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شهردارى بهارستان 5 میلیارد تومان بدهى دارد
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سرمایه گذاران چینى و استرالیایى به سمیرم سفر مى کنندسرمایه گذاران چینى و استرالیایى به سمیرم سفر مى کنند
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سرمایه، تنها با پهن کردن فرش قرمز 
نمى آید

شهردار زرین شهر:  

4

دىنمى آید آى دم یى آم دىن آى دنم یى آم دىن آمى دن یى دى آم یدى آم دن آیى ىم
میثم محمدى، شهردار 
زرین شهرگفت: شهردارى ها 
به عنوان نهادهایى اجتماعى، به 
واسطه تنوع و حجم خدمات ارائه 
شده، تبدیل به یک اَبرسازمان 
شده اند که...

3

وجود 394 هکتار 
بافت فرسوده

 در مبارکه

2

انجام عملیات چالکود 
500 اصله

 درخت در نطنز

2

تفکیک زباله
 از مبدأ در

 چادگان 

3

مهلت 3 ماهه 
براى معاینه فنى 

خودروهاى 
دوگانه سوز

3

ورود آریو و
 برلیانس به ناوگان 

تاکسیرانی 

نوسازى و تعمیر المان هاى رونمایى شده در نجف آباد

برنامه هاى شهردارى چادگان براى رونق اقتصادى

مدیرعامل سازمان فرهنگى شهردارى شاهین شهر خبر داد:

حوزه هنرى به شاهین شهر مى آید

شهردار بهارستان اعالم کرد:

2

اجراى پروژه هاى 
مختلف در زاینده رود 

به صورت امانى

با اتصال مراکز معاینه فنى خودرو در شــهرها به سامانه یکپارچه 
معاینه فنى ایران (ســیمفا)، صدور هرگونه گواهــى معاینه فنى 

خودروى سبک خارج از سامانه سیمفا ممنوع و غیر قانونى است.
البته باید گفت اولین بار در بند 5 ذیل ماده 18 قانون تنظیم بخشى 
از مقررات مالى دولت مصوب 80/12/8 به بحث معاینه فنى اشاره 
شد و انجام معاینه فنى خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با 

امکانات کشور اجبارى اعالم گردید.
 ستادهاى معاینه فنى خودرو وابسته به شهردارى ها یا مراکز فنى 
مجاز وظیفه انجــام معاینه و صدور برگه معاینــه فنى را بر عهده 
دارند و چگونگى اجراى این بند و زمــان بندى و نظارت بر انجام 
آن و تعیین دوره هاى معاینه فنى انواع خودروها و هزینه مربوط ، 
متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه هاى کشور و 

راه با تصویب هیئت وزیران خواهد بود . 
نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران نیز مکلف است براساس 
تصویبنامه مذکور، از تــردد خودروهاى فاقد بــرگ معاینه فنى 

جلوگیرى کند.
همچنین هیئت وزیران در مصوبه مــورخ 87/7/20 خود در بند 
11 مصوب کرد: وزارتخانه هاى کشــور و راه به ترتیب مســئول 
انجام معاینه فنى خودروهاى ســبک و سنگین با هر نوع سوختى  
مى باشند. وزارت نفت نیز موظف است معاینه فنى و تست مخازن 
(CNG) خودروهاى سبک و سنگین گازسوز را انجام دهد و هزینه 
مراکزى را که توســط وزارتخانه هاى یاد شــده، ایجاد و تجهیز

 مى شوند، پرداخت نماید.
همچنین مصوبه سال 89 کارگروه توسعه و حمل و نقل عمومى 
هم مصوب کــرد: وزارتخانه هاى کشــور و راه موظف هســتند 
بســتر الزم براى اجراى کامل معاینه فنى خودروهاى ســبک و 
سنگین (بنزین سوز، گازوئیل ســوز و گازسوز) در سراسر کشور را 
با استفاده از حداکثر توان بخش خصوصى و فعال سازى ظرفیت 
و امکانات موجود مراکز معاینه فنى، نمایندگى هاى خودروسازان 
و کارگاه هاى مجاز تبدیــل خودروهاى بنزین ســوز به دوگانه 
ســوز فراهم نموده و مکانیزم مدیریت، نظــارت و کنترل بر آنها 
را با هماهنگى ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تهیه و ابالغ 

نمایند.
■■■

البته هیئت وزیران در مورخ 93/2/10 در بند4/2، وزارت کشور را 
مکلف به ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنى نمود و هیئت وزیران 
در مورخ 93/10/14 آیین نامه اجرایى نحوه انجام معاینه و صدور 

برگ معاینه فنى خودرو را مصوب کرد.
همچنین در خصوص اجرایى شدن ســامانه یکپارچه معاینه فنى 
ایران (سیمفا) باید گفت: به اســتناد بند 5 الحاقى ماده 32 قانون 
وصول برخى از درآمدهاى دولت که جایگزین قانون ســال 80 

شده، دولت بر اجراى ســامانه یکپارچه معاینه فنى تاکید دارد که 
خوشبختانه پس از فراهم شدن زیرســاخت هاى الزم در وزارت 
کشور، این ســامانه در حال حاضر اجرایى و تقریبًا تمامى مراکز 

معاینه فنى به این سامانه متصل شده اند.
همچنیــن تمامى مراکــز معاینه فنــى مکلف هســتند آزمون 
 O2، CO مربوط بــه گازهاى خروجى خودرو شــامل پنــج گاز
CO2 ، HC NOX ،  را مــورد ســنجش قرار دهنــد. همچنین 
آزمون مربوط به ایمنى خودرو شــامل تســت ترمز، کمک فنر، 
لغزش جانبى، صدا و نور چــراغ در مراکز معاینه فنى انجام خواهد 

شد.
همین طور خودروهاى باالى پنج سال مشمول اخذ برگه معاینه 
فنى هســتند. همچنین خودروهایى که تصادف مى کنند نیز باید 

برگه معاینه فنى دریافت کنند.
■■■

 خودروهاى گازسوز پالك شخصى نیز باید پس از سه سال معاینه 

فنى روى آنها انجام شود و خودروهاى گازسوزى که پالك عمومى 
یا دولتى دارند، باید پس از دو سال برگه معاینه فنى را دریافت کنند.

تاکسى ها نیز پس از پایان ســال اول فعالیت، هر بار که براى اخذ 
کارنامه مراجعه مى کنند، باید برگه معاینــه فنى را دریافت کرده 
باشــند. البته اگر عمر تاکســى بیش از 10 ســال شود، هر شش 
ماه یک بــار باید براى اخــذ معاینه فنى به مراکــز مجاز مراجعه 

کنند.
البته در حال حاضر تمامى مراکزى که در کالنشهرها هستند به این 
سامانه متصل شده اند و تنها دو مرکز در تهران به دالیلى همانند 
خرید برخى تجهیزات هنوز متصل نشده اند که قطعا با پیگیرى هاى 
انجام شده، ظرف روزهاى آینده به ســامانه متصل خواهند شد. 
مراکزى نیز در برخى کالنشهرها وجود دارند که به سامانه متصل 
نشــده اند که به محض تجهیز به تکنولوژى هاى الزم به سامانه 

سیمفا متصل مى شوند.
همچنین اتصال پلیس راهور ناجا به ســامانه سیمفا در روزهاى 

انجام شده و عدم اتصال بانک اطالعاتى پلیس راهور به سامانه، از 
مشکالت اجرایى شدن این سامانه بود که رفع شده است.

■■■
البته در گذشته براى اینکه خودروهاى فاقد برگه معاینه فنى توسط 
پلیس اعمال قانون شوند، اصرار بود که پلیس به این سامانه متصل 
شــود تا کلیه اطالعات معاینه فنى خودروها به بانک اطالعاتى 
پلیس نیز منتقل شود که در حال حاضر اتصال بانک هاى اطالعاتى 
پلیس نیز محقق شده اســت و پلیس مى تواند با داشتن اطالعات 
خودروها، براى خودروهاى فاقد برگــه معاینه فنى اعمال قانون 

کند.
■■■

همچنین مراکز معاینه فنى بــه دوربین هاى پالك خوان در آینده 
نزدیک مجهز مى شــوند و در صورتى که پالك خودروها توسط 
دوربین هاى پالك خوان ثبت شود، در لحظه، اطالعات به بانک 
اطالعاتى پلیس مخابره مى شــود و فــارغ از اینکه خودرو در چه 

نقطه اى قرار گرفته، بر اساس پالك، امکان تشخیص مجاز بودن 
تردد خودرو فراهم مى شود.

همچنیــن موفقیت در اجــراى طرح هــاى ترافیکــى همانند 
طرح LEZ ، وابســته به اجراى سیســتم یکپارچــه معاینه فنى 
اســت و در صورتى که ســامانه یکپارچه معاینه فنــى ایران به 
بهره ورى کامل برســد، امکان تحقق چنین طرح هایى به وجود

 مى آید.
همچنین درباره بروز تخلف در صدور برگه معاینه فنى باید گفت: 
قطعا با اجرایى شدن ســامانه یکپارچه معاینه فنى نیز تخلفات به 
صفر نخواهد رسید؛ چرا که همچنان تا زمانى که صدور برگه انجام 
مى شــود، امکان تخلف وجود دارد؛ اما قطعا با نصب دوربین هاى 
پالك خوان، نیاز به صدور برگه از بین مى رود و بر همین اساس، 

تخلفات نیز به صفر کاهش پیدا خواهد کرد.
■■■

همچنین باید یادآور شد که از انتهاى سال گذشته آزمون صداى 
خودرو از جمله بــوق و موتور خودرو، یکى دیگــر از آزمون هایى 
اســت که به مراحل معاینه فنى اضافه شده است و در حال حاضر 
با دستگاه هاى دیجیتال، ســنجش صداى خودرو در مراکز انجام

 مى شود. 
همچنین شــدت نور چراغ خودروها و زاویه آنها کــه بعضا بر اثر 
ضربه در تصادفات تغییراتــى در آنها انجام مى شــود، در مراکز 
معاینه فنى مورد ســنجش قرار مى گیرد و نتایــج این آزمون ها 
بالفاصله به صورت مکانیزه در سامانه یکپارچه معاینه فنى ثبت

 مى شود.
همچنیــن بازدید زیر خــودرو نیز یکــى دیگــر از آزمون هاى 
اضافــه شــده اســت و از طریــق جک هــاى قیچــى، زیــر 
خــودرو مــورد بازبینــى قــرار مى گیــرد و در آنهــا اتصاالت 
ســامانه ســوخت و ســامانه برقــى خــودرو، پر شــدن مبدل 
کاتالیروز و آســیب هــاى ضربــه خوردگى مورد بررســى قرار

مى گیرد.
البته کلیه آزمون ها توسط دســتگاه ها انجام مى شود و بالفاصله 
به صورت الکترونیک به سامانه سیمفا منتقل مى شود. همچنین 
تمامــى مراحل تحت نظارت انجام مى شــود تــا در مراحلى که 
اپراتور بایــد تجهیزات را براى ســنجش روى خودرو نصب کند، 
احتمال تقلب و اشــتباه بــه کمترین میزان ممکــن کاهش پیدا 

کند.
■■■

در خصوص معاینه فنى موتورسیکلت ها نیز باید گفت کلیه مراکز 
معاینه فنى،داراى خط معاینه فنى موتورســیکلت نمى باشند و بر 
اساس آیین نامه، باید موتورســیکلت ها نیز مورد معاینه فنى قرار 

گیرند.

خودروهاى سبک و سنگین و پایش آنها در مراکز معاینه فنىخودروهاى سبک و سنگین و پایش آنها در مراکز معاینه فنى
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رئیس اداره ممیــزى درآمد شــهردارى اصفهان گفت: 
ساکنان بافت فرسوده شهر اصفهان مى توانند با تخفیف 
70 درصدى تراکم ســاختمانى، منــازل و محله خود را 

نوسازى کنند.
مهدى زارعى اظهارداشت: شهردارى اصفهان به منظور 
تشویق شهروندان ســاکن در بافت فرسوده به ساخت و 
ساز، طرح تخفیف 70 درصدى تراکم ساختمانى را پیش 
بینى کرده است. وى افزود: البته در صورت پرداخت نقدى، 
شهروندان مى توانند از تخفیف بیشترى استفاده کنند که 
در این شرایط در مجموع به حدود 80 درصد خواهد رسید.

رئیس اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان ادامه داد: 

اکنون فرصت خوبى براى ساکنان بافت فرسوده است تا 
در قالب تجمیع پالك هاى ریزدانه و استفاده از بسته هاى 

تشویقى، نسبت به نوسازى منازل خود اقدام کنند.
زارعى به ارایه بسته تشویقى ســاخت و ساز اشاره کرد و 
گفت: عالوه بر تخفیف تراکم ساختمان در بافت فرسوده، 
به تازگى شهردارى بسته تشویقى ساخت و ساز را براى 

تمامى شهروندان ارائه کرده است.
وى ادامه داد: بر اساس این بســته تشویقى، متقاضیان 
صدور پروانه ساختمانى مى توانند در 3 بازه زمانى مشمول 
اهداى بخشى از ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى 

شوند.

شهردار شهرضا گفت: آتش نشانى شهرضا در حال ارائه 
مجموعه اى از خدمات به همه مناطق اطراف خود است 
اما امکانات این ســازمان براى رسیدگى به همه حوادث 

کافى نیست.
رحیم جافرى عنوان کرد: آتش یکى از مهمترین عناصر 
در زندگى بشر است که در بخش هاى مختلف نیازهاى 

انسان را برطرف مى کند.
وى اظهار داشت: از زمان تأسیس نخستین آتش نشانى 
در تبریز و به فرمان میرزا تقى خان امیرکبیر تاکنون، این 
سازمان شاهد فراز و فرودهاى بســیارى بوده است، اما 
اکنون باید عملکرد این سازمان مورد آسیب شناسى دقیق 

قرار گیرد. شهردار شهرضا اضافه کرد: آتش نشانى در زمره 
سخت ترین و خطرناك ترین مشاغل است که آتش نشان 

و خانواده هاى آنها را تحت تأثیر قرار مى دهد.
جافرى اظهارداشت: آتش نشانى شــهرضا در حال ارائه 
مجموعه اى از خدمات به همه مناطق اطراف خود است 
اما امکانات این ســازمان براى رسیدگى به همه حوادث 

کافى نیست.
وى تصریح کــرد: در شــهرضا منــازل ســازمانى یا 
ســاختمان هاى مســکن مهر وجود دارد که تجهیزات 
سازمان آتش نشانى شــهرضا براى اطفاى حریق هاى 

احتمالى در این زمینه مناسب نیست.

شهروندان با70درصد تخفیف 
محله خود را نوسازى کنند

امکانات آتش نشانى شهرضا 
پاسخگوى حوادث نیست

به شهردارى ها، اعتبارات 
تملک دارایى تعلق گیرد

اله یارى، شهردار ایمانشهر گفت: استان اصفهان استانى 
صنعتى است، پس باید همانگونه که دود صنعت نصیب 
ریه هاى مردم این اسـتان مى شود، سـود آن نیز باید به 

مردم برسد.
وى افـزود : ایـن موضـوع در مـورد مناطـق نفـت خیز 
موضوعى حل شـده اسـت، پـس باید صنعـت و وزارت 
صنایع نیز همچون وزارت نفت، این حق اجتماعى خود را 

نسبت به مردم ادا کند.
اله یـارى با تاکید بر مشـکالت عدیده شـهردارى هاى 
استان در پرداخت بدیهى ترین مطالبات پرسنلى، تاکید 
کرد: بـر ایـن باوریم در شـهردارى هاى مجـاور صنایع 
باید اعتبارات تملک دارایى سـرمایه اى، به نسبت تاثیر 
از صنعت، اعتبار تعلق بگیرد تا شـهردارى هـا با اجراى 
پروژه هاى عمرانى متناسب با نیاز مردم و شرایط زیست 
محیطى، دید مردم را نسـبت به نقش صنعت در جامعه 

مثبت کنند.

زیرسازى معابر شهرضا 
مهـدى طبیبیـان، معـاون عمران شـهرى شـهردارى 
شهرضا اعالم کرد :  با توجه به 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 شـهردارى بـراى آبادانى 
و پیشرفت شـهرمان قراردارد، افزود : از پروژه هاى اجرا 
شده شهردارى مى توان به زیر سازى  خیابان هاى حکیم 
صهبا، کنار رودخانه سودآباد، خیابان سلمان فارسى، محله 
قشقایى، خیابان پاسداران، خیابان حافظ شرقى و محله 
شهید چاووشـى  اشـاره کرد  که در این پروژه، عملیات 
خاکریزى و زیر سازى به اتمام رسیده و به جز فرعى 20 
خیابان پیروزى سـایر موارد با پرداخـت خودیارى اهالى 

آسفالت شده است .

کیفیت آسفالت جاده هرند به 
کوهپایه مطلوب نیست

شـهردار هرند گفت: بـى کیفیت بـودن آسـفالت جاده 
هرند_کوهپایه و تردد باالى وسائل نقلیه در این مسیر، 

اهمیت توجه به این جاده را نشان مى دهد.
حمید شهبازى با اشاره به کمربندى نداشتن جاده هرند، 
ادامه داد: آسفالت بلوار شهید صفار از کیفیت قابل قبولى 
برخوردار نیست، اما با توجه به محدودیت  هاى بودجه  اى 
شـهردارى هرند، این ترمیم و روکش نیـاز به حمایت و 

توجه مسئوالن دارد.
وى با تأکید بـر اهمیت نقـش تابلو هاى پیـش آگاهى، 
تصریح کرد: درخواست نصب تابلو هاى پیش آگاهى در 
جاده  ها و مسیر هاى منتهى به شـهر هرند به مسئوالن 

مربوطه ارسال شده است.
شهبازى خاطرنشان کرد: یک بانده بودن جاده از میدان 
خلیج فارس به سمت سـیان، یکى دیگر از دغدغه هاى 
شهردارى هرند است که امید است با توجه ویژه مسئوالن 

همراه شود.

جذب سرمایه گذار،دغدغه 
اصلى شاهین شهر است

رئیس شـوراى اسالمى شـهر شاهین شـهر با تاکید 
برتـالش شـوراى شـهر بـراى پیگیـرى مطالبـات 
شـهروندان، گفـت: جذب سـرمایه گـذار و اشـتغال 

دغدغه اصلى نمایندگان مردم در شورا است.
مهـرداد مختـارى افـزود: بـا توجه بـه ادلـه مدیران 
فروشگاه هاى فدك و میالد و مسئول شرکت عمران 
خواجو یک بازه زمانى تعیین شد تا بتوانند مشکالت 
و ایراداتى که شهردارى و واحد آتش نشانى به آن ها 

وارد کرده را برطرف کنند.
وى در خصوص ایرادهاى وارد شده به مجموعه بازار 
فدك، اظهارداشت: مصوب شد واحد سرمایه گذارى 

کلیه مکاتبات را به حراست شهردارى ارائه نماید.
مختارى با تاکید برتالش شوراى شهر براى پیگیرى 
مطالبـات شـهروندان گفت: جذب سـرمایه گـذار و 
اشـتغال دغدغـه اصلـى نماینـدگان مردم در شـورا

 است.

روى خط

مدیرعامل سازمان فرهنگى، ورزشــى و تفریحى شهردارى 
شاهین شهرگفت: به منظور استاندارد سازى آموزش تخصصى 
رشــته هاى هنرى، در تفاهم اولیه با مدیرعامل حوزه هنرى 
اصفهان، تا یک ماه آینده حوزه هنرى شــعبه شــاهین شهر 

تاسیس خواهد شد.
روح ا... شاه رجبیان افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه فرهنگ 
و هنر در بین شهروندان شاهین شــهر، به دنبال ایجاد مراکز 
معتبر براى آموزش هاى تخصصى و استاندار فرهنگى و هنرى 

هستیم.
وى جهاد دانشــگاهى و حوزه هنرى را از جمله مراکز آموزشى 
معتبر و وابســته به نهادهاى عمومى دانســت و اضافه کرد: 
پس از تاسیس شعبه جهاد دانشگاهى شــاهین شهر با هدف 
برگزارى دوره هاى آموزشــى برخى رشــته هاى پزشکى، در 
تالش هستیم شعبه حوزه هنرى شــاهین شهر نیز راه اندازى 

شود.
وى خاطرنشــان کرد: حوزه هنرى با برخــوردارى از حمایت 
مالى، آموزش تخصصى کلیه رشــته هــاى فرهنگى، هنرى 
شامل هنرهاى تجســمى، فیلم، موسیقى و … را به هنرمندان 

ارائه مى دهد.
مدیر عامل سازمان فرهنگى ورزشى، تفریحى شهردارى شاهین 
شهر، توسعه و ترویج فرهنگ همراه با ایجاد نشاط اجتماعى را 
بهترین راه مقابله و کاهش معضالت و آســیب هاى اجتماعى 
عنوان کرد و بر ارتباط مســتقیم با شهروندان و حضور موثر در 
مراکز تجمع شــهروندان همچون مدارس، مســاجد و اماکن 

عمومى همراه با آموزش در کنار برنامــه هاى تفریحى تاکید 
کرد.

شاه رجبیان اظهارداشــت: شاهین شهر با رشــد ساالنه پنج 
درصدى جمعیت، به عنوان دومین شــهر باسواد کشور، داراى 
بیش از دو هزارو 500 هنرمند فعــال در عرصه هنرى و  پیش 
از50 قهرمان و مدال آور بین المللى در عرصه ورزشى، جایگاه 

ویژه اى در کشــور دارد که شــهردارى براى پاسخگویى به 
نیازهاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهروندان، هشت 
فرهنگســرا، پنج مجموعه ورزشــى، یک زورخانه، بوســتان 
بانوان، یک تاالر با ســه سالن مجزا، پیســت موتور سوارى و 
تعدادى زمین هاى ورزشــى رو باز در سطح شهر احداث کرده 

است. 

شــهردار نجف آباد گفت: با توجه به اســتقبال بسیار خوب شــهروندان از 
المان ها و فضاسازى نوروزى سال هاى اخیر، امسال نیز از چندین ماه قبل با 
اعالم فراخوان عمومى و تخصصى از تمامى هنرمندان، شرکت هاى فعال در 
این عرصه و اقشار مختلف شهروندان خواسته شد طرح هاى پیشنهادى خود 

را ارائه کنند که این امر با استقبال چشمگیرى مواجه شده است.
مســعود منتظرى اضافه کرد: آثار ارســالى را مى توان در سه دسته اصلى 
دیوارنگاره، نورپــردازى در کنار المان ها و نماد ها بــا موضوعاتى همچون 
آثار تاریخى، سبک زندگى، مفاهیم طنز، شخصیت هاى عروسکى شناخته 
شده، نمادهایى از صنایع دستى و گردشگرى، نوستالژى و .... تقسیم بندى

 کرد.
وى با اشاره به شروع مراحل ساخت برخى المان هاى تدارك دیده شده براى 
نوروز97 از یک سال پیش گفت: در کنار فراخوان هاى داده شده، نیروهاى 
واحد امانى معاونت عمرانى شهردارى نیز همچون چهار سال اخیر، از اولین 
روزهاى ســال کار ســاخت المان هاى نوروزى را با کمترین هزینه شروع 
کرده اند و در بخش دیگرى از فعالیت هاى خود، نوسازى و تعمیر المان هاى 

رونمایى شده در سال هاى اخیر را در دستور کار قرار داده اند.
شهردار نجف آباد بیان داشــت: به غیر از المان هاى ثابت، دیگر نمونه هاى 
ساخته شده در سال هاى گذشــته، پس از نوسازى در محلى جدید جانمایى 

خواهند شد.
وى در خصوص روند انتخاب المان هاى پیشنهادى بیان داشت: کارشناسان 
سازمان رفاهى تفریحى شهردارى، دانشکده فنى و حرفه اى سمیه، سازمان 
رفاهى تفریحى شــهردارى اصفهــان و برخى فعــاالن بخش خصوصى 
طرح هاى ارســالى را مطابق با چهارچوب هاى تعیین شده در فراخوان ها 
بررسى کرده و تاکنون پنج مرحله داورى سپرى شــده و نمونه هاى برتر را 

جهت تایید نهایى به کمیته زیباسازى شهردارى اعالم کرده اند.

 شهردار نطنز گفت: عملیات اجراى چالکود و کوددهى درختان و فضاى سبز میادین، 
پارك ها، حاشیه خیابان ها و بلوارهاى شهید منتظرى و پلیس، از هفته گذشته آغاز و 

با کوددهى 500 اصله درخت به پایان خواهد رسید.
على پیراینــده اظهار داشــت:  ایجاد، 
توسعه و نگهدارى فضاى سبز شهرى، 
یکى از وظایف مهم شــهردارى هاست 
به خصوص درختان شــهر نطنز که از 
سرمایه هاى اصلى این شهر محسوب 
مى شــوند، از اهمیت ویژه اى برخوردار 

است.
وى با بیــان اینکــه اجــراى عملیات 
کوددهــى درختان از طریــق چال کود 
صورت خواهد گرفــت، تصریح کرد: در 
اجراى این طرح، چالــه هایى به عمق 
40 سانتى متر در اطراف درختان ایجاد 
و با پنج کیلوگرم کود حیوانى پر مى شود تا مواد غنى و مورد نیاز درختان تأمین شود. 

وى گفت: کوددهى درختان و فضاهاى سبز شهر به 200 تن کود حیوانى و اعتبارى 
بالغ بر 270 میلیون ریال نیاز دارد.

 محمد محسنى نایب رئیس وسخنگوى شوراى اسالمى شهر زاینده رود گفت: باتوجه 
محدودیت زمان و اعتبار براى اجراى شبکه فاضالب شهر زاینده رود، نیازمند همکارى 
شهروندان  هستیم. وى افزود:متاسفانه 
اجراى این طرح نســبت به شــهرهاى 
همجوار، 40 درصد با تاخیراجرا شــده 
است و ازسال 1392 تاکنون، با توجه به 
اهمیت موضــوع نیازمند پیگیرى جدى 
بوده که متاســفانه بــه دالیل مختلف 

تحقق نیافته است.
وى ادامه داد:درهمین راســتا پیگیر آب 
تصفیه جنــوب شهرهســتیم ودرآینده 

نزدیک این امرمحقق خواهدشد.
 محســنى اظهارداشــت:به رغم 3/5 
میلیاردتومــان بدهــى شــهردارى، 
پروژه هاى مختلفى در سطح شــهر درحال اجرا مى باشــد که تمامى مراحل آن در 
راســتاى اقتصاد مقاومتى وبه صورت امانى،با امکانات موجود و تعامل وهمکارى با 

شهردارى هاى همجوار در دست انجام مى باشد.

نوسازى و تعمیر
 المان هاى رونمایى شده در نجف آباد

نادر نجارى، شهردار چادگان گفت: آموزش 
چهره به چهره تفکیک پســماند از مبدا به 
خانوارهاى محله هــاى الزهرا(س)،حفیظ 
ه  ینــد ا ز یش، نیا ، ( عج ) لیعصر و ، د با آ
رود،قراولخانه، سمندگان،مندرجان،ارشاد و 

فرهنگیان در حال انجام است.
وى افــزود: در این طرح چهــره به چهره، 
آمــوزش یــاران ضمــن آموزش هایى در 
خصوص جداسازى و تفکیک زباله و معرفى 
پسماند خشک و تر و شــیوه هاى کم حجم 
سازى پسماند ها به شهروندان، اقالمى چون 
بروشورهاى آموزش تفکیک از مبداء را بین 

خانوارها توزیع مى کنند. 
نجارى با یــادآورى اینکــه در کنار بحث 
آموزش، غرفه  جمع آورى پســماند در سطح 
شــهر نیز راه انــدازى خواهد شــد، 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.

تفکیک زباله
 از مبدأ در چادگان 

مدیرعامل سازمان فرهنگى شهردارى شاهین شهر خبر داد:

حوزه هنـرى به شاهین شهر مى آید
انجام عملیات چالکود 500 اصله

 درخت در نطنز

اجراى پروژه هاى مختلف 
در زاینده رود به صورت امانى

رئیس شوراى اســالمى شــهر دولت آباد  گفت: فعالیت هاى 
شــهردارى به دو دســته زیرســاختى و امور ویترینى تقسیم 
مى شــود و تالش ما بر این اســت که تمام امــور به صورت 

کارشناسى شده اجرا شــود و از اجراى برنامه هاى سلیقه اى و 
شخصى جلوگیرى شود.

جواد حسینى با تاکید بر نقش تشــکل هاى مردمى و سمن ها 
در مدیریت شــهرى، افزود: ســازمان  هاى مردم نهاد ظرفیت 
گســترده اى در موقعیت هــاى مختلف دارند کــه مى توان در 
بسیارى از امور از ظرفیت و پتانسیل مردمى براى ایجاد تحرك 

در مدیریت شهرى استفاده کرد.
وى در خصوص طرح ساماندهى منطقه صنعتى نیز اظهارداشت: 
این منطقه صنعتى با هزار و 860 هکتار زمین، یکى از بزرگ ترین 
مناطق صنعتى در کشور است و در حال حاضر طرح ساماندهى 
این منطقه صنعتى در دست بررسى است و جهاد کشاورزى در 
خصوص برخى از زمین هاى داخل این طرح ایراداتى وارد کرده 

که در حال رسیدگى به آن ها هستیم.
وى در خصوص پروژه امتداد بلوار جانبازان دولت آباد نیز گفت: 
نزدیک به شش کیلومتر از مســیر 6/5 کیلومترى پروژه که در 
حریم شهر دولت آباد است، آزادسازى شده و دو کیلومتر آن در 
حریم شهر اصفهان اســت که در این زمینه با شهردار اصفهان 
جلسه اى داشته ایم و شهردار هم قول پیگیرى این موضوع در 

اسرع وقت را به ما داده است.
وى در بخش دیگرى از سخنانش، اجراى پروژه رینگ چهارم 
در منطقه صنعتى را مانع توسعه شهر دولت آباد و منطقه صنعتى 
دانست و افزود: تالش ما بر این اســت تا این رینگ، از منطقه 
صنعتى خارج شود و پیشــنهاد داده ایم که از پشت دولت آباد و 

دستگرد بگذرد و به اتوبان معلم برسد.

فعالیت هاى شهردارى دولت آباد کارشناسى شده است
رئیس شوراى شهر دولت آباد:
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معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان گفت: با توجه 
به افزایش قیمت حامل هاى انرژى و رکود اقتصادى، 
پیش بینى مى شــود نرخ خدمات شــهرى 30 درصد 

افزایش یابد.
حیدر قاسمى با بیان اینکه حضور نیمى از جمعیت استان 
در شهر اصفهان خدمات دهى به این شهر را دشوار کرده 
اســت، افزود: به دلیل هزینه اندوخته و پس انداز شهر، 
اکنون شــهردارى از لحاظ بنیه مالــى ضعیف و از نظر 

نیروى انسانى فربه شده است.
وى با بیان اینکه مشکل بى آبى اصفهان براى آبیارى 
فضاى شــهر کم اهمیت تر از بى آبى کشاورزان شرق 

استان نیست، ادامه داد: امروز با این وضعیت آالیندگى 
هوا، تنها امید نفس کشیدن شهر، فضاى سبز آن است 
که اگر به آن بى توجهى شود، دچار یک مرگ فرسایشى 

مى شویم.
وى با بیان اینکه دولت و بخش خصوصى باید به یارى 
شهردارى بیایند، افزود: به نظر مى رسد تعامل شهردارى 
و دولت مى تواند بیش از این باشــد، البته این مهم در 

دوره هاى مختلف شورا و شهردارى وجود داشته است.
معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان تاکیدکرد: 
اختالف سلیقه در بخش هاى مختلف خوب است، اما در 

صورتى که به وحدت نظر منجر شود.

شــهردار چــادگان گفــت: عــدم فعالیت جهــت جلب 
مشارکت هاى شهروندان و نبود واحد توسعه گردشگرى، از 
نکات قابل بهبود شهردارى چادگان در راستاى ایجاد درآمد 

پایدار است.
نادر نجارى به بدهى چندین میلیارد تومانى شهردارى چادگان 
اشاره کرد و گفت: شهردارى چادگان هم اکنون از لحاظ بودجه 
و ذخیره ریالى وضعیت جالبى ندارد، اما با تدوین یک برنامه 
دقیق و اصولى براى رونق اقتصاد شــهردارى، مى بایست 
راندمان ظرفیت هاى اقتصادى شــهردارى و شهر چادگان 
افزایش یابد. وى به برخى برنامه هاى شهردارى براى رونق 
اقتصادى اشــاره کرد و گفت: ایجاد عزم عمومى و افزایش 

مشارکت شــهروندان در فعالیت هاى شهردارى با پرداخت 
به موقع عوارض و همراهى با برنامه هاى شهردارى،سرمایه 
گذارى هاى اصولى و با ارزش افزوده باال توسط شهردارى به 
جاى فروش اموال همچون اراضى و ...در راستاى ایجاد درآمد 
ثابت، کاهش هزینه هاى غیر ضرورى و کمک هاى بى مورد 
به افراد و ارگان ها، از مهمترین برنامه هاى شهردارى چادگان 
است. وى فراهم آوردن امکان مشارکت و حضور موسسات 
خصوصى و غیرخصوصى در امور مربوط به شهردارى و اشاعه 
فرهنگ مشارکت مادى و فکرى عمومى و هم افزایى در تدوین 
مدیریت و اجراى  نیازهاى شهرى را هم از راهکارهاى  تجدید 

ساختار فعالیت هاى شهردارى چادگان در این راستا دانست.

برنامه هاى شهردارى چادگان 
براى رونق اقتصادى

افزایش 30 درصدى هزینه هاى 
خدمات شهرى

3/5میلیارد تومان بدهى 
شهردارى زاینده رود 

محمد محسنى، نایب رئیس وســخنگوى شوراى 
اسالمى شهر زاینده رود گفت:باتوجه محدودیت زمان 
و اعتبار، اجراى شبکه فاضالب شهر زاینده رود نیازمند 
همکارى جدى شهروندان به خصوص مالکان اراضى 
در مسیر طرح  مى باشد تا این پروژه به سرعت توسط 

شرکت آب و فاضالب به مرحله پایانى برسد.
وى افزود: درهمین راســتا پیگیر آب تصفیه جنوب 
شهر هستیم ودرآینده نزدیک هم، این امرهم محقق 
خواهدشــد. وى ادامه داد: به رغم 3/5 میلیاردتومان 
بدهى شهردارى، پروژهاى مختلفى در سطح شهر 
درحال اجرامى باشد، که تمامى مراحل آن در راستاى 

اقتصاد مقاومتى وبه صورت امانى است.

با فروش زمین نمى توان براى 
شهردارى درآمدزایى کرد

شــهردار آران و بیدگل گفت: طبق اســناد موجود، 
بدهى هاى شهردارى بیش از 200 میلیارد ریال است 

که با برنامه ریزى به دنبال کنترل بدهى ها هستیم.
رضا رمضانى اظهارداشــت: بدهى و دیون گذشته از 
جمله دغدغه هاى ما براى برداشتن قدم هاى جدید 
است و باید با یک برنامه اصولى و دقیق، این میزان را 
پرداخت و کنترل کنیم وبدون کمک مردم نمى توانیم 

مشکالت را حل کنیم.
وى به شیوه هاى درآمدزایى شهردارى انتقاد کرد و 
گفت: دیگر زمان فروش زمین براى پرداخت بدهى 
ها نیســت، باید با مطالعه دنبال منابــع جدید براى 
درآمد زایى باشــیم و با یک تیم کارشناسى در حال 
بررســى راه هاى درآمدزایى به شکل نوین هستیم 
تا ضمن حفظ منابع شهردارى، به منابع جدید دست 

یابیم.
 رمضانى به نقش مردم در اداره شــهردارى ها اشاره 
کرد و گفت: مردم نگاه خوبى به شهرادى ها ندارند و 
باید با فرهنگ سازى و اطالع رسانى با مردم، نقش 
شهردارى بیشتر براى مردم تشریح شود.  وى ادامه 
داد:اینکه مردم بدانند ما ســازمان خود اتکا هستیم 
و ردیف بودجه خاصى نداریم و بایــد ضمن ارتباط 
دو سویه با مردم، از ســرمایه مردم براى خدمت به 

خودشان استفاده کنیم.

اعتماد، عامل موفقیت هاى 
شهردارى خمینى شهر

شــهردار خمینى شــهر، اعتماد مردم به شهردارى 
و اعتماد شــهردارى به مــردم را اصلى ترین عامل 
موفقیت فعالیت هاى انجام شده عمرانى، فرهنگى، 
گردشگرى، اجتماعى و... در خمینى شهر عنوان کرد و 
گفت: این امر سبب شد پرداخت ها به سوى شهردارى 
سرازیر شــود و به رغم اینکه امروز رکود اقتصادى 
در کشور حاکم است و مشــکالت مالى وجود دارد، 
بتوانیم درآمد شــهردارى خمینى شــهر را سه برابر 

افزایش دهیم.
على اصغر حاج حیدرى مهمترین برنامه شــهردارى 
خمینى شهر را تســهیل در عبور و مرور با آزادسازى 
خیابان ها، رفع گره هاى ترافیکى داخل شهر، ایجاد 
فضاهاى پارك محله اى محدود با امکانات وســایل 
اســباب بازى کودکان و وسایل ورزشــى و امکانات 
استفاده عمومى از پارك ها در سطح محالت، توسعه 
مباحث فرهنگى با ایجاد بســترهاى مناسب براى 
ارائه هنر هنرمندان در زمینه هــاى مختلف عنوان 
کرد و افزود: احیاى بافت فرسوده به عنوان امکانات 
شهرى و زندگى مجدد، توســعه اماکن گردشگرى 
با توجه به زیرســاخت هایى کــه در مناطقى چون 
منطقه گردشــگرى الدر به وســعت 230 هکتار و 
منطقه گردشگرى بام سبز به وســعت 120 هکتار 
و... از برنامه هاى اولویت دار شهردارى خمینى شهر

 است. 
حاج حیدرى مشارکت بخش خصوصى را از اقدامات 
تأمین منابع درآمدى براى شــهردارى خمینى شهر 
بیان کرد و اظهارداشــت: برنامه ریــزى براى ایجاد 
سیتى سنتر بزرگ شهر توســط بخش خصوصى با 
مشارکت شهردارى صورت گرفته و در آینده نزدیک 

نیز اجرایى خواهد شد.  

روى خط

شهردار بهارستان گفت: براى کاهش هزینه هاى جارى 
شــهردارى باید نگاه ها تغییر کند که هم اکنون در حال 

برنامه ریزى براى این موضوع هستیم.
یحیى عیدى بیرانوند با بیان اینکه براى شهردارى هاى 
نواحى از نیروهاى انسانى موجود استفاده مى شود، افزود: 
با ساماندهى نیروى انسانى و توزیع مناسب آن مى توانیم 

به شهروندان خدمات رسانى مناسب ترى ارائه دهیم.
وى خاطرنشان کرد: از مهم ترین اولویت هاى شهردارى 
بهارستان فراهم آوردن بســتر الزم براى جذب سرمایه 
گذار است، چرا که جذب سرمایه گذار باعث ایجاد اشتغال 

در شهر خواهد شد.
عیدى بیرانوند اظهارداشت: براى سال جارى، 85 میلیارد 
تومان بودجه براى شهردارى بهارستان پیش بینى شده، 
اما تاکنون تنها 20 درصد آن محقق شده است. وى ادامه 
داد: 60 درصد درآمد شهردارى از صدور پروانه ساخت و 
ساز است و زمانى که رکود در ساخت و ساز وجود داشته 

باشد، درآمدها براى شهردارى ها تحقق پیدا نمى کند.
شــهردار بهارســتان ادامه داد: یکى از گالیه هاى انبوه 
سازان این بود که براى 600 میلیون تومان سرمایه گذارى 
آمادگى دارند، اما از طرف ادارات و نهادها مانند شهردارى 
حمایت نشــده اند و باید براى ورود ســرمایه گذاران در 

راستاى توسعه گردشگرى بهارستان راه هموارتر شود.
عیدى بیرانوند اضافه کرد: 270 هکتار کمربند ســبز در 
بهارستان وجود دارد که مى تواند تا 500 هکتار نیز افزایش 
یابد، اما شاهد این هستیم که فضاى سبز مناسبى براى 

شهروندان وجود ندارد.

وى با بیان اینکه شهردارى بهارستان پنج میلیارد تومان 
بدهى دارد، افزود: ساالنه درحدود سه میلیارد تومان، تنها 
کمک شهردارى به بخش حمل و نقل است، در حالى که 
مى توان این میزان اعتبار را در بخش هاى دیگرى براى 
شــهروندان هزینه کرد.وى افزود: باید فعالیت هاى این 

چنینى به بخش خصوصى واگذار شود و از سرمایه گذارى 
بخش خصوصى حمایت کرد.

وى به پتانسیل هاى موجود در شــهر بهارستان اشاره و 
اضافه کرد: کوه هاى مشرف بر این شهر فرصت مناسبى 
براى ســرمایه گذارى در حوزه گردشــگرى محسوب 

مى شود. 
وى خاطرنشان کرد: باید بنیه مالى را در شهر بهارستان 
افزایش دهیم تــا پروژه هــاى کالن در حــوزه هاى 
گردشــگرى، فرهنگى و تفریحى اجرایى شوند و مردم 

به راحتى بتوانند از امکانات فراهم شده، استفاده کنند.

شهردارى بهارستان
 5 میلیارد تومان بدهى دارد

تعــدادى از ســرمایه گــذاران اســترالیایى و 
چینــى بهمن ماه امســال به منظور آشــنایى 
با ظرفیت هاى گردشــگرى به ســمیرم سفر 

مى کنند.
شــهردار ســمیرم با اعــالم این خبــر گفت: 
جلسه اى با این سرمایه گذاران داشتیم که مقرر 
شــد به زودى و از نزدیک از شهرستان سیمرم 

دیدن کنند.
حسینعلى صادقى خاطر نشان کرد: هدف اصلى 
از حضور این تعداد سرمایه گذار از این دو کشور 
و سفر به سمیرم، مشاهده توانمندى هاى این 
خطه به ویژه درحوزه گردشــگرى و بوم گردى 

است.
به گفته وى، شهردارى تمام طرح هاى قابل اجرا 

در حوزه هاى گردشــگرى، انرژى خورشیدى 
و تامین چرخه زندگى گیاهــان و تبدیل زباله 
را، ظرف مدت شــش هفته ارائه مــى دهد تا 
ســرمایه گذاران بعد از این زمان، در شهرستان 

حضور یابند.
شهردار سمیرم تاکید کرد: جذب سرمایه گذار 
براى رونق بخشیدن به اقتصاد و معیشت شهر و 
مردم، از مهمترین اهداف شهردارى است که با 

قوت دنبال خواهد کرد.
وى ادامه داد: شهرســتان ســمیرم با 9 منطقه 
نمونه گردشــگرى و قرار گرفتــن در محدوده 
اجراى طرح تنوع زیستى زاگرس میانى، در 160 
کیلومترى جنوب اصفهــان و 164 کیلومترى 

شمال یاسوج واقع شده است. 

معاون امور شــهردارى هاى ســازمان شــهردارى ها و 
دهیارى هاى کشــور با بیان اینکه به اســتاندارى ها و 
شهردارى ها ابالغ شد که اطالع رســانى الزم را درباره 
ضرورت معاینــه فنى اتوبوس هاى دیزلى و گازســوز به 
مالکان آنها انجــام دهند تا براى معاینــه فنى به مراکز 
مربوطه مراجعه کنند، گفت: بنابراین تمامى خودروهاى 
شــخصى، تاکســى ها و اتوبوس هایى کــه معاینه فنى 
ندارن،د جریمه مى شــوند و میزان این جریمه روزانه 50 

هزارتومان است.
هیربد معصومى با بیــان اینکه براى کاهش آلودگى هوا، 
طرح LEZ و معاینه فنى را در دســتور کار قــرار داریم، 
اظهارداشــت: خودروهایى که فاقد معاینه فنى باشــند، 

جریمه خواهند شد.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه نصب فیلتــر دوده براى 
اتوبوس ها و کاتالیســت براى تاکسى ها، مطابق مصوبه 
هیئت وزیران با هدف کاهش آالیندگــى آنها، اجبارى 

است، گفت: نصب فیلتر دوده و کاتالیست براى اتوبوس و 
تاکسى ها، از سال گذشته آغاز شد، ولى این طرح مستلزم 
همکارى و تعامل مستمر بین دستگاه هاى اجرایى مرتبط 
مى باشــد. وى افزود: همچنین تمامى اتوبوس هایى که 
قرار است جدیدا خریدارى  شــوند، مى بایست مجهز به 
آخرین اســتانداردهاى روز دنیا بوده و به فیلتر دوده نیز 

تجهیز شوند.
معصومــى اضافه کرد: بــا این حال شــهردارى ها باید 
اتوبوس هاى دیزلى فعلى را نیــز مطابق مصوبه هیئت 

وزیران به فیلترهاى دوده تجهیز کنند.
معاون امور شــهردارى هاى سازمان شــهردارى ها و 
دهیارى هاى کشور در ادامه اظهار کرد: براى معاینه فنى 
خودروهاى دوگانه سوز نیز فرصتى سه ماهه در نظر گرفته 
شــده تا اقدامات الزم براى افزایش مراکــز معاینه فنى 
مجهز ه تجهیزات آزمون مخازن CNG در شهرها صورت

 گیرد. 

شــهردار مبارکه گفت: 394 هکتار بافت 
فرسوده در شهرستان مبارکه وجود دارد 
که با عنوان بافت تاریخى، بافت ناکارآمد 
میانى و پهنه هاى شــهرى با پیشــینه 

روستایى تعریف شده است.
محسن هاشــمى اظهارداشت: جمعیت 
ساکن در این بافت ها درحدود 27 هزار نفر 
تخمین زده مى شود که این تعداد، جمعیت 

زیادى است.
شهردار مبارکه با بیان اینکه شهردارى ها 
با مشکالت متعددى در زمینه بافت هاى 
فرسوده دست به گریبان هستند، افزود: 
همه مردم شهردارى ها را به عنوان متولى 

بافت هاى فرسوده مى دانند.
هاشمى افزود: بسیارى از پروژه هاى احیاى 
بافت هاى فرسوده در شهر مبارکه از جمله 
میدان پیامبر اعظم(ص)، مجتمع نیلوفر 
و ولیعصر(عج) در راســتاى اجراى این 
پروژه ها، با سیاست گذارى شهردارى و 
شوراى شهر تملک شده، اما به دلیل هزینه 
هاى زیاد راکد مانده اســت. وى با بیان 
اینکه مردم هم نسبت به راکد ماندن و رها 
شدن این طرح ها اعتراض دارند، گفت: 
شهردارى ها باید در بافت فرسوده شهر 
به عنوان محور فعالیت کنند، اما اگر مردم 
مشارکت نداشته باشند، هیچ حرکتى نه 
تنها در بافت فرسوده، حتى در بافت هاى 

مدرن شهر نیز نمى توانیم، انجام دهیم.
شهردار مبارکه گفت: در حال حاضر تنها 
امتیازى که در شهرستان مبارکه در زمینه 
بافت هاى فرسوده به مردم ارائه مى شود، 

60 درصد تخفیف شهردارى ها است. 

تشکیل نخستین کارگروه آموزشى مهارت هاى اجتماعى در سفیدشهر
به گزارش روابط عمومى شــهردارى سفیدشهر ، نخســتین کارگروه 

آموزشى مهارت هاى اجتماعى در سفیدشهر تشکیل شد .
 در این جلســه که با حضور جمعى از اســاتید و کارشناسان حوزه روان 
شناسى و اجتماعى تشکیل شــد، فاطمه کرمانى مســئول کمیسیون 
فرهنگى و اجتماعى و آموزش شــورا اســالمى گفت : پیشگیرى وحل 
آســیب هاى اجتماعى  از موضوعات مورد تاکید مقــام معظم رهبرى 
در ســال هاى اخیر و یکى از مباحــث اولویــت دار فرهنگى اجتماعى

است . 
وى با اشاره به اینکه بدون همکارى واقدامات همسو و همه جانبه تمامى 
دســتگاه ها این موضوع حل نخواهد شــد گفت : کمیسیون فرهنگى 

اجتماعى وآموزش شوراى اسالمى سفیدشــهر در راستاى رسالت خود 
، نخســتین کارگروه آموزشــى مهارت هاى اجتماعى  را تشکیل داد . 
مسئول کمیسیون آموزش شوراى اسالمى افزود : این کارگروه بمنظور 
کاهش آسیب هاى اجتماعى و پیشگیرى از رفتار هاى پرخطربا حضور 

کارشناسان مربوطه در این حوزه تشکیل شد . 
کرمانــى خاطر نشــان کرد : آمــوزش مهــارت هــاى الزم و تربیت 
فرزندان سالم در خانواده به عنوان نخســتین پایگاه تربیتى ،بسیارى از 
کج روى هاى اخالقى در جامعه را از بین مى برد وبه فرد این فرصت را 
مى دهد در اجتماع موفق ،تاثیر گذار باشد . وى افزود : در این کارگروه به 
دنبال نهادینه کردن این موضوع هستیم تا بتوانیم به توسعه و پیشرفت 

جوانان در جامعه ودر نتیجه توسعه شهر کمک کنیم .

تشکیل  کارگروه آموزشى مهارت هاى اجتماعى در سفیدشهر

سرمایه گذاران 
چینى و 

استرالیایى به 
سمیرم سفر 
مى کنند

مهلت 3 ماهه 
براى معاینه 
فنى خودروهاى 
دوگانه سوز

وجود 394 هکتار بافت 
فرسوده در مبارکه

سرپرســت اتحادیه تاکســیرانى هاى شــهرى 
گفت: تفاهمنامه اى را با شــرکت خودروســازى 
ســایپا براى ورود دو خودروى آریــو و برلیانس 
به ناوگان تاکســیرانی شــهري کشــور نهایى 
کرده ایم، ولى بــه دلیل تغییــر مدیریت در این 
شــرکت، وقفــه اى در ایــن زمینه ایجاد شــده

 است.
مرتضى ضامنى افــزود: در حقیقت کارهاى الزم 
از جانب اتحادیه تاکسیرانى انجام شده و شرکت 
خودروساز مى بایست هر چه ســریعتر قرارداد را 
نهایى کند تا شاهد ورود این دو خودرو به ناوگان 

تاکسیرانى باشیم.
وي در ادامه با بیان اینکه سن فرسودگى تاکسى ها 
طبق مصوبه هیئت وزیران 10 سال است، اظهار 
داشت: هر تاکســى که به سن 10 ســال برسد، 
مشمول فرسودگى اســت و باید در طرح نوسازى 

شرکت کند.
به گفته ضامنی، در حال حاضر تاکســى هایى با 
ساخت ســال 86 مشمول فرســودگى مى شوند، 
بنابراین این تاکســى ها نیز باید براى نوســازى 

مراجعه و ثبت نام کنند.

ورود آریو و برلیانس 
به ناوگان تاکسیرانی 
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شــیطان، بزرگ ترین مانــع بــراى دینــدارى و زیانبارترین و 
آتش افروزترین فرد براى دنیاى شماســت! شــیطان ازکسانى 
که دشمن سرسخت شــما هســتند و براى درهم شکستنتان کمر

 بسته اند، خطرناك تر است. مردم! آتش خشم خود را ضد شیطان 
به کار گیرید و ارتباط خود را با او قطع کنید. 

موال على (ع)

شـهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر سـین به همراه پرسنل شـهردارى با انجام 
آزمایشات اندازه گیرى قند خون، فشار خون، اضافه وزن و چاقى و غربالگرى سرطان 

روده بزرگ، از طرح خدمات جامع سالمت استفاده کردند.

مراسم تجلیلى با حضور شهردار، مسئوالن شهردارى و اعضاى شوراى اسالمى شهر 
گلپایگان در محل ایستگاه شماره یک آتش نشانى برگزار شد.

در این مراسـم، بهـرام قاضى زاهدى، سرپرسـت اداره خدمات شـهرى شـهردارى 
گلپایـگان از دقت و سـرعت عمل واحد آتـش نشـانى و خدمات ایمنى شـهردارى 
گلپایگان به عنوان یکى از خصوصیات بارز یاد کرد و پشتیبانى و حمایت خانواده آتش 

نشانان در تحمل سختى کار آنان را امرى مهم و تاثیرگذارعنوان کرد.

 شهردار، اعضاى شوراى اسالمى شهر زاینده رود با سجاد، مدیرکل نوسازى مدارس 
استان اصفهان جهت پیگیرى نوسازى مدارس سطح شهر زاینده رود دیدار کردند.

در این دیدار در راستاى عدم اجراى تعهدات خیر مدرسه ساز، پیگیرى جدى درجهت 
شروع پروژه مدرسه ارشاد شهر زاینده رود با اعتبارات ملى، دولتى ومردمى مباحثى 

مطرح شد.

عملیات بلوك فرش کوچه شهید طاحونه اردستان به اتمام رسید. به گزارش روابط 
عمومى شهردارى اردستان،شهردارى اردستان اقدام به عملیات بلوك فرش کوچه 

شهید طاحونه محله مون کرد.

محمدآقا مرادى، رئیس شوراى اسالمى شهر نطنز گفت: متأسفانه مغازه هاى آموزش 
و پرورش در جلو درب دبیرستان سمیه واقع در خیابان امام خمینى(ره) مدتهاست رها 

شده و زیبایى مرکز شهر نطنز را خدشه دار کرده است.
وى افزود: اعضاى شوراى اسالمى شهر خواستار تسریع در روند تکمیل مغازه هاى 
آموزش و پرورش اســت و امید است با رفع مشــکالت،به زودى عملیات تکمیل 

مغازه ها آغاز شود.

مدیر حوزه گردشگرى شهردارى کاشان گفت: خانه طباطبایى ها مورد بازسازى و 
مرمت قرار خواهد گرفت.

 مهدى رضوى زاده گفت: چندسالى است که شهردارى کاشان مرمت این بناى عظیم 
را شروع کرده است، اما با توجه به  تغییرات آب و هوایى و اهمیت استحکام این خانه 
تاریخى، تصمیم گرفته شد تا طى مدت زمان دو ماه، در دى و بهمن، بهسازى و مرمت 

به صورت کامل انجام شود.

غربالگرى سالمت توسط شهردار و شوراى 
شهر سین

تجلیل از پرسنل واحد آتش نشانى 
گلپایگان 

پیگیرى نوسازى
 مدارس زاینده رود

اتمام بلوك فرش کوچه
«شهید طاحونه»اردستان

تسریع در روند تکمیل مغازه هاى
 آموزش و پرورش در نطنز

عروس خانه هاى تاریخى ایران 
آراسته مى شود

مدیر و مشاور گردشگرى مؤسسه توســعه فرهنگ و هنر - شعبه اصفهان (وابسته 
به وزارت فرهنگ و ارشاد) از فرصت هاى سرمایه گذارى شهردارى مبارکه بازدید 

کردند.

بازدید مدیر مؤسسه توسعه فرهنگ و هنر از 
فرصت هاى سرمایه گذارى مبارکه

بازدید شهردار اردستان از کارخانه
 دنیاى فلز

حیدرى، شهردار اردســتان و شریف زاده، عضو شوراى اســالمى شهر اردستان از 
کارخانه دنیاى فلز بازدید کردند و در جریان مســائل و مشکالت این کارخانه قرار 

گرفتند.

میثم محمدى، شهردار زرین شهرگفت: شهردارى ها به 
عنوان نهادهایى اجتماعى، به واسطه تنوع و حجم خدمات 

ارائه شده، تبدیل به یک اَبرسازمان شده اند که وظیفه خطیرى 
را در ارائه خدمت رسانى به مردم بر عهده دارند و امروزه نقش آنها 
در توسعه شهرها و تاثیر مســتقیم آن بر توانمندسازى شهروندان 

غیرقابل انکار است.
وى افزود: از طرفى دیگر، به واسطه گســتردگى و متفاوت بودن 
خدمات ارائه شــده در شــهردارى ها، عالوه بر دراختیار داشتن 
سرمایه هاى انسانى گسترده با تخصص هاى مختلف، مخاطِب 

ارباب رجوعان بسیار با نیازهاى کامال متنوع هستند.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت 
شــهردارى ها باید بتوانند با بهــره گیــرى از رویکردهاى نوین
 برنامه ریزى، از جمله برنامه ریزى استراتژیک، عملیاتى و اجرایى، 
نسبت به شناخت مزیت ها و فرصت ها، محدودیت ها و تنگناهاى 
شهر و شهردارى به گونه اى مناسب پرداخته و زمینه هاى ارتقاى 
کیفیت و کمیت این نیاز ها و تحقق انتظارات را در ابعاد زمان و مکان 
در قالب وظایف سازمانى شهردارى مورد شناسایى و معرفى قرار

 دهند.

پیش بینى 50 میلیارد براى عمران زرین شهر
محمدى اضافه کرد: بودجه شهردارى زرین شهر در سال جارى 50 
میلیارد تومان پیش بینى شده که از این بودجه، 18 میلیارد تومان 

جارى و 32 میلیارد هزینه هاى عمرانى است.
وى با بیان اینکه هر ساله بودجه شــهردارى نسبت به روند رشد 
وصولى ها پیش بینى مى شود، عنوان کرد: از بودجه پیش بینى شده 
شهردارى  زرین شهر در سال جارى، تنها 16/6میلیارد تومان محقق 
شده و نکته قابل توجه که در بودجه شهردارى زرین شهر خودنمایى 
مى کند، این است که بودجه پیشنهادى شهردارى، بودجه اى واقعى 
نبوده، چراکه عملکرد سال گذشته شهردارى زرین شهر درحدود 
35 میلیارد تومان بوده و در این میــان، 20 میلیارد تحقق نقدى و 

15 میلیارد به صورت غیر نقدى بوده است.
شــهردار زرین شــهر بیان داشــت: نتیجه گیرى که از این مهم 
مى توان داشــت آن اســت کــه بودجــه 50 میلیــاردى براى 
شــهردارى زرین شــهر قطعا یک بودجه واقعى نبوده و چنانچه 
قرار بود بودجه اى واقعى براى شــهردارى تدوین مى شــد، باید 
بودجه اى 35 میلیارد تومانى و یا با حداکثر 10 درصد افزایش بسته

 مى شد.

■■■  
شهردار زرین شهر یادآور شد: میزان بدهى هاى شهردارى 

زرین شهر که ثبت و سند شده است درحدود 40 میلیارد تومان بوده  
که طى سال هاى گذشته انباشته شده و از این مبلغ، 10 میلیارد تومان 
بدهى جارى شامل مطالبات پرسنلى، مطالبات بیمه تامین اجتماعى، 
مالیات، رفاهیات و… بوده و 30 میلیارد تومان بدهى هاى عمرانى 

نیز شامل بدهى ها به پیمانکارن پروژه هاى شهردارى است.

زرین شهر نیازمند تحول در تصمیم گیرى دارد
وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر شهردارى زرین شهر نیازمند 
تحول و جسارت در تصمیم گیرى است، تصریح کرد: ما حل مسائل 
و مشکالت شهر و شهردارى است و در هدف گذارى ها، نخست با 
مجموعه شوراى اسالمى زرین شهر هدف را بر اساس تعامل و ایجاد 
بستر تعاملى بین شهردارى و مسئوالن کشور، استان و شهرستان 

و همچنین تعامل دو سویه بین پرسنل، شورا و مردم قرار داده ایم .
وى اضافه کرد: باید توجه داشت زرین شهر پتانسیل جذب سرمایه 
گذار و رونق اقتصادى را دارد، به همین علت اســتراتژى ما جذب 
حداکثرى پتانسیل ها و استفاده از ظرفیت هاى گروه هاى مختلف، 
ســازمان هاى مردم نهاد و… هســتیم که مى توانند معضالت 

شهردارى را برطرف کنند.
شهردار زرین شهر بیان کرد:امروز اگر نگاهى به شهر داشته باشیم 
مى بینیم در جاى جاى شهر، پروژه هاى زیرساختى در حال احداث 
هستند و واقعیت این است عوارضى که از ســوى مردم پرداخت 
مى شود، بخشى از درآمدهاى شهردارى را تشکیل مى دهد اما این، 
تمام هزینه هاى گسترده را که قرار است هر روز شهر را بیشتر و بهتر 

بسازد و زیرساخت هاى آن  را توسعه دهد، پوشش نمى دهد.
وى خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد امروز شهردارى زرین شهر 
نیازمند حرکت بنیادین در ساختار ادارى، پرسنلى و کسب درآمدهاى 
پایدار است اما متاسفانه شهردارى زرین شهر 35 درصد درآمد خود 
را بر اساس درآمدهاى خودکوششى محقق مى کند و با یک نگاه 
اجمالى به هزینه هاى ســنگینى که بر مدیریت شهرى تحمیل 
مى شود، مشخص مى شود که با توجه به امکانات و منابع موجود 

راهى جز مشارکت شهروندان در اداره شهر نیست.

بدنه شهردارى زرین شهر کوچک مى شود
وى کوچک سازى بدنه شــهردارى را یکى دیگر از سیاست هاى 
مدیریت شهرى دانست و گفت: ما در بحث کنترل هزینه هاى 

شهردارى به دنبال آن هســتیم تا بتوانیم موازنه اى 
بین درآمد و هزینه هاى شــهردارى ایجاد کنیم ویکى از 

دیدگاه هاى ما در دوره پنجم مدیریت شهرى شهردارى زرین 
شهر، کوچک سازى بدنه شهردارى است.

آثار سوء تعطیلى پروژه ها بر زرین شهر
وى خاطرنشــان کرد: در اجراى پروژه شــهرك حمــل و نقل، 
سرمایه گذار بخش خصوصى ورود پیدا کرده و پروژه از نظر پیشرفت 
فیزیکى در زمان خود پیشرفت خوبى داشته اما متاسفانه در چهار 
سال گذشته، پروژه تعطیل شده که توقف این پروژه، آثار بسیار سوء 
از نظر اقتصادى و اجتماعى به همراه دارد؛ از این رو عزم شهردارى 

اتمام پروژه ها مى باشد.
محمدى اذعان کرد:باید توجه داشت طوالنى شدن روند تکمیل این 
پروژه به هیچ وجه به نفع طرفین نبوده، چراکه با گذر زمان این پروژه 
دیگر هیچ توجیه اقتصادى نخواهد داشت؛ از این رو در گام نخست، 
مدیریت شهرى زرین شهر تالش کرد با برگزارى جلسات مختلف با 
استاندارى، سیستم نظارتى، فرماندار، نماینده مردم شهرستان لنجان 
در مجلس شوراى اسالمى سعى شد به نتایج مثبتى دست پیدا کنیم.
وى متذکر شد: امروز این نتیجه براى همه مشخص شده که قرارداد 
شهرك حمل ونقل کاالى زرین شهر بى عیب و نقص نیست و سهم 
آورده  طرفین با سهم بهره  بردارى توازن ندارد ولى این مسئله دلیل 
بر توقف کار طى سال هاى گذشــته در شهرك، آن هم با آن همه 

سرمایه که درآن انجام صرف شده نیست.
شهردار زرین شهر تاکید کرد: ما در این پروژه، به دنبال قراردادى برد 
برد هستیم و قطعا براى ما حفظ منافع شهر، شهردارى و سرمایه گذار 
بخش خصوصى حائز اهمیت است و مردم مطمئن باشند حفظ منافع 
شهر اولویت مذاکرات و پیگیرى هاى ما خواهد بود و امیدواریم همه 
کمک کنند و اجازه داده شود پرونده مسیر عقالى خود را سپرى کند.

■■■  
وى با اشاره به اینکه سرمایه تنها با پهن کردن فرش قرمز نمى آید، 
اظهارداشت:باید توجه داشت در دوره هاى گذشته تجربه خوبى در 
برخورد با سرمایه گذاران در زرین شهر نبوده است و یکى از نکاتى 
که سعى شده مورد توجه قرار گیرد، رفع موانع سرراه سرمایه گذارى 
در این شهر است و قطعا با رفع مشکالت پیش روى پروژه شهرك 
حمل و نقل کاالى زرین شهر، این مهم نشان خواهد داد شهردارى 

نقش حمایتى و سازنده در بخش سرمایه گذارى دارد.

شهردار زرین شهر:  

سرمایه، تنها  با سرمایه، تنها  با 
پهن کردن پهن کردن فرش قرمزفرش قرمز  

نمى آیدنمى آید


