردارى ماهانه بطور ثابت 

حتى بدون کار کردن، 175 ســاعت اضافه کار دریافت
مى کنند که عهد مى بندم که جلوى فسادهاى مختلف 
در شهردارى بایستم و در قدم اول، تا پایان سال و به هر 
طریق ممکن 100 نفر از نیروهاى مازاد غیر بومى فاقد 

کیفیت کار تعدیل خواهند شد.
وى از تدوین دو برنامه پنج ساله و20 ساله براى شهر خبر 
داد و با تأکید بر تکمیل همه پروژه هایى که از دوره قبل 
شروع شده است، گفت: شهردارى شاهین شهر 28 طرح 
عمرانى نیمه تمام با 40 میلیارد تومان اعتبار در دست اجرا 
دارد و عملیات اجرایى 24 طرح دیگر را نیز تا پایان سال 

جارى شروع خواهد کرد.
***

رئیس شوراى شهر شاهین شهرهمچنین در خصوص 
انتقال ایستگاه تاکســى اتوبان معلم به جنب مجموعه 
گردشگرى شرق شاهین شهر که باعث مشکالتى براى 
شهروندان شده اســت، گفت: تصمیم گیرنده براى این 

موضوع تنها شهردارى نیست.
وى در بخش دیگرى از سخنانش از برگزار نشدن هفته 
نکوداشت شاهین شهر در ســال جارى خبر داد و افزود: 
به دلیل تقارن با زمان برگزارى مراسم هفته نکوداشت 
شاهین شــهر با دهه فاطمیه(س) این مراسم در زمان 

دیگرى برگزار خواهد شد.
وى همچنین احداث فرهنگسراهاى متعدد با هزینه هاى 
ده ها میلیاردى و واگذار نشدن اســناد اراضى، حقوق و 
عوارض محله هاى گلدیس، هشــت بهشت، مسکن 
مهر و نســیم را از جملــه دالیل برخــوردار نبودن این 
محله ها از امکانات و خدمات شــهرى عنــوان کرد و 
افــزود: تالش مى کنیــم عدالت را در توزیــع عادالنه

اعتبارات و خدمات شــهرى به تمام محله هاى شــهر 
رعایت کنیم.

رئیس شــوراى اســالمى شــهر دولت آباد به تعدادى 
از مهمترین پروژه هاى این  شــهردارى اشــاره کرد و 
آنها را شــامل تهیه و تنظیم طرح تفصیلى شهر دولت 
آباد به عنوان زیربناى فعالیت هاى شــهردارى، پروژه 
بلــوار پیامبــر اعظــم (ص)، ادامــه بلــوار جانبازان، 
کمربندى اطراف شــهر دولت آباد، پروژه قطار ســریع 
الســیر تهران – اصفهــان برشــمرد و از پیگیرى این
 موارد توســط شــهردارى و اعضاى شــوراى شــهر 

خبر داد.
جوادحســینى ادامه داد: فعالیت هاى شــهردارى به دو 
دسته زیرساختى و امور ویترینى تقسیم مى شود و تالش 
ما بر این است که تمام امور به صورت کارشناسى شده 
اجرا شــود و از اجراى برنامه هاى سلیقه اى و شخصى 

جلوگیرى شود.

وى از برگزارى جلسات شورا در روز هاى شنبه، دوشنبه و 
چهارشنبه خبر داد و بیان داشت: اعضاى شورا با تشکیل 
جلســات متعدد، پیگیر حق و حقوق شهروندان هستند 
و در این زمینه با تمام مسئوالن شــهر و شهرستان به 
منظور رسیدگى به مشکالت، جلسات متعددى را برگزار 

خواهند کرد.
***

وى در رابطه با پروژه ملى قطار ســریع السیر تهران – 
اصفهان، اظهارداشــت: مجرى این پروژه یک شرکت 
چینى به نام crf اســت و طول پروژه قطار سریع السیر 
410 کیلو متر است.وى افزود: طبق قرارداد، این پروژه 
طى پنج ســال به بهره بردارى مى رسد و قرار است 22 
قطار هشت واگنه و 16 میلیون مسافر را در سال با سرعت 
250 کیلومتر در ســاعت بین شــهرهاى تهران، قم و 

اصفهان جابه جا کند.
وى با اشــاره بــه اینکــه 24 کیلومتر از مســیر 410 
کیلومترى پروژه قطار ســریع الســیر در شهرســتان

 برخوار اســت، خاطرنشــان کرد: هشــت هزار و 700 
متر از ایــن پروژه در محدوده شــهر دولت آباد اســت 
کــه در صورت اجــرا، ایســتگاه آن قبل از ورزشــگاه

نقش جهــان خواهد بــود و ادامه مســیر آن به طرف 
شــیراز از زمین هاى منطقه صنعتى دولت آباد خواهد 

گذشت.
وى ادامه داد: بنابراین به دلیل آســیب هایى که اجراى 
این طرح براى شهرهاى شهرستان به ویژه شهر دولت 
آباد و دستگرد دارد، اعضاى شــورا به همراه مسئوالن 
شهرستان و اعضاى شوراى شهر دستگرد به دنبال تغییر 

مسیر آن هستند.

جواد نصــرى، شــهردار فالورجــان گفت:با 
توجه به حساســیت هاى مجموعه شهردارى 
و شوراى اســالمى شــهربه رفع مشکالت و 
معضالت شهرى،40 میلیارد ریال بودجه براى 
انجام پروژه هاى عمرانى و خدماتى این شهر 

اختصاص یافته است.
 وى با اشاره به اعتبار 10میلیاردى پیش بینى 
شــده براى پروژه خیابان فاضل هندى عنوان 
کرد: پــروژه بزرگ شــهردارى فالورجان که 
در ســال جارى فعالیت عمرانى آن آغاز شده، 
آسفالت، جدولگذارى و پیاده رو سازى شده است 
که یکى از شــاهراه هاى ارتباطى و کمربندى 
شهر بوده و با توجه به قرار گرفتن بار ترافیکى 
خیابان مالصدرا در چند ســال گذشته به دلیل 
پروژه انتقال آب بر روى خیابان فاضل هندى، 
به زیر سازى و آســفالت این خیابان صدمات 

فراوانى وارد شده است.
نصــرى در ادامه به پروژه ســاخت خیابان 16 
مترى از خیابــان آزادگان بــه خیابان فاضل 
هندى اشــاره کرد و بیــان داشــت: یکى از 
مشــکالت ترافیکى از مبادى ورودى شمال 
شــهر، نبــود ورودى براى دسترســى محلى 
از خیابان فاضــل هندى بود که شــهروندان 
مى بایســت از میــدان نماز براى دسترســى 
به مرکز شــهر، خیابان عماریاســر شــمالى 
و چهار راه شــهدا را طى مى کردند. وى ادامه 

داد: این امر باعث ایجاد بــار ترافیکى زیادى 
در ایــن محور هــا مى شــد که بــراى رفع 
این معضل، نیــاز به ســاخت خیابان جدیدى
 در حد فاصل خیابــان آزادگان و فاضل هندى 

بود.
 وى تصریح کرد: با بررســى هاى فنى انجام 
شده، خیابان 16 مترى آزادگان جانمایى گردیده 
و براى انجام این پروژه، هزینه اى بالغ بر شش 
میلیارد ریال پیش بینى شــده است و در آینده 
نزدیک کلنــگ آغاز عملیات اجــراى آن زده 

خواهد شد.
***

شــهردار فالورجان خاطر نشــان کرد پروژه 
هاى زیر سازى، آســفالت و لکه گیرى معابر 
سطح شهر، پیاده رو سازى ، الیروبى مادى ها، 
ممیزى امالك و سنگ فرش معابر نیز از دیگر 
اقداماتى هستند که در این مدت در دستور کار 
شهردارى و شوراى اســالمى شهر قرار گرفته 

است.
 وى در تشــریح روند اجراى پروژه آسفالت و 
پیاده رو سازى سطح شهر نیز گفت: آسفالت و 
لکه گیرى معابر در تمامى محالت شهر در حال 
اجر مى باشد و همچنین با اتمام پیاده روسازى

 خیابــان میثــم و بقیــع، در آینــده نزدیک 
پیاده روى خیابان امام خمینى (ره)در دستور کار 

قرار خواهد گرفت. 

شهردار شاهین شــهر گفت: هیچ یک از بوســتان هاى شاهین شهر تأسیسات 
بهداشتى ویژه معلوالن ندارد، رفت وآمد نیز در برخى از بوستان ها و فروشگاه هاى 

بزرگ براى معلوالن حرکتى با دشوارى بسیار است.
عیسى بهمنى اظهارداشت: با شرایط مطلوب مناسب سازى مکان هاى عمومى 

به ویژه در بوستان ها و معابر عمومى براى معلوالن در این شهر فاصله  داریم.
وى با تأکید بر اجراى قوانین ویژه معلوالن در طرح هاى ویژه شهردارى افزود: 
دوهزار و 500 معلول تحت پوشش اداره بهزیستى شهرستان شاهین شهر و میمه 

براى استفاده از برخى از بوستان ها و معابر عمومى شاهین شهر مشکل  دارند.
شهردار شاهین شهر از اجراى مناسب سازى معابر عمومى خیابان هاى این شهر، 
باهدف رفت وآمد آسان شــهروندان معلول خبر داد و اظهار داشت: این طرح از 
خیابان فردوسى شروع  شــده و به  تدریج در همه خیابان هاى شاهین شهر اجرا 
خواهد شــد.بهمنى از معرفى یکى از نابینایان به عنوان یکى از مشاوران خود با 

هدف ارتباط نزدیک تر با معلوالن و انتقال درست درخواست هاى آنان خبر داد.

شهردار نطنزگفت: تجهیز کشتارگاه مشــترك نطنز و بادرود به اتاق پیشسرد، 
نیازمند پنج میلیارد ریال اعتبار است.

على پیراینده  اظهارداشت:  پس از بازدید  مدیرکل ستاد بحران استان اصفهان، 
نماینده مردم در مجلس ، فرماندار وتنى چند از مسئولین از کشتارگاه مشترك 
نطنز  و بادرود، احداث سالن پیش سرد آغاز و امید است این پروژه هرچه سریع تر 

افتتاح و موجب تسریع در عرضه گوشت سالم شود.
وى خاطرنشان کرد: اصالح و بهسازى، تجهیز و تکمیل و احداث سالن پیش 
سرد مجموعه کشتارگاه شهرســتان اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد ریال نیاز دارد 
و مى طلبد مسئوالن شهرســتانى و اســتانى با تخصیص ندادن درآمد ناچیز 
شهردارى هاى  نطنز و بادرود به این امر مهم که با سالمتى و بهداشت مردم در 
ارتباط است، نگاه ویژه اى داشته باشند.شهردار نطنز گفت: اصالح سپتینگ دفع 
ضایعات کشتار و حفر چاه آب جهت تأمین آب شست و شو و نظافت کشتارگاه، 

از دیگر درخواست هاى شهردارى نطنز است.

رئیس شوراى شهر شاهین شهر:

جلوى فسادهاى مختلف در شهردارى مى ایستم

اختصاص 40 میلیارد ریال جهت پروژه هاى 
عمرانى فالورجان

پیگیرى پروژه هاى دولت آباد توسط شوراى شهر

مناسب سازى معابر عمومى خیابان هاى
 شاهین شهربراى معلوالن  

 نیازسالن پیشسرد کشتارگاه نطنز
 به 5 میلیارد اعتبار
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 شهردار نطنز گفت: مجتمع مســکن مهر نطنز در شیب 
تندى قرار دارد که مســیر جارى شدن سیل، آن را تهدید 

مى کند.
على پیراینده اظهار داشت: مجتمع 836 واحدى مسکن 
مهر نطنز در دامنه کوهستانى، با شیب تند واقع شده است 

که مسیر جارى شدن سیالب آن را تهدید مى کند.
وى تصریح کرد: سیل بند احداث شده در باالدست مسکن 
مهر اصولى نیســت و قرارگیرى مســکن مهر در دهانه 
مسیر، زمینه ساز خطرات احتمالى است که باید یک مسیر 

مهندسى و اصولى براى سیالب احداث شود.
شــهردار نطنز تأکید کرد: ایســتگاه آتش نشانى نطنز 

تجهیزات اطفاى حریق براى ساختمان هاى بلند مرتبه 
ندارد و در صورت بروز حادثه در چنین ســاختمان هایى، 

خسارات زیادى به بار خواهد آمد.
وى یادآور شد: در شهر نطنز به علت تعدد ساختمان هاى 
بلندمرتبه و حوزه گسترده آتش نشانى، براى مقابله با حوادث 
احتمالى نیازمند تجهیزات براى اطفاى حریق در ساختمان 

هاى بلندمرتبه هستیم.
پیراینده گفت: وقوع سیالب یکى دیگر از تهدیدات مناطق 
مسکونى نطنز است و براى دفع این خطر و جلوگیرى از 
بحران، باید رودخانه هاى فصلى که در شــهر نطنز قرار 

گرفته اند با تخصیص اعتبارات الزم دیوارکشى شود.

 سرپرست منطقه 4 شهردارى کاشان گفت: کاشت 13هزار 
و 500 اصله درختچه، گلدان و نشــاى فصلى در منطقه4 

شهردارى کاشان صورت گرفت.
 حمیدرضــا صادقــى با بیــان اینکــه در پاییز امســال  
کاشــت  13هزار و 500 اصله درختچه،  گلدان و نشــاى 
فصلى در منطقه 4 شــهردارى کاشــان صورت گرفت،

 بیان داشت: حاشــیه بلوار امام رضا(ع) که درگاه ورودى 
شهر محسوب مى شود، بیشترین سهم از این مقدار کاشت 

را داراست.
وى افزود: با کاشت نشــاهاى فصلى که خصوصیت بارز
 آن ها، سبز ماندن با کمترین میزان آبیارى است، مى توانیم 

سرسبزى این منطقه را حفظ کنیم.
سرپرســت منطقه4 شهردارى کاشــان تاکیدکرد: حفظ 
طراوت محیطى منطقه باعث نشــاط  روحیه شهروندان 
و نشــاط اجتماعى شــهرمى شــود که هدف غایى ما در 
دوره جدید مدیریت شــهرى نیز همین افزایش نشــاط 

اجتماعى است.
صادقى تصریح کرد در: حاشیه بلوار امام رضا(ع) ، بلوار الهیه  
و  پارك بزرگ شهر، بیشترین میزان کشت صورت گرفته 
که فضاى سبز آن ها با انواع درخت و درختچه اعم از کاج 
مشهد، جونى پیروس، زرشــک، یوکا، پالم و انواع نشاى 

فصلى پوشیده شده است.

کاشت13هزار و 500اصله 
درختچه در کاشان

عدم تجهیزآتش نشانى 
نطنزبه تجهیزات اطفاى حریق 

جدولگذارى خیابان پشت 
آرامستان بهشت اسحاق هرند

جدولگذارى خیابان جدید پشــت آرامستان بهشت 
اسحاق شهر هرند به پایان رسید.

این خیابان کــه در حال احداث اســت، بــا اتمام 
جدولگذارى و زیر سازى، آماده آسفالت مى باشد.

آماده بودن مقدمات روشن شدن 
بلوار سفیدشهر تا محمد آباد 

نشستى به منظور بیان شــیوه ایجاد روشنایى مسیر 
سفیددشت به کاشان و آران و بیدگل برگزار شد.

در این جلســه که با حضور روســاى ادارات برق و 
راهدارى، شهردار ، رئیس  شوراى  اسالمى سفیدشهر 
واعضاى شوراهاى روســتاهاى بخش مرکزى این 
شهرستان برگزارشــد، حسن نظرى، رئیس شوراى  
اسالمى شهرسفیدشهر با اشــاره به پیگیرى هاى 
صورت گرفته در تهران و اصفهان و همچنین مرکز 
شهرستان در خصوص روشــنایى بلوار سفیدشهر 
تا محمد آباد، از آماده بــودن مقدمات جهت انجام 
این پروژه خبر داد و اظهارداشــت: روشــنایى على 
آباد تا کاشــان نیز براى منطقه اهمیت دارد وصبر و 
شکیبایى مردم و مسئولین شهر در خصوص این چند 
کیلومتر راه، نباید به تأمین اعتبار پروژه روشنایى بلوار 

سفیدشهر صدمه بزند.

مناسب سازى پیاده روى 
خیابان شیخ صدوق سمیرم

روابط عمومى شهردارى ســمیرم اعالم کرد: این 
شهردارى جهت تسهیل در رفت وآمد در مسیر پیاده 
روها و رفاه حال شــهروندان، اقدام به دیوار چینى 
جهت  مناسب سازى پیاده روى  پایین تر از امامزاده 
ســلطان ابراهیم (ع) واقع در خیابان شــیخ صدوق 

سمیرم کرده است.

برگزارى جلسه تدوین 
بودجه سال 1397شهردارى 

اردستان
اولین جلســه تدوین بوجه ســال 1397شهردارى 
اردستان برگزار شد.جلسه تدوین بوجه سال 1397 
ودفترچه عوارض همان سال باواحدهاى درامدومالى 
وکارپردازى در شهردارى برگزار شدکه پیش بینى 
مى شود بودجه این شهردارى حداقل 100 میلیارد 

ریال مى باشد.

تصمیم گیرى در خصوص 
نصب کدپستى در درچه

نشستى با حضور شــهرداردرچه، رئیس اداره منابع 
مالى ونیروى انســانى،  رئیس اداره خدمات شهرى 
و ایمنى، مسئولین واحدهاى امورمالى، شهرسازى، 
روابط عمومى و حراست شهردارى درچه و رئیس و 
معاون اداره پست شهرستان و رییس اداره جغرافیایى 
و مکانى اداره کل پســت اســتان اصفهان در دفتر 

شهردار درچه تشکیل شد.
 در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتى 
در خصوص نصب پــالك و کدپســتى واحدهاى 

مسکونى و تجارى شهر درچه اتخاذ گردید.

آسفالت جاده آنتنى 
جوشقان قالى

 عملیات روکش آســفالت جاده آنتنى شهر جوشقان 
قالى به طول چهار کیلومتر و عرض 7/5متر اجرایى 

شد. 
به گفته محمد قاضى عســگر، شــهردار جوشقان 
قالى، هدف از آسفالت جاده آنتنى، تسهیل در عبور 
و مرور شهروندان و کاهش طول مسافت به منطقه 
گردشگرى شهر، خروج شهر از بن بست و اتصال به 
جاده میمه- کاشان بوده است.وى افزود: این اقدام 
با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات 

استانى و شهردارى انجام شده است.

روى خط

شــهردار گلپایگان از به اتمام رسیدن برخى پروژه هاى 
عمرانى این شهر تا پایان سال جارى خبر داد. محمد امین 
جمالى بیان داشت:: بخش اعظمى از پروژه هاى عمرانى 
و شهرى در دست اقدام شهردارى به اتمام رسیده و برخى 

دیگر نیز تا پایان سال جارى به اتمام مى رسند .
وى با اشاره به اینکه براســاس قانون، شهردارى ها در 
اکثر حوزه هاى شهرى داراى وظایف متعددى هستند، 
گفت: شهردارى باید در حوزه عمرانى که نقش بسزایى 
در پیشرفت و آبادانى شــهر دارد توجه ویژه داشته باشد 
و برهمین اســاس، پروژه هاى عمرانى را در اولویت کار 

شهردارى قرار دادیم.
***

 جمالى گفت: ما از توزیع متناسب و منطقى بودجه هاى 
عمرانى در مناطق مختلف شهر غافل نبوده ایم و از ابتداى 
امسال با جدیت، اجراى عملیات تکمیل بوستان شادى 
واقع در شهرك الوند، میدان ورودى مسکن مهر و بلوار 

انار بار را در دستور کار قرار دادیم. 
وى افزود، پروژه بوستان شادى شــهرك الوند یکى از 
پروژه هاى شاخص شهردارى است که به منظور افزایش 
سرانه فضاى سبز شهرى در یکى از مناطق پر جمعیت و 

کمتر برخوردار شهرى صورت گرفت. 
وى ادامه داد:با توجه به این که منطقه شــهرك الوند و 
مســکن مهر جمعیت کثیرى را در خود جاى داده است، 
پروژه بوستان شادى در زمینى به مساحت 20 هزار متر 
مربع احداث شــد و تا کنون بیش از 70 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته است.
وى افزود: در مجموعه فوق، به دلیل مواجهه با افت فشار 
آب جهت فضاى سبز، ساخت مخزن هزار متر مکعبى را 

در دستور کار قرار دادیم. 
***

شــهردار گلپایگان گفت: میدان ورودى مسکن مهر و 
بلوار انار بار نیز به مساحت هزار و 650 متر مربع، از جمله 
پروژه هاى اخیر شهردارى گلپایگان بوده است که با بهره 
بردارى از آن، شــاهد کاهش و روان سازى بار ترافیکى 

این منطقه و سطح شهر مى باشیم. 
وى افــزود: وجــه تمایز این پــروژه با ســایر عملیات 
شهردارى، تملک همزمان اراضى مجاور پروژه و انتقال 

مسیر آب کشاورزى از زیر میدان بود.
وى اظهارداشت: اجراى بیش از شش هزار متر مربع زیر 
سازى و آسفالت ریزى، 300 متر لوله گذارى آب و پنج 
هزار متر طول جدول گــذارى از جمله ویژگى هاى این 

طرح مى باشد که با اعتبارى بیش از10 میلیارد ریال اجرا 
و در حال حاضر به منظور تسهیل عبور و مرور شهروندان 
مورد بهره بردارى قرار گرفته است. وى از افتتاح رسمى 
این دو پروژه با حضور مسئولین شهرستانى و استانى در 

آینده نزدیک خبر داد.

بهســازى میادین، تعریض خیابان هاو 
مبادى ورودى گلپایگان

جمالى در بخــش دیگرى از ســخنانش گفت: یکى از
 ورودى هاى اصلى شــهر گلپایگان در خیابان آیت ا... 
مطهرى و در ادامــه بلوار آیت ا... محمودى در مســیر 
تهران به گلپایگان قرار دارد که تعریض، آزاد ســازى و 
تملک اراضى در این خیابان از اهم مواردى بود که طى

 سال هاى گذشته در دستور کار شهردارى قرار گرفت.
وى افزود: چون این خیابان در ورودى اصلى شــهر قرار 
گرفته اســت، اجراى این طرح نقش اساسى در کاهش 

بار ترافیکى ورودى شهر دارد که در حال حاضر از طول 
800 مترى مسیر، تنها درحدود 100 متر آزاد سازى آن 

باقى مانده است.
شهردار گلپایگان افزود: تعریض و اصالح و پیاده روسازى 
بلوار آیت ا...خوانسارى و تملک برخى پالك هاى واقع در 

مسیر نیز با جدیت و اهتمام ویژه ادامه دارد.
میــدان بهســازى  عملیــات  گفــت:  جمالــى 
 آیت ا...قاضى زاهدى نیز در ورودى شهر از سمت تهران 
با اعتبار دو میلیــارد و500 میلیون ریال به  مســاحت 
هزار و 200 متــر مربع با اجراى آبنمــا، المان فرهنگى
 و نورپردازى و ایجاد فضاى سبز به اتمام و بهره بردارى 

رسید.
وى افزود: میدان کارگر در ورودى شهر از سمت اصفهان 
نیز از جمله پروژه هاى شــاخص دیگرى اســت که با 
اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد و500 میلیون ریال و مساحت 
چهار هزار متر مربع در راستاى تســهیل عبور و مرور و 

زیباسازى سیما و منظر شهرى صورت گرفت. 

بهسازى و توسعه بوستان ها را با جدیت 
ادامه مى دهیم

شهردار گلپایگان گفت: به منظور بهره مندى شهروندان 
و گردشگران از محیطى زیبا و شــاداب، ارتقاى کیفى 
بوستان پارك شهر با اجراى کف فرش به مساحت 9 هزار 
مترمربع، احداث جاده سالمت به طول 650 مترمربع و 
بهسازى ست هاى ورزشى و وسایل بازى کودکان انجام 
گردید که این طرح در آینده نزدیک در بوستان هفده تن 

نیز اجرایى خواهد شد. 
وى افزود: از نظر افزایش کمى بوســتان هاى محلى، 
برنامه ریــزى هایى صورت گرفته کــه از آن جمله مى 
توان به احداث دو بوستان محلى در خیابان اردیبهشت 

(با مشارکت شهروندان) و شهرك رسالت اشاره کرد.
  وى در خصوص احــداث پارك بانوان نیــز افزود: در 
راستاى ایجاد بوستان بانوان که از مطالبات شهروندان 
و به ویژه بانوان است، با مشــکل تامین آب فضاى سبز 
مواجه بودیم که این مسئله با حفر چاه آب مرتفع گردیده 
و در آینده نزدیک عملیات احداث این بوستان نیز اجرایى 

خواهد شد.

شهردار گلپایگان از افتتاح تعدادى پروژه عمرانى تا پایان سال جارى خبر داد

میدان ورودى مسکن مهر و بلوار انار بار گلپایگان افتتاح مى شود

نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى تصویب 
کردند کــه اقلیت هاى دینى مــى توانند نامزد 
انتخابات شوراهاى اســالمى شهر و روستاى 

محل اقامت خود شوند.
نمایندگان جزییات طــرح یک فوریتى اصالح 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاى 
اسالمى کشور و انتخاب شهرداران را تصویب 

کردند.
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در ماده یک 
این طرح با 152 راى موافق، 41راى مخالف، 13 

راى ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر مقرر 
کردند که اقلیت هاى دینى شناخته شده در قانون 
اساسى، ساکن در شهرها و روستاهاى کشور 
مى توانند نامزد انتخابات شــوراهاى اسالمى 

همان شهر و روستا شوند.
نمایندگان در تبصره مــاده یک این طرح مقرر 
کردنــد که اقلیت هاى دینى شــناخته شــده 
در قانــون اساســى، بــه جاى اســالم باید
 به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملى داشته 

باشند.

همچنین نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
ماده 2 این طرح را با 156 راى موافق، 14 راى 
مخالف، هفت راى ممتنع از 226 نماینده حاضر 

تصویب کردند.
خاطر نشان مى ســازد؛ در اســتان اصفهان 
درحدود هفت هزار نفر از هموطنان مســیحى 
ارمنــى، دو هزار نفــر از هموطنــان کلیمى و 
در حدود 150 نفر از همطونان زرتشتى ساکن 
هستند که بیشــتر آنها در شهرستان اصفهان 

سکونت دارند.

شهردار زرین شهر گفت: باید توجه داشت شهرى که 
آفرینش هنر و فرهنگ در آن نباشد، شهرى مرده به 
شمار مى آید که داراى کالبدى خسته و فرسوده است 
و از این جهت نمى تواند شــهروندانى شاد و با نشاط 

داشته باشد. 
میثم محمدى افزود:مــا باید در کالبد زرین شــهر 
روح تازه اى بدمیم و ایــن روح و روحیه باید در قالب 
پدیده هاى فرهنگى، هنرى و اجتماعى به شهر دمیده 

شود.
وى اضافه کرد: در این راستا به نظر مى رسد پیش نیاز 
این تغییر، شکل گیرى ایده هاى نو در مدیریت شهرى 
است؛ چراکه ما براى مواجه با چالش ها، به ایده هاى 
جدیدى نیاز داریم که از منظرى تازه و چشمى دیگر، 
شهر، شهروندان و روابط بین آنها را بایدمورد تجزیه 

و تحلیل قرار دهیم.
وى اظهارداشــت: بــا توجه بــه اینکــه تئاتر هنر 
خالصى به شــمار مى آید که مى توانــد در مصرف 
فرهنگى مؤثر باشــد، مــا نیز در مدیریت شــهرى

زرین شهر برآن شــدیم از این هنر استفاده کرده و با 
اســتفاده از هنرمندان در اجراى تئاترهاى خیابانى،
تئاتــر را در ســبد فرهنگــى شــهروندان قــرار

 دهیم.شهردار زرین شهر متذکر شد: ما بر این باوریم 
با ساده ترین نمایش هاى تئاتر که داراى محتواى غنى 
هستند، مى توانیم در راســتاى کاهش آسییب هاى 
اجتماعى قدم برداشته و نشــاط و شادابى را در شهر 

افزایش دهیم.

شهردار زرین شهر:

باید در کالبد زرین شهر روح تازه اى بدمیم 

اقلیت هاى دینى مى توانند نامزد انتخابات شوراى شهر شوند

نادر نجارى شــهردار چــادگان گفت: آمــوزش چهره به 
چهره تفکیک پســماند از مبدأ به خانــوار هاى محله هاى  
الزهرا(س)،حفیــظ آباد،ولیعصر(عج)،نیایش،زاینــده 
رود،قراولخانه، سمندگان،مندرجان،ارشــاد و فرهنگیان در 

حال انجام است.
وى افزود: در این طرح چهره به چهره، آموزش یاران ضمن 
آموزش هایى در خصوص جداسازى و تفکیک زباله و معرفى 
پسماند خشک و تر و شیوه هاى کم حجم سازى پسماند ها 
به شهروندان، اقالمى چون بروشورهاى آموزش تفکیک از 

مبداء را بین  خانوارها توزیع مى کنند. 
نجارى بــا یادآورى اینکــه در کنار بحث آمــوزش، غرفه  
جمع آورى پسماند در سطح شهر نیز راه اندازى خواهد شد، 
گفت: شهروندان بعد از تفکیک زباله مى توانند این زباله ها را 

به خودروى جمع آورى مخصوص زباله هاى خشک و یاغرفه 
مذکور برده و به آنجا تحویل دهند.

وى ادامه داد: این طرح در راســتاى اجراى سیاســت هاى 
مدیریت پسماند شهردارى چادگان  و در جهت فرهنگ سازى 
و ترغیب شهروندان به کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا 

پسماند خشک  برگزار مى شود.
 شهردار چادگان بیان داشت: از شهروندان مى خواهیم با توجه 
به اجراى این طرح و مراجعه حضورى رابطان آموزشى به درب 
منازل شهروندان، حداکثر مشــارکت و همکارى الزم را با
 آن ها  داشــته باشند.شــهردار چادگان همچنین در ادامه 
تصریح کرد: همه چادگان را به عنوان شهر سبز و طبیعت زیبا 
مى شناسند و هدف ما این است که در آینده نچندان دور این 

شهر را به شهر نمونه مدیریت پسماند معرفى کنیم.

آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند در چادگان 
شهردار زاینده رود گفت: اجراى پروژه هاى مختلف همچون 
دهکده گردشگرى در شهر زاینده رود، نوعى سرمایه گذارى 
در شهر است که قطعا شکوفایى شهر را به دنبال خواهد داشت 
و سرمایه گذار بخش خصوصى نیز با اطمینان خاطر مى تواند 

در این پروژه حضور داشته باشد.
ابوالفضل توکلى افزود: باید توجه داشت حیات شهرها و اجراى 
پروژه هاى عمرانى به تخصیص بودجه به پروژه هاى عمرانى 
وابسته است اما وقتى کشــور با مشکالت اقتصادى مواجه 
است، ناخودآگاه شاهدیم که شهردارى ها نیز با کمبود بودجه 
مواجه مى شوند. وى تصریح کرد: نباید این مهم را فراموش 
کرد که مردم از تولد تا مرگ درگیر مدیریت شهرى هستند 
و اگر بهبودى در شرایط مدیریت شهرى رقم بخورد، عمال 

تاثیرات شگرفى در زندگى مردم روى خواهد داد.
وى ادامه داد: ما بر این باوریم پیاده کردن راهبرد استراتژى 
توسعه شهر با توجه به پتانسیل درون شــهرى، مى تواند 
تاثیرات به سزایى در اقتصاد شــهر زاینده رود داشته باشد و 
این استراتژى به هر میزان، جامع و کامل باشد مشارکت هاى 

مردمى بهترى را به دنبال خواهد داشت.
توکلى اضافه کرد: باید توجه داشــت امروزه در شهرهاى 
توسعه یافته بیش از 60 درصد از درآمدهاى مدیریت شهرى 
ماهیت پایدار دارد و بقیه درآمدها نیز اکثرا نیمه پایدار هستند، 
اما متأسفانه در شهردارى زاینده رود عمًال وضعیت بالعکس 

بوده و اتکاى درآمدهاى شــهردارى، بر عوارض ساخت و 
ساز و همچنین عوارض آالیندگى کارخانه هایى همچون 
شرکت سهامى ذوب آهن و ... بوده که امروز با توجه به رکود 

اقتصادى، منجر به بى ثباتى درآمدى شهردارى شده است.
وى عنوان کرد: امروز اغلب شهردارى هاى کشور به دلیل 
رکود اقتصادى با مشــکالت متعدد روبه رو هستند و حتى 
برخى توان پرداخت هزینه هاى جارى خــود را نیز ندارند 
از این رو باید سبد درآمدى شــهردارى را توسعه دهیم. وى 
اظهارداشت: دریافت عوارض بر خدمات شهرى، بسترسازى 
براى ورود بخش خصوصى، فعال سازى مشارکت مردمى و... 

 در این زمینه مى تواند راهگشا باشد.
***

شــهردار زاینده رود با بیان اینکه امروز شــهردارى باید به 
ســمت اقتصاد مقاومتى حرکت کنند، یادآور شــد: منظور 
ما از اقتصــاد مقاومتى، پایدارى منابع درآمدى شــهرى و 
خودکفایى مدیریت شهرى اســت و این مهم مى تواند با 
فعال ســازى ظرفیت هایى همچون گردشگرى شهرى 

محقق شود.
توکلى خاطرنشان کرد:ما براین باوریم نقش آفرینى بخش 
خصوصى با رویکــرد اقتصاد مقاومتى در کنار اســتفاده از 
ظرفیت هاى بومى، زمینه ســاز حل بسیارى از مشکالت 
اقتصاد شــهرى خواهد بود، اما این توسعه بدون مشارکت 

شــهروندان و بخش خصوصى در روند تحقق خود  دچار 
مشکل خواهد شد..

***
وى با تأکید بر اینکه سرمایه گذارى و ورود به این حوزه نیازمند 
برنامه ریزى است،گفت:  اجراى پروژه هاى مختلف همچون 
دهکده گردشگرى در شهر زاینده رود نوعى سرمایه گذارى 
در شهر اســت که قطعا شکوفایى شــهر را به دنبال خواهد 
داشت.وى تصریح کرد: شهر زاینده رود مزیت هاى نسبى 
مانند آب و هوا، جغرافیا، مناظر بکر خداداى و ظرفیت تاریخى، 
قومى و فرهنگى دارد که باعث شده در محافل مختلف نقل

 زبان ها شــود و با توجه به اهمیت موضوع مدیریت شهرى 
زاینده رود برآن شــد تا با تدوین محورهاى سرمایه گذارى، 
به سمت توسعه صنعت گردشــگرى در این شهر ساحلى 

قدم بردارد.
***

توکلى همچنین در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به 
اینکه براى رونق صنعت گردشــگرى باید به آن بها داده 
شود، گفت: ایجاد مسیر ویژه سرمایه گذارى در شهردارى 
زاینده رود براى ســرمایه گذاران، از مهمترین مباحثى 
است که مورد توجه قرار گرفته تا سرمایه گذاران در طى 
مراحل و فرآیند ادارى با مشکل مواجه نشده و از ادامه راه 

دلسرد نشوند.

شهردار زاینده رود:

سبد درآمدى شهردارى زاینده رود را باید توسعه دهیم 
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اطاعت خدا را پوشش جان، نه پوشش ظاهرى، قرار دهید  و باجان، نه 
با تن، فرمانبردار باشید تا با اعضا و جوارح بدنتان در هم آمیزد و آن را 
بر همه امورتان حاکم گردانید. اطاعت خدا را راه ورود به آب حیات، 
شفیع گرفتن خواسته ها، پناهگاه روز اضطراب، چراغ روشنگر قبر، 
آرامش وحشت هاى طوالنى دوران برزخ و راه نجات لحظات سخت 

موال على (ع)زندگى قرار دهید.

شهردارى و شوراى اســالمى شهر ســده لنجان در اقدامى بسیار 
پسندیده و در قالب جشن بزرگ افتخار از سهراب مرادى وزنه بردار 
دسته 94 کیلوگرم جمهورى اسالمى ایران در مسابقات وزنه بردارى 

جهان در آناهیم آمریکا تجلیل کرد.
در جشــن بزرگ افتخار که در میدان ایرانى شــهر سده لنجان و با 
حضور گسترده مسئوالن، ورزشکاران، مربیان و مردم قدردان شهر 
سده لنجان برگزار شد معاون فرماندار شهرستان لنجان با خیر مقدم 
به حاضرین گفت: به خود و همه ملت ایران به ویژه همشهریان در 
سده لنجان، قهرمانى مجدد پهلوان سهراب مرادى در عرصه جهانى 
و بین المللى که با دالورمــردى، صحنه اى از غرور و افتخار آفریدند 

را تبریک مى گویم.
خدامراد صالحى اظهار امیدوارى کرد این قهرمانى ها از سوى پهلوان 

سهراب مرادى، همچنان استمرار داشته باشد. 
***

امام جمعه سده لنجان هم در پیامى، قهرمانى پهلوان سهراب مرادى 
در مسابقات جهانى آمریکا را تبریک گفت.

حجت االسالم و المســلمین محمدحســین رضوانى در این پیام 
آورده است: پهلوان سهراب مرادى! از اینکه با پیروزى غیرتمندانه 

خود موجبات شادى و غرور ملى مردم ایران به خصوص مردم سده 
لنجان، شهر علم و الفت را فراهم کردید تشکر مى کنم. این پیروزى 
غرورآفرین را به شما و خانواده، مربیان، ملت ایران، به ویژه مردم سده 

لنجان تبریک گفته و توفیقات بیشتر را خواستارم.
***

رئیس شوراى اسالمى شهر سده لنجان هم گفت: سهراب مرادى، 
قهرمان وزنه بردارى مسابقات جهانى آناهیم 2017 آمریکا، قهرمان 

ملى، تاریخ ساز ایران و دالورمرد بختیارى است.
حمیدرضا ادیبى اظهار داشت: امروز معتقدم سهراب مرادى وزنه بردار 
ارزشمند کشورمان، مدال طال بر گردن ایران و ایرانى انداخته است و 
او افتخار کشور، استان، شهرستان، قوم بختیارى و مردم سده لنجان 

است و همه ما به وجود این قهرمان افتخار کرده و به او مى بالیم.
وى ادامه داد: قهرمان ســهراب مرادى سرلوحه پشتکار و استقامت 
و صداقت براى ماست و امید اســت در آینده نزدیک بار دیگر شاهد 
قهرمانــى این پهلوان در میادیــن بین المللى و برگــزارى اینگونه 

جشن ها باشیم.
ادیبى البته به نکته جالبى هم اشاره کرد و گفت: در جلسه فوق العاده 
شوراى اسالمى سده لنجان، مقرر شد تا خیابان، مجموعه ورزشى 
و یا ورزشــگاهى به نام قهرمان ســهراب مرادى در ســده لنجان 

نامگذارى گردد.
رئیس شوراى اسالمى شهر ســده لنجان در عین حال گفت: همه 
تالشمان در شوراى اسالمى سده لنجان براى احداث یک ورزشگاه 
جدید تا سال 2020 میالدى به نام قهرمان سهراب مرادى در سده 

لنجان خواهد بود تا آن را عملیاتى سازیم.
***

ســهراب مرادى وزنه بردار دســته 94 کیلوگرم تیــم وزنه بردارى 
جمهورى اسالمى ایران که در مسابقات جهانى وزنه بردارى 2017 
در آناهیم ســه مدال طال کســب کرده بود هم در سخنانى گفت: 
13 ســال متوالى همه زندگى ام را صرف تمرین وزنه بردارى کردم 
و همواره با خود مى گفتم پذیرش این همه ســختى براى چیست؟ 
ولى امروز در این جشن بزرگ که شور و نشاط وصف ناپذیر مردم را 
دیدم، خلق این لحظات برایم بســیار دلنشین بوده و همه سختى ها 

فراموش شده است.
ســهراب مرادى گفت: از چند روز دیگر تمرینات مستمر و مداوم را 
آغاز خواهم کرد تا با دعاى خیر مردم و تالش بى وقفه، در مسابقات 

جهانى بین المللى و آسیایى باز هم افتخار آفرین باشم.
وى بیان کرد: امید دارم در سال آینده در مسابقات وزنه بردارى آسیا 
در جاکارتا و سپس در مسابقات جهانى وزنه بردارى در ترکمنستان 

همچنان براى کشور و مردم شهرم سده لنجان، افتخارآفرین باشم.
مرادى در پاســخ به این سئوال که وقتى در مســابقات روى تخته 
مى روى تفکرت چیست؟ گفت: لحظه اى که در مسابقات بین المللى 
و ملى روى تخته براى بلند کردن وزنه مى روم با توکل به خدا، فقط در 
پى آن هستم تا وزنه مورد نظر را با موفقیت بلند کنم و بر روى سکوى 
قهرمانى قرار گیرم و با برافراشتن پرچم جمهورى اسالمى ایران در 

میادین بین المللى، مردم کشور، استان و شهرم را شاد کنم.
ســهراب مــرادى در آخریــن کالم خــود در ایــن جشــن 
بــزرگ افتخــار، از خانــواده خــود، اســماعیل صالحــى اولین 
مربــى اش و مســئوالن شــهر کــه ایــن جشــن شــاد را در 
یــک روز پاییــزى در ســده لنجــان برپــا کردند تشــکر کرد و 
خطاب بــه حضــار گفــت: همشــهریان عزیــزم! دوســتتان 
دارم و همــواره ســعى مى کنــم موجبــات شــادیتان را فراهم

 کنم.
وى افزود: شهر سده لنجان همچون جویبار که استعدادهاى کشتى 
دارد، داراى استعدادهاى فراوان وزنه بردارى است و ما در سده لنجان 
قهرمانان وزنه بردارى بین المللى، ملى و آسیایى داریم و در حقیقت 

سده لنجان وزنه بردارپرور است.
در این جشن با شکوه افتخار که جواد خیابانى مجرى ورزشى کشور، 

اجراى آن را به عهده داشت برنامه هاى بسیار جالب موسیقى، تقلید 
صدا، ورزش هاى رزمى و... به اجرا درآمد و مردم شهر سده لنجان، 

استقبال خوبى از قهرمان سهراب مرادى داشتند.
در این مراسم اسماعیل صالحى اولین مربى سهراب مرادى به گردن 
او گل آویخت و از رشید شریفى از دیگر قهرمانان وزنه بردارى کشور 

هم قدردانى شد.
در پایان به سهراب مرادى قهرمان مســابقات وزنه بردارى 2017 
آناهیم از سوى شهردارى و شوراى اسالمى سده لنجان لوح اهدا شد.

حسین ناظم الرعایا شهردار و حمیدرضا ادیبى رئیس شوراى اسالمى 
شهر ســده لنجان در این لوح آورده اند: قهرمان سهراب مرادى! از 
اینکه در سال اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل توانسته اید با جدیت و 
تالش خود در عرصه ورزش افتخارى دیگر بر افتخارات این شــهر 
قهرمان پرور بیافزایید و دل ملت را شاد کنید و سلحشورى را الگوى  
خود قرار داده و در میادین ورزشى پیروز باشید به خود مى بالیم.کسب 
این افتخار بزرگ را به جامعه ورزشى شهر تبریک گفته و توفیق در 

کسب عناوین باالتر را از خداوند مسئلت مى کنیم.
شایان ذکر است در مدت 2 ساعت برگزارى این مراسم، خواهرزاده 
پنج ســاله ســهراب مرادى به نام آراد در کنارش نشسته بود و با او 

صحبت مى کرد. 

ساسان اکبرزاده

تجلیل از قهرمان وزنه بردارى جهان در سده لنجان  تجلیل از قهرمان وزنه بردارى جهان در سده لنجان  

شهردار سده لنجان در آئین استقبال از سهراب مرادى در گفتگو با نصف جهان با اشاره به درخشش و افتخار آفرینى این وزنه بردار 
ملى پوش در مسابقات جهانى آناهیم آمریکا اظهار کرد: سهراب مرادى یکى جوانان موفق شهر سده لنجان است که توانست با 
تالش شبانه روزى خود بار دیگر ثابت کند جوان ایرانى با اراده پوالدین خود مى تواند به رفیع ترین قله هاى ورزشى، فرهنگى 

و علمى دست پیدا کند.
حسین ناظم الرعایا افزود: سهراب مرادى با کسب 3 مدال طال و همچنین رکورد شکنى در این دوره از مسابقات آن هم  پس 

از 17سال نام خود را باردیگر در تاریخ ورزش وزنه بردارى به ثبت رساند.
شهردار سده لنجان تصریح کرد باید توجه داشت که موفقیت پهلوان ســهراب مرادى تنها در پى تمرینات سختى که این 

قهرمان انجام داد محقق گردید و توانست مرد تاریخ ساز ورزش استان اصفهان باشد.
وى با اشاره به برنامه هاى شهردارى و شوراى اسالمى ســده لنجان در حوزه ورزش اضافه کرد: ما در دوره پنجم مدیریت 
شهرى ســده لنجان به دنبال آن هستیم با همکارى اداره تربیت بدنى و هیئت هاى ورزشــى به سمت برگزارى  برنامه ها، 

کالس ها و مسابقات ورزشى در سطوح مختلف گام برداریم تا کیفیت زندگى شهروندان را افزایش دهیم.
ناظم الرعایا عنوان کرد: با وجود پتانسیل هاى فراوان از جمله حضور ســهراب مرادى در شهر سده لنجان باید با برنامه ریزى، 

فضاهاى مناسب را در اختیار جوانان و ورزشکاران شهر قرار دهیم تا شاهد قهرمان پرورى در این شهر پر آوازه باشیم.
وى با اشاره به استقبال جوانان شهر سده لنجان از ورزش وزنه بردارى گفت: وزنه بردارى از دیرباز یکى از محبوب ترین ورزش ها میان 

ایرانیان و بخصوص مردم شهر سده لنجان بوده است.
شهردار سده لنجان بیان کرد: تأمین امکانات و تجهیز فضاهاى ورزشى، توسعه اماکن ورزشى، توزیع عادالنه امکانات و فرصت هاى ورزشى، 
تنوع کاربرى هاى ورزشى، توسعه امکانات ورزشى در راستاى افزایش قدرت انتخاب شهروندان، بررسى میزان سرانه ورزش در شهر و تالش 
براى کاستن از فاصله آن با اســتانداردهاى جهانى از جمله اصلى ترین دغدغه هاى ما در راستاى نیل به توســعه پایدار شهرى در مجموعه 

شهردارى سده لنجان است و امیدواریم بتوانیم در این راستا گام هاى موثرى را برداریم.
ناظم الرعایا اذعان کرد:  باید توجه داشت ورزش افزایش میزان مشارکت شهروندان در امور شهر را فراهم مى سازد  و امروزه ورزش با سالمت 

خانواده ها گره خورده و الزم است در راستاى فراگیر شدن ورزش همگانى در شهر سده لنجان فعالیت گسترده اى داشته باشیم.

به همت شهردارى سده لنجان، با اجراى جواد خیابانى و حضور سهراب مرادى انجام شد

شهردار سده لنجان در حاشیه مراسم تجلیل ازقهرمان وزنه بردارى جهان:

سهــراب مرادى ثابت کرد جوان ایرانى مى تواند
 قلــه هاى رفیع را فتح کند 


