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 سعی شهرداری، برخورداری محالت 
از بهترین شرایط ممکن است
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گره کور تقاطع های نجف آباد باز می شود
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 اعتماد مردم به شهرداری
  و اعتماد شهرداری

  به مردم 
 عامل موفقیت
  شهرداری
خمینی شهر است

2

 فعالیت های
  فرهنگی و اجتماعی، 

 زیر بنای
 توسعه شهری است

2

 اصالح ساختارها، 
با افزایش 

مسئولیت پذیری

3

 اختصاص
 40میلیارد ریال 

به پروژه های 
فالورجان 

3

هزینه 750 تومانی 
 برای دفن 

هرکیلو زباله

3

دعوت شهرداری 
 چادگان

 از زلزله زدگان 
کرمانشاه 

باغبادران57هکتاربافت فرسوده دارد

دعوت از سرمایه گذاران برای ساخت پارکینگ در شهرضا

 روان سازی جوی ها، 
پل ها و رودخانه های فصلی نطنز

شهردار سده لنجان:

3

اجرای طرح 
مطالعات حمل و نقل 
و ترافیک در کاشان 

شهردار خمینی شهر در گفتگوی اختصاصی با نصف جهان:

عوارض سالیانه خودروها سهم بسیار اندکی است که مالکان خودرو برای جبران عوارض بی شمار ناشی از تردد خودروها در سطح شهر می پردازند . این مبلغ 
در مقابل هزینه های بسیار باالیی که شهرداری ها برای حمل و نقل، ترافیک و مبلمان شهری متحمل می شوند، بسیار ناچیز و غیر قابل قیاس می باشد .

**     عوارض خودرو چیست ؟
 کلیه خودروها به دلیل تردد و عبور و مرور در سطح شهرها به صورت ساالنه عوارض پرداخت می کنند و از آنجایی که شهرداری ها به عنوان متولی امور 
 شهری می باشند ،جهت انجام طرح های عمرانی ، خدماتی و رفاهی مانند آســفالت و خیابان سازی، جدول گذاری و .... و سهولت در رفت و آمد 

خود روها این عوارض را با توجه به مدل و ساخت خودروها دریافت می کنند.
**     میزان مبلغ عوارض خودروها را چه مرجعی مشخص می کند ؟

 این مبلغ از سال 1369 طی مصوبه مجلس شورای اسالمی و برای تامین قسمتی از درآمد شهرداری ها وضع شده که همه ساله 
از ابتدای سال جدید، تعرفه جدیدی ابالغ می شود که با تصویب مجلس شورای اسالمی، به وزارت کشور ابالغ شده و 

پس از آن توسط سازمان دارایی به شهرداری ها ابالغ می گردد  که ابتدای سال جدید اجرا می شود .
**میزان  آگاهی شهروندان از عوارض خودروها چقدر می باشد؟

شهروندان تا قبل از سال 1379 فکر می کردند که در زمان نقل و انتقال و فروش خودرو باید این عوارض 
را پرداخت نمایند. عده ای هم نمی دانستند که باید عوارض خودرو پرداخت کنند و حدوداً از سال 1383 
در دفاتر اسناد رسمی شــهروندان ملزم به پرداخت عوارض خودرو شدند و همچنین اطالع رسانی 
گسترده ای در سطح جامعه انجام شد و درحال حاضر درحدود 80درصد از شهروندان از این قانون 

مطلع می باشند .
 **   چه نوع وســایل نقلیــه ای ملزم بــه پرداخت عوارض ســاالنه به 

شهرداری ها می باشند ؟
کلیه وسایل نقلیه اعم از سبک و سنگین و موتور سیکلت ها ملزم به پرداخت عوارض به صورت 
سالیانه می باشند . الزم به ذکر است که حتی خودروهای دولتی نیز از این قانون مستثنی نبوده و کلیه 

ارگان های دولتی همه ساله عوارض خودروهای خود را به شهرداری ها پرداخت می نمایند .
** جهت پرداخت عوارض خودرو، شهروندان چه مدارکی باید به همراه داشته باشند ؟

اصل کارت خودرو یا اصل برگه سبز و یا کپی آنها و همچنین آخرین فیش پرداختی عوارض خودرورا به همراه 
داشته و با مراجعه به شهرداری در هر شهری می توانند عوارض خودرو را پرداخت نمایند .

**      آیا مالکان وسایل نقلیه می بایســت عوارض وسیله نقلیه خود را در محل سکونت خود 
پرداخت نمایند؟

      مالکان خودرو می توانند عوارض خودروی خود را با مراجعه به کلیه شهرداری های سراسر کشور پرداخت نمایند 
و فیش واریزی را همراه مدارک اصلی خود به همراه داشته باشند که برای  پرداخت عوارض سال آینده مورد 
نیاز می باشد. در صورت عدم ارائه فیش های واریزی قبلی در سال جدید، مالکین مجبور به پرداخت مجدد 

عوارض سنوات گذشته خواهند شد .
**آیا عوارض خودروها برای تمامی خودروها یکسان است؟ 

مبلغ ساالنه عوارض بســتگی به نوع خودرو دارد و برای کلیه خودروها یکسان نمی باشد . نوع 
خودرو و حتی تیپ های خودروها و تک ســوز یا دوگانه بودن خودرو نیز عوارض خاص خود را 

دارند و همچنین عوارض خودروهای وارداتی هم متفاوت است .
**    توصیه به شهروندان: 

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و امکان شلوغی سامانه های دریافت عوارض خودرو، شهروندان هرچه 
سریعتر جهت پرداخت عوارض خودروی خود به شهرداری مراجعه نمایند. 

 عوارض سالیانه خودرو
 و نحوه محاسبه و پرداخت آن
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رئیس شورای اسالمی شهر مبارکه گفت: مصوبات شورای 
شهر باید پاسخگوی نیاز مردم باشد.

ســجاد خالوزاده با بیان اینکه تدوین برنامه راهبردی پنج 
ساله را در دستور کار شورا قرار گرفته است، اظهار داشت: 
این برنامه به صورت جامــع در همه زمینه های مدیریت 
شهری پیش خواهد رفت تا بتوانیم به چشم انداز و استراتژی 
های مورد نظر برسیم.رئیس شورای اسالمی شهر مبارکه 
گفت: شورای شهر مبارکه در همه مصوبات به دنبال رفاه 
و آسایش بیشتر مردم بوده اســت و در این راستا  تخفیف 
عوارض ساخت و ســازها و صدور پروانه، ساماندهی خانه 
های فرهنگ و تدوین برنامه فرهنگی جامع و نیز شناسایی 

اولویت های فرهنگی را در دستور کار قرار داده ایم.
وی گفت: شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه برنامه 
تجلیل از نخبگان علمی، فرهنگی، قرآنی، هنری، ورزشی 

و افراد تاثیرگذار در شهر را در برنامه های آینده خود دارد.
وی گفت: به دنبال این هستیم تا در جهت رفاه مردم بتوانیم 
از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی داخل و خارج 

شهرستان، استان و کشور استفاده کنیم.
رئیس شورای اسالمی شــهر مبارکه در ادامه با اشاره به 
اهمیت توزیع عادالنه و شــفاف بودجه در همه محالت 
 شهر گفت: بودجه شهرداری باید به صورت عادالنه در همه

 محله ها و قسمت های مختلف شهر تقسیم شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و سخنگوی شورای اسالمی 
شــهر سفیدشــهر گفت: این شــهر به عنوان پایلوت 

اشتغالزایی بانوان انتخاب شد.
فاطمه کرمانی بیان داشت: مردم سفیدشهر به علت بعد 
مسافت شهر و قرار گرفتن در حاشیه شهرستان، از لحاظ 
اقتصادی و معیشت در موقعیت ضعیفی به سر می برند 
و عمدتا زنان خانوار مجبور به کار هستند، از سوی دیگر 
کارخانه و کارگاه های تولیدی این منطقه، محیط مناسبی 

برای بانوان نیست.
وی افزود: بر همین اســاس، نخستین کارگروه اشتغال 
بانوان با حضور رؤسای ادارات صنعت و معدن، کار، فنی 

و حرفه ای، کمیته امداد در سفیدشــهر تشکیل و مقرر 
 شد از ظرفیت شهرستان و استان در این زمینه استفاده

 کنیم.
این عضو شورای شهر سفیدشــهر، نخستین گام برای 
اشــتغال بانوان را آموزش عنوالن کرد و اظهارداشت: به 
همین منظور شعبه مرکز فنی حرفه ای شهرستان آران 
و بیدگل در سفید شــهر افتتاح و با شش رشته آموزشی 
کیف چرم زنانه و مردانه، حسابداری، قالب بافی، روبان 
دوزی،تعمیر چــرخ خیاطی و خیاطی کار خــود را آغاز 
 کرد که هدف گذاری اولیه برای اشــتغالزایی دو رشته

 کیف دوزی و خیاطی تعیین شد.

بودجه شهرداری باید به 
صورت عادالنه تقسیم شود

انتخاب سفیدشهر به عنوان 
پایلوت اشتغالزایی بانوان

 خاکبرداری ضلع شرقی
 میدان کارگر هرند

در مســیر احداث و تکمیل میدان کارگرهرند، ضلع 
غربی آن پس از خاکبــرداری و زیرســازی آماده 

اسفالت شد.
بر اســاس این گزارش،هــم اکنون نیــز عملیات 
خاکبرداری و آماده کردن ضلع شــرقی این میدان 

در دست اجراست.
میدان کارگــر واقــع در ابتــدای بلوار کشــاورز 
و بلــوار شــهید صفــار، مقابــل مجموعــه 
 کارگاهــی  بــا مســاحت شــش هزارمتــر مربع 

می باشد.
میدان کارگر شهر هرند از پروژه های عمرانی مهم 
شهرداری هرند است که مسیر کمربندی را تکمیل 
کرده و باعث می شود ماشــین های سنگین نیاز به 

عبور از داخل شهر نداشته باشند.

 آزادسازی و تعریض
 خیابان سرسپاهان

در ادامه طرح آزادســازی خیابان ها و معابر اصلی 
شهر نیاسر، 220متر مربع ملک»علی میرزااقایی« 
بصورت عرصــه در خیابان سرســپاهان با توافق و 
 کســب رضایــت مالــکان آزادســازی و تعریض

 گردید.
روابط عمومی شهرداری نیاسر دررابطه با این اقدام 
گفت: عملیات آزاد سازی این ملک در مسیر اصلی 
محور گردشگری به سمت آبشــار، تاثیر به سزایی 
در باز کردن گــره ترافیکی در ایام نــوروز و فصل 

گردشگری دارد .
ایــن روابط عمومی، شــریان های اصلــی عبور و 
مرور شــهری را نیازمند توجه جدی دانست و اظهار 
 داشت: بازگشایی معابر، آزادســازی در کوچه ها و

 خیابان هــای متعدد، هدفــی بوده کــه از ابتدا در 
راســتای تحقق آن اقدام کرده ایم و شــهروندان 
 در ایــن خصــوص همــکاری و مشــارکت 

داشته اند.

خدمات شهرداری ها محدود به 
فعالیت های عمرانی نیست 

شهردار شهرضا گفت: فرهنگســازی برای زندگی 
 ســالم و در محیطــی امــن، از جملــه مهمترین

 رسالت های شهرداری ها است.
رحیــم جافــری عنوان کــرد: معاونــت فرهنگی 
شهرداری شــهرضا نیز با مجموعه همکاران خود 
در واحد روابط عمومی و فرهنگسرای شهید همت، 
 برنامه هــای مختلفی را در حــوزه فرهنگی دنبال

 می کند.
وی ادامــه داد: تحکیم بنیان خانــواده ، فنون بهتر 
 زیســتن، خودمراقبتی و ســالمت روان، افزایش 
مهارت های اجتماعــی و فرزند پــروری از جمله 
مهمترین موضوعــات برنامه هــای فرهنگی این 

شهرداری است.
شهردار شــهرضا تأکید کرد: خدمات شهرداری ها 
 دیگر محدود بــه فعالیت های عمرانی نیســت و

 شــهرداری ها خود را مســئول اجرای برنامه ها و 
طــرح هــای فرهنگــی هــم می داننــد تاجایی 
کــه در شــهرهای بــزرگ، ســازمان  فرهنگی 
 اجتماعی بخش مهمی از شــهرداری محســوب

 می شود.

 بررسی مشکالت دوشنبه 
و پنجشنبه بازار نطنز 

رحمت ا... ابــوذری، مدیــر اداره تعزیرات حکومتی 
نطنز و برازنده مدیر اداره صنعــت، معدن و تجارت 
شهرستان نطنز با اعضای شورای اسالمی شهر نطنز 

دیدار و گفتگو کردند.
  در این دیدار، پس از ارائه گزارشات توسط روئسای 
این ادارات، مشــکالت دوشــنبه بازار و پنجشنبه 
بازار توسط اعضای شورای اســالمی شهر، مطرح 
و مورد بررســی قرار گرفــت و در راســتای ارائه 
 خدمــات بهینه به شــهروندان تصمیماتــی اتخاذ 

گردید.

روی خط

میثم محمدی، شهردار زرین شهرگفت: پیشرفت همه 
جانبه کشور و مقابله با تهاجم فرهنگی نیازمند آن است تا 
از نیروی انسانی توانمند و متعهد استفاده شود تا در همه 

بخش ها با روحیه انقالبی فعالیت کنند .
وی تصریح کرد: دیدگاه شــهرداری و شورای اسالمی 
زرین شــهر فرهنگی اســت ،اما باید گفت کار در حوزه 
فرهنگی بسیار سخت است و ما بر این باوریم که اقتدار 
مدیریت شهری زمانی حاصل می شود که بتواند زمینه 
مشارکت تمامی دستگاه های متولی مسائل فرهنگی و 

اجتماعی را در شهر فراهم کند.
وی ادامه داد:باید توجه داشــت فعالیت های فرهنگی و 

اجتماعی در عرصه ارتقای فرهنگ شهروندی، زیر بنای 
اصلی توسعه شهری است و هرگونه توسعه اجتماعی و 

شهروندی در این گونه اقدامات نهفته است.
محمدی اضافه کــرد: برنامه ریزی صحیــح و کارآمد 
برای حوزه های فرهنگی و اجتماعی می تواند ترســیم 
چشم اندازی باشــد که نقطه عطف آن به رعایت حقوق 
شهروندان و ارتقای زندگی شــهری ختم خواهد شد؛ از 
این رو در انجام کارهای فرهنگی نیاز به استراتژی خاص 

داریم تا موفق شویم.
وی عنوان کرد: کار بر روی توســعه فرهنگی با ساختن 
زیرساخت های فرهنگی آغاز می شود و در این راستا این 

زیرساخت های فرهنگی باید بر اساس فرهنگ دینی و 
ملی ساخته شود.

■■■  
وی با اشاره به اینکه فضای پرآسیب شهری با نگاه دین 
مدارانه به محیط فرهنگی تبدیل می شــود، متذکر شد: 
جوانان و نوجوانان سرمایه های هر مملکت به حساب می 
آیند و آینده و بقای حکومت و ادیان به دست نوجوانان و 
جوانان جامعه خواهد بود و این امری است اجتناب ناپذیر، 
به همین دلیل جامعه ای می تواند به سمت موفقیت پیش 
برود که برای تربیت و پــرورش نوجوانان و جوانان خود 

برنامه های جدی و کارآمد داشته باشد.

شهردار زرین شهر: 

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
زیر بنای توسعه شهری است

رئیس شورای اسالمی شهر باغبادران گفت:بیش از ۵۷ هکتار در شهر باغبادران جزء بافت فرسوده 
شهری محسوب می شود که شامل هزار و ۱00 واحد ساختمان در بافت فرسوده با بیش از 20 سال 

ساخت است.
عبدا...آقایی یکی از بزرگترین مشکالت شهری 
باغبادران را زیاد بودن وسعت بافت فرسوده این 
شهر عنوان کرد و گفت: بیش از ۵۷ هکتار در شهر 
باغبادران جزء بافت فرســوده شهری محسوب 
می شود که شــامل هزار و ۱00 واحد ساختمان 
های بافت فرسوده باالی بیش از 20 سال ساخت 
هستند و مصالح به کار رفته در آنها اکثرا خشت، 
چوب و آجر است که حتی قابل سکونت نیز نیستند 
و همین امر سبب آسیب پذیری این ساختمان ها به 

ویژه در برابر زلزله خواهد شد.
وی افزود: نگاهی به وضعیت بافت شهری باغبادارن نیز موید این واقعیت است که بافت فرسوده شهر 

در زمان وقوع زلزله خود عاملی برای افزایش بحران خواهد شد.
آقایی با اشاره به لزوم نوسازی بافت فرســوده باغبادران با رویکرد رونق شهری و گردشگری این 
شهر، عنوان کرد: برای نوسازی و رفع مشکالت بافت فرسوده باید همه ادارات و نهادهای مربوطه 
باهماهنگی هم وارد میدان شوند چراکه شهرداری به تنهایی نمی تواند همه این مشکالت را حل کند.

 عباســعلی ابراهیمی، معاون مالی اداری شــهرداری سده لنجان  در حاشــیه آیین نصب پالک و 
کدپستی های منازل و تمامی اماکن شهر ســده لنجان، ضمن اظهار خرسندی ازآغاز به کار نصب 
پالک های منازل شهر ســده لنجان گفت: کار 
مطالعاتی و به هنگام سازی این پروژه از چند سال 
قبل انجام شده و در این راستا تصمیم گرفته شد 

که کل شهر دارای پالک پستی شود.
وی افزود: درحدود ۱0 هزار پالک در شــهر سده 
لنجان باید نصب شود که تعداد دوهزار و۵00 عدد  
باقی مانده است که در همین ماه کل پالک های 

پستی سطح شهر نصب خواهد شد.
معاون شهردار سده لنجان با اذعان به اینکه به غیر 
از بحث نصب پالک های پستی، باید نامگذاری 
و اصالح تابلوهای کوچه و خیابان های شهر سده 
لنجان انجام شود، تصریح کرد: در گام بعدی شهرداری سده لنجان قصد تعویض این تابلوها را در 
دستور کار داشته و امیدواریم طی سال جاری، با همکاری مسئوالن مربوطه بتوانیم در راستای نصب 

تابلوهای کوچه ها اقدام نماییم.

رئیس شورای اسالمی شهر باغبادران:

خزانه دار شورای اسالمی شهر شهرضا گفت: یکی 
از مهمترین حوزه های سرمایه گذاری در شهرضا، 
اجرای طرح های ســاخت پارکینــگ به منظور 

کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر است.
سعید آقاسی با اشــاره به اهمیت توسعه سرمایه 
گذاری هــای شــهرداری در راســتای ایجاد 
درآمدهای پایدار شهری اظهارداشت: باتوجه به 
نبود نقدینگی کافی، اولویت شیوه اجرای سرمایه 

گذاری روش BOT است.
خزانه دار شورای اسالمی شهر شهرضا تصریح 
کــرد: در روش  ســرمایه گذاری BOT منافع 

سال های اولیه طرح متعلق به سرمایه گذار است و این منافع در بلندمدت به شهرداری تعلق دارد.
آقاسی در تشریح مهمترین حوزه های سرمایه گذاری در شــهر شهرضا گفت: یکی از مهمترین 
حوزه های سرمایه گذاری در شهرضا، اجرای طرح های ساخت پارکینگ به منظور کاهش ترافیک 

در هسته مرکزی شهر است.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاری در ایجاد مولدهای برق خورشــیدی و بادی و گازی نیز از جمله 

اولویت طرح های سرمایه گذاری است.
خزانه دار شورای اسالمی شهر شهرضا اضافه کرد: تفکیک پسماند از مبدأ و بازیافت نخاله های 

ساختمانی، از دیگر موارد اولویت دار برای جذب سرمایه گذار است.
آقاسی انتخاب و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار را از مهمترین اهداف این 
کمسیون دانست و افزود: برای شناسایی و جذب سرمایه گذار باید با الگوپذیری از شهرهای موفق 
کشور، حضور فعال در نمایشگاه ها و همایش های سرمایه گذاری داشته باشیم تا بتوانیم مشارکت 

سرمایه گذاران را در طرح های توسعه شهری جذب کنیم.

دعوت از سرمایه گذاران برای ساخت پارکینگ در شهرضا

معاون فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد گفت:به 
دنبال چندین ماه پیگیری و تشکیل جلسات متعدد 
با مسئوالن و کارشناســان مربوطه، مجوز اجرای 
 اولین چپ گرد معروف به طرح انگلیســی در شهر 
نجــف آبــاد توســط شــورای ترافیک صــادر و 
بالفاصلــه این طــرح در تقاطــع خیابــان های 
۱۷شــهریور و شــیخ بهایــی عملیاتــی شــد تا 
 یکی از گــره های کــور ترافیکی مرکز شــهر باز

 شود.
مهدی فاضل با اشــاره به غیر متداول بودن چنین 
طرحی بیان داشت: با توجه به وجود برخی مشکالت 
قانونی و دغدغه های پلیس راهور در این خصوص، 
تصویب طــرح مدت زمان قابل توجهــی را به خود 
اختصاص داد ولی در نهایت واحد امانی این معاونت، 
تمامی زیرساخت های مورد نیاز شامل اجرای دو کنار 
گذر، نصب موانع ترافیکی در وســط خیابان و دیگر 
عالئم راهنمایی را با کمترین هزینه و زمان اجرا کرد 
و این روزها شاهد تاثیر بسیار خوب این کار در روانی 

ترافیک هستیم.
وی اضافه کرد: در این طرح جدید، خودروهایی که 
از سمت چهار راه شهرداری به تقاطع وارد می شوند، 
امکان چرخش به سمت چپ و ادامه مسیر به سمت 
فردوســی مرکزی و میدان امــام)ره( را دارند؛ ولی 
خودروهایی که از سمت ۱۷شهریور شرقی حرکت 
می کنند، می بایست به سمت سه راه فرهنگ ادامه 
مســیر داده و از آن جا مجدداً انتخاب مسیر کنند که 
همین کار با دوقسمت کردن ترافیک، به روانی مسیر 

کمک می کند.

■■■    
معاون فنی و عمرانی شــهرداری در ادامه از برنامه 
ریزی صورت گرفته جهت تهیه طرح جامع حمل و 
نقل و ترافیک شهر نجف آباد خبر داد و گفت: بدین 
منظور تاکنون جلسات مختلفی با چند شرکت بزرگ 
تشکیل شده و در نهایت پس از انتخاب یکی از این 
مجموعه ها طی فرآینــدی قانونی، انجام مطالعات 
کارشناســی جهت تهیه طرح جامع ترافیک شــهر 

شروع خواهد شد.
فاضل از لحاظ شدن برنامه های کوتاه مدت و بلند 
مدت در این طرح جهت رفع مشــکالت ترافیکی 
شهر گفت و اظهار داشت: شرکت منتخب بر اساس 

 سرشــماری تردد های ترافیکی و مطالعات میدانی،
  پروژه های ترافیکی مختلفی را طراحی و پیشــنهاد 
می کند که برخی همانند یک طرفه یا دو طرفه کردن 
مسیر ها، اصالحات هندسی و اعمال محدودیت های 
تردد در بازه زمانی کوتاهی انجام شــده و در خصوص 
برخی هم طوری برنامه ریزی می شود که امکان انجام 
آن ها در سال های آینده با تکمیل آزادسازی های مورد 

نیاز فراهم شود.
وی گفت:  مشابه تجربه انجام شده در تقاطع ۱۷شهریور 
و شیخ بهایی، برای برخی دیگر از تقاطع های شهر نیز 
پیش بینی شده که در صورت صدور مجوزهای مورد نیاز 
و در قالب طرح جامع ترافیک شهر،عملیاتی خواهد شد.

گره کور تقاطع های نجف آباد باز می شود

سلیمی، شهردار فوالدشهر با اشاره به لزوم ایجاد تحرک در جهت بهبود کیفیت در ارائه خدمات 
گفت: ضرورت ایجاب می کند تا با افزایش مسئولیت پذیری و اهتمام بیشتر در انجام وظایفی که بر 
عهده داریم، ضمن اینکه نگذاریم وضع کنونی بدتر شود، به سمت اصالح ساختارها حرکت کنیم.

وی افزود: هم اکنون باید بدنبال برنامه ریزی برای سال 9۷ باشیم و بدانیم که برای سال آینده به چه 
آیتم هایی نیاز داریم تا بتوانیم با برنامه ریزی درست، اولویت ها را احصاء کنیم و بر اساس بودجه، 

تکالیفی که بر عهده داریم را به انجام برسانیم.

باغبادران۵۷هکتاربافت فرسوده دارد

 به زودی؛اصالح تابلوهای
 کوچه و خیابان های سده لنجان 

شهردار فوالدشهرتاکید کرد؛

 اصالح ساختارها، 
با افزایش مسئولیت پذیری
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری شهرضا گفت: در 
حال حاضر شهرداری تکلیف خود را درباره شیوه خدمات 
رسانی به مناطق خارج از محدوده نمی داند. غالمحسین 
جعفری عنوان کرد: در خردادماه سال ۱۳۹۰ قرارداد طرح 

جامع شهرضا منعقد شد.
معاون شهرســازی و معماری شهرداری شهرضا عنوان 
کرد: از مهمترین موارد مصوبه شورای عالی شهرسازی 
ایران می توان به مخالفت با الحاق ۵۱ هکتار از ساخت 
و سازهای انجام شــده در خارج از محدوده طرح مصوب 
قبلی اشاره کرد که قبال در شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان به مدیریت استاندار اصفهان با آن موافقت شده بود.

جعفری اذعان داشت: از ســوی دیگر بر اساس آخرین 
 مصوبه مجلس شورای اســالمی ادارات خدمات رسان

 می توانند نسبت به واگذاری انشعاب موقت آب و برق و 
گاز به ساختمانهای خارج از محدوده اقدام کنند.

وی تصریح کرد: مصوبه مجلس شورای اسالمی از سویی 
به ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی و باغات در تعارض 
است و از سوی دیگر در شهرضا نیز باعث این ایجاد این 
ابهام شده که شهرداری تکلیف خود را نمی داند چون از 
ســویی با الحاق ۵۱ هکتار به محدوده شهری مخالفت 
شده و از سوی دیگر ادارات خدمات رسان مجاز به خدمت 

رسانی به این مناطق هستند.

مدیرکمیسیون های ماده۱۰۰ شــهرداری اصفهان گفت: 
جرایم ماده ۱۰۰ نســبت به تخلف مالک، نــوع مصالح و 

موقعیت جغرافیایی ملک متفاوت است.
غالمعلی فیض الهی اظهارداشت: در کمیسیون ماده۱۰۰ 
 به تخلفات ســاختمانی که بر خالف ضوابط شهرسازی،

 آتش نشانی و ایمنی باشد، رسیدگی می شود.
وی افزود: افرادی که بدون پروانه، خالف پروانه و یا خالف 
مقررات ساخت و ساز می کنند، طبق قانون با آنها برخورد 
می شود.مدیرکمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان 
گفت: جریمه های مالکان متخلف مراکز مسکونی و تجاری 
متفاوت است و جریمه ها با توجه به موقعیت مکانی ملک 

صادر می شود.فیض الهی با اشاره به اینکه جرایم ماده ۱۰۰ 
مراکز مسکونی و تجاری متفاوت است، اضافه کرد: جریمه 
ماده ۱۰۰مراکز مسکونی یک دوم تا ســه۳ برابر و مراکز 

تجاری دو تا چهار برابر ارزش معامالتی ساختمانی است.
وی تاکید کــرد: جرایم ماده ۱۰۰ نســبت به تخلف مالک 
محاسبه می شود و هزینه جرایم نیز بر اساس نوع مصالح و 

موقعیت جغرافیایی آن متفاوت است.
مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان  تصریح 
کرد: برای آگاهی بخشــی به مالکان پیــش از اخذ پروانه 
ساختمان، کالس های آموزشی مســائل شهرسازی برپا 

می شود.

جرایم ماده ۱۰۰ نسبت به 
تخلف مالک محاسبه می شود

ابهام در شیوه خدمات رسانی 
به مناطق خارج از محدوده

بررسی پروژه های عمرانی 
شهرداری شاهین شهر

جلسه بررســی پروژه های عمرانی سالهای ۱۳۹6 و 
۱۳۹7 شهرداری شاهین شهر با حضور شهردار، رئیس 
و اعضای شورای اسالمی شاهین شهر،برخی از معاونت 

ها و مدیران واحدهای مرتبط شهرداری برگزار شد.
عیسی بهمنی، شهردار شاهین شهر در این جلسه گفت: 
الزم است در امر خدمت رسانی به شهروندان هماهنگی 
های اصولی بین واحدهای شهرداری صورت گیرد تا 
ضمن رفع برخی از مــوازی کاری ها، خدمات به نحو 

احسن صورت گیرد.
وی تصریح کرد: همه کارکنان شــهرداری باید ســه 
اصل نوآوری، خالقیت و کیفیت را سرلوحه همه کارها 
و اقدامات خود قرار داده تا بیش از پیش شــاهد ارائه 

خدمات مطلوب تر به شهروندان باشیم.

 معاونان جدید شهردار 
دولت آباد انتخاب شدند

حکم دو معــاون جدید شــهردار دولت آباد توســط 
استانداری اصفهان صادر شد.»سید مسعود شفیعی« 
به عنوان معاون خدمات شهری شهرداری دولت آباد 
انتخاب شــد. وی دارای تحصیالت فوق لیســانس 
مهندسی کشاورزی است و بخشی از سوابق کاری او 
شامل: ریاست اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان، 
کارشناس سازمان پارک های اصفهان، مسئول فضای 
سبز منطقه7 اصفهان و مسئول فضای سبز منطقه۳ 
اصفهان، معاون فنی و اجرایی ســازمان پارک های 

شاهین شهر است.
»سید رســول موســویان« نیز که به عنوان معاون 
عمرانی و شهرسازی شهرداری دولت آباد انتخاب شد، 
دارای تحصیالت مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی 

اصفهان است.

 اجرای طرح مطالعات 
حمل و نقل و ترافیک در کاشان

با هدف رفع مشکالت ترافیکی، طرح مطالعات جامع 
حمل و نقل و ترافیک در کاشان اجرایی می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان در مورد 
این طرح گفت: آمارگیری مبدا و مقصد سفرهای شهر 
کاشان به عنوان بخشی از مطالعات جامع حمل و نقل و 
ترافیک کاشان در روزهای ۱2 و۱۳ آذر ماه )فردا و پس 

فردا(انجام می شود.
حمیدرضا بخشــنده فر با  تاکید بر اهمیت همکاری 
شهروندان با آمارگیران ترافیک در اجرای هرچه بهتر 
این طرح گفــت: آمارگیری مبــدا و مقصد، فرآیندی 
سازماندهی شــده برای گردآوری اطالعاتی است که 

الگوی سفر مردم شهر کاشان را تعیین می کند.
وی افزود: نتایج این آمارگیری مبنای پایگاه اطالعاتی 
ســامانه حمل و نقل و ترافیک شــهر کاشان خواهد 
بود که زیربنای  برنامه ریــزی دقیق در مورد ترافیک 

محسوب می شود.

 دعوت شهرداری چادگان
 از زلزله زدگان کرمانشاه 

شــهردار چادگان در نامه ای به شهردار سرپل ذهاب، 
از اهالی این شهر دعوت کرد که چند روزی را در شهر 
چادگان که از شهرهای گردشگر پذیر و ساحلی استان 

اصفهان است به تفریح و تجدید روحیه بپردازند.
در این نامه آمده است: این شهرداری با همراهی شورای 
شــهر،هالل احمر و گروهی از فعاالن گردشــگری 
چادگان در راســتای یک اقدام بشر دوستانه به منظور 
تسکین آالم هموطنان غرب کشور افتخار دارد پذیرای 

جمعی از اهالی این شهر باشد.

کانیو گذاری کوچه هنرستان 
آیت ا...کاشانی سمیرم

واحد عمرانی شهرداری سمیرم جهت مناسب سازی و 
مهار آب های جاری در کوچه ها و رفاه حال شهروندان، 
اقدام به زیر سازی و کانیوو گذاری کوچه هنرستان آیت 

ا... کاشانی واقع در ابتدای بلوار ابن سینا  کرد.

روی خط

 ناظم الرعایا، شهردار سده لنجان با اشاره به لزوم توجه 
بیشتر به مشارکت مردم گفت: از آنجا که همواره یکی 
از معضالت ســطح شهر، مســائل مربوط به امالک و 
اراضی سطح شــهربوده است، باید مســائل مربوط به 
این حوزه در اختیار متصدیان این امر قرار گیرد تا بدین 
ترتیب معامالت صورت گرفته بر اساس قوانین مدون 

انجام شود.
وی افزود: فعالیت مشاوران امالک باید با اخذ مجوزهای 
قانونی صورت گیرد و اگر چه بســیاری از شهروندان بر 
اساس ذهنیت های ایجاد شده، از شهرداری واهمه دارند، 
اما بی شک سعی شــهرداری همواره بر رعایت قوانین 
بوده است تا محالت مختلف شــهر از بهترین شرایط 

ممکن برخوردار گردند.
وی با اشــاره به برخی تخلف های صــورت گرفته در 
حوزه امالک، اظهارداشت: مشاوران امالک باید قوانین 
مرتبط با این حوزه را رعایت کرده و در برخورد با برخی از 
تخلفات مانند عدم همسانی محل فعالیت دفاتر مشاوران 
امالک با محل ثبت مجوز و... رعایت همکاری الزم را 

با شهرداری و اتحادیه مشاوران امالک داشته باشند.
شهردار سده لنجان با اشاره به برخی قوائد و اصطالحات 
نادرست برخی مشــاوران امالک، تاکید کرد: متصدی 
واحدهای مشــاوران امالک باید اطالعات مناسبی را 
در زمینه قوانین ثبتی، شهری، آئین نگارش و... داشته 

باشند.

ناظم الرعایا خاطرنشان کرد: از آنجا که اگر یک تخلف در 
زمینه معامالت امالک صورت پذیرد، صاحب پروانه آن 
واحد مشاور امالک پاسخگو خواهد بود، برای جلوگیری 
از ایــن امر باید تمامــی قوانین نظام صنفی از ســوی 

مشاوران امالک انجام شود.
وی با بیان اینکه شهرداری برای جلوگیری از مشکالت 
حاصله برای این صنف، آمــاده برگزاری کالس های 
آموزشــی و همچنین پاســخ دهی به قوانین ساخت و 
ساز است، افزود: امیدواریم با تشــکیل چنین جلساتی 
مشــکالت پیش رو را در این خصوص هموار و از بین 
ببریم تا شهروندان به راحتی به شــهرداری مراجعه و 

مشکالت شان حل شود.

شهردار سده لنجان:

سعی شهرداری، برخورداری 
محالت از بهترین شرایط ممکن است

علی پیراینده، شهردار نطنز گفت: با آغاز 
فصل بارندگی، شهرداری نطنز الیروبی 
دهانه پل ها و جوی ها، کانال های عبور 
پساب ها و همچنین پاک سازی و تسطیح 

رودخانه های فصلی را آغاز کرد.
وی افــزود: به منظــور جلوگیــری از 
آبگرفتگــی خیابانهــا و معابر شــهری 
و اختــالل در عبــور و مــرور ، با هدف 
 روان ســازی پســاب ها، تاکنــون اکثر

 کانال ها، پــل ها و و رســوب گیرهای 
 سطح شهر الیروبی و جهت جلوگیری از

 خسارت های ناشی از نزوالت جوی، چهار 
رودخانه فصلی سرشک، قدمگاه، باغستان 

و ریسه تسطیح شده است.
شهردار نطنز با اشــاره به آمادگی کامل 
نیروهــای خدمات شــهری در روزهای 
بارندگی تصریح کرد: طــی بازدیدهای 
میدانی صورت گرفته از پل ها در شــهر 
نطنز توســط کارشناســان و در راستای 
کاهش مشــکالت ناشــی از گرفتگی و 
تخریب، هفت پل واقــع در خیابان های 
مالک اشــتر، فاطمیه،سرشک، افوشته، 
بلوار شهید بهشــتی، بلوار طالقانی و بلوار 
 مصطفی خمینــی اصالح و بازســازی

 شد.

روان سازی جوی ها، پلها و رودخانه های فصلی نطنز

معاون خدمات شهری شهرداری کاشان گفت: طبق 
قانون، جمع آوری و دفن زباله های بیمارستانی بر 
عهده شهرداری نیست. محمدرضا عبدلی خالدی با 
اشاره به ماده7 قانون مدیریت پسماند، اظهارداشت: 
مراکزی که تولید کننده پســماند عفونی هستند، 
وظیفه حمل و نقل، نگهداری و امحای مناســب 
این گونه زباله ها را بر عهــده دارند، چرا که با ورود 
زباله های عفونی و بیمارستانی به چرخه زباله های 
خانگی، احتمال شــیوع بیماری در شهر بیشتر می 

شود و جان شهروندان به خطر می افتد.
وی افزود: در کاشــان براســاس تعاملی که میان 
وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی و 
شهرداری برقرار شده است، کار جمع آوری و انتقال 

زباله های بیمارستانی را شهرداری بر عهده دارد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
کاشــان با بیان اینکــه برای جمــع آوری و دفن 
هرکیلوگــرم زباله بالغ بر هفت هــزار و ۵۰۰ریال 
هزینه صرف می شود، گفت: شرایط دفن زباله های 
ویژه و عفونی از سازمان محیط زیست کشور ابالغ 
می شــود، زباله های عفونی توسط دستگاه هایی 
ویژه )اتوکالو( بی خطر سازی می شوند، اما طبق 
ابالغیه سازمان محیط زیست این گونه پسماند را 
نمی توان به عنوان زباله عادی تلقی کرد، بنابراین 
شــرایط خاص حمل و دفن آنها باعث شده هزینه 

های جمع آوری و دفن بسیار باال برود.
عبدلی خالدی به اســتفاده بیمارســتان های آیت 
ا... یثربی، شهید بهشتی، نقوی و میالد از دستگاه 

اتوکالو اشاره کرد و بیان داشــت: انتظار می رود 
مراکز درمانــی و کلینیک ها زباله هــا را در پاکت 
های مخصوص زبالــه های ویژه کــه زرد رنگ 
هستند بریزند و تا زمان جمع آوری با رعایت اصول 

بهداشتی در محلی ویژه ای نگهداری کنند.
وی با بیان اینکه پسماند ها به پنج نوع تقسیم می 
شوند، خاطرنشــان کرد: پســماندهای عادی که 
زباله های خانگی و ساختمانی است، پسماندهای 
پزشکی و بیمارســتانی که به پسماندهای عفونی 
و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، 
درمانی، آزمایشگاه های تشــخیص طبی و سایر 
مراکز مشابه گفته می شود،  پسماندهای ویژه که 
به پسماندهایی گفته می شود که به دلیل باالبودن 
حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل: ســمیت، 
بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشــتعال، خورندگی 
و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشند و نیز 
بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که 
نیاز به مدیریت خاص دارند، جزء پسماندهای ویژه 

محسوب می شوند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
کاشان افزود:  پســماندهای کشــاورزی از قبیل 
فضوالت، الشــه حیوانات، دام، طیــور و آبزیان و 
محصوالت کشاورزی فاســد یا غیر قابل مصرف 
و  پسماندهای صنعتی  که ناشــی از فعالیت های 
صنعتی و معدنی و پسماندهای پاالیشگاهی صنایع 
گاز، نفت، پتروشیمی، نیروگاهی است از انواع دیگر 

پسماند به شمار می رود.

هزینه 75۰ تومانی برای دفن هرکیلو زباله

جواد نصری، شــهردار فالورجان با اشــاره به عملکرد 
شهرداری در سه ماه اول آغاز به کار دوره پنجم شورای 
شهر گفت:با توجه به حساسیت و شورای اسالمی شهر 
برای رفع مشکالت و معضالت شــهری، در این مدت 
کوتاه بیش از 4۰ میلیارد ریال بودجه برای انجام پروژه 

های عمرانی و خدماتی اختصاص یافت.
وی با اشاره به اعتبار ۱۰ میلیاردی پیش بینی شده برای 
پروژه خیابان فاضل هندی گفت: یکــی از پروژه های 
بزرگ شــهرداری فالورجان که در سال جاری فعالیت 
عمرانی آن آغاز شد، آســفالت، جدولگذاری و پیاده رو 
سازی خیابان فاضل هندی است که یکی از شاهراه های 
ارتباطی و کمربندی شهر بود و با توجه به قرار گرفتن بار 
ترافیکی خیابان مالصدرا در چند ســال گذشته به دلیل 

پروژه انتقال آب، بر روی خیابــان فاضل هندی، به زیر 
سازی و آسفالت این خیابان صدمات فراوانی وارد شده 
است.شهردار فالورجان در ادامه به پروژه ساخت خیابان 
۱6 متری از خیابان آزادگان به خیابان فاضل هندی اشاره 
کرد و بیان داشت: یکی از مشکالت ترافیکی از مبادی 
ورودی شمال شهر، نبود ورودی برای دسترسی محلی 
از خیابان فضل هندی بودکه شهروندان برای مراجعه به 
مرکز شهر می بایست از میدان نماز و شهر برای دسترسی 
به مرکز شهر از خیابان عماریاسر شمالی و چهار راه شهدا 
استفاده نمایند که این امر باعث ایجاد بار ترافیکی زیادی 
در این محور ها می گردد کــه برای رفع این معضل نیاز 
به ساخت خیابان جدیدی در حد فاصل خیابان آزادگان و 

فاضل هندی می باشد 

در مراســمی شــهردار جدید محمدآباد معرفی شد. در 
این مراسم که با حضور فنایی، معاون دفتر امور شهری 
اســتانداری اصفهان برگزار شد، »حســین دهقان« به 
عنوان کلیددار جدید محمد آباد معرفی گردید. همچنین 

از مهدی نصر شهردار پیشین محمد آباد نیز تجلیل شد.

»دهقان« شهردار جدید محمدآباد شد

در3ماه اخیرصورت گرفته است؛

اختصاص 4۰میلیاردریال به پروژه های فالورجان 
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فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی

 هــر کــس از شــما کــه در بســتر خویــش با شــناخت خــدا و 
پیامبــر)ص( و اهل بیتــش)ع( بمیرد، شــهید از دنیــا رفته و 
پاداش او بر خداست و ثواب اعمال نیکویی که قصد انجام آن را 
داشته خواهد برد و نیّت او ثواب شمشیر کشیدن را دارد. هما 

نا هر چیزی را وقت مشخص و سرآمدی معین است.
موال علی )ع(

ساسان اکبرزاده

 »شــاه بیت موفقیت شــهردار و اعضای دوره چهارم 
شورای اسالمی خمینی شهر، به نتیجه رساندن و اتمام 
پروژه های نیمه تمام و افتتاح آنها، به گونه ای که مردم 
طلب می کردند بود، پروژه هایی که سال ها روی زمین 

مانده بودند.« 
شــهردار خمینی شــهر در گفتگــوی اختصاصــی با 
نصف جهان این مطلب را اعالم کرد و اظهار داشــت: 
اقدامات شهرداری خمینی شــهر در چهارسال گذشته 
در ارتقای شــهر در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و 

گردشگری نقش مؤثری داشت. 
علی اصغر حاج حیدری با تشریح این فعالیت ها افزود: در 
دوره چهارم شورای اسالمی خمینی شهر، خوشبختانه 
منطقه گردشــگری الدر کلید خــورد و همچنان باید 
پیشبرد تا این منطقه در سطح استان، کشور و بین المللی 
مطرح شود. از سوی دیگر اراضی بام سبز خمینی شهر 
خریداری و اقدامات عمرانی آن آغاز شد و امید است فاز 
دوم  آن در نوروز امسال به بهره برداری برسد. همچنین 
برخی از خانه هــای قدیمی که میــراث ماندگار و 
دارای ثبت میراثی بوده نیز خریداری شــده و 
امروز به عنوان جاذبه های گردشگری در 

خمینی شهر مدنظر است. 
وی افــزود: در بخــش 
اقدامــات فرهنگی 

هــم 

برگزاری برنامه های شادی آفرین و ایجاد شور و نشاط 
به مناســبت های مختلف و در اعیاد گوناگون در سطح 
خمینی شهر برای مردم اجرایی شــد که احساس هم 
می شد نیاز مردم شهر باشد. در زمینه شعر، ادبیات، هنر و 
موسیقی هم برنامه هایی برپا بود که با استقبال بی سابقه 
مردم همراه بود. در این رابطه برپایی ُجنگ های چندده 
هزار نفری در الدر و ســوگواره هایی که در شــهر اجرا 
شد شاه بیت فعالیت های فرهنگی به حساب می آید که 

توانست تأثیرات فرهنگی در شهر داشته باشد. 
حاج حیــدری، اعتماد مــردم به شــهرداری و اعتماد 
شــهرداری به مــردم را اصلی ترین عامــل موفقیت 
فعالیت های انجام شده عمرانی، فرهنگی، گردشگری، 
اجتماعی و... در خمینی شهر خواند و اضافه کرد: این امر 
سبب شد پرداخت ها به سوی شهرداری سرازیر شود و 
علیرغم اینکه امروز رکود اقتصادی در کشور حاکم است 
و مشــکالت مالی وجود دارد بتوانیم درآمد شهرداری 
خمینی شهر را سه برابر افزایش دهیم. البته در این راستا 
نباید از کمک های مستقیم مالی خّیرین در همه زمینه ها 
به ویژه برنامه های فرهنگی- هنری که همواره در کنار 
شهرداری بودند غافل شد. حتی خّیرین سنگ تزیینی 
شهر را به صورت هدیه به شــهروندان ارائه دادند. این 
درحالی است که انصافًا به همت مســئوالن استان با 
تعاملی که بین مسئوالن شــهر و استان به وجود آمده، 
حمایت های بسیار خوبی از خمینی شهر صورت گرفت 
که باید از حمایت و پشــتیبانی استاندار قبلی اصفهان و 
مدیرکل راه و شهرسازی استان که بعد از 25 سال موجب 
حل اختالف میان شهرداری و مسکن و شهرسازی شده 
و ساکنین منظریه با جمعیتی افزون بر 60 هزار 
نفر، طعم فعالیت هــای عمرانی را 
چشیدند و از خدمات 

زیرسازی، آسفالت و جدول بهره مند شدند، تشکر کنم. 
شهردار خمینی شهر از تعامل مسئوالن خمینی شهر و 
دانشــگاه صنعتی اصفهان خبر داد و گفت: با تعامالت 
انجام شده، خوشبختانه مطالبات شهرداری خمینی شهر 
از دانشــگاه صنعتی اصفهان در قالب اوراق ســکوک 
اســالمی دریافت شد که این تأثیر بســزایی در ارتباط 
دانشگاه با مردم ایجاد کرد و قطعاً با وصول اوراق، جهشی 

در ارائه خدمات عمرانی در شهر را شاهد خواهیم بود. 
حاج حیدری از رئیس دانشگاه صنعتی و همه همکارانش 
بخاطر تعامل و همکاری با شــهردار و اعضای شورای 

اسالمی خمینی شهر قدردانی کرد. 
وی در خصوص تکلیف بلوار آزادگان که به عنوان بلوار 
مرگ در خمینی شهر معروف شده هم گفت: با توجه به 
تردد کامیون و تریلر در داخل بلوار آزادگان که به عنوان 
یک جاده برون شهری در اختیار راه و شهرسازی است 
و با عنایت به احداث کمربنــدی و پل هایی که ارتباط 
کمربندی قدیم را با جدید برقــرار می کند ولی هنوز به 
صورت نیمه تمام رها شده اســت باید یادآور شــوم در 
صورتی که پل های آن به بهره برداری برسد و کامیون و 
تریلر در بلوار آزادگان تردد نکند، شهرداری آمادگی دارد 

این بلوار را تحویل بگیرد. 
وی مهمترین برنامه خود در چهار ســال دوم در ِسَمت 
شــهردار خمینی شــهر را تســهیل در عبور و مرور با 
آزادســازی خیابان ها، رفع گره هــای ترافیکی داخل 
شهر، ایجاد فضاهای پارک محله ای محدود با امکانات 
وسایل اسباب بازی کودکان و وسایل ورزشی و امکانات 
اســتفاده عمومی از پارک ها در سطح محالت، توسعه 
مباحث فرهنگی با ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه 
هنر هنرمندان در زمینه های مختلف برشمرد و تصریح 
کرد: احیای بافت فرســوده به عنوان امکانات شهری 
و زندگی مجدد، توســعه اماکن گردشــگری با توجه 
به زیرســاخت هایی که در دوره چهارم شــورا 
در مناطقــی چــون منطقه 

گردشــگری الدر به وســعت 230 هکتــار و منطقه 
گردشگری بام سبز به وســعت 120 هکتار، ایجاد جاده 
معروف به جاده دو شاخ به کمربندی به منظور دسترسی 
وسیله نقلیه ســنگین به منطقه کارگاهی و استفاده از 
توانایی بخش خصوصی در اقدامات شــهرداری و... از 

برنامه های اولویت دار شهرداری خمینی شهر است. 
حاج حیدری مشــارکت بخش خصوصی را از اقدامات 
تأمین منابع درآمدی برای شــهرداری خمینی شــهر 
می داند و می گوید: برنامه ریزی برای ایجاد سیتی سنتر 
بزرگ شهر توسط بخش خصوصی با مشارکت شهرداری 
صورت گرفته و در آینده نزدیک نیز اجرایی خواهد شد. 
این درحالی است که حفظ و توسعه فضای سبز از طریق 
اســتفاده بهینه از منابع آب به صورت آبیاری قطره ای و 

تحت فشار بارانی مدنظر می باشد. 
وی خاطرنشــان کرد: در خمینی شهر 600 هکتار بافت 
فرسوده داریم که در محالت مختلف پراکنده هستند و 
نوع کار در بافت های فرسوده هم متفاوت است چرا که 
برخی از مناطق بافت فرسوده خالی از سکنه و به صورت 
مخروبه اســت که برنامه ریزی مجتمع و تفکیک برای 
احیای آنها در دستور کار خواهد بود و هم اکنون نیز 3/6 
هکتار از بافت فرسوده خیابان مرکزی در حال اجراست 
و برخی از محالت نیز با توجه به سکونت در محل، نیاز 
به دسترسی های آســان تر و امکانات گوناگون از قبیل 
پارک و... دارد که با ایجاد آنها می توان بافت را حفظ کرد 
و برخی از محالت فرســوده را هم باید در قالب ریزدانه 

برنامه ریزی و روی آنها کار کرد که چندین مورد است. 
شهردار خمینی شهر با اشــاره به فعالیت های عمرانی 
در دســت اجرا در خمینی شــهر گفت: اجرای گره های 
ترافیکی انتهای خیابان مدرس کــه طی 15 روز آینده 
اصالح و افتتاح خواهد شــد. اصالح گره های ترافیکی 
جاده دو شاخ، چهارراه دولت و چند گره ترافیکی دیگر، 
اجرای خیابان مرکزی حدفاصل خیابان شــریعتی به 
خیابان امام )ره( شمالی، اجرای ادامه خیابان پیچ توحید، 
چندین مورد آزادسازی باقیمانده از خیابان شهید صدوقی، 
افتتاح فاز دوم منطقه گردشگری بام سبز، توسعه فاز 
سوم منطقه گردشگری 

الدر، زیرسازی، جدول و آسفالت چهار محله منظریه، 
افتتاح خانه هنرمندان و... از جمله فعالیت های عمرانی در 
دست اجرا در خمینی شهر بوده که امید است تا پایان سال 

جاری افتتاح شوند و به بهره برداری برسند. 
حاج حیدری گفت: متأسفانه شرایط رکود در ساخت و ساز 
و مشکالت اقتصادی، تأثیر منفی در درآمد شهرداری ها 
داشــته، ولی با اعتماد مردم به شــهرداری و پیگیری 
مطالبات و معوقات و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری 
در شهر همواره تالش شد، بتوانیم درآمدهای شهرداری 
خمینی شــهر را افزایش دهیم که تا حدودی موفق هم 

بودیم. 
وی از مســئوالن اســتان خواســت تا به 
خمینی شهر به عنوان یک شــهر پویا نگاه 
کرده و با توجه به نزدیکی خمینی شــهر به 
اصفهان، برای رشد و توسعه آن برنامه ریزی 
کنند و رشد و توسعه خمینی شهر را متوازن 
با شــهر اصفهان ببینند که اگر جز این باشد 
خمینی شــهر به عنوان یک کانون جمعیتی 
بیش از 300 هزار نفری، مشکالت فراوان، 
هم برای خمینی شــهر و هم برای اصفهان 

ایجاد خواهد کرد. 
حاج حیدری ادامه داد: اگر به این امر بی توجهی شــود، 
توانمندان خمینی شهری از این شهر مهاجرت کرده و در 
مقابل، مهاجران ضعیف در خمینی شهر جایگزین شده و 
خمینی شهر به عنوان یک منطقه حاشیه نشین مشکالت 
فراوانی را برای کالنشهر اصفهان ایجاد می کند و این دور 
از انصاف است که سرانه درآمد یک نفر در شهر اصفهان 
حدود 1/5 میلیون تومان و در خمینی شــهر 400 هزار 

تومان در سال باشد. 
شهردار خمینی شــهر به ویژگی های اعضای شورای 
شهر در دوره پنجم هم اشــاره کرد و گفت: خوشبختانه 
با حضور نیروهــای تحصیلکرده جــوان و با تجربه در 
دوره پنجم شورا و هماهنگی و تعامالتی که وجود دارد 
شاهد تأثیرات مؤثر در جهت رشد و ارتقای شهر خواهیم 
بود. این درحالی است که هماهنگی خوبی بین اعضای 
شورا و شهردار وجود دارد، تا بتوانیم روز به روز خدمات 
شایان توجه و بیشــتری را به مردم ارائه دهیم. البته 

می دانید که قطعًا نیازها زیاد وکاســتی ها فراوان بوده و 
ما سعی کرده و می کنیم با تمام توان کاستی را کاهش 
داده و نیازها را برطرف ســازیم. بنابراین از مردم فهیم 
خمینی شــهر انتظار داریم با پرداخت عــوارض و... از 
خادمان خود حمایت کرده و این حمایت ها را اســتمرار 
ببخشند تا ما نیز با انگیزه بیشتر، خدمات مطلوب تری به 

شهروندان ارائه کنیم. 
وی البته مطالبه گری مردم، ارائه راهکار برای پیشرفت 
و عدم بی تفاوتی مردم نسبت به خانه دوم خود که شهر 
است را از نمونه های یک آرمان شهر می داند و خواستار 
فرهنگســازی بیش از پیش در زمینه رعایت خدمات 

شهری از سوی مردم شد. 

شهردار خمینی شهر در گفتگوی اختصاصی با نصف جهان: 

اعتماد مردم به شهرداری و اعتماد شهرداری به مردم 
عامل موفقیت شهرداری خمینی شهر است

احیای بافت 
فرسوده به عنوان امکانات 
شهری و زندگی مجدد، 
توسعه اماکن گردشگری 

با توجه به زیرساخت هایی 
که در دوره چهارم شورا 
در مناطقی چون منطقه 

گردشگری الدر به وسعت 
230 هکتار و منطقه 

گردشگری بام سبز به 
وسعت 120 هکتار، ایجاد 

جاده معروف به جاده 
دو شاخ به کمربندی به 

منظور دسترسی وسیله نقلیه 
سنگین به منطقه کارگاهی 
و استفاده از توانایی بخش 

خصوصی در اقدامات 
شهرداری و... از برنامه های 

اولویت دار شهرداری 
خمینی شهر است
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