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تیران، شاهراه فرصت هاى سرمایه گذارى است
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دولت شهردارى ها را چاه نفت 
در حال فوران نبیند

شهردار گز برخوار در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان: 
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در مدیریت واحد شهرى کلیه دستگاه ها و 
نهادهاى فعال در سطح شهر باید همیار و 
همسو با مدیریت شهرى گام بردارند و در نهایت 
مدیریت واحد شهرى با اتکا به هم اندیشى  و 
دریافت نظرات مختلف نسبت به اتخاذ 
تدابیرى هوشمندانه اقدام کند. 
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ارتقاى سطح علمى 
اداره شهر، اولویت 

دولت آباد
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انتقال آب شرب
 به پارك 

آبشار سمیرم

شهردار تیران در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:
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اجراى کف سازى 
وسنگفرش پارك 
سرچشمه خوانسار

 منظر و ســیماى شــهر از ارکان مهم و اصلى هر شهر 
اســت که در این میــان، زیبایى جداره هاى شــهرى 
در حفــظ زیبایى و هویت شــهر نقش مهمــى را ایفا 

مى کند.
آنچه که امروزه در شــهر ها خودنمایى مى کند، سیما و 
منظر شــهرى اســت که در واقع تأثیر فوق العاده اى بر 
شهر و شــهروندان دارد. توجه به مقوله زیبایى شهرى، 
موضوعى در راستاى پاســخگویى به نیازهاى روحى و 
روانى شــهروندان در محیط هاى شهرى است، به ویژه 
اینکه در جهان امروز به ســبب تغییر شیوه هاى زندگى 
و ظهور نیازهاى جدید، بیش از گذشــته پرداختن به آن 

ضرورى است.
زیباسازى شهر یکى از ملزومات اجتناب ناپذیر شهرهاى 
امروزى است و با ماشینى شدن شهرها، لزوم زیبایى در 
شهر براى همه احساس مى شــود و بطور کلى مى توان 
سیماى شهرى را با نماى ساختمان ها اعم از مسکونى، 
تجــارى، ادارى، باجه ها، ایســتگاه هاى اتوبوس، باجه 
تلفن، نورآرایى معابر، فضاهاى سبز و آب نماها در شب، 
تبلیغات اعم از ثابت و متحرك، وســایل نقلیه عمومى، 
ویترین و تابلوى مغازه ها، پوشش و آرایش شهروندان و 
بطور کلى ویژگى هاى کاربرد رنگ در فضاهاى شهرى 
عنوان کرد که در این میان زیبایى جداره هاى شهرى و 
نماهاى شهر و دیوار هاى آن از اهمیت باالیى برخوردار 

است.
شهروندى که در هنگام پیاده روى چشمش به جداره هاى 
شهرى مى افتد و یا شــهروندى که در هنگام رانندگى 
توجهش به زیبایى هاى جداره هاى شــهر مى افتد و یا 
مســافرى که در هنگام گردش در یک شــهر، منظر و 
سیماى  آن شــهر برایش جذاب به نظر مى رسد، همه 
این ها حکایت از لــزوم و اهمیت زیبایــى جداره هاى 

شهرى دارد.
در واقع در دنیایى که ساختمان ها و آپارتمان هاى سنگى 
روز به روز در شــهرهاى آن قد مى کشند و انسان ها هر 

پیشــه خود مى دانــد و دیوار هاى شــهر را تبدیل به 
تابلویى براى تبلیغات و رونق بازار خود کرده اســت، 
نه تنها یک نقطه از شــهر، بلکه چندین نقطه از شهر 
را انتخاب مى کند و بــدون توجه، تبلیغــات خود را 
روى دیوار ها مى چســباند که اگر مأموران شهردارى 
نیز بخواهنــد آن را بکننــد، باز هم اثــر آن بر دیوار 

مى ماند.
و یا شــهروندى که یکى از عزیزان خود را از دســت 
داده ،از جداره هــاى شــهر و دیوار هــاى کوچه ها و 
خیابان ها براى نصب اعالمیه اســتفاده مى کند و یا 
شهروندانى که با افشــانه و یا هر وســیله دیگرى، 
شــماره تلفن هاى خود را براى تبلیغات روى دیوار ها 
مى نویســند و یا شــهروندانى که دیوارهاى شهر را 
براى نوشــتن یادگارى انتخاب مى کنند، این ها همه 
نمونه هایى اســت که دیوار هاى شــهر را با تابلوى 
تبلیغاتى اشــتباه گرفته اند و بــدون هیچ توجهى به 
سیماى شــهرى آســیب مى زنند و کارى هم ندارند 
که ســاالنه چه میزان براى زیباسازى و حفظ زیبایى 
جداره هاى شهرى هزینه مى شود و نه تنها حقوق خود 
به عنوان یک شــهروند را زیر پا مى گذارند، بلکه به 

بیت المال هم دست درازى مى کنند.
■■■

با این تفاســیر و با توجه به اهمیت منظر و ســیماى 
شهرى و نقشى که جداره هاى شهرى در زیبایى هر 
شــهر دارد و زحمات و هزینه هایى که صرف زیبایى 
منظر شهرى مى شــود و هزینه هایى که براى اجراى 
اقدامات مختلف از جمله اجراى نقاشــى دیوارى بر 
جداره هاى شــهرى و یا طرح هاى مختلف مى شو،د 
لزوم حفــظ زیبایــى جداره هاى شــهرى عالوه بر 
اینکه جزء وظایف هر شــهروند اســت، بلکه رعایت 
نکــردن آن ،پایمال کردن حقوق شــهروندى و زیر 
پا گذاشــتن حق و حقوق بیت المال و اموال عمومى

 است.

روز ناگزیر به دیدن فضاها و ســاختمان هاى بى روح سنگى هســتند، این زیبایى 
جداره هاى شهرى و نما بخشــیدن به آن اســت که مى تواند روح تازه اى در شهر 
بدمد و انســان را از فضاى خشک ســیمانى و سنگى رهایى ببخشــد. نقاشى ها، 
رنگ ها و یا طرح هایى که روى جداره هاى شــهرى کار مى شــود، آنچنان تأثیرى 
بر روان شــهروندان دارد که گویى او را به دنیاى دیگــرى دعوت مى کند و همین 
زیبایى هاى شــهر اســت که مى تواند خاطره هر شهر را در دل انســان زنده نگاه 

دارد.

■■■
شهردارى به عنوان یکى از ارکان مهم و تأثیرگذار در مدیریت شهرى، مى تواند نقش 
به سزایى در امر زیباسازى شهر ایفا کند و بخشــى از معضالت و ناهماهنگى ها را 
از چهره شهر مرتفع سازد. از همین رو شــاهد هستیم که شهردارى ها در شهر هاى 

مختلف براى زیباسازى جداره هاى شهرى اقدامات مختلفى انجام مى دهند.
■■■

شــهروندى که جداره ها و دیوار هاى شــهر را محلى براى نصب تبلیغات کسب و 

برنامه ریزى و انتظام بصرى در سیماى شهرها

ضرورت اهتمام شهروندان
 و قـوانین شهــردارى بر حفظ سیمـاى شهـرها 
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شهردار شــهرضا گفت: عملیات اجرایى آزادسازى مسیر 
خیابان شهید کشورى در شهرضا آغاز شده و تا این مرحله، 

اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه شده است.
رحیم جافرى عنــوان کرد: یکى از مهمترین مشــکالت 
شهروندان شهرضا، ترافیک است که در مسیرهاى مختلف 

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

معضالت موجود در این زمینه برطرف شود.
شهردار شهرضا بیان داشــت: یکى از بهترین راهکارهاى 

موجود براى حل معضل ترافیک شهرى، احداث خیابان هایى 
است که بتواند بار ترافیکى را به مناطق دیگر انتقال دهد.

وى تصریح کــرد: این طــرح باهدف صرفــه جویى در 
وقت شــهروندان در ترددهاى شــهرى، کاهش ترافیک 
و روانســازى عبور و مرور خودروها پیش بینى شــده و به 
عنوان یکى از پروژه هاى اولویت دار شــهردارى پیگیرى 

مى شود.
شهردار شهرضا عنوان کرد: براى اجراى این طرح، در نیمه 
دوم سال جارى اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه شده 
است و به عنوان یکى از طرح هاى مهم شهردارى در سال 

آینده دنبال خواهد شد.

شــهردار اردســتان گفت: طرح بازآفرینى احیاى بافت هاى 
تاریخى شــهر اردســتان با اعتبار اولیه 12 میلیارد ریال آغاز 

شده است.
محسن حیدرى اظهار داشت: فازهاى طرح بازآفرینى احیاى 
بافت هاى تاریخى اردستان از سال 96 تا سال 1400 به طول 

مى انجامد.
وى افزود: فاز اول این طرح، با اعتبارى بالغ بر 12میلیارد ریال 
شامل کف سازى، بدنه  سازى و حذف بافت هاى فرسوده اطراف 

مسجد جامع اردستان در حال انجام است.
شهردار اردســتان فاز دوم طرح بازآفرینى شهرى را، با اعتبار 
30میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این طرح از ابتداى ســال 

97 شروع مى شود که شامل بازآفرینى بافت و مسیرهاى قنات 
دوطبقه، بازآفرینى مسجد خسرو، مسجد مال یعقوب و مسجد 

تاریخى امام حسن(ع) محله بازار اردستان است.
حیدرى بابیان اینکه امیدواریم با برنامه ریزى که صورت گرفته 
است، بتوانیم تا پایان سال 1400 پروژه هاى بازآفرینى را به اتمام 
برسانیم، خاطرنشان کرد: هدفى که در طرح هاى احیای بناهاى 
تاریخى داریم، این است که ابنیه تاریخى را از وضعیت کنونى 
آن نجات دهیم. وى افزود: تالش داریم تا قبل از نوروز97 فاز 
استفاده توریست و گردشگر از مسجد جامع را آماده کنیم و در 
پایان بازآفرینى مسجد جامع، از ورود ماشین آالت به اطراف آن 

جلوگیرى مى شود.

آغاز آزادسازى مسیر خیابان 
شهید کشورى شهرضا

اجراى بازآفرینى شهرى در 
بافت تاریخى اردستان

پاکسازى و شست و شوى 
جداول سطح شهر نایین 

روابط عمومى شـهردارى نایین اعالم کـرد: در حال 
حاضـر پاکسـازى و شسـت و شـوى جداول سـطح 
شـهر نایین قبل از رنگ آمیزى، باهدف حفظ زیبایى 
شهرتوسـط واحدخدمـات شـهرى درحـال انجـام

 مى باشد.

حضور بانوان در شهردارى 
فوالدشهر پررنگ تر مى شود

فرهاد سلیمى، شهردار فوالدشهر با اشاره به سیاست 
مدیریـت شـهرى در جهـت اسـتفاده از پتانسـیل و 
ظرفیت هـاى بانوان در مجموعه شـهردارى ، گفت: 
در جهت اهمیت به کار خانم ها و سیاستى که داریم، 
حضـور بانـوان را در شـهردارى پررنگ تـر خواهیم 

کرد.
وى خطاب به بانوان شاغل در شهردارى گفت:  توقع 
ما این است که نقش و راندمان کارى خود را در محیط 

کار افزایش دهید.

بهسازى حاشیه بلوار قطب 
راوندى کاشان

سرپرست منطقه5 شهردارى کاشان گفت: بالغ بر 2/5 
میلیارد ریال براى بهسازى حاشیه بلوار قطب راوندى 

صرف مى شود.
 ابوذرمیرزابیگى از انجام عملیات بهسازى حاشیه اى 
بلوار قطب راونـدى حدفاصل شـهردارى منطقه5 تا 
پارك آیـت ا...مدنى خبر داد و گفت: هـدف از اجراى 
این پروژه، بهسازى حاشیه هاى فضاى سبز، جدول 
گذارى و سـاخت کانیو در مقابل مغازه هـاى واقع در 

بلوار قطب راوندى بوده است.
وى افزود: براى اجراى این پـروژه، دو میلیارد و 515 
میلیون  ریال اعتبار صرف شده است و تا انتهاى بهار 

سال پیش رو قابل بهره بردارى است.

فضاى سبز، مهمترین زیرساخت 
اجتماعى شهرى است

شـهردار چرمهیـن گفـت: هـدف از کاشـت نهـال، 
تنها اشـاعه فرهنـگ صیانـت از منابع طبیعـى بوده 
و معتقدیـم بـا حمایـت از منابـع طبیعـى بـه عنوان 
میراث ملى مى توان آن را به نسـل هاى آینده انتقال 

دهیم.
شهاب ثابت راسخ اظهارداشت: با نگاه به آیات قرآن 
کریم و روایات و سیره زندگى اهل بیت (ع) مى بینیم، 
هیچ مکتبـى همانند دین مبین اسـالم بـه طبیعت و 

محیط زیست اهمیت نداده است.
وى فضاى سـبز را یکى از مهمترین زیرساخت هاى 
اجتماعى شهرى دانسـت و عنوان کرد: نقش فضاى 
سبز و درختان در حفظ محیط زیست شهرى بر کسى 
پوشیده نیسـت و با توجه به صنعتى بودن شهرستان 
لنجا،ن درختان نقش بسـیار مهمـى را در زندگى ایفا 

مى کنند.
شهردار چرمهین خاطرنشـان کرد: درختان به منزله 
ریه هاى یـک شـهر تلقى مى شـوند و نقـش مهمى 
در تامیـن سـالمت تـک تـک شـهروندان دارد و از 
این رو، شـهردارى چرمهیـن به کاشـت و نگهدارى 
درختـان و فضاى سـبز شـهرى نگاهـى ویـژه دارد، 
چراکه در چنین شرایطى مسئله درخت و درختکارى 
تنهـا راه حـل مناسـب بـراى مبـارزه بـا آلودگى هـا 

است.

نصب المان مادر در زرین شهر 
شهردار زرین شـهر از نصب المان مادر تا پایان سال 
در زرین شـهرخبر داد و گفـت: این المـان را به تمام 
مادران به ویژه مادران شـهداى دفـاع مقدس تقدیم 

مى کنیم.
میثـم محمـدى یـادآور شـد: بـا توجـه بـه اهمیـت 
جایگاه مـادر در جامعه، شـهردارى زرین شـهر اقدام 
به سـاخت المان مادر کـرد و در تالش هسـتیم این 
المان تا پایان سـال در زرین شـهر نصب  و رونمایى 

کنیم.

روى خط

مدیرکل دفتر نوســازي، تحــول اداري و فناوري اطالعات ســازمان 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشــورگفت: شناسه ملی به شهرداري ها، 
سازمان هاي وابسته به شهرداري ها، دهیاري ها، شوراهاي اسالمی شهر، 
شهرستان، بخش و روستا  بر اساس فرآیندي که از سوي دبیر هیئت ماده 
9 آئین نامه پایگاه اشخاص حقوقی تعریف شده است، اختصاص می یابد.

عباس کرکه آبادي اظهار داشــت: اختصاص شناسه ملی شهرداري ها و 
سازمان هاي وابســته به آنها و دهیاري ها بر اساس فرآیندي که از سوي 
دبیر هیئت ماده 9 آئین نامه پایگاه اشــخاص حقوقی تعریف شده است، 

تهیه مى شود.
وي افزود: بدین منظور ابتدا باید فــرم «دبیرخانه هیئت ماده 9 آئین نامه 

پایگاه اشخاص حقوقی تهیه و ارسال شود.
کرکه آبادي خاطرنشان کرد:  الزم به ذکر است بر اساس مصوبه هیئت 
وزیران، اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی الزامی بوده و بر 
اســاس تایید وزارت کشور، شناسه ملی به شــهرداري ها، سازمان هاي 
وابسته به شهرداري ها ، دهیاري ها و شوراهاي اسالمی شهر و روستاي 

کشور اختصاص می یابد.
مدیرکل نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور افزود: تا کنون شناسه ملی 29هزار و 125 دهیاري، 
10هزار و 901شوراي روستا، 104 شوراي بخش، چهار شوراي استان، 
هزار و 246 شهرداري، 901 شوراي اسالمی شهر، 845 سازمان وابسته به 
شهرداري ها و 49 سازمان وابسته به استان شناسه ملی صادر شده است .

    وي گفت: با توجه به اینکه از سال 91 ارائه شناسه ملی اشخاص حقوقی 
جهت هرگونه فعالیت اقتصادي و اداري ضروري می باشد، کلیه اشخاص 
حقوقی که مرجع تایید شناسه ملی آنها ســازمان بوده و تاکنون شناسه 
ملی دریافت نکرده اند، نســبت به تکمیل و ارســال فرم در اسرع وقت 

اقدام نمایند.

مدیرکل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشورخبر داد؛

تخصیص«شناسه ملی» به شهرداري ها 

حمیدرضــا فدایى، شــهردار دولــت آباد در 
خصوص وظایــف مدیریت شــهرى گفت: 
شهردارى بعنوان سازمانى که با مردم ارتباط 
دارد، باید روح خدمتگزارى و اخالص بیشترى 
داشــته باشــد و خدمت گزارى در سه سطح 
ارائه مطلوب خدمات به مردم، حفظ و توسعه 
فضاى سبز و همچنین ارتقاى سطح فرهنگ 

باشد.
وى اضافه کرد: مدیریت شــهرى دولت آباد 
تمام تالش خــود را به کار گرفتــه تا در این 
سه ســطح خدمات به مردم دولت آباد ارائه 

کند.
فدایى با بیان این که پروژه بلــوار جانبازان، 
کمربندى پیامبر اعظم(ص) و قطار ســریع 
الســیر از جمله مطالبات مردمى است، گفت: 
مدیریت شهرى با حضور در دفتر وزیر ومعاون 
وزیر و همچنین برگزارى جلسات متعددى با 
مدیران استانى،  با تمام توان در صدد حل این 

مشکالت است.
شهردار دولت آباد ســه مولفه مبازه با فساد، 
ارتقاى سطح علمى در اداره شهر و همکارى با 
سایر ادارات را از برنامه هاى شهردارى دولت 
آباد عنوان کرد و اظهار داشــت: شــهردارى 
نهادى اســت عمومــى و غیر دولتــى که با 
امکانات مردمى اداره مى شــود و با رعایت 
قانون اســت که ســه مولفه ذکر شده عملى 

خواهد شد.

على پیراینده، شــهردار نطنز گفت:امســال به 
همت نیروهاى خدمات شــهرى شــهردارى، 
700 اصله درخت چنار در خیابان هاى سرشک، 
مطهرى، شریف واقفى، شریعتى، 17 شهریور، 
امــام خمینى(ره) و مالک اشــتر،بلوار شــهید 
مصطفى خمینى، 60 اصله درخت کاج ســیاه 
، 120 اصله درخــت توت کاکــوزا ، 60 اصله 
درخت سه رنگ و 60 اصله درخت سرو تویا در 
بلوار 45 مترى شــهید مصطفى خمینى کاشته

 شد.
  وى تصریح کرد: در راســتاى بهبود ســیماى 
شــهرى و ایجــاد محیطى زیبا و شــاد، هفت 
هزارجعبه گل بنفشــه و هزار و 500 گلدان گل 
شب بو در پارك ها، میادین، ورودى ها و بلوارها 

کاشته شد.
وى در پایان گفت: شــهردارى نطنــز قبل از 
نوروز و جهت آماده سازى بلوار طالقانى، اقدام 
به نصب 20 پایه گلدان فلزى و کاشت چمن و 

گل خواهد کرد.

ارتقاى سطح علمى
 اداره شهر،اولویت

 شهردارى دولت آباد 

کاشت 7000 جعبه گل 
بنفشه در سطح شهر نطنز

شهردار سمیرم گفت: سرانه شهردارى سمیرم براى 
هر شهروند این خطه فقط دو میلیون ریال است که 
این رقم، یک میلیون و 200 هــزار ریال از حداقل 

میانگین کشورى کمتر است.
حســینعلى صادقى افزود: این سرانه اندك، حتى از 
کف سرانه کشورى که سه میلیون و 200 هزار ریال 

برآورده شده نیز کمتر است.
وى تاکید کرد : بودجه اى که براى شــهردارى در 
سال آینده پیشنهاد شده، 50 میلیارد ریال است که 
نزدیک به 30 میلیارد ریال آن صرف حقوق و امور 

کارکنان خواهد شد.
به گفتــه وى، بخش ناچیزى از ایــن اعتبار صرف 
کارهاى عمرانى مى شود که اگر دولت کمک نکند، 

در این بخش نیز دچار مشکل خواهیم شد. 
شــهردار ســمیرم همچنین گلکارى، درختکارى، 
تولید هزار گلدان شب بو و رز، آماده کردن فضاهاى 
گردشگرى و تفریحى و ایستگاه راهنماى مسافر را، 
بخشى از فعالیت هاى شهردارى در آستانه سال نو 

عنوان کرد.
وى افزود: طرح تفریحى قایقرانى در بندآبى پارك 
دریاچه اجرا و دو بازارچه در همین محل و امامزاده 

ابراهیم(ع) همزمان با نوروز دائر مى شود.
■■■

صادقى با تاکید بر توانمند سازى محلى گفت: شش 
گروه کمیته شهرى با مشــارکت مردم و نخبگان 
شهر در حال شکل گیرى است که فروردین ماه سال 
97 شاهد آغاز فعالیت این کمیته ها در بخش هاى 

مختلف خواهیم بود.
شهردار سمیرم افزود: این کمیته ها در مسیر اجراى 
طرح بازآفرینى شــهرى، به دنبال بهره گرفتن از 
نظرها، تــوان و دیدگاه هاى مردمــى در هر محله 

هستند.

ساسان اکبرزاده
«با توجــه به اینکه ایمنــى عبور لوله هــاى نفت و گاز 
مارون از شــهر تیران باید مدنظر قرار گرفته و در عمقى 
که واحدهاى فنى اعالم مى کنند ایمن سازى شود، 40 
درصد بهاى تمام شده پروژه هاى مان را افزایش مى دهد، 
ولى متأسفانه هیچ گونه عوارضى به شهر تیران، بابت این 
امر پرداخت نمى شــود. این در حالى است که حریم این 
لوله ها در شهر، آالیندگى بصرى به همراه دارد و شهر را 

هم نازیبا کرده است.»
شهردار تیران در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان با 
بیان این مطلب گفت: قطعاً شهردارى تیران در سال آینده 
با استفاده از همه ظرفیت ها و پتانسیل هاى قانونى خود، 
نسبت به اخذ حق و حقوق شهروندان تیران در این راستا 

اقدام خواهد کرد.
پیمان شکرزاده اظهار داشــت: اصوًال بدهى، دامن گیر 
همه شهردارى هاست و شهردارى تیران نیز از این قانون 
مستثنى نیســت و به اندازه بودجه سالیانه، در زمانى که 

شهر تحویل شد بدهى دارد.. 
وى با بیان اینکه در دوره پنجم شــوراى اسالمى، نگاه 
مدیریت عوض شده و براى ایجاد درآمد در شهردارى، 
کمیسیون ماده 77 فعال شد، گفت: با فعالیت کمیسیون 
ماده77 سعى شد معوقات ادارات دولتى که به شهردارى 
بدهکار بودند، دریافت شود که تاکنون بخشى دریافت 
شده است و بخشــى از معوقات در آینده نزدیک وصول 
مى شــود و صرف اجراى پروژه هاى عمرانى در شــهر 

تیران خواهد شد.
■■■

شــکرزاده عدم پرداخت عوارض از سوى سازمان هاى 
خدمات رســان و ادارات دولتى را از مشکالت برشمرد و 

گفت:برخى از سازمان هاى خدمات رسان به شهردارى 
بدهکار هســتند و عوارضى براى شهر ایجاد مى کنند و 
به نوعى بار آنها بر دوش شــهردارى است،ضمن اینکه 
تعرفه هایى که تصویب شده تاکنون مغفول مانده است 
و امید داریم در سال آینده نسبت به وصول آنها که حق 

شهر است، دست یابیم.
وى اضافه کرد: شــهردارى تیران در سال 95، بیش از 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان از دستگاه هاى دولتى 
طلبکار بوده است که 570 میلیون تومان آن به صورت 

اوراق قرضه دریافت شد.
وى ادامه داد: این در حالى اســت که جمــع مطالبات 
شهردارى تیران شامل باقیمانده ســال 95 و مطالبات 
سال 96، به 1/5 میلیارد تومان مى رسد که جزو مطالبات 

وصول نشده به شمار مى رود.
شــهردار تیران البته به نکته قابل توجهى هم اشــاره 
کرد و آن اینکه به رغم عــدم دریافت مطالبات و بدهى، 
شــهردارى با برنامه ریزى هاى منسجم، کارها را ناتمام 
نگذاشــته و کمیســیون هاى مختلف فعال هستند، تا 
خدمات رســانى به شهروندان تیران تســهیل و تسریع

 شود.

اولویتى به نام پروژه هاى عمرانى
شهردار تیران گفت: بخش عمرانى تاکنون فعالیت هاى 
اثربخشى داشته است و به نظر مى رسد شهردارى تیران 
با قدمت 60 ساله، با توجه به شرایط موجود، در گذشته 
آن گونه که باید رشــد نکرده و حتى امروز با آنچه باید 

باشد فاصله دارد.
شکرزاده اجراى پروژه هاى عمرانى در شهر تیران را یکى 
از اولویت ها برشمرد و گفت: امروز اصالح خیابان هاى 

محوطه کارگاهى در شــمال شــهر کلید خورده و هم 
اکنــون دو پیمانکار در این محدوده فعال هســتند و در 
حقیقت محوطه به کارگاه عمرانى تبدیل شــده اســت 
و ســعى داریم به منظور به حداقل رســاندن مشکالت 
مردم در این بخش، نیمه اول ســال آینده آن را افتتاح

کنیم.
وى ادامه داد: فاز اول اصالح ورودى شمالى شهر تیران 
با نظر مســاعد اداره راهدارى، تا پایان ســال جارى به 
اتمام مى رسد تا حداقل یکى از ورودى هاى شهر براى 

مسافران نوروزى مورد استفاده مطلوب قرار گیرد.
شــهردار تیران از اجراى آســفالت معابــر و لکه گیرى 
ترانشه هاى ســطح شــهر هم خبر داد و گفت: این کار 
در سال آینده نیز اســتمرار مى یابد تا گذر آسفالت نشده 

نداشته باشیم. 

پل ورودى شهر حذف مى شود
شهردار تیران با بیان اینکه براى بررسى طرح پل ورودى 
شرقى در شهر تیران که نیاز به اصالح داشت، تاکنون دو 
جلسه برگزار شده است، گفت: پل ورودى شرقى حذف 
خواهد شــد و پیش بینى مى شود با مشــارکت اداره راه 
و شهرسازى، راهدارى و شــهردارى تیران، این پروژه 

اجرایى شود. 
شکرزاده از همکارى اداره برق تیران در تأمین روشنایى 
محوطه کارگاهى در فاز 2 قدردانى کرد و گفت: احداث 
پارك محلى صادقیه آغاز شده و براى آغاز سال جدید، 

مى تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وى میدان تــالش، جاده بهزیســتى، جــدول، کانال 
و زیرســازى جاده جنوب اردوگاه آمــوزش و پرورش 
(فارابى تا نشــاط)، جاده ورودى غربــى فدك، تکمیل 
محوطه ســازى فرهنگســراى شــهردارى، موزاییک 
پیاده روهاى معابر شــهر، زیرسازى آســفالت و جدول 
ورودى حوزه علمیه و... را از دیگر اقدامات انجام شــده 
بخــش عمرانى برشــمرد و گفت: براى پاســخگویى 
به مطالبات بانــوان هم در کوتاه تریــن زمان ممک،ن 
نســبت به  اجراى  باغ بانوان در پنج هزار مترمربع اقدام 

مى کنیم.

رشد بودجه سال آینده
شکرزاده با بیان اینکه بودجه پیش بینى شده سال آینده 
شهردارى تیران نســبت به سال گذشته 25 درصد رشد 
دارد، گفت: با توجه به اینکه از نظر قانون باید 40 درصد 
بودجه عمرانى و 60 درصد جارى باشد، شورا و شهردارى 
تیران با رویکــردى جدید در جهت توســعه و عمران 
شــهر 52 درصد بودجه را عمرانى و 48 درصد را جارى 

اختصاص داده است. 

شهردار تیران در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:

سرانه هر شهروند تیران، شاهراه فرصت هاى سرمایه گذارى است
سمیرمى،  تنها 200هزار 

تومان است
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حجت ا... غالمى، مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان 
گفت: نگاه و رویکرد در تهیه طرح هاى تفصیلى، مسئله 
محور و توجه به زیرساخت ها و پتانسیل هاى گردشگرى 

در شهرهاست.
وى با ابراز امیدوارى از رفع مشــکالت عدیده شهرها و 
شهردارى ها و به حداقل رســیدن این مشکالت گفت: 
امید اســت در جایگاهى که هســتیم بتوانیم مشکالت 
عدیده شهرها وشهردارى ها را برنامه ریزى و به حداقل 

ممکن برسانیم.
وى باتوجه به تهیه طرح هاى جامع شهرهاى استان اظهار 
داشت: از 107 شهر استان، طرح جامع نزدیک به 100 شهر 

تهیه شده و بقیه شهرها نیز تا سه ماهه اول سال 97 تهیه 
خواهد شــد و طبق برنامه ریزى انجام شده، بحث تهیه 
طرح هاى تفصیلى نیز با انعقاد قراردادهاى مشــترك با 
شهردارى ها و شــوراهاى شهر و مشاورین منعقد و تهیه 
خواهند شد که در بحث انتخاب مشاور، در صورت امکان از 

انتخاب مشاورین غیر بومى پرهیز خواهد شد.
غالمى به توجه شهردارى ها به احداث مجتمع هاى تجارى 
به جاى ایجاد تجارى هاى خطى اشاره کرد و خاطر نشان 
ساخت: شوراهاى شهر باید در بحث برنامه ریزى شهرها 
دخالت کنند و به جاى ایجاد واحدهاى تجارى خطى در 

شهرها، از احداث مجتمع هاى تجارى بهره برند. 

شهردار سمیرم گفت: ســال 97 از تمام پتانسیل هاى 
گردشگرى و تفریحى براى افزایش رفاه اجتماعى مردم 

استفاده خواهد شد.
حسینعلى صادقى اظهارداشت: روزانه 10 تن زباله از شهر 
سمیرم جمع آورى مى شود که این مقدار با توجه به ایام 
پایانى سال و آماده شــدن براى سال نو، دو برابر شده و 
عالوه بر آن، روزانه هشت تن زباله از معابر شهرى جمع 

آورى مى شود.
وى با اشاره به نظافت شــهر در ایام پایانى سال افزود: 
شستشــوى معابــر، گل کارى در میادیــن و بلوارها و 
هماهنگى با اتاق اصناف و بازرگانى براى خدمت رسانى 

بهتر به مسافران، از دیگر اقدام هاى انجام شده است.
صادقى خاطرنشــان کرد: براى اســتقبال از مسافران 
نوروزى ایستگاه راهنماى مسافر، همراه با توزیع بروشور 
و معرفى شهر و نقشه و قراردادن نمادهاى نوروزى در 

میادین شهر در نظر گرفته شده است.
وى از انتقال آب شــرب به پارك آبشار سمیرم خبرداد 
و گفت: سال 97 از تمام پتانســیل هاى گردشگرى و 
تفریحى بــراى افزایش رفاه اجتماعى مردم اســتفاده 
خواهد شد که در این راســتا مى توان به ایستگاه قایق 
سوارى، شــهر بازى و بوفه هاى فروشگاهى در پارك 

دریاچه اشاره کرد.

انتقال آب شرب به پارك 
آبشار سمیرم

توزیع 27 میلیارد اسناد خزانه 
اسالمى در شهردارى ها

19متر مربع، سرانه فضاى 
سبز باغبادران

شــهردار باغبادران بر لزوم توســعه فضاى سبز با 
مدیریت صحیح منابع آبى تاکید کرد و نقش باغبادران 
را در مدیریت منابع آبى، به عنوان یکى از شهرهاى 
استان اصفهان که هنوز آب در رودخانه آن جاریست، 

نسبت به شهرهاى دیگر دشوارتر اعالم کرد.
محمدى افزود باتوجه به اســتاندارد جهانى ســرانه 
فضاى ســبز که براى هر نفر 21 متر مربع مى باشد، 
باغبادران با داشتن سرانه فضاى سبز براى هر نفر 19 

مترمربع، به استاندارد جهانى خیلى نزدیک است.

آسفالت ترانشه هاى مجاور
خط پرفشار منظریه

پروژه خط پرفشــار انتقال گاز به شــهر منظریه، با 
آسفالت ترانشه هاى آن تکمیل شد.

على مرتضوى، شــهردار منظریه با اعالم این خبر 
افزود:پس از تست هاى نهایى خط 4 اینج گاز فشار 
قوى و تاییدیه هاى آن، کلیه ترانشه هاى به جا مانده 
از این پروژه به طول 150 متر توســط شــهردارى 

آسفالت شد.
وى بیان داشت: با تکمیل این پروژه که از سال 93 با 
اعتبارى بالغ بر سه میلیارد تومان شروع شده بود و لوله 
گذارى هاى انجام شده به طول سه کیلومتر از میدان 
ورودى از ســمت بلوار خلیج فارس تا میدان صاحب 
الزمان(عج)،کلیه مشــترکان گاز در شهر منظریه تا 
چندین دهه آینده با مشــکل افت فشــار گاز مواجه 

نخواهند شد.

نورپردازى میدان هاى کلیشاد 
و سودرجان 

شهردارى کلیشادوســودرجان در آستانه سال نو به 
استقبال بهار رفت.

سجاد اکبرى، مسئول خدمات شــهرى شهردارى 
کلیشادوسودرجان در این خصوص گفت: در آستانه 
سال جدید و عید نوروز و در استقبال از بهار ، جداول  

سطح شهر رنگ آمیزى شد.
 وى افزود: کار رنگ آمیزى جداول ســطح شهر به 
طول 60 کیلومتر، با هزینــه اى بالغ بر 600میلیون 

ریال در حال اجراست.
مسئول خدمات شهرى شهردارى کلیشاد و سودرجان 
بیان داشت: همچنین در راســتاى زیباسازى معابر 
سطح شهر،عالوه بر نصب المپ هاى LED و وال 
واشر، به منظور زیباســازى مناظر شهرى در شب، 
با برنامه ریزى قبلى نورپردازى در میدان هاى شهر 

انجام شد.

فعالیت 60 غرفه در نمایشگاه 
هفت سین شهرضا

شهردار شهرضا گفت: نمایشگاه بزرگ سفره هفت 
سین و سبزه آرایى، امکان مناســبى را براى عرضه 
صنایع دستى و هنر بخش خصوصى و مراکز تحت 

نظارت نهادهاى دولتى فراهم کرد.
رحیم جافــرى اظهارداشــت: یکــى از مهمترین 
رسالت هاى شهردارى، انجام فعالیت هاى فرهنگى و 
هنرى با مشارکت سایر دستگاه ها و بخش خصوصى 
است. وى ادامه داد: در این نمایشگاه که با محوریت 
فرهنگسراى شــهید همت شــهردارى شهرضا و 
همکارى ادارات آموزش و پرورش، بهزیستى، کمیته 
امداد امام خمینى(ره)، خانه مهــر، میراث فرهنگى 
و فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرســتان برگزار شد، 
درحدود 60 غرفه وجود داشــت کــه انواع هنرهاى 

تزیینى و دستى را در معرض دید عموم قرار داد.

برگزارى نشست راهنمایان 
گردشگرى کاشان و آران 

چهارمین جلسه توانمندسازى راهنمایان گردشگرى 
کاشان  و آران و بیدگل برگزار شد .

در این نشســت، شــهردار آران وبیدگل خواســتار 
همکارى بیشتر دو شــهردر زمینه گردشگرى شد و 
تاکید بر نگاه علمى به گردشگرى در شهرستان هاى 

کاشان وآران وبیدگل کرد.

روى خط

شهردار نجف آباد گفت: براى اولین بار در نجف آباد و 
طى سه یا چهارمین مورد در سطح استان اصفهان، در 
بخش هایى از تقاطع غیرهمسطح شهیدان حجتى، از 
آسفالت موسوم به SMA یا الیافى استفاده شده که این 
پوشش، مقاومت بسیار زیادى در برابر تردد خودروهاى 

سنگین دارد.
مسعود منتظرى از اجراى دوالیه آسفالت «دیدر025» 
به عنوان پیش نیاز انجام این آســفالت ویژه نام برد و 
گفت: آســفالت الیافى به دلیل داشتن درصد باالتر قیر 
و ترکیبات مخصوص، طى فصول گرم ســال در برابر 
موج برداشتن ناشى از تردد خودروهاى سنگین مقاومت 

کرده و عمر باالترى دارد.
وى هزینه اجراى این نوع آسفالت خاص را درحدود 1/5 
برابر آسفالت هاى معمولى دانست و بیان داشت: با توجه 
به تردد خودروهاى سنگین در مسیر کمربندى این شهر 
و قرار گرفتن تقاطع در مسیر شرکت سهامى ذوب آهن 
و فوالد مبارکه، تمامى بخش هاى میدان اصلى تقاطع 
و راستگرد آن از سمت دادگسترى به طرف فوالدشهر را 
با استفاده از این آسفالت به ضخامت چهار سانتیمتر بر 

روى دو الیه دیگر آسفالت پوشش دادیم.
■■■

منتظرى در بخش دیگرى از ســخنان خود، شــرایط 
ویژه اجراى این آســفالت را یادآور شد و اظهار داشت: 
بر خالف آسفالت هاى معمولى که در بیشتر موارد بعد 
از چند ســاعت امکان تردد خودروها از مسیر بهسازى 
شده فراهم مى شــود، در این نوع آســفالت حداقل تا 
24ســاعت امکان هیچ ترددى وجود نــدارد و همین 
موضوع فرآیند اجرا را در این نقطه پرتردد با مشکالت 

خاصى مواجه کرد.
شــهردار نجف آباد از درجه حرارت مشخص آسفالت 
و اســتفاده از غلطک هاى فوالدى بــه عنوان دیگر 
الزمات اجراى این آســفالت ویژه نام برد و خاطر نشان 

کرد: در حال حاضر با توجه بــه تکمیل آخرین مراحل 
خط کشــى هاى ترافیکى، عبور و مرور فعال با برخى 

محدودیت ها همراه شده است.
وى ادامــه داد: هم اکنون تابلوهاى راهنمایى مســیر 

و نمونه هاى ترافیکى در انــدازه معمولى و دروازه اى 
پروژه تکمیل شده و عملیات نصب نرده ها نیز به زودى 

پایان خواهد یافت.
منتظرى در پایــان اظهار داشــت:کار انتقال و نصب 

تعدادى دیواره پیش ســاخته، از یکى از شرکت هاى 
معتبر اســتان به محل تقاطع نیز در حال انجام اســت 
که در صورت عدم بروز مشــکل خاصى، این روند نیز 

تکمیل خواهد شد.

شهردار نجف آباد:

«آسفالت الیافى» نجف آباد را نونوار کرد

آسفالت الیافى به 
دلیل داشتن درصد 
باالتر قیر و ترکیبات 

مخصوص، طى 
فصول گرم سال در 
برابر موج برداشتن 

ناشى از تردد 
خودروهاى سنگین 
مقاومت کرده و عمر 

باالترى دارد

مدیر ایستگاه شــماره یک آتش نشــانى آران و 
بیدگل گفت: حوادث مختلف در سال جارى بیشتر 
آتش سوزى بود و 455 مورد اعزام نیرو و تجهیزات 

را به حوادث داشته ایم.
حســن عباس زادگان در خصوص کارکرد و آمار 
ســالیانه اعزام حوادث، اظهار داشت: درحدود 50 
درصد اتفاقات و حوادث که در آران و بیدگل اتفاق 
مى افتد، به حوادث آتش سوزى کوچک و بزرگ 
اختصاص دارد که در بیشــتر موارد، بى احتیاطى 

عامل بروز حوادث ناخوشایند بوده است.
وى افزود: در موارد دیگــر مانند تصادفات منجر 
به آتش ســوزى و نجات افراد گرفتار و محبوس 
شــده در خودرو 25 مورد، افراد گرفتــار در آوار و 
چاه 15 مورد،  نجات خودروهاى گرفتار در کویر 
به خصوص جاده مرنجاب، 16 مورد و نجات افراد 
گرفتار در آتش سوزى چهار نفر بوده که دو نفر به 
دلیل شدت و درصد باالى سوختگى منجر به فوت 

افراد شده است.

شــهردار ُدرچه گفت:کمک هــا  و حمایت هاى
 شوراى اسالمى شهر درچه باعث سرعت بخشیدن 

در احرا و عملیاتى شدن پروژه ها در شهر شد.
رضا واعظ مقدم از افتتاح بازار روز کوثر خبر داد و 
افزود: با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبرى 
در راستاى دسترسى آسان مردم به  مواد غذایى و 
ایجاد این زمینه جهت رفاه حال شهروندان منطقه 

و شهر ُدرچه، اقدام به بازگشایى این بازار شد.
وى از اشــتغال 120 نفر و ایجاد درآمد پایدار به 
مدت 10 سال براى شــهردارى شهر درچه خبر 
داد و اظهارداشت: این بازار در زمینى به مساحتى 
دو هزار متر مربع و گردش مالى 30 میلیارد ریال، 

آماده خدمات رسانى به شهروندان است.
وى از آزاد سازى هفت هزار و 150 متر مربعى از 
اراضى شهر درچه خبر داد و گفت: چهار هزار متر 
آن قطعى شده است و بقیه با مالکان توافق شده 

است و اقدام به آزادسازى آن خواهیم کرد.

455 مأموریت 
آتش نشانى آران و 
بیدگل در سال جارى

افتتاح بازار روز کوثر 
در درچه 

میثم محمدى، شهردار زرین شهر با اشاره به لزوم برنامه 
ریزى جهت آماده سازى زرین شهر و مراکز تفریحى _ 
فرهنگى  درراستاى رفاه حال شهروندان و مسافران در ایام 
نوروز گفت: زرین شهر با قرار گرفتن در مسیر مواصالتى 
چند استان کشور و همچنین داشتن مناظر زیباى تاریخى 
و طبیعى، در ایام نوروز مسافران و گردشگران زیادى را به 

خود جذب مى کند.
وى افزود: در این روزها که رودخانه زاینده رود در شــهر 
اصفهان خشک بوده، این رودخانه در زرین شهر همچنان 
زنده است و این مسئله خود عاملى براى حضور مسافران 

نوروزى در این شهر است.
وى تصریح کرد: مدیریت شهرى باید از ظرفیت میزبانى 
به نحو احســن اســتفاده کرده و انتظار مى رود بهترین 
خدمات را به شــهروندان و مهمانانى که وارد زرین شهر 
مى شــوند، ارائه دهیم تا آســودگى خاطر شهروندان و 

مسافران نوروزى فراهم شود .
محمدى اضافه کــرد: باید توجه داشــت نوروز فرصت 
مناسبى است تا بتوانیم با تبلیغات مناسب و ایجاد امکانات 

رفاهى و اتخاذ کارهاى فرهنگى براى مســافران، زرین 
شهر را آنگونه که شایسته است،معرفى کنیم.

وى عنوان کــرد: پارك ســاحلى زرین شــهر یکى از 
ظرفیت هاى گردشگرى شــهر بوده و دریاچه مصنوعى 
که در قلب آن قرار گرفته، به طور محسوسى برجاذبه این 

پارك افزوده است.
شهردار زرین شهر بیان داشت: نباید فراموش کرد زرین 
شهر از فضاى سبز و پارك هاى منحصر به فردى برخوردار 
است و باید تاسیسات پارك هاى سطح شهر مورد بررسى 
قرار گرفته و مشــکالت اصلى پارك ها شناسایى و رفع 

نواقص پارك ها با سرعت هرچه بیشتر آغاز شود.
وى خاطرنشــان کرد: رفع مشکالت روشنایى پارك ها، 
تعمیر و بازســازى ســرویس هاى بهداشــتى، تعمیر و 
رنگ آمیزى ســت هاى ورزشــى و همچنین ست هاى 
بازى کودکان، رفت و روب محوطــه پارك ها، نظافت 
نمازخانه هاى پارك ها و بهســازى کف فرش محوطه 
پارك ها از جمله مواردى است که در راستاى استقبال از 

نوروز در دستور کار قرار گرفته است.

 رئیس شــوراى اســالمى شــهر گلپایگان با اشاره به 
تحقق 80 درصــدى بودجه پیشــنهادى 220 میلیارد 
ریالــى شــهردارى در ســال 96، گفت: پیــش بینى 
بودجه 300 میلیــارد ریالى براى ســال 97 را مد نظر 

داریم.
احمد افتخارى افزود: در راســتاى ایجاد و گســترش 
فضاى ســبز و مراکز تفریحــى رفاهــى اقداماتى در 
منطقه شهرك الوند و اتمام پارك شــادى که تاکنون 
95 درصد پیشرفت داشــته و فضاى مجاور بیمارستان 
امام حسین (ع) گلپایگان با 90 درصد پیشرفت فیزیکى 
صورت گرفته، همچنین تکمیل و آماده ســازى پارك 
شهید خرازى، فضاى ســبز میدان کارگر با شش هزار 
و 600 مترمربع و 95 درصد پیشــرفت فیزیکى و پارك 
بانوان با 65 درصد اپیشــرفت فیزیکــى صورت گرفته 

است.
وى با اشــاره به اینکه 80 درصد از بودجه پیشــنهادى 
220 میلیــارد ریالى شــهردارى در ســال 96 تاکنون 
تحقق یافته اســت و پیش بینى بودجــه 300 میلیارد 
ریالــى را براى ســال 97 مد نظــر داریم، بــه اجراى 
عملیات لوله گذارى فضاى ســبز با اعتبــارى بالغ بر

 10 میلیــارد ریال و کاشــت فضاى ســبز و درختان با 
اعتبارى بالــغ بر 2 میلیارد ریــال از جمله مصوبات این 
شورا اشاره کرد و اظهار داشــت: یکى از اقدامات مهم 
شــورا و شــهردارى گلپایگان، بحث جدى بازآفرینى 
شهرى اســت که در این راســتا هفت پروژه عمرانى با 
بودجه اى بالغ بر 50 میلیارد ریال در دستور کار دارد که 
از این حیث جزء 9 شهر اول اســتان در زمینه بازآفرینى

 است.

مدیر عامل شرکت  YORK دانمارك میهمان 
شهردارى و شوراى اسالمى شاهین شهر بود.
این نشســت با حضور شــهردار، رئیس و 
اعضاى شوراى اسالمى شاهین شهر و مدیر 

عامل شرکت  YORK برگزار شد.
عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر در این 
دیدار گفت : جذب مشــارکت هاى سرمایه 
گذارى در اداره امور شهر، به عنوان مهمترین 
مسئله و توجه به توســعه پایدار و متوازن و 
توسعه سرمایه هاى شهرى، از جمله مباحث 
پیرامــون ارزیابى موقعیت شــهردارى ها 

مى باشد و یکى از راه هاى ایجاد سرعت در 
توســعه اقتصادى و آبادانى و ایجاد اشتغال، 
جلب سرمایه و سرمایه گذارى است و جلب 
سرمایه گذاران مى تواند موجب اصالح نظام 
مدیریتى و تبادل تجربیات اقتصادى و انتقال 
دانش نوین و تکنولوژى جدید در یک شهر 

شود .
بهمنى تصریح کرد: با توجه به ظرفیت هاى 
مناســب و تأثیر گذار در شــاهین شهر، از 
سرمایه گذاران براى مشارکت در پروژه هاى 

مختلف شهرى حمایت مى کنیم.

باید با تبلیغات مناسب
 و امکانات رفاهى،زرین شهر را معرفى کنیم 

رئیس شوراى شهر گلپایگان خبر داد؛

تحقق 80درصدى بودجه امسال شهردارى گلپایگان  

حضور سرمایه گذار خارجى در شاهین شهر

اجراى کف سازى وسنگفرش پارك سرچشمه خوانسار
روابط عمومى شهردارى خوانسار اعالم کرد: به منظور بهسازى و کف سازى پارك سرچشمه، عملیات اجراى سنگفرش 

این پارك در حال اجراست.
بر اساس این گزارش، با نزدیک شدن به ایام نوروز و گردش پذیرى خوانسار در ایام عید و تعطیالت و همچنین استفاده 
بهینه از قسمت هاى نشیمن گاه هاى پارك سرچشمه، عملیات اجراى ســنگفرش در قسمت هاى مختلف پارك در 
حال انجام مى باشد. همچنین این روابط عمومى اعالم کرد: انواع گل هاى زینتى در گلخانه شهردارى در حال تولید و 

پرورش مى باشد.
انواع گل هاى زینتى شامل بنفشه، شب بو ،شمعدانى،رز و.... و همچنین انواع نهال هاى کاج، شمشاد و ... نیز در حال تولید 

است و جهت استقبال از نوروز، در میادین و بلوارها شهر خوانسار کاشته شده اند. 



همزمان با نزدیک شــدن به فصل بهار و ایام نوروز، در حرکت مشترکى بین 
شهردارى سده لنجان و شهروندان در قالب طرح« آب و جاروى بهارى »، شهر 

سده لنجان نظافت و براى ایام نوروزآماده شد.
ناظم الرعایا، شــهردار ســده لنجان با بیان این مطلب گفت: در وهله اول از 
کلیه شــهروندان عزیز  انتظار داریم عالوه بر نظافت منازل خود، بیرون دربها 
و دیوار ها و کف  کوچه هاى محل خود و را نیز نظافت و جارو نموده و ســهم 
خود در زیبایى شــهر خود و نشــان دادن فرهنگ غنى ایرانى اسالمى  را ایفا  
نمایند. وى ادامه داد: تالش داریم با همکارى شهروندان بتوانیم مثل همیشه، 
پیشتازى و موفقیت شهر سده لنجان در بحث آماده سازى شهر براى نوروز را 
اجرا کنیم .  وى اظهارداشــت:  با وجود نگرانى هایى که از حفارى هاى ناشى 
از اجراى سیســتم فاضالب در این ایام داریم، تمام تالش ما بر این است که 
فضاى شهر به گونه اى متفاوت و مطلوب آماده استقبال از سال جدید شده و 
تمامى محالت، کوچه ها، معابر و ورودى هاى شهر با ظاهرى زیبا، خوشایند و 
در خور شهروندان شهر سده لنجان در آستانه سال نو باشد. وى بیان داشت: با 
استفاده از نظر کارشناسان شهردارى و محیط زیست و منتخبینى که از میان 
شهروندان انتخاب مى شوند، به 10کوچه و محل  که بهترین نظافت و کوچه 
آرایى را در ایام نوروز و سال نوانجام داده باشند، جوایز نفیسى در یکى از مراسم 
رسمى شــهر اهدا خواهد شــد . وى افزود: نماینده اهالى کوچه ها و محله ها 
جهت اعالم آمادگى بازدید داوران تا تاریخ اول فروردین 97 با ســامانه 137 
تماس بگیرند و با اعالم آدرس و شماره تلفن براى شرکت در مسابقه ثبت نام 

کنند.
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 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)

روابط عمومى شهردارى دولت آباد اعالم کرد: به منظور سالمت هواى شهر دولت آباد 
و حفظ طراوت و شادابى درختان سطح شهر و همچنین حذف آالینده هاى شهرى از 
روى برگ هاى درختان، عملیات شستشوى درختان سطح این شهر اغاز شده است.

 روابط عمومى شهردارى وشوراى اسالمى شهرنایین اعالم کرد: شهربازى بوستان 
الله (شهیدصارمى) این شهر واقع در بوستان الله افتتاح شد.

 روابط عمومى شهردارى بویین میاندشت اعالم کرد: اعضاى کمیته بانوان شوراى 
اسالمى شهر و شهردارى این شــهر با مادران شهداى بویین میاندشت به مناسبت

 تکر یم و تجلیل از مادران شهیدان  دیدار کردند.

روابط عمومى شهردارى سین اعالم کرد: این شهردارى جهت آموزش دانش آموزان 
با قوانین راهنمایى ورانندگى، اقدام به ایجاد شــهرك آموزش ترافیکى در مدارس 

شهر سین کرد.

ناظم الرعایا، شهردار سده لنجان گفت: امروز بزرگترین وظیفه ما فرهنگ سازى در 
زمینه کاشت و نگهدارى از درختان است. 

وى بیان داشت: کاشت درختان در شهر سده لنجان از یک ماه قبل شروع شده است.
وى از آماده سازى زیر ساخت پارك رویش خبر داد و افزود: با نظر کارشناسان، در حال 
شناسایى محل احداث پارك رویش هستیم. وى ادامه داد: پارك رویش پروژه بعدى 
است که در سال آینده افتتاح خواهد شد و هر شــهروند به هر مناسبت و به نام خود 

مى تواند نهالى بکارد و از آن نگهدارى کند.

به مناســبت روز درختکارى 300 اصله نهال در بوســتان مهر محله مسکن مهر
 شاهین شهر کاشته شد .

شهروندان نطنزى ماهى قرمز دریافت مى کنند.
شهروندان نطنزى که در نوروز 95 در طرح "ماهى ها دوست دارند زنده بمانند" شرکت 
کرده بودند، با ارائه قبض رسید خود وبا مراجعه به ساختمان مرکزى شهردارى نطنز، 

مى توانند ماهى قرمز دریافت کنند.
  

شستشوى درختان سطح شهر
 دولت آباد

افتتاح شهربازى بوستان الله
 در نایین

دیدار کمیته بانوان شوراى شهر و 
شهردارى بویین میاندشت با مادران شهدا

ایجاد شهرك آموزش فرهنگ ترافیکى در 
مدارس سین

افتتاح«پارك رویش» سده لنجان
 در سال نو

کاشت 300اصله نهال در بوستان مهر 
شاهین شهر

ارائه «ماهى قرمز» به شهروندان
 در نطنز

اولین پارك بازى محلى در شهرك بهار قهجاورستان آماده شد. صادقین، شهردار 
قهجاورستان گفت: تامین نشاط امروز نونهاالن، تضمین آینده سازان جامعه براى 

سازندگى میهن اسالمى است.

آماده شدن اولین پارك بازى در 
شهرك بهار  قهجاورستان

پل هاى ویلچر رو در خیابان هاى اصلى 
کاشان بهسازى مى شود

مدیرعامل سازمان عمران و بهسازى شهردارى کاشان گفت: پل هاى ویلچر رو در 
خیابان هاى اصلى این شهراصالح و بهسازى مى شود. 

ابوالفضل ساروقیان با بیان اینکه در خیابان هاى آیت ا...کاشانى و بابا افضل، پل هاى 
ویلچر رو اصالح و بهسازى خواهد شد، اظهار داشت: براى این پروژه 200 عدد پل با 

اعتبار یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
 وى با اشــاره به اینکه اصالح و بهســازى پل ها با همکارى معاونت حمل و نقل و 
ترافیک صورت مى گیــرد، گفت: هدف از انجام این طرح،  ســهولت درعبور مرور 
معلوالن ویلچر نشین در پیاده رو و همچنین پیشگیرى از تردد موتور سیکلت در معابر 

مخصوص عابران پیاده است.

تقدیر ویژه از برترین نظافت و کوچه آرایى 
در سده لنجان

اعظم محمدى
در مدیریت واحد شــهرى کلیه دســتگاه ها و نهادهاى 
فعال در سطح شهر باید همیار و همسو با مدیریت شهرى 
گام بردارند و در نهایت مدیریت واحد شــهرى با اتکا به 
هم اندیشــى  و دریافت نظرات مختلف نسبت به اتخاذ 
تدابیرى هوشــمندانه اقدام کنــد. در گفتگوى محمود 
بخشى شهردار گز برخوار با نصف جهان ، وى با تشریح 
اینکه الیحه مدیریت شهرى آماده شده و مراحل تصویب 
آن در حال طى شدن است با صراحت گفت: این الیحه 
ایراد داشته و نیاز به تجدید نظر دارد، زیرا مدیریت واحد 
شــهرى یعنى واگذارى امور تمام دستگاه هاى خدمات 
رسان به شهردارى و نه واگذارى امور بخشى از آنها که 

ظاهراً مورد نظر دولت است .
اینکه دولت تأیید کــرده ، مدیریت واحد 
شهرى قابل واگذارى به شهردارى هاست 

را چگونه ارزیابى مى کنید ؟
هدف از تهیه این الیحه ، رفع مشکالت مدیریت شهرى 
بر اساس نیاز واقعى شهروندان است. هر چند این الیحه 
داراى نقاط قوت و مثبتى نیز هســت اما نواقص فنى آن 
آینده شــهر را تحت تأثیر زیادى قرار مى دهد که نقاط 
مثبت آن کمتر به چشــم مى آید . اختیار و مســوولیت 
همچون دو کفه ترازو هســتند که در صورت نبود یکى ،

تعادل تــرازو برهم مى خــورد . در ایــن الیحه اگر چه 
اختیاراتى داده شده است اما مســوولیتى در برابر آن به 

خوبى تعریف نشده است .
دیدگاه شــما در خصوص این اقدام دولت 

چیست؟
متأسفانه شهردارى ها به نوعى متولى کارهاى بر زمین 
مانده هســتند. اگر این الیحه با همین شرایط تبدیل به 
قانون شود باز هم مدیریت واحد شهرى اتفاق نمى افتد .

اگر این الیحه همچون قانون مصوب ســال 1334 در 
حوزه مدیریت واحد شــهرى و بر اساس شــرایط روز 
تصویب شود با کمترین مشــکالت روبرو خواهیم شد  
قانون سال 1334 در شرایط زمانى خودش، قانون جامع 
و کاملى بود که مى توانست نیازها و حوائج شهرى را به 

بهترین شکل پاسخگو باشد .
براى حل این موضوع چه باید کرد ؟

به اعتقاد من با وجود همه مشکالت مى توانیم مدیریت 
هماهنگ شهرى داشته باشــیم . مدیریت واحد شهرى 
را شــاید نتوان اآلن اجرائى کرد ولى مدیریت هماهنگ 
شــهرى را با هدف کاهش هزینه ها مى توان در شهرها 
به مرحله اجــرا درآورد. به این طریق که هر دســتگاه 
خدمات رسان که در شهر فعال است ، به نوعى فعالیت و 
برنامه هایش را از پیــش هماهنگ نماید به گونه اى که 
هزینه هاى شــهرى کاهش پیدا کند بــه عنوان مثال : 
امروزه شاهد هســتیم بعد از آســفالت یک معبر توسط 
شــهردارى که هزینــه زیــادى دارد  اداره گاز یا اداره 
آب و ... تصمیم به توسعه شبکه و یا فعالیت هاى عمرانى 
مى گیرند که ایــن موضوع باعث دوباره کارى شــده و 
هزینه هاى گزافى را به شهروندان که تأمین کننده اصلى 

هزینه هاى شهرى هستند تحمیل مى کند.
در اجــراى طرح هاى شــهرى چند 

درصد ضوابط دولتى دخیل است ؟
طبق تعریف قانون، شهردارى ها نهاد عمومى غیر دولتى 
هســتند و درآمد و هزینه را طبق برنامه ریزى هائى که 
انجام مى شــود مدیریت مى کنند. در کشورهاى توسعه 
یافته اغلب طرح هاى شــهرى طرح هاى بومى هستند 

یعنى طرح هاى شــهرى بنابر شرایط اقلیمى ، اجتماعى 
، فرهنگى و اقتصادى آماده مى شــوند و ضوابط دولتى 
کمتر بــر آنها حاکم اســت . این در حالى اســت که در 
شهرهاى ایران شاید 98 درصد در تهیه طرح ها  ضوابط 
دولتى حاکم است و 2 درصد شرایط اقلیمى ، فرهنگى و 

اقتصادى منطقه مد نظر قرار مى گیرد.
آیا ضوابط دولتى بنابر شرایط اقلیمى، 
فرهنگى و اجتماعى اجرائى مى شود ؟

خیر . چون در تهیه طرح ها به شرایط ویژه هر منطقه توجه 
نمى شود مى بینیم که چه اتفاقات عجیبى در شهرها رخ 
مى دهد . رشــد قارچ گونه ، تخریب اراضى کشاورزى ، 
ساخت و سازهاى بى قاعده و ... که به دلیل عدم مطالعه 
جامع و برنامه ریزى هدفمند ، شهرهاى ما بیمارگونه رشد 
مى کند که در هر دوره از مدیریت شــهرى هزینه هاى 
زیادى باید براى عدم توجه بــه اینگونه مباحث در دوره 

هاى گذشته صرف شود.
مشارکت مردم در مدیریت هماهنگ 

شهرى چقدر نقش دارد ؟
شهردارى نهادى عمومى و غیر دولتى است که در واقع از 
منابع مالى دولتى کمترین بهره را مى برد و عمده منابع مورد 
نیاز خود را از محل پرداخت عوارض و بهاى خدمات شهرى 
توسط مردم تأمین مى نماید . بنابراین در بحث مدیریت 

مطلوب شهرى ، مردم نقش مهم و بسزائى دارند .
وظائــف شــهرداران در مدیریت 
هماهنگ شهرى باید چگونه باشد ؟

طبق قوانین و دســتورالعمل هاى ابالغى، شهرداریها 
بیش از 600 وظیفه برعهده دارند که نســبت به شرایط 
اقلیمى اقتصادى ، سیاســى و اجتماعى هر شهرى کم و 
زیاد است . مثًال شهردارى تهران و سایر کالنشهرها تنوع 
بسیار زیادى در وظائف و مأموریت ها دارند و سایر شهرها 
بسته به شــرایط ، این وظائف کمتر مى شود . با توجه به 
این باید گفت وظائف شهرداران بر اساس شرایط اقلیمى ،

 اجتماعى شهرها متفاوت است اما کلیات مأموریت ها به 
صورت یکسان تعریف شده است . پس باید قانون را به 
سمتى برد که دو مورد اساســى تحقق یابد ؛ یکى ارتقاء 
سطح مشارکت مردم در مدیریت شــهرى و دوم ایجاد 

مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهرى .

مهمترین عامــل در دســتیابى به 
مدیریــت واحد شــهرى در ایران 

چیست ؟
در اغلب کشورها ، وقتى شــهردار متولى بسیارى از امور 
شهرى است ، شاهد هستیم که آن شهرها روز به روز توسعه 
پیدا مى کنند و حقوق شهروندان به درستى رعایت مى شود. 
پس اگر بخواهیم کشور به سمت و سوى پیشرفت برود باید 
مدیریت واحد شهرى تحقق پیدا کندکه در این باره دولت 
باید نگاه به شهردارى ها به مثابه چاه نفت در حال فوران  را 
کنار بگذارد و حمایت از شهرداریها را توسعه دهد و به آنچه 
که برابر قوانین ، حقوق شهر و شهروندان است را محترم 

بداند و کلیه امور شهر را به مدیریت شهرى واگذار کند .
با اجراى مدیریت واحد شــهرى در 
ایران چه مشکالتى رفع خواهد شد ؟

با اجراى مدیریت واحد شهرى، ناهماهنگى ها خصوصاً در 
حوزه هاى اجرائى ، سوء مدیریت ، سلیقه اى عمل کردن 
و هزینه هاى بى مورد حذف مى شــوند و مدیریت واحد 
شهرى با اتکاى به هم اندیشــى و هم افزائى و توجه به 
نظرات مختلف و کارشناسى شده و تقسیم کار تخصصى 

و نهایتًا اتخاذ تدابیرى هوشمندانه اقدام مى کند .
براى اینکــه قانــون مدیریت واحد 
شهرى درست اجرا شود چه باید کرد ؟
اگر قوانین قوى و به روز تدوین شود و پروژه ها بر اساس نیاز و 
ضرورت تعریف و اجراء شوند و از همه مهمتر نظارت قوى ترى 
بر اجراى برنامه ها وجود داشته باشد به یقین شهرهاى موفقى 
خواهیم داشت . پس براى تحقق این مهم الزم است شهردارى 
ها به عنوان بازوان اجرائى مدیریت شهرى ظاهر و دولت نیز 

نظارت عالیه به عملکرد شهردارى ها داشته باشد .
اگر وضعیت شــهردارى ها به همین 
منوال پیش بــرود آیا شــهرداران

مى توانند مدیریت واحد شهرى را به 
نحو مطلوب اجرا کنند ؟

با صراحت مى گویم خیــر . اگر با همیــن وضعیت پیش
 برویم ، آینده خوبى را نمى توان براى شهردارى ها پیش بینى 
کرد. موضوع فقط مدیریت واحد شهرى نیست بلکه تخصص 

و منابع الزم هم نیاز است که باید به آنها توجه جدى نمود.
در بحث هماهنگى و استفاده از نیروى 
متخصص در بدنه شهردارى ها ، اگر 

بخواهیم شــهر اصفهان را با کالن 
شهرهاى دیگر مقایسه کنیم اصفهان 

در چه جایگاهى قرار مى گیرد ؟
شــهردارى اصفهان در خیلى از زمینه ها نسبت به بقیه 
کالنشهرها پیشــتاز است ولى این شــهر هم معضالت 
خاص خود را دارد. البته در هر شهرى به نسبت جمعیت و 
وسعتى که دارد مشکالت وجود دارد و همانطور که عرض 
کردم شاید بزرگترین مشکل شهردارى ها در حال حاضر 
بدنه چاق و فربه آنها از نظر نیروى انســانى است که باید 

بازنگرى اساسى در این حوزه صورت گیرد.
چه زمانى شــهردارى ها مى توانند 

بدهى ها ى خود را پرداخت کنند ؟
زمانى که دولت به قوانین مرتبط با شــهردارى ها و حق 
شهروندى توجه بیشــترى کند و سهم شــهردارى ها از 
قانون مالیات بر ارزش افزوده را به درستى پرداخت کند آن 
وقت یقین داشته باشید شــهردارى ها کمترین مشکالت 
را خواهند داشــت و از همین منابع مى توانند بســیارى از 
هزینه ها را تأمین کنند و مهمتر اینکه سطح رفاهى مردم 
هم بهتر خواهد شد . چنانچه در حال حاضر نیز بسیارى از 
شهردارى ها از همین مقدار کم سهم قانون مالیات بر ارزش 
افزوده سازمان خود را اداره مى کنند . البته باید شهردارى ها 
به دنبال منابع درآمدى جدید و بهترى براى خود باشند که 
اگر در گذشته بیشتر  دقت مى شد و درآمدهاى خوبى که در 
دوره هاى گذشته داشتند را درست هزینه مى کردند شاید 

امروزه بامشکالت کمترى مواجه بودند .
در بحــث مدیریت واحد شــهرى 
مشارکت مردم را مهم دانستید ؛ حاال 
براى تحقق این موضوع ، توصیه شما 

به مردم چیست ؟
ما باید مشــارکت مردم را ارتقاء ببخشــیم ولى مردم هم 
خودشــان باید به صحنه بیایند . خیلى از هزینه هائى که 
در شهرداریها وجود دارد با مشارکت مردم کاهش پیدا مى 
کند . براى مثال بحث مدیریت پسماند و نظافت شهرى ، 
حفظ تجهیزات و مبلمان و ... شهر باعث کاهش هزینه ها 
در این بخش مى شود . از آن طرف این هزینه ها را مى توان 
در بحث فرهنگى اجتماعى شهرى هزینه کرد . این مهم 
محقق نمى شود مگر با مشارکت همگانى مردم . شهروندان 
باید بدانند که هزینه هاى مدیریت شهرى مستقیم و غیر 
مستقیم توسط خودشان تأمین مى گردد پس باید در حفظ و 

نگهدارى اموال عمومى همکارى کنند.
براى اینکه در آینده مدیریت واحد شهرى 
به نحو مطلوب اجرائى شود ، توصیه شما 
به همکارانتان در شهردارى ها چیست ؟

باید به سمت تخصصى کردن سازمان شهردارى برویم و 
از مردم در خصوص مشکالت شهر بپرسیم و ارتباطمان را 
با آنها قوى تر کنیم . ارتباط عمومى را نسبت به قبل بیشتر 
کنیم و مسائل شهر را بر اســاس برنامه ریزى هاى بلند 
مدت و هدفمند برطرف کنیم. در حال حاضر معضلى که 
گریبانگیر شهردارى هاست هزینه هاى حفظ و نگهدارى 
نیروى انسانى در این دستگاه اســت . یکى از بیشترین 
هزینه هاى ما در ســرفصل هاى اعتبارات جارى مربوط 
به حقوق و مزایاى کارکنان است که در مقابل اثر بخشى 
و کارآئى مطلوبى را شــاهد نیســتیم . پــس نتیجه مى 
گیریم براى تحقق مدیریت واحد شــهرى باید دو مقوله 
اصلى را بیش از بقیه موارد مد نظر قرار داد ؛ یکى تقویت 
مشــارکت مردم در مدیریت شهرى و دیگرى تخصصى 
کردن سازمان شهردارى و برنامه ریزى هاى بلند مدت 

و هدفمند .

شهردار گز برخوار در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان: 

دولت شهردارى ها را چاه نفت در حال فوران نبیند


