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تقویت گردشگرى شهرى در باغبادران
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بازنگرى برنامه هاى حوزه هاى 
فرهنگى و اجتماعى 
در زرین شهر
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شهردار زرین شهر گفت: شهردارى زرین 
شهر توجه ویژه اى به اسکان، بهداشت 
و سالمت، امنیت و اطالع رسانى در مورد 
جاذبه هاى گردشگرى این شهر و آشنایى با 
آداب و رسوم زرین شهر داشته و بر همین 
اساس، برنامه ریزى مناسبى در این خصوص 
در زرین شهر شکل گرفته است.
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ارائه بسته تشویقى 
ساخت و ساز 

در نطنز
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سفـــر
 450 هزار گردشگر

 به نیاسر
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اقتصاد شهر مبارکه 
در گرو 

توسعه گردشگرى 
است
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ساماندهی پسماند
 در تمام شهرها 

و روستاها

4

تغییر بافت شهر 
ورنامخواست از 
فرسوده به جدید

فردا؛اولین دیدار مردمى شهردار نجف آباد
 در سال 1397

3 سال مراقبت ازدرختان و معافیت از پرداخت عوارض

شهردار باغبادران خبر داد؛ 

4

افزایش بودجه 
شهردارى دولت آباد
به 33میلیارد تومان

شهردار آران و بیدگل:

شهردارى به مشارکت محله ها 
براى نوسازى بافت آسیب پذیر نیاز دارد

مدیریت زباله یکى از حیاتى ترین کارهایى است که روزانه در هر 
شهري انجام مى شــود، زیرا اولیاي امور با مشکالت دفع مقادیر 
عظیمى از زباله تولیدي روزانه مواجه هستند. به همین دلیل است 
که تفکیک زباله از مبدأ باید بســیارمورد توجه قرار گیرد. بازیافت 
زباله ها از دو جهت مفید خواهد بود: هــم زباله کمتري در محیط 
ایجاد خواهد شد و هم مواد خام کمتري مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.
 اکنون این ســئوال مطرح مى شــود که آیا تا به حال به این فکر

کرده اید که نقش شــما در حفظ منابع طبیعى، کاهش آلودگى، و 
کاهش مصرف انرژي چقدر پررنگ است؟ 

همه ما روزانه خبرهاي نا امید کننده فراوانى در زمینه محیط زیست 
مى شــنویم: بحران انرژي، بحران آب، آلودگى هواي شــهرها، 
افزایش نگران کننده تولید زباله و... یکى از رفتارهاي اشتباه ما، به 
زباله مربوط مى شود؛ از ریختن آن در کوچه و خیابان گرفته تا جدا 

نکردن زباله ها و حتى به موقع نگذاشتن آنها در مخازن. 
این موضوع را دست کم نگیرید. شاید هر روز، کوچه و محله تان را 
تمیز و پاك دیده اید و متوجه اشتباهى که بسیاري از ما آدم ها انجام 

مى دهیم نشده اید. در مباحث مربوط به زباله، توجه به پیشگیري 
از تولید زباله، کاهش مقدار تولید زباله، اســتفاده از تولیداتى که به 
دفعات قابل استفاده باشند، بازیافت و دفن زباله از اهمیت به سزایى 

برخوردار است. 
***

همه نوع زباله خانگى را مى شود به نوعى محدودتر کرد و با درست 
مصرف کردن، در پایین آوردن ســطح زباله هاي تولیدي، نقشى 

داشت. 
بسیاري از این زباله ها که در واقع پس مانده خوراکى ها است، به 
نوعى با تبدیل شدن به کود کمپوســت، قابل بازگشت به چرخه 
محیط زیست هســتند، اما تولیداتى که پایه نایلونى و پالستیکى 
دارند، دیگر هیچ گاه به طبیعت برنمى گردند. براي بهتر زیستن در 
شهرها، عالوه بر اینکه به مدیریت توانمند نیاز داریم، به تعامل مثبت 
همه شــهروندان با اینمدیریت هم نیاز داریم. این که شهروندان، 
مدیران شهري را تنها متولیان امور اجرایى در شهر بدانند و از خود 
سلب مسئولیت کرده و به مشکالتى که در کوچه و خیابان به وجود 
مى آید، هیچ توجهى نداشته باشــند، زندگى در شهر را با مشکل 

مواجه مى کند.
ما شهروندان باید نگاهى عمیق تر به تولید زباله در خانه هاي خود 
بیندازیم: به طور کلى زباله هاي خانگى از دو قسمت تشکیل شده 

است:
الف ) پسماند تر نظیر انواع باقیمانده مواد غذایى ، میوه و سبزیجات 

و...
ب : پسماند خشــک نظیر انواع پالستیک و الســتیک، فلزات و 
قوطى هاي کنسرو، شیشه ها و ظروف شیشــه اي، کاغذ و مقوا، 

ظروف یکبار مصرف، نان خشک و...
***

مدیریت مواد زاید جامد در منزل بخش جامعى از نگهداري منزل 
اســت، زیرا از این طریق مى توانید در رها شدن شهرتان از تهدید 
زباله سهیم باشید. فرآیند مدیریت مواد زاید سه عنصر اساسى دارد 
که عبارتند از کاهش، استفاده مجدد و بازیافت هدف اصلى از کاهش 
تولید زباله این است که تولید زباله به حداقلى که ممکن است، برسد.

شــما مى توانید تولید زباله را با مصرف کمتر که تولید زباله کمتر 
مى کند، کاهش دهید. به هنگام خرید مى توانید از کیسه پارچه اي 

به جاي کیسه نایلونى استفاده کنید. یک کیسه پالستیکى در نهایت 
زباله مى شــود و ما مى توانیم با جایگزینى کیســه هاي پارچه اي با 
کیسه هاي پالستیکى، زباله تولیدي خود را کم کنیم. منظور از استفاده 
مجدد یعنى اســتفاده دوباره و دوباره از یک ماده به اندازه اي که جا 

دارد است. 
بهترین مثال، اســتفاده از شیشــه هاي رب اســت که پــس از اتمام 
محتویــات رب، مى تــوان از آن به عنــوان ظروف نگهــداري ادویه 
جات اســتفاده کــرد و در نهایت بازیافت، ســومین گام اســت.براي 
بازیافــت زباله الزم اســت کــه زباله از مبــدا تفکیک شــود. اکنون، 
ســئوال اینجاســت که: تفکیک زباله یعنى چه؟ تاکنون چه میزان به 
تفکیک زباله هاي تر از خشــک در منزل، مدرســه، یــا محل کار خود
پرداخته اید؟ به جداسازي پسماندهاي خشــک و تر از یکدیگر در مبداء 
تولید (مراکز مسکونى، اداري، تجاري،آموزشى) تفکیک از مبدأ مى گویند.

و اما چرا تفکیک از مبدا؟چرا نه؟ پس چه باید کرد؟ 
پیش از هر چیزي باید سعى شــود در تولید زباله حداکثر دقت را به 
خرج دهیم، البته نه اینکه مصرف نکنیم، اما حتى المقدور از مصرف 

کاالهاي یک بارمصرف خودداري کرده و بى جهت چیزي را دور 
نیاندازیم. یعنى از مواد و کاالها استفاده صحیح و بهینه داشته باشیم. 
با این کار، عالوه برصرفه جویى در هزینه خانواده، مصرف مواد اولیه 

و انرژي، مقدار کمتري هم زباله تولید کرده ایم .
 بازیافت یک راه حل کامل و قطعى براي مدیریت پسماند نیست، 
اما از تولید زباله بیشتر و مصرف منابع بهتر است. بازیافت یک گام به 
سوي زندگى سبز هم به شمار مى آید. منظور از زندگى سبز عبارت 
اســت از: انجام هر کاري که از تولید زیاد پسماند جلوگیري کند، 

آلودگى کمتري تولید و انرژي کمتري مصرف کند. 
بازکاهى، بازمصرف و بازیافت در کانون زندگى سبز قرار مى گیرند. 
کاهش تولید پســماند و بازیافت کردن، راه را بــر صرفه جویى در 
مصرف منابع زمین مى گشاید و آنها را از هدر رفتن و نابودي زمین 
نجات مى دهد. عادت هاي مصرف به اینکه چگونه زندگى مى کنید، 
چه چیزي مى خرید و چقدر انرژي مصرف مى کنید، بستگى دارند. 
کارشناسان محیط زیست مى گویند که اکثر مردم باید از طریق خرید 
کمتر و مصرف کمتر، عادت هاي مصرف خود را تغییر دهند تا به بقاي 

منابع زمین و سپردن آن به دست آیندگان کمک کنند.

نقش شهروندان در بازیافت و تفکیک زباله ها
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با هدف اســتفاده کمتراز خودروهاى تک سرنشــین، 
مدیــران و پرســنل ســازمان فرهنگــى ورزشــى 
شهردارى کاشــان از میدان جهاد با دوچرخه به سر کار 

رفتند.
 مدیر عامل ســازمان فرهنگى ورزشــى شــهردارى 
کاشــان با اعالم این خبر گفت: این برنامه با همراهى 
شهردار کاشان و دیگر مدیران ارشــد شهرى و با پیام 
«از خودمان شروع کنیم ، پنج شنبه هاى پاك» از محل 
ایستگاه دوچرخه سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 

کاشان واقع در میدان جهاد آغاز شد.
مرتضى والى زاده یادآور شد: در اولین روز اجراى طرح 
«پنج شنبه هاى بدون خودرو» شرکت کنندگان مسیر 
دو کیلومترى تا ســازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 
کاشان جنب پارك آیت ا... مدنى را رکاب زده و در سر 

کار حاضر شدند.
مدیر عامل ســازمان فرهنگى ورزشــى شــهردارى 
کاشان، توسعه فرهنگ دوچرخه سوارى به عنوان یک 
شیوه کارآمد جابه جایى درمســافت هاى کوتاه، کمک

به کاهش آلودگى هوا و صدا، توســعه حمل ونقل پاك 
و همچنین ترویج زیســت محیطى را از جمله اهداف 
برگزارى طرح «پنج شــنبه هاى بدون خودرو» عنوان 

کرد.
والــى زاده اظهارداشــت: امیدواریــم بــا اســتقبال 
کارمندان و مدیران ســایراداره ها و ارگان هاى کاشان 
و حمایت و پشتیبانى مسئوالن دســتگاه هاى ذیربط، 
شــاهد همگانى شــدن و مانــدگارى  اجــراى این 

طرح در کاشان باشیم.
وى با تأکید بر این موضــوع که موفقیت در اجراى  این 
طرح، عالوه بــر آموزش طریقه اســتفاده از دوچرخه، 

بى تردید نیازمند همکارى شهروندان  مى باشد، اجراى 
طرح»پنج شنبه هاى بدون خودرو» در کاشان را شروعى 
براى یک گام رو به جلودانست و اظهار داشت: با  ترغیب 

جدى شهروندان و مســئوالن شــهرى به استفاده از 
دوچرخه در مسیرهاى درون شهرى، مى توان به اجراى 

دائمى چنین طرحى اعتبار بخشید.

شهردار شهرضا گفت: عملیات اجرایى آزادسازى مسیر 
خیابان شهید کشــورى در شهرضا آغاز شــده و تا این 
مرحله، اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال براى این پروژه 
هزینه شــده اســت.رحیم جافرى عنوان کرد: یکى از 
مهمترین مشکالت شهروندان شهرضا، ترافیک است 
که در مســیرهاى مختلف، مشــکالت زیادى را براى 

شهروندان ایجاد کرده است.
وى ادامه داد: شهردارى شهرضا بارها طرح هاى مختلفى 
را در شوراى ترافیک شهرســتان و کمیته هاى فرعى، 
مطرح و پس از اخذ مصوبات از مراجع ذیصالح، اجرا کرده 

تا بخشى از معضالت موجود در این زمینه برطرف شود.

شهردار شهرضا بیان داشت: یکى از بهترین راهکارهاى 
موجود براى حل معضل ترافیک شهرى شهرضا، احداث 
خیابان هایى است که بتواند بار ترافیکى را به مناطق دیگر 
انتقال دهد.جافرى اضافه کرد: احداث خیابان شــهید 
کشورى، به عنوان یکى از بزرگترین پروژه هاى عمرانى 
شهردارى شهرضا در ســال 96 و 97 طراحى و عملیات 

آزادسازى مسیر آن نیز آغاز شده است.
شهردار شــهرضا عنوان کرد: براى اجراى این طرح، در 
نیمه دوم سال گذشــته اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال 
هزینه شد و به عنوان یکى از طرح هاى مهم شهردارى در 

سال جارى دنبال خواهد شد.

على پیراینده، شــهردار نطنز گفت: شــهردارى نطنز با 
مصوبه شوراى اســالمى شــهر در بیش از 15 محله، 
تخفیف ویژه بافت فرسوده از 50 تا 80 درصدى صدور 
پروانه را آغاز کرده اســت.  وى از  بسته تشویقى ساخت 
و ساز خبر داد و اظهار داشت: بســته تشویقى ساخت و 
سازحمایت دولت از بهسازى بافت فرسوده، مدتى است 
آغاز شده که باغشــهر تاریخى نطنز از این امر مستثنى 
نیســت.وى افزود: شــهردارى نطنز با مصوبه شوراى 
اسالمى شــهر در بیش از 15 محله تخفیف ویژه بافت 
فرسوده از 50 تا 80 درصدى صدور پروانه را آغاز نموده 
است.شهردار نطنز تصریح کرد: محالت مورد نظر این 

شهردارى از جمله قصبه، کوچه فاره، سرشک، وشوشاد، 
باغستان، مزید آباد، افوشته، دشتله، حاجیها، شهرینان، 
کوچه میر، ریســه، کندز، مزرعه خطیر و خیابان شهید 
شعبانى است.وى اضافه کرد: این تخفیفات شامل کلیه 

پالك هایى است که کاربرى مسکونى دارند.
پیراینده اظهارداشت: پالك هایى که در کنار معابر کمتر 
از 12 متر قرار دارند تــا 65 درصد تخفیف، پالك هایى 
که در کنار معابر 12 متــر و باالتر قرار دارند تا 50 درصد 
تخفیف و پــالك هایى که در محــالت مزرعه خطیر، 
ریسه و کندز قرار دارند، تا ســقف 80 درصد تخفیف را 

شامل مى شوند.

خیابان کشورى، طرح مهم 
شهردارى شهرضا 

ارائه بسته تشویقى 
ساخت و ساز در نطنز

ارسال دفترچه عوارض محلى 
شهردارى قهدریجان به استاندارى

 در اجـراى تبصـره یـک مـاده 50 قانون مالیـات بر 
ارزش افـزوده و همچنیـن بنـد 16 مـاده 71 و مـاده 
77 قانون تشـکیالت، وظایـف و انتخابات شـوراى 
اسالمى کشور و انتخاب شهرداران، دفترچه عوارض 
محلى شـهردارى قهدریجان که  به تصویب شوراى 
اسالمى شهر قهدریجان رسیده و در قالب نامه اى به 

استاندارى اصفهان ارسال شد.

رقابت قوي ترین مردان 
کوچولو در کاشان

براى سومین سـال متوالى، رقابت قوي ترین مردان 
کوچولو در کاشان برگزار شد.

معاون ورزش سـازمان فرهنگى ورزشـى شهردارى 
کاشـان گفت: این مسـابقات، امسـال براى سومین 

سال متوالى اجرا شد.
سـجاد مظفـرى تبار با اشـاره بـه حضـور مهمانان و 
گردشگران نوروزى در کاشان در ایام نوروز گفت: در 
این رقابت که در سه رده سنى، با حضور کودکان 5 تا 
7 سال انجام شد، کودکان مهمان و مسافر نوروزى به 

مصاف یکدیگر رفتند.
وى افزود:کودکان شرکت کننده در این مسابقات در 
بخش هاى حمل اتومبیل شارژى، حمل کاالى خرید 
مادر و حمل سبد شامل توپ بسکتبال، با یکدیگر به 
رقابت پرداختند ودر پایان به نفرات برتر جوایز ارزنده 

و مدال قهرمانى نیز اهدا شد.

اعالم پیشرفت طرح هاي بازآفرینی 
شهري توسط استاندارى ها

 هیربـد معصومـی، معـاون امـور شـهرداري هـاي 
سـازمان شـهرداري ها ودهیاري هاي کشـور گفت: 
پیرو رونمایی از طرح ملی بازآفرینی شـهري توسـط 
رئیس جمهور و به منظور نظارت اسـتانداران بر روند 
پیشـرفت اجراي «طرح ملی بازآفرینی شـهري» در 
استان ها و لزوم کنترل مستمر دستگاه هاي اجرایی 
مسـؤل اجراي طرح و  ارسـال گزارشـات به صورت
ماهانـه از وضعیـت پیشـرفت فیزیکـی پـروژه هـا،
«سـامانه پایـش طـرح ملـی بازآفرینـی شـهري»
در پورتـال اطـالع رسـانی ایـن سـازمان بارگذاري

 شد.
وي بیان داشت: در گام نخست تکمیل اطالعات این 
سامانه، صرفاً شهرهاي داراي محدوده بافت فرسوده و 
طرح مصوب را که مشمول اجراي طرح ملی بازآفرینی 

شهري هستند، شامل می شود.
معصومی افزود: دبیرخانه پیگیري و پایش طرح ملی 
بازآفرینی شـهري در دفتـر برنامه ریـزي و مدیریت 
توسعه شـهري مسـتقر بوده و اسـتانداري ها موظف 
هستند در بیستم هرماه، گزارش اقدامات و پیشرفت 
فیزیکی طرح هـا را در قالب فرم هاي مشـخص و از 
طریق سامانه، تکمیل و براي جمع بندي به دبیرخانه 

ارسال نمایند.

در خدمت رسانى به مردم 
نباید ذره اى کوتاهى کنیم

عیســى بهمنى، شهردار شاهین شــهر گفت: همه 
ما بایــد از خداونــد بخواهیم در همه حــال توفیق 
خدمت به مــردم را به ما عطا نماید و در این راســتا، 
نبایــد در خدمت رســانى به آنــان ذره اى کوتاهى

کنیم.
وى با اشاره به فعالیت هاى ستاد استقبال از مسافران 
نوروزى شهردارى شاهین شــهر گفت: شهردارى 
امسال برنامه هاى ویژه اى نظیر بسته هاى فرهنگى، 
اجراى برنامه هاى شــاد و متنوع، ایجاد غرفه هاى 
قومى و طایفه اى، تور شــاهین شــهر گردى براى 
مســافران نوروزى تدارك دیده بود تا ضمن معرفى 
شاهین شهر به مسافران، آنها با خاطره اى خوش این 

شهر را ترك کنند.
شهردار شاهین شهر تصریح نمود: آنچه ما را امیدوار 
مى سازد، حمایت هاى بى دریغ شهروندان، شوراى 
اسالمى شهر، مسئوالن شاهین شهر و تالش هاى 
شبانه روزى همکارانمان در شهردارى شاهین شهر و 

سازمان هاى وابسته است.

روى خط

طرح «اســتقبال از بهار» با هدف زیباســازى محیط 
شهرى، شادابى و نشاط شهروندان و مسافران نوروزى 

توسط شهردارى دستگرد اجرا شد.
شهردار دستگرد گفت: طرح «استقبال از بهار» با هدف 
زیباسازى محیط شهرى، شادابى و نشاط شهروندان و 
مسافران نوروزى توسط شهردارى دستگرد به منظور 
نظافت و آراستگى محیط زندگى در آستانه سال نو در 
قالب برنامه هاى عمرانى، ترافیکى و خدمات شهرى و 

با بسیج تمام نیروها و امکانات اجرا شد.
محســن تجویدى افزود: در این طــرح، تمام نقاط و 
محله هاى شــهر با نظارت خدمات شهرى، اقدام به 
آماده سازى شهر براى استقبال از سال جدید و فصل 
بهار کردند.وى خاطرنشان کرد: این طرح با لکه گیرى و 
آسفالت کوچه ها و خیابان ها، رفت  و روب معابر، کوچه ها 
و خیابان ها، شست وشوى انهار و جوى ها، رنگ آمیزى 
انهار و جداول و مبلمان شهرى در دستور کار شهردارى 

قرار گرفت.
تجویدى در ادامه در خصوص اقدامات و اجراى طرح 
اســتقبال از بهار اظهار داشــت: عالوه بر بازپیرایى 
پارك ها، میادین و بلوارها، کاشت بوته هاى گل و گیاه 
در پارك ها و ورودى هاى اصلى شهر، ترمیم و بازسازى 
سرعت گیرها، کابل کشى و روشنایى هاى پارك ها و 
ورودى ها شهر، ترمیم آسفالت معابر نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.
شهردار دستگرد زیرسازى جاده 20مترى بهشت عباس، 
نصب نرده هاى محوطه ورودى شهردارى، اجراى کانیو، 
نصب تابلوهاى اسامى کوچه ها، رنگ آمیزى تیرهاى 
فلزى سطح شــهر، نورپردازى میادین، اجراى جداول، 
نصب مجموعه اسباب بازى در پارك هاى سطح شهر، 
عملیات کاشت گل و توزیع 500 اصله نهال و ... را از 

دیگر اقدامات شهردارى دستگرد نام برد.

جانشین ستاد هماهنگى خدمات سفر شهرضا گفت: شمار مسافران نوروزى شهرضا در 
مقایسه با سال گذشته، 80 درصد افزایش داشته است.

محمدمهدى موالییان اظهار داشت: از 27 اسفندماه ســال 96 تا 13 فروردین امسال، 
229 هزار و 488 نفر از مســافران و زائران نوروزى در قالب 26 هزار و 267 خانوار وارد 

شهرضا شده اند.
وى ادامه داد: از مجموع مسافران، 19 هزار و 763 نفر در قالب چهار هزار و 899 خانوار در 
مدارس،26 هزار و 920 نفر در قالب شش هزار و 182 خانوار در آستان مقدس امامزاده 
شــاهرضا و 61 هزار و 915 نفر در قالب 11 هزار و 746 خانوار در کمپینگ هاى سطح 

شهر اسکان داده شده اند.
جانشین ســتاد هماهنگى خدمات سفر شــهرضا با بیان اینکه هفت هزار و 738 نفر از 
مســافران در قالب هزار و 616 خانوار در ادارات، دانشــگاه ها و مراکز نظامى این شهر 
اسکان داده شده اند، تصریح کرد: دو هزار و 937 نفر از مسافران در قالب 944 خانوار در 
هتل ها و مسافرخانه ها و چهار هزار و 415 نفر در قالب 880 خانوار در سایر اماکن اسکان 

داده شدند.
موالییان با بیــان اینکه در این مدت بــه 143 نفر مصدوم حوادث و ســوانح مختلف 
امدادرسانى شده است، گفت: 87 نفر در حوادث درون شهرى دچار مصدومیت شدند که 
از این تعداد، دو نفر فوت کردند، این در حالى است که از 51 نفر حادثه دیده سوانح برون 

شهرى نیز سه نفر جان خود را از دست دادند. 
وى اضافه کرد: 610 نفر از بیماران و حادثه دیدگان در ایستگاه هاى سالمت به صورت 

سرپایى مداوا شدند و 180 نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند.
جانشین ستاد هماهنگى خدمات سفر شهرضا گفت: در نوروز 96 تعداد 68 هزار و 904 
نفر مسافر و 88 هزار و 200 نفر زائر وارد شهرضا شدند که در مقایسه با سال 97، شمار 

مسافران 80 درصد و شمار زائران 20 درصد افزایش داشته است.

450 هزار گردشگر، در ایام نوروز 
به شهر نیاسر سفر کردند.

شهردار نیاسر گفت: از 28 اسفند 
تــا 13 فروردیــن، 450 هزار 
گردشــگر داخلى و خارجى به 
شهر نیاسر ســفر کردند و از آثار 
تاریخى و طبیعى این شهر بازدید 

کردند.
سبحان نظرى با اشاره به اینکه 
از این تعداد گردشگر، سه هزار و 
500 گردشگر خارجى بوده اند، 
افزود: آبشــار و چهار تاقى این 
شــهر، به عنوان پربازدید ترین 
آثار طبیعى و تاریخى این شهر بوده است. وى گفت: به طور میانگین در این ایام، 45 هزار گردشگر در 80 

اقامتگاه ثابت و موقت این شهر اسکان داشته اند.
نیاسر در 15 کیلومترى کاشان واقع شده است و داراى آثار تاریخى و طبیعى از جمله چار تاقى، غار رئیس، 
باغ تاریخى تاالر، چشمه اســکندریه، کوشک صفوى، آبشار، حمام صفویه، آســیاب آبى، برج چاله  قاب ، 

دشت هاى آالله و شقایق است.

رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه گفت: آینده و 
اقتصاد شــهر مبارکه در گروى توســعه و گسترش 

صنعت گردشگرى است.
ســجاد خالوزاده اظهارداشــت: مجموعه مدیریت 
شــهرى مبارکه برنامه هــاى گســترده اى براى 
توسعه گردشگرى در دســتور کار خود دارد و حوزه 
گردشگرى به حوزه اى مهم در این مجموعه تبدیل  

شده است.
وى گفت: با توجه به جاذبه هاى گردشــگرى متعدد 
در شهر مبارکه، زیرســاخت ها باید به گونه اى باشد 
که بتوانیم در تمام روزهاى ســال جذب گردشــگر 

داشته باشیم.
رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه گفت: رویکرد 
برنامه هاى مدیریت شــهرى مبارکه براى سال 97، 
توجه بیشــتر به تفریحات سالم و نشــاط اجتماعى 

خانواده ها است.
خالوزاده افــزود: از جمله نیازهاى خانــواده که تأثیر 
قابل توجهى بر روى احســاس همدلى و ســالمت 
خانواده و به دنبال آن ســالمت جامعه دارد، توجه به 

اوقات فراغت و تفریح سالم براى خانواده ها است.
وى با بیان اینکه ســال هاى آینده با انجام اقدامات 

زیربنایى، در حوزه نشــاط اجتماعى روز به روز شاهد 
پیشرفت این حوزه در شــهر خواهیم بود، گفت: هر 
چه خانواده به نیازهاى فــردى و اجتماعى خود مانند 
تفریحات ســالم توجه کند، پویایى و نشاط بهترى را 

مى تواند در جامعه شاهد باشد.
 رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: بهترین نماد 
همدلى و تعامل مدیریتى را مى توان در ایام نوروز براى 
ارائه بهترین خدمات به مردم در ســتادهاى نوروزى 

مالحظه کرد.
خالوزاده ابراز امیدوارى کرد: در ســال هاى آینده با 
انجام اقدامات زیربنایى، در حوزه نشــاط اجتماعى 
روز بــه روز شــاهد پیشــرفت این حوزه در شــهر 

مبارکه باشیم.

شــهردار آران و بیدگل گفت: درصــدى از جمعیت 
شــهر آران در بدمســکنى زندگــى مى کننــد که 
شهردارى در قالب طرح بهسازى محله ها، به ویژه در
 بافت فرســوده، آماده همکارى بــا آن ها و بخش 

خصوصى است.
رضا رمضانى در تشــریح وضعیت بافت شهرى در 
آران و بیدگل عنوان کرد: بخــش قابل توجه بافت 
شهرآران و بیدگل آسیب پذیر و ناکارآمد است که نه 
تنها بافت فرسوده، بلکه قسمتى از بافت جدید را نیز 

شامل مى شود.
شــهردار آران و بیدگل با بیان اینکــه این بخش ها 
ظرفیت زندگى مطلوب را دارا نیســت، تصریح کرد: 
درصدى از جمعیت شهر در بد مسکنى زندگى مى کنند 
که شهردارى در قالب طرح بهسازى محله ها به ویژه 
در بافت فرسوده، آماده همکارى با بخش خصوصى 

است.
***

وى اضافه کرد: اصالح وضعیت بافت هاى آسیب پذیر، 
فرسوده و ســکونت گاه هاى غیر رســمى پیرامون 
شــهر، با منابع مالى فعلى شــهردارى امکان پذیر 

نیست.
رمضانى با اعالم این که شــهردارى با انعقاد تفاهم 
نامه همکارى با محله ها، آمادگى نوسازى و به سازى 
بافت هاى آسیب پذیر است، اظهارداشت: ساختار شهر 
آران و بیدگل در قالب محله ها معنــى پیدا مى کند 
و اولویت شــهردارى، برنامه ریزى بــه جاى اجراى 

طرح است.
 ***

وى با اشاره به این که شهردارى در بودجه سال 97 
تســهیالت ویژه اى براى حمایــت از محله ها براى 
نوسازى و بهسازى در نظر گرفته است، خاطرنشان 
کرد: براى کارآمدى بیشتر نهاد شهردارى، به دنبال 
اصالح سیستم، ســاختار، فرآیندها و روش هاى کار 

هستیم تا رضایت مردم جلب شود.

 رئیس آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
خوانســار گفت: تعداد مارها در ســطح شهر 
خوانسار به علت گرماى هوا افزایش یافته است.

مهدى احمدى اظهارداشت: پیدا شدن مارها در 
مناطق مسکونى این شهر، در این زمان سابقه 
نداشته و علت آن، گرماى بیش از حد هوا و کمبود 

آب در ارتفاعات است.
وى افزود: از ابتداى نوروز تاکنون دو مار از منازل 

مسکونى در خوانسار زنده گیرى شدند.
رئیس آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
خوانسار گفت: خوانســار به علت کوهستانى 
بودن، یکى از زیســتگاه هاى مارها است و در 
سال گذشته 26 حلقه مار زنده گیرى شده است.

وى تصریح کــرد: مارهاى ایــن منطقه، بومى 
و سمى اســت و خانواده ها مراقب فرزندان و 
کودکان خود در بیابان ها و طبیعت باشــند و  در 
صورت مشــاهده مار در منــازل، حتما با آتش 

نشانى تماس بگیرند.

اجراى  طرح 
پنج شنبه هاى بدون خودرو در کاشان

شهردار دستگرد خبر داد؛

اجراى طرح«استقبال از بهار»  
توسط شهردارى دستگرد

در ایام نوروز صورت گرفت؛

سفر 450 هزار گردشگر به نیاسر
جانشین ستاد هماهنگى خدمات سفر شهر شهرضا خبر داد؛

افزایش 80 درصدى مسافران نوروزى شهرضا

رئ یس شوراى اسالمى شهر مبارکه:

میزبانى زود هنگام خوانسار اقتصاد شهر مبارکه در گرو توسعه گردشگرى است
از مارها

شهردار آران و بیدگل:

شهردارى به مشارکت محله ها 
براى نوسازى بافت آسیب پذیر نیاز دارد
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40 المان نوروزى در شهر منظریه ساخته و نصب شد.على 
مرتضوى، شهردار منظریه با اعالم این خبر گفت: تمامى 
المان هاى نصب شده در ســطح شهر، از مرحله طراحى، 
اجرا و ســاخت توسط واحد زیباســازى و بهسازى انجام 

گرفته است.
وى ادامه داد: هزینه خرید این مجموعه از المان ها، بالغ 
بر 50 میلیون تومان مى باشــد،ولى با ساخت آنها توسط 
واحد زیباسازى و بهسازى، این عدد کمتر از پنج میلیون 
تومان شد که از این محل، بیش از 40 میلیون تومان صرفه 
جویى شده است. وى افزود: تمامى شهروندان مى توانند 
طرح هاى پیشنهادى خود جهت ساخت انواع المان هاى 

شهرى را به روابط عمومى شهردارى منظریه تحویل دهند 
تا پس از تایید و تصویب در جلسات ارزیابى واحد زیباسازى 
و بهسازى، با اسم آنها ساخته و در سطح شهر نصب گرددو 
از این راه کلیه شهروندان بتوانند در زیبایى شهرشان نقشى 
داشته باشند.وى به برخى از پروژه هاى انجام شده در واحد 
زیباسازى و بهسازى شهردارى منظریه اشاره کرد و گفت: 
پروژه هاى طراحى المان میدان امام على(ع)، ،المانهاى 
محرم،المان کشتى نجات میدان امام حسین(ع)، طراحى 
و اجراى المان کعبه،طراحى و نورپــردازى میدان خلیج 
فارس،طراحى و احراى بلوار معلم و بلوار امام حسین(ع) از 

جمله آنها بوده است.

 شهر ســده لنجان با بیش از 20 هزار نفر جمعیت، یکى از 
مناطق گردشگرپذیرشهرستان لنجان است که فضاى سبز 
کافى ندارد .شهر دار سده لنجان گفت: براساس پیشنهادى 
که به شوراى شهر ارائه شده، صاحبان مغازه هاى این شهر 
با مراقبت از حد اقل پنج درخت غرس شــده در مجاورت 
مغازه هاى خود در طول مدت سه سال، مشمول یک سال 

معافیت از پرداخت عوارض کسب خواهند شد. 
ناظم الرعایا افزود: تأیید سالمت درختان مراقبت شده هم از 
طرف کارشناسان فضاى سبز انجام مى شود و این تصمیمى 

براى تشویق مردم و به ویژه کسبه به کاشت درختان است .
وى ادامه داد : نمى شود همیشه در برنامه ها به فکر درآمد 

باشیم؛ به درختان احتیاج داریم، چون شهر در میان مراکز 
آالینده اســتان قرار گرفته است وعالوه بر این، مهم است 
که فضاى شهر براى شهروندان و گردشگران دلنشین باشد.

وى بیان داشت: با اســتقبال از طرح تازه شهردارى براى 
مشارکت دادن کسبه، بنا شده این برنامه گسترش پیدا کند 
و در سال هاى دیگر، عالوه بر عوارض شهرى،  اهرم هاى 
تشویقى دیگرى هم براى کسانى که مواظب  درختان جدید 

خیابان ها هستند، در نظر گرفته خواهد شد.
 شهردار سده لنجان افزود  شهردارى براى کاشت نهال در 
هریک از معابر و مســیرهاى مورد تقاضاى مردم و کسبه، 

نهادها و ادارات دولتى در این شهر آماده است.

3 سال مراقبت ازدرختان و 
معافیت از پرداخت عوارض

ساخت و نصب40 المان 
نوروزى در شهر منظریه 

تأمین روشنایی
 میدان شهداى گز

 به گزارش روابط عمومى شــهردارى گز برخوار،به 
منظور روشنایی میدان شــهدا و خروجی هاي آن و 
روشنایی پارکینگ آرامستان شهر گز، برج نوري به 
ارتفاع 30 متر در این شهر،نصب و مورد بهره برداري 

قرار گرفت.

برگزارى همایش همیاران 
نوروزى پلیس در اردستان

اولیـن همایش همیاران نـوروزى پلیـس راه و راهور 
اردسـتان با همکارى شـهردارى و شـوراى اسالمى 

شهر اردستان برگزار شد.

دیوارکشى مقابل مخروبه ها 
در هرند

در آستانه سال نو و برگزارى جشنواره صنایع دستى 
و آداب رسوم، شــهردارى هرند با زیباسازى، محیط 

این شهر را براى برپایى این نمایشگاه ها آماده کرد.
در ایــن راســت،ا دیوارکشــى جلــوى اماکــن و 
ســاختمان هاى مخروبه در خیابان هاى اســحاق، 

امام(ره) و امام حسین(ع) انجام شد.
پس از آن، شهردارى با نقاشى هاى دیوارى نسبت به 
زیباسازى این اماکن اقدام کرد و هرند را براى بازدید 

گردشگران و مهمانان نوروزى آماده نمود.

دیدار نوروزى شهردار زیار با 
خانواده هاى شهدا

به گزارش روابط عمومى شــهردارى زیار،شهردار و 
اعضاى شوراى اسالمى شــهر زیار با خانواده هاى 

شهدا دیدار نوروزى کردند.

برگزارى همایش بزرگ 
سوارکارى در سین 

در ایام نوروز شهر سین میزبان اولین همایش بزرگ« 
اسب هاى اصیل ایرانى» بود. در این همایش که با 
استقبال چشمگیر مردم و عالقه مندان صنعت اسب 
برگزار شد،  160 اســب فاخر از استان هاى تهران، 
شیراز، مرکزى و شهرســتان هاى استان اصفهان با 
یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان به اسب هاى 

برتر جوایزى اهدا شد.
 طهرانى، شهردار سین هدف از برگزارى این همایش 
را، حمایــت از صنعت اســب عنوان کــرد و گفت : 
مفتخریم در ســال حمایت از کاالى ایرانى میزبان 
همایشى بودیم که مى تواند  در جهت رشد و شکوفایى 
یکى از صنایع گمنام ولى پول ساز ایران گامى هرچند 
کوچک بردارد، چرا که معتقدیم این صنعت به سرعت 
به سمت حرفه اى شــدن در حال پیشرفت است و

مى تواند با توجه مسئولین ، جایگاه اصلى خود را در 
رشد اقتصادى کشور پیدا کند.

 
اقدامات شهردارى فریدونشهر 

در استقبال از بهار
شــهردار فریدونشــهر گفت: واحدهــاى خدماتى 
شهردارى در طول ایام تعطیالت به ارائه خدمات به 

همشهریان و مسافران نورورزى پرداختند.
هاشم حسینى اظهار داشت: شــهردارى تمام توان 
خود را براى آرامش مردم در تعطیالت نوروز در سطح 
شهر به کاربست.وى افزود: شهردارى در آستانه آغاز 
مســافرت هاى نوروزى، اقدام به آذین بندى شهر، 
تغییر چهره شهر به نمادهاى بهارى و لکه گیرى معابر 
کرد.شهردار فریدونشهر از نصب تابلوهاى راهنماى 
مسافر جهت رفاه حال مسافران نوروزى گفت و بیان 
داشت: سوخت الزم جایگاه CNG و پمپ بنزین براى 
ایام تعطیالت پیش بینى و تهیه شــد و جایگاه هاى 
سوخت فریدونشــهر در تمام طول این ایام به مردم 
خدمت رسانى د کرد و با بازرسى هاى متوالى، ناوگان 
حمل و نقل عمومى نیز با آمادگى کامل به جابه جایى 

مسافران پرداخت.

روى خط

شهردار زرین شهر گفت: شــهردارى زرین شهر توجه 
ویژه اى به اسکان، بهداشت و سالمت، امنیت و اطالع 
رسانى در مورد جاذبه هاى گردشگرى این شهر و آشنایى 
با آداب و رســوم زرین شهر داشــته و بر همین اساس، 
برنامه ریزى مناسبى در این خصوص در زرین شهر شکل 

گرفته است.
میثم محمدى با بیان اینکه شهر سرزنده، شهرى است 
که به خوبــى بتواند نیازهاى ســاکنانش را فراهم کند، 
اظهار داشت: شــهرها همانند موجودات زنده هستند و 
اگر مورد توجــه قرار نگیرند، بیمار شــده و مى میرند؛ از 
این رو، شهردارى زرین شهر سال 97 را «سال نشاط و 
سرزندگى» نامگذارى کرده است تا در کنار الگوپذیرى از 
شعار مد نظر مقام معظم رهبرى، به سمت شهرى پویا و 

سرزنده حرکت کنیم.
وى افزود: مولفه هایى همچون امنیت، آموزش، بهداشت، 
فرهنگ و زیرساخت ها هر یک از شاخص هاى سرزندگى 
شــهرى هســتند، اما نباید فراموش کرد معمارى شهر 
و همچنین فرهنگ شــهروندى، از الزامات سرزندگى 
در فضاهاى شــهرى بوده و ریشه بسیارى از مشکالت 
روحى ساکنان شهرهاى امروزه را باید در ساختار شهرها 

جستجو کرد.
***

شهردار زرین شهر تصریح کرد: برنامه ریزى و حرکت به 
سوى نظامى طراحى محور، پیش شرط تأمین سرزندگى 
پایدار شهرى بوده و ما در مدیریت دوره پنجم شهردارى 
زرین شهر، بر این باوریم باید به نوعى فعالیت کنیم که 
ارزش هاى ایرانى- اســالمى در شــهر حاکم شود و به 

نوعى، این نشاط شهر و شهروندان همیشگى باشد.
***

وى یاداور شــد: ما در دوره پنجم مدیریت شهرى زرین 
شهر، برنامه هاى این مجموعه را در حوزه هاى فرهنگى 
و اجتماعى مورد بازنگرى قرار داده ایم، به گونه اى که با 
اجراى برنامه هاى متنوع، بتوانیم ارتقاى ســطح نشاط 
شهروندان را فراهم کنیم و از سوى دیگر، موجبات تعمیق 

پیوند شهروندان با شهردارى مهیا شود.
***

وى خاطرنشان کرد: ما بر این باوریم که فرهنگ و هنر 
در جهت ارتقاى سبک و کیفیت زندگى شهرى مى توانند 
نقش پررنگى داشته باشند، از این رو باید این نقش را در 
مقوله فرهنگ شهروندى به خوبى پیاده کرد و بر همین 
اســاس، توجه به جنبه هاى زیباشناســى سیما و منظر 
شهرى، برگزارى جشن ها و آیین ها و فضاهاى شهرى 
مرتبط با آنها و زیباســازى و طراحى فضاهاى شهرى 

با رویکرد افزایش سرزندگى و نشــاط، مورد توجه ویژه 
قرار گرفته است.

***
شهردار زرین شهر ادامه داد: زرین شهر شهرى پر جاذبه 
و دوست داشتنى اســت که در کنار رودخانه زاینده رود 
واقع شده و در محاصره شــالیزارهاى برنج قرار دارد و با 
داشتن استعدادهاى فراوان، در شهرستان لنجان به خوبى 
درخشیده و ضمن حفظ سنت هاى کهن خود، به خوبى 

مسیر رشد و توسعه را در پیش گرفته است.

وى اضافه کرد: با توجه به شــأن وجایگاه زرین شهر به 
عنوان مرکز شهرستان لنجان و همچنین پیشینه تاریخى 
باال و نقاط مختلف تاریخى، گردشگرى و تفریحى این 
شهر، در ورودى زرین شهر المانى پست مدرن که نشأت 
گرفته از تنها برج کبوتر باقى مانده زرین شهر که قدمت 

آن به زمان قاجار بازمى گردد، ساخته شد.
محمدى عنوان کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت 
که تردد باالى خودروهاى عبورى از زرین شهر در طول 
ایام سال، باعث شــد این المان ساخته شود و هم اکنون 

بعد از پایان طرح«اســتقبال از نوروز»، این المان براى 
کسب درآمدهاى پایدار براى شــهردارى مورد استفاده 

خواهد گرفت.
وى تأکید کرد: ما امروز در تدویــن برنامه هاى خود در 
شهردارى زرین شــهر به دنبال راهکارهایى براى جلب 
مشــارکت حداکثرى مردم در اجــراى برنامه هاى مان 
هستیم و بر همین اساس، بستر الزم را آماده کرده ایم تا 
با حضور پررنگ هنرمندان و نخبگان شهر و همچنین 
همکارى دستگاه هاى مختلف، بتوانیم در راستاى شهرى 

بانشاط و سر زنده گام برداریم.

بازنگرى برنامه هاى حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى 
در زرین شهر

شهردارى روزتاریخ
ساعت مالقاتمنطقه

11_8 صبح4یک شنبه  97/1/19
11_8صبح 5یک شنبه  97/1/26
11_8 صبحیک یک شنبه97/2/2
11_8 صبح2یک شنبه97/2/9

11_8 صبح3یک شنبه97/2/16
11_8 صبح4یک شنبه97/2/23
11_8 صبح5یک شنبه97/2/30

شــهردار نجف آباد به منظور تکریم شــهروندان نجف آباد و تسهیل و در 
دســترس بودن پرونده ها، اطالعات و کارشناســان مناطــق، دیدارهاى 
مردمى خود را به همراه معاونان در محل شــهردارى هاى مناطق برگزار 

مى کند.
روز مالقات مردمــى مناطق طبق جدول ذیل مى باشــد و شــهروندان 
نجف آبادى مى توانند با نوبت گیرى قبلى در روز شنبه از شهردارى منطقه 
مربوطه، اقدام به مالقات شــهردار و طرح موارد و مسائل مورد نظر خویش

 نمایند. 

جدول زمانبندى دیدار مردمى شهردار 
در شهردارى هاى مناطق

شهردار باغبادران گفت: شهردارى باغبادران 
در حال حاضر به سمت و سویى حرکت کرده 
اســت تا بتواند انگیزه الزم را در گردشگران 
براى سفر به شهرســاحلى باغبادران فراهم 

کند.
اردشیر محمدى افزود: شــهر باغبادران هر 
ساله میزبان خیل بسیارى از مسافران نوروزى 
درون استانى و برون استانى بوده و بسیارى 
از مسافران بعد از اصفهان، این شهر را هدف 

گردشگرى خود قرار مى دهند.
شــهردار باغبــادران تصریح کرد: شــهر 
باغبادران در نوروز سال گذشته پذیراى بیش 
از 70 هزار نفر مسافر بود که با تالش مجموعه 
شهردارى این شــهر، خدمات قابل قبولى به 
این عزیزان ارایه شــد و با توجه به جارى و 
زنده بودن رودخانه زاینده رود در باغبادران، 
شاهد حضور مسافران بسیارى در این شهر 

هستیم.
وى ادامه داد: با توجه به اهمیت ایجاد فضایى 
شاد براى شهروندان،شــهردارى باغبادران 
برنامه هاى مختلفى را در زمینه هاى اجتماعى، 
فرهنگى و ورزشــى در ایام نــوروز در قالب 

جشنواره عیدانه اجرایى کرد.
***

محمدى اضافه کرد: اجراى برنامه رادیویى 
موج باغبادران، غرفه رســتوران بازى هاى 
فکرى، فوتبال دستى انســانى، گریم چهره 
کودکان، شــاهنامه خوانى کودکان، نمایش 
طنز، موسیقى ســنتى و … هر روز در پارك 
ســاحلى شــهر باغبادران اجرا مى شــود تا 

شهروندان لحظات شاد و مفرحى را در کنار 
خانواده سپرى کنند.

وى عنوان کرد: نصــب المان هاى مختلف 
نــوروزى در نقــاط مختلف شــهر، توزیع 
بروشورهاى گردشگرى و فرهنگى، برگزارى 
جشنواره سبزه ها و … از دیگر برنامه هایى 
بود که در ایام نوروز در شهر باغبادران اجرایى 

شد.
***

محمــدى با اشــاره به حرکت شــهردارى 
باغبــادران به ســمت تقویت گردشــگرى 
شهرى، گفت: شهردارى باغبادران در حال 
حاضر به سمت و ســویى حرکت کرده است 
تا بتواند انگیزه الزم را در گردشــگران براى 

سفر به شهرساحلى باغبادران فراهم سازد و بر 
همین اساس، شهردارى نگاه ویژه اى به ایجاد 
پیاده راه هایى براى هدایت مسیر گردشگران 

دارد.
وى با بیان اینکه رونق گردشــگرى، نقش 
موثرى در توســعه درآمدهاى پایدار شهرى 
دارد، افزود: با توجه بــه طبیعت بکر و وجود 
بافت ســنتى در محــالت مختلف شــهر 
باغبادران، ایجاد پیاده راه ها مى تواند نمایشى 
از جاذبه هاى طبیعــى، فرهنگى، اجتماعى و 
هنرى مردمان این شــهر براى گردشگران 
باشد و از این رو، شــهردارى باغبادران نگاه 
ویژه اى به بازآفرینى شهرى و خلق مسیرهاى 

پیاده گردشگرى دارد.

شــهردار دولت آباد گفت: برپایى نمایشگاه صنایع 
دستى، تور برخوار گردى به منظور آشنایى مسافران با 
آثار باستانى و صنایع دستى شهرستان،  تهیه بروشور 
فرهنگى و ارسال نرم افزار نقشه از طریق بلوتوث در 
مبادى شــهرى و برنامه هاى میدانى از جمله تئاتر 
خیابانى و اجــراى برنامه هاى فرهنگى و شــاد در 
محل پارك هاى سطح شهر، گوشه اى از تسهیالت 

شهردارى دولت آباد براى نوروز 97 بود.
حمیدرضا فدایى افزود: دستگاه هاى خدمات رسان 
از جمله شهردارى در ایام نوروز وظایف خاصى دارند 
و شهردارى با آماده سازى شــهر و ارائه خدمات به 
مسافران و ارج نهادن به شــهروندان، وظایف خود 

را اجرایى کرد.
شــهردار دولت آباد همچنین از بازدید از تاسیسات 
عمومى مثل اسباب بازى ها،  رنگ آمیزى جداول 
خیابان ها، تعمیر و تکمیل مبلمان پارك ها،  گلکارى، 
برپایى ســفره هفت ســین نوروزى، آذین بندى و 
روشنایى میادین اصلى شهر، جمع آورى نخاله هاى 
ساختمانى و پاکســازى کامل ورودى ها، رفع سد 
معبر، بهبود روشــنایى پارك ها و تعمیرات الزم در
 سرویس هاى بهداشتى در قبل از نوروز 97 خبر داد.

فدایى با اشاره به تمرکز صنایع دستى و آثار باستانى در 
شهرستان برخوار و شهر دولت آباد، خاطرنشان کرد: 
برپایى نمایشگاه صنایع دســتى، تور برخوار گردى 
به منظور آشنایى مسافران با آثار باستانى و صنایع 
دستى شهرستان، تهیه بروشــور فرهنگى و ارسال 
نرم افزار نقشــه از طریق بلوتوث در مبادى شهر و

 برنامه هاى میدانى از جمله تئاتر خیابانى و اجراى 
برنامه هاى فرهنگى و شاد در پارك هاى سطح شهر 
را از دیگر تسهیالت شهردارى دولت آباد براى نوروز 

97 عنوان کرد.

 توجه به جنبه هاى زیباشناسى سیما و منظر شهرى، برگزارى جشن ها و آیین ها و زیباسازى و طراحى فضاهاى شهرى با رویکرد افزایش سرزندگى و
 نشاط از برنامه هاى سال جارى شهردارى زرین شهر است

معمارى شهر و 
همچنین فرهنگ 

شهروندى، از 
الزامات سرزندگى 
در فضاهاى شهرى 

بوده و ریشه 
بسیارى از مشکالت 

روحى ساکنان 
شهرهاى امروزه 

را باید در ساختار 
شهرها جستجو کرد

فردا؛اولین دیدار مردمى
 شهردار نجف آباد در سال 1397

شهردار باغبادران خبر داد؛ 

تقویت گردشگرى شهرى در باغبادران
تسهیالت شهردارى
 دولت آباد در نوروز
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اى مردم، انسان هر مقدار که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان 
خــود بى نیــاز نیســت کــه از او  با زبــان و دســت دفــاع کنند. 
خویشــاوندان انســان، بزرگ ترین گروهى هســتند که از او 
حمایت مى کننــد و اضطــراب و ناراحتــى او را مى زدایند و در 

هنگام مصیبت ها نسبت به او، پرعاطفه ترین مردم هستند.
موال على (ع)

 شهردار فوالدشهر از موزه کتب و نسخ خطى بازدید کرد.سلیمى از موزه کتب و نسخ 
خطى  پبده فوالدشهر بازدید کرد .

شهردار فوالدشهر در این بازدید گفت: این موزه با دارا بودن صدها نسخ خطى و کتب 
مرجع، گویاى وسعت فرهنگ مرزو بوم ایران اسالمى است.

وى اظهارداشت: نمایشگاه کتب و نســخ خطى و صنایع دستى مى تواند فرهنگ و 
آداب و رسوم گذشــتگان را به نمایش بگذارد و مردم باید بیش از این، با فرهنگ و 

تاریخ خود آشنا شوند.
وى ضمن ابراز خرســندى از آثار غنى این موزه گفت: وضعیــت موزه با این قدمت 
مناسب نیست و جاى تاســف دارد و بنده هرکارى بتوانم براى بهبود وضعیت موزه 
انجام مى دهم و قدم هاى را که تاکنون برداشته نشده، به حول و قوه الهى به پیش 

خواهم برد .

روابط عمومى شهردارى گز برخوار اعالم کرد: به منظور زیبا سازي محیط شهري و 
افزایش نشاط شهروندان، آبنماهایى در میدان امام حسین (ع) و مقابل مسجد جامع 

شهر گز، نصب و راه اندازي شد.
همچنین تعداد 20 عدد پایه گلدان آویزي با تعداد 160 گلدان گل در سطح این شهر 

نصب شد.
در بلوارهاي معلم و شهداى شهر گز نیز شــهردارى گز برخوار، تعداد 50 باکس گل 

قرار داده است.

اعضاى شوراى اسالمى شهر زاینده رود از روند اجراى پروژه ساختمان مدرسه ارشاد  
بازدید کردند.

سرپرست آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى گلپایگان گفت: به علت سهل 
انگارى، در حدود 50 درخت در پارك جنگلى گلپایگان دچار حریق شد.

مهدى خلجى اظهار داشت: روز13 فروردین به علت سهل انگارى در پارك جنگلى 
حدود 50 درخت دچار حریق شد.

سرپرست آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى گلپایگان با اشاره به اینکه این حریق 
توسط 20 نیرو با استفاده از سه خودروى سنگین آتش نشانى مهار شد، افزود: با کمک 
به موقع نیروهاى آتش نشانى و فضاى سبز شهردارى گلپایگان، از سرایت حریق به 

دیگر درختان و محوطه پارك جنگلى جلوگیرى به عمل آمد.
به گفته شاهدان عینى، دوهزار متر مربع زمین پارك جنگلى که در آن گل کارى شده 

بود دچار حریق شد.

به همت شهردارى طرق رود، اولین جشن نوروزگاه در شهر طرق رود با حضور پرشور 
مردم، گردشگران و مسئوالن در کنار دریاچه این شهر برگزار شد.

آشپزى محلى، ماهیگیرى، برپایى غرفه فروش محصوالت خانگى و اجراى موسیقى، 
از جمله برنامه هاى این جشن بود.

 روابط عمومى شهردارى سین از اتمام پروژه کف پوش سالن ورزشى پیامبراعظم(س) 
این شهر خبر داد.

بازدید شهردار فوالدشهر از موزه 
کتب و نسخ خطى 

نصب المان هاي شهري در گز

بازدید اعضاى شوراى شهر زاینده رود از 
ساختمان مدرسه ارشاد  

حریق2000مترمربع از پارك جنگلى 
گلکارى شده گلپایگان

برپایى اولین جشن «نوروزگاه» در 
طرق رود

اتمام پروژه کف پوش سالن ورزشى 
پیامبراعظم(س) سین

شهردارى مجلسى در جهت زیبا سازى محیط شهرى در ایام نوروز 1397 و رفاه حال 
شهروندان، اقدام به اجراى پروژه هاى عمرانى از جمله رنگ آمیزى قسمتى از جداول 
بلوارهاى شهر، رنگ آمیزى آبنماهاى ورودى شهر، میدان عالمه مجلسى، میدان 

دانشجو و تکمیل سنگ فرش میدان کوثر کرد.

اقدامات عمرانى شهردارى مجلسى در 
استقبال از نوروز 97

زیباسازى فضاى شهرى  اردستان
 در نوروز

شهردارى اردستان جهت زیباسازى هرچه بیشتر فضاى شهرى و استقبال از بهار و 
فرا رســیدن عید نوروز، اقدام به نصب المان گل هاى بهارى در میدان امام (ره) این 

شهر کرده بود.

شــهردار ورنامخواســت گفت: شــهردارى براى 
زیباسازى شهر ورناخواســت و تغییرنوع بافت شهر 
از بافت فرسوده به بافت جدید، سیاست هاى خاصى 
را در نظر گرفته تا این مهم با ســرعت هرچه بیشتر 

اجرایى شود.
علیرضا اطهرى فر اظهارداشــت: شهرستان لنجان 
داراى موقعیتى اســتراتژیک و ویژه است و به تبع آن 
شهر ورنامخواست با20 هزار نفر جمعیت و مجاورت 
با صنایع بزرگ و محــور ترانزیتى و مواصالتى چند 
استان جنوبى کشــور، به موقعیت ویژه اى دست پیدا 

کرده است.
وى افزود: شهردارى ورنامخواست پیش از ایام نوروز 
به استقبال از مســافران نوروزى رفت و با راه اندازى 
پایــگاه اســتقبال از مســافران در ورودى جنوبى 

شهرستان لنجان، خدمات قابل توجهى را ارایه داد.
شهردار ورنامخواست تصریح کرد: با راه اندازى این 
پایگاه در محل ســاختمان مجتمع خدماتى رفاهى 
بین راهى شهر ورنامخواست، خدماتى از جمله کمپ 
اســکان موقت، سرویس بهداشــتى، نماز خانه، آب 
جوش رایگان و راهنمایى مســافران نوروزى در 24 
ساعت شبانه روز ارایه شــد؛ همچنین در این پایگاه، 
مســافران از خدمات امداد خودروى ســیار استفاده 

کردند.
***

وى ادامه داد: بر اســاس آمار، در ایام نوروز در طول 
شــبانه روز بین 50 تا 100 مسافر در این مرکز توقف 
داشتند و از خدمات این پایگاه بهره مى برند و بر اساس 
نظر سنجى صورت گرفته شــده، خدمات این پایگاه 

مورد اقبال مسافران بوده است.
اطهرى فر اضافه کرد: شــهردارى ورنامخواست در 
تالش است تا با همکارى شوراى اسالمى این شهر، 
پروژه هاى نیمه تمام شهردارى را به سرانجام برساند و 
براى تعریف پروژه هاى جدید، با هم اندیشى اعضاى 
شوراى اسالمى شــهر و احصاء دقیق خواسته مردم، 

برنامه ریزى الزم را انجام دهد.
***

شــهردار ورنامخواســت خاطرنشــان کــرد: بــا 
برنامه ریزى هاى انجام شــده و اقدامات کارشناسى، 
ســعى شــده طرح هاى و پروژه هاى نیمه تمام را با 

حرکت هاى جهادى به پایان برســانیم تــا در پایان 
دوره، کارنامه قابل قبولى را ارایه کرده و شاهد افزایش 

رضایتمندى شهروندان باشیم.
وى افزود: باید توجه داشــت  شــهر موجودى زنده 
به شــمار مى آید که داراى نیازهاى فراوان اســت و 
قطعا با تامین این نیازها، شهر پویا مى شود و به حیات 
خود ادامه مى دهد؛ از ایــن رو، هرگز نمى توان گفت 
در برآورده کردن نیازهاى شــهرى به نقطه  مطلوب 
رسیده ایم، چراکه با توسعه شهر، هر روز نیازهاى آن 
متنوع تر شده و براى برآورده شــدن این نیازها، باید 

ظرفیت هاى جدیدى راخلق کرد.
***

اطهرى فر تصریح کرد: یکى از مهمترین ویژگى هاى 
مهم و حایز اهمیت مدیریت شهرى، مدیریت برمبناى 
مقتضیات شهرى اســت که با یک نسخه نمى توان 
چند شــهر مختلف را مدیریت کــرد، چراکه هریک 
ازشهرهاى کشــور از نظر جغرافیایى، اقلیم و بافت 
شــهرى داراى خصوصیــات و ویژگى هاى خاص 

خود هستند.
وى ادامه داد: بر همین اســاس باید به ویژگى هاى 
منحصر به فرد شهر و شــهروندان آن شهر را مورد 
توجه قرار داد و براساس ویژگى ها و نیازهاى آن شهر، 
برنامه ریزى چهار ســاله اى را تدوین و بر اساس آن 

حرکت کرد تا به موفقیت دست پیدا کنیم.
***

شهردار ورنامخواست با اشاره به نگاه این مجموعه به 
بازسازى بافت فرسوده شهر گفت: با توجه به اهمیت 
بازآفرینى شــهرى، در این دوره، توجــه ویژه اى به 
بافت هاى فرسوده شهرى شده است، چرا که امروزه 
نوسازى بافت  فرســوده ضرورتى اجتناب ناپذیر در 

توسعه شهرى به شمار مى آید.
وى هــدف از احیاى بافت هاى فرســوده را، ارتقاى 
سطح زندگى مردم دانست و عنوان کرد: در سال جدید 
نیازمند برنامه ریزى قوى و منظم هستیم تا با تشویق 
شهروندان، نوســازى در بافت هاى فرسوده که یک 
سوم از محدوده شهر ورنامخواست را در اختیار دارد، 
انجام گیرد و تحقق این مهم، قطعا ثمرات بسیارى را 

براى شهر و شهروندان به همراه خواهد داشت.
***

اطهرى فر خاطرنشان کرد: شهردارى براى زیباسازى 
شهر ورناخواســت و تغییر نوع بافت شــهر از بافت 
فرسوده به بافت جدید سیاست هاى خاصى را در نظر 
گرفته تا این مهم با سرعت هرچه بیشتر اجرایى شود.

وى یادآور شد: بافت هاى فرسوده در محدوده اطراف 
امامزاده سید ابراهیم(ع) بســیار بیشتر از دیگر نقاط 
شهر بوده، بر همین اساس در تالش هستیم با انجام 
کارهاى کارشناسى شده، این قســمت از شهر را به 
مرکز تجارى مبدل کنیم تا شــهروندان، مسافران 
و گردشــگران بتوانند از فضاى ایجاد شده به خوبى 

بهره مند شوند.

محمد علی افشانی، معاون عمرانی وزیر کشور 
ورئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور گفت:  رئیس جمهور دو برنامه را خیلی 
جدي دنبال و به عنوان اولویت سال 97 اعالم 
کرده است؛ یکی بحث نوسازي ناوگان حمل 
و نقل عمومی و دیگري بحث بهسازي بافت 
هاي ناکارآمد شــهري یا بافت هاي فرسوده 

است.
وي افزود: دو نکته در بحث نوسازي ناوگان 
حمل و نقل عمومی وجــود دارد که اولویت با 
اتوبوس هاي درون شــهري است که ما در 
مجموع 20 هزار اتوبوس فرسوده ، 48هزار 
و 500 اتوبوس و مینی بوس فرسوده و شش 
هزار دستگاه کامیون و کامیونت درون شهري 
داریم که جزء برنامه هایی است که مى بایست 

نوسازي شوند.
 افشانی  خاطرنشــان کرد: طرحی را رئیس 
جمهور اعالم کرده اند که تا سقف 50 درصد 
هزینه ها را دولت پرداخت می کند و 20 تا 30 
درصد بر اساس نوع ماشــین، توسط مردم 
پرداخت و بقیه که 20 تا 30 درصد را شــامل 
می شود، تسهیالت بانکی با دوره بازپرداخت 

60 ماهه در اختیارشان گذاشته می شود.
***

معاون عمرانی وزیر کشــور ورئیس سازمان 
شــهرداري ها  و دهیــاري هاي کشــور در 
بخش دیگرى از ســخنانش گفت: پسماند 
آسیب هاي فراوانی می رســاند و طبیعت را 
ازبین می برد و محیط زیست را نابود می کند و 
خسارت بسیار زیادي را وارد می کند و بر اساس 
جمع بندي و محاسباتی که شده است، در حدود 
48 هزار میلیارد تومان خســارت ساالنه دفن 
غیر بهداشتی و توزیع پسماند در طبیعت است.

وي افزود: در ســال جارى، براي ساماندهی 
پسماند در تمام شــهرها و روستاهاي ایران 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که 
بخش هایی تبدیل می شود به کارخانه هاي 
زباله سوز و بخشــی دیگر تبدیل می شود به 
کمپوست و در کشاورزي استفاده می شود و 
بخشی هم دفن بهداشتی و صنعتی می شود 

که زمین را آلوده نمی کند.

شهردار دولت آباد با اشــاره به باال بردن کلیات بودجه 
97 نسبت به سال 96 افزود: در سال 96 بودجه 23/5 
میلیارد مشخص شد، طبق بررسى  ها سقف درآمدى 
بودجه ســال 97 را به 33 میلیارد تومان رســاندیم و 
امیداریم بتوانیم این اعتبــار را جذب و به مردم خدمت 

رسانى کنیم.
حمیدرضا فدایى با اشــاره به عملکرد شش ماهه دوم 
شهردارى در سال 96 تصریح کرد: محوطه سازى قطعه 
ایثارگران گلزار شــهدا، تکمیل نماسازى و ساختمان 
گلزار شــهداى دولت آباد، ادامه تکمیل نماســازى و 
ساختمان سرویس بهداشتى بوستان مادر، زیرسازى، 
جدول گذارى، کانیو گذارى و آسفالت پارکینگ عمومى 
امامزاده محمود(ع)، زیرسازى و آسفالت خیابان حاشیه 
سالن بحران، ادامه تکمیل نازك کارى و نما سازى و 
تأسیسات محوطه از جمله اقدامات شهردارى مى باشد.

***
وى زیرســازى و جدول گــذارى و کانیوگذارى و پل 
ســازى خیابان مســلم ابن عقیل و 16 مترى متصل 
به میدان حســینیه امامزاده نرمى(ع)، زیرســازى و
جدول گذارى و کانیو گذارى و آسفالت میدان حسینیه 
امامزاده نرمى(ع)، محوطه سازى پارك مسکن مهر، 
محوطه سازى پارك غنچه امامزاده نرمى(ع) را از دیگر 

اقدامات شهردارى برشمرد.
شهردار دولت آباد اظهار داشت: زیرسازى خیابان 25 
مترى دولت آباد و فرعى هاى آن واقع در انتهاى شهرك 
امام حسین(ع) متصل به مسکن مهر، پیاده روسازى و 
جدول گذارى و پل ســازى خیابان مطهرى امامزاده 
نرمى، محوطه ســازى میدان گل پارك معلم مقابل 
سالن ورزشى رسالت، زیر سازى معابر تفکیکى گلزار 
امامزاده نرمى فاز یک و 2، زیرسازى، جدول گذارى، 
کانیو گذارى و آســفالت معابر اصلى و فرعى تفکیکى 
بهاران لودریچه و احداث ســرویس بهداشتى مسجد 

جامع کربکند از دیگر اقدامات شــهردارى طى شش 
ماهه دوم سال 96 مى باشد.

فدایى ادامه عملیات نازك کارى وتأسیسات مکانیکى 
والکتریکى ســاختمان کتابخانــه کربکند،عملیات 
زیرسازى وآسفالت معابرفرعى کربکند،حفارى 22حلقه 
چاه جذبى آب هاى سطحى به طول 200 متردرسطح 
شــهرهاى کربکند، لودرچه، امامــزاده نرمى ودولت 
آباد،زیرسازى وجدول گذارى وبلوك فرش پیاده روى 
حوزه علمیه نرجس خاتون، زیرسازى پیاده روى بلوار 

رسالت را از دیگر اقدامات شهردارى عنوان کرد.
***

شــهردار دولت آباد در ادامه بیان داشــت: زیرسازى 
معابراصلــى وفرعــى مجموعــه تفکیکــى گل ها 
فاز2و3،زیرسازى وکانیوگذارى وآسفالت معابرفرعى 
تفکیکى، زیرســازى محوطه میدان هاى ورزشــى 
روبازجنب میدان چمن واقع دربلوارامامزاده محمود(ع)، 
پل سازى معابر اصلى سطح شهردولت آباد، لکه گیرى 
آسفالت معابرســطح شــهرومنطقه صنعتى از دیگر 

شهردارى در شش ماهه دوم 96 است.
***

فدایى اجراى فونداسیون واسکلت دیوار سنگ نوردى 
وصخره نوردى آتش نشانى، پیاده روسازى معابراصلى 
سطح شهر ومنطقه صنعتى، زیرسازى وجدول گذارى 
معابراصلى وفرعى منطقه صنعتى، زیرسازى وآسفالت 
مجموعه ورزشى جانبازان، عملیات تخریب آسفالت، 
زیرسازى وآسفالت خیابان بلورشیشه را از دیگر اقدامات 

شهردارى برشمرد.

ساماندهی پسماند
 در تمام شهرها و روستاها

افزایش بودجه شهردارى دولت آباد
به 33میلیارد تومان

شهردار ورنامخواست مطرح کرد؛

تغییر بافت شهر ورنامخواست از فرسوده به جدید
بافت هاى فرسوده در محدوده اطراف امامزاده سید ابراهیم(ع) بسیار بیشتر از دیگر نقاط ورنامخواست است و این 

قسمت از شهر به مرکز تجارى مبدل مى شود


