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آغاز عملیات اجرایى پارك ساحلى خمینى شهر
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بروکراسى ادارى، سبب فرار سرمایه گذاران از بروکراسى ادارى، سبب فرار سرمایه گذاران از 
باغبادران شده استباغبادران شده است
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اختصاص 40 میلیاردریال
 به پروژه هاى فالورجان

2
جواد نصرى، شهردار 
فالورجان گفت: با 
بررسى هاى کارشناسى 
انجام شده و جهت رفع 
مسائل و مشکالت شهر، 
مجموعه شهردارى و شوراى 
شهر بیش از40 میلیارد ریال 
بودجه را در این مدت به
 پروژه هاى عمرانى

 و خدماتى خود اختصاص 
داده است.
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تعریض3 مترى 
خیابان امام(ره)
 در نجف آباد 
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تمام کارکنان 
شهرداري ها 

باید داراي شماره 
مستخدم باشند

2

برون سپارى  نباید 
شهروندان را متحمل 

هزینه هاى اضافى 
کند

2

امالك قولنامه اى، 
پروانه ساختمانى

 مى گیرند

 تمام هزینه هاى شهر با شهروندان آن شهر است

آغاز مرحله دوم ممیزى امالك و مستحدثات شاهین شهر

 اقتدار مدیریت شهرى زمانى تحقق مى یابد که زمینه 
مشارکت تمامى دستگاه ها فراهم شود

شهردار خمینی شهر اعالم کرد:

4

ورود «برلیانس» به 
ناوگان تاکسیرانى از 

بهمن ماه  

یکــى از چالش هــاى فراگیــر شهرنشــینى و 
شهرگرایى فزاینده، تأمین هزینه هاى آن است. 
هم در جوامع توســعه یافته و هم در حال توسعه، 
بخش عمده اى از هزینه هاى تأمین زیرســاخت 
شهرى و متعاقباً برنامه ریزى، مدیریت و نگهدارى 
آن، مستقیم یا غیرمستقیم توسط بدنه هاى دولتى 
تأمین مى شــود. در حال حاضرعایدى یا درآمد 
مطمئن و پایدار مدیریت شهرى، یکى از مسائل 
مبتال به در تمامى شــهرهاى بــزرگ و به ویژه 
کالن شهر ماست. در ایران و به موجب مواد 29 
و 30 از فصل دوم آیین نامه مالى شــهردارى ها، 
مصوب سال 1346، درآمد این نهادهاى عمومى 
غیردولتــى از طریق 6 بند به شــرح ذیل تامین 

مى شود:
* درآمدهــاى ناشــى از عــوارض عمومى یا 

درآمدهاى مستمر
* درآمدهاى ناشى از عوارض اجتماعى

* بهاى خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى 
شهردارى

*درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى
* کمک هاى اعطایى دولت و سازمان هاى دولتى

* کمک هاى اهدایى اشــخاص و سازمان هاى 
خصوصى و اموال و دارایى هایى که به طور اتفاقى 

یا به موجب قانون، به شهردارى تعلق مى گیرد.
به عالوه، هر شــهردارى داراى تعرفه اى خواهد 
بود که انواع عــوارض و بهاى خدمات و ســایر 
درآمدهایى که به وســیله شهردارى و موسسات 
 تابعه و وابســته به آن وصول یا تحصیل مى شود 
و هر نوع عوارض یا بهــاى خدمات جدیدى که 

وضع و تصویب مى  شود یا هر تغییرى که 
در نوع و  میزان نرخ آنها صورت 

مى گیرد، در آن درج و منعکس مى شود. 
وزارت کشــور براى تنظیم تعرفه و درج تغییرات 
بعدى و همچنین چگونگى وضع  و تشــخیص و 
وصول انواع عوارض و درآمدها، دســتورالعمل 
جامع تهیه و بــراى راهنمایى به شــهردارى ها 

ابالغ مى کند.
پیرو مصوبه هیئت دولــت در قالب بند ب تبصره 
52 قانون بودجه سال 1362، کمک هاى اعطایى 
دولت و سازمان هاى دولتى به شهردارى، بدون 
پیش بینى پشــتوانه و منابــع جایگزین، عمال از 
اواخر دهه 60 متوقف شــده یا به شدت کاهش 
مى یابد. بر این اســاس، دولت موظف مى شــود 
حداکثر ظرف مدت شش ماه، الیحه اى به مجلس 
تقدیم کند که به موجب آن، شهردارى هاى کشور 
طى یک برنامه ریزى سه ساله به خودکفایى کامل

 برسند.
 این خودکفایــى کــه در تعبیــر صحیح تر، به 
خودگردانى یا رهاشدگى مدیریت شهرى اطالق 
مى شود، زمینه ساز شــکل گیرى و نهادینه شدن 
بند هفتمى از درآمدزایــى کاذب، اما جاذب براى 
شهردارى به واسطه کسب ارزش اضافى از طریق 
تولید ساختمان مى شود. اتخاذ تصمیمات موردى 
و سلیقه اى شورایعالى شهرســازى و معمارى به 
ویژه با محوریت تشویق یا هدایت بلندمرتبه سازى 
نیز به این جریان دامن مى زند. به تدریج، «تغییر 

کاربــرى» و «فروش تراکــم» یا عبارات 
توجیه پذیرترى چون «صدور 

تراکم مجــاز» یا «مجوز 
براى افزایش تراکم 

پایه» مســیر ســهل الوصول جدید و مسمومى 
است که از این پس و به «قیمت فروش شهر» و 
«فروش تخلفات ساختمانى»، براى کسب درآمد 

به روى مدیریت شهرى باز مى شود. 
گزارش هــاى مختلف حاکى از ســهم 50 تا 80 
درصدى تأمین درآمد شــهردارى کالنشهرها، 
به صورت ناپایدار و از طریق ساخت و ســازهاى 
غیرقانونى طى سال هاى اخیر و در وضعیت رکود 

اقتصادى است.
به ایــن میزان، باید ســهمى در قالــب جرایم 

کمیســیون ها و عوارض حــذف پارکینگ 
و بالکن را نیز افزود. این چنین اســت که 

عوارض یا درآمدهاى مســتمر، 
همچنان سهمى کمتر از 20 درصد را شامل 

مى شوند.
تراکم فروشــى در بازه اى از زمان، آن هم 
به دلیل نرخ رشــد باالى جمعیت و متعاقبا 
افزایش چشمگیر تقاضا براى ساخت و ساز، 

درآمدهاى گســترده اى را عاید مدیریت شهرى 
کرد. 

تصویب و ابالغ طرح تفصیلى جدید در هشــت  
بندى و ناگهانى شورایعالى شهرسازى و معمارى 
با نظر رئیس جمهور مبنى بر تغییر سقف تراکمى 
و کاربرى اراضى، خود گویاى این واقعیت است. 

این تلقى رانتى و مغایر با اقتصاد شهرى سالم، پویا 
و پایدار، هزینه هایى شــاید پنهان در کوتاه مدت 
اما کامال ملموس و جبران ناپذیر را در بلندمدت 
به دنبال دارد که در قالــب ازدحام، ترافیک، 
آلودگى و متعاقبًا محیط شــهرى فاقد 
کیفیت زندگى و خدمات استاندارد، از 

جیب، زمان، انرژى 
و سالمت تمامى 
شهروندان پرداخت 
خواهد شد. دیگر وابســتگى مدیریت شهرى به 
کسب درآمد به واســطه تغییر کاربرى و فروش 
تراکم، همانقــدر خطرناك و 

در عین حال کهنه و در عمل غیرممکن اســت 
که تکیه دولت بــه دالرهاى نفتــى، ناپایدار و 

غیرمنطقى است.
بنابراین پس از گذشت بیش از سه دهه، پیگیرى 
الیحه درآمدهاى پایدار شــهردارى ها به عنوان 
یکى از جدى ترین اولویت هاى مطرح در ارتباط 
با شهرنشــینى و شــهرگرایى در کشورضرورت 
دارد. براساس این الیحه که به دلیل تصویب در 
شورایعالى استان ها باید به آن عنوان طرح نهاد، 
عوارضى به عنوان درآمد پایــدار براى مدیریت 
شــهرى متناســب با فعالیت هــاى اقتصادى و 
اجتماعى شهروندان پیش بینى مى شود. عوارض 
مربوط به مشــاغل، عوارض اســتفاده از معابر 
شهرى توسط ســازمان هایى که از معابرى که 
شهردارى احداث کرده استفاده مى کنند، عوارض 
جریمه حذف پارکینگ، صدور گذرنامه، خودرو، 
نوسازى و... از جمله این عوارض است. میزان و 
نحوه اختصاص این عوارض و مالیات هاى محلى، 
هماهنگى با سایر بخش هاى اقتصادى، کارآمدى 
شــهردارى ها از منظر اندازه و بودجــه، کنترل 
انضباط مالى و تخلفات احتمالــى، از جمله ابعاد 

کلیدى و قابل توجه در این زمینه است. 
امید است با تشکیل کمیسیون مشترك بررسى 
طرح درآمدهاى پایــدار شــهردارى ها، قانون 
نوسازى و عمران شــهرى مصوب سال 1347 
نیز کــه در آن عوارض نوســازى 
براى ساختمان ها 

تعریف شــده، اصالح و اختیارات شوراى شهر به 
منظور تعریف درآمدهاى پایدار براى شهردارى ها 
بیشتر شود. شــوراهاى اسالمى شــهرها اجازه 
دارند براســاس اختیارات مــواد 71 و 77 قانون 
تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى 
و انتخاب شــهرداران مصوب سال 1375 مبنى 
بر وظایف شوراى اسالمى شــهر و امکان وضع 
عوارض، نســبت به برقرارى عــوارض و بهاى 
خدمات متناســب با تولیدات و درآمدهاى اهالى 
و به منظور تأمین بخشــى از هزینه هاى خدماتى 
و عمرانى مورد نیاز شــهر طبق آیین نامه مصوب 

هیئت وزیران اقدام کنند.
در این میان، تکیه بر تنوع و ترکیبى از شیوه هاى 
مختلف تأمیــن درآمد مطلــوب و در عین حال 
مطمئــن و پایدار شــامل «نظام هــاى مالیاتى 
پیشــرفته»، «مکانیزم هــاى کارآمــد دریافت 
عوارض»، «ســاختارهاى جدید ارائه خدمات و 
دریافت جرایم» و همچنین «استقراض و انتشار 
اوراق قرضه شــهرى» در کنار استفاده متناسب، 
هدفمند و بهینه از ســایر کمک هاى مستقیم یا 
غیرمســتقیم دولتى، راهگشــاى پایان دادن به 
مدیریت شهرى به قیمت فروش شهر است. این 
در حالى است که «تقویت بازارهاى سرمایه داخلى 
و بین المللــى»، «ارتقــاى ظرفیت هاى تولیدى 
و تحرك مردم و کاالها»، «ســرمایه گذارى در 
فناورى هاى نوین شهرى» و نهایتًا «بهره گیرى 
از تخصص مدیریت مالى»، از جمله رویکردهاى 
روز دنیــا و مورد توجــه و تعقیــب در این زمینه 

هستند.

پارسا ارباب

رعایدى یا درآمد 
ى، یکى از مسائل 
ــزرگ و به ویژه 
9 موجب مواد 29

ى شــهردارى ها، 
هادهاى عمومى 
ــرح ذیل تامین 

وارض عمومى یا 

جتماعى
وسسات انتفاعى 

وال شهردارى
زمان هاى دولتى

ص و سازمان هاى 
 که به طور اتفاقى 

 تعلق مى گیرد.
 تعرفه اى خواهد 
خدمات و ســایر 
دارى و موسسات 
 تحصیل مى شود 
مات جدیدى که 

ییرىکه 

پیرو مصوبه هیئت دولــت در قالب بند ب تبصره 
2 قانون بودجه سال 1362، کمک هاى اعطایى  52
دولت و سازمان هاى دولتى به شهردارى، بدون 
پیش بینى پشــتوانه و منابــع جایگزین، عمال از 
اواخر دهه 60 متوقف شــده یا به شدت کاهش 
مى یابد. بر این اســاس، دولت موظف مى شــود 
حداکثر ظرف مدت شش ماه، الیحه اى به مجلس 
تقدیم کند که به موجب آن، شهردارى هاى کشور 
طى یک برنامه ریزى سه ساله به خودکفایى کامل

 برسند.
 این خودکفایــى کــه در تعبیــر صحیح تر، به 
خودگردانى یا رهاشدگى مدیریت شهرى اطالق 
نهادینه شدن مى شود، زمینه ساز شــکل گیرى و
بند هفتمى از درآمدزایــى کاذب، اما جاذب براى

شهردارى به واسطه کسب ارزش اضافى از طریق 
تولید ساختمان مى شود. اتخاذ تصمیمات موردى 
و سلیقه اى شورایعالى شهرســازى و معمارى به 
هدایت بلندمرتبه سازى  ویژه با محوریت تشویق یا
دامن مى زند. به تدریج، «تغییر  نیز به این جریان

کاربــرى» و «فروش تراکــم» یا عبارات 
ررور توجیه پذیرترى چون «صد
زوز تراکم مجــاز» یا «مج

براى افزایش تراکم

به صورت ناپایدار و از طریق ساخت و ســازهاى 
غیرقانونى طى سال هاى اخیر و در وضعیت رکود 

اقتصادى است.
به ایــن میزان، باید ســهمى در قالــب جرایم 

کمیســیون ها و عوارض حــذف پارکینگ 
و بالکن را نیز افزود. این چنین اســت که 

عوارضیا درآمدهاى مســتمر،
20 درصد را شامل از همچنان سهمى کمتر

مى شوند.
تراکم فروشــى در بازه اى از زمان، آن هم 
رشــد باالى جمعیت و متعاقبا  به دلیل نرخ
افزایش چشمگیر تقاضا براىساخت و ساز، 

این تلقى رانتى و مغایر با اقتصاد شهرى سالم، پویا 
و پایدار، هزینه هایى شــاید پنهان در کوتاه مدت 
اما کامال ملموس و جبران ناپذیر را در بلندمدت 
به دنبال دارد که در قالــب ازدحام، ترافیک، 
آلودگى و متعاقبًا محیط شــهرى فاقد 
کیفیت زندگى و خدمات استاندارد، از 

انرژى  جیب، زمان،
و سالمت تمامى

شهروندان پرداخت 
خواهد شد. دیگر وابســتگى مدیریت شهرى به 
کسب درآمد به واســطه تغییر کاربرى و فروش 
تراکم، همانقــدر خطرناك و 

با شهرنشــینى و شــهرگرایى در کشورضرورت 
دارد. براساس این الیحه که به دلیل تصویب در 
شورایعالى استان ها باید به آن عنوان طرح نهاد، 
عوارضى به عنوان درآمد پایــدار براى مدیریت 
شــهرى متناســب با فعالیت هــاى اقتصادى و 
اجتماعى شهروندان پیش بینى مى شود. عوارض 
مربوط به مشــاغل، عوارض اســتفاده از معابر 
شهرى توسط ســازمانهایى که از معابرى که 
شهردارى احداث کرده استفاده مى کنند، عوارض 
جریمه حذف پارکینگ، صدور گذرنامه، خودرو، 
نوسازى و... از جمله این عوارض است. میزان و 
نحوه اختصاص این عوارض و مالیات هاى محلى، 
هماهنگىبا سایر بخش هاى اقتصادى، کارآمدى 
بودجــه، کنترل اندازه و شــهردارى ها از منظر

انضباط مالى و تخلفات احتمالــى، از جمله ابعاد 
کلیدى و قابل توجه در این زمینه است. 

امید است با تشکیل کمیسیون مشترك بررسى 
طرح درآمدهاى پایــدار شــهردارى ها، قانون 
7نوسازى و عمران شــهرى مصوب سال 1347

عوارض نوســازى  نیزنیز کــه در آن
ببرراى ساختمان ها 

بر وظایف شوراى اسالمى شــ
عوارض، نســبت به برقرارى ع
خدمات متناســب با تولیدات و
و به منظور تأمین بخشــى از هز
و عمرانى مورد نیاز شــهر طبق

هیئت وزیران اقدام کنند.
در این میان، تکیه بر تنوع و ترک
مختلف تأمیــن درآمد مطلــو
مطمئــن و پایدار شــامل «نظ
پیشــرفته»، «مکانیزم هــاى
عوارض»، «ســاختارهاى جد
دریافت جرایم» و همچنین «اس
اوراق قرضه شــهرى» در کنار

کمک هدفمند و بهینه از ســایر
غیرمســتقیم دولتى، راهگشــ

مدیریت شهرى به قیمت فروش
در حالى است که «تقویت بازارها
و بین المللــى»، «ارتقــاى ظر
و تحرك مردم و کاالها»، «سـ
فناورى هاى نوین شهرى» و نه
از تخصص مدیریت مالى»، از ج
روز دنیــا و مورد توجــه و تعقیـ

هستند.

منابع درآمدى شهردارى ها و راهکارهاى افزایش درآمد پایدار

ن4 به
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شــهردار گلپایگان گفت: با اجرایى شــدن طرح نقشه 
بردارى هوایى، مى توان از بسیارى تخلفات شهرسازى 

پیشگیرى کرد.
 محمدامیــن جمالــى اظهارداشــت: در راســتاى به 
روزرســانى نقشــه هاى هوایى شــهر گلپایگان و به 
منظور ارتقاى کیفى مدیریت و توســعه شهرى، تیمى 
در محل شهر گلپایگان مستقر شده و با استفاده از پهباد

به روش فتوگرامترى، نقشــه بردارى هوایى را انجام 
مى دهند.

وى ادامه داد: این طرح در راستاى اجراى هر چه بهتر 
نقشه تفصیلى شهر و ممیزى امالك، تهیه نقشه هاى 

GIS، افزایش تــوان اجرایى و عملیاتى شــهردارى، 
مدیریت در مواقع بحران و اجــراى پدافند غیر عامل 

است.
شــهردار گلپایگان گفت: این طرح در مقایسه با روش 
برداشــت زمینى، از نظر زمان و هزینه ها صرفه بسیار 

باالیى دارد.
جمالى بیــان داشــت: همچنیــن با اجرایى شــدن 
این طرح، مى توان از بســیارى تخلفات شهرســازى 

پیشگیرى کرد.
  وى ادامه داد: ضمن اینکه رصد میدانى با دقت و کارایى 

باالترى انجام خواهد شد.

مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان اعالم کرد: شهردارى 
به منظور تسهیل امور مردم در مناطقى که امکان اخذ سند 
مالکیت با مشــکل مواجه اســت، نســبت به صدور پروانه 
ساختمانى در امالك قولنامه اى با رعایت ضوابط اقدام خواهد 
کرد. مسعود حیدرى اظهارداشت: یکى از تخلفات ساختمانى 
مربوط به تغییرکاربرى ساختمان هاســت، این مورد زمانى 
اتفاق مى افتد که بر خالف مندرجات پروانه ســاختمانى، در 
منطقه غیرتجارى، محل کسب و تجارت دایر شود ودر چنین 
شرایطى، شهردارى به عنوان مدعى موضوع را در کمیسیون 
ماده 100مطــرح مى کند و این کمیســیون با تعیین مهلت 
مناسب که حداکثر دو ماه است، رأى به تعطیلى محل داده و 

رأى صادر شده توسط ماموران شهردارى اجرا مى شود.وى با 
بیان اینکه مهمترین وظیفه شهردارى ها طبق بند 24 ماده 55 
قانون، صدور پروانه ساختمانى است، تصریح کرد: شهروندان 
قبل از هر گونه ساخت و ساز باید نســبت به دریافت پروانه 
ساختمان اقدام کرده و ساخت و ساز را طبق موارد مطرح شده 
در پروانه انجام دهند تا موفق به دریافت پایان کار از شهردارى 
شوند.مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان ادامه داد: چنانچه 
مندرجات پروانه صادر شده از نظر ساخت و استفاده کاربرى 
رعایت نشود، شــهردارى مطابق قانون پرونده مربوطه را به 
کمیسیون ماده100 ارجاع مى دهد و آراى این کمیسیون به 

صورت جریمه یا تخریب است.

اجراى عملیات نقشه بردارى 
هوایى در شهر گلپایگان

امالك قولنامه اى، پروانه 
ساختمانى مى گیرند

تقدیم بودجه پیشنهادى سال 
97 شهردارى درچه

طى جلسه اى الیحه پیشنهادى بودجه سال 1397 
شـهردارى درچه به مبلغ 165 میلیارد ریال توسـط 
واعظ مقدم، شـهردار درچه، تقدیم رئیس و اعضاى 

شوراى اسالمى شهر درچه شد.
در ایـن جلسـه، شـهردار درچـه اهـداف در نظـر 
گرفتـه شـده در الیحـه بودجـه سـال 97 را عنوان 
کـرد و اظهارداشـت: در بودجه مذکـور، اعتبار براى 
پروژه هاى عمرانى نیمه تمام، توسـعه فضاى سبز، 
پیاده رو سـازى، بدنه سـازى انهـار، آسـفالت معابر 
شهر، تکمیل ساختمان شهردارى و ... در نظر گرفته 

شده است.

 تجهیز آتش نشانى میمه، 
نیازمند اعتبارات دولتى 

شــهردار میمه گفت : ســاختمان این ایســتگاه با 
هزینه اى بالغ بر چهار میلیارد ریال در سال 93 تکمیل 

و تجهیز شد.
محسن صدرالدین کرمى افزود: این شهردارى تاکنون 
با اعتبار محدود خود توانســته دو دستگاه خودروى 
سبک آتش نشانى و تعداد کمى از وسایل اولیه را براى 

این ایستگاه تأمین کند.
وى افزود : با وجود تأمین این امکانات، اما هنوز براى 
خاموش شــدن آتش هاى متوســط و بزرگ، هیچ 
وسایلى در اختیار نبوده و بودجه محدود شهردارى نیز 

توان خرید این وسایل را از ما گرفته است.
شهردار میمه با اشــاره به اینکه در روزهاى گذشته، 
15حادثه به آتش نشــانى گزارش شده است، اظهار 
داشت: در صورتى که اعتبارات دولتى توسط مدیریت 
بحران اســتاندارى براى این منظور اختصاص یابد، 
شهردارى مى تواند امکانات درخور توجه به این امر 

اختصاص دهد .

تشکیل کار گروه امور بانوان 
در گز

 اولیـن کارگـروه مشـاوران افتخارى شـهردارى و 
شوراى اسالمى شـهر گز با حضور تعدادى از بانوان 
فعال در حوزه فرهنگى و اجتماعى، اعضاى شوراى 
اسالمى و شـهردار گز برگزار و در مورد باغ بانوان و 
برنامه هاى ویـژه بانوان در طول سـال جارى بحث 

و تبادل نظر شد.

طراحى فاز دوم یادمان 
شهداى گمنام شاهین شهر

شـهریارعلوى، معـاون شهرسـازى شـهردارى 
شـاهین شـهر گفـت: فـاز دوم یادمـان شـهداى 
گمنام شـاهین شـهر درفضایى بـه مسـاحت چهار

هـزار مترمربـع طراحـى و در آینـده نزدیـک اجـرا 
مى شود.

وى افزود: فاز دوم یادمان شهداى گمنام در ورودى 
این یادمان اجرا مى شود و این فاز به گونه اى طراحى 
شده که معمارى سنتى اسالمى و یادمان هاى دفاع 
مقدس در آن پیـش بینى گردیده و جلـوه خاصى به 

آن بخشیده است.

زیرسازى و آسفالت کوى 
کوثر میمه

زیرسـازى و آسـفالت کـوى کوثـر میمـه انجـام 
شد.

شهردار میمه در این باره گفت: عملیات زیرسازى و 
آسفالت کوى کوثر میمه انجام شد.

محسـن صدرالدیـن کرمـى افـزود: ایـن عملیـات 
به مسـاحت سـه هـزار و 500مترمربع زیرسـازى و 
سـه هـزار و 300 مترمربـع آسـفالت، بـا هزینه اى 
بالـغ بر یـک میلیـارد ریـال در مـدت 10 روز انجام

شد.
وى افـزود: ایجـاد فضاى سـبز و پارك ورزشـى، از 
اقدامـات آتى شـهردارى بـراى خدمات رسـانى به 
محدوده کـوى کوثـر خواهد بـود که تا پایان سـال 

جارى انجام خواهد شد.

روى خط

عضو شوراى اسالمى شهر باغبادران گفت: بروکراسى 
ادارى و بعضى تنگ نظرى ها، باعث خستگى و انصراف 
سرمایه گذاران بخش خصوصى در شهر باغبادران شده 

است.
حجت ا... امینى با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاران 
بخــش خصوصى، تنهــا راه برون رفت از مشــکالت 
اقتصادى شــهردارى ها اســت، اظهارداشــت: امروزه 
محور حرکت شهردارى ها، جذب سرمایه گذاران بخش 
خصوصى است، تا با استفاده از این ظرفیت، شاهد تأمین 
نیازهاى عمومى شــهر و ایجاد درآمدهاى پایدار براى 

شهردارى ها باشیم.
وى افزود: در شرایطى که بســیارى از شهردارى ها در 
حال تالش براى جذب سرمایه گذار و تبلیغ ظرفیت هاى 
ســرمایه گذارى در شهرها هستند، در شــهر باغبادران 
به دلیل ظرفیت هــاى بالفعــل و بالقــوه آن، فضاى 
سرمایه گذارى و حضور سرمایه گذاران بخش خصوصى 

به خوبى مهیاست.
این عضــو شــوراى اســالمى شــهر باغبــادران با 
اشاره به اســتقبال ســرمایه گذاران از فعالیت در شهر 
باغبادران، گفت: حضور شــهر باغبادران در کنار جاده 
مواصالتى چندین اســتان کشــور، حوزه وســیع نفوذ 
شــهر به دلیل همجــوارى با روســتاها و شــهرهاى 
اطراف، مقصد گردشگرى مســافران داخلى و خارجى 
به جهت فضاى ســبز طبیعــى و زیبا، وجــود باغات 
و مــزارع و توپوگرافــى خاص ایــن شــهر، از جمله 
علت هــاى حضــور ســرمایه گذاران در باغبــادران 

است.
وى ادامه داد: به دلیل وجود کوه ها، تپه ها، دره ها، درختان 
و رودخانه زاینده رود، چشــم اندازهاى زیباى طبیعى را 
در این شــهر شاهد هســتیم که همه این عوامل باعث 
شده است، رغبت ســرمایه گذاران به سرمایه گذارى در 

باغبادران دو چندان شود.

امینى عنوان کــرد: از طرفــى انجام مطالعــات اولیه 
ظرفیت هاى سرمایه گذارى، گردشگرى و اقتصادى در 
باغبادران و همچنین ایجاد فضاى ســرمایه گذارى در 
شــهر، موقعیتى را مهیا کرده که هم نیاز گردشگران و 
هم نیازهاى عمومى شهروندان در دسترسى سریع تر به 

خدمات تأمین شود.
وى خاطرنشــان کرد: امروز بستر ســرمایه گذارى در 

باغبادران به خوبى آماده اســت، اما بروکراســى ادارى 
باعث اطاله در پاسخگویى به اســتعالمات الزم شده، 
و برخى تنــگ نظرى ها نیز باعث خســتگى و انصراف 
ســرمایه گذاران بخش خصوصى براى فعالیت در این 

شهر شده است.
ایــن عضــو شــوراى اســالمى شــهر باغبــادران 
تصریح کرد: این مهم در حالیســت که سرمایه گذاران 

توقعــات زیادى از مدیریت شــهرى در بسترســازى، 
تسهیل و حمایت از ســرمایه گذارى در شهر را دارند، اما
 مدیریــت شــهرى و ادارات شهرســتان لنجــان، 
اختیــارات کافــى را در ایــن حــوزه ندارنــد و قطعًا 
بــه تنهایــى و بــدون حمایــت مدیریــت اســتان، 
امکان همراهى بــا ســرمایه گذاران وجــود نخواهد 

داشت.

میثم محمدى، شهردار زرین شهر گفت: توجه مدیریت 
شهرى به مسائل فرهنگى و اجتماعى بسیار حائزاهمیت 
است چراکه با توجه به مســائل امروز، در شهرها توجه 
یک بُعدى به مسائل خدمت رسانى، جوابگوى بسیارى از 
مسائل نیست بلکه باید با پرداختن به مسائل فرهنگى و 
اجتماعى، ضمن انجام امور،  بازده کارها را نیز افزایش داد.

وى افزود: توجه به مسائل فرهنگى و اجتماعى در انجام 
وظایف دستگاه هاى خدمت رسان همچون شهردارى، 
عالوه بر افزایش مشــارکت شــهروندان مى تواند در 
درازمدت ســبب کاهش هزینه هاى تحمیل شــده بر 

شهر شود.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: با توجه بــه اینکه 
شــهروندان ســرمایه هاى اجتماعى شــهر به حساب 
مى آیند، نگاه همه جانبه به نیاز و خواسته هاى شهروندان 
و پاسخگویى به نیازهاى آنان مى تواند زندگى شهرنشینى 

را در تمامى ابعاد ارتقا دهد.
وى ادامه داد: باید توجه داشــت تحقق امنیت، آرامش و 
آسایش شهروندان از اهمیت ویژه اى برخوردار است و 
توجه ویژه به نشاط و شادابى زندگى شهرنشینى مى تواند 
از دردسر هاى ناشى از زندگى ماشینى و تراکم جمعیت 

بکاهد.
محمدى اضافه کرد: ساختار و استراتژى شهردارى ها بر 
اساس مسائل مبلمان شهرى، معمارى، عمرانى و ساخت 

و ساز و پسماند است، اما شهردارى در صورتى مى تواند 
موفق شود که نگاه ویژه به مسائل اجتماعى داشته باشد.

شهردار زرین شهر بیان داشت: کمک هاى حوزه مدیریت 
شــهرى با توجه به سیاست هاى تشــویقى آموزشى

مى تواند نگاه پیشــگیرانه را در جامعه نهادینه سازد، از 
سوى دیگر مسئوالن شهرى تالش خواهند کرد فضاى 
بهترى را براى خدمت رســانى به معلوالن و باال بردن 

سطح کیفى زندگى آنها در دستور کار قرار دهند .
وى افزود: ما بر این باوریم که اقتدار مدیریت شــهرى 
زمانى حاصل مى شود که بتواند زمینه مشارکت تمامى 
دستگاه هاى متولى مسائل فرهنگى و اجتماعى را در شهر 
فراهم کند، چرا که هرگونه توسعه اجتماعى و شهروندى 

در این اقدامات نهفته است.
شهردار زرین شهر گفت: بنابراین توانمندسازى اجتماعى 
و فرهنگى که از اهداف عمده توسعه شهرى به حساب 
مى آید، مى تواند موتور محرکه این توســعه قرار گیرد و 

چالش هاى اجتماعى و فرهنگى را کاهش دهد.

شهردار کاشــان گفت: تمام هزینه هاى شهر با شهروندان آن شهر اســت و مدیریت شهرى باید در ارائه 
خدمات، بهترین اقدام ممکن را با مشارکت خود مردم انجام دهد.

سعید ابریشمى راد با اشاره به رویکرد اجتماعى مدیریت شهرى اظهاردات: تفاوت رویکرد خدماتى و اجتماعى 
در این است که در رویکرد خدماتى، به کالبد و فیزیک شهر توجه مى شــود، اما در رویکرد اجتماعى، رفع 

مشکل و توجه به خواست و نیاز شهروندان مورد توجه است.
وى با اشــاره به اینکه شــهردارى ها بودجه دولتى ندارند، افزود: تمام هزینه هاى شــهر با شــهروندان

 آن شهر است و مدیریت شهرى باید در ارائه خدمات، بهترین اقدام ممکن را با مشارکت خود مردم صورت 
دهد.

شــهردار کاشــان با تأکید بر اینکــه شــهردارى در راســتاى اقدامات خدماتــى، تبدیل بــه نهادى 
اجتماعى شده اســت، بیان داشــت: هدف از انجام فعالیت ها در این رویکرد، ارتقاى کیفیت زندگى مردم 
بوده و مراد از ارتقاى کیفیت زندگى میزان رضایت شهروندان از شهر است که این مهم به روابط اجتماعى 

بستگى دارد.
ابریشمى راد خواستار برقرارى رابطه اى منطقى بین مدیریت شهرى و شهروندان شد و تأکید کرد: شهردارى 
براى اداره شهر باید با مردم، قدم به قدم گام بردارد و نیازهاى هر ناحیه را با مشارکت مردم اولویت بندى و 

رفع کند تا به تجربه مدیریت مشارکتى برسد.

جواد نصرى، شهردار فالورجان گفت: با بررسى هاى کارشناسى 
انجام شده و جهت رفع مسائل و مشکالت شهر، مجموعه 
شهردارى و شوراى شهر بیش از40 میلیارد ریال بودجه 
را در این مدت به پروژه هاى عمرانى و خدماتى خود 

اختصاص داده است.
وى اظهارداشــت: با توجه به رکــود اقتصادى و کم 
شــدن اعتبارات شــهردارى فالورجان جهت جذب 
ســرمایه هاى مردمــى، اقدام بــه راه انــدازى دفتر 
مشــارکت هــا کردیم کــه بــا  معرفى فرصــت هاى
 سرمایه گذارى در زمینه هاى مختلف از جمله تبلیغات شهرى، 
ساخت میدان میوه و تره بار، ساخت سردخانه هاى صنعتى، ساخت تاالر 
و سالن همایش،  کمپ هاى گردشگرى و رفاهى و پروژه هاى زیرساختى مورد نیاز شهر، زمینه مناسبى را 

جهت جذب سرمایه گذاران بومى و استانى فراهم کرده ایم.
نصرى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به ساخت مجتمع وکالى شهر بیان داشت: جهت ساماندهى و 
سهولت شهروندان، شهردارى اقدام به ساخت مجتمع وکال در کنار دادگسترى شهرستان با بودجه اى بالغ 

بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال کرده است.

ایزدى، معاون توســعه مدیریت ومنابع انسانى 
شهردارى فوالدشــهر گفت : چنانچه بخشى از 
خدمات شهردارى مانند مناطق 15 گانه اصفهان، 
برون ســپارى و بــه دفاتر پیشــخوان محول 
گــردد، خدمتــى بس عظیــم به شــهروندان

 مى باشد.

وى تصریــح کــرد : بــرون ســپارى خدمات 
مــورد نظــر بایــد درکوتــاه تریــن فرصت 
زمانــى بــراى مراجعــان انجــام و در وقت 
و هزینه آنهاصرفه جویى شود و شهروندان متحمل 

هزینه هاى اضافى نشوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى شهردارى 

فوالدشهر اظهار داشت: مسیرى که براى توسعه 
و پیشــرفت باید به واســطه دولت الکترونیک 
طى شــود، نتیجه آن باید موجــب کاهش هزینه 
ها، مدیریت وقت و زمان و منتج بــه فواید براى

 دستگاه هاى خدمات رسان و رضایت شهروندان 
گردد .

شهردار بهارستان با مهم خواندن جذب سرمایه گذار 
براى شهر بهارستان و روند توسعه شهرى گفت: جذب 
ســرمایه گذار کار دشوارى اســت و در صورت لزوم، 
مسئوالن مربوطه باید براى پیشبرد اشتغال و سرمایه 

گذارى براى سرمایه گذار فرش قرمز پهن کنند.
عیدى بیرانوند، شــهردارى و شــرکت عمران را دو 
بال ســازنده شــهر عنوان کرد و افزود: معتقدیم که 
مشــارکت و تعامل شــهردارى با عمران بهارستان 
مــى توانــد در زمینه پیشــرفت کمک کنــد و این 

دو بال، سازنده براى بهارستان هستند.
وى با اشاره به در نظر گرفتن بستر الزم براى افزایش 
سرانه فضاى ســبز و توســعه ورزش جوانان، بیان 
داشت: در بهارستان باید ساخت و سازهایى متناسب با 
شهروندان در نظر گرفت، زیرا این شهر زنده و پویا بوده 
و اگر کسى نگاه خوابگاهى به این شهر داشته باشد، 

اشتباه بزرگى است.
شهردار بهارستان ادامه داد: در روند مدیریت شهرى، با 
برگزارى همایش ها و ایجاد فرصت شغلى در صددیم 

تا محیط بانشاطى را براى شهر به وجود آوریم.
وى از ایجاد دو شهردارى ناحیه در بهارستان خبر داد و 
گفت: با تصویب شورا، درصدد راه اندازى دو شهردارى 
ناحیه به منظور دسترسى ســریع تر مردم به شهردار 
براى مرتفع کردن مشکالت شــهرى هستیم و در 
حوزه مدیریت شهرى باید به دنبال کاهش هزینه ها 
بود که ایجاد دو شــهردارى ناحیه، منافاتى با کاهش 

هزینه ها ندارد.
وى ادامه داد:ســاماندهى ورودى شــهر بهارستان، 
افزایش سیســتم حمل و نقل شــهرى، ســاخت 
المــان هــاى مختلــف متاســب بــا اقــوام و 
فرهنگ ها و شب هاى زنده در شهر و همچنین جذب 
ســرمایه گذار، از جمله اولویت هاى دیگر شهردارى 

بهارستان است.
عیدى بیرانوند در بخش دیگرى از سخنانش با مهم 
خواندن مترو در توسعه شهرى بهارستان، خاطرنشان 
کرد: با تکمیل و راه اندازى مترو اصفهان- بهارستان، 
با سرریز جمعیت به بهارستان مواجه خواهیم شد، زیرا 

رفت و آمد به آسانى انجام مى شود.

بروکراسى ادارى سبب فرار سرمایه گذاران از 
باغبادران شده است

شهردارى و شرکت عمران، 
دو بال سازنده بهارستان 

هستند 

شهردار زرین شهر:

 اقتدار مدیریت شهرى زمانى تحقق مى یابد که زمینه مشارکت تمامى 
دستگاه ها فراهم شود

شهردار کاشان:

 تمام هزینه هاى شهر با شهروندان آن شهر است

اختصاص 40 میلیاردریال به پروژه هاى فالورجان
برون سپارى  نباید شهروندان را متحمل هزینه هاى اضافى کند
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معاون امور شــهرداري هاي ســازمان شــهردار ها و 
دهیــاري هــاي کشــور از ابــالغ آییــن نامــه 
ســاماندهى مشــاغل و اصنــاف مزاحــم شــهرى، 
بــه همــراه جــدول مشــاغل و صنوفــى کــه بــه 
دلیــل آلودگــى و مزاحمــت زیــاد و شــرایط ناایمن 

نمى توانند در محدوده شهرها فعالیت کنند، خبر داد.
هیربد معصومی اظهار داشت: شهردارى ها موظف هستند 
به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با 
وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلى آنها، نسبت 
به صدور حکم انتقال، جابه جایى یا رفع مزاحمت از طریق 

اصالح فرآیندکار، تغییر فعالیت یا نوسازى اقدام نماید.

وي افزود: درصورت عدم اجراى حکم شهردارى توسط 
صاحبان مشــاغل یا اصناف مذکور، شهردارى موظف 
است نســبت به تعطیلى آنها مطابق مفاد بند (20) ماده 

(55) قانون شهردارى اقدام کند.
معصومــی افــزود: بــر ایــن اســاس اماکــن تولید،

 بسته بندى و انبار مواد شیمیایى خطرناك و مواد محترقه، 
دامدارى، مرغدارى و پرورش انواع طیور صنعتى، تولید 
مصنوعات ســیمانی و موزائیک، تولید لوله ســیمانی،
تولید کاشــى وســرامیک، آجرپزى، تولید گچ و آهک، 
ســنگبرى و ســنگ کوبى نمى توانند در محدوده شهر 

فعالیت کنند.

شــهریار علوى، معاون شهرسازى شــهردارى شاهین 
شــهر گفت: مرحله دوم ممیزى امالك و مســتحدثات

 شاهین شهر آغازشده است.
وى افزود: بنابر قانون نوســازى و عمران شهرى، یکى از 
فعالیت هاى شــهردارى انجام عملیــات ممیزى واقع در 
محدوده شــهر و دریافت عوارض نوســازى از امالك و 
واحدهاى کسبى مى باشد که هر چند سال یک بار انجام 

مى شود.
علوى خاطر نشــان کرد: ممیزى امالك و مســتحدثات 
شاهین شــهر با توجه به توان فنى پیمانکار و طرح کالن 
شــهردارى، در قالب دو مرحلــه برنامه ریــزى گردیده 

که در نخســتین مرحله آن، برداشــت اطالعات و معابر 
محدوده قانونى شــهر از طریق عملیات میدانى و تشکیل 
بانک اطالعات ممیــزى و صدور فیش نوســازى بود و

 سپس ممیزى صنایع کالن حریم شهر در دستور کار قرار 
گرفت.

معاون شهرســازى شــهردارى شاهین شــهر تصریح 
کــرد: وجه تمایز ایــن ممیزى بــا موارد مشــابه، روش 
برداشــت اطالعات مکانیزه، به وســیله تبلت و نرم افزار 

مى باشد.
وى ادامه داد: در حــال حاضر مرحله دوم ممیزى امالك و 

مستحدثات شاهین شهر در حال انجام است.

آغاز مرحله دوم ممیزى امالك 
و مستحدثات شاهین شهر

مشخص شدن مشاغل و 
اصناف مزاحم شهرى 

روى خط

شهردار نجف آباد گفت: در ادامه عملیات عمرانى پروژه 
12میلیارد تومانى تقاطع غیرهمسطح شهیدان حجتى، 
طى روزهاى اخیر کار ریختن بیس در مسیر هاى اجرا 
شده شروع شده و به زودى عملیات آسفالت آن تکمیل 

خواهد شد.
مســعود منتظرى از افتتاح رســمى این پروژه تا پایان 
سال خبرداد و گفت: همزمان کار نصب قرنیزهاى پل، 
سیســتم روشــنایى در بخــش هــاى مختلــف، 
نرده گذارى و دیگر اقدامات مورد نیــاز در حال انجام 

است.
وى بیان داشــت: مســیر ورودى نجف آباد به صورت 
همسطح در نظر گرفته شــده و تردد کمربندى جنوبى 
شهر در قالب زیرگذر انجام شده تا در زیبایى ورودى شهر 

اختاللى ایجاد نشود.

آغــاز اولین فــاز ســاماندهى خیابان
 امام (ره)شرقى

منتظرى همچنین در خصوص دیگر پروژه شــاخص 
این شــهر گفت: در طرح ســاماندهى خیابان امام(ره) 
شــرقى، با توجه بــه اتمــام عملیات شــرکت هاى 
خدمات رسان در بخش هایى از مسیر، کار خاکبردارى 
در کنار اجــراى کانــال دفــع آب هاى ســطحى و
 پیاده روســازى  در حدفاصل خیابان رســالت تا کوچه 

عربها شروع شده است.
وى افزود: در پروژه چهار میلیارد تومانى بهسازى خیابان 
امام(ره) شرقى که حدفاصل تقاطع 22بهمن تا میدان 
آزادگان اجرا خواهد شد، همزمان با تعریض سه مترى 
خیابان از هر دو طرف، دو پیاده رو در طرفین مسیر اجرا 
خواهد شــد و در باند جنوبى، یک باند دوچرخه سوارى 
ایجاد و به محور ســالمت در باند غربى بلوار طالقانى 

متصل خواهد شد.

***
شــهردار نجف آباد اضافه کرد: پیــش از آغاز عملیات 
اجرایــى پروژه، اجراى شــبکه جمــع آورى فاضالب 
شهرى در مسیرعملیاتى شده و همزمان شرکت هاى 
خدمات رسان نیز اجرا یا انتقال خطوط خود را در دستور 

کار قرار داده اند.

وى اظهارداشــت: بــا اتمام ایــن طرح، عــالوه بر 
تســهیل تردد خودروهاى عبورى در خیابان امام(ره) 
شــرقى، با حفظ کامــل درختــان طرفیــن خیابان،

 مســیرهایى جهت اســتفاده تفریحى و پیــاده روى 
شهروندان در باندهاى شــمالى و جنوبى ایجاد خواهد 

شد.

 جانمایى و ساخت المان هاى نوروزى در 
نجف آباد

شــهردار نجف آباد همچنیــن در بخــش دیگرى از 
ســخنانش  گفت: در ادامه مجموعــه اقدامات صورت 
گرفته براى رونمایــى از مجموعــه اى از المان هاى 
نوروزى، در حال حاضر کار جانمایى و تعیین پیمانکاران 

سازنده شروع شده و تالش خواهیم کرد کارى باالتر از 
سال هاى قبل، از نظر کیفى و کمى ارائه شود.

مسعود منتظرى از اســتفاده از طرح هاى هنرمندان و 
دیگر اقشــار جهت ســاخت این المان ها در نجف آباد 
خبر داد و گفت: طرح هایى کــه پیش از این با فراخوان 
صورت گرفته، به دبیرخانه اجراى المان ها ارسال شده 
بود، بررسى شد و پس از انتخاب تعدادى از آنها، در حال 

حاضر کار ساخت شروع شده است.
منتظرى المان هاى طراحى شده را قابل تقسیم به سه 
دسته اصلى، دیوارنگاره و نورپردازى به همراه المان ها 
و نمادها دانست و ادامه داد: عالوه بر فراخوان عمومى، 
با مراکزى همچون انجمن هنرهاى تجسمى نجف آباد 
به عنوان مرکز تخصصى طراحى المان نیز جهت ارائه 
طرح هاى پیشــنهادى مکاتبه شــده و همزمان شاهد 
ارائه برخى طرح ها از شرکت هاى خصوصى خارج این 

شهرستان هستیم.
***

شــهردار نجف آباد در بخش دیگرى از سخنان خود از 
واحد امانى معاونت عمرانى به عنوان یکى از مراکز اصلى 
ساخت المان هاى نوروزى نجف آباد نام برد و گفت: این 
واحد که کار را باکمترین هزینه و در ســریعترین زمان 
ممکن اجرا مى کند، همزمــان کار تعمیر و جابه جایى 
المان هاى نوروزى ســال هاى قبل را به نقاطى جدید 

در دستور کار دارد.
منتظرى شروع ســاخت المان هاى نوروزى را مربوط 
به اولین روزهاى ســال جارى دانســت و خاطر نشان 
کرد: آثار ساخته شــده که با همکارى فعال هنرمندان 
شهرستان در دست ســاخت قرار دارند را مى توان در 
بخش هایى مانند آثار تاریخى، سبک زندگى، مفاهیم 
طنز، شخصیت هاى عروسکى شناخته شده و نمادهایى 

از صنایع دستى تقسیم بندى کرد.

شهردار نجف آباد مطرح کرد؛

کمبود تجهیزات آتش نشانى تعریض3 مترى خیابان امام(ره) در نجف آباد 
شهرضا براى مسکن هاى مهر

شهردار شهرضا گفت: آتش نشانى شهرضا در حال 
ارائه مجموعه اى از خدمــات به همه مناطق اطراف 
خود است، اما امکانات این سازمان براى رسیدگى به 

همه حوادث کافى نیست.
رحیــم جافرى اضافه کــرد: آتش نشــانى در زمره 
ســخت ترین و خطرناك ترین مشــاغل است که
 آتش نشــان و خانواده هاى آنها را تحت تأثیر قرار 
مى دهد.وى تصریح کرد: در شهرضا منازل سازمانى 
وساختمان هاى مسکن مهر بسیارى وجود دارد که 
تجهیزات سازمان آتش نشانى شهرضا براى اطفاى 

حریق هاى احتمالى در این زمینه مناسب نیست.

افتتاح واحد شکایات مردمى  
شهردارى سده لنجان 

 137 شـهردار سـده لنجـان گفـت : سـامانه 
ایـن شـهردارى، فقـط مرکـز ثبـت انتقـادات و

پیشـنهادات نبوده و به عنوان یـک راهنما نیز عمل 
مى کند.

حسـین ناظـم الرعایـا اظهارداشـت: بایـد توجـه 
داشـت تکریم ارباب رجوع به معنـاى اجراى فورى 
درخواست هاى مردم در موقع غیر عادى نیست،بلکه 
خوشـرو برخورد کردن، پیگیرى کردن رفع مشکل، 
راهنمایى کردن و نگاه یکسـان به مردم داشـتن، از 
مهم ترین فاکتورهاى تکریم ارباب رجوع اسـت که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
شـهردار سـده لنجـان تصریـح کـرد: بـا توجـه به 
اهمیت موضوع، کارگـروه حقوق شـهروندى براى 
اولیـن بـار در شـهردارى سـده لنجـان راه انـدازى 
حقـوق  مدافـع  مختلـف،  مـوارد  در  تـا  شـد 
شـهروندان باشـد و تکریم ارباب رجوع نیز به خوبى 

انجام شود.

شهردارى کاشان 60 میلیارد 
مطالبات معوق دارد

معاون ادارى و مالى شــهردارى کاشان از مطالبات 
معــوق 603 میلیارد ریالى این مجموعــه از مردم و 

دستگاه هاى اجرایى خبر داد.
عباس نیکخواه گفت: مردم این شــهر 470 میلیارد 
ریال عوارض نوسازى به شهردارى بدهکار هستند و 
اداره هاى دولتى نیز 133 میلیارد ریال به شهردارى 

بدهى دارند.
وى با اشــاره به بدهى 20 میلیارد ریالى شهردارى 
بابت حق ســنوات 60 نفر کارمند بازنشسته از سال 
1394 تاکنون افزود: 240 میلیارد ریال از درآمد 420 
میلیارد ریالى ارزش افزوده شهردارى در سال گذشته 
وصول شده و تا پایان ســال، مبلغ باقى مانده آن نیز 

وصول خواهد شد.
وى  بیان داشــت: این مجموعه در کنار حجم باالى 
فعالیت ها، با طرح هاى بدون قرارداد مواجه بوده و هم 
اکنون تنها 182 میلیارد ریال باقى مانده که با تصویب 

اصالح بودجه پیگیرى مى شود.

 طراحى و برنامه ریزى سند 
چشم انداز پنج ساله سین

شهردار شهر سین از طراحى و برنامه ریزى سند چشم 
انداز پنج ساله شهر سین خبر داد.محمد طرمه فروشان 
طاهرانى افزود: ترسیم و درك آینده مطلوب«چشم 
انداز» با استفاده از مهارت تجسم و عینیت بخشیدن 
امکان پذیر اســت و دقیقًا آن چیزى کــه در فرآیند 
ســند برنامه ریزى راهبردى دنبال مى شــود و تنها 
مسئله اى که در ســند برنامه ریزى راهبردى، همه 
افراد باید بدانند این اســت که هر چیزى را که تصور 
کنیم و به آن باور داشته باشــیم، همان را به دست 
خواهیم آورد.وى با تاکید بــر این که براى کمک به 
سازمان ها، تدوین یک چشم انداز و تعیین جایگاه خود 
و مسیر حرکت در آینده و در حقیقت تدوین سند برنامه 
راهبردى الزم است، خاطرنشان کرد: شهردارى سین 
با هدف تصمیم سازى براى چشم انداز شهر و به دنبال 
آن تدوین اهداف  و در نهایت استراتژى هایى که از 
دِل نظرات گروه هاى ذى نفع اســتخراج مى شود، 
سعى دارد از مشارکت گروه هاى مختلف بهره بگیرد.

رضا رمضانى، شــهردار آران و بیدگل گفت: احیاى 
محالت غیرفعال و نیمه فعــال از برنامه هاى مهم 

چهارساله این شهردارى است .
وى ادامه داد:حیات اقتصادى شــهر به ساماندهى 
شهرك هاى صنعتى است و شهردارى در این زمینه، 

اهتمام ویژه اى خواهد داشت.
وى اظهارداشت: شهردارى ساالنه 14 میلیارد ریال 
در حوزه حمل و نقل عمومى هزینه مى کند که از این 
مبلغ، 10 میلیارد ریال متضرر مى شود. وى افزود: در 
این راستا الیحه اى در حال تنظیم است تا راهکارى 

براى موضوع بیابیم.
شــهردارى را با بیش از 200 میلیارد ریال معوقات 

تحویل گرفتم.
شــهردار آران و بیدگل بیان داشــت: درآمد نواحى 
شــهردارى در خود نواحى هزینه مى شود و درآمد 
شهردارى مرکزى محدود است و تنها در زمینه امور 

جارى و پرداخت حقوق پرسنل هزینه مى شود.
رمضانــى همچنین گفــت: موضوع آرامســتان از

 اولویت هاى شهردارى است و در این زمینه دو گزینه 
براى جانمایى پیشنهاد شده و در حال پیگیرى است.

وى در بخش دیگرى از سخنانش گفت:یک شرکت 
سرمایه گذارى از طرف شهردارى در حال تاسیس 
است که در زمینه ساماندهى گردشگرى مرنجاب 

هم فعالیت خواهد کرد.

شهردارى آران و بیدگل14میلیارد ریال
 در حوزه حمل و نقل هزینه مى کند 

تمام کارکنان شهرداري ها 
باید داراي شماره مستخدم باشند

مدیرکل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور با اشاره 
به هماهنگی هاي صورت گرفته با ســازمان اداري و استخدامی کشــور اعالم کرد: در راستاي ساماندهی 
نیروي انســانی شــهرداري ها و جلوگیري از بروز مشــکالت اســتخدامی در زمان انتقال، ماموریت و یا 

بازنشستگی، شهرداري ها موظف 
هستند اطالعات تمامی کارکنان 
خود را در سامانه«کارمند ایران» 
ثبت نمایند. عبــاس کرکه آبادي 
افزود: تخصیص شماره مستخدم 
به کارمنــدان شــهرداري ها و

 سازمان هاي وابسته، در صورت 
ثبــت صحیح اطالعــات مربوط 
و ارسال آن در ســامانه و پس از 

بررسی هاي الزم، انجام می شود.وي اضافه کرد: شماره مستخدم صادر شده باید در تمامی احکام استخدامى 
کارمندان درج شود تا به عنوان شماره شناسایى کارمندان در شهردارى ها و سازمان هاى دیگر نظیر صندوق هاى 

بازنشستگى براى بهره مندى کارمندان از تمامى مزایاى استخدامى مورد استفاده قرار گیرد.
کرکه آبادي در ادامه گفت: اســتانداري ها و شــهرداري هاي سراسر کشور موظف هســتند قبل از صدور 
احکام استخدام رسمی یا پیمانی افراد جدیداالستخدام با مجوز هاي ســازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور یا پذیرفته شــدگان آزمون هاي استخدامی شــهرداري ها، شماره مســتخدم را طی فرآیند یاد شده 

اخذ نمایند.

اگر در شهر نگاهى به معابر و خیابان ها بیندازیم، پروژه هاى 
کوچک و بزرگى را مى بینیم که توسط شهردارى اصفهان 
براى توسعه شهر و آسایش شــهروندان انجام شده است، 
البته اعتبار این پروژه ها از جیب شهروندان به واسطه پرداخت 
عوارض شهرى تامین مى شــود؛ بنابراین نگاه مشارکتى 
شهروندان به توسعه شهر مى تواند به آبادانى و رونق شهر 
منجر شود و مدیریت شهرى اصفهان را در اجراى برنامه هاى 

افق 1400 اصفهان مصمم تر کند.
در این فرصت براى آگاهى از چگونگى توزیع قبوض عوارض 
و محاسبه نرخ آنها، گفت و گویى با «مهدى زارعى، رئیس 
اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان» انجام شده که در 

ادامه مشروح آن آمده است.
عوارض چیســت و آیا جزء درآمدهاى 
پایدار شهردارى ها محسوب مى شود؟

هر جریان مالى که به شهردارى وارد شــود، اعم از نقدى 
یا غیرنقدى، درآمد شــهردارى ها به شــمار مى رود و جزء 

ردیف هاى درآمدى آن قرار مى گیرد.
عوارض منبــع تامین مالى شــهردارى ها بــراى جبران 
هزینه هایى است که براى توسعه و آبادانى هر چه بیشتر شهر 
انجام مى شود؛ به هر حال نگهدارى و پاکیزگى شهر هزینه 
دارد و باید از این طریق، منابع تامین شود که در شهردارى، 
آنها را به عنوان عوارض و تامین بهــاى خدمات تعریف و 
دســته بندى هاى مختلفى مى کننــد؛ عوارضى همچون 
نوسازى و عمران شهرى، خودرو، کسب و پیشه و ... تعریف 

شده اند تا هزینه هاى نگهدارى شهرها تامین شود.
عوارض در چه بخش هایى از شــهر 

هزینه مى شود؟
اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان، تشخیص درآمد و 

ممیزى ردیف هاى درآمدى را بر عهده دارد. 
در شهردارى ها بیش از 60 ردیف فعال درآمدى به شکل هاى 
مختلف، وصول و همه آنها در مجموع ،بودجه شهردارى را 
تشکیل مى دهد که صرف عمران و آبادانى شهر مى شود، 
اما بیشتر شــهروندان تنها با عوارض نوســازى و عمران 
شهرى، خودرو، کسب و پیشه و برخى عوارض ساختمانى 

آشنا هستند.
کل عوارض شــهردارى در هفت دســته تقســیم بندى 
مى شود، عوارضى که مســتمر و انعطاف پذیر باشد و رکود 
مانع از جذب آنها نشود، عوارض پایدار هستند و درآمدهاى 
ناپایدار نیز به آن دسته از درآمدهایى گفته مى شود که شاید 
پیش بینى وصول داشته باشند اما به یقین نمى توان براى آنها 
برنامه ریزى کرد؛ به عنوان مثال عوارض هاى ســاختمانى 

ناپایدار هستند و رکود ساخت و ســاز این عوارض را تحت 
تاثیر خود قرار مى دهد.

امسال بودجه شهردارى اصفهان دو هزار و 750 میلیارد تومان 
است و این رقم از محل همین عوارض وصول مى شود و بر 
اساس همین عوارض، برنامه ریزى اجراى پروژه هاى شهرى 
انجام مى شود، این در حالى اســت که گاهى شهروندان از 
پرداخت عوارض خوددارى مى کننــد، زیرا اطالع کافى از 
اینکه این عوارض در چه بخش هایى هزینه مى شود، ندارند. 
شهروندان باید بدانند که 55 تا 60 درصد از بودجه شهر براى 
توسعه شــهر، 15 تا 20 درصد از بودجه نیز براى نگهدارى 
شهر، رفت و روب و نگهدارى از درختان و 25 درصد از بودجه 

براى جلوگیرى از استهالك شهر هزینه مى شود.
میزان عوارض را چه نهادى مشخص 

مى کند؟
تعیین و ابالغ پایه عوارض توســط وزارت کشور، بر اساس 
قانون شهردارى ها انجام مى شــود و نرخ آن سال به سال 

تغییر پیدا مى کند.
در نحوه محاســبه نرخ عوارض، باید بیان کنم در عوارض 
نوسازى و عمران شهرى که بیشتر مورد سؤال شهروندان 
است، بر اساس 1/5 درصد قیمت منطقه بندى همراه با برخى 

محاسبات دیگر انجام مى شود. 
نحوه محاسبات عوارض کسب و پیشه فرمول هایى دارد و 
تعیین آن طبق آخرین مصوبه شوراى اسالمى شهر اصفهان، 
بر اســاس متراژ و موقعیت مکانى واحد تجارى، همچنین 
منطقه شهرى است، البته عوارض این دوره بر اساس سیستم 
جدید سراى هشت محاسبه شــده و پیش بینى مى شود در 

آینده بهره ورى بیشترى از این سیستم داشته باشیم.
توزیع قبوض عوارض تــا چه زمانى 

ادامه دارد؟
از روز نهم دیماه سال جارى توزیع 700 هزار فیش عوارض 
نوسازى و عمران و 200 هزار فیش عوارض کسب و پیشه با 
همکارى اداره کل پست آغاز شده و تا نهم بهمن ماه امسال 
نیز ادامه خواهد داشت، شهروندان تا پایان سال فرصت دارند، 

قبوض عوارض خود را پرداخت کنند.
نحوه ارسال قبوض هنوز کاغذى است 

یا ارسال الکترونیک هم وجود دارد؟
وضعیت ترکیبى داشته ایم، ارسال قبوض کاغذى براى تمام 
امالك شهر انجام مى شود، اما به صورت موازى درگاه هاى 
پرداخت بانکى نیز وجود دارد کــه اطالعات عوارض را به 

شهروندان نشان داده و مبلغ عوارض را دریافت مى کند.
رقم قبوض عوارض نوسازى و عمران 

بر چه اساسى تعیین مى شود؟
رقمى که در قبوض عوارض سالیانه نوشته شده، براى آن 
سال خاص است که باید پرداخت شود؛ تا سال گذشته هر 
سال عوارض در دو مرحله توزیع مى شد، اما امسال تنها یک 
مرتبه توزیع قبوض در دستور کار قرار گرفت. عوارض دوره اى 
در دوره هاى قبل به دلیل دو مرحله اى بودن، نصف عوارض 
سالیانه در نظر گرفته مى شد که در سال جارى به دلیل یک 
مرحله اى شدن به اندازه عوارض سالیانه منهاى 10 درصد 

خوش حسابى لحاظ شده است.
در بخش دیگرى از قبوض به 10 درصد خوش حسابى اشاره 
شده است، افرادى که عوارض سال جارى را به موقع پرداخت 

کنند، مشمول 10 درصد جایزه خوش حسابى مى شوند.
عوارض پسماند خانگى امسال حداقل مبلغ 15 هزار و 500 
تومان و حداکثر 58 هزار و 200 تومان است که مشمول 10 
درصد خوش حسابى مى شود. نکته قابل توجه این است که در 
فیش عوارض نوسازى، امکان بخشودگى جرایم وجود ندارد.

در خصوص عوارض کســب و پیشه و 
خودرو شرایط چگونه است؟

توزیع قبوض عوارض کسب و پیشه مثل نوسازى و عمران 
به صورت انبوه از 10 دى ماه آغاز شده است.

نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه فرمول هایى دارد و در 
تعیین آن طبق آخرین مصوبه شوراى اسالمى شهر اصفهان 
بر اســاس متراژ و موقعیت مکانى واحد تجارى، همچنین 

منطقه شهرى اقدام مى شود.
مبلغى که در قبوض توزیع شده نوشته شده با توجه به یک 
مرحله اى شدن قبوض رقم بیشترى نسبت به سال گذشته 
است، یکى از قسمت هاى موجود در قبوض عوارض کسب 
و پیشه مربوط به عوارض پسماند است و نرخ آن بر اساس 

میزان تولید پسماند صنوف محاسبه مى شود.
چنانچه محل کسب کم زباله باشد 25 درصد مبلغ خالص 
عوارض محاسبه مى شود، اگر متوسط باشد 50 درصد و اگر 
جزء صنوف پر زباله باشد، مبلغ عوارض ضربدر100 درصد 
مى شــود و باید کل مبلغ فیش عوارض را به صورت کامل 

براى پسماند نیز بپردازند.
کمترین فیش عوارض کسب و پیشه صادرشده براى امسال 
10 هزار تومان و بیشترین آنها 700 هزار تومان در سال جارى 
بوده و متوسط دریافتى براى شهردارى40 هزار تومان است.

سرجمع کل دریافتى شهردارى اصفهان از این عوارض و 
حتى نوسازى و خودرو نزدیک 50 تا 60 میلیارد تومان است 
که در مقابل دو هزار و 750 میلیارد تومان بودجه سال جارى 

رقمى ناچیز، اما راهگشا است.

 شهروندان خوش حساب جایزه مى گیرند
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 اصحاب و یاران حضــرت محمد (ص) که حافظان اســرار او 
مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان 
خدا و رســول او نبودم، بلکه با جان خــود پیامبر (ص) را یارى 
کردم. در جاهایى که شجاعان قدم هایشــان مى لرزید، و فرار

 مى کردند، آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
موال على (ع)

به گزارش روابط عمومى شـهردارى علویجه، تیغ هاى توتستان هاى شهر علویجه 
توسط شهردارى این شهر تیغ زنى شد.

اولین جلسه کمیسیون فرهنگى اجتماعى شهردارى و شوراى اسالمى شهر درچه با 
حضور امام جمعه، اعضاى شوراى اسالمى شهر، شهردار و تعدادى از فعاالن فرهنگى 
شهر در سالن اجتماعات ساختمان اداره خدمات و ایمنى شهردارى درچه برگزار شد. 
در این جلسه، مسایل و مشـکالت فرهنگى این شهر مورد بررسـى و بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت و تصمیماتى در این خصوص با همـکارى کانون خیرین ذوب آهن 

اصفهان اتخاذ شد.

على پیراینده، شهردار نطنز گفت: با مصوبه ستاد بازآفرینى شهرى شهرستان نطنز، 
طرح اقدام مشترك احیاى بافت فرسوده محله قصبه نطنز و اعتبار آن در دستور کار 

همه دستگاه هاى مرتبط قرار خواهد گرفت.
  وى اظهار داشت: شهر نطنز با 90/6 هکتار محدوده مصوب بافت فرسوده شهرى، 

در 10 محله نیازمند احیا است.
وى افزود: شهردارى نطنز احیاء بافت فرســوده  را با آسفالت معابر محله دشتله و با 

اعتبارى بالغ بر 400 میلیون ریال آغازکرده است.

کارگاه آموزشى آتش نشانى و ایمنى، با هدف ترویج فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى 
و در راستاى توسعه فرهنگ شــهروندى، با حضور شــهرداران و شوراى مدارس 

شاهین شهر در مقطع دبستان برگزار شد.
در این کارگاه، حقوق شهروندى، وظایف شهرداران و شوراى دانش آموزى مطرح شد.

سعید ابریشمى راد، شــهردار کاشــان گفت: 400 میلیارد ریال از بودجه پنج هزار 
میلیارد ریالى این شــهردارى، در ســال جارى ســتاره دار بوده که جزء درآمدهاى 

مشکوك الوصول مى باشد و بسیار خوش بینانه تعیین شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانى وخدمات ایمنى شهردارى کاشان گفت: در9 ماهه 
سال جارى بیش از 16 هزار نفراز شهروندان آموزش هاى اولیه ایمنى وپیشگیرى 

ازسوانح وحوادث ونحوه استفاده از کپسول هاى اطفاءحریق را فراگرفته اند.
 محمد مسعود چایچى بیان داشت: این افراد شامل دانش آموزان مقاطع: مهد کودك، 
ابتدایى، راهنمایى، دبیرستان، دانشجویان، والدین دانش آموزان، ادارات و نهاد ها و 
ارگان ها وآموزش محلى و شهروندى بوده است که به صورت تئورى وعملى انجام 

شده است.
وى افزود: مربیان آموزشى این سازمان با حضور مستمر در مراکز مذکور، آموزش هاى 
الزم رادر زمینه اصول ایمنى وضرورت رعایت آنها، علل ایجاد حوادث وسوانح، نحوه 
ارتباط با سازمان،چگونگى مقابله با آتش سوزى در لحظات اولیه و نحوه  استفاده از 
خاموش کننده هاى دستى جهت آتش سوزى هاى ناشى از  جامدات، گاز ومایعات 

قابل اشتعال دادند.

تیغ زنى تیغ هاى توتستان هاى
 علویجه 

برگزارى اولین جلسه کمیسیون فرهنگى 
اجتماعى شهردارى درچه

احیاى بافت فرسوده
 محله قصبه نطنز

آشنایى شهرداران مدارس با فعالیت 
آتش نشانى شاهین شهر

بودجه 40میلیاردى ستاره دار شهردارى 
کاشان

آموزش پیشگیرى از سوانح به 16هزار 
کاشانى

 به همت شهردارى هرند، اولین آبگرمکن خورشیدى در وضو خانه مسجد امام این 
شهر نصب شد.

باتوجه به ظرفیت بالقوه هرند از نظر انرژى خورشــیدى و تعداد ساعات آفتابى زیاد، 
همچنین مشکالت زیست محیطى و هزینه باالى سوخت هاى فسیلى، این کار اقدام 

ارزشمندى جهت رسیدن به بهره ورى باال با حداقل هزینه مى باشد.

نصب اولین آبگرمکن خورشیدى 
در هرند

جدول گذارى خیابان شهرك امام حسن(ع) 
اردستان

به گزارش روابط عمومى شهردارى اردستان، شهردارى اردستان جهت آماده سازى 
زیرساخت هاى شــهرك امام حسن (ع) این شــهر، اقدام به جدول گذارى خیابان 

شهرك امام حسن (ع) کرد.

عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: ارتقاى خدمات شهرى شــامل نظافت و زیبایى معابر و میادین، کوچه ها و معابراز برنامه هاى آینده 
شوراى اسالمى شهر شهرضا در سطح شهر و مناطق کم برخوردار است.

آرزو قوامى با اشاره به برنامه هاى شوراى شهر براى آینده این شهر اظهارداشت: شناســایى و آسیب شناسى مشکالت شهر، اولویت بندى و 
رتبه بندى کارهاى اجرایى، از برنامه هاى شوراى شهر شهرضا است.

وى با اشاره به ایجاد چشم انداز مطلوب از مبلمان شهرى، المان ها و فضاهاى محیطى و استفاده از ظرفیت هاى هنرى و خالقانه در ارتقاى فضاى 
بصرى شهر افزود: تسریع پاسخگویى به مراجعه هاى مردمى در امور مربوط به شهردارى و ایجاد میانبرهاى معقول و قانونى براى افزایش رضایت 

نسبى مردم، از دیگر برنامه هاى شوراى شهر براى شهرضا است.
این عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا با اشاره به ارتقاى خدمات شهرى، شامل نظافت و زیبایى معابر و میادین و کوچه ها گفت: حوزه خدمات 
شهرى داراى وظایف مختلفى است که مهمترین وظیفه آن ها، رســیدگى و مراقبت مستمر در حوزه تحت وظیفه خود، ارتباط با شهروندان و 

جلب رضایت مندى و مشارکت آنان است.
وى با اشاره به رویکرد شوراى اسالمى براى ارتقاى مسائل فرهنگى در شهرضا، اظهارداشت: ارتقاى مسائل فرهنگى، یک اتفاق یک شبه یا 

یک هفته اى نیست، ایجاد فرهنگ، یک حرکت زمان بر و طوالنى است.
قوامى تأکید کرد: در راستاى مسائل فرهنگى، آموزش نقش بسیار به سزایى دارد، سپس یک حرکت جهادى و فراگیر در راستاى تداوم و تثبیت 

یک فرهنگ ارزشمند نیاز است.

رئیس شوراى اسالمى شهر نطنز گفت: کمبود زمین هاى مسکونى در نطنز موجب افزایش قیمت شده و این در 
حالى است که بیش از 12 سال است که از واگذارى زمین در شهرك گنبدباز این شهر مى گذرد و در سال هاى اخیر 

نیز زمینى واگذار نشده است.
محمد آقا مرادى اظهار داشت: شــهر نطنز داراى زمین هاى مسکونى بسیارى است و اکنون و با توجه به شرایط 

موجود، آزادسازى قسمتى از آن یک ضرورت است.
رئیس شوراى اسالمى شهر نطنز تصریح کرد: به یقین آزادسازى زمین هاى مسکونى از سوى اداره راه و شهرسازى 

شهرستان و استان در کاهش قیمت زمین، افزایش ساخت و ساز و در ادامه رونق کسب و کار مفید خواهد بود.
آقا مرادى بیان داشت: عده زیادى از مردم شهر سال هاى زیادى با اجاره نشینى زندگى خود را مى گذرانند و باید با 

تدبیر و اتخاذ سیاست هاى مناسب، آن ها را صاحب زمین و مسکن کرد.
وى تاکید کرد: ســاختمان هاى بلندمرتبه در نطنز با آن آثار تاریخى فراوان و طبیعت بکر و زیبا، باعث شده است 
تا نگرش وسیع به این جاذبه ها محدود شود و این نتیجه آزاد نشدن زمین براى ساخت است که موجب شده این 

ساختمان هاى بلند مرتبه، چهره زیباى شهر را در خود محو کند.

شــهردار خمینی شــهرگفت: فاز اول احداث پارك 
700دستگاه و دومین جاده سالمت این شهر در حال 

انجام است. 
على اصغر حاج حیدرى افزود:این پارك در محدوده 
کانال آب برخوار و میمه در700دستگاه است وعملیات 
عمرانى مرحله اول آن در زمینى انجام مى شود که  از 
شمال به خیابان انقالب اسالمى، از جنوب به کانال 
آب، از شــرق به میدان نماز و از غرب به بلوار شهید 

بهشتى محدود مى شود. 
وى اظهارداشت:طرح پارك ساحلى این شهر سالیان 
سال منتظر اجرا بود و اکنون با پیشنهاد شهرداري و 
حمایت هاى شوراي اسالمی شهر، فاز اول این پروژه 
در خیابان انقالب اســالمى و از اواسط مهرماه سال 
جارى آغاز شده است. وى ادامه داد:این پروژه مشتمل 

بر دو فاز است که تا سال آینده تکمیل خواهد شد.
حاج حیدري طول پارك را، دو کیلومتر و عرض آن را 
درحدود 30 متر اعالم کرد و افزود: قسمت غربى این 

زمین 60 هزار مترمربعى قبال سبز شده است. 

شهردار خمینی شــهر گفت: پیاده روهاى این فضا 
نامناسب بود و قسمت هایى از آن نشست کرده بود که 

از نو پیاده روسازى کردیم.
وى بیان داشــت:اما خصوصیت منحصر به فرد این 
مکان، وجود یک جاده سالمت طوالنى جهت پیاده 

روى و زمین هاي ورزشی در آن است.
وى افزود:پیســت دوچرخــه ســوارى از دیگــر
 کاربرى هاى ورزشــى- تفریحى این پارك است و 
زمین هاى اسکیت، والیبال، بســکتبال و ... از دیگر 

امکانات ورزشى آن مى باشد. 
حاج حیدري در خصوص زمان بندى اجراى این طرح 
گفت: هم اکنون 70 درصد از سنگ فرش پارك انجام 
شده است و سعى مى کنیم تا عید عملیات عمرانى را 

کامل انجام دهیم. 

آغاز عملیات آغاز عملیات 
اجرایى پارك اجرایى پارك 
ساحلى ساحلى 
حمایت هاى شوراي اسالمی شهر، فاز اول این پروژه خمینى شهر

انقالب اســالمى و از اواسط مهرماه سال در خیابان
جارى آغاز شده است. وى ادامه داد:این پروژه مشتمل 

بر دو فاز است که تا سال آینده تکمیل خواهد شد.
حاج حیدري طول پارك را، دو کیلومتر و عرض آن را 
اعالم کرد و افزود: قسمت غربى این  0درحدود 30 متر

0زمین 60 هزار مترمربعى قبال سبز شده است. 

خمینى شهرخخممیییننىىى ششهههررر

لزوم آزاد سازى زمین هاى مسکونى در نطنز

ارتقاى خدمات شهرى در مناطق کم برخوردار شهرضا

سرپرست اتحادیه تاکســیرانى هاى شهرى کشور 
از ورود خــودروى برلیانس به ناوگان تاکســیرانى 
تا ماه  آینده خبــر داد و گفت: رونمایــى و قرارداد 
اولیه ورود تاکســى برلیانس انجام شده و سایپا نیز 
قول داده است که مســائل حقوقى و قراردادى آن 
را تا پایان ماه جــارى نهایى کند تــا بتوانیم از ماه 
آینده خودروى برلیانس را وارد ناوگان تاکســیرانى 

کنیم.
مرتضى ضامنــى ادامه داد: تا دو ســال آتى تمامى 
خودروهایى که از طریق شرکت سایپا وارد ناوگان 
حمل و نقل شــدند و اکثر آنها نیز خــودروى پراید 
بودند، از چرخه تاکسیرانى خارج خواهند شد؛ زیرا به 

سن فرسودگى مى رسند.
سرپرست اتحادیه تاکسیرانى هاى شهرى با اشاره 
به اینکه تاکســى خودروى برلیانس را در 12 دى 
ماه در همایش شــهر ایده ال در کیــش رونمایى 
کردیــم، گفــت: ســایپا نیــز در زمینــه ورود 

خودروهاى آریو و برلیانس و ون اعالم آمادگى کرده 
است و امیدواریم شاهد سهیم شدن شرکت سایپا به 
عنوان دومین شرکت خودروسازى در کشور در حوزه 

تاکسیرانى باشیم. 
وى ادامــه داد: در حقیقت قرار نیســت خودروى 
برلیانس جایگزین خودروى دیگرى شود؛به عبارت 
دیگر تاکسى برلیانس در سامانه تاکسیرانى شهرى 
کشور وارد مى شــود و مالکان خودروهاى فرسوده 
مى توانند خــودروى برلیانس را بــه عنوان یکى از 
گزینه هاى انتخابى براى خودروى جایگزین فرسوده 

انتخاب کنند.
وى اضافــه کــرد: خودروهــاى پرایــدى کــه 
عمدتــا در ســال 86 و 87 به ناوگان تاکســیرانى 
واگذار شــده بودند، درســن فرســودگى هستند و 
طى دو ســال آینــده هیــچ خــودروى پرایدى
در چرخه حمل و نقل به علت فرســودگى نخواهیم 

داشت.

ضا ضاشه شه
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ورود «برلیانس» به ناوگان تاکسیرانى از بهمن ماه  
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