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 خدمات شهردارى را سیاه نمایى نکنید
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امکانات مدیریت بحران سمیرم 
کافى نیست

شهردار سمیرم:

2

شهردار ســمیرم، امکانات و توان 
شهردارى این شهر را کافى ندانست 
و گفــت: امکانــات موجــود، تنها 
جوابگوى نیاز و مدیریت بحران براى 
سه هزار نفر از جمعیت 27 هزار نفرى 

این شهر است.
حســینعلى صادقى خواستار فراهم 
کــردن زمینــه افزایــش امکانات 
مدیریــت بحران این شهرســتان 

شد. 

3

اجراى 
طرح آزادسازى

 در خیابان 
«تاالر» نیاسر

3

در اولویت بودن 
آبادانى

 محله هاى
 کمتر توسعه یافته

 شاهین شهر

2

40 میلیارد ریال 
براى بهسازى 

جاده فین
 اختصاص یافت

4

بررسى مشکالت
 شهر باغبادران 

با حضور
 نماینده مجلس

4

امکان انتشار 
5500میلیارد تومان 

اوراق مشارکت براي 
شهرداري ها 

آغاز ساماندهى پارك هاى محلى دولت آباد

پرنده هاى میدان کمال الملک کاشان خانه دار شدند

اجراى عملیات خط کشى معابر
اصلى و فرعى نوش آباد

شهردار شهرضا خواستار شد:

2

اهم اقدامات 
شهردارى گلپایگان 

در سال جارى

امروزه رشد روزافزون شــهرها و توسعه شهري با توسعه 
صنعتى همراه شــده و در برخى شهرها این ارتباط چنان 
عمیق است که در صورت عدم وجود یک نظام کالبدي 

مؤثر، باعث نابه سامانى شهر در حال توسعه مى شود.
رشد شهرهاي صنعتى در کشور ما چنان حیرت آور بوده 
که همه ابعاد زندگى شهروندان را دچار تغییرات دامنه دار 
و عمیقى کرده است. بنابر این، جبران برخى پدیده هاي 
ناخوشایند نظیر مشاغل مزاحم از طریق همگامى با آخرین 
روش ها و ساز و کارهاي نوین توسعه شهري، از ملزومات 

اجتناب ناپذیر مدیریت شهري خواهد بود.

مشاغل مزاحم از دیدگاه قانون
بند 20 ماده 55 قانون شــهرداري : جلوگیري از ایجاد و 
تأسیس کلیه اماکن که موجب بروز مزاحمت براي ساکنین 
یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مکلف 
است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها ، گاراژهاي عمومى 
و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنیــن مراکزي که مواد 
محترقه مى سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداري و 
بطور کلى تمام مشاغل و کسب هایى که ایجاد مزاحمت 
و سر وصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات 
و جانوران نماید، جلوگیــري کند و در تخریب کوره هاي 
آجر و گچ و آهک پزي و خزینه گرمابه هاي عمومى که 
مخالف بهداشت است، اقدام نماید و با نظارت و مراقبت 
در وضع دودکش هاي اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه 
که کارکردن آنها دود ایجاد مى کند، از آلوده شدن هواي 
شهر جلوگیري نماید.شهرداري در مورد تعطیل و تخریب 
و انتقال به خارج از شهر، مکلف است مراتب را ضمن دادن 
مهلت مناسبى به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب 
ملک به نظر شهرداري معترض باشد،  باید ظرف 10 روز 
اعتراض خود را به کمیسیونى مرکب از سه نفر که از طرف 

انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند.
گفتنى است؛ رأي کمیسیون قطعى و الزم االجرا است و 
هرگاه راي کمیسیون مبنى بر تأیید نظر شهرداري باشد و 
یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر 
شخصا اقدام نکند، شهرداري به وسیله مأمورین خود راسا 

اقدام خواهد نمود.
***

داراي  هــا  شــهرداري  قانــون   55 مــاده 
28 بنــد اســت کــه بــه بیــان وظایــف قانونــى 
شــهرداري ها اختصاص دارد، اما به موجب بند 20 ماده 
یاد شده که در 27 بهمن سال 1345 خورشیدي اصالح 
شــد، جلوگیري از ایجاد و تأســیس تمامى اماکنى که 
به گونه اى موجب بروز مزاحمت براي ســاکنان شــهر 
مى شــوند، در وظایف شــهرداري ها گنجانده شــده و 

شــهرداري ها را مکلف کرده تا از تأســیس کارگاه ها، 
گاراژهاي عمومــى، تعمیرگاه ها، مراکــز دامداري و به 
طورکلى تمامى مشاغلى که به گونه اى براي ساکنان شهر 

ایجاد مزاحمت مى کنند، جلوگیري کند.
***

از آنچه در متن بند 20 ماده 55 قانون شهرداري آمده است، 
عناوین ذیل را مى توان به عنوان تکالیف قانونى شهرداري 

استخراج کرد:
*جلوگیري از ایجاد و تأســیس اماکنى که به گونه اي 

موجب بروز مزاحمت براي ساکنان شهرهاست.
*جلوگیري از ایجاد و تاســیس اماکنى که به گونه اى 

فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهري است.
*جلوگیري از تأسیس تمامى مشاغل و کسب هایى که 
مزاحمت، ســر وصدا، دود و عفونت ایجاد نمایند یا باعث 

تجمع حشرات و جانوران شوند.
*اقدام در خصوص تخریب کوره هاي آجر، گچ و آهک 
پزي و خزینه گرمابه هاي عمومى که در تعارض با بهداشت 

شهري هستند.
*تعطیلى و انتقال تأسیسات یاد شده.این در حالى است 
که با شــکافتن حکم قانونگذار و شفاف نمودن فرعیات 
مربوط به موضوع مى توان حدود اختیــارات یا تکالیف 
قانونى شهرداري را مشــخص کرد. ممکن است تصور 
شود شهرداري تنها در مرحله ایجاد و تاسیس اختیار دارد 
از ادامه فعالیت جلوگیري نماید، در حالى که به نظر میرسد 
این تفسیر به دو دلیل پذیرفته نیست؛ یکى اینکه قانونگذار 
در مقام بیان ممنوعیت فعالیت مشاغلى است که ایجاد 
مزاحمت مى نمایند یا مغایر اصول بهداشــتى در شهرها 

هستند و زمانى که قانون اجازه داده است شهرداري در این 
مرحله از فعالیت غیرمجاز جلوگیري کند، به طریق اولى و 
به قیاس اولویت مکلف است به وظیفه تعیین شده در این 

خصوص نیز عمل کند.
 دیگر اینکه مجموع آنچه در بند مورد نظر ذکر شده است، 
جنبه حصري نــدارد و به عبارتى محصــور به عناوین و 
مواردي که آمده ، نیست؛ بلکه جنبه تمثیلى دارد و به همین 
دلیل شهرداري مى تواند با رعایت تشریفات و مراحلى که 
در این بند قید شده با مشــاغل مزاحم و مخالف با اصول 

بهداشتى برخورد کند.
***

عده اي از حقوقدانان بر این عقیده هستند که بند 20 ماده 
55 قانون شهرداري ها، به دلیل تصویب قانون حفاظت و 
بهسازي محیط زیست  مصوب 1353 و اصالحى 1371 
و بر اساس مستفاد از مواد 9 و 10 و 11 نسخ شده است و 
اعتبار قانونى ندارد. این عــده معتقدند که به موجب ماده 
9 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست، همچنین به 
اســتناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف، 
تکالیف قانونى در خصوص برخورد با واحدهاي آالینده به 
سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است، بنابراین 
حقوقدانان معتقدند به دلیل تاخــر در تصویب و اجراي 
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب 1353 و 
1371 ، بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها منسوخ است 
و جایگاهى براي شهرداري براي برخورد با مشاغل مزاحم 
شــهري ندارد.عمده دالیلى که مى توان در خصوص رد 
استدالل و استنتاج فوق برشمرد، به شرح ذیل است: قانون 
شــهرداري به ویژه در بند 20 ماده 55 که در سال 1345 

اصالح شده است، به مشــاغل و فعالیت هایى اشاره دارد 
که در داخل محدوده قانونى و حریم مصوب شهر فعالیت 
مى نمایند، در حالى که قانون حفاظت و بهسازي محیط 
زیست صرفا به این محدوده اختصاص ندارد و از این نظر، 
قانون شهرداري خاص تلقى شده و قانون عام موخر نمى 
تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد.تأکید اصلى بند 20 ماده 
55 بر عنوان«مزاحمت براي سکنه شهر و عنوان مغایرت 
با اصول بهداشت در شهر»است، در حالى که تاکید ماده 9 
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست بر عنوان «آلودگى 
محیط زیســت و عنوان زیان آور به حال انسان یا سایر 
موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه» است، بنابراین به 
دلیل تفاوت در موضوع، دو مستند قانونى یاد شده متعارض 

نیستند و قابل جمع مى باشند.

برخورد شهردارى با مشاغل مزاحم چگونه 
است؟

بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها، وظیفه اى دشوار و البته 
مشخص را بر عهده شهردارى ها گذاشته است. هدف این 
ماده، جلوگیرى از ایجاد و تأسیس هر گونه مکانى است که 
به نحوى که موجب بروز مزاحمت براى ساکنان یا مخالف 

اصول بهداشت در شهرها باشد...
 بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها، وظیفه اى دشوار و البته 
مشخص را بر عهده شهردارى ها گذاشته است. هدف این 
ماده، جلوگیرى از ایجاد و تأسیس هر گونه مکانى است که 
به نحوى که موجب بروز مزاحمت براى ساکنان یا مخالف 
اصول بهداشت در شهرها باشد. بند 20 ماده 55 همچنین 
منجر به تولد کمیسیونى هم شد. مهمترین وظایف این 

کمیسیون، جلوگیرى از ایجاد و تأسیس اماکنى است که به 
نحوى موجب بروز مزاحمت براى ساکنان شهرها مى شود.

 البته اهداف دیگرى نیز در تأسیس این کمیسیون نقش 
داشته اند، مانند جلوگیرى از ایجاد و تأسیس اماکنى که به 
گونه اى فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهرى است یا 
جلوگیرى از تأسیس و فعالیت تمامى مشاغلى که مزاحمت 

و سروصدا ایجاد مى کنند.

نقش کمیسیون در دعاوى موضوع بند 20
در صورتى که شخصى بعد از مشاهده مشاغل زیان آور و 
آلوده کننده بخواهد موضوع را در کمیسیون بند 20 ماده 
55 قانون شهردارى ها پیگیرى کند، باید به کجا مراجعه و 

شکایت خود را چگونه مطرح کند؟
پاسخ این اســت که در صورت مشاهده چنین مشاغلى، 
شهروندان مى توانند شکایت خود را به حوزه هاى معاونت 
امور شهرى و فضاى سبز مناطق شهردارى ها یا ادارات 
ساماندهى مســتقر در مناطق یا به شرکت ساماندهى و 

مشاغل و صنایع مزاحم اعالم کنند. 
پس از اعالم شکایت، کارشناسان ادارات ساماندهى که 
به حوزه معاونت امور شهرى و فضاى سبز وابسته  هستند، 
به بررسى و بازدید از محل و تهیه گزارش اقدام مى کنند 
و در صورت وارد دانستن شکایت، در اجراى بند 20 ماده 

55 قانون شهردارى ها، نظریه خود را صادر خواهند کرد.
با توجه به نوع فعالیت صنایع و مشاغل، این نظریه ها در 
اشکال مختلف صادر مى شــود. براى مثال، در خصوص 
مشاغل مزاحم و پرسروصدا در صورتى که موجب تولید 
دود یا پخش ذرات شیمیایى نشوند، مهلت مناسب براى 

رفع مزاحمت صادر مى شود. 
همچنین در خصوص مشاغلى که به گونه اى مزاحمت آنها 
موجب سلب آسایش سایر ساکنان مى شود یا در صورتى که 
وجود فعالیت هاى مذکور با شرایط محل مناسب نباشد، رأى 

به تعطیل و پلمپ محل داده مى شود.

تصمیم گیرى در مورد مشاغل آالینده
کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهردارى ها یک مرجع 
رسیدگى کننده ادارى است و زیرمجموعه قوه قضائیه نیست. 
بنابراین، آیین دادرسى حاکم بر آن با دادگاه هاى عمومى 
متفاوت است.  نحوه تصمیم گیرى کمیسیون در خصوص 
صنایع و مشاغل آالینده و آنهایى که در تعارض بهداشت 
شهرى هستند، به این ترتیب است که بر اساس تصویب نامه 
هیئت وزیران، «انجام عملى که موجبــات آلودگى هوا را 
فراهم کند، ممنوع است و شهردارى اقدام به صدور نظریه در 

خصوص انتقال آنها به خارج از شهر مى کند.»

نتیجه اجرا نکردن احکام کمیسیون
احکام مراجع قضائى و شــبه قضائى الزم االجرا هستند و 
دولت اجراى آنها را تضمین مى کند. بنابراین به آســانى 
نمى توان از زیر بــار اجراى هیچ رأیى شــانه خالى کرد. 
شهردارى در نظریه هاى خود، با توجه به موارد ذکرشده، 
مهلت الزم را براى اجراى نظریه به مالکان مى دهد. چنانچه 
ظرف مهلت تعیین شده، براى رفع مزاحمت یا انتقال شغل 
به خارج از شهر اقدام نشود، شــهردارى ها رأسا به وسیله 

مأموران خویش براى اجراى نظریه اقدام مى کنند. 

امکان اعتراض به آراى کمیسیون
ممکن است این سوال پیش آید که آیا نظریه صادرشده 
در مناطق قطعى است و باید بى درنگ اجرا شود یا خیر؟ 
در پاســخ باید گفت که نظریه شهردارى ظرف مدت 10 
روز قابل اعتراض در کمیســیون بند 20 ماده 55 قانون 
شهردارى ها است. این کمیسیون داراى 3 عضو است و در 

شوراى اسالمى شهر تشکیل مى شود.
در صورتى که صاحبــان صنایع به نظریه شــهردارى 
اعتراضى داشــته باشــند، مى توانند اعتراض خود را در 
دبیرخانه کمیسیون ثبت کنند. کمیسیون پس از بررسى 
و در صورت وارد دانســتن اعتراض، آن را نقض و اقدام 
به صدور رأى مى کند و در غیر این صورت، با ابرام نظریه 
شهردارى براى اجرا، رأى را به شهردارى مى فرستد تا پس 

از ابالغ، براى اجراى آن اقدام کند.
رأى کمیســیون بند 20 ماده 55 قطعى است و بر اساس 
قانون جدید دیــوان عدالت ادارى، ظرف ســه ماه قابل 

شکایت در دیوان عدالت ادارى است. 

شهرها چگونه از مشاغل مزاحم پاك مى شوند؟

کاشان،کاشان، عدالت در اختصاص بودجه عدالت در اختصاص بودجه
 به محالت را تجربه مى  به محالت را تجربه مى کندکند
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مدیر نظارت بر اجــراى ضوابط شهرســازى و معمارى 
شهردارى اصفهان گفت: صدور پروانه ساختمانى نقش 
بسزایى در رونق ساخت و ساز دارد، اما این روش، یک راه 
حل موقت بوده و باید در پى درآمد پایدار براى شهردارى 

گام برداشت.
مهرداد محلوجى اظهار داشــت: صدور پروانه ساختمانى 
نقش بسزایى در رونق ساخت و ساز و کلیه مشاغل وابسته 
به امور ساختمانى دارد.وى با اشاره به مراحل صدور پایان 
کار ساختمان ها، افزود: متقاضیان باید به شهردارى منطقه 
محل سکونت خود مراجعه، نقشــه هاى به روز و مطابق 
اجرا به شــهردارى ارایه و پس از تأیید مهندســان ناظر، 

اقدام به اخذ نوبت بازدید کنند تا کارشناســان شهردارى 
از محل بازدید و گزارش مربوطه تهیه و اعالم شود.مدیر 
نظارت بر اجراى ضوابط شهرسازى و معمارى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: در ایــن فرایند چنانچه تخلفى انجام و 
ســاختى مازاد بر پروانه صورت گرفته باشد، این تخلفات 
به کمیسیون ماده 100 ارسال، تا پس از تعیین تکلیف در 

کمیسیون به شهردارى عودت داده شود.
وى گفت: اگر تخلفى در ساخت و ســاز توسط مالک یا 
پیمانکار انجام نشده باشد و ســاخت با نقشه ها و پروانه 
ساختمان مطابقت کند، پس از اخذ استعالم هاى مورد نیاز 

پایان کار ظرف 15 روز صادر مى شود.

محمود اشــرفى، شــهردار نوش آباد از اجراى عملیات 
خط کشى معابر اصلى و فرعى این شهر خبر داد و گفت: 
خط کشــى راه ها، از عالئم ترافیکى مهم محســوب 
مــى شــود کــه نقــش موثــرى در کاهــش

 ســوانح  رانندگــى و ایمنــى شــهروندان داشــته 
و تأثیــر بــه ســزایى در روان ســازى ترافیــک 

دارد.
وى ادامــه داد: کنتــرل ترافیــک، فراهــم آوردن

 محــورى قابــل رویــت در طــول شــبانه روز، 
تســهیل در امــر عبــور و مــرور راننــدگان و 
زیبا ســازى معابر شــهر، از اهداف اجــراى این پروژه

 مى باشد. 
اشــرفى با بیــان این کــه خط کشــى ها بــه طول 
بیــش از 20 کیلومتــر در اکثــر خیابان هاى ســطح
 شهر انجام شده اســت، افزود: براى اجراى این پروژه، 
اعتبارى بالغ بر 400 میلیون ریال تامین و هزینه شــده 

است.
 وى  همچنیــن بــه عملیــات رنگ آمیزى ســنگ 
جــداول ســطح شــهر اشــاره کــرد و گفــت: این 
طرح بــه منظــور زیبا ســازى معابــر، بــا هزینه اى
 بالــغ بــر  300 میلیــون ریــال در حــال انجــام

 مى باشد.

درآمدهاى پایدار
 نیاز امروز شهردارى ها

اجراى عملیات خط کشى معابر 
اصلى و فرعى نوش آباد

انتصابات جدید در شهردارى 
گز برخوار

محمود بخشى، شـهردار گز برخوار به منظور پویایى 
سـازمانى و اسـتفاده بهینه از نیروى انسانى در جهت 
خدمت رسانى بهتر به شهروندان ، انتصاباتى جدید  در 

شهردارى گز انجام داد..
وى«امیرعباس گرامى» را به سـمت سرپرست اداره 
خدمـات و ایمنـى شـهرى، «حسـین ایـزدى» را به 
سـمت مسـئول امور فنى، عمرانى و ترافیک، «على 
محمد شـیرانى» را به سـمت مدیر دفتر امور سرمایه 
گذارى و طرح هاى راهبردى و نیز مسئول رسیدگى 
به تقاضاهـاى تفکیک یا افـراز اراضـى، «حجت ا... 
قادرپناه» را به سمت مسئول امور درآمد و نوسازى و « 
غالمعباس محمدى» را به عنوان مسئول امور نقلیه 

شهردارى گز برخوار منصوب کرد.

نخبگان در مبارکه به همکارى 
دعوت شدند

شهردار مبارکه گفت: از نخبگان و فرهیختگان شهر 
مبارکه دعوت مى کنیـم تا با رویکـردى داوطلبانه و 
خیرخواهانه، هرگونه پیشنهادى را جهت رفاه، توسعه 

و پیشرفت شهر ارایه کنند.
سـجاد خالـوزاده بـا تاکیـد بـر حمایـت از طرح هاى 
پژوهشـى و تحقیقاتـى دانشـجویان اظهارداشـت: 
حمایت از این طرح ها، عالوه بر ایجاد انگیزه در آنها، 
گره گشاى بسیارى از مشـکالت و باعث تسهیل در 

ارایه خدمات است.
وى بـا بیـان اینکـه شـهردارى و شـوراى شـهر بـا 
بهره گیـرى از طرح ها و تحقیقات نخبـگان، خدمات 
بهترى به مردم ارایه مى دهند، افزود: یکى از اولویت 
هاى شوراى اسالمى شهر مبارکه، حمایت از ایده ها 

و طرح هاى نخبگان شهر است.
وى تصریـح کـرد: از نخبـگان و فرهیختگان شـهر 
مبارکه دعـوت مى کنیـم تـا هرگونه پیشـنهادى را 
جهت رفاه، توسعه و پیشرفت شهر ارایه کنند و در امور 

شهرى مدیریت شهرى را یارى کنند. 
وى افـزود: نخبـگان، مشـاوران داوطلـب مدیریت 
شـهرى هسـتند کـه امیدواریـم بتوانیـم بیشـتر از 

حضورشان بهره ببریم.

توزیع 5000 کیسه پارچه اى 
در گلپایگان

شهردار گلپایگان گفت: تولید و توزیع پنج هزار کیسه 
پارچه اى در راستاى فرهنگ سازى در عدم استفاده از 
کیسه هاى پالستیکى در سطح شهر گلپایگان انجام 
شد.محمدامین جمالى با اشاره به اینکه در سال جارى 
سرانه فضاى سـبز نسـبت به سال گذشـته یک متر 
افزایش داده مى شـود، خاطرنشـان کرد: نقاشى هاى 
دیوارى و زیباسازى سطح شهر نیز به متراژ هزار متر 

مربع در گلپایگان انجام شده است.
وى همچنیـن با اشـاره به این کـه عملیـات احداث 
کارخانـه بازیافت زبالـه تاکنون 80 درصد پیشـرفت 
داشته اسـت، یادآور شـد: روزانه 30 تن زباله از سطح 
شهر گلپایگان جمع آورى مى شود که هر کیلو زباله از 

مبدأ تا مقصد 100 تومان هزینه در بردارد.

تدارك گسترده«خالقیت» در 
شهردارى نجف آباد

فردوسـى، مدیـر عامـل سـازمان رفاهـى تفریحى 
شهردارى نجف آباد با تشـریح ویژه برنامه هاى این 
سـازمان در نیمه اول امسـال گفت: با توجـه به قرار 
گرفتـن موضوع علـم و خالقیت بـه عنـوان یکى از 
محورهاى فعالیت سـازمان، رسـتوران بازى و کتاب 
کندو و خانه شکوفه به عنوان پایگاه هاى اصلى حوزه 

خالقیت در سازمان انتخاب شده اند.
وى با اشـاره به تدارك ویژه برنامه هـاى خالقانه در 
زیرمجموعه هاى مختلف این سازمان طى روزهاى 
پنج شنبه هر هفته، خاطر نشان کرد: در این برنامه ها 
که از ساعت 9 تا 11 صبح برگزار خواهند شد، برنامه 
هایى با عناوین «1.2.3 بازى»، «دنگ، دنگ، بازى، 
شـادى»، «یادگیرى با طعم لذت» و «مـن، مامان و 
بازى» تدارك دیده شده اند که زمان دقیق برگزارى 

هر کدام به تدریج اطالع رسانى خواهد شد.

روى خط

شهردار سمیرم، امکانات و توان شهردارى این شهر را 
کافى ندانست و گفت: امکانات موجود، تنها جوابگوى 
نیاز و مدیریت بحران براى سه هزار نفر از جمعیت 27 

هزار نفرى این شهر است.
حســینعلى صادقى خواســتار فراهم کردن زمینه 
افزایــش امکانات مدیریت بحران این شهرســتان 

شد. 
وى با اشــاره بــه اینکه بافــت هاى فرســوده در 
بخش هایى از شهر سمیرم به ویژه دو محله کوشک و 
زیربند قلعه نیاز به بازسازى دارد، گفت: در این زمینه، 
ستاد بازآفرینى بافت هاى فرســوده در این مناطق 

تشکیل شده است.
* **

شــهردار ســمیرم در بخش دیگرى از سخنانش 
جلوگیرى از بحــران آب و مدیریــت مصرف آب 
را مهمتریــن موضوع فرا روى مدیریت این شــهر 
عنوان کرد و افزود: براى جلوگیرى از بحران آب در 
فصل گرم سال، باید اصالح الگوى مصرف را دنبال 

کنیم.
وى با اشاره به افت و کاهش شدید ذخیره آب هاى 
زیر زمینى منطقه سمیرم اظهار کرد: میزان دبى آب 
چاه هاى قدیمى هم از 10 لیتر در ثانیه به چهار لیتر در 

ثانیه کاهش یافته است.

شــهردار شــهرضا گفت: اگر درباره خدمات شهردارى 
قضاوت مى شود، باید به منابع درآمدى و امکانات آن هم 
توجه شود، ســیاه نمایى درخصوص خدمات شهردارى 

صحیح نیست.
رحیم جافرى با بیان اینکه در شــهرضا پنج نقطه کمتر 
توســعه یافته وجود دارد، اظهار داشت: طرح بازآفرینى 
این مناطق، به عنوان یکى از 12 شــهر کشور، تصویب 

و ابالغ شد.
وى ادامه داد: ساخت سالن ورزشى در محله «ترك  آباد» 

و اختصاص سهمیه قیر به مناطق حاشیه اى، با حمایت 
و پیگیرى نماینده مردم در مجلس، از خدماتى بوده که 
براى ارایه خدمات بهتر به این بخش ها انجام شده است.

شــهردار شــهرضا با بیان اینکه 20 هزار و 654 نفر از 
جمعیــت شــهرضا در مناطق حاشــیه اى ســکونت 
دارند، تصریح کرد: این مناطق شــامل «اســالم آباد»، 
«خمینى آباد»، «ترك آباد»، «جرم افشار»، «منوچهرآباد» 
و «طالقانى» هستند که یک پنجم مساحت شهر را شامل 

مى شوند.
جافرى با بیــان اینکه از اعتبارات تملــک دارایى براى 
خدمات رســانى به این مناطق بودجه اى به شهردارى 
تعلق پیدا نکرده است، گفت: اگر درباره خدمات شهردارى 
قضاوت مى شود، باید به منابع درآمدى و امکانات آن هم 
توجه شود، ســیاه نمایى در خصوص خدمات شهردارى 

صحیح نیست.
وى با بیان اینکه توزیع نامتوازن امکانات در شهر و حاشیه 
همیشه وجود داشته است، تأکید کرد: این وضعیت همیشه 
از سوى شهردارى محکوم شده و براى اصالح آن از همه 

توان شهردارى استفاده شده است.

شهردار باغبادران گفت: گاهى اوقات شاهد آن هستیم که بعضى از افراد فرصت طلب درصدد هستند تا 
محصوالت دیگر مناطق را به نام باغبادران به فروش برسانند.

اردشیر محمدى با بیان اینکه ظرفیت خوبى در محصوالت باغى داریم، اظهارداشت: محصوالت منحصر 
به فردى در منطقه باغبادران وجود دارد که اگر بر نحوه تولید و توزیع آن ها درست مدیریت نکنیم، از بین 
خواهند رفت.وى از برگزارى جشنواره«به» و «گردو» در باغبادران خبر داد و تصریح کرد: حفظ این دو 
محصول ارزشمند غذایى، در منطقه براى ما بسیار ضرورى است و ما اجازه نخواهیم داد این محصوالت 
دستخوش تغییرات شود.شــهردار باغبادران معرفى اصالت گردوى باغ بهادران را یکى دیگر از اهداف 
برگزارى جشنواره در این منطقه دانست و متذکر شد: گاهى اوقات شاهد آن هستیم که بعضى از افراد 
فرصت طلب درصدد هستند تا محصوالت دیگر مناطق را به نام باغبادران به فروش برسانند که این کار 
آسیب جبران ناپذیرى به محصوالت این منطقه خواهد رساند.وى حمایت از محصوالت بومى و باغداران 
منطقه را، یک اصل اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: برخى از محصوالت موجود در باغبادران قابلیت 

عرصه جهانى دارند و به جرات مى گوییم که این شهر مهد تولید پولکى و نبات در کشور است.
***

محمدى با تأکید براینکه موانع پیش روى ورود ســرمایه گذاران بخش خصوصــى به باغ بهادران باید 
برداشته شود، یادآور شد: تشریفات ادارى طوالنى مدت در نهادها، ســرمایه گذاران را دلسرد مى کند و 
امیدواریم مسئوالن به  ویژه سازمان گردشگرى،  با نگاه ویژه اى به این موضوعات توجه کنند تا شاهد 

رونق اقتصادى در منطقه باشیم.

امکانات مدیریت بحران سمیرم کافى نیست
شهردار سمیرم: 

شهردار کاشان از اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال اعتبار جهت بهسازى و ساماندهى 
تردد در جاده فین در سال جارى خبر داد.

سعید ابریشمى راد گفت: با توجه به استقبال زیاد گردشگران از مجموعه تاریخى باغ 
فین در فصل گالبگیرى، دو طرح آزادسازى براى بهبود وضعیت ترافیکى در مسیر آن 

منطقه پیش بینى شده که جز با مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست.

وى افــزود: نخســتین محــور بــراى آزادســازى چهار بــاغ تا انتهــاى محله 
حیدرى است و دومین محور نیز ادامه جاده حســن آباد مى باشد که به نام شهیدان 

کشمشى مزین شد.
شهردار کاشان بیان داشت: این مسیر هزار و 170 متر طول دارد و در طراحى هاى 
گذشته به آن توجهى نشده بود که با توجه به نظر معتمدان محلى، نقشه بردارى و 

طراحى صورت گرفت.
وى اضافه کرد: این مسیرها براى تکمیل به 50 هزار مترمربع آزادسازى نیاز دارند 
که با توجه به درخواست معتمدان، گرچه هزینه بسیارى براى شهردارى دربر خواهد 

داشت، اما در اولویت قرار دارد.
***

ابریشمى راد در ادامه ساخت فرهنگســرا، زمین چمن مصنوعى و آزادسازى محور 
مصلى به مســکن مهر را از دیگر فعالیت هاى مهم در منطقه فین کاشان در سال 

جارى عنوان کرد.
وى با تاکید بر توسعه تعامالت اجتماعى شــهردارى با مردم براى انجام طرح هاى 
عمرانى گفت: براى نخستین بار در دوره جدید مدیریت شهرى در پنج منطقه و 16 
ناحیه، یک بودجه مشخص مبتنى بر نظر مردم و نیازهاى ناحیه ها تدوین و ارائه شد، 

چرا که رسیدگى به تعامالت اجتماعى مهمتر از ساخت کالبد شهر است. 

40 میلیارد ریال براى بهسازى جاده فین اختصاص یافت

روابط عمومى شهردارى گلپایگان به تشریح اهم اقدامات شــهردارى گلپایگان در فروردین ماه 
سال جارى پرداخت.

بر اســاس این گزارش، این شــهردارى در حوزه عمران و شهرســازى اقدام به اصالح هندسى 
نصب عالیــم ترافیکى و اجــراى چراغ  بلــوار «شــهید عابدى» و بلــوار «مادر» بر اســاس 
مصوبه شــوراى ترافیک، پیاده رو ســازى تقاطع خیابان آبشــار و بلوار شــهید بهشتى، اصالح 
جوى هاى بلوار ولیعصر(عج)، لوله گذارى جوى هاى ســطح شــهر و تعمیر جداول سطح شهر

 پرداخته است.
همچنین اصالح آبخورى پارك فاطمیه، تهیه نقشه ســه بعدى محله هاى شهر گلپایگان و بازار 
سنتى، برگزارى کارگاه هاى تخصصى ویژه تســهیلگران در حوزه بازآفرینى شهرى و   نظارت بر 
تخلفات شهرى و صدور اخطاریه در حوزه هاى ساختمانى، رفع سد معبر و مشاغل مزاحم از دیگر 

اقدامات این شهردارى بوده است.
این روابط عمومى اعالم کرد: جمع آورى، حمل و انتقال بیش از هزار تن زباله،  تخصیص کد پستى 
به برخى از منازل شهرك الوند و تسطیح معابر شهرك الوند و مسکن مهر و  انجام 37 مورد عملیات 
ایمنى و آتش نشانى و 45 ساعت آموزش کارکنان واحد آتش نشانى بویژه در صعود و فرود از ارتفاع 

از دیگر اقدامات این شهردارى بوده است.
همچنین در زمینه حقوقى و امالك نیز شهردارى گلپایگان اقدام به تملک و تخریب امالك در مسیر 

بلوار امام رضا (ع) کرده است.

اولین جلسه کمیته کاهش هزینه ها، با هدف 
نظارت حداکثرى بر هزینه ها، ضمن رعایت 
صرفه و صــالح شــهردارى و در چارچوب 
بودجه مصوب در شهردارى دولت آباد برگزار 

شد.
حمیدرضا فدایى، شهردار دولت آباد گفت: در 
راستاى کاهش و مدیریت هزینه ها، کمیته 
کاهش هزینه ها با رویکــرد انجام امورات 

شهردارى با کمترین بار مالى تشکیل شد.
وى اضافه کرد: مدیریت شهرى در نظر دارد 
در شــرایط کنونى با مدیریت منابع مالى و 
حداکثر بهره بردارى از امکانات و ظرفیت ها 
و ایجاد ساختار مناسب براى کاهش مصرف 
نهاده هاى مختلف به ویژه مصرف انرژى، 
کاهش قابل توجهى در هزینه هاى مربوطه 

داده شود.
فدایى با بیــان اینکه تشــکیل این کمیته

 مى تواند راهکار بسیار خوبى براى مدیریت 
هزینه ها باشد، خاطرنشان کرد: استفاده بهینه 
از منابع انسانى، اصالح فرایند هاى ادارى، 
حذف یا کاهش ضایعــات و دوباره کارى ها 
و صرفه جویى در زمان و انــرژى ، با اتخاذ 
تمهیداتى موثر و کارآمد، از وظایف مهم این 
کمیته در راســتاى منافع مدیریت شهرى و 

شهروندان است.

تشکیل کمیته 
کاهش هزینه ها 

در شهردارى دولت آباد  

 خدمات شهردارى را سیاه نمایى نکنید

اهم اقدامات شهردارى گلپایگان در سال جارىبرگزارى جشنواره «به» و «گردو» در باغبادران

شــهردار کاشــان گفت:کاشــان معنــاى عدالــت در اختصــاص بودجه بــه محالت 
را بــراى نخســتین بــار تجربه مــى کند. ســعید ابریشــمى راد بــا بیان اینکــه براى

 توســعه، نیازمنــد حمایت مــردم هســتیم، اظهار داشــت: ایــن موضــوع در همه ما 
دلگرمى ایجاد مى کند و وحدت و مشارکت، زمینه ساز اعتماد بوده و اصل اساسى پیشرفت 

است.
شهردار کاشان بیان داشت: در این دوره، تمامى نواحى شهرى از بودجه مشخص برخوردار 

شده اند.
وى با اشاره به اینکه شهردارى به دنبال این موضوع است تا در مدیریت مشارکتى، مساجد را 
به عنوان یک پایگاه اجتماعى ارزشمند معرفى کند، نقش این اماکن را به عنوان  کانون وحدت 

محالت انکار ناپذیر مى دانیم.
به گفته وى، توسعه بدون فرهنگ امکان پذیر نیســت و وظیفه شهردارى، ارتقاى فرهنگ 

عمومى بوسیله مشارکت اجتماعى است.
شــهردار کاشــان، طرح معتمدین محله را، اولین برنامه ارتقاى ســطح فرهنگ عمومى 
عنوان کــرد و گفت: جامعــه نیازمند مثبت اندیشــى اســت و توســعه، با اعتمــاد رقم 

خواهد خورد. 

کاشان، عدالت در اختصاص بودجه به محالت را 
تجربه مى کند
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مفیدى، رئیس شــوراى اسالمى شــهر آران و بیدگل 
گفت: بــا آبادانى منطقه مخالف نیســتیم، ولى ذره اى از 
منافع شهرستان آران و بیدگل در طرح کمربندى کاشان 

نمى گذریم. 
عبدالرحیم مفیدى با اشاره به موضوع کمربندى کاشان و 
بحث هاى صورت گرفته در این باره اظهار داشت: ذره اى از 

منافع شهرستان آران و بیدگل نمى گذریم.
وى در مــورد زمزمه هاى مطرح شــده در رابطه  مذاکره 
با مســئوالن کاشــان بــراى واگذارى منطقــه یحیى 
آباد به این شهرســتان، در برابر امتیــاز عبور کمربندى 
کاشــان تأکید کرد: به هیچ عنوان، یحیــى آباد معامله

 نخواهد شد.
وى نخستین شرط براى مذاکره در خصوص کمربندى 
کاشــان را، ایجاد راه هاى ارتباطى مناســب و در شــأن 
مردم آران و بیدگل عنوان کرد و افــزود: در تالش براى 
راه اندازى جاده گرمســار در ســریع ترین زمان ممکن

 هستیم.
مفیدى در پاسخ به گمانه زنى ها در مورد تأثیر و نقش نماینده 
مردم کاشان و آران و بیدگل بر تصمیم گیرى هاى شوراى 
شهر تصریح کرد: نماینده شهرستان، نماینده تمام منطقه 
است و تعامل خوبى نیز صورت گرفته است، اما دیدگاه هاى 

دکتر ساداتى نژاد به ما دیکته نمى شود.

شهردار گلپایگان گفت: بهســازى و مرمت حمام تاریخى 
بهشت گلپایگان آغاز شد.

محمدامین جمالى با بیان اینکه شهردارى گلپایگان به عنوان 
دبیر ستاد بازآفرینى شهرستان، اقداماتى را در راستاى این 
امر برنامه ریزى کرده است، اظهار داشت: ستاد بازآفرینى 
شهرستان گلپایگان از اواسط سال 96 به منظور مشارکت در 
طرح بازآفرینى شهرى در سه شهر گلپایگان، گوگد و گلشهر، 
با مشارکت سایر دستگاه هاى ذیربط به ویژه خدماتى، یک 
برنامه اقدام مشترك را شــروع و آیین نامه هاى آن را به 

دستگاه هاى مختلف ارسال و ابالغ کرده است.
شــهردار گلپایگان با تشــریح پروژه هاى در دست اقدام 

بازآفرینى در سه شــهر گلپایگان، گوگد و گلشهر و تعیین 
میزان نوع مشــارکت دســتگاه هاى ذیربط با همراهى 
شــهردارى ها، تصریح کرد: با همکارى عوامل اجرایى و 
مجموعه هــاى ذیربط، اســتارت کار بازآفرینى از ابتداى 
سال جارى شروع خواهد شــد.وى با اشاره به کلنگ زنى 
پروژه حمام تاریخى بهشــت گلپایگان که قرار اســت در 
مجموعــه اى بــه مســاحت 360 مترمربع بــا عنوان 
«بازارچه هنر و صنایع دستى» احداث شــود، افزود: طى 
این پروژه، در کنار حمام ســنتى و قدیمى محله در باغشاه 
گلپایگان، احداث و بهره بردارى رستوران سنتى، بهسازى و 

مرمت حمام تاریخى بهشت انجام خواهد شد.

آغاز بهسازى و مرمت حمام 
تاریخى بهشت گلپایگان 

ذره اى از حق آران در ماجراى 
کمربندى کاشان نمى گذریم

آسفالت شدن مرکز جامع 
سالمت خالدآباد 

با همکاري شــهرداري خالدآباد و شبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان نطنز، عملیات آسفالت محوطه 
داخلــی و خیابــان ورودي مرکز جامع ســالمت 
جواداالئمه(ع) شــهر خالدآباد به مســاحت تقریبی 
سه هزار و 500 مترمربع، با صرف هزینه بالغ بر 750 

میلیون ریال اجرا شد.

جدولگذارى اطراف رودخانه 
سودآباد شهرضا

مهدى طبیبیان، معاون عمران شــهرى شهردارى 
شــهرضا گفت: در حدود چهار هزار مترمربع  طول  

طرفین رودخانه سود آباد جدول گذارى شد .
وى ســاماندهى  اطراف رودخانه سود آباد  در جهت 
حفظ ایمنى،  تثبیت گذرهاى اطراف رودخانه و بهبود 
عبور و مرور و زیبا ســازى شهرى را، از جمله اهداف  

این طرح عنوان کرد. 
وى با اشــاره به اینکه اجراى پروژه هاى عمرانى به 
عنوان طرح هایى براى توســعه و آبادانى شهر بسیار 
حائز اهمیت است، اظهار داشت: پروژه  ایمن سازى، 
بهسازى و جدولگذارى حاشیه رودخانه سود آباد  به 
طول چهار هزار متر مربع ،  بــا اعتبارى بالغ بر یک 

میلیارد و 200 میلیون ریال انجام شده است.

تجهیز «پارك شهروند» هرند
با نصب وســایل ورزشــى و حرکــت درمانى، میز 
شــطرنج و نصب کفپوش ایمنــى در محوطه بازى 
کودکان«پارك شــهروند» شــهر هرند، این پارك 

مجهزتر و کامل نر شد.

معارفه سرپرست اداره 
معمارى و شهرسازى درچه

واعظ مقدم، شــهردار درچه طى حکمى«ســجاد 
قنبرى» را به عنــوان سرپرســت اداره معمارى و 
شهرســازى و «علیرضا ابوالحســنى» را به عنوان 
مسئول امور شهرسازى، معمارى و باز آفرینى پایدار 

شهرى شهردارى درچه منصوب کرد.

اختصاص نیمى از بودجه شهردارى 
کوشک به طرح هاى عمرانى 

بودجه امسال شهردارى کوشــک 59 میلیارد ریال 
تعیین شد.

شهردار کوشک گفت:58 درصد از این بودجه براى 
اجراى طرح هاى عمرانى اختصاص یافته است.

على قربانــى افزود:اجراى طرح جــاده مواصالتى 
کوشک و کهریزسنگ به شــهرهاى زازران ، درچه 
و تیرانچى ، طرح دفع آبهاى ســطحى و همچنین 
ســاخت میدان اصلــى از ورودى ســمت غرب، از 

طرح هاى اولویت دار این شهرد ارى است.
وى با اشاره به اقامتگاه باغ شهر کوشک گفت: بیش 
از 95درصــد از بودجه شــهردارى، از محل  اقامت 

گردشگران در این باغ تامین مى شود.

پاکسازى بستر خشک 
رودخانه زاینده رود

 شهردار زاینده رود گفت: دستیابى به محیط زیستى 
ســالم تنها با آموزش و فرهنگ سازى میسر خواهد 
شد، بر همین اساس، شــهردارى و شوراى اسالمى 
شهر زاینده رود برآن شــد با برنامه ریزى، اقدام به 
پاکسازى بستر خشــک رودخانه زاینده رود با کمک 

شهروندان کند.
ابوالفضل توکلى ادامه داد: امــروزه به دلیل افزایش 
جمعیت و فعالیت انسان ها، شاهد افزایش تولید زباله 
هســتیم که این خود به یکى از مشکالت کره زمین 
تبدیل شده است، چراکه افزایش حجم زباله ها، عالوه 
بر آلودگى زمین با هزینــه هاى باال براى دفع همراه 
است و از سوى دیگر، دفن زباله بصورت غیراصولى 
و بهداشتى مشکالت جبران ناپذیر زیست محیطى 

به دنبال دارد.

روى خط

مهــرداد مختارى، رئیس شــوراى اســالمى شــهر 
شاهین شــهر گفت: باتوجه به اینکه برخى از محله ها 
و حاشیه هاى شاهین شهر از توســعه یافتگى کمترى 
برخوردار است، شوراى اسالمى شهر اولویت هاى کارى 

خود را بر توسعه و پیشرفت آن مناطق قرار داده است.
وى در ادامه با اشاره به پروژه بزرگ زیرگذر میدان امام 
حسین(ع) گفت: این پروژه از بلوار شهید محمد منتظرى 
به بلوار آیت ا... طالقانى و بالعکس اجرا مى شــود که با 

احداث آن، یکى از نقاط حادثه خیز شهر مرتفع مى شود.
مختارى اظهار داشــت: از دیگر پروژه هاى شــاخص، 
اصالح ورودى شهر از ضلع شرق (پل شهداى گرگاب) 
مى باشد که با اجراى این طرح، عالوه برافزودن به زیبایى 

شهر، مشکل حادثه خیز بودن آن نیز اصالح خواهد شد.
رئیس شوراى اسالمى شهر شــاهین شهر خاطر نشان 
کرد: احداث فضاى سبز، ورزشــگاه، واحدهاى تجارى 
در محله مسکن مهر و همچنین ارائه خدمات عمرانى در 
محله گلدیس را در برنامه هاى کارى داریم که امیدواریم 
با همکارى ارگان هاى مربوطه، بتوانیم در اولین فرصت 

پروژه ها را عملیاتى نماییم.
مختارى با اشــاره به موقعیت جغرافیایى شاهین شهر 
گفت: این شهر پتانسیل ها و ظرفیت هاى باالیى براى 
سرمایه گذارى دارد که شهردارى و شوراى اسالمى شهر، 
حضور سرمایه گذاران را در این شهر هموار نموده و در این 
راستا ، بسیارى از پروژه هاى تجارى و تفریحى در سطح 

شهر تعریف شده است.

در اولویت بودن آبادانى
 محله هاى کمتر توسعه یافته شاهین شهر

در ادامه طرح آزادسازى خیابان ها و معابر اصلى شهر نیاسر،100متر مربع ملکـ« اصغرسیدى» به صورت عرصه 
واعیان در خیابان تاالر،  با توافق و کسب رضایت مالک، 

آزادسازى و تعریض شد.
سبحان نظرى، شهردار نیاســر در رابطه با این اقدام 
گفت: عملیات آزاد سازى این ملک، در روزهاى شروع 
فصل گالبگیرى در رینگ اصلى شهر ، تاثیر به سزایى 

در باز کردن گره ترافیکى در فصل گردشگرى دارد .
وى شریان هاى اصلى عبور و مرور شهرى را، نیازمند 
توجه جدى دانســت و اظهار داشت: بازگشایى معابر، 
آزادسازى در کوچه ها و خیابان هاى متعدد، هدفى بوده که از ابتدا در راستاى تحقق آن اقدام کرده ایم و شهروندان 

در این خصوص همکارى و مشارکت  داشته اند.

سرپرست منطقه یک شهردارى کاشان از نصب النه هاى مخصوص پرندگان در میدان کمال الملک خبر داد.
محمدحسین واحدیان از رونمایى النه هاى زیبا براى 
نصب در میدان کمال الملک کاشان خبر داد و گفت: 
هم اکنون ســبک زندگى، معمارى و شهرسازى به 
سمتى سوق یافته است که این کار مى تواند عالوه بر 
زیباسازى چهره شهر، حس نشاط و سرزندگى را نیز به 

همراه داشته باشد.
وى گفت: ایــن طرح، عالوه بر زیبایى بخشــیدن به 
شهر، مامنى اســت براى پرندگانى که امروز کمتر در 

سطح شهر وجود دارند.
وى اضافه کرد :  50 النه رنگى از جنس چوب و عایق ضد آب توسط شهردارى منطقه یک کاشان  در میدان کمال 

الملک نصب شد.

مهدى طبیبیان، معاون عمران شهرى شهردارى شهرضا   از آغاز طرح بازسازى و نکوسازى  پیاده رو هاى خیابان 
مرکزى این شهر خبر داد .

وى با اشــاره به برنامه ریزى انجام شده در جهت زیبا 
سازى فضاهاى شــهرى و بهبود عبور و مرور عابرین 
در پیاده روهاى سطح شهر  گفت: در حال حاضر این 
طرح با زیرسازى و اصالح پیاده روهاى خیابان شهید 
بهشــتى، حدفاصل میدان حر تا چهارراه شهردارى و 
میدان تاسوعا آغاز شده است و در صورت تأمین اعتبار 

الزم ، این طرح در سایر معابر نیز اجرا خواهد شد.

مدیرکمیسیون هاى ماده 100 شهردارى اصفهان گفت: 
اگر براى پرونده اى در کمیسیون ماده 100 رأى مبنى بر 
جریمه صادر شده باشــد و مالک توان پرداخت آن را به 
صورت یک جا نداشته باشد، مى تواند به شهردارى منطقه 
مراجعه و طى یک توافق، جریمه را به صورت اقساطى 

پرداخت کند.
غالمعلى فیض اللهى اظهارداشت: بخشنامه اى هم در 
این راستا از سوى وزیر کشور صادر شده که شهردارى ها 
مى توانند جرایم ماده 100 را تقسیط کنند، اما نمى توانند 

به دلیل تقسیط، مبلغ جرایم را کم یا زیاد کنند.
وى در پاســخ به این ســئوال کــه اگر جریمــه ماده 
100پرداخت نشــود، آیا حکم تخریب صادر مى شود؟، 
تصریح کرد: اگر مالک ساختمان از پرداخت جریمه امتناع 
کند، شــهردارى منطقه مى تواند پرونده را به کمیسیون 
ماده 100 ارجاع داده تا به دلیل عــدم پرداخت جریمه، 

حکم تخریب صادر شود.
وى با بیــان اینکه ماده 100 شــهردارى در جهت نظم 
بخشــیدن به شهرسازى و ساخت و ســازهاى شهرى 
فعالیت مى کند، ادامــه داد: مالــکان اراضى و امالك 
واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدامى به 
تفکیک اراضى یا عملیات عمرانى و ساخت ساز، باید از 
شــهردارى پروانه (مجوز) دریافت کنند و شهردارى نیز 
مکلف به جلوگیرى از انجام عملیات ســاختمانى بدون 
مجوز و خالف پروانه صــادره در زمین هاى محصور و 

غیر محصور است.

مدیرکمیسیون هاى ماده 100 شــهردارى اصفهان در 
خصوص مبناى محاســبه جرایم تخلفات ساختمانى، 
اظهارداشــت: مبلغ تخلفات ســاختمانى باید به زمان 
تخلــف صادر شــود، یعنــى اگر ســاخت خالف یک 
ساختمان مربوط به 30 سال پیش است و امروز پرونده آن 
در کمیسیون ماده 100مطرح باشد، باید مبلغ تخلف بر 
اساس 30 سال پیش حساب شود، چون وظیفه شهردارى 
بوده کــه در آن زمان بــه پرونده رســیدگى مى کرد، 
حال که کوتاهى کرده، باید ضرر آن را خود شــهردارى 

بپردازد.

فیض اللهى گفت: رأى عمومى دیوان عدالت ادارى نیز 
به این موضوع اشاره دارد و در این خصوص رأى صادر 
کرده که تخلفات ساختمانى باید به زمان تخلف بررسى 

و محاسبه شود.
مدیرکمیسیون هاى ماده 100شهردارى اصفهان گفت: 
کمیســیون ماده 100 شهردارى در رســیدگى به انواع 
تخلفات ســاختمانى صالحیت ذاتى دارد، بدان معنا که 
هیچ مرجعى حق رسیدگى به این تخلفات را ندارد و حتى 
دادگسترى نیز به اســتناد صالحیت عام خود،  از چنین 

صالحیتى بهره مند نیست.

عضو شوراى اســالمى شــهر بادرود گفت: 
اصالح تعرفه برق منطقه گرمســیرى بادرود، 

مطالبه مردم این دیار کویرى است.
محســن نوین بخت اظهار داشت: با توجه به 
فرارســیدن فصل گرما، هزینه هــاى برق در 
شهرستان نطنز سرسام آور مى شود که در این 
راستا، مى طلبد تا مسئوالن توجه ویژه اى داشته 
باشند تا تعرفه برق مناطق گرمسیرى به ویژه 

منطقه کویرى بادرود اصالح شود.
***

حسین میرزاییان، عضو دیگر شوراى اسالمى 
شــهر بادرود نیز  با بیان اینکــه روزانه چهار 
میلیون لیتر مصرف آب کولرهاى آبى در بادرود 
است، گفت: براى صرفه جویى در مصرف آب 
شــهرى، دولت باید تعرفه برق منطقه بادرود 
را نیم بها محســوب کند تا زمینه اســتفاده از 

کولرهاى گازى به جاى آبى فراهم شود.
این عضو شــوراى عالى اســتان هــا افزود: 
ســال ها اســت که مردم این منطقه کویرى 
خواهان  محاسبه تعرفه برق مصرفى خانگى 
براساس تعرفه هاى مناطق گرمسیرى هستند، 
اما تاکنون هیچ اقــدام عملى در این خصوص 

اتخاذ نشده است. 

تعرفه برق مناطق 
گرمسیرى اصالح شود

عضو شوراى شهر بادرود:

امکان پرداخت قسطى جرایم ماده 100 وجود دارد اجراى طرح آزادسازى در خیابان «تاالر» نیاسر

پرنده هاى میدان کمال الملک کاشان خانه دار شدند

آغاز نکوسازى پیاده روهاى«خیابان مرکزى» شهرضا

با همراهى و همدلى شهروندان، زنگار فرســودگى از چهره شهر دولت آباد 
پاك مى شود.

با توجه به بارندگى هاى اخیر و ریزش قســمت هاى عمده اى از دیوارهاى 
اغلب منازل قدیمى خالى از سکنه و جهت جلوگیرى از بروز خطرات احتمالى 
براى شــهروندان، با هماهنگى مالکین ابنیه هاى مذکور و به استناد بند 14 
ماده 55 قانون شهردارى، پس از کسب رضایت از مالکین، نسبت به رفع خطر

 اقدام شد.
گفتنى است؛ شــهردارى براى مالکان بافت هاى فرســوده تسهیالتى از 
جمله تخریب و حمل رایگان نخاله و ضایعات ساختمانى توسط شهردارى، 
دیوارکشى باقیمانده امالکى که قسمتى از آن در مسیر واقع گردیده و مالک 
حاضر به آزادسازى مسیر اســت را پس از تصویب در شوراى اسالمى شهر،
 به عنوان بســته هاى تشــویقى در راســتاى ســاماندهى بافت فرسوده

 پیش بینى کرده است.

شهردار نجف آباد گفت: طى سال گذشته بیش 372 هزار متر مربع آسفالت 
در سطح مناطق پنج گانه انجام شده که بیشترین سهم آن، مربوط به آسفالت 
معابر خاکى و جدید االحداث با 46 درصد، به میزان 171هزار متر مربع بوده 

است.
مســعود منتظرى، مناطق یک و 5 بــا 88 و 33هزار متر مربــع به عنوان 
جایگاه هاى اول و دوم مناطق از نظر میزان آســفالت معابر خاکى و جدید 
االحداث یاد کرد و اظهار داشت: از کل آسفالت صورت گرفته در این مدت، 
30 درصد معادل 111هــزار متر مربع به صورت ترمیــم و لکه گیرى بوده 
که بیشترین ســهم آن به مناطق یک و 3با 62 و 15هزار متر مربع مربوط 

بوده است.
منتظرى اجراى روکش را، دیگر بخش پروژه هاى آسفالت شهردارى نجف 
آباد عنوان کرد و اضافه کرد: در این بخش نیز 89هــزار متر مربع عملیات 

آسفالت صورت گرفته است.

وزش باد شدید، موجب شکستن و از ریشه درآمدن بیش 
از 60 اصله درخت در سطح شهر خوانسار و باغ هاى این 
شهرستان شد. شهردارى خوانساراز شهروندان خواست 
از پارك خودرو و عبور از زیر درختــان، به ویژه درختان 

فرسوده و کهنسال خوددارى کنند. 

شکستن
 و از ریشه درآمدن 
60 اصله درخت
 در خوانسار

زنگار فرسودگى از چهره دولت آباد
 پاك مى شو د

اجراى 372هزار متر مربع آسفالت
 در نجف آباد 
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آگاه باشــید! آنچه از دنیا روى آورده بود پشــت کرد و آنچه 
پشــت کرده بود روى آورد و بندگان نیکوکار خدا آماده کوچ 
کردن شدند و دنیاى فانى را با آخرت جاویدان تعویض کردند. 
برابر دنیا خویشتندار و برابر آخرت دلباخته باشید. آنکس را 
که تقوا بلند مرتبه کرد خوار نشمارید و آن را که دنیا عزیزش 

موال على (ع)کرد گرامى ندارید. 

شهردار و پرسنل شهردارى دولت آباد در روز زمین پاك، در حرکتى نمادین پارك معلم 
را از زباله هاى موجود پاکسازى کردند.

شهردارى درچه اعالم کرد: خیابان 16 مترى البرز به خیابان حضرت امام سجاد(ع) 
این شهر آزادسازى شد.

شهردار آران وبیدگل طى حکمى«امیر حسین بهروان» را به عنوان سرپرست سازمان 
آتش نشانى و خدمات شهردارى آران وبیدگل منصوب کرد.

روابط عمومى شــهردارى کرکوند اعالم کرد: به منظور کاهش تصادفات در بلوار
 امــام خمینى(ره) کرکوند، شــهردارى این شــهر اقــدام به نصب ســرعت گیر 

کرد.

روابط عمومى هرند اعالم کرد: مشکل اســناد مالکیت 86 هکتار از اراضى شهرك 
عالمه امینى هرند حل شد.

شهردار طرق رود گفت: سه طرح عمرانى شامل ساختمان شوراى حل اختالف، پست 
بانک و ساختمان شوراى شهر طرق رود افتتاح و به بهره بردارى رسید.

جمشید اسماعیلى تصریح کرد: این سه طرح به مساحت 183 متر مربع از سال پیش 
آغاز و با هزینه بالغ بر یک میلیارد ریال تکمیل شده است.

وى بیان داشت: محوطه سازى این طرح ها با هزینه اى بالغ بر 250 میلیون ریال آغاز 
شده و تجهیزات داخلى آن نیز در آینده تامین خواهد شد.

وى با تاکید بر این که هزینه ســاخت این طرح ها طبق توافقنامه شهردارى با اداره 
پست، بر عهده شهردارى طرق رود بوده اســت، گفت: ساختمان هاى پست بانک، 
شوراى حل اختالف و شوراى شهر طرق رود که در بلوار اصلى این شهر، جنب اداره 

مخابرات واقع شده است، با حضور مسئوالن شهر طرق رود افتتاح شد.

پاکسازى پارك معلم دولت آباد 
توسط خانواده شهردارى

آزاد سازى خیابان 16 مترى البرز
 در درچه

انتصاب سرپرست آتش نشانى
 آران و بیدگل

نصب سرعت گیر در
 بلوار امام خمینى(ره) کرکوند

حل شدن مشکل اسناد مالکیت 
اراضى«شهرك عالمه امینى» هرند 

افتتاح3 طرح عمرانى با اعتبارى بالغ بر 
یک میلیارد ریال در طرق رود  

فونداســیون ســاختمان آتش نشانى  روابط عمومى شهردارى وزوان اعالم کرد: 
شهردارى وزوان اجرایى شد.

روابط عمومى شهردارى سین از اجراى پروژه الیروبى و رفع آبگرفتگى معابر سطح 
این شهر خبر داد.

اجراى فونداسیون ساختمان آتش نشانى 
شهردارى وزوان

اجراى پروژه الیروبى و رفع آبگرفتگى 
معابر سین 

جلب رضایت مردم باید دراولویت 
قرار گیرد 

آغاز آیین گالبگیرى در نیاسر 

على مرتضوى، شهردارمنظریه گفت: تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم باید 
دراولویت قرار گیرد تا مردم هرچه راحت تر بتوانند مشکالت خود را مطرح کنند و ما 

ملزم به رسیدگى به کارهاى مردم هستیم.

آیین گالبگیرى در نیاسر برگزار شد.  سبحان نظرى، شهردار نیاسر با اشاره به اینکه 
این آئین سنتى 200ساله برگرفته از اعتقادات مردم این شهر است، گفت:کشاورزان 
نیاسرى براى شکرگزارى از نعمت گل و فراوانى این محصول، بخشى از گل هاى 
محمدى خود را به این مراسم مى آورند و پس از گرفتن گالب ناب، براى غبارروبى و 

عطر افشانى عتبات عالیات، امامزادگان و بقاع متبرکه کشور ارسال مى کنند.

شهردار دولت آباد گفت: با توجه به اینکه مکانى خاص 
که بتواند پاســخگوى نیازهاى فرهنگى، ورزشــى و 
تفریحى بانوان در دولت آباد باشد وجود ندارد، تکمیل 
پروژه باغ بانوان بــا اعتبارى بالغ یــک میلیارد و 150 
میلیون تومان در اولویت کارى مدیریت شــهرى قرار 

گرفته است.
حمیدرضا فدایى افــزود: با توجه بــه اهمیت مبحث 
ســرمایه گذارى در فرایند کارى شهردارى، مجموعه 
مدیریت شهرى آمادگى کامل براى حمایت از سرمایه 

گذار را دارد.
وى اظهارداشت: از انجایى که هدف ما خدمت به مردم 

است، با تمام توان در کنار سرمایه گذار خواهیم بود.
وى با اشاره به مشکل نقدینگى در شهردارى ها از جمله 
شهردارى دولت آباد ، گفت: با وجود مشکل نقدینگى در 
شهردارى، تکمیل پروژه هاى نیمه تمام با سرعت باال 

در اولویت کارى ما است.
***

وى با اشــاره به کمبود آب و نزدیک شــدن به فصل 
تابستان، پروژه پساب فاضالب را از دیگر اولویت هاى 
مدیریت شهرى این شهر عنوان کرد و گفت: جلسات 
متعددى با کارشناسان مرتبط با این موضوع برگزار شد 

و پروژه هم اکنون در فاز مطالعاتى است.
***

شــهردار دولت آباد در بخش دیگرى از ســخنانش با 
تاکید بر ساماندهى پارك هاى محلى، خاطرنشان کرد: 
پارك هاى ســطح شــهر دولت آبــاد جذابیت هاى 
الزم براى پــارك در حد و اندازه پارك شــهرى براى 
شــهروندان را ندارد و ســاماندهى آنها از اولویت هاى 

مجموعــه مدیریت شــهردارى اســت که ســاماندهى 
پارك «معلــم» و پارك «ســید محمد» با اعتبــارى بالغ 
بر 400 میلیون تومان در حال بررســى اســت. وى ادامه 

داد: تکمیل کتابخانه کربکند، آزادســازى و زیرســازى و 
آسفالت مسلم ابن عقیل، آزادســازى 25 مترى کربکند و 
25 مترى فاز گل ها، جمع آورى آب هاى سطحى، تکمیل

سرویس هاى بهداشتى در پارك هاى سطح شهر و همچنین 
تابلوهاى ورودى و راهنمایى سطح شهر از دیگر پروژه هاى 

شهردارى است که در دستور کار قرار گرفته است.

 محمدعلی افشانی، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور گفت:  
واقعیت امر این است که در حوزه قطار شــهري اقدامات خوبی انجام شده است، ولی می توانستیم در 

سال گذشته بسیار بهتر کار کنیم.
وي ضمن تشــریح فرایند و چگونگی اخذ مجوز انتشــار اوراق مشارکت توسط شــهرداري ها براي

پروژه هاي قطار شهري در آخرین روزهاي سال 96 اظهار داشت: متاسفانه در سال هاي گذشته به دالیل 
گوناگون از این ظرفیت بزرگ شهرداري ها نتوانستند استفاده کنند و عمال  این ظرفیت مغفول ماند.

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شــهرداري ها و دهیاري هاي کشور افزود: با تالش ها و 
ارتباطاتی که صورت گرفت براي سال جارى پنج هزار و 500 میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق مشارکت  
براي شهرداري ها  در خصوص اجراي پروژه هاي قطار شهري ها در نظر گرفته شده است که بر اساس 

شاخص ها، تخصیص پیدا خواهد کرد.
افشانی افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه هاي قطار شهري، جمعیت شهري، تعداد قطارهاي موجود و میزان 
کیلومترخطوط آماده بهره برداري، از جمله شاخص هاي مورد نظر براي تخصیص واگن هاي خریداري 

شده و همچنین ابالغ مجوز انتشار اوراق مشارکت خواهد بود.

رئیس شوراى اسالمى شــهر بهارســتان با اشاره به 
پیگیرى ها براى استقرار بخشدارى در شهر بهارستان، 
گفت: نیاز است یک نهاد باالدستى در شهر حضور داشته 

باشد و سایر نهاد ها، زیر سایه آن در شهر فعالیت کنند.
مجتبى محبى افزود: شهر بهارستان شهر جدیدى است 
که شرکت عمران وظیفه احداث، آماده سازى و تکمیل 
پروژه هاى عمرانى بزرگ شهر را بر عهده دارد و پس از 
آن، فاز مورد نظر را به منظور تکمیل امکانات و خدمات 

رسانى شهرى تحویل شهردارى مى دهد.
 وى تصریــح کــرد: هم اکنــون فقط فاز یک شــهر 
بهارستان تحویل شــهردارى شــهر بهارستان شده 
است و بقیه فاز ها، به زودى از سوى شرکت عمران به 

شهردارى واگذار مى شود.
محبى ادامه داد: پیگیر اســتقرار بخشــدارى در شهر 
بهارســتان بوده ایم، زیرا نیاز است که نهادى باالتر در 

شهر حضور داشته باشد و سایر نهاد ها زیر سایه آن در 
شهر فعالیت کنند.

رئیس شوراى شــهر همچنین خاطر نشان کرد: پیگیر 
استقرار آرامستان در شهر بوده ایم که مسئوالن بهانه 
آوردند که در طرح جامع شهرى، باید در نظر گرفته شود 

و کار پیگیرى این امر به عهده شرکت عمران است .
***

وى در خصوص اســتقرار بیمارســتان دولتى در شهر 
بهارستان گفت: در این زمینه بسیار پیگیر بوده ایم، اما 
مسائلى در این میان اســت از جمله استاندارد هایى که 
براى ساخت بیمارستان الزم است ، از جمله فاصله دو 
بیمارستان دولتى با یکدیگر و زمینى با مساحت مورد نظر 
براى ساخت، که تاکنون برخى از مسائل حل شده است 

و برخى در حال پیگیرى است.

 شهردار دولت آباد خبر داد؛

آغاز ساماندهى پارك هاى محلى دولت آباد

امکان انتشار5500میلیارد تومان اوراق مشارکت  ضرورت استقرار بخشدارى در شهر بهارستان
براي شهرداري ها 

به منظور پیگیرى مسائل و مشکالت پیش روى شهر باغبادران، نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى 
اسالمى و شهردار باغبادران در نشســتى با اعضاى شوراى اسالمى شهر،  مشکالت و موانع پیش روى 

شهر باغبادران را مورد بررسى قراردادند.
فاضالب و آب آشامیدنى بخش باغبهادران، طرح جامع شــهرى، احداث ساختمان بهداشت و درمان از 
طرف سازمان علوم پزشکى، واگذارى زمین جهت بخش گردشگرى و کارگاه هاى مزاحم شهرى، آتش 
نشانى و خدمات ایمنى بخش باغبهادران، احداث ساختمان دادگاه عمومى بخش باغبهادران، ساختمان 
هالل احمرو اعتبارات آن، ساخت و تخریب ساختمان هاى واقع در باغات، بافت فرسوده، احداث پل سوم 
شهر (دورباط- ملک اباد)، شــروع احداث کمربندى باغبادران به چمها، دوبانده شدن جاده باغبادران به 
کرچگان، تکمیل ورودى شهر از سمت ملک آباد، اجراى شــبکه روشنایى جاده اصفهان- شهرکرد در 
ورودى باغبادران و ... ، از مشکالت و خواسته هایى بود که اردشیر محمدى، شهردار باغبادران به عنوان 

بخشى از مطالبات شهروندان باغبادرانى ، در این نشست مطرح کرد.
نماینده مردم   لنجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: مطالبات شهروندان باغبادران به حق و با پیگیرى 

و همراهى مسئوالن  قابل حل است.
گفتنى است؛ دراین خصوص، تأمین  57 میلیارد ریال اعتبار به صورت اوراق خزانه ازطرف کوهکن ،قول 

مساعدت و تأمین اعتبار داده شد.

شــهردار تیــران گفــت: بــاغ بانــوان تیــران در ســال جــارى راه انــدازى
 مى شود.

پیمان شــکر زاده اظهارداشــت: باغ بانــوان، یکى از خواســته هاى مهــم و به جاى 
بانــوان تیران اســت که پیــش بینــى مى شــود در اواخر ســال جــارى راه اندازى 

شود.
وى افزود: طراحى باغ بانوان شهر تیران توسط متخصصین انجام شده است و این مجموعه 

فرهنگى تفریحى، ویژه بانوان در دو فاز اجرا مى شود.
شــهردار تیــران تصریح کــرد: بــاغ بانــوان شــهر تیــران در بهترین نقطه شــهر 
ســاخته مى شــود و امنیــت و ایمنى ایــن باغ بســیار بــاال خواهــد بود تــا بانوان 

شهر تیران، با آرامش خاطر به تفریح و ورزش بپردازند.
شکرزاده اضافه کرد: مجموعه فرهنگى تفریحى باغ بانوان شهر تیران در زمینى به مساحت 
چهار هزار متر مربع در شمال شهر تیران ساخته مى شود و براى فاز اول، اعتبارى بالغ بر 

یک میلیارد ریال الزم است.

بررسى مشکالت شهر باغبادران 
راه اندازى باغ بانوان تیران با حضور نماینده مجلس

در سال جارى  


