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اختصاص60درصد از منابع درآمدى نجف آباد 
به فعالیت هاى عمرانى
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مسئوالن حوزه آب، مالک زاینده رود نیستند
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جاده هرند_کوهپایه در شرق اصفهان، 22
در دهه فجر با حضور مسئوالن افتتاح و 
زیر بار ترافیک خواهد رفت. 
حمید شهبازى، شهردار هرند با بیان 
این مطلب گفت: جاده هرند به کوهپایه 
یکى از خواسته  هاى دیرین شهروندان 
است که شهردارى هرند در حوزه 
مدیریت شهرى به جد پیگیر بوده
 است.
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افزایش قیمت 
زمین هاى مسکونى 

در نطنز 

3

اهم اقدامات عمرانى 
و شهرسازى شهردارى 

گلپایگان
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نظارت، رکن اساسى 
پروژه هاى عمرانى 

است

2

آغاز عملیات بهسازى
 خیابان فاضل هندى 

در فالورجان

شناسنامه فنی و بیمه ساختمان اجباري شود

چهره متفاوت دولت آباد، با اجراى طرح هاى زیباسازى

پروژه هاى بزرگ در خمینى شهر
 20روزه تحویل داده مى شود

3

بودجه ریزى 
مشارکتى در 

کاشان

3

یادمان شهداى 
گمنام شهرضا به 

بهره بردارى رسید

ساسان اکبرزاده
اگر سه گروه شــوراها، شــهرداران و استاندارى به 
خصوص معاون امور عمرانى در کنار هم باشند که 
باید هم در کنار هم باشــند اهداف و عمران توسعه 

شهرى، امکان پذیر خواهد بود. 
معاون عمران و توسعه شهرى و روستایى وزیر کشور 
در اصفهان و در گردهمایى شهرداران استان با بیان 
این مطلب، به موفقیت شوراها در طول این سال ها 

اشاره کرد و گفت: 
شــوراها امروز نقــش کلیــدى در اداره امور مردم 
توسط خود مردم دارند و خرد جمعى نیز از شوراهاى 
روستاها، بخش، شهرستان و استان شکل مى گیرد. 
بنابراین به عنــوان یک وظیفه ملــى و دینى، باید 
تالش کنیم تا نهادهاى اجتماعى همچون شوراها 
تقویت شوند. البته هنوز برخى افراد، وجود شوراها را 

غیرضرورى مى دانند. 
محمدعلى افشــانى افزود: شــهرداران منتخب و 
مجموعه اســتاندارى باید بدانند حمایت از شوراها 
یک ضرورت است و این سه گروه در صورتى موفق 

خواهند شد که قانون را رعایت کنند. 
وى از برگزارى آزمون بین شــهرداران کشــور در 
آینده خبر داد و گفت: به منظور اشــراف شهرداران 
بر قوانین مرتبط، ما در آینده نزدیک از شــهرداران 
آزمون به عمل مى آوریم که در صورت اشــراف و 
آشنایى شهرداران بر قوانین، شهردارى ها مى توانند 
از مزایاى مالى قانونى که تاکنون استفاده نکرده اند 
بهره مند شده و همین امر موجب کاهش و یا حذف 

ردیف بودجه اى در سنوات مختلف مى شود. 
رئیس ســازمان همیارى شــهردارى هاى کشور، 
شــهرداران  را موظف به مطالعه قانون دانست و بر 
توجه شهردارى ها در شهرهاى بزرگ به حمل و نقل 

عمومى تأکید کرد. 
افشانى از شهرداران خواست تا با تک تک نمایندگان 

استان در این راستا مذاکره کنند. 
وى ادامه داد: امروز همه نگران آب هستند ولى بدانید 
پسماندها براى مردم خســارت بارتر است و در این 
شــرایط، یکى از مهمترین کارها، تحویل پساب و 

تصفیه آن است که باید بجّد دنبال شود.
رئیس سازمان همیارى شهردارى هاى کشور گفت: 

شهرداران باید با جذب سرمایه گذاران به دنبال ایجاد 
درآمد پایدار براى شهردارى ها باشند. 

معاون عمران و توســعه شهرى و روســتایى وزیر 
کشــور گفت: اگر سازمان همیارى شــهردارى ها 
تقویت نشود از شــهردارى ها چیزى باقى نخواهد

 ماند. 
وى همچنین از شهرداران خواســت تا پیشنهادات 
خود در خصوص اصالح قانون شهردارى ها، درآمد 
پایدار و... را ارائه کنند، تا پیگیرى هاى الزم صورت 

پذیرد. 
افشانى گفت: شهرداران باید جلوى زمین خوارى را 
گرفته و نگذارند شهرها بى رویه توسعه یابد و از دیگر 
سو روى ساخت و سازها نظارت و کنترل داشته باشند 

و در احیاء بافت هاى فرسوده بکوشند. 
وى وظیفه شهردارى را ارائه خدمات مطلوب به مردم 
دانست و تهیه سند توسعه روستایى را امرى واجب 
برشمرد و از شــهرداران تقاضا کرد تا براى آشنایى 
بیشتر، یکبار هم که شده اساسنامه سازمان همیارى 

شهردارى ها را مطالعه کنند. 
■■■

سرپرســت معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
اصفهان با بیان ویژگى هاى استان اصفهان گفت: 
استان اصفهان، استانى شهیدپرور، فرهنگى، قطب 
صنعتى، قطب گردشگرى و... بوده و از ظرفیت هاى 
فراوانى برخوردار اســت که اولویت اول استان، آب 

مى باشد. 
على مقدس زاده گفت: در 9 ماه امسال، ما 85 درصد 
کاهش بارندگى نســبت به مدت مشابه داشته ایم و 
در این راســتا پروژه هاى عمرانى نیاز آب با مشکل 
مواجه بوده است. این درحالى است که پروژه هایى 
که باید ظرف سه سال به پایان مى رسید شامل مرور 
زمان شــده و علت تأخیر در انجام این پروژه ها در 
حوزه هاى کارفرمایى و پیمانکار، عدم تأمین منابع 
مالى و یا انسجام بین بخش هاى مرتبط با پروژه بوده 
است.  وى ادامه داد: ما راهبردى در  حوزه کارفرمایى 
و پیمانکارى و بخش هاى مرتبط براى تســریع در 
انجام پروژه ها ایجاد کردیــم و پروژه ها را به پروژه 
هاى داراى توجیه اقتصادى و یا فاقد توجیه اقتصادى 
تقســیم کردیم تــا بتوانیم آنها را به ســوى بخش 

خصوصى و مشارکت براى انجام، هدایت کنیم. 
مقدس زاده با تأکیــد بر اســتفاده از ظرفیت هاى 
گردشــگرى اســتان گفت: ســعى مــى کنیم از

 فرصت هاى بالقوه گردشــگرى با تعریف پروژه و 
ایجــاد جذابیت براى بخش خصوصى، از ســرمایه 
گذارى آنان در این پروژه ها در شهرستان ها استفاده 
و به ســوى درآمد پایدار براى شــهردارى ها گام 

برداریم. 
سرپرســت معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار، 
اظهار امیدوارى کرد مشــکالت اســتان در بخش 

عمرانى، برطرف گردد. 
■■■

رئیس شوراى شهر اصفهان نیز گفت: امروز استان 
اصفهان داراى 107 شــهردارى بــوده و جمعیت 
شهرنشــین در اســتان اصفهان 80 درصد است و 
این نیازمند آن اســت تا مدیریت و تمهیدات الزم 

صورت گیرد. 
فتح ا... معین شــوراها را عاملى براى مشروعیت و 
ایجاد اعتماد در مردم خواند و از معاون وزیر کشــور 
خواســت تا بیش از پیش از شــوراهاى اســالمى 

پشتیبانى کنند و آن را توسعه دهند. 
وى همچنین خواستار مطالعه و بررسى بیشتر الیحه 

خودکفایى شهردارى ها گردید. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان برخى 
مشکالت، براى تصویب مصوبات شوراها از سوى 
فرماندارى و استاندارى گفت: ما 7 درصد به قیمت 
بلیط اتوبوس شــهرى اصفهان اضافه کردیم که در 

استاندارى و فرماندارى اصفهان حذف شد. 
معین افزود: امروز شــهردارى ها در پرداخت حقوق 
کارکنان خود مانده اند و در الیحه بودجه هم براى 
شهردارى ها ردیفى نیست. بنابراین با توجه به اینکه 
شهردارى ها امروز صورت خود را با سیلى سرخ نگه 

مى دارند انتظار داریم به ما کمک کنید. 
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان مى گوید: ما 
روزانه 1/5 میلیارد تومان هزینه صرف نظافت شهر 
و فضاى ســبز مى کنیم. این درحالى است که اکثر 

ارگان ها، توقع کمک مالى از شهردارى ها دارند. 
■■■

شــهردار اصفهان نیز در سخنانى گفت: در اصفهان 
پروژه هاى عمرانى با قدمت بیش از 17 سال همچون 
مترو، میدان امام على(ع) و... بر زمین مانده و شاید 
هیچ پروژه بزرگى در شــهر اصفهان به طور کامل 
خاتمه نیافته اســت. این درحالى است که امروز ما 
معادل یک سال بودجه شهردارى اصفهان بدهکار 
هستیم و نصف نیروها در شهردارى اصفهان مازاد 

هستند. 
قدرت ا... نوروزى ادامه داد: ما در نظام حقوق ادارى 
پنج نوع اســتخدام ولى در شــهردارى ها 13 نوع 
اســتخدام داریم و متأســفانه همه اینها بالتکلیف 
اســت که براى تعیین تکلیف آن الیحه اى هم به 
کمیســیون اجتماعى مجلس داده شد ولى تاکنون 

هیچ اقدامى صورت نگرفته است. 
وى با بیان اینکه شــهردارى هاى استان اصفهان، 
19 هزار شــاغل دارند گفت: از این 19 هزار نفر، 12 
هزار نفر در شهردارى اصفهان هستند که در حقیقت 
فقط 4500 نفر آنان کارمندان رسمى هستند که البته 
قرار بود آزمونى هم در اردیبهشت برگزار شود تا این 
عده تعیین تکلیف شــوند که این آزمون هم برگزار

نشد. 
شهردار اصفهان مى گوید: شهردارى ها 471 میلیارد 
تومان از دولــت مطالبات دارند کــه 60 درصد آن 
مطالبات شــهردارى اصفهان و بقیــه مطالبات 37

 شهر دیگر اســت که بالتکلیف مانده، درحالى که 
شــهردارى ها نیازمند یک ریال آن هستند که امید 
است محقق گردد. وى خواستار ایجاد و شکل گیرى 
اتحادیه شهردارى ها شده تا شــهردارى ها بتوانند 

متولى امور خود باشند. 
نوروزى اذعان داشــت، قانون شهردارى ها در سال 
1334 وضع شده و با شرایط فعلى انطباق ندارد و باید 
اصالح شود که در این صورت مؤثر خواهد بود و اگر 
قانون شهردارى ها اصالح نشــود، نتیجه آن اتفاق 

افتادن جرایم و... است.
وى مهمترین منبع درآمد پایدار را براى شهردارى ها، 
ارزش افزوده خواند و گفت: ارزش افزوده به حساب 
خزانه رفته و سازمان همیارى شهردارى آن را توزیع 
مى کند ولى مدل توزیع آن مشخص نبوده و ما توقع 
داریم بدانیم بر چه اساسى ارزش افزوده محاسبه و 

پرداخت مى شود. 
■■■

رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان نیز با اشاره 
به مشــکالت شــوراها، درآمدهاى پایدار شهرى، 
اصالح قانون شهردارى ها، ضرورت ایجاد اتحادیه 
شهردارى هاى کشــور، ضمانت اجرایى قوانین و 
مصوبات شــوراها، بیمه اعضاى شــوراها و اجراى 

مدیریت شهرى را خواستار شد. 
عبدا... کیانى گفت: امروز ســهم کمــک دولت به 
شهردارى ها زیر 10درصد است و درآمد پایدار باید 

قانونى، شفاف و دقیق باشد. 
■■■

شــهردار نجف آباد به عنوان نماینده شهرداران در 
این گردهمایى نیز با معرفى و ویژگى هاى اســتان 
اصفهــان در زمینه هاى مختلــف گفت: 10 درصد 
شــهردارى هاى کشــور در اســتان اصفهان واقع 
شده اند و اســتان اصفهان بعد از تهران، بیشترین 

مالیات را وصول و به خزانه واریز مى کند. 
مســعود منتظرى با بیان اینکه شکل شــیوه نامه 
مشــارکت ها در حوزه درآمد پایــدار براى موفقیت 
در همه عرصه ها به روز نیســت گفت: این شــیوه 
نامه براى شــهردارى ها، مشــکالتى ایجاد کرده

 است. 
وى خاطرنشــان کرد: ارتقاى نــاوگان حمل و نقل 
عمومى و تجهیز ایســتگاه هاى آتش نشــانى به
نردبان هاى هیدرولیکى در شــهرهاى میانى باید 

مدنظر قرار گرفته و به آنها توجه شود. 
شهردار نجف آباد بروکراسى ادارى، چارت سازمان 
نیروى انسانى و... را از مشــکالت برشمرد و گفت:  
تفاهم نامه اى بین وزارت کشــور و تأمین اجتماعى 
منعقد شــده که تأمین اجتماعى اســتان اصفهان 
مقید به آن نیست که الزم اســت این امر پیگیرى 

شود. 

معاون وزیر کشور در گردهمایى شهرداران استان اصفهان مطرح کرد 

عمران و توسعه شهرى با در کنار هم بودن شوراها، شهرداران و استاندارى

شمارش معکوس براى افتتاح
 مسیر هرند_کوهپایه
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رئیس اداره نظارت معاونت عمران شهرى شهردارى اصفهان 
گفت: بهترین نقشــه ها و طرح ها اگر نظارت خوبى در اجرا 
نداشته باشد، بى ارزش است، بنابراین نظارت، رکن اساسى 

پروژه هاى عمرانى محسوب مى شود.
مسعود توکلى پور اظهارداشت: نظارت بر پروژه ها از طریق 
مهندسان مشاور و نیروهاى نظارتى مناطق شهردارى انجام 
مى شود، البته مهندسان مشــاور با انتخاب ناظران مشاور، 
نظارت بر پروژه هاى عمرانى را پیگیرى مى کنند.وى افزود: 
بهترین نقشه ها و طرح ها اگر نظارت خوبى در اجرا نداشته 
باشد، بى ارزش است، بنابراین نظارت، رکن اساسى پروژه هاى 
عمرانى محسوب مى شود. رئیس اداره نظارت معاونت عمران 

شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه مراحل نظارتى از 
زمان تحویل زمین پروژه آغاز مى شود، گفت: براى انتخاب 
مشاور، مراحل متفاوت است و بعد از تحویل زمین به پیمانکار، 
نظارت پروژه آغاز مى شود. وى ادامه داد:در مباحث نظارتى 
طى سال هاى اخیر پیشرفت هاى قابل توجهى داشته ایم و در 
مجموع چشم انداز خوبى براى نظارت پروژه ها تعریف شده تا 
به اهداف مورد نظر دست یابیم. توکلى پور افزود: زمانى گفته 
مى شود پروژه نظارت خوبى داشته است که طرح، نقشه و اجرا 
به درستى انجام شده باشد و پروژه بدون عیب در اختیار شهر و 
شهروندان قرار گیرد، در واقع یک پروژه اگر بدون عیب باشد، 

نشانه نظارت، اجرا، نقشه و طرح ایده آل است.

شهردار شــهرضا گفت: ناوگان اتوبوسرانى شهرضا دو 
برابر میانگین عمر مفید آن فعالیت کرده است و افزایش 
عمر اتوبوس ها، عالوه بر افزایش مشکالت حمل و نقل 
شهرى، به آلودگى هوا و معضالت زیست محیطى هم 

منجر مى شود.
رحیم جافرى بیان داشــت: از ابتداى سال 93 تاکنون 
نه تنها به عوارض شــهردارى افزایــش نیافته بلکه از 
فروردین ماه امسال نیز براى دریافت این عوارض تخفیف 
داده شــده و مبالغ معین شــده در قالب اقساط وصول 

مى شود.
جافرى با اشــاره به وجود 51 هکتار ساخت و ساز خارج 

از محدوده شهرى در شــهرضا، تأکید کرد: نمى توانیم 
اینگونه ساخت و ســازها را که در مدت 10 تا 15 سال 
گذشته ایجاد شــده، نادیده بگیریم، بنابراین با تأکید بر 
ضرورت نظــارت بر رعایت اصول فنى و مهندســى در 
ساخت و سازها، الزم است مسئوالن فرادست با الحاق 

این بخش به محدوده قانونى شهر موافقت کنند.
وى همچنین در بخش دیگرى از سخنانش بیان داشت: 
در شــرایط فعلى، هم در زمان خرید قیر و هم در زمان 
تبدیل آن به آسفالت، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از 
شهردارى ها وصول مى شود که اخذ این مبالغ در نهایت 

سبب افزایش فشار اقتصادى بر شهروندان مى شود.

نظارت، رکن اساسى 
پروژه هاى عمرانى است

فعالیت 2برابرى اتوبوس هاى 
شهرضا

قابلیت شارژ کاشان کارت با 
تحویل پسماند هاى خشک 

مدیر آمار و اطالعات شـهردارى کاشـان  از قابلیت 
شارژ کاشـان کارت با تحویل پسـماند هاى خشک 

خبر داد.
مجتبى رموزى با اشـاره به اینکه اجراى این طرح با 
هدف تشویق شـهروندان به تفکیک زباله از مبدأ از 
طریق استفاده از کاشان کارت انجام شده است، بیان 
داشت: در حال حاضر9 ایستگاه ثابت بازیافت در شهر 
کاشـان به صورت کانکس براى جمع آورى پسماند 
خشک وجود دارد که شـهروندان مى توانند پسماند 
هاى خشـک را تحویل ماموران جمع آورى پسماند 
هـا داده و معادل وزن پسـماندهاى خشک،کاشـان 

کارت خود را شارژ نمایند.
وى در ادامـه افزود: در حال حاضر  9 ایسـتگاه ثابت 
بازیافت تفکیک زباله از مبدا در مکان هاى مسـکن 
مهر، میدان امام رضا(ع)، میدان جهاد، میدان شورا، 
انتهـاى خیابـان زیارتـى، خیابـان امیرکبیـر، غیاث 
الدین جمشـید، بلوار قطب راوندى، خیابان مالفتخ 

ا... ورودى تعبیه شده است.
مدیر آمـار و اطالعات شـهردارى کاشـان در پایان 
بـا تاکیـد بـر اینکه طـى ایـن فرآینـد، شـهروندان 
پسماندهاى خشک تفکیک شـده خود را به نزدیک 
ترین غرفه بازیافت محالت تحویل مى دهند، افزود: 
در این طرح در قبال پرداخت پول نقد،  کاشان کارت 
هاى شهروندان شـارژ شـده و مى توانند از خدمات 

متنوع این کارت برخوردار شوند.

مرمت طبقه فوقانى بازار 
تاریخى چهار کوچه هرند

مرمت طبقه فوقانى بـازار تاریخى چهار کوچه هرند 
واقع در خیابان امام حسـین(ع) شـهر هرند توسـط 

شهردارى این شهر کلید خورد.
ایـن مـکان کـه مجـاور خانـه تاریخـى مرحـوم 
غالمحسین کالنتر قریشى معروف به غالمحسین 
نایب قرار دارد، جزء میراث فرهنگى و باستانى هرند 

مى باشد.
از رویکردهـاى شـهردارى هرنـد ، توجـه ویـژه به 
آثـار فرهنگـى و میـراث باسـتانى بـوده تـا در بلند 
مدت با جذب گردشـگران، هرنـد به توسـعه پایدار 

دست یابد.

13پرونده در کمیسیون 
ماده100 شهردارى نوش آباد

آراى13پرونده کمیسیون ماده100 شهردارى نوش 
آباد صادر شد.

در این جلسـه که با حضـور نماینـدگان فرماندارى، 
دادگسترى، شوراى شهر وشهردار نوش آباد برگزار 
شد، تعداد 13 پرونده تخلفات ساختمانى مورد بررسى 

و آراى مقتضى صادر گردید.
طهماسـبى، دبیـر کمیسـیون ماده 100شـهردارى 
نوش آباد اظهار داشـت: هر گونه اضافه سـاخت در 
بنا، خارج ازمفاد پروانه و یا بدون پروانه صورت گیرد، 
در اولین فرصت ممکن در این کمیسیون مطرح مى 
شود و از شهروندان و متولیان ساخت و ساز تقاضا مى 
شـود قبل از هر گونه اقدام در خصـوص موارد فوق، 

مجوزهاى الزم را از شهردارى دریافت کنند.

شروع تعریض پل چهارراه 
باربریها در درچه

شـروع عملیـات اجرایـى تعریـض پـل و اصـالح 
هندسى چهار راه باربریها( پل بحران، محور درچه-  
تیرانچى) پس از پنج سال پیگیرى مستمر شهردارى 
درچـه و برگـزارى جلسـات متعـدد بـا مسـئوالن 
استان به نتیجه رسـید و قرار اسـت به زودى توسط 
شهردارى درچه اجرا شـود. به گفته رئیس اداره فنى 
و عمرانى شهردارى درچه، هدف از ساخت این پل، 
جلوگیرى از مشـکالت ترافیک و تصادف خودروها 
بر اثر عرض کم پل و تسـهیل در بهبود عبور و مرور 
در محـور مواصالتـى غـرب به شـرق شـهر درچه 

مى باشد.

روى خط

میثم محمدى، شهردار زرین شهر بودجه ریزى را یکى از 
چالش هاى نظام هاى اقتصادى دانست و اظهارداشت: 
شــهردارى ها  به عنــوان دولت هاى محلــى، یکى از 
موثرترین نهادهاى شهرى به شمار مى آیند که وظایف و 
خدمات گسترده اى را عهده دار هستند و بر همین اساس، 

در قبال شهروندان، مسئولیت پاسخگویى دارند.
وى افــزود: باید توجه داشــت وجــود اطالعات مالى 
شفاف و قابل مقایســه، رکن اساســى پاسخگویى و 
تصمیم گیرى هــاى اقتصادى و آگاهانه اســت و قطعا 
اعضاى شوراى اسالمى شــهر و مدیران شهردارى در 
تصمیم هاى مالى مختلف در سطح اقتصاد خرد و کالن 
شــهر و بخصوص بودجه ریزى باید به اطالعات مالى 

گذشته این مجموعه توجهى جدى داشته باشند.
شــهردار زرین شــهر تصریح کــرد: بودجه ریزى در 
شــهردارى فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهاى 
نامحدود شــهر اســت و باید در تنظیم بودجه، حداکثر 
استفاده را از منابع موجود کرد که البته این منابع، معموًال 
در حد کفایت نیســت و بر همین اساس، باید به سمت 

کسب درآمدهاى پایدار حرکت کرد.
وى ادامــه داد: با توجه به اهمیــت بودجه ریزى واقعى 
در شهردارى ها، بودجه ســال 97 شهردارى زرین شهر 
بر اســاس عملکرد تفریغ بودجه پنج ساله گذشته این 
مجموعه پیشــنهاد شــده و باید گفت میانگین تحقق 
بودجه شهردارى زرین شــهر در پنج سال گذشته، 37 

میلیارد تومان بوده است.
محمدى عنوان کرد: به همین دلیل، بودجه پیشنهادى 
سال 97 شــهردارى زرین شــهر را 40 میلیارد تومان 
پیش بینى کرده ایم؛ البته این بودجه نســبت به بودجه 
سال 96 با کاهش 10 میلیارد تومانى مواجه شده، چراکه 
ما اعتقاد داریم بودجه 96 این شهردارى به نوعى کاذب 

و غیر واقعى پیش بینى شده است.
وى خاطرنشــان کرد: نباید فراموش کرد اگر قرار بود 
بودجه 96 بر اســاس میانگین تحقق بودجه سال هاى 
گذشته شهردارى زرین شهر بسته شــود، باید بودجه 
40 میلیاردى براى آن در نظر مى گرفتند، اما به هرحال 
بودجه سال 96، بالغ بر 50 میلیارد تومان دیده شده بود 
که تا به امروز  تنها 35 درصد از آن محقق شده و پیش 
بینى مى شود تا پایان ســال خوش بینانه به 50 درصد 

افزایش یابد.
شهردار زرین شهر با بیان اینکه بودجه سال 97 به دلیل 
واقع گرایانه بودن، 100 درصد تحقق پیدا خواهد کرد، 
گفت: با توجه بــه پیش بینى هایى کــه در حوزه برون 
سپارى، تقویت حضور بخش خصوصى، بحث واگذارى 
اســتخر و کشــتارگاه به بخش خصوصى و همچنین 
کاهش هزینه پیمانکاران فضاى سبز و …هزینه هاى 
جارى شهردارى نیز در بودجه ســال 97 کاهش یافته 

است.

ســرانه هــر شــهروند در بودجــه،  
728هزارتومان  پیش بینى شده است

وى ادامــه داد: در بودجه ســال 97، 16 میلیارد و 500 

میلیــون تومان بــراى هزینه هاى جارى شــهردارى 
پیش بینى شــده و 23 میلیــارد و 500 میلیون تومان 
هزینه هاى عمرانى است که با توجه به ماده 168 قانون 
شــهردارى ها، ما مى توانســتیم 60 درصد از بودجه را 
به هزینه جارى اختصاص دهیم، امــا امروز در بودجه 
شــهردارى 41 درصد براى هزینه جــارى پیش بینى 

شده است.
محمــدى افــزود: نکتــه مهــم و قابــل توجــه در 
بودجــه اختصــاص یافته بــه حــوزه عمرانــى در 
ســال 97، اولویــت قــرار دادن پرداخــت دیــون و 
مطالبات گذشــته و همچنین اتمــام پروژه هاى نیمه 
تمام شــهردارى زرین شــهر بوده و بــه نوعى بودجه 
ســال آینده بر اســاس مطالبات مردم بســته شــده 

است.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: از ســوى دیگر در 
بودجه سال 97، شــهردارى با احتســاب جمعیت 55 
هزار نفرى زرین شــهر، ســرانه هر شــهروند را 728 
هزار تومان  پیش بینــى کرده و این در حالیســت که 
میانگین کشورى نزدیک به 500 هزار تومان بوده و بر 
همین اساس سرانه مردم زرین شهر از سرانه کشورى

 باالتر است.
وى عنوان کرد: بودجه ســال 97 با بودجه ســال 96 
تفاوت هــاى بســیارى دارد و جداى از آنکــه بودجه 
کاهــش 20 درصدى داشــته، واقــع گرایانــه بودن 
بودجه ســال آینــده از اهمیــت ویــژه اى برخوردار

 است.

حرکت شــهردارى زرین شهر در مسیر 
کاهش وابستگى به درآمدهاى ناپایدار

محمدى خاطرنشــان کرد: در بودجه 96، 56 درصد از 
ســهم بودجه به حوزه ارزش افــزوده و حق آالیندگى 
اختصاص یافته بود، اما با کارشناسى هاى انجام گرفته، 
این سهم را به 29 درصدرسانده ایم و به نوعى 27درصد 
وابســتگى بودجه را به ارزش افــزود و حق آالیندگى 
کاهش داده ایم و عدد 10 میلیــارد تومانى که در حوزه 
ارزش افزوده و حق آالیندگى در بودجه 97 پیشنهاد داده 

شده، عددى واقعى است.
وى تصریح کرد: نباید فراموش کرد این مســئله براى 
اولین بار در شــهردارى زرین شــهر انجام گرفته که 
وابســتگى بودجه را از آیتم ارزش افــزوده و آالیندگى 
کاهش داده  و بودجه را به سمت خودکوششى و کسب 

درآمدهاى پایدار سوق داده ایم.
■■■

شهردار زرین شهر از افزایش 20 درصدى خود کوششى 
در حوزه عــوارض خبر داد و ادامــه داد: نباید فراموش 
کرد که این کدهــا، درآمدهاى تقریبــا پایدار و جارى 
شــهردارى هســتند، از جمله صــدور پروانه،عوارض 
کسب و پیشه،عوارض نوسازى و …و عوارض نوسازى 
پایدارترین درآمد شهردارى اســت که البته سهم این 
مهم در بودجه سال 96 تنها 400 میلیون تومان بوده که 

در سال آینده به 1/5 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وى عنوان کــرد: علت اختصــاص 1/5 میلیارد تومان 
از عوارض نوســازى به بودجه ســال 97 آن است که 
شهردارى زرین شــهر نزدیک به چهار میلیارد تومان 
مطالبات نوسازى در شهر دارد و با توجه به جوایزى که 
براى خوش حسابى پرداخت عوارض در نظر گرفته شده، 
پیش بینى مى شود رقم قابل توجهى را در حوزه عوارض 

نوسازى جذب کنیم.

اختصاص71 درصد از بودجه  شهردارى 
زرین شهر به خود کوششى

وى یادآور شد: بودجه سال 97 از نظر فرمى 71 درصد آن 
به خود کوششى اختصاص یافته و این در حالیست که در 
سال 96، سهم بودجه در حوزه خودکوششى 44 درصد 

بوده است و ما بر این باوریم که این کار شدنى است.

جواد نصرى، شهردار فالورجان گفت: عملیات بهسازى 
و  ســاماندهى خیابان فاضل هندى با اعتبارى بالغ بر 10 

میلیارد ریال در این شهر آغاز شد. 
وى افزود: خیابــان هاى فاضــل هنــدى و مالصدرا، 
کمربندى غربى شــهر فالورجان و یکى از پر ترددترین 

محور هاى مواســالتى محســوب مى شــود و به علت 
انجام حفارى هاى گســترده جهت پــروژه انتقال آب در
 سال هاى گذشــته در خیابان مالصدرا، بار ترافیکى این 
خیابان نیز بر روى خیابان فاضل هنــدى قرار گرفته بود 
که باعث شــد هرگونه عملیات عمرانى بــروى آن غیر 

ممکن شود.
وى با اشاره به تکمیل خیابان مالصدرا عنوان کرد: با توجه 
به حجم باالى تردد وسایل نقلیه ســنگین، آسیب هاى 
زیادى در این مدت به آسفالت و زیرسازى این خیابان وارد 
شده وبا توجه به باز گشایى خیابان مالصدرا و کاسته شدن 
بار ترافیکى خیابان فاضل هنــدى، امکان انجام عملیات 

عمرانى فراهم گردید.
نصرى با اشاره به  جزئیات پروژه خیابان فاضل هندى بیان 
داشت: طول این پروژه هزار و 300 متر و در عرض 13 متر 
مى باشد که شامل عملیات زیرسازى، جدول گذارى، پیاده 
رو سازى و آســفالت با بودجه اى بالغ بر 10 میلیارد ریال
 مى باشد.وى خاطر نشان کرد پروژه ساخت خیابان فاضل 
هندى مى تواند تحول مثبتى در رفع معضالت ترافیکى در 

رینگ غربى شهر را ایجاد کند..
وى در پایــان ابــراز امید وارى کــرد بتوان ایــن پروژه 
را تا پایان ســال جــارى تکمیل و در اختیار شــهروندان 

قرار داد.

جاده هرند_کوهپایه در شــرق اصفهان، در دهه فجر 
با حضور مســئوالن افتتاح و زیر بــار ترافیک خواهد 

رفت.
حمید شــهبازى، شــهردار هرند با بیــان این مطلب 
گفت: جاده هرند بــه کوهپایه یکى از خواســته  هاى 
دیریــن شــهروندان اســت کــه شــهردارى هرند 
در حــوزه مدیریــت شــهرى به جــد پیگیــر بوده

 است.
وى با اشاره به شمار زیاد تردد در محور هرند_کوهپایه، 
افزود: جــاده هرند_کوهپایه محور عبــورى نایین به 
سمت شیراز و شــهرضا و یکى از مسیرهاى پر تردد در 
شــرق اصفهان به شــمار  مى  آید که متاسفانه تاکنون 
بیــش از 52 نفر را بــه کام مرگ کشــانده و وضعیت 

کنونى مســیر ایمن را براى اســتفاده فراهــم نیاورده
 است.

شهردار هرند تصریح کرد: از ســال 92 دو بانده کردن 
جاده هرند_کوهپایه آغاز شده که به همت شهردارى، 

شوراى شــهر و اداره کل راه و شهرسازى، پنج کیلومتر 
از آن به اتمام رســید و هــم اکنون زیر بــار ترافیک

 است.
شــهبازى در ادامه گفت: حدود دو ماه قبل زیرســازى 
این مســیر به اتمام رســید و با اجراى هشــت دهنه 
پل براى مســیر آب، جاده براى آســفالت آماده شــد 
که متأســفانه به دلیل نبود منابع کافى بــا وقفه روبه 

رو شد.
وى ادامه داد: خوشــبختانه با تعامل خوب مسئوالن و 
تامین اعتبار توســط اداره کل راه و شهرسازى و مرتفع 
شدن مشکالت و تامین قیر مورد نیاز، شرایط براى بهره 
بردارى از این مسیر هموار و به زودى آسفالت این مسیر 

اتفاق خواهد افتاد. 

رئیس شوراى شهر نطنز گفت: عدم آزاد سازى زمین در 12 سال گذشته، موجب افزایش قیمت زمین 
در نطنز شده است.

محمدآقا مرادى اظهارداشت: برخى معتقدند با ایجاد ساختمان هاى بلند مرتبه مى توان این کمبود زمین 
را جبران کرد، اما نطنز جایگاه این کار نیست، زیرا زیبایى هاى نطنز را از بین مى برد.

رئیس شوراى اسالمى شهر نطنز گفت: نطنز زمین هاى مسکونى بسیارى دارد که نیازمند آزادسازى 
قسمتى از آن هستیم، چراکه با این کار مى توان رونق ساخت و ساز را سبب شد.

وى تصریح کرد: صنعت ساختمان سازى صنعت مادر است و اگر این صنعت رونق گیرد، شغل هاى جانبى 
و وابسته زیادى نیز رونق مى گیرد.

رضا رمضانى، شهردار آران و بیدگل گفت: احیاى محالت غیرفعال و نیمه فعال از برنامه هاى مهم چهارساله این 
شهردارى است .

وى ادامه داد:حیات اقتصادى شهر به ساماندهى شهرك هاى صنعتى است و شهردارى در این زمینه اهتمام ویژه 
اى خواهد داشت.

رمضانى افزود:مردم نسبت به شهردارى 
اعتماد الزم را ندارنــد و تالش مى کنیم 
جایگاه شهردارى را در بین مردم احیا کنیم.

شــهردار آران و بیــدگل اظهارداشــت: 
شــهردارى ســاالنه 14 میلیارد ریال در 
حوزه حمل و نقل عمومى هزینه مى کند 
که از این مبلغ، 10 میلیــارد ریال متضرر
 مــى شــود. وى افــزود: در این راســتا 
الیحه اى در حال تنظیم است تا راهکارى 
براى موضوع بیابیم. وى همچنین بیان داشت: درآمد نواحى شــهردارى در خود نواحى هزینه مى شود و درآمد 
شهردارى مرکزى محدود است که تنها در زمینه امور جارى و پرداخت حقوق پرسنل هزینه مى شود. وى در بخش 
دیگرى از سخنانش به موضوع آرامستان این شهر اشاره کرد و گفت: موضوع آرامستان از اولویت هاى شهردارى 

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

شهردار زرین شهر؛

بسته شدن بودجه سال آینده زرین شهربر اساس مطالبات مردمى 
بودجه پیشنهادى سال 97 شهردارى زرین شهر 40 میلیارد پیش بینى شده است

آغاز عملیات بهسازى
 خیابان فاضل هندى در فالورجان

شمارش معکوس براى افتتاح مسیر هرند_کوهپایه

احیاى محالت غیرفعال و نیمه فعال در دستورکار 
شهردارى آران و بیدگل

افزایش قیمت زمین هاى مسکونى در نطنز 
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عضو شوراى اســالمى شهر شهرضا با اشــاره به عزم 
جدى این شهردارى در تملک کارخانه نوین و حفظ آن 
به عنوان یکى از مظاهر هویتى شهر گفت: این محل به 
عنوان یکى از مکان هاى تاریخى و گردشــگرى شهر 
است و ظرفیت باالیى در برگزارى جشن ها و مراسم هاى 

شهر دارد.
مهدى فاطمــى افزود: ایــن محل به عنــوان یکى از 
مکان هاى تاریخى و گردشــگرى شهر است و ظرفیت 

باالیى در برگزارى جشن ها و مراسم هاى شهر دارد.
این عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: در راستاى 
تملک و مشخص شدن وضعیت آن، جلسه اى با وکالى 

مالکان این مکان داشته ایم و مسائل و راهکارهاى خوبى 
مطرح شد.

وى در بخش دیگرى از سخنانش با بیان اینکه یکى دیگر 
از موادى که شوراى اســالمى شهر در حال پیگیرى آن 
است وضعیت آرامستان شهر است، بیان داشت: ظرفیت 
آرامستان فعلى تقریبا تکمیل شده و دیگر فضایى براى 

خاك سپارى وجود ندارد.
فاطمى تصریح کرد: در این راستا جانمایى آرامستان جدید 
شهرضا مشخص و مکاتبات آن انجام شده که در راستاى 
راحتى شهروندان چندین دسترسى به این آرامستان جدید 

در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزى و هماهنگى شهردارى کاشان از رویکرد 
بودجه ریزى مشارکتى در بودجه 97 شهردارى کاشان خبر داد.
 مرتضى حسینى با اشاره به اینکه یکى از مهم ترین پیش نیازها 
براى مشارکت در برنامه ریزى و مدیریت شهرى، بودجه ریزى 
است، بیان داشت: شهروندان باید در تصمیم گیرى براى اینکه 
چه پروژه هایى با چه اولویت بندى و چه میزان بودجه اجرا شوند، 
مشارکت داده شوند. وى ضمن باز گو نمودن شرایط اقتصادى 
شهردارى، بودجه ریزى مشارکتى را ابزارى کارآمد براى حل 
این مشکالت قلمداد کرد و اظهارداشــت: تاکنون تجارب 
مختلفى براى جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهر پدید 
آمده است که بروز و ظهور شورایارى ها و سراهاى محله در 

شهر کاشان از آن جمله هستند. حسینى  در ادامه اظهار داشت: 
از جمله کارکردهاى این نهاد مشورتى، هدایت منابع محدود 
شهردارى به سمت پروژه هاى محلى مورد نیاز شهروندان در 
نواحى است.  وى افزود:در حال حاضر متغیرهاى اثر گذار بر 
هدایت منابع بودجه در مدیریت شهرى کاشان در پنج سطح 
خالصه مى شوند که نخست:برنامه ى پنج ساله  شهردارى؛ 
دوم: دستورالعمل  بودجه  ساالنه شهردارى ابالغى از سازمان 
شهرداریها؛ سوم: سیاست ها و مصوبات شوراى اسالمى شهر؛ 
چهارم: سیاست هاى راهبردى و کالن شهر و پنجم: عارضه 
یابى مدیران مناطق از سطح منطقه و برداشت هاى مدیران 

منطقه اى از نیازهاى منطقه مى باشد.

بودجه ریزى مشارکتى در 
کاشان

عزم جدى شهردارى شهرضا 
در تملک کارخانه نوین

روى خط

نصف جهان اسکلت سازى گلخانه هاى مدرن در اقصى 
نقاط کشور توســط جوانان گلشن، این شهر را به قطب 

سازنده گلخانه هاى مدرن کشور معروف کرده است.
رییس شوراى شهر گلشن با اشاره به اینکه شهرگلشن 

از توابع شهرستان دهاقان اســت گفت: گلشن داراى 
جمعیتى بالغ بر 5800 نفراســت که تــا قبل از بحران 
خشکسالى اکثر مردم به کشاورزى و دامدارى مشغول 
بودند و در حال حاضر به علت توسعه شهرى به مشاغل 

خدماتى و مکانیکى تغییر شــغل داده انــد. همچنین 
گلشــن قطب ســازنده گلخانه هاى مــدرن در ایران

 است.
مهــدى رضایــى یکــى از مهمتریــن مصوبــات 

شــوراى شــهر را ســند چشــم انداز گلشــن بیان و 
عنوان کــرد: شــورا در حال تــدارك و پیــش بینى 
برنامــه 5 ســاله عمرانى و تدوین ســند چشــم انداز

  است.
نبود اشتغال براى جوانان در شــهر گلشن، تردد کارى 
به نقاط مختلف کشــوررا باعث شــده که این خطرات 
جانى  براى جوانان را زیاد کرده  اســت. وى با بیان این 
مطلب افزود: تعدادى از ســاکنان شهر براى کار کردن 
به شــهرهاى دیگر رفتند و در حین انجام کار از ارتفاع 
ســقوط کردند و نفراتى هم به دلیل تردد زیاد در جاده 
ها ى کشور، دچار ســانحه تصادف ونقص عضو شده 
وتعدادى هم فوت کردند. پس براى دورى از این اتفاقات 
ناگوار اگر در شهر گلشن اشتغالزایى براى جوانان ایجاد 
شــود، از تردد زیاد به خارج شــهر و حادثه ها کاســته

 مى شود.
 در حال حاضربرنامه شــوراى شــهر براى اشتغالزایى 
جوانان، انعقاد قــرار داد با چند مشــاور در بحث طرح 
جامع گردشگرى براى گلشن اســت که در حال تهیه 
یک برنامه بلند مدت در قالب چند فاز هستیم. رضایى 
با اعالم این خبر گفت:  با توجه به طبیعت بکر گلشــن، 
در حال رایزنى با مالکان خصوصى   یک مزرعه  بزرگ 
هستیم  که بخشى از این باغات براى جذب گردشگران 

استفاده شود.
وى همچنین به آثار تاریخى گلشــن اشاره و بیان کرد: 
وجود یک سرى داالن قدیمى که در گذشته براى عبور 
و مرور روستایان از ان استفاده مى شد، برج کبوتر و برج 
نگهبانى که قدمت آنها به دوره قاجــار و ما قبل آن بر

 مى گردد و ثبت ملى هم شــده اند از جمله این آثار به 
شمار مى روند.

رئیس شوراى شهر گلشن  مطرح کرد 

معرفى معاون عمران گلشن، قطب سازنده گلخانه هاى مدرن کشور
شهردارى فوالدشهر 

فرهاد سلیمى، شــهردار فوالدشهر طى حکمى «زیبا 
حاتمى» را به عنوان معاون عمران و شهرســازى این 

شهردارى منصوب کرد.
شهردارفوالدشهر در مراسم معارفه معاون جدید عمران 
و شهرســازى این شــهردارى که با حضور معاونان و 
مدیران دو حوزه عمران و شهرسازى برگزار شد، با تاکید 
بر ضرورت تالش و جدیت بیش از پیش این معاونت در 
ارائه خدمات مورد توقع شهروندان، خواستار توجه بیشتر 
مدیران و پرسنل این حوزه به مطالبات شهروندان شد. 
وى همچنین افزود: رعایت عدالت اجتماعى و قوانین و 
مقررات، فراهم نمودن بودجه ریزى عملیاتى، به سامان 
رساندن پروژه هاى نیمه تمام مورد تاکید شوراى شهر و 

شهردارى است که امیدوارم محقق شود.

تغییرات جدید در شهردارى 
خمینى شهر

شــهردار خمینى شــهر با تشــکر از زحمات نورا... 
عموسلطانى، ســعید بهرامى را به عنوان مسئول اداره 

درآمد این شهردارى معرفى کرد.
همچنین حاج حیدرى با اشاره به تالش هاى شکرا... 
محمدى در ســازمان اتوبوســرانى، وى را به عنوان 
مدیرعامل جدید سازمان تاکســیرانى این شهردارى 

معرفى کرد.
وى با اشاره به اهمیت بحث پایش ترافیک این شهر، 
از راه اندازى مرکز پایش و کنترل ترافیک شهرى خبر 
داد و نیکدل را به عنوان مدیر جدید این مرکز معرفى 
کرد.  وى همچنین از خدمات علیرضا تاج الدین تقدیر و 
مهدي مرادیان را به عنوان معاون سازمان اتوبوسرانی 
و تاج الدین را مسئول پیگیرى اراضى دوشاخ در امالك 

معرفى کرد.

اهم اقدامات عمرانى و 
شهرسازى شهردارى گلپایگان

روابط عمومى شــهردارى گلپایگان اعالم کرد: این 
شــهردارى در آذر ماه درحوزه عمران و شهرســازى 
اقدام به ادامه  عملیات بهســازى کف فرش بوستان 
پارکشهر، اجراى عملیات دیوار کشى ساختمان جدید 
واحد موتورى، احداث پل عابر پیاده در چهار ســمت 
چهارراه حافظ واقع در شهرك الوند، طراحى و اجراى 
کریدور عابر پیاده در بلوار دانشگاه پیام نور و بهسازى، 
ترمیم و فضاسازى پارك هاى منطقه رسالت و خیابان 

آبشار واقع در شهرك عمران کرد.
همچنین این شــهردارى در حوزه تخلفات شهرى و 
صدور اخطاریه اقدام به رفع سد معبر و مشاغل مزاحم 
بیش از 25 مورد، تخلیه غیر مجاز نخاله ساختمانى 25 
مورد، مزاحمت نگهدارى احشام در مناطق مسکونى 
شــش مورد، ســاختمان هاى بدون پروانه و جواز 42 
مورد، جمع آورى تبلیغات غیــر مجاز بیش از 50 مورد 
کرده است. همچنین این شــهردارى اقدام به نصب 
سطل هاى زباله مخزنى در شهرك الوند و مسکن مهر 

نیز کرده است .

ارتقاى مرکز خالقیت به مرکز 
رشد در شاهین شهر

نماینده مردم شهرســتان هاى شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شوراى اســالمى از فرهنگسراى 
اشراق و مرکز خالقیت و شکوفایى شاهین شهر بازدید 
کرد.حسینعلى حاجى گفت : مرکز خالقیت و شکوفایى، 
محلى براى شناسایى و توانمندســازى جوانان شهر 
است و جوانان شاهین شــهرى از میزان تحصیالت و 
دانش باالیى برخوردارند که در همین راستا محلى براى 
تبدیل این دانش به ایده در شهر نیاز بود که خوشبختانه 
با تشکیل این مرکز و استقبال خوب شهروندان از این 

مرکز، این نیاز برطرف شده است. 
روح ا... شاه رجبیان، مدیرعامل ســازمان فرهنگى ، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر نیز در این 
بازدید گفت: با هدف بهبود کیفیت آموزشى در شاهین 
شهر، شرایط حضور جهاد دانشگاهى به عنوان یک برند 
معتبر آموزشى فراهم شد و در حال رایزنى براى حضور 
حوزه هنرى و دوره هاى آموزشى هنرى تحت عنوان 

سوره نیز هستیم. 

یادمان شهداى گمنام شهرضا به بهره بردارى رسید
یادمان شهداى گمنام  شهرضا به 

بهره بردارى رسید.
شــهردار  جافــرى،  رحیــم 
شــهرضاعنوان کــرد: زیارتگاه 
شهداى گمنام شهرضا که محل 
خاکســپارى پنج تن از شهداى 
دوران دفاع مقدس بوده اســت، 
در محلى قرار دارد که متأســفانه 
جانمایــى خوبى نداشــت زیرا 
چنین محلى باید به سهولت قابل 
دسترســى بوده و در معرض دید 

همه افراد باشد.
وى ادامه داد: ساختمان و وضعیت معمارى مزار این شهدا نیز اصال با اصول معمارى ایرانى اسالمى سازگار 
نیست، زیرا چنین مکانى باید از یک ســو حس آرامش را به افراد القا کند و از سوى دیگر، یادآور دوران دفاع 

مقدس باشد اما اینگونه اصول در معمارى این بنا رعایت نشده است.
وى تصریح کرد: شهداى گمنام شهرضا در سال 81 در محل فعلى خاکسپارى شده بودند و به مدت 14 سال 
در مظلومیت بودند و مزار آنها شناخته شده نبود تا اینکه در سال 95 جلسه اى در این محل برگزار و شهردارى 

براى بازسازى بنا داوطلب شد.
شهردار شهرضا گفت: براى بازسازى مزار این شــهدا اعتبارى بالغ بر 500 میلیون ریال از محل منابع مالى 

شهردارى اختصاص داده شده است.
جافرى اضافه کرد: المانى که بر فراز مزار شهداى گمنام شهرضا ایجاد شده نیز سازگارى مناسب با معمارى 
اسالمى را ندارد، اما از آنجا که تخریب آن باعث ایجاد مزاحمت براى ساکنان محل مى شود، طرح بازسازى 

آن منطبق با اصول معمارى اسالمى از طرف شهردارى اجرا خواهد شد.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود اظهارداشت: شهردارى شــهرضا در طول سال اقداماتى را در راستاى 
تکریم مقام شهدا انجام مى دهد که از جمله آنها مى توان به سرکشى به خانواده شهدا و ایثارگران، اختصاص 
30 میلیون ریال جهت تهیه گل براى گلباران مزار شهدا در هشت ماه اخیر و تهیه یادمان و بیوگرافى سرداران 
شــهید شــهرضا جهت عرضه در باغ موزه شــهروند با اختصاص اعتبارى بالغ بر 210 میلیون ریال اشاره 

کرد.

مســعود شــفیعى، معاون اجرایى و خدمات شــهرى 
شهردارى دولت آباد با اشاره به استفاده بهینه از منابع به 
خصوص منابع ارزشمند نیروى انسانى در ساختن شهر، 
گفت: با برنامه ریزى هاى صورت گرفته، فعالیت هاى 
قابل توجهى در حوزه خدمات شهرى و زیبا سازى شهر 

صورت گرفته است.
وى افزود: در راســتاى بهبود منظر شهرى و با هدف 
ایجاد روحیه نشاط و شادابى در بین شهروندان، عملیات 
کاشت گل هاى فصلى در سطح معابر، بلوارها و میادین 

درحال انجام است.

شــفیعى اضافه کرد: گلــکارى هاى صــورت گرفته 
با توجــه به ظرافــت و تنوع رنــگ و زیبایــى، جلوه 
خاصى به ســیماى شــهرى مى بخشــد کــه این 
اقــدام در پایــان ســال و عید نــوروز چشــم نوازتر 

خواهدبود.
معاون اجرایى و خدمات شــهرى شهردارى دولت آباد 
از آغاز عملیات  بهسازى و زیباسازى میدان مدرس نیز 
خبرداد و تصریح کرد: شرایط فعلى میدان مدرس، منظر 
شــهرى در محدوده مذکور را نازیبا کرده و در همین 
راستا، عملیات طراحى، محوطه ســازى و اجراى این 

میدان در دســتور کار قرار گرفته و با ســرعت در حال 
انجام است.

وى بیان داشــت: گل کارى و اصالح میدان انقالب، 
کربکنــد، ولیعصر(عج) و میدان فاطمیــه و همچنین 
خیابان طالقانى، از جمله فعالیــت هاى صورت گرفته 

است.
■■■

 شــفیعى با بیان این مطلب که ســاماندهى تابلوها و 
بنرهاى تبلیغاتــى نقش موثرى در زیباســازى نماى 
شــهرى دارد، خاطرنشان کرد: با اســتفاده از ظرفیت  
متخصصــان بومــى، ســاخت المان هاى شــهرى 
متناســب با فرهنگ، صنعت و تاریخ شــهردولت آباد 
طراحى خواهد شــد تا با نصب در میادین و پارك هاى 
ســطح شــهر، چهره اى ویژه و منحصر بفردى ایجاد 

کنیم.
■■■

وى همچنین عنوان کرد: قرار دادن وســایل در معابر 
و پیاده روها توسط کسبه و شــهروندان، یکى دیگر از 
نازیبایى هاى منظر شهرى است که مجموعه معاونت 
خدمات شــهرى در راســتاى رفع این معضل و ایجاد 
آرامش براى شهروندان، توجه جدى به این امر داشته 
است و البته این یکى از اصلى ترین وظایف و تکالیف 

قانونى شهردارى است.

رئیس شــوراى شــهر ورزنه گفت: تمامى مدیران 
و مســئوالن حوزه آب زاینــده رود صاحب و مالک 
آن نبوده و مدیریت آن  را بر عهــده ندارند، بنابراین 
نمى توانند مجوز فروش حقآبه کشــاورزان را صادر 
کنند و اگر چنین اتفاقى هم بیفتــد، این پول براى 

کشاورزان است.
حسین اظهرى اظهارداشت: از سال 80 و بستن آب 
زاینده رود و محروم کردن کشاورزان از حقآبه خود، 
خشکسالى آغاز شد و بیکارى 80 درصد مردم شهر 

ورزنه رقم خورد.
وى افزود: در حال حاضر به درخواســت کشاورزان 
براى حق خود، فقدان آب کافى براى جارى شــدن 
در زاینده رود جواب داده  مى شــود، در صورتى که با 
فرهنگ سازى و صرفه جویى در چند ماه قبل مى شد 

وضعیت سد به شکل دیگرى باشد.
رئیس شوراى شــهر ورزنه تصریح کرد: اقدامات در 
نظر گرفته شده براى کشــاورزان تاکنون نتوانسته 
خســارات به آنان را جبران و زندگى عادى را براى 

آن ها به ارمغان بیاورد.

اظهرى در ادامه گفت: به هنگام رهاسازى آب، توزیع 
نیز یکى از مشکالت کشــاورزان شهر ورزنه است 
و برداشــت هاى غیر مجاز و مجاز از این آب، حقآبه 

کشاورزان ورزنه را تحت تاثیر قرار مى دهد.
وى خاطرنشــان کرد: انتظار مى رود برداشت هاى 
غیر مجاز شناسایى و برداشت غیر مجاز از بین برود، 
اما برداشت هاى مجاز نیز مورد اعتراض کشاورزان 
ورزنه است چرا که این آب، حقآبه آن ها بوده و نباید 
فروخته و یا مجوز براى برداشــت آن به شــخص 

دیگرى داده شود.
رئیس شوراى شهر ورزنه با انتقاد از پیمانکار و ناظر 
شدن یک نفر توامان در سامان دهى رودخانه، گفت: 
تمامى مدیران و مسؤوالن حوزه آب صاحب و مالک 

آن نبوده و نیستند.

چهره متفاوت دولت آباد، با اجراى طرح هاى زیباسازى

رئیس شوراى شهر ورزنه:

مسؤالن حوزه آب، مالک زاینده رود نیستند

سلیمى، شهردار فوالدشــهر بر ضرورت تعامل، هم افزایى و همدلى همه بخش هاى فرهنگى تاکید 
کرد و با بیان اینکه یکى از راه هاى جلوگیرى از آســیب هاى فرهنگى، هماهنگى و همکارى نهادها و

 سازمان هاى فرهنگى است، اظهار داشت: این شهردارى آمادگى دارد همکارى همه جانبه براى پیشبرد 
فرهنگ و هنر در فوالدشهر که ظرفیت هاى بسیار خوبى دارد، داشته باشد.

وى بیان داشت: حقیقت آن است که برنامه ریزى فرهنگى و سرمایه گذارى در بخش اجتماعى و فرهنگى 
در یک شهر، نقش بسیار مهم ترى در مقایسه با سرمایه عمرانى ایفا مى کند و ثابت شده است که در 
نظام مدیریت شهرى، هرچه سرمایه فرهنگى و اجتماعى افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه هاى اجرایى 
و عمرانى نیز مى شود. وى ادامه داد:بر همین اساس باید در کنار کارهاى عمرانى و زیبا سازى فضاى 

شهرى، به مسئله فرهنگ و ارتقاى آن با برنامه ریزى مناسب توجه کرد.

شهردار فوالدشهر:
سرمایه گذارى فرهنگى موجب 

تقلیل هزینه هاى اجرایى و عمرانى مى شود

معاون عمران و توســعه امور شهري و روستایی وزیر کشور 
گفت: مردم زمانى به شورا و شهردارى اعتماد و در برنامه هاى 
مورد نظر آنها مشارکت مى کنند که مطمئن شوند اعتبارات 
درست هزینه مى شود و مدیریت شهري در عمل به فکر رفع 

نیازهاي مردمی است.
محمدعلى افشــانى افزود: شورا و شــهرداري براي جلب 
مشارکت مردم در برنامه هاي مدیریت شهري و اداره مطلوب 
شهر و همچنین اجراي پروژه هاي شهري، با اتکا به منابع 
مردمی، بخش خصوصی و ســرمایه گذاران، باید در جامعه 
امیدآفرینی کننــد. وي در ادامه با اشــاره به محدودیتهاي 
مالی دولت براي کمک به هزارو 245 شــهرداري و بیش از 
33 هزار و 700دهیاري، خطاب به شهرداران گفت: بنابراین 
دوران اداره شهر و شــهرداري با کمک هاى دولتى خاتمه 
یافته و شهردارى ها باید به فکر شناسایى مزیت هاى شهر 
به منظور ایجاد درآمد پایدار، تولید ثروت و سرمایه و اشتغال 
باشند. افشانی با تاکید بر اینکه باید میزان مشارکت مردم در 
برنامه هاى شــهردارى و اداره شهر بر اساس ظرفیت هاي 
بخش خصوصی و منابع مردمى هرچه بیشتر افزایش یابد، 
گفت: شهروندان اگر مطمئن شوند شــهرداري با توجه به 
اولویت هاي شــهر و انتظارات مردم، به دنبال اجراي پروژه 
هاي شــهري اســت و بر نحوه هزینه کرد منابع مالی هم 
نظارت و کنترل دقیق دارد، قطعا در اجراي پروژه ها و سایر 
برنامه هاي شهرداري مشــارکت خواهند نمود.  افشانی با 
بیان اینکه الیحه«کمک به ساماندهى پسماندهاى عادى با 
اولویت استانهاى ساحلى و کالن شهرها با مشارکت بخش 
غیر دولتى» در کمیسیون هاي تخصصى مجلس در حال 
بررســی است، گفت: تشــویق به ســرمایه گذارى بخش 
خصوصی در ایجاد و بهره بردارى از تاسیسات تبدیل پسماند 
به انرژى و افزایش قیمت برق حاصل از تاسیســات تبدیل 
پسماند به انرژى از جمله موضوعات مرتبط با این الیحه است 
که انتظار داریم با نظر مثبت نمایندگان محترم مجلس شوراي 

اسالمی به تصویب نهایی برسد.

دوران اداره شهرداري 
با کمک هاى دولتى خاتمه 

یافته است 



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

پیش از آنکه مرگ شــما فرا رســد بــا اعمال نیکــو آماده باشــید، زیرا 
در گرو کارهایى هســتید کــه انجــام داده اید و پــاداش داده مى شــوید 
بــه کارهایى کــه از پیــش مرتکب شــده ایــد. ناگهان مرگ وحشــتناك

سر مى رســد که دیگر بازگشــتى در آن نیســت و از لغزش ها نمى توان 
پوزش خواست. خداوند ما و شما را در راه خود و پیامبرش استوار سازد 

موال على (ع)و از گناهان ما و شما به فضل رحمتش درگذرد.

مهدى فاطمى، عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: الزم است پیش از انجام 
هر پروژه، با کارشناسان مشاوره شود و از اجراى طرح هاى شتابزده خوددارى شود 

تا وقت،هزینه و نیروى انسانى تلف نشود.

طى حکمى از طرف رمضانى، شهردار آران وبیدگل، «مهرابادى» به عنوان سرپرست 
معاونت خدمات شهرى شهردارى آران وبیدگل منصوب شد.

 به گزارش روابط عمومى شهردارى گز برخوار، اولین جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر 
با حضور شهردار ، رییس شوراي اسالمی شــهر و تعدادي از مسئولین و نمایندگان 
دستگاههاي مستقر در شهر گز ، تشــکیل و پیرامون گرامیداشت ایام ا...دهه فجر 

هماهنگی و تصمیماتی اتخاذ شد.

نشست مشترك شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر و معاونت مالى شهردارى 
زاینده رود جهت بررسى بودجه پیشنهادى سال 1397این شهردارى برگزار شد.

رئیس شوراى شهر ورزنه با اشــاره به تردد زیاد براى استان ها و شهرهاى همجوار 
چون شیراز، یزد و مشهد از ورزنه افزود: زیرساخت جاده  اى در ورودى و خروجى  این 
شهر کیفیت الزم را نداشته و با توجه به مشکالت و منابع محدود شهردارى، امکان 

ترمیم آن وجود ندارد.
اظهرى با اشاره به 14 هزار نفر جمعیت این شــهرگفت: هنوز بسیارى از ادارات در 
شهر ورزنه وجود ندارد یا ادارات وابسته و نمایندگى هاى آن ها در شهر ورزنه فعال 

بوده که با توجه به این جمعیت، در خور و شایسته نیست.
وى با اشاره به ازدیات مراجعات مردمى به دلیل عدم وجود اداره هاى الزم در ورزنه، 
گفت: یکى از مطالبات مردم شهر ورزنه مستقر شدن ادارات الزم یک شهر در ورزنه 
است که کمبود بعضى ادارات، مشکالت زیادى را براى مردم این شهر رقم زده است.

از اجراى طرح هاى شتابزده خوددارى 
شود 

انتصاب سرپرست معاونت خدمات شهرى 
آران و بیدگل

برگزاري جلسه ستاد دهه فجر 
در گز

بررسى بودجه پیشنهادى سال 
1397شهردارى زاینده رود

عدم امکان ترمیم زیرساخت هاى
 جاده اى ورزنه

به مناسبت هفته ملى تغذیه، کارگاه آموزشى «تغذیه سالم» ویژه کارکنان شهردارى 
گلپایگان برگزار شد.

این کارگاه با همکارى واحد آموزش سالمت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، 
به منظور ارتقاى سطح آگاهى کارکنان در حوزه تغذیه سالم برگزار گردید.

  با توجه به سیاســت شهردار بهارســتان در جهت تقدیر از شــهروندانى که در امر 
زیباسازى و مبلمان شــهرى بصورت خودجوش عمل مى کنند، از آقایان شاهرخى 
و خدادادى به پاس همت و تالش و ذوق و سلیقه اى که در راستاى این امر زیر نظر 

واحد زیباسازى شهردارى اقدام کرده بودند، تقدیر شد.

  دومین جلسه قرارگاه طرح کرامت در شهردارى ایمانشهر برگزار شد.
این نشست به ریاست اله یارى، شهردار ایمانشــهر و با حضور کلیه اعضا  ء در محل 
شهردارى ایمانشهر بر گزار شد. در این جلسه اله یارى، رئیس قرارگاه طرح کرامت 
شهر ایمانشهر فعالیت هاى کمیته هاى مختلف قرارگاه را تبیین کرد. در ادامه اعضا  ء 
به بیان نقطه نظرات و دیدگاه هاى خود پرداختند و مقررشــد ضمن معرفى نماینده 
معتمدین دو محل شهر، جلسات با محوریت عملیاتى شــدن برنامه ها به صورت 

ماهیانه برگزار شود.

برگزارى کارگاه«تغذیه سالم» ویژه 
کارکنان شهردارى گلپایگان

تقدیر از همیاران زیباسازى
 در بهارستان

برگزارى نشست قرارگاه طرح کرامت 
در ایمانشهر

شهردار چادگان گفت: تخلفات ساختمانى شهر چادگان براى جلوگیرى از تخریب منظر شهر در حال شناسایى و 
بررسى هستند.

نادر نجارى افزود: تخلف ساختمانى به معنى نقض قوانین و ضوابط شهرسازى، فنى، ایمنى و بهداشتى در احداث 
ساختمان است. وى با بیان این که هر ساخت و سازى که در شــهر انجام مى  شود، ملزم به اخذ پروانه ساخت از 
شهردارى است، افزود: اگر ساختمانى بدون پروانه ساخت و یا مغایر با پروانه اخذ شده ساخته شده باشد، غیر مجاز 
است. وى تصریح کرد: باید بدانیم سود حاصل از تخلف به نفع هیچ شخصى نیست و نباید آینده و سیماى شهرى را 

با هزینه اى که براى جرائم پرداخت مى شود، مقایسه کرد.
نجارى با اشاره به تخلفات در کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: ماده 100 از سه دیدگاه رعایت اصول فنى، بهداشتى 
و شهر سازى بررسى مى شود که احکام صادره با توجه محوریت این سه اصل کلى، به عنوان پایه نظرى صادر

 مى شود. وى در این خصوص ادامه داد: متخلفان عالوه بر پرداخت میزان جریمه اى که قطعاً باید بپردازند، عوارض 
هاى متعلق به پروانه ساختمانى را هم باید پرداخت کنند. نجارى با بیان این که، بر اساس ماده 100 شهردارى، 
قبل از هر اقدام عمرانى، اخذ پروانه از شــهردارى الزامى اســت و هر گونه تعمیر امالك واقع در توسعه  معابر و 
طرح  هاى تملکى با هماهنگى و مجوز شهردارى باید انجام شود، افزود: مردم از زمانى که براى خرید پالك زمین 

اقدام مى کنند، باید از شهردارى در خصوص مشخصات زمین حتما استعالم بگیرند.

 على اصغر حاج حیدرى، شهردار خمینى شهر با اشاره به وضعیت نسبتا مناسب این شهردارى، عامل این موفقیت 
را،اعتماد مردم و برنامه ریزى درست و سنجیده عنوان کرد و افزود: امروز شهردارى خمینى شهراز نظر توان کارى 
به جایى رسیده است که هنگامى که پروژه بزرگى مثل میدان امام حسن مجتبی(ع) و بلوار شهداى مدافع حرم کلید 

مى خورد، ظرف 20 روز کار به مردم تحویل داده مى شود.
وى با اشاره به پروژه هاى چون پروژه پارك ســاحلى، پارك خانواده، حل مشکل روشنایى خیابان امیرکبیر، بام 
سبز، توافقات راه و شهرسازى و ... افزود: در حال حاضر 75 درصد مراحل زیرسازى، جدولگذارى و آسفالت شهرك 
منظریه انجام شده است، آزادسازى هاى خیابان مرکزى در حال انجام است و پروژه خیابان شهید صدوقى عمال 

به سرانجام رسیده است. 
وى گفت: امروز با پشتوانه مالى کار کردن چندان مهم نیست، بلکه با دست خالى شهر را ساختن هنر است. شهردار 
خمینی شهرتکریم ارباب رجوع را اولویت اول این شهردارى دانست و موفقیت در بحث افزایش درآمد را، از اهداف 

شهردارى خمینى شهر عنوان کرد. 

پروژه هاى بزرگ 
در خمینى شهر 20روزه تحویل داده مى شود

ش هردار چادگان؛ش هردار چادگان؛

الزامى بودن گرفتن پروانه از شهردارى قبل از هر اقدام عمرانى الزامى بودن گرفتن پروانه از شهردارى قبل از هر اقدام عمرانى 

رئیس ســازمان شــهرداري ها و دهیــاري هاي 
کشــور گفــت: آنچه مــا امــروز بیــش از همه 
زمان ها بــه آن نیــاز داریــم، حاکمیــت قانون

 است.
افشانى با اشــاره به مطالب مطرح شده در خصوص 
مبحث 22 مقــررات ملی ســاختمان در خصوص 
نگهداري ساختمان اظهار داشت: زمانی می توان از 
نظارت کافی در خصوص نگهداري ساختمان سخن 
گفت که براي تمامی ساختمان هایی که وجود دارد 
به ترتیب اولویت و اهمیت آنها طبقه بندي شــده و 
شناسنامه فنی صادر کنیم تا امکان کنترل دوره اي 

بدین واسطه فراهم شود.
وي همچنیــن با تذکــر این نکته که می بایســت 
براي وقــوع حادثــه و بحــران آمادگــی الزم را 
داشــته باشــیم،ضرورت بررســی وضعیت ایمنی

 ســاختمان ها قبل از وقوع حادثه را خواستار شد و 
اظهار داشت: تمام کارهایی را که همواره پس از وقوع 
حادثه در راستاي کاهش پیامدهاي فاجعه انجام می 
شود، می توان با یک مدیریت و برنامه ریزي صحیح، 

مقاوم سازي کرد.
وي خاطرنشان کرد: یکی از نقاط ضعف ما این است 
که امروزه ســاختمان هاي بلند در شهرها در حال 
افزایش است، اما واحدهاي امداد و نجات آموزش ها 
و تجهیزات الزم متناســب با ایــن وضعیت جدید 

بروزرسانی نشده است.
افشــانی افزود: باید بیمه نمودن ساختمان ها یک 
اجبار و ضرورت تلقی شــود تا در زمان وقوع حادثه،  
امکان جبران و حمایت از آسیب دیدگان و خسارت 
دیدگان بدون استفاده از منابع محدود دولتی فراهم 

شود.

شهردار نجف آباد گفت: امســال نیز همانند چند سال 
گذشــته، روند تدوین بودجه ســال آینده از مسیرى 
کارشناسى شــده و همراه با برگزارى جلسات متعدد، 

بودجه اى واقع بینانه و غیر نمایشى است.
مسعود منتظرى با اشاره به ادامه وضعیت رکود در بخش 
ساخت و ساز مسکن و مشکالت اقتصادى مردم اظهار 
داشت: با توجه به محدود شدن شــدید منابع درآمدى 
شــهردارى ها که بعضا کالنشــهرهاى کشور و نقاط 
مختلف اســتان را در تامین هزینه هاى جارى خود با 
مشکل مواجه کرده، بودجه مناطق پنج گانه به صورت 

متوسط 15درصد رشد داشته است.
وى با تاکید بر رعایــت واقع بینــى در تدوین بودجه 
افزود: با توجه به وضعیت اقتصادى موجود، پیش بینى 
درآمدها مى بایست به گونه اى باشد که شهروندان را 
در فشار و تنگنا قرار ندهد و در عین حال با توجه بیشتر 
به موضوع مشارکت بخش خصوصى، امکان اجراى زیر

ساخت هاى مورد نیاز هم فراهم شود.
منتظرى از بودجه به عنوان نقشــه راه و تعیین کننده 
مسیر حرکت شهردارى در طول یکسال نام برد و ادامه 
داد: با مدیریت صورت گرفته، شاهد کاهش چشمگیر

 هزینه هاى جارى شهردارى در عین پرداخت به موقع 
حقوق و مزایاى پرسنل این مجموعه بوده .

***
وى اظهار داشت: بیشتر شهردارى هاى کشور مطابق 
دستور العمل هاى صادره، تا 40درصد از منابع درآمدى 
خود را به بخش عمرانى اختصاص مى دهند ولى در نجف 
آباد طى چند سال اخیر، با وجود کاهش شدید درآمد ها و 
سرانه درآمدى پایین، به طور متوسط 60درصد از بودجه 

سالیانه براى کارهاى عمرانى در نظر گرفته شده است.
وى متوســط افزایش بودجه مناطق در ســال آینده را 
15درصد عنوان کــرد و ادامه داد: بــا توجه به فعالیت 
هاى عمرانى خوب صورت گرفته در ســال هاى اخیر، 
شهروندان خواسته هاى به حقى در خصوص ادامه این 
روند دارند که با توجه به این موضوع، تالش کرده ایم 
کمترین افزایش را در هزینه جارى داشته و عمده توجه 

را به سمت کارهاى عمرانى متمرکز کنیم.
وى اظهار داشــت: بیشــتر منابع اختصاص پیدا کرده 
براى طرح هاى عمرانى شــاخص نجف آباد از محل

 رایزنى هاى استانى و ملى تامین اعتبار شده است.
***

شهردار نجف آباد در بخش دیگرى از سخنانش گفت: 

همانند چند سال اخى،ر شــهردارى تمام تالش خود را 
براى ایجاد توازن در فعالیت هاى عمرانى صورت گرفته 
در سطح مناطق پنج گانه به کار گرفته، به طورى که در 
حال حاضر چندین طرح مهم در منطقه5 مراحل پایانى 

خود را پشت سر مى گذارند.
منتظــرى از اجــراى یــک چهــارراه در تقاطــع 
خیابان هاى شــریعتى غربى، مفتح و خاقانى به عنوان
 یکى از شــاخص ترین این طرح ها نام برد و گفت: با 
اتمام این پروژه که یکى از خواسته هاى ساکنین منطقه 
محسوب مى شد، خودروها امکان ادامه مسیر مستقیم 
از خیابان مفتح به سمت خاقانى و کارخانه ریسندگى و 
بافندگى را خواهند داشــت و همزمان کسانى که قصد 
ورود به باند برگشت را داشــته باشند، نیازى به ورود به 

میدان و خیابان مطهرى را نخواهند داشت.
منتظرى مجموع اعتبار پیش بینى شده براى این طرح را 
بالغ بر 100میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این طرح از 
جمله مصوبات شوراى ترافیک شهرستان محسوب مى 
شود و با توجه به اتمام عملیات زیرسازى و جدولگذارى 
آن، ظرف چند هفته آینده شاهد اجراى آسفالت و در ادامه 

تجهیز به چراغ راهنمایى و رانندگى خواهیم بود.
***

شهردار نجف آباد همچنین اظهار داشت: به دنبال بهره 
بردارى از خیابان عطار، حجم تردد از بلوار بسیج منطقه 
5 افزایش قابل توجهى پیدا کرده بود که این موضوع با 
توجه به خاکى بودن مسیر، مشکالتى را براى ساکنان 

منطقه ایجاد کرده است.
منتظرى هزینه زیرســازى، اجراى جوى و جدول و 
آسفالت بلوار بســیج با مجموع مساحت پنج هزار متر 
مربع را در حدود 300میلیون تومان برآورد کرد و اظهار 
داشــت: همزمان در محدوده مشــهور به چهارشنبه 
بازار قدیم یا خیابان زیر دکل نیز که محیط خاکى آن
 سال ها مشکالت متعددى را براى شهروندان ایجاد 
کرده بود، کار بهسازى مســیر با زیر بناى نزدیک به 
25هزار متر مربع و تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانى 

شروع شده است.
وى ادامه داد: این پروژه که اتمــام آن از تولید حجم 
قابل توجهى گرد و خاك و انتقال به دیگر نقاط شــهر 
جلوگیرى خواهد کرد، پس از مرحلــه خاکبردارى و 
تســطیح اولیه، وارد فاز اجراى جوى و جدول شــده 
و پیش بینى مى شــود ظرف یک مــاه آینده به اتمام

 برسد.

شناسنامه فنی و بیمه ساختمان اجباري شود

شهردار نجف آباد خبر داد؛

اختصاص60درصد از منابع درآمدى
 نجف آباد به فعالیت هاى عمرانى


