
شــهرداری بایــد روح خدمتگــزاری و اخــاص را بیشــتر از جاهای 
دیگر داشــته باشــد

ــده،  ــه انجام ش ــد. آنچ ــش داری ــی کار در پی ــوز خیل ــما هن ش
ارزشــمند اســت؛ امــا نســبت بــه آنچــه بایــد انجــام شــود، کــم 
اســت. همیــن مقــداری کــه انجــام داده ایــد هــم حقیقتــاً بــرای 
مــردم و مســئوالن منصــف جــای شــکرگزاری اســت. کارهــای 
خــوب و اقدامــات مفیــدی صــورت گرفتــه اســت. انســان رایحــه 
ــد کــه  ــد؛ می بین ــه احســاس خدمــت را استشــمام می کن طیب
در مدیریــت خدمــت بــه مــردم، احســاس اخــاص بــرای خــدا 
ــوص در  ــت؛ بخص ــی اس ــی باارزش ــز خیل ــن چی ــود دارد. ای وج
ــا  ــه ب ــازمان هایی ک ــردم ســروکار دارد. س ــا م ــه ب شــهرداری ک
ــزاری و  ــد روح خدمتگ ــت، بای ــتر اس ــان بیش ــردم سروکارش م
اخــاص را بیشــتر از جاهــای دیگر داشــته باشــند. 1382/09/17

شــهرداری ها و شــورای شــهر کــه بعدازایــن انتخابــات بــر ســرکار 
ــه مــردم را  ــد جــزو کســانی باشــند کــه خدمــت ب ــد، بای آمدن
ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد. ازاینجــا آغــاز کننــد. برنامه هــای 
زائــد و منحرف کننــده و حرف هــای غیــر مرتبــط بــه کار را کــه 
عــده ای بــه آن هــا مبتــا بودنــد و هســتند، کنــار بگذارنــد و فقط 

بــرای مــردم کار کننــد.1382/01/01

ــه  ــد ب ــان داده ان ــف نش ــای مختل ــواره در انتخاب ه ــردم هم م
ــاب  ــی انق ــاخص های اصل ــو ش ــانی در پرت ــال خدمت رس دنب
و اســام هســتند و شــورای اســامی شــهر تهــران و مجموعــه 
ــر منطــق و  ــرادری و همــکاری مبتنــی ب ــا ب ــد ب شــهرداری بای
ــاش  ــردم ت ــه م ــش ب ــانی بیش ازپی ــرای خدمت رس ــون، ب قان

کننــد.1384/12/13

بایــد باروحیــه ای بســیجی یعنــی بــا »احســاس تکلیــف، بــدون 
توقــع، فداکارانــه، بــدون خودنمایــی و بــرای رضــای خــدا« کار 
ــت  ــردم از دس ــه م ــت ب ــرای خدم ــک روز را ب ــی ی ــرد و حت ک

نــداد. 1381/12/19

در ایــن راه ثابت قــدم باشــید و آن را ادامــه دهیــد. شــروع، 
َُّنــا  چیــز مبارکــی اســت؛ امــا کافــی نیســت. » إِنَّ الَّذیــَن قالــوا َرب
قاموا تََتَنــزَُّل َعلَیِهــُم الَمائَِکــُة  « وقتــی اســتقامت  ُ ثُــمَّ اســتَ اللَّ
ورزیدیــد، در راهــی پــای فشــردید و آن را اســتمرار دادیــد، ارزش 
ــا را  ــه شــروع خــوب اکتفــا نکنیــد؛ بن آن مضاعــف می شــود. ب
ــا دقــت و ماحظــه و مراعــات  ــر ادامــه راه، همــراه ب بگذاریــد ب
همــه شــرایطی کــه بــرای ادامــه ایــن راه الزم اســت. بنابرایــن راه 
ــد. 1382/09/17 ــه دهی ــه آن را ادام خدمت رســانی و اهتمــام ب

انقالب  رهبر  ــات  بیان ز  ا ای  گزیده 
لعالی( ا ــد ظله  )م ای  له خامنه  ا آیت  حضرت 

درباره وظایف شهرداری ها

شـهرداری به عنـوان سـازمانی کـه سـروکارش با مردم اسـت بایـد روح خدمتگـزاری و اخاص را 
بیشـتر از جاهای دیگر داشـته باشـد.

شـهرداری در سـه سـطح با مردم در ارتباط هسـت. سـطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ 
و توسـعه فضـای سـبز و سـوم در سـطح فرهنـگ. جـدای از این سـطوح شـهرداری باید به سـه 
مؤلفه در سـازمان خود توجه الزم بکند. اول مبارزه با فسـاد در سیسـتم شهرداری و بافت مدیران 

شـهری، دوم ارتقاء سـطح علمی اداره شـهر و سـوم همکاری با سـایر دستگاه ها.
در ادامه مجموعه ای از وظایف شهرداری ها برشمرده است:
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نوجــوان بــودم. شــانزده هفــده ســاله. در کتــاب نامــه هــا نوشــته شــهید دکتــر علی شــریعتی »پســرم 
ــوری نشــوی فقــط یــک کار بکــن؛ بخــوان و بخــوان و  احســان اگــر میخواهــی اســیر هیــچ دیکتات
بخــوان ))پــدرت بابــا علــی((« خطــاب بــه پســرش احســان خوانــدم کــه برایــم بســیار تاثیــر گــزار و 
حیــرت انگیــز بــود و همــواره ایــن جملــه تــا اکنــون کــه پنــج دهــه از عمــرم مــی گــذرد یکــی از 
زیبــا تریــن جملــه هائــی اســت کــه در قــاب ذهــن و فکــرم بــه زیبائــی نقــش بســته و مانــدگار شــده 
اســت » خوانــدن« پیشــتر شــنیده و خوانــده بــودم کــه بــر پیامبــر مهربانــی و رحمــت اولیــن کلمــه 
ای کــه نــازل شــد خوانــدن بــود« اقــراء » خیلــی بــه عظمــت جملــه واز همــه  مهمتــر نقــش آن در 
زندگــی و حکمــت آن از ســوی پــروردگار متعــال نیاندیشــیده  بــودم، شــاید! نوجوانــی و کــم فهمــی از 
دالیــل آن بــود؛ امــا ایــن جملــه مرحــوم شــریعتی همزمــان شــده بــود بــا پیــروزی شــکوهمند انقاب 
و عاقــه شــدیدی کــه نســل مــن بــه شــریعتی و نوشــته هــای او داشــتند، اندیشــه و عاقــه مــا را بــه 
انقــاب و آمارمانهــای امــام خمینــی)ره( و از همــه مهمتــر دانســتن بــه شــکل اشــتها ناپذیری بیشــتر 
مــی کــرد، بــی جهــت نیســت گفتــه شــده اســت رهبــر  فرزانــه انقــاب فرمــوده انــد بیــش از صدهــا 
رمــان را مطالعــه کــرده انــد و بــزرگان مــا همــواره خوانــدن راتوصیــه نمــوده انــد پــس بــر ماســت 
کــه نوشــتن و خوانــدن را ملکــه ذهــن و شــیوه زندگــی شــخصی واداری خــود نمــوده، زیــرا دانســتن 

موجــب تکامــل و پیشــرفت بشــری اســت.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی       تاراهرو نباشی کی راهبر شوی
گر نور عشق حق بر دل و جانت اوفتد         بالل کزآفتاب فلک خوبتر شوی

ناصــر نفـــری
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری استان اصفهان
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مطالب ارسالی پس فرستاده نمی شود.

لطفا مطالب تایپ شده و یا بصورت ایمیل ارسال گردد.
مقاالت کوتاه و حداکثر برای 4 صفحه نشریه تهیه شود.

عکس و طرح مناسب همراه مقاله ارسال شود.

www.hmesf.ir

هماهنگی: محمد کریمی
خبرنگار: عادل امیری

صفحه آرایی: زهرا حسنی

عکس نویسنده یا مترجم همراه مقاله باشد.
پی نوشت و هرگونه توضیح در مورد منابع در انتها قرار گیرد.

کلماتی که مخفف نوشته می شوند یک بار کامل ذکر گردد.

تیتر و سوتیترهای مناسب توسط نویسنده مشخص گردد.
مطالب چاپ شده الزاما نظر رسمی مجله نیست.

حتی االمکان از کلمات خارجی استفاده نشود و معادل فارسی به کار رود.
اعداد به صورت ریاضی نوشته شود.

در نوشتن کلمات از رسم الخط جداسازی استفاده شود.
مجله در ویرایش و خالصه کردن مقاالت آزاد است.
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ــه دوره قاجــاره و  ــوط ب ــه تاریخــی کیانپــور مرب  خان
در اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ پاییــن، خیابــان پشــت 
ــت  ــن بس ــان، ب ــهید بحرینی ــه ش ــارو)14(، کوچ ب
ــخ 9 آذر  ــر در تاری ــن اث ــده . ای ــع ش گل داوودی واق
1389 بــا شــماره ثبــت 2942۶ بــه عنــوان یکــی از 
ــن  ــت ای ــت رســیده. مالکی ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل آث
بنــای تاریخــی کــه بالــغ بــر یکصــد و بیســت ســال 
ــا ســال 1378  قدمــت داره، از ابتــدای ســاخت آن ت
ــن  ــوده. ای ــان ب ــدان گیانی ــار خان ــی دراختی شمس
خانــه در ســالهای 1240 تــا 1245 شمســی و در 
ــا دســتور  ــن شــاه قاجــار ب دوران ســلطنت ناصرالدی
مالــک آن، حــاج آقاحســن گیانیــان و توســط اســتاد 
میــرزا رضــا معمــار بنــا شــد، و پــس ازمــرگ حــاج 
ــام  ــش بن ــه یکــی از فرزندان ــان ب ــا حســن گیانی آق
ــد  ــاج محم ــه. ح ــی رس ــان م ــی گیانی ــد عل محم
علــی گیانیــان کــه یکــی از تجــار بنــام و از بازاریــان 
سرشــناس دراصفهــان بــود، همــراه خانــواده خــود در 
ایــن خانــه زندگــی مــی کنــن. حــاج محمــد گیانیان 
ــی  ــک موروث ــاکن و مال ــن س ــوان آخری ــه عن ــم ب ه

خانه تاریخی 
کیانپـــور

ــی، در  ــال 1378 شمس ــا س ــی ت ــای تاریخ ــن بن ای
ایــن خانــه ســکونت داشــتند. بــا فــوت حــاج محمــد 
گیانیــان درسال1370شمســی، فرزنــدان آن مرحوم 
جهــت حفــظ ایــن بنــای تاریخــی بــه جــا مانــده از 
ــت  ــوده وجه ــه آن نم ــه تخلی ــدام ب ــار اق دوران قاج
ــد.  مرمــت و بازســازی ایــن عمــارت رو واگــذار کردن
امــا تــا ســالها ایــن تصمیــم اجــرا نشــد وایــن خانــه 
ــرایط  ــه ش ــی از جمل ــل مختلف ــر عوام ــت تاثی تح
جــوی وآب وهوایــی خســارات جبــران ناپذیــری 
ــدان  ــه خان ــی ک ــه تاریخ ــن خان ــر، ای ــد. ودر آخ دی
ــال در آن  ــه یکصــد و بیســت س ــب ب ــان قری گیانی
ــال 1383 شمســی توســط  ــتن، در س ســکونت داش
ــد  ــداری ش ــور خری ــنگ کیانپ ــای هوش ــاب آق جن
ــت.  ــرار گرف ــازی ق ــر و بازس ــت و تعمی ــورد مرم و م
ــر نظــر کارشناســان مجــرب  ــه تاریخــی زی ایــن خان
ــن  ــن بی ــه اصــول و قوانی ــه ب ــا توج ــی ب و کادر علم
المللــی، مرمــت و بــاز زنــده ســازی شــده و در تاریــخ 
27 اســفند 1393 بــا کاربــری هتــل ســنتی در شــهر 

اصفهــان افتتــاح شــد.
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شــهری زیرزمینــی نــوش آبــاد اثــری منحصربــه فــرد 
ــع شــده  ــن واق ــری زیرزمی ــه درعمــق حدود14مت ک
وتــا 18مترهــم ادامــه دارد، اثــری دســت کــن کــه بــه 
ان آوایــی گوینــد وبیــش از1500ســال قبــل باکاربری 

جــان پنــاه دردل کویرســاخته شــده اســت.
شــهرزیرزمینی امــروز یکــی ازمهمتریــن مراکــز 
گردشــگری نــوش آبــاد اســت و همچنــان ناشــناخته 
کاوش  تــداوم  درصــورت  داردکــه  زیــادی  هــای 
ــوش  ــوند، ن ــکارمی ش ــی، اش ــتان شناس ــای باس ه
اباددر10کیلومتــری کاشــان ودراســتان اصفهــان واقــع 

ــت. ــده اس ش
ــی، شــهرها  ــده شــدن راهــزن و راهزن پیــش از برچی
و جــاده هــا همــواره مــکان تاخــت وتازغــارت گرانــی 
بــود کــه نــه تنهــا راه بــرکاروان هــا مــی بســتندکه به 
هنــگام برداشــت محصــول بــه روســتاها و شــهرهای 

کوچــک همچــون نــوش ابــاد حملــه مــی کردنــد.
ــد رامــی کشــتند و  مردانــی کــه مقاومــت مــی کردن
ــن  ــد. یکــی ازآخری ــه اســارت مــی بردن زنانشــان را ب
ــا  ــه ب ــت ک ــین اس ــب حس ــا نای ــن آنه و معروفتری
دسیســه بــازی حکومــت وقــت گرفتــار و اعــدام شــد.
ــاد جــان پناهــی اســت کــه  ــوش آب شــهرزیرزمینی ن
بــا فکرگریــز از همیــن حمــات، بیــش از1500ســال 

قبــل دردل کویرســاخته شــد.
ــده از  ــده ای پیچی ــاد پدی ــوش آب ــهرزیرزمینی ن ش
ــاختارهای  ــوده، س ــی ب ــد و بوم ــت کن ــاری دس معم
ــو، و  ــک وتودرت ــای باری ــده وداالن ه ــم، پیچی متراک
اطــاق هــای کوچــک ایــن شــهربزرگ، هربیننــده ای 

ــد. ــی کن ــوب م رادرجامیخک
ــاد، راهرویــی باریــک  ورودی شــهرزیرزمینی نــوش آب
بــه انــدازه ی یــک  نفراســت، زمانــی کــه بــه داخــل 
شــهرواردمی شــوی، بــوی خــاک مرطــوب بــه مشــام 

مــی رســد.
ــتاده،  ــان ایس ــک انس ــاع کمترازی ــا ارتف ــی ب داالنهای
ــه بخــش هــای داخلــی ایــن شــهرمی رســانند. توراب
فضاهــای درنظرگرفته شــده بــرای شــهردرحدفضاهای 

 شهـر 
زیر زمینـی 
نــوش آباد 

شهری سوخته دردل 
کویرسوزان شرق اصفهان
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ضــروری بــوده وسیســتم تهویــه ی آن براســاس 
اختــاف فشــار هــوا بــا ســطح زمیــن کار مــی کنــد 
کــه گــردش و تصفیــه هــوا بــرای تنفــس در آن 

ــازد. ــی س ــر م ــکان پذی ام
حجــره های کوچــک به ابعــاد دومتردر2متر،ســرویس 
ــل  ــای پناهگاهی،تون ــتی ابتدایی،فضاه ــای بهداش ه
هــای ارتباطــی وتهویــه ی هــوا وچــاه هــای آب 

ــهرزیرزمینی اســت. ــن ش ــای ای ــه فضاه ازجمل
ــای  ــتم ه ــهر دارای سیس ــوداین ش ــی ش ــه م گفت
ــه  ــه طبق ــی ب ــال های ــق کان ــوده کــه ازطری ــه ب تهوی
ی نخســت وازآنجابــه ســطح زمیــن مــی رســیده کــه 
ایــن سیســتم تهویــه امکان زندگــی درشــهرزیرزمینی 
رابــرای مــدت طوالنــی امــکان پذیرمــی کــرده اســت 
وپیــه ســوزهای ســفالی تنهاروشــنایی مردمــان 
مخفــی درایــن شــهربوده وبرخــی ازکانــال هــا تعبیــه 
ــه قنــات هــا راه پیدامــی کــردوآب  شــده دردل آن ب

ازایــن طریــق تامیــن مــی شــد.
شــهرزیرزمینی رادردل نــوش آبــاد »اویــی« صدامــی 
ــن  ــه احتماالدرزیرزمی ــت ک ــی اس ــن آوای ــد، ای کنن
ــی  ــهرباآن یکدیگرراصدام ــای تودرتوش ــان تاالره ومی
ــرا سیســتم هــای دفاعــی شــهرخیره کننــده  زدندزی
ــاح  ــتفاده ازس ــدون اس ــتم ب ــن سیس ــت، درای اس
بخشــی  وشــکل  معمــاری  واســطه  بــه  وتنهــا 
بــه ابعــاد وایجــاد زیرگذرهــا ونشــیمن گاه هــای 
دفاعی،ســاختاری تدافعــی ودرنهایــت مغلــوب کننــده 

ــت. ــده اس ــاد ش ایج
تاســال   هــای   شــهرزیرزمینی  ایــن  درواقــع 
1381هویــت مخفــی خــودرا حفــظ کردتااینکــه 

ــد،  ــاد آم ــوش آب ــه ن ــه ب ــی ک ــیاب های ــوم س هج
ــن  ــه هی ــرد و ب ــر از گل ک ــا را پ ــاق ه ــا و اط داالنه
ــهردر  ــن ش ــی ای ــای طوالن ــال ه ــرای س ــب ب ترتی
زیرزمیــن مدفــون مانــد، پــس ازســال81 کاوش هــای 
باســتان شناســی پرده ازاســرار شــهرزیرزمین برداشت 
ــه  ــهرگرفتارفاضاب خان ــن ش ــی ازای ــا بخش های ام
هــای نــوش آبــاد شــده بــود، مشــکلی کــه هنــوز بــه 
تمامــی ازبیــن نرفتــه و امــکان کاوش بیشــتر وکشــف 
ناشــناخته هــای بیشــتر شــهر را ازبیــن بــرده اســت.

ــی  ــی از مراکزتفریح ــه یک ــروز ب ــهرزیرزمینی ام ش
وگردشــگری نــوش آبــاد  تبدیــل شــده، شــهری کــه 
ــد در  ــی دان ــی نم ــر دارد و کس ــه مه ــر ب ــوز س هن
ــروز  ــا ام ــه ت ــدی ک ــت کن ــای دس ــوی تونل ه آن س

ــت. ــه اس ــزی نهفت ــه چی ــده، چ ــف ش کش
شــهر نــوش آبــاد ازجملــه مناطــق باســتانی و تاریخی 
اســت کــه در شــمال اســتان اصفهــان، بــه فاصلــه 5 
ــهر  ــن ش ــه، ای ــرار گرفت ــدگل ق ــری آران وبی کیلومت
ــی از دوره  ــر مردمان ــاز هن ــای اعج ــانه ه ــوز نش هن
هــای ســلجوقی تــا قاجــار را باخــود بــه امانــت دارد.

اگــر عــازم ایــن شــهر مخفــی شــدید، نقشــه 
باســتانی  آبــاد، مجموعــه ی  نــوش  گردشــگری 
دوران ساســانی،قلعه  بــه  مربــوط  شــهرزیرزمینی 
خشــتی ســیزان و مجموعــه تاریخــی مســجد جامــع 
ازدوران ســلجوقی ومســجد امــام علــی)ع( از دوره 
ــن تاریخــی  ــایر اماک ــده و س ــف ش ــی تعری ی ایلخان
ــتداران  ــن دوس ــط انجم ــگان توس ــورت رای ــه ص ب
میــراث فرهنگــی آران و بــدگل در اختیــار شــما قــرار 

ــرد. میگی
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آن قــدر در کوچــه پــس کوچــه هــای محلــه مــان بــه دنبــال هــم مــی دویدیــم کــه ظهــر خســته و کوفتــه بــه خانــه برمــی گشــتیم، ظهــر بــود 
و وقــت خــواب نیمــروز امــا خوابمــان نمــی آمــد! دور و برمــان پــر بــود از کتــاب و پــر مــی شــدیم از ســوال هــای بــی جــواب. آن موقــع بــود کــه 
بایــد صبــر مــی کردیــم تــا زمــان مــی گذشــت و آفتــاب کنــار مــی رفــت و مــا دربــاره کتــاب هایــی کــه خوانــده بودیــم بــه گفتگــو بــا هــم محله 
ای هــا مــی نشســتیم. یــادش بخیــر محلــه هــای قدیمــی و بچــه محــل هــا. بــه بهانــه مــرور ایــن خاطــرات کودکانــه کــه هنــوز در ذهنمــان تــر 
و تــازه مانــده انــد و هیــچ پــاک کنــی نمــی توانــد از گنجینــه خاطــره هایمــان پاکشــان کنــد، گشــتی زده ایــم در محلــه هــای قدیمــی اصفهــان، 
همــان هایــی کــه هــر کدامشــان روزگاری نــه جنــدان دور در گذشــته محــل قرارهــای هــر روزه مــا بودنــد در ظهرهــای داغ و خلــوت تابســتان. 
همــان هایــی کــه بــر کفشــان پــا زدیــم و قــد کشــیدیم. ای کاش امــا روزی کــه مــا دیگــر در ایــن دنیــا نبودیــم، ایــن محلــه هــای باصفــا باشــند 

و خاطــرات کــودکان فــردا  و فرداهــای دور را بســازند.

مروری بر محله های قدیمی شهر اصفهان 

در کوچه پس کوچه های اصفهان

محله دردشت
ــه  ــان محل ــهر اصفه ــزرگ ش ــات ب ــی از مح یک
دردشــت اســت. محلــه دردشــت در جنــوب خیابان 
عبدالــرزاق واقــع شــده اســت و بــازار دردشــت بــه 
ــمار  ــت بش ــه دردش ــرات محل ــتون فق ــوان س عن
ــل  ــی مث ــی و خدمات ــر مذهب ــه عناص ــی رود، ک م
ــجد  ــی و مس ــرای قدیم ــور، کاروانس ــجد آقان مس
پاســنگ و حمــام دردشــت را در اطــراف خــود 
ــهر  ــت ش ــه دردش ــز محل ــازماندهی مرک دارد. س
اصفهــان را در واقــع مــی تــوان یــک شــهر صفــوی 
ــمال  ــع در ش ــان، واق ــوی اصفه ــازار صف ــد. ب نامی
ــه میــدان  ــن میــدان را ب میــدان نقــش جهــان، ای
کهنــه ســلجوقی متصــل مــی کنــد. محــور صفــوی 
بــه همــراه بــازار اهمیــت بــارزی پیــدا کــرده و در 
ــن محورهــای شــهری شــد. از  ــی تری ــع از اصل واق
ــی و  ــه عموم ــای نیم ــی، محوره ــور اصل ــن مح ای
ــه  ــد ک ــده ان ــی ش ــعب م ــی منش ــه خصوص نیم
ــی  ــل م ــور متص ــه مح ــز را ب ــا و مراک ــه ه محل
ــا اتصــال بــه میــدان اصلــی  کردنــد و هــر کــدام ب
ــهر را  ــی ش ــدت و یکپارچگ ــداوم، وح ــا ت ــهر ب ش

ــیدند. ــی بخش ــجام م انس

محله کارالدان یا گارالدان
یکــی از از محله هــای قدیمــی در غــرب شــهر 
ــان  ــی منارجنب ــارت تاریخ ــت و عم ــان اس اصفه
ــت، در  ــی اس ــدالل کارداالن ــو عب ــگاه عم ــه آرام ک
ــل واژه  ــدا ذی ــه دهخ ــت نام ــرار دارد. در لغ آن ق
کارالدان بــا عنــوان محلــه ای از اصفهــان کــه 
ــده  ــف ش ــت، تعری ــع اس ــا در آن واق منارجنبان ه

ــت. اس

محله طوقچی
ــی طخچــی،  ــان محل ــه زب ــا ب ــه طوقچــی ی محل
نــام یکــی از محلــه هــای قدیــم اصفهــان 
ــی  ــدس م ــدان ق ــروزی اش می ــام ام ــت. ن اس
ــه  ــد ب ــی را گفته ان ــمیه طوقچ ــه تس ــد. وج باش
ــدای دروازه شــمالی  ــه ابت ــن اســت ک ــر ای خاط
اصفهــان قدیــم قــرار داشــته و دارای بــاغ هــای 
ــی  ــد طوق ــه مانن ــوده ک ــز ب ــراوان و حاصلخی ف
ــی  ــر م ــان را درب ــرد شــمالی اصفه ســبز گرداگ
ــراً ســلطنتی و  ــا اکث ــاغ ه ــن ب ــه اســت. ای گرفت
ــی  ــه قســمت جنوب ــودی نشــین را ک ــه یه محل
ایــن محلــه قــرار داشــت و همچنیــن در قســمت 
ــه قدمــت قبــل  ــه قبرســتان ب شــرقی ایــن محل
ــزا  ــًا مج ــمت کام ــن قس ــوده را از ای ــه ب صفوی
میــدان  نزدیکــی  در  اســت.  ســاخته  مــی 
طوقچــی بــاغ بزرگــی بــه نــام بــاغ قــوش خانــه 
وجــود دارد کــه تاریــخ بنــای آن بــه زمــان 
صفویــه برمــی گــردد. بــه نظــر مــی رســد 
ــر اســتفاده تفریحــی  ــاغ عــاوه ب ــرد ایــن ب کارب
ــرورش  ــتان، پ ــام تابس ــاهی در ای ــدان پادش خان
ــوده  ــوش ب ــان ق ــا هم ــکاری ی ــای ش ــرغ ه م
ــن  ــه ای ــه ب ــب ک ــن مطل ــه ای ــه ب ــت. باتوج اس
نــوع از مــرغ یــا بــه طــور کلــی در زبــان ترکــی 
ــه مــی شــده و  ــی گفت ــا طوق ــه مــرغ طــوق ی ب
ــه آن  ــری ب ــتفاده کارب ــرای اس ــی ب ــوند چ پس
ــس  ــی، پ ــد گاری چ ــت مانن ــده اس ــه ش اضاف
ــرادی  ــه اف ــا حرف ــغل ی ــان از ش ــی نش طوقچ
ــکاری را  ــای ش ــرغ ه ــرورش م ــه پ ــته ک داش
ــه  ــه ای ک ــع محل ــه طب ــد و ب ــده دار بوده ان عه
ــاکن  ــواده در آن س ــا خان ــراه ب ــراد هم ــن اف ای
ــد. ــی گفته ان ــی م ــه ی طوقچ ــد را محل بوده ان

محله کنگاز
 نــام محلــه ای از ۶ محلــه معــروف اصفهــان 
ــه  ــد ک ــی باش ــی م ــان ج ــا هم ــام ی ــل از اس قب
ــهرداری  ــی از ش ــروزی جزی ــدی ام ــیم بن در تقس
کانشــهر   15 منطقــه  خوراسگان)شــهرداری 
ــی،  ــان ج ــه در خیاب ــن محل ــت. ای ــان( اس اصفه
ــر و شــهرک اریســون و نرســیده  ــه اب ــد از محل بع
ــه  ــن محل ــت ای ــرار دارد. قدم ــگان ق ــه خوراس ب
ــرور  ــه م ــه ب ــردد ک ــی گ ــام بازم ــل از اس ــه قب ب
زمــان کــه اصفهــان بــه ســمت غــرب و باالدســت 
رودخانــه زاینــده رود کشــیده شــد، کــم کــم 
کنــگاز بــه حاشــیه شــهر رفــت. طبــق گفتارهــای 
ــه  ــه مغــول هــا ایــن محل ــا قبــل از حمل محلــی ت
ــق از لحــاظ اقتصــادی  یکــی از محلــه هــای پررون
ــرج  ــد ب ــه مانن ــود ک ــان ب ــرای اصفه محصــوالت ب
ــت. از  ــته اس ــرار داش ــه ق ــط محل ــر در وس کبوت
ــی  ــاهده عین ــه مش ــجد ک ــل مس ــه داخ دو کتیب
بــوده) متأســفانه بــه علــت نبــود نظــارت حکومــت 
ــه  ــجد ک ــن مس ــی ای ــراث فرهنگ ــازمان می و س
قدمتــی ۶00 ســال داشــت در ســالهای اخیــر 
ــران گردیــد( و تاریــخ 900  ــه نوســازی وی ــه بهان ب
هجــری و 1010 هجــری بــر آن حــک شــده بــود 
نشــان دهنــده عاقــه خــاص حکومــت هــای وقــت 
بــه ایــن محلــه بــود اســت. اســم کنــگاز از دو واژه 
ــا  ــار، ی ــن م ــت انداخت ــی پوس ــه معن ــگ« ب »کن
ــه  ــازه شــدن و »آز« کــه معــرب آژ مــی باشــد ب ت
معنــی مــار یــا طمــع یــا ثــروت تشــکیل شــده کــه 
ــرای  ــی ب ــی محل ــه معن ــگاز ب ــب واژه کن در ترکی
ــوی آن  ــی لغ ــا و در معن ــن ماره ــت انداخت پوس
ــا  ــد معن ــدان جدی ــه ثروتمن ــه محل ــوان ب ــی ت م
کــرد کــه نامــی کامــا ایرانــی بــا ریشــه یابــی دوره 
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ــهر  ــت ش ــه تبعی ــگاز ب ــی کن ــت. اهال ــانیان اس ساس
خــود اصفهــان، تــا ســال 23 هجــری دیــن زرتشــتی 
ــه  ــه فاصل ــزد ک ــه ی ــراب ب ــه اع ــد. حمل ــته ان داش
ــث  ــان باع ــه اصفه ــبت ب ــته نس ــری داش ــک ت نزدی
مســلمان شــدن بخشــی از کنــگازی هــا مــی شــود. 
ــدک زرتشــتیان  گروهــی هــم تقیــه مــی کننــد و ان
باقــی مانــده تــا تصــرف کامــل اصفهــان توســط شــاه 
اســماعیل در آنجــا زندگــی مــی کننــد و پــس از آن 
بــه هنــد کــوچ مــی کننــد یــا اســام را مــی پذیرنــد. 
کنــگازی هایــی که از آن دوران هســتند غالبا کســانی 
هســتند کــه پدرانشــان از تبــار حســین یوســف مــی 
باشــند. بدیهــی هســت کــه در زمــان رضــا شــاه کــه 
بــرای مــردم شناســنامه مقــرر گردیــد تمــام کســانی 
کــه آنجــا زندگــی مــی کردنــد را کنگازیــان نامیدنــد.

محله گارماسه
 نــام محلــی در حومــه اصفهــان می باشــد. ایــن 
ــده  ــع ش ــان واق ــری فاورج ــک کیلومت ــل در ی مح
ــی  ــده رود اســت. معن ــاحلی زاین ــتاهای س و از روس
ایــن محــل: گار بــه معنــی جــا و مــکان می باشــد و 
ماســه هــم بــه معنــی شــن و ماســه اســت و بــه دلیل 
ایــن کــه ســاحل رودخانــه زاینــده رود در قدیــم در 
ایــن محــل دارای شــن و ماســه فــراوان بــوده اســت 

ــود. ــده می ش ــام خوان ــن ن ــه ای ب

محله الدان 
اصفهــان  غــرب  قدیمــی  محله هــای  از  یکــی 
ــه الل  ــوار ای ــری بل ــن محــل در دو کیلومت اســت. ای
ــه  اشــرفی اصفهانــی واقــع اســت. از ســمت شــرق ب
ــه  ــاال، از غــرب ب محله هــای کوهانســتان و جــاوان ب
خیابــان قــدس و محله هــای آزادان و جنیــران، از 
ــان  ــن خیاب ــان و همچنی ــه گورت ــه محل ــوب ب جن
ــه  ــدژ و محل ــان کهن ــه خیاب ــمال ب ــگاه و از ش آتش

ــود. ــی می ش ــاال منته ــاوان ب ــدان و ج ول

محله لُنبان
 نــام محلــه ای در شــهر اصفهــان اســت. ایــن منطقــه 
قدیمــی از مرکــز شــهر فاصلــه کمــی دارد. یکــی از 
خیابان هــای اصلــی کــه از ایــن منطقــه عبــور 
ــاب  ــش از انق ــت. پی ــتی اس ــان بهش ــد خیاب می کن
ــس از  ــه پ ــت ک ــام داش ــاهپور ن ــان ش ــن خیاب ای
انقــاب اســامی مصــدق نــام گرفــت، پــس از مــرگ 
آیــت الل شــهید محمــد بهشــتی و بــه دلیل ســکونت 
قبلــی وی در ایــن محلــه بــه خیابــان بهشــتی تغییــر 
نــام داد. مســجد ایــن محلــه دارای قدمتــی تاریخــی 
اســت و در آن درختانــی کهنســال وجــود دارد. هــم 
ــی و  ــت تاریخ ــل قدم ــه دلی ــجد ب ــن مس ــون ای اکن
اهمیــت دینــی کــه نــزد ســاکنین ایــن خیابــان دارد 
ــادی از عــزاداران  ــرای تعــداد زی ــام محــرم پذی در ای

مــی گــردد.

محله پاچنار
ــع  ــان و واق ــهر اصفه ــوب ش ــه ای در جن ــام محل ن
ایــن شــهر اســت.  در خیابــان حکیــم نظامــی 
ــاد، از  ــین آب ــه حس ــه محل ــوب ب ــه از جن ــن محل ای
ــه  ــه محل ــه ســیچان و از شــرق و شــمال ب شــرق ب
ارمنــی نشــین جلفــا محــدود مــی شــود. همچنیــن 
مســجدی بــا همیــن نــام در ایــن محلــه وجــود دارد. 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــش بخ ــال پی ــدود 20 س ــا ح ت
ــبزی کاری  ــوه و س ــای می ــاغ ه ــه را ب ــن محل از ای
بــه خــود اختصــاص مــی داد امــا بــه تدریــج درایــن 
ــاری  ــکونی و تج ــای مس ــاختمان ه ــا، س ــن ه زمی

ــد. ــاخته ش س

محله ُجلفا
و  ایــن شــهر  قدیمــی  از محــات  ایــن محلــه 
 1200 از  بیــش  اســت.  ارمنی نشــین  منطقــه ای 
شــیء تاریخــی مربــوط بــه ارمنیــان در مــوزه جلفــا 
ــن  ــود و  از مهم تری ــه داری می ش ــه نگ ــن محل در ای
ــای  ــه، کلیس ــن محل ــی ای ــی و مذهب ــز تاریخ مراک
ــیحیان  ــت. مس ــم اس ــت الح ــای بی ــک و کلیس وان
ــهر  ــن ش ــن در ای ــیار که ــی بس ــان از تاریخ اصفه
ــکیل  ــه تش ــان را ارامن ــب آن ــد. اغل ــی می کنن زندگ
می دهنــد کــه در زمــان شــاه عبــاس کبیــر در ســال 
ــه ارس  ــه رودخان ــع در کران ــا واق 1014 ه. ق از جلف
بــه اصفهــان کوچانــده شــده و در کنــار زاینــده رود 
ســکنی گزیــده و بــه یــاد وطــن ســابق خویــش نــام 
ــد.  ــر محــل ســکونت جدیــد خــود نهاده ان جلفــا را ب
در محلــه جلفــا عــاوه بــر وجــود کلیســاهای متعــدد 

ــه  ــن منطق ــود دارد و در ای ــز وج ــد نی ــز خری مراک
ــز  ــد آن نی ــر گشــت و گــذار از مراکــز خری عــاوه ب
ــک  ــه ی ــن محل ــوید. در ای ــد ش ــد بهره من می توانی
ــا  ــه دورت ــت ک ــکل اس ــع ش ــی مرب ــدان قدیم می
دور آن از قدیم االیــام مغــازه بــوده و هنــوز هــم 
ــد؛  ــا همــان ســبک و ســیاق وجــود دارن ــا ب همان ه
انــگار برگــی از تاریــخ اینجــا همچنــان ثابــت مانــده 

ــود دارد. ــز وج ــا نی ــن ج ــوق در ای اســت. چهارس

محله ِجی
ــه  ــان اســت ک ــهر اصفه ــن ش ــی از مناطــق که  یک
ــد.  ــده می ش ــی« نامی ــراب، »ِگ ــه اع ــل از حمل قب
طــی دوره هــای طوالنــی از تاریــخ، شــهر اصفهــان از 
ــه تشــکیل می شــد.  ــزرگ جــی و یهودی دو بخــش ب
ــه نامهــای:  ــون ب شــهر جــی از روزگاران کهــن تاکن
ــی  ــی و ج ــی، گ ــه، گب ــان، گابی ــا، گابی ــزان، گاب ان
ــن  ــاج ب ــه حج ــی ک ــت. زمان ــوده  اس ــناس ب سرش
یوســف والــی خــود را بــه شــهر جــی مــی فرســتاد 
ــه شــهری مــی فرســتم کــه  ــو را ب ــه او گفــت: »ت ب
ســنگش ســرمه، مگســانش زنبــوران عســل و علفــش 

ــت.« ــران اس زعف

محله مردوایج
 محلــه مرداویــج یــا کــوی کارمنــدان، محلــه ای در 
جنــوب شــهر اصفهــان و جــزء منطقــه ۶ شــهرداری 
دروازه  حدفاصــل  محلــه  ایــن  اســت،  اصفهــان 
ــورگ و  ــارراه فرایب ــا چه ــدان آزادی( ت ــیراز) می ش

ــت. ــر اس ــان کارگ ــتادان و خیاب ــوی اس ک
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محله نصرآباد 
ایــن محلــه در جــوار خیابــان آتشــگاه اصفهــان بــوده 
ــی اصفهــان  ــن مکانهــای دیدن ــزرگ تری و یکــی از ب

یعنــی بــاغ پرنــدگان را در خــود جــای داده اســت.

محله ولدان
ایــن محلــه در منطقــه دو شــهرداری اصفهــان قــرار 
دارد. ولــدان از شــمال بــه رهنــان و محلــه ســودان، از 
جنــوب بــه جــاوان بــاال و بــرزان و خیابــان صمدیــه 
لبــاف، از شــرق بــه خیابــان امــام خمینــی و از 
غــرب هــم بــه خیابــان کهنــدژ محلــه الدان و محلــه 
ــزو  ــوده ج ــی ب ــدان ده ــت. ول ــل اس ــران متص جنی
دهســتان مــار بیــن شهرســتان اصفهــان و منطقــه ای 
ــان گل و پرورشــگاه  ــر از درخت کوچــک و دشــتی پ
گل ُرز. از لحــاظ واژه شناســی در زبــان پهلــوی 
ــذا  ــت دارد و ل ــک عام ــرف »ل« ی ــرف »ر« و ح ح
در زبــان پهلــوی کلمــه ولــدان و کلمــه وردان هــردو 
ــه  یــک کلمــه و حاکــی از یــک معنــی اســت. ورد ب
ــت و از  ــی اس ــت فارس ــک لغ ــأ ی ــای گل اص معن
زبــان فارســی بــه عربــی رفتــه  اســت. کلمــه وردان، 
یــک صــورت صحیــح جمــع کلمــه پهلــوی اســت بــه 
معنــی محــل پــرورش گل و گلهــا. همچنیــن کلمــه 
وردان معــادل ولــدان معــادل گان نیــز جمــع اســت 
ــی ســرخ گان  ــدان یعن ــن ول ــم نســبت. بنابرای و ه
آتشــین و بــه ایــن ترتیــب از نــام آن پیــدا اســت کــه 
ایــن دیــه هــم کهــن هســت وهــم زیبــا و متناســب 

ــا محصــول آن. ب

محله رهنان
ــان اســت  ــه اســتان اصفه ــن منطق ــان یازدهمی رهن
ــهر  ــز ش ــهر و مرک ــی ش ــن خمین ــه حدفاصــل بی ک
اصفهــان قــرار گرفتــه اســت و تــا ســال 1382 
ــد.  ــی ش ــوب م ــان محس ــتقل از اصفه ــهری مس ش
ــزرگان و ریــش ســفیدان  ــه ب ــه گفت ــان ب شــهر رهن
ــروزه از  ــه ام ــود ک ــده ب ــکیل ش ــه تش ــار قلع از چه
ــه  ــوط ب ــدژ مرب ــاورت کهن ــا در مج ــه ه ــن قلع ای
ــده  ــی نمان ــری باق گذشــته دوره ساســانیان هیــچ اث
اســت. از آثــار تاریخــی رهنــان کــه تنهــا نشــانه ای از 
ــام  ــن و دو حم ــع قبلتی ــده، مســجد جام آن باقی مان
ــه  ــر اســت ک ــزرگ در مجــاورت یکدیگ کوچــک و ب
موســوم بــه حمــام چهــل ســتون مــی باشــد. طبــق 
ــان از  ــهم کل رهن ــی س ــیخ بهای ــوم ش ــار مرح طوم
آب زاینــده رود 24 ســهم بــوده اســت. وجــه تســمیه 
ایــن شــهر را دو گونــه ذکــر کــرده انــد، یکــی ایــن 
کــه در یکــی از خشکســالی هــای قدیــم، بــه دلیــل 
کاشــت زیــاِد گنــدم، آرد ِمــورِد نیــاز اســتان از ایــن 
ــه  ــه همیــن ســبب ب منطقــه تامیــن مــی شــده و ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــان گفت ــا ره ن ــان« ی ــا »راه ِن اینج
عــده ای هــم معتقدنــد کــه بخاطــر مرغــوب بــودن 
خــاک اینجــا و خــوب بــودن محصــوالت ایــن ناحیــه، 
ــدم و  ــتن گن ــا »ر ِ« داش ــی ه ــاح محل ــه اصط و ب
برنــج، اینجــا را »رنــان« گفتــه انــد. البتــه »رِ ینــون« 
خوانــدن ِمحلــی هــا؛ دلیــل دوم را بیــش تــر درســت 

ــد. مــی نمایان

محله جویباره
جویبــاره اصلــی تریــن هســته اولیــه شــهر اصفهــان 
ــی و  ــت هخامنش ــه حکوم ــأ آن ب ــه منش ــت ک اس
مهاجــرت یهودیــان بابــل بــه دســتور کــوروش برمــی 
گــردد. نقطــه ای کــه یهودیــان در آن رحــل اقامــت 
ــود  ــه دارالیه ــری ب ــم هج ــرن پنج ــا ق ــد ت افکندن
معــروف بــوده اســت، امــا بعدهــا تغییــر نــام داد و بــه 
جهانبــاره و جویبــاره معــروف گشــت. البتــه برخــی 
ــی  ــه جــاری شــدن جوی هــم وجــه تســمیه آن را ب

در آنجــا مربــوط مــی داننــد. جویبــاره در دوره هــای 
بعــد از اســام یکــی از محلــه هــای شــهر اصفهــان 
ــهر  ــرای ش ــی ب ــلجوقی مرکزیت ــد و در دوران س ش
پیــدا کــرد کــه وجــود آثــار تاریخــی کهــن همچــون 
منــار ســاربان و منــار چهــل دختــران روشــنگر ایــن 

موضــوع اســت.
ــن  ــه ای ــی ب ــی اعتنای ــا ب ــا ب ــان ام ــان و قاجاری صفوی
محلــه آن را بــه دســت فرســودگی ســپردند و حکومت 
پهلــوی بــا کشــیدن چنــد خیابــان پیکــر بافــت قدیــم 
را تکــه تکــه کــرد و بــه ایــن ترتیــب محلــه جویبــاره 
ــًا  ــت و عم ــرار گرف ــری ق ــی مه ــورد ب ــان م اصفه
متــروک مانــد. ایــن قضیــه بویــژه بــا مهاجرت ســاکنان 
یهــودی آن در ســالیان قبــل شــدت و حــدت بیشــتری 
ــه طــور  ــه خــود گرفــت. ایــن محلــه امــروز دیگــر ب ب
کامــل یهــودی نشــین نیســت. خانــواده هــای قدیمــی 
تــر از آن کــوچ کــرده انــد و ســاکنان فعلــی آن بیــش 
تــر مهاجرانــی هســتند کــه بــه دنبــال تأمیــن مســکن 
ارزان تــر بــه محــل کوچیــده انــد. جویبــاره در منطقــه 
ســه شــهر اصفهــان بــا وســعتی حــدود 70 هکتــار، از 
شــمال و شــمال شــرق بــه خیابــان ســروش، از جنــوب 
ــه ســه راه ولیعصــر و از غــرب  ــه ولیعصــر از شــرق ب ب
بــه خیابــان عامــه مجلســی مــی رســد. ایــن محلــه از 
12 محلــه کوچــک تــر تشــکیل شــده کــه بــا ســاخت 
ــان هاتــف و ولیعصــر قســمتی از محلــه هــای  2 خیاب
ــر  ــمت دیگ ــا در س ــان ی ــیر خیاب ــا در مس ــک ی کوچ
ــه  ــت از بدن ــر جه ــه ه ــد و ب ــده ان ــع ش ــان واق خیاب

اصلــی جویبــاره جــدا شــده انــد.

شــهر اصفهــان بــا پیشــینه ای طوالنــی، دوران مختلفی 
ــه و کوچــه  ــده اســت. در دل هــر محل ــر خــود دی را ب
پــس کوچــه ای، نشــانه ای از گوشــه ای از تاریــخ ایــن 
کشــور بــه یــادگار ثبــت شــده اســت. در هــر دوره ای، 
بخشــی از شــهر بیــش تــر مــورد توجــه بــوده و رونــق 
افــزون تــری داشــته اســت. امــا آن چــه مهــم اســت 
ــه  ــک از محل ــر ی ــه ه ــی اســت ک ــا و خاطرات یادبوده

هــای اصفهــان را خاطــره ســاز ســاخته اســت.
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وزیـر کشــور: 

اقدامات دهیار ی ها نقش به سزایی در 
ترمیم شکاف تاریخی و تبعیض آلود میان 

شهر و روستا داشته  است

وزیــر کشــور همزمان بــا 14 تیر ســالروز تاســیس قانون 
دهیــاری هــای خودکفــا و روز شــهرداری و دهیــاری در 
پیامــی خطــاب بــه دهیــاران  تاکیــد کــرد: مأموریت هــا 
و اقدامــات ارزشــمند دهیار ی هــا از آغــاز تأســیس 
تاکنــون، نقــش به ســزایی در ایجــاد رضایت منــدی 
ــود  ــی و تبعیض آل ــکاف تاریخ ــم ش ــتاییان و ترمی روس

میــان شــهر و روســتا داشــته  اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان شــهرداری هــا و 
دهیــاری هــای کشــور، متن پیــام دکتــر رحمانی فضلی، 
وزیــر کشــور خطــاب بــه دهیــاران سراســر کشــور بــه 
ــن  ــه ای ــاری ب ــاه روز دهی ــم تیرم ــبت چهارده مناس
شــرح اســت: »چهاردهــم تیرمــاه، نقطــه عطفــی اســت 
ــده  ــای پراکن ــور از مدیریت ه ــی عب ــه روســتاها در پ ک
و بی ســامان در ادوار مختلــف، از برکــت حضــور نهــادی 
ــه  ــتایی ب ــة  روس ــن جامع ــته از مت ــی و برخاس مدیریت
ــد  ــا در پیون ــاری برخــوردار شــدند. دهیاری ه ــام دهی ن
ــی را در  ــت نوین ــتا مدیری ــامی روس ــوراهای اس ــا ش ب
ســطح کشــور رقــم زدنــد کــه پرچمــدار توســعة پایــدار 

ــوند. ــوب می ش ــور محس ــتایی در کش روس
دهیاری هــا از یــک ســو به عنــوان نماینــدگان حاکمیت 
ــته از  ــی برخاس ــوان نهادهای ــه عن ــر ب ــویی دیگ و از س
انتخــاب مــردم، مصــداق بــارزی از تحقــق مردم ســاالری 
ــت  ــی دول ــی و همزبان ــة تمام نمــای همدل دینــی و آین
و ملــت  تلقــی می  گردنــد. مأموریت هــا و اقدامــات 
ارزشــمند دهیار ی هــا از آغــاز تأســیس تاکنــون، نقــش 
به ســزایی در ایجــاد رضایت منــدی روســتاییان و ترمیــم 
ــود میــان شــهر و روســتا  شــکاف تاریخــی و تبعیض آل

داشــته  اســت.
ــام  ــات انج ــا و اقدام ــن مأموریت ه ــه مهم تری  از جمل
شــده از ســوی دهیاری هــا می تــوان بــه مــواردی 
ــی،  ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــظ محی ــون: حف همچ
مدیریــت بحــران در مناطــق روســتایی، رونــق اقتصادی 
ــای  ــتایی، ارتق ــر روس ــیما و منظ ــود س ــتا، بهب روس
ــگ  ــظ فرهن ــن حف ــتا در عی ــدی روس ــت کالب وضعی

مرتضــی صفــاری نماینــده مردم نطنــز و بــادرود و قمصر 
در مجلــس شــورای اســامی در مراســم افتتــاح دفتــر 
ارتباطــات مردمــی در بنــای تاریخــی میــر ترابــی هــا در 
نطنــز، اظهــار داشــت: بنــا بــه پیشــنهاد و مشــورت بــا 
صاحبــان فکــر و اندیشــه و جهــت پیگیــری مســائل و 
مشــکات حــوزه انتخابیــه، 10 کارگــروه تشــکیل شــده 
تــا بــا همــکاری بــزرگان و صاحــب نظــران بتوانیــم ایــن 
مشــکات و کمبودهــا را در فرصــت چهــار ســاله خدمت 

رفــع نماییــم.
وی گفت: نخســتین کارگروه به مســاله آب و کشــاورزی 
اختصــاص دارد و موضــوع  آب شــرب اولویت شهرســتان 

اســت کــه در ایــن کارگــروه  بررســی می شــود.
نماینــده مــردم نطنــز، بــادرود و قمصــر افــزود: در آینــده 
نزدیــک جلســه بــا حضــور اســتاندار و ســایر مســئوالن 
ــال آب از  ــرح انتق ــی ط ــه مل ــون مصوب ــتان پیرام اس
زاینــده رود بــه شــهرهای نطنــز و بــادرود مطــرح خواهد 
ــه طــور قطــع کلنــگ عملیــات اجرایــی ایــن  شــد و ب

ــروژه در ســال جــاری زده شــود. پ
ــر روی  ــز ب ــتان تمرک ــعه شهرس ــرد: توس ــار ک وی اظه
موضــوع گردشــگری اســت و افتتــاح دفتــر هــم در یــک  
خانــه تاریخــی گویــای آن اســت که مســاله گردشــگری 
ــا  ــرا ب ــرد زی ــم ک ــری خواهی ــدی پیگی ــور ج ــه ط را ب
توســعه آن و جــذب توریســت داخلــی و خارجــی، 

اشــتغالزایی ایجــاد خواهــد شــد.
صفــاری بــا اشــاره بــه مســاله صنایــع و معــادن 
شهرســتان گفــت: متاســفانه باالتریــن میــزان تعطیلــی 
واحدهــای صنعتــی مربــوط بــه اســتان اصفهــان اســت 
کــه عــدم برنامه ریــزی و ســوء مدیریــت باعــث بوجــود 
ــی  ــدی صنعت ــای تولی ــکات واحده ــن مش ــدن ای آم

ــت. ــده اس گردی
گفتنــی اســت، دفتــر ارتبــاط مردمــی نماینــده مــردم 
نطنــز، بــادرود و قمصــر بــا حضــور جمعــی از مــردم و 

مســئوالن در خانــه میــر ترابــی هــا افتتــاح شــد.

بومــی و اســامی- ایرانــی آن ، افزایــش امنیــت در 
مناطــق روســتایی، ارتقــای ســطح ســرمایه اجتماعــی 
روســتا، کمــک بــه تثبیــت جمعیــت روســتایی و حفــظ 
تعــادل آن بــا جمعیــت شــهری کشــور اشــاره کــرد کــه 
همگــی ایــن مــوارد نشــان از ژرفــای تأثیــر ایــن نهــاد 

ــی دارد. ــت محل ــن مدیری نوی
بــا توجــه بــه موقعیــت خــاص اقلیمــی کشــور عزیزمان 
ایــران، وجــود جاذبه هــای طبیعــی و تنــوع شــگفت انگیز 
ــراث فرهنگــی برخاســته از  ــه همــراه می ــی ب جغرافیای
تاریــخ و تمــدن غنــی اســامی و ایرانی، تنــوع قومیت ها، 
نژادهــا و مذاهــب، نهادســازی بــرای بــه فعلیت رســاندن 
ــای توســعة مناطــق  ــا و ظرفیت ه ــری قابلیت ه حداکث
روســتایی، بســیار حایــز اهمیــت اســت. ایــن مهــم در 
مرحلــة نخســت بــا شــکل گیری نهــاد نویــن مدیریــت 
محلــی در قالــب حــدود 33 هــزار دهیــاری در تمامــی 
نقــاط کشــور تحقــق یافــت امــا ایــن تنهــا آغــاز راه و 
ــه  ــدن و ب ــرای بالی ــه ب ــد ک ــمار می آی ــه ش گام اول ب
شــکوفایی رســیدن، نیازمنــد سیاســت گذاری ، حمایــت  
ــرای  مــادی و معنــوی دولــت و برنامه ریــزی  مناســب ب
پیشــرفت همه جانبــه مناطــق روســتایی کشــور اســت.
 بحمــدلل ایــن حمایــت در پرتــو توجــه دولــت تدبیــر و 
امیــد بــه روســتاها و تخصیــص اعتبــارات قابــل توجه به 
آن هــا، معنایــی ملمــوس یافتــه امــا ایــن پشــتیبانی ها 
بایــد همچنــان و بــا قــوت بیشــتری ادامــه یابد تــا چرخ 

توســعه مناطــق روســتایی بــر مــدار پایــداری بچرخد.
ــت  ــرای تقوی ــت ب ــه دول ــی ک ــات مهم ــر اقدام از دیگ
دهیاری هــا و پشــتیبانی از آن هــا انجــام داده اســت 
ــع  ــا هــدف رف ــه پیش نویــس الیحــه دهیاری هــا ب تهی
ــاری  ــاد دهی ــه نه ــی و انسجام بخشــی ب خأهــای قانون
دولــت  کمیســیون های  در  هم اکنــون  کــه  اســت 
محتــرم بــرای تقدیــم بــه مجلــس شــورای اســامی در 

دســت بررســی اســت.
ــه  ــم، ب ــن روز مه ــک ای ــرض تبری ــن ع ــب ضم اینجان
تمامــی تاش گــران حــوزة مدیریــت روســتایی در 
ــای  ــاران و اعض ــژه دهی ــی به وی ــی و محل ــطوح مل س
شــوراهای اســامی روستایی سراســر کشــور، از دهیاران 
عزیــز و گرامــی انتظــار دارم در ســالی کــه از ســوی مقام 
ــدام و  ــی؛ اق ــام »اقتصــاد مقاومت ــه ن ــری ب معظــم رهب
عمــل« مزیــن شــده اســت، بــا همــت و تــاش مجدانــه 
ــاری  ــاد دهی ــت نه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــه و ب و بی وقف
ــق توســعة  ــد و اساســی در راســتای تحق ــای بلن گام ه

ــد. انشــاالل ــدار در روســتاها برداری پای
ســعادت،  ســربلندی و توفیــق روزافــزون همه عزیــزان را 

از درگاه پــروردگار قــادر متعــال آرزومندم.«

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر گفت:
 در سال جاری، عملیات اجرایی 

طرح انتقال آب شرب از زاینده رود 
به شهرهای نطنز و بادرود انجام 

خواهد شد
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استاندار اصفهان مطرح کرد: 

اصفهان پیشتاز دریافت تسهیالت حمایتی در سطح کشور

انتصاب سعید رضا جندقیان 
به سمت سرپرست معاونت امور دهیاري ها

اســتاندار اصفهان گفت: اســتان اصفهــان از لحاظ 
ــت  ــرای دریاف ــادی ب ــای اقتص ــام واحده ثبت ن
تســهیات حمایتــی دولت رتبــه اول را در کشــور 
ــرای  ــه بانک هــا ب دارد و در معرفــی متقاضیــان ب
دریافــت تســهیات رتبــه ســوم کشــوری را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.
بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری اصفهــان، 
رســول زرگرپــور در هفدهمیــن جلســه کارگــروه 
ــار  ــتان، اظه ــد اس ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
ــای  ــه در کارگروه ه ــون 223 جلس ــت: تاکن داش
تخصصــی ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
ــب  ــه تصوی ــه ب ــده و 1125 مصوب ــکیل ش تش

رســیده اســت.
ــون اجــرا شــده  ــه تاکن ــه ۶9۶ مصوب ــان اینک ــا بی وی ب
اســت، افــزود: 429 مصوبــه نیــز در دســت اقــدام اســت.

اســتاندار اصفهــان عنــوان کــرد: اســتان اصفهــان از لحاظ 
ثبت نــام متقاضیــان بــرای دریافت تســهیات رتبــه اول را 
در کشــور دارد و در معرفــی متقاضیــان بــه بانک هــا برای 
دریافــت تســهیات رتبــه ســومی کشــوری را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
ــت  ــرای دریاف ــد ب ــه 2740 واح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

بــا حکــم مهنــدس خنــدان دل رئیــس ســازمان 
ــعیدرضا  ــور ، س ــاي کش ــاري ه ــا و دهی ــهرداري ه ش
جندقیــان بــه ســمت سرپرســت معاونــت امــور 

دهیاریهــاي ایــن ســازمان منصــوب شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان شــهرداري هــا و 
دهیــاري هــاي کشــور، مهندس خنــدان دل در مراســم 
ــات  ــي از خدم ــان و قدردان ــعیدرضا جندقی ــه س معارف
محســن کوشــش تبــار در زمــان تصــدي ســمت 
معاونــت امــور دهیاریهــا گفــت:  چشــم امیــد بخــش 
ــه  بزرگــي از روســتائیان کشــور و دهیــاران پرتــاش ب
ــور  ــت ام ــوزه معاون ــات ح ــا و اقدام ــزي ه ــه ری برنام
ــي دارد  ــگاه مهم ــوزه جای ــن ح ــت و ای ــاري هاس دهی
وتاکنــون اقدامــات خوبــي در ایــن مجموعــه چــاالک و 

ــه کار انجــام شــده اســت. ــه منــد ب عاق
وي ضمــن نجلیــل از زحمــات محســن کوشــش تبــار 
ــي  ــد گاه ــر از چن ــي ه ــتم  پویای ــر سیس ــزود: ه اف
نیــاز بــه یــک محــرک و عامــل جدیــدي بــراي ایجــاد 
ــا  ــوالت دارد ت ــه تح ــد ب ــگاه جدی ــي و ن ــان ذهن طوف

ــد کــه  ــام کرده ان بســته حمایتــی دولــت تاکنــون ثبت ن
از ایــن تعــداد 1210 مــورد مربــوط بــه بخــش کشــاورزی 
ــد عملکــرد  اســت، تاکیــد کــرد: در جلســات آینــده بای
ــی  ــد معرف ــا رون ــرد ت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــا م بانک ه
واحدهــا بــه بانک هــا بــرای دریافــت تســهیات تســریع 

ــد. شــود و خروجــی آن هــا افزایــش یاب
زرگرپــور ادامــه داد: تاکنــون 409 درخواســت بــرای 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــت م ــی دول ــته حمایت ــت بس دریاف
ــد  ــن راســتا 348 درخواســت تایی ــه اســت و در ای گرفت

ــد و  ــرار ده ــر ق ــاي جدیدت ــت ه ــود را در موقعی خ
خوشــحالم کــه جایــگاه معاونــت امــور دهیــاري هــا 
را بــه دکتــر جندقیــان کــه فــردي شایســته و داراي 
تحصیــات و  تجربیــات خوبــي در ایــن حــوزه اســت، 

ــا همــکاري مجموعــه  مــي ســپاریم و امیــدوارم کــه ب
کارکنــان و مدیــران ایــن معاونت و ســازمان شــهرداري 
هــا و دهیــاري هــاي کشــور در آینــده شــاهد اقدامــات 

خوبــي در ایــن معاونــت باشــیم.
در ایــن مراســم محســن کوشــش تبــار ضمن تشــکر از 
مهنــدس خنــدان دل بدلیــل اعتمــاد بــه وي در طــول 
ــاري  ــور دهی ــت ام ــمت معاون ــدي س ــال تص ــه س س
ــران کل  ــات مدی ــا، از همــکاري و همفکــري و خدم ه
ــودو  ــکر نم ــا وي تش ــت ب ــن معاون ــان ای و کارشناس
ــد  ــا نوی ــان قطع ــر جندقی ــرد: حضــور دکت ــح ک تصری
بخــش تحــول خوبــي در حــوزه معاونــت دهیــاري ها و 

ــود. مدیریــت روســتایي کشــور خواهــد ب
در ایــن مراســم ســعیدرضا جندقیــان سرپرســت  
معاونــت امــور دهیاریهــا بــا قدردانــي از زحمــات 

ــت. ــده اس ش
ایــن  از  مــورد   257 کــرد:  بیــان  وی 
واحدهــای  بــه  مربــوط  درخواســت ها 
تولیــدی بــرای دریافــت تســهیات ســرمایه 
در گــردش و 91 درخواســت مربــوط بــه 
طرح هــای بــاالی ۶0 درصــد پیشــرفت 
فیزیکــی بــرای دریافــت تســهیات ســرمایه 

ــت. ــوده اس ــت ب ثاب
ــرد: در  ــان ک ــر نش ــان خاط ــتاندار اصفه اس
ــهیات ۶538  ــن تس ــه ای ــا ارائ ــوع ب مجم
شــغل تثبیت و 391۶ اشــتغال جدیــد ایجاد 

خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه مســؤوالن کشــور معتقدند 
ــور  ــش کش ــن چال ــادی مهم تری ــکات اقتص ــه مش ک
ــاد  ــکات، اقتص ــن مش ــع ای ــرای رف ــت: ب ــت، گف اس

ــد زد. ــرف اول را خواه ــی ح مقاومت
ــت بیشــتر  ــه اینکــه دول ــا اشــاره ب ــان ب ــور در پای زرگرپ
بــر روی حــل مشــکات واحدهــای کوچــک اقتصــادی 
متمرکــز شــده اســت، اذعــان کرد: بســته حمایتــی دولت 
ــه حــل مشــکات اقتصــادی  ــه واحدهــای کوچــک ب ب

کشــور کمــک خواهــد کــرد.

کوشــش تبــار گفــت: کارکــردن در حیطــه اي کــه در 
راس آن دکتــر رحمانــي فضلــي قــرار دارد بــا توجــه بــه 
تخصــص و حساســیت هــاي ویــژه وي بــه حوزه روســتا 
ــا  ــه توســعه روســتایي بســیار خطیــر اســت ام و مقول
خوشــحالم از اینکــه در یک سیســتم چابــک و پویا قرار 
ــا همــکاري و کمــک یکدیگــر  گرفتــه ام و امیــدوارم ب

ــم. ــي برداری ــه جلوی ــرم هــاي روب ق
در ایــن مراســم حکــم انتصــاب  ســعیدرضا جندقیــان 
بــه ســمت سرپرســت معاونــت امــور دهیاریهــا توســط 

مهنــدس خنــدان دل بــه وي اعطــاء شــد.
همچنیــن از خدمــات محســن کوشــش تبــار ســازمان 
ــا  ــور دهیاریه ــت ام ــمت معاون ــدي س ــان تص در زم
ــه ســمت  ــه انتصــاب ب ــي و حکــم وي در زمین قدردان

ــه وي اعطــاء شــد. ــز ب مشــاور رئیــس ســازمان نی
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پیام معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خطاب به 

شهرداران استان به مناسبت 1۴ تیرماه، 
روز شهــــرداری ها و دهیــاری ها

ــک 14  ــن تبری ــی ضم ــه در پیام ــی طرف ــد عل محم
تیرمــاه، به شــهرداران اســتان، خواســتار تبییــن و اجرای 
ــا  سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی در امــور مرتبــط ب

توسعه ی شهری شد. 
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومی اســتانداری اصفهان، 
ــتان و  ــهرداران اس ــه ش ــاه ب ــک 14 تیرم ــن تبری ضم
خواســتار توجــه آنــان بــه تبییــن و اجرای سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی در امــور مرتبــط با توســعه ی شــهری 
و ســرلوحه قــرار دادن اصــل خدمــت بــی منــت بــه مردم 

و صــادق بــودن بــا آن هــا شــد.
متن پیام بدین شرح می باشد:

فــرا رســیدن 14 تیرماه روز شــهرداری ها و دهیــاری ها را 
گرامــی داشــته و از خدمــات مجاهدگونه شــما و همکاران 
ــف  ــای مختل ــش ه ــا و بخ ــت ه ــان در معاون محترمت
شــهرداری هــای اســتان صمیمانــه قدردانــی مــی نمایــم.

ایــن روز در روزشــمار جمهــوری اســامی ایــران فرصتــی 
اســت بــرای یــادآوری تــاش هــای شــبانه روزی خادمین 
بــی ادعــا ی مــردم در مدیریت شــهری کــه بــرای آبادانی 
ــران اســامی ســخت کوشــند و  و اعتــای شــهرهای ای
ــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی و در هــم آمیختــن  ب
تخصــص و تعهــد در مســیر تحقق منویــات رهبــر فرزانه 

ی انقــاب اســامی در میــدان کار و تــاش گام بــر مــی 
دارنــد.

بــا توجــه بــه گســترش فرهنــگ شهرنشــینی، وظایــف 
ــود و  ــی ش ــر م ــترده ت ــه روز گس ــا روز ب ــهرداری ه ش
شــهرداری هــا بیــش از گذشــته نیازمنــد برنامــه ریــزی 
بــرای تحقــق ســند چشــم انــداز، ارتقــای شــاخص هــای 

توســعه شــهر و شــهروندی، قوانیــن و مقــررات روزآمــد، 
ماشــین آالت و تجهیــزات جدیــد، ارتقــای ســطح ایمنی، 
تــردد آســان، مدیریت الکترونیــک، شناســایی درآمدهای 
ــد و مشــارکت  ــد و کارآم ــروی انســانی متعه ــدار، نی پای

مطلــوب شــهروندان در شــهرداری مــی باشــند.
ضمــن نکوداشــت ایــن روز بــزرگ در دولت تدبیــر و امید 
توجــه جنابعالــی و تمامــی دســت انــدرکاران حــوزه های 
مدیریــت شــهری را بــه تبییــن و اجــرای سیاســت هــای 
اقتصــاد مقاومتــی در امــور مرتبــط با توســعه ی شــهری، 
کــه باعــث رشــد و شــکوفایی کشــور در تمامــی عرصــه 
هــا مــی گــردد جلــب مــی نمایــم و امیــدوارم در زمینــه 
فرهنــگ ســازی مشــارکت همدالنه مــردم و مسئولســن 
ــت  ــدار، عدال ــای پای ــق درآمده ــهری، تحق ــت ش مدیری
محــور، افزایــش بهــره وری در طــرح هــای عمرانــی، اصل 
ــا آن  ــودن ب ــادق ب ــردم و ص ــه م ــت ب ــی من ــت ب خدم
هــا را ســرلوحه وظایــف ســازمانی خــود قلمــداد نمائیــد. 
توفیقــات روز فــزون حضرتعالــی در ظــل توجهــات 
حضــرت ولــی عصر)عــج(، تحقــق منویــات مقــام معظم 
رهبری)مدظلــه العالــی( در ســایه دولــت تدبیــر و امیــد، 
خدمــت بــه مــردم شــریف شــهرهای اســتان اصفهــان را 

از درگاه احدیــت مســئلت دارم.

ــره ســازمان در روز دوشــنبه،  جلســه هیــات مدی
21 تیــر 95  در ســاعت 14:30 در دفتــر مرکــزي 
ســازمان بــا تــاوت آیاتــی چنــد از کام ا... مجیــد، 

جلســه آغــاز گردیــد.
 در ابتــدای ایــن جلســه، آقایــان مهنــدس واحدی 
ــر  ــاي اصغ ــان آرا و آق ــرکت س ــل ش ــر عام مدی
باقــری، مدیرعامــل شــرکت همیــار شــهر، از 
شــرکت هــای وابســته بــه ســازمان همیــاری، کــه 
مقــرر بود در جلســه حاضــر و گزارشــی از عملکرد 
و برنامــه هــاي آتــی شــرکت هــاي متبوع خــود را 

بــه ســمع و نظــر اعضــاء رســاندند.
  مهنــدس واحــدی، از وضــع موجود و ســرمایه گزاریهایی 
ســازمان ســخنانی را ایراد نمودنــد و فعالیت هــای اجرایی 
آزاد راه اصفهــان- کاشــان در مبحــث ترمیــم و آســفالت 
جــاده اي، پیــش بیني و پیاده ســازی سیســتم هوشــمند 
ــا  ــه ب ــه صــورت الکترونیکــی )ETC( ک ــوارض ب اخــذ ع
ــوارض  ــت ع ــت و پرداخ ــر دریاف ــهولت در ام ــدف س ه
صــورت مــی گیــرد و دیگــر مســائل مرتبــط بــا شــرکت 
و پــروژه هــای کــه جهــت عملیاتــی نمــودن بــه ســان 
آرا ســپرده شــده ماننــد پــروژه احــداث تقاطــع همســطح 
شــهیدان حجتــی و پــروژه زیــر گــذر شــهر نجــف آبــاد، 

ــه نمودند. ــی ارائ توضیحات
 ســپس آقــای اصغــر باقــری، مدیرعامــل همیار شــهر که 
 IT شــرکت تحــت نظــارت وی وظیفــه انجــام پروژه هــای
شــهرداریهای اســتان را برعهــده دارد، در خصــوص وظیفه 
اجــرا و عملیاتــی کــردن ایــن پروژه هــا در حــوزه ســخت 
افــزاری و نــرم افــزاری و مشــکاتی که در این مســیرگاها 
شــرکت بــا آن مواجــه هســتند و همچنیــن مبحث مهم 
ایــن حــوزه یعنــی پیــاده ســازی سیســتم نــرم افــزاری 
شــهر ســازی در سطح شــهرداریها، گزارشــی ارائه  نمودند 
و بنــا گردیــد در دفتــر مدیــر کل محتــرم امــور شــهری 

ــه و  ــان مربوط ــور کارشناس ــا حض ــوراها و ب و ش
اعضــاء هیــات مدیره شــرکت همیــار شــهر در این 

خصــوص جلســه ای برگــزار گردیــد.
پــس از اتمــام جلســه و بــه ســمع و نظــر رســیدن 
گــزارش دو نفــر مدیران عامل شــرکتهای وابســته 
و در ادامــه جلســه، مدیرعامــل ســازمان بــا ارائــه 
ــا  ــه ب ــده در رابط ــام ش ــات انج ــرحی از اقدام ش
مصوبــات قبلــی هیــات مدیــره، مــوارد قابــل طرح 
را جهــت بحــث و بررســی مطــرح و پیرامــون آن 

گفتگــو و مصوباتــی بــه شــرح زیــر صــادر شــد:
 تصویــب خریــد و واگــذاری خودروهــای ســبک 
و ســنگین بــه تعــدادی از شــهرداریهاي متقاضــی، 
بررســی مجــدد ســرمایه گــذاری در 20 واحــد ویایــی 
مجموعــه فرهنگــی- رفاهــی زاینــده رود، اخــذ عــوارض 
ــط  ــان توس ــان- کاش ــی)ETC( آزاد راه اصفه الکترونیک
ــاده 241  ــه اصــاح م ــان آرا، بررســی اباغی شــرکت س
ــی  ــات اجرای ــري اقدام مجلــس شــوراي اســامی، پیگی
پــروژه احــداث تقاطــع غیــر همســطح شــهیدان حجتي 
نجــف آبــاد بــه کارفرمایــی شــرکت ســان آرا و همچنیــن 
دیگرمصوبــات هیــات مدیــره کــه بــرای اجــرا بــه مدیــر 

عامــل ســازمان تفویــض گردیــد 

به گزارش نگاه شهر: 

نشست هیات مدیره سازمان همیاری
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برنامـه هـای کوتاه مدت، میـان مدت و بلنـد مدت دولت 
بـرای کاهـش آلودگـی هـوای کانشـهرها که در جلسـه 
19 خـرداد مـاه هیـات وزیران به تصویب رسـید از سـوی 
معـاون اول رئیـس جمهـوری بـرای اجـرا ابـاغ شـد که 
بموجـب آن 22 هزار میلیارد ریال تسـهیات به نوسـازی 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی بـار و مسـافر کانشـهرها 

اختصـاص مـی یابد.
روابـط عمومـی سـازمان شـهرداری هـا و  بـه گـزارش 
دهیـاری هـای کشـور، به موجـب این مصوبه در راسـتای 
اجـرای برنامـه یک سـاله جایگزینی خودروهای فرسـوده 
حمـل ونقـل عمومـی در برنامـه کاهـش آلودگـی هـوای 
ایـران  اسـامی  جمهـوری  مرکـزی  بانـک  کانشـهرها، 
موظـف اسـت مبلـغ 22 هـزار میلیـارد تومان تسـهیات 
بـا نـرخ 20 درصـد را از طریـق بانـک هـای عامل)ملـی، 
ملـت، صـادرات، تجارت و توسـعه تعاون( جهت نوسـازی 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی بـار و مسـافر کانشـهرها 

دهد. اختصـاص 
بـر اسـاس این مصوبـه، همچنین وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت انعقاد قرار داد خودروسـازان  را بـا بانکهای عامل 
ذی ربـط تعییـن شـده بـه نحـوی تنظیـم مـی نماید که 
10 درصـد از نـرخ تسـهیات فوق الذکـر از محل تخفیف 

قیمـت خـودرو های مـورد نظر تامیـن گردد.
سـازمان مدیریـت وبرنامـه ریـزی کشـور موظـف اسـت 
نوسـازی  طـرح  اجـرای  در  را  دولـت  باعـوض  کمـک 
از محـل  عمومـی  نقـل  و  فرسـوده حمـل  خودروهـای 
اعتبـارات مصـوب مربوط قانـون بودجه سـال 1395 کل 

کشـور تامیـن نمایـد.
همچنیـن وزارت نفـت ) سـازمان بهینـه سـازی مصـرف 
سـوخت و انـرژی( موظـف اسـت منابـع حاصـل از صرفه 
جوئـی سـوخت، موضوع مـاده 12 قانون رفـع موانع تولید 
قابـت پذیـر و ارتقای نظام مالی کشـور- مصـوب 1394- 
را در فواصـل سـه ماهه با رعایت سـایر قوانیـن و مقررات 

هزینـه نماید.
بـه منظور هماهنگـی و نظارت بـر اجرای مطلـوب برنامه 
هـای کوتـاه مـدت و بلندمدت و نیـز انجـام اقدامات الزم 
بـرای تحقـق برنامـه بلنـد مـدت برنامـه جامـع کاهـش 
آلودگـی هوای کانشـهرها، کارگروهی به ریاسـت معاون 
اجرایـی رئیس جمهـور و عضویت وزارتخانه های کشـور، 
راه و شهرسـازی، نفـت، صنعـت، معـدن وتجـارت، امـور 
اقتصـادی و دارایـی و سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
کشـور، سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، بانـک مرکزی 
جمهـوری اسـامی ایـران، نیـروی انتظامـی جمهـوری 
اسـامی ایران و شـهرداری کانشـهر ذیربط تشـکیل می 

گردد.
تصمیمـات کارگـروه مذکـور با رعایـت قوانیـن و مقررات 
مربوطـه بـرای کلیـه دسـتگاه هـای اجرایـی ذی ربـط و 
شـهرداری هـای کشـور الزم االجراسـت. در مـواردی که 
تحقـق تصمیمـات کارگـروه نیازمند تصمیم گیری سـایر 
مراجـع ذی ربـط قانونـی اسـت، مراتب به مرجـع مذکور 

بـرای تصمیـم گیـری نهایی ارسـال می شـود.
ایـن مصوبه دارای پیوسـتهای مختلفی که شـامل تکالیف 

دسـتگاه ها و زمـان بندی های اجرای آنهاسـت.

22 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و 

مسافر کالنشهرها اختصاص یافت

الیحه مدیریت یكپارچه ایمني 
شهر و روستا بررسي شد

الیحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا در نشست هم اندیشي تني 
چند از معاونان امور عمراني استانداري ها با قائم مقام، معاون امور شهرداري 
ها و مدیران سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در این سازمان 

تشکیل شد، مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، در 
ابتداي این جلسه علي نوذرپور معاون امور شهرداري هاي سازمان گفت: 
تدوین الیحه مدیریت یکپارچه ایمني شهر و روستا یکي از تکالیف سند 
آسیب شناسی کالنشهرها در بخش آتش نشانی و امور ایمنی است که در 

دي ماه 93 به تصویب هیات وزیران رسید و ابالغ شد.
وي افزود: بموجب این مصوبه، مسوولیت تدوین الیحه مدیریت یکپارچه 
ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقاء سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور 
از سوي دولت به وزارت کشور)سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور( 
واگذار شد و پیش نویس این الیحه از سوي دفترهماهنگي عمراني و 
خدمات شهري سازمان و با همکاري شهرداري هاي کالنشهرها و تني 

چند از صاحب نظران تهیه شده است.
در ادامه مسعود احمدي مدیرکل دفتر هماهنگي عمراني و خدمات شهري 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور گزارشي از نحوه خدمت 
رساني آتش نشاني هاي کشور ارئه نمود و وجود دستگاه هاي متعدد در 
حوزه ایمني و آتش نشاني در شهرها و روستاها و عدم شفافیت قانوني در 
نحوه ارائه خدمات آتش نشاني در فضاي بین شهرها و روستاها را از جمله 

موضوعات مطرح برشمرد.
وي سپس به تجربیات برخي کشورها اشاره نمود و گفت: در کشور ژاپن، 
آتش نشاني ها مسئول اطفاء، امدادونجات، اورژانس، پیشگیري و مدیریت 
بحران هستند و اقدامات زیادي در زمینه ساماندهي نیروهاي مردمي و 
داوطلبان حرفه اي دوره دیده براي حضور در مواقع بحراني انجام شده 
است. وي افزود: در کشور فرانسه مسئوایت آموزش، امداد و اطفاء در سطوح 
ملي، منطقه اي و بخشي بر عهده آتش نشاني هاست و گروه هاي امداد، 

پشتیباني و آموزش در حال فعالیت هستند.
وي در ادامه گفت: در کشور ترکیه مجموعه هاي شهر و روستا تعریف شده 
اند و سپردن وظیفه ایمني و امداد و نجات بر عهده شهر بزرگتر است و 
مسئولیت آموزش و عملیات و امدادرساني برعهده شهرداري است و از افراد 

باالي 18 سال مالیات ایمني اخذ مي شود.
احمدي سپس به الیحه پیشنهادي مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا 
اشاره کرد و گفت: بموجب این الیحه، کارگروهي در سطح ملي بریاست 
وزیر کشور و با حضور مسئوالن ذیربط دستگاهها، در سطح استاني بریاست 
استانداران و در سطح شهرستان بریاست فرمانداران به این منظور تشکیل 

مي شود.
وي در ادامه گفت: در شهرهاي بزرگ و شهرها و روستاهاي در شعاع 
15 کیلومتري از ایستگاه و15 دقیقه خارج از شهر، شهر بزرگ مسئولیت 

مدیریت اجرایي آتش نشاني و امور ایمني را برعهده دارد.
احمدي افزود: در مجموعه هاي شهر و روستا انجام اقدامات مشترک شهر 
و روستا زیر نظر و با تشخیص کارگروه استاني و یا کارگروه شهرستاني و با 

در نظر گرفتن حضور آتش نشانان داوطلب انجام مي شود.
وي در ادامه اظهار کرد: در این پیش نویس مسئولیت اطفاء، امداد و 
نجات و نظارت بر ایمني ساختمان ها بر عهده مدیریت اجرایي ایمني در 

شهرداري ها قرار گرفته است.
در ادامه حاضران در جلسه نظرات و پیشنهادهاي خود را در خصوص پیش 
نویس این الیحه بیان نمودند که برخي از آنها عبارت بود از: ضرورت 
پاسخ شفاف به ابهامات و خالءهاي قانوني فعلي در زمینه اقدامات آتش 
نشاني ها در شهرها وروستاها و فضاي بین شهرها و روستاها، توجه به 
اقلیم متنوع آب وهوایي استانها و وجود بحران هاي مختلف در مناطق 
مختلف کشور که نیازمند اقدامات آتش نشاني هاست، ضرورت پرهیز از 
تداخل با سایر قوانین، مشخص شدن نحوه فعالیت بخش خصوصي و 
آنش نشانان داوطلب، مشخص شدن مکانیسم هاي نظارتي، توجه به 
ارائه آموزش هاي کاریردي، مشخص شدن نحوه اختصاص منابع مالي 

به آتش نشاني ها.
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حاج حیدری شهردار خمینی شهر:

امروز از شعار »نمی شود، نمی توانیم ،  نمی گذارند«
 به شعار »می شود؛ می توانیم و با حمایت و همدلی مردم بر موانع 

و مانع تراشان غلبه  می کنیم« رسیده ایم

شـهرداری خمینی شـهر با تمام پرسـنل خود نشـان داد 
کـه در بدتریـن شـرایط اقتصـادی هـم می توان بـه مردم 
و در نتیجـه آن بـه نظـام خدمـت کـرد و رضایـت مـردم 
را بدسـت آورد.در فعالیت هـای شـهرداری، چنـد نکتـه 
برجسـته شـده اسـت کـه بـرای برخـی از کسـانی که به 
دنبال منفعت طلبی و کم کاری یا سیاسـی کاری هسـتند 
غیـر قابل هضم است.نخسـت آن که شـهردار اسـتاندارد 
خدمتگـزاری را در شـهر باال برده اسـت و مدیران ضعیف 
بـرای سـوءمدیریت خـود دیگـر نمی تواننـد بهانه تراشـی 
کننـد.دوم نـگاه همـه جانبـه و براسـاس اولویـت به همه 
بخش هـای شـهر، سـوم انجـام سـریع طرح هـا و پروژه ها 
و اتمـام بـه موقـع آنهـا و مهمتـر از همـه تحـول دیدگاه 
مـردم و تغییـر نگـرش آنـان بـه زندگـی اجتماعـی و 
همزیسـتی مسـالمت آمیز اسـت که شـاید مهمترین کار 
شـهردار باشـد. قطعـا ممکـن اسـت نقدهایی نیز بـه این 
فعالیت هـا وارد باشـد کـه بایـد صادقانـه و شـفاف بیـان 
شـود و در نقطـه ای که کسـی احتمـال نادرسـتی در کار 
می بینـد بصـورت عینـی آن را بیـان کنـد تـا در صـورت 
اشـکال برطـرف گردد، سـخنان ابهام آمیـز و دور از انصاف 
نـه تنهـا گرهـی از کار نمی گشـاید که صرفا مانعـی برای 
انجـام کار اسـت و آبادانـی را بـه تاخیر می انـدازد. همین 
جاسـت که نقـش اهالی مطبوعات و صاحبان قلم بسـیار 
مهم اسـت.اگر اهـل قلم و مطبوعه ای می بینـد که مردم 
از کار خدمتگـزاران خود در هر بخشـی رضایت دارند باید 
صادقانـه اطاع رسـانی کننـد و گرفتار دام سیاسـت بازان 
و منفعـت طلبان نشـوند چرا کـه در ایـن گونه فعالیت ها 
حـق مردم مهم اسـت و حال که عموم مردم خوشـحالند 
و از کارهـای عمرانـی و فعالیتهـای آبادانی رضایـت دارند 
بـا آنـان همراه شـوند و رضایـت خـدا و خانواده خـدا را با 
شـیطنت های افـرادی انـدک از بیـن نبرنـد کـه» الناس 
عیـال لل« اصغـر حاج حیدری شـهردار خمینی شـهر به 
مناسـبت روز شهرداری ها در گفتگو با مطبوعات و رسانه 
هـا ضمن تسـلیت ایام قـدر ، از تمام همـکاران و معاونین 
خـود در شـهرداری قدردانـی کـرد و توفیقـات بدسـت 
آمـده را مرهـون تاش و مجاهـدت آنان دانست.شـهردار 
خمینی شـهر گفت بدون حمایت معاونین و همکارانم در 
شـهرداری هیچ کاری به نتیجه نمی رسـید که صمیمانه 
از آنهـا سپاسـگزارم وی سـپس به پروژه های انجام شـده 
شـهرداری در این دو سـال اشـاره کرد و گفت نخسـتین 
طـرح در خیابان شـهید رجایی اجرا شـد کـه آن را از یک 
خیابان سـوت و کـور به یک بلوار سرسـبز تبدیل کردیم. 

او گفـت در آن زمـان بـا وجـود مشـکات 
عظیم شـهرداری و نبـود بودجه هیچکس 
بـاور نمـی کـرد کـه بتوانیـم سـنگ روی 
سـنگ بگذاریـم امـا بـا عنایـت خداونـد 
شـروع بـه کار کردیم.وی گفت بعـد از آن 
طرح هـای شـهرداری پیاپی کلیـد خورد 
و یکی پس از دیگری به سـرانجام رسـید.

یکـی از مهمترین این طرح ها آزادسـازی 
اسـت  شـهریور  خیابـان 17  تکمیـل  و 
کـه سـال هـا معطـل مانـده بود.تکمیـل 
بلـوار عطاران،آزادسـازی خیابـان شـهید 
ترافیکی،طـرح  هـای  گـره  صدوقی،رفـع 
چـاه  حلقـه   ۶ صفائیه،حفـر  میـدان 
عمیق،پارک بهشـت،پارک سـامت،پارک 
نهـال  5000اصلـه  کاشـت  و  شـهروند 
فعالیتهایـی اسـت کـه انجام شـده یـا در 
حال انجام اسـت.وی با اشـاره بـه دو طرح 
بزرگ دیگر ،از منطقه گردشـگری چشمه 
الدر بـه عنـوان یک طـرح ملی یـاد کرد و 
گفـت در چشـمه الدر 200 هکتـار زمین 
امـکان فعالیت های گسـترده ای را فراهم 
مـی کند کـه هم از نظر اقتصـادی و هم از 
نظر فرهنگی تاثیرات گسـترده ای بر شهر 

خواهد گذاشـت.  
وی منطقـه گردشـگری چشـمه الدر را 
یـک فرصـت بزرگ بـرای مردم دانسـت و 
گفت؛ اسـتقبال مردم ازمنطقه گردشگری 
چشـمه الدر خـارج از تصور اسـت و حتی 
منتقـدان را هـم دعـوت مـی کنـم تـا به 
ایـن منطقه حضور یابند و  ناظر اسـتقبال 
مـردم از آن در هنـگام افطار  و دعا باشـند.

شـهردار با ذکر این که منطقـه الدر محل 
خیر و برکت اسـت گفت در برنامه جشـن 
امـام حسـن )ع( کـودکان اوتیسـمی بـه 
آنجـا آمـده بودنـد که خُیـران توجـه ویژه 
ای بـه آنـان کردنـد و در برنامـه ای کـه از 
قبـل پیش بینی نشـده بـود 77۶00000 
تومـام پـول و 32 قطعـه طا بـرای کمک 
به بیماران اوتیسـمی جمع آوری شـد.وی 
بـا اشـاره به ایـن که هـر بیمار اوتیسـمی 
در مـاه نزدیـک بـه سـه میلیـون تومـان 

هزینـه بـرای خانـواده اش دارد گفت توجه به 
ایـن بخش یکـی از مهمترین برنامه ها اسـت 
و بحمـدالل گام مهمـی برداشـته شـد و اگـر 
ایـن برنامـه از قبل پیش بینی می شـد قطعا 
میـزان کمک-ها افزایـش می یافت. وی گفت 
در چشـمه الدر یـک چهارباغ احـداث خواهد 
شـد کـه آن را بـه خمینـی شـهر متصل می 
کنـد و طراحـی خوبـی بـرای آن پیـش بینی 

شـده است.
اصغـر حاج حیـدری به پروژه بام سـبز اشـاره 
کـرد و گفـت ایـن پـروژه نیـز در حـال انجام 
و قصـر کازرونـی کـه در ارتفـاع بام سـبز قرار 
دارد در حـال مرمت اسـت.وی به ابنیه میراث 
فرهنگـی اشـاره کرد و گفـت خانـه زهتاب و 
خانه عماد سـیادت در حال مرمت و بازسـازی 
هسـتند کـه بـزودی هنرمنـدان می-تواننـد 
در خانـه زهتـاب فعالیـت کنند.وی در پاسـخ 
بـه پرسشـی در ارتباط با دانشـگاههای شـهر 

عنوان 
کرد خمینی شـهر از شـش جهت به دانشگاه 
منتهـی مـی شـود و این باعـث افتخـار مردم 
این شـهر اسـت.وی گفت ما نیز تـاش کرده 
ایـم که با دانشـگاههای مختلف شـهر ارتباط 
برقـرار کنیم و از توان علمـی آنها در مدیریت 
شـهر بهره مند شـویم.وی گفـت مرکز علمی 
تحقیقاتـی اصفهان کـه در مجاورت دانشـگاه 
صنعتـی قـرار دارد عمـا  در حـوزه فعالیـت 
مـا می باشـد کـه ارتبـاط خوبی با شـهر دارد. 
شـهردار در همیـن ارتبـاط به موضوع پسـاب 
هـا اشـاره کـرد و گفت ایـن طرح یکـی از آن 
طـرح هایـی اسـت کـه بـا دانشـگاه صنعتی 

دربـاره آن مذاکره شـده اسـت.
اصغر حاج حیدری در پاسـخ به اینکه رابطه او 
بـا محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شـهر 
چگونه اسـت گفت من با ایشـان رابطه بسیار 
حسـنه ای دارم و ایشـان هم قـول داده اند که 
در آبادانـی شـهر همـراه شـوند؛ همانگونه که 
فرمانـدار و نماینده پیشـین در این مدت برای 
به ثمر رسـیدن فعالیت ها از شـهردار حمایت 
کرده انـد.وی گفت نماینده شـهر در افتتاحیه 
دفتر خود عنوان کرد که از شـهردار و فعالیت 

شهردار 
خمینی شهر در 
دوسال و نیم 

گذشته با توجه 
به فعالیت های 

گسترده ای 
که انجام داده 
نگاه مردم این 
شهر به مدیران 
نظام اسالمی 
را تغییر داد و 
بر اعتبار آنان 
افزود. شهری 

که با وجود 
سرمایه های 

انسانی و 
فرهنگی،اغلب 

گرفتار نگاههای 
محدود 

محله-گرایی و 
سیاسی کاری 

بود برای 
نخستین بارشاهد 
همدلی مسئوالن 

و مردم برای 
آبادانی شهر 

هستند.
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علی اصغــر حــاج حیــدری  بــا بیــان اینکــه احــداث بــاغ 
ــات  ــوالت و اقدام ــال تح ــه دنب ــهر ب ــهر خمینی ش ش
جهــادی انجام شــده در دو ســال گذشــته اســت، گفــت: 
ــه اول بیــش  ــق شــدیم در مرحل در ســال گذشــته موف
ــی و در  ــاغ کازرون ــی ب ــع از اراض ــر مرب ــزار مت از 35 ه
ســال جــاری در دومیــن مرحلــه 40 هــزار مترمربــع از 
اراضــی مجــاور و ســاختمان قصــر کازرونــی را خریــداری 

و تملــک کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در روزهــای گذشــته کلیــه اراضــی 
ــط  ــی توس ــاغ کازرون ــر و ب ــی قص ــاختمان تاریخ و س
ــای  ــت: در ماه ه ــد گف ــک ش ــل و تمل ــهرداری تحوی ش
ــن اراضــی  ــه ای ــال آب ب ــته طــرح احــداث و انتق گذش
انجــام شــد و در آینــده نزدیــک ایــن منطقــه بــه عنــوان 
ــرار  ــی جهــت اســتفاده عمــوم ق ــه ســبز و طبیع منطق

خواهــد گرفــت.
شــهردار خمینی شــهر بــا بیــان اینکــه منطقــه بــام ســبز 
ــگری  ــی، گردش ــی، تاریخ ــای طبیع ــی ظرفیت ه دارای
ــی  ــات و اراض ــتانی در دل باغ ــای کوهس ــا جاذبه ه و ب
ــل  ــه مح ــن منطق ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــاورزی اس کش
ــا  ــارکتی ب ــرمایه گذاری مش ــرای س ــبی ب ــیار مناس بس
ــق  ــی مناط ــه یک ــدن ب ــی و تبدیل ش ــش خصوص بخ

ــت. ــتان اس ــگری اس گردش
ــه  ــه دو ابنی ــن منطق ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــود  ــوی وج ــه و پهل ــت دوره قاجاری ــا قدم ــی ب تاریخ
ــاختمان های  ــی از س ــفانه یک ــت: متأس ــان داش دارد، بی
ــه درآمــد ســاختمان قصــر تاریخــی  بــه صــورت مخروب
کازرونــی قابــل احیــاء و بازســازی اســت، مرمــت و 
بازســازی ایــن دو ابنیــه در دســتور کار شــهرداری قــرار 

ــت. گرف
ــن  ــری ای ــه کارب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدری ب ــاج حی ح
ــت  ــت، ظرفی ــی اس ــی و تفریح ــری رفاه ــه کارب منطق

احــداث باغ مــوزه بــرای معرفــی بهتــر ســابقه تاریخــی و 
فرهنگــی آداب  و رســوم خمینی شــهر در آن وجــود دارد، 
ــورای  ــت ش ــا حمای ــهر ب ــهرداری خمینی ش ــت: ش گف
شــهر تــاش مي کنــد در مــدت باقی مانــده از ایــن دوره 

ــه مــردم اهــدا کنــد. ایــن مجموعــه تکمیــل و ب
شــهردار خمینی شــهر تأکیــد کــرد: بــا توجه بــه ظرفیت 
ــا  ــم ب ــاش می کنی ــه ت ــن منطق ــی در ای فضــای طبیع
کاشــت انــواع درختــان بومــی و در حــال انقــراض عــاوه 
ــن  ــادر، ای ــای ن ــی و میوه ه ــای باغ ــظ گونه ه ــرای حف ب

منطقــه باغ مــوزه طبیعــی و باغــی تبدیــل شــود.
ــه  ــه مــردم خمینی شــهر نویــد داد: همان گون شــهردار ب
نــوروز منطقــه  ایــام  در  و  کــه در ســال گذشــته 
گردشــگری الدر تحویــل مــردم و گردشــگران اســتان و 
کشــور شــد امســال نیــز فــاز اول منطقــه گردشــگری و 
ــده  ــای باقی مان ــام ســبز در ماه ه ــاغ شــهر ب تفریحــی ب
منطقــه  ایــن  اول  فــاز  و  مهیــا می شــود  از ســال 
ــردم  ــا م ــوروز و اســتفاده خانواده ه ــد ن ــا عی ــان ب همزم

ــود. ــاده ش ــهر آم خمینی ش
ــبز در دل  ــام س ــی ب ــه طبیع ــت منطق ــر اس ــل ذک قاب
اراضــی کشــاورزی خمینی شــهر و شــهر  باغــات و 
اصغرآبــاد قــرار دارد کــه از دوره هــای گذشــته بــه 
عنــوان یــک منطقــه تفریحــی و گردشــگری محســوب 

. ســت ه ا می شد
ــات موجــود  ــرای حفــظ و باغ ــه عــاوه ب ــای منطق احی
منطقــه قطعــاً بــه توســعه صنعــت گردشــگری و افزایش 
ــه عنــوان یــک  ــی شــهرداری خمینی شــهر ب ــع مال مناب

ــدار محســوب می شــود. منبــع درآمــد پای
ــن  ــداری نادرتری ــظ و نگه ــت حف ــه ظرفی ــن منطق ای
گابــی،  انــواع  جملــه  از  خمینی شــهر  میوه هــای 
ســیبری، زردآلــوی شــکرپاره و انــواع آلــو، آلوچــه بومــی 

و در حــال انقــراض را دارد.

شهردار خمینی شهر: 
عملیات احداث باغ شهر خمینی شهر به عنوان 

یک طرح رفاهی و تفریحی در منطقه بام سبز با 
وسعتی بیش از 75هزار مترمربع شروع شد

هـای عمرانی و بهبود آبادانی شـهر حمایـت خواهد کرد.
شـهردار خمینـی شـهر تاکیـد کـرد اختافـات و محله-

گرایی برای فعالیت های عمرانی شـهر َسـُم مهلک اسـت 
و باعث توقف می-شـود.وی با خسـته نباشـید به اعضای 
شـورای شـهر گفت مهمترین کار در شـهر انجام فعالیت 
هـا بـر اسـاس اولویت هـا اسـت و در این موضوعـات باید 
شـهر یکپارچـه دیـده شـود. وی بـا اشـاره به بودجـه 80 
میلیـارد تومانـی شـهر در سـال 95 گفـت ۶5 درصد این 
بودجـه عمرانی و 35 درصد آن جاری اسـت .وی افزود در 
بودجـه بندی آنچه که برای شـهرداری مهم اسـت اجرای 
پـروژه هـا بـر اسـاس اولویـت اسـت.مثا مـا انجـام طرح 
خیابـان 17 شـهریور را کـه نزدیـک بـه سـه دهه معطل 
مانـده بـود در اولویت قـرار دادیم یا طـرح خیابان مرکزی 
برمی گـردد به چهل سـال پیش که تا کنون انجام نشـده 

است.
وی  در بخـش دیگـری از صحبت های خودگفت با انجام 
کارها و پروژه ها توسـط شـهرداری سـاالنه نزدیک به سه 
میلیـارد تومان صرفه جویی میشـود که در صـورت انجام 
آن توسـط پیمانکار؛ شـهرداری سـه میلیارد در سال ضرر 
می کنـد. او گفـت پـول شـهرداری متلق به مردم اسـت و 
مـا بایـد ببینیم که پول آنـان را چگونه هزینـه می کنیم.

وی گفـت شـهرداری بـا امکانـات موجـود توانسـته طرح 
هـای متعدد خود را به اجرا برسـاند کـه از آن جمله طرح 
چشـمه الدر اسـت که در جشـن امـام حسـن)ع(نزدیک 
بـه سـی چهل هـزار نفـر از آن برنامـه اسـتقبال کردند و 
رضایـت خـود را با ماندن تـا پایان برنامه نشـان دادند.وی 
گفـت کدام نقطه شـهر قابلیت جـا دادن چنین جمعیت 

عظیمی را دارد.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه این که کنگره سـرداران شـهید 
در آبـان مـاه برگـزار مـی شـود گفـت مـا یکصـد میلیون 
تومـان بـه آن اختصـاص داده ایـم و امکانـات مختلفی نیز 
بـه کار خواهیـم گرفت تا آبرومندانه برگزار شـود.وی گفت 
البتـه بودجـه این گونه برنامه ها ملی اسـت کـه دبیرخانه 
مشـخصی دارد و آن بودجـه را هزینـه می کنـد. وی در 
خصـوص شـهدای گمنـام هـم گفـت تمـام امکاناتی که 
تاکنون در آنجا اسـتفاده شده متعلق به شـهرداری است و 
من همین جا اعام می کنم که طبق پروتکل؛ مسـئولیت 
به عهده مرکز ارزشـهای دفاع مقدس اسـت و طبق توافق 
هزینـه هـا به عهده آنـان و اجرا به عهده شـهرداری اسـت 
کـه در صـورت تامین هزینه ها شـهرداری در اسـرع وقت 

نسـبت به انجـام وظیفه خـود اقدام خواهـد کرد.
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احداث کنار گذر شهید کریمی در 
کاشان

معـاون فنی و عمراني شـهرداري کاشـان، از احداث کنار 
گذر »شـهید کریمی طاهـری« به طـول 11 کیلومتر به 

عنوان بخشـی از کمربندی این شهرسـتان خبر داد.
گرانمایـه گفت: ایـن پروژه در 2 فـاز 30 میلیارد ریالی به 
صـورت بانـد رفت و برگشـت از جاده محمد آباد شـروع و 

به باالتـراز پلیس راه ختم می شـود.
تفاهم نامـه  اسـاس  بـر  گـذر  کنـار  ایـن  احـداث  وی، 
شـهرداری کاشـان بـا اداره کل راه و شهرسـازی را خاطر 
نشـان کرد و اظهار داشـت: عملیات زیرساختی و آب روها 
توسـط شـهرداری وآسـفالت آن توسـط اداره کل انجـام 

می شـود.
معـاون فنـی و عمرانـي شـهرداري کاشـان، بـا اشـاره به 
انتقال بار سـنگین ترافیکی بلوار قطـب راوندی به عنوان 
جـاده ترانزیتی بـه داخل شـهر و وقوع تصادفـات در این 
مسـیر افـزود: پروژة کنار گذر »شـهید کریمـی طاهری« 
بـه عنـوان یـک محور مـوازی منجـر به کاهـش ترافیک 
شـهری در سـایت اداری، مسـکونی و دانشگاهی، کاهش 
تصادفـات و ایجـاد راه دسترسـی در تکمیـل کمربنـدی 

می شود. کاشـان 
را عامـل هدایـت  ایـن کنـار گـذر  احـداث  گرانمایـه، 
خودروهـای سـنگین از میـدان زجاجـی بـدون ورود بـه 
شـهر ، کاهـش بـار ترافیکـی در میـدان ولی عصر)عج( و 
حرکـت اتوبوس هـای ترمینال بـدون تردد از مسـیر  های 
داخل شـهر و جلوگیری از توقف هـای مکرر آنها در ایجاد 

ترافیـک عنـوان کرد.
وی تصریـح کـرد: رینـگ کنار گـذر از میدان پلیـس راه 
از طریـق بلـوار الزهـرا)س(، بلـوار حضـرت زینـب)س( 
و دانشـگاه کاشـان بـه انتهـای میـدان صنعـت بـا یـک 
انشـعاب بـه سـمت خیابـان مشـفق باالتـر از مصـای 
بقیـه الل االعظـم متصل شـده و پـس از آن به بلـوار امام 
خامنه ای)مدظللـه العالی(، میدان شـهید زارع و از طریق 

بلـوار گازرگاه بـه بلـوار ورودی شـهر وصـل می شـود.
معـاون فنـی و عمرانـي شـهرداري کاشـان تاکیـد کـرد: 
احـداث کنـار گذر مدتهـا به دلیل عـدم تخصیص اعتبار 
متوقـف بـود که سـرانجام با ورود شـهرداری کاشـان این 
بخـش از کمربنـدی در قالـب کنار »گذر شـهید کریمی 

طاهـری« آغاز شـد.
بهره برداری بلوار حضرت زهرا)س( در 

کاشان
معـاون فنـی و عمرانـي شـهرداري کاشـان، از احـداث  و 
بهـره  بـرداری بلوار حضرت زهرا)س( به سـهراب، تا پایان 

دهـة مبارک فجر امسـال در این شهرسـتان خبـر داد.
گرانمایـه گفـت: ایـن پـروژه با هزینـة 40 میلیـارد ریال 

از محـل اعتبـارات شـهرداری  بـا 2 پل به دهانـة 5 و 10 
متـر احداث می شـود که 30 میلیـارد ریـال از این اعتبار 
هزینـة احـداث بلوار و 10 میلیارد  ریال آن برای سـاخت 

ایـن 2 پل اسـت.
وی، با اشـاره به پیشـرفت فیزیکی 80 درصدی زیرسازی 
بلـوار حضـرت زهـرا)س( اظهار داشـت: احـداث این بلوار 
بـه طـول 3 کیلومتـر در بخـش از رینگ ترافیکی شـهر 

کاشـان واقع شـده است.
احداث بلوار حضرت زینب)س(

معـاون فنی و عمراني شـهرداري کاشـان، از احداث بلوار 
حضـرت زینـب)س( در ادامـه بلوار حضرت زهـرا)س( به 
طـول 1400 متر و عـرض 45 متر مربع خبر داد و گفت: 
بـرای احـداث این بلـوار 20 میلیارد ریال بدون احتسـاب 
هزینه هـای رفـع معارضیـن ملکی و  تاسیسـاتی از محل 

اعتبارات جاری شـهرداری هزینه شـده اسـت.
گرانمایـه اظهـار داشـت: بازسـازی جـداول رفـوژ بلـوار 
اردهـال، احـداث بلوار نقوی، بهسـازی بلوار امـام رضا)ع( 
بـه عنوان ورودی شـهر شـامل راه انـدازی بانـد دوچرخه، 
فضای سـبز، محل نشـیمن، آب نما و مسـیر پیاده روی از 

دیگـر پروژهـای کان عمرانی اسـت.
احداث تقاطع غیر همسطح مصال

معـاون فنـی و عمراني شـهرداري کاشـان تصریـح کرد: 
احـداث تقاطـع غیـر همسـطح مصـا  از نـوع روگـذر با 
فیزیکـی ۶0  پیشـرفت  و  ریالـی  میلیـارد  هزینـة 90 
درصـدی بـه منظـور رفع گـرة ترافیکی تقاطع بلـوار امام 
رضـا)ع( بـا محـور اتصالی از بلوار دانشـگاه بـه این تقاطع 

در آینده اسـت.
گرانمایـه، احـداث ایـن تقاطـع غیر هـم سـطح روگذر با 
انتقـال ترافیـک پرسـرعت از روی پـل، خطر تصـادف در 

محـل تقاطع بـا مصـا را حـذف می کند.
احداث مجتمع تجاری اداری امیر کبیر

وی از احـداث مجتمـع تجـاری اداری امیـر کبیـر بـا 
پیشـرفت فیزیکـی 90 درصـدی در این شهرسـتان خبر 
داد و گفـت: ایـن پـروژه بـا متـراژ 8 هـزار متـر مربـع در 
10 طبقه شـامل تجاری، اداری، رسـتوران و انبار احداث 

می شـود.
وی، بـا اشـاره بـه احـداث پارکینـگ طبقاتـی مجتمـع 
تجـاری اداری امیرکبیـر بـا متـراژ یک هزار متـر مربع به 
صـورت جداگانـه در آینـده اظهـار داشـت: 230 میلیارد 
ریـال بـرای سـاخت ایـن مجتمع برآورد شـده اسـت که 

تاکنـون 200 میلیـارد ریـال آن هزینه شـده اسـت.
معـاون فنی و عمراني شـهرداري کاشـان گفـت: احداث 
این مجتمع از نوع پروژه سـرمایه گذاری اوراق مشـارکت 
و مکمـل پـروژة اوراق مشـارکت »میدانـگاه آقـا« اجـرا 

می شـود.

ــان،  ــهرداري کاش ــي ش ــی و عمران ــاون فن مع
ــا« در  ــگاه آق ــی »میدان از اجــرای طــرح عمران
ــای  ــرک احی ــروژه مح ــوان پ ــه عن ــان ب کاش

ــر داد. ــه خب ــت منطق باف
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات و اموربیــن الملل 
شــهرداری کاشــان، بهــروز گرانمایــه در بازدیــد 
اصحــاب رســانه از پروژه هــای حــوزه معاونــت 
فنــی و عمرانــی شــهرداری گفــت: ایــن طــرح 
بــه عنــوان یــک پــروژه ســرمایه گــذاری اوراق 
مشــارکت بــا هــدف احیــای بافــت  منطقــه در 

حــال اجــرا اســت.
ــروژۀ  ــدی پ ــی 50 درص ــرفت فیزیک وی، پیش
ــر  ــزار مت ــعت 18 ه ــا وس ــا« ب ــگاه آق »میدان
ــن  ــت: ای ــار داش ــد و اظه ــادآور ش ــع  را ی مرب
ــای 2500  ــر بن ــا زی ــه ب ــج طبق ــروژه در پن پ
مترمربــع شــامل 80 واحــد تجــاری، رســتوران، 
ــت  ــار و هایپرمارک ــگ، انب ــت فود، پارکین فس

اجــرا می شــود.
ــان  ــهرداري کاش ــي ش ــی و عمران ــاون فن مع
ــر  ــالوه ب ــا« ع ــگاه آق ــروژۀ »میدان ــزود: پ اف
ــت  ــای باف ــهیالت و احی ــات، تس آوردن امکان
ــر و رشــد و  ــه راه ســازی، بهســازی معاب منطق
رونــق و توســعۀ ایــن بافــت را بــه همــراه دارد.
گرانمایــه تصریــح کــرد: بــرای بازگشــایی معبر 
پــروژۀ »میدانــگاه آقــا« و معبــر خیابــان امــام 
ــعیدی  ــت اهلل س ــان آی ــه خیاب ــی)ره( ب خمین
حــدود 20 هــزار متــر مربــع آزاد ســازی در قالب 
احــداث »بلــوار فاطمیــه« انجــام شــده اســت.

ــروژه را از طریــق  ــار پ وی، محــل تامیــن اعتب
اوراق مشــارکت و ســود حاصــل از آن دانســت 
ــال  ــارد ری و اظهــار داشــت: تاکنــون 150 میلی
بــرای عملیــات گودبــرداری، ســفت کاری، 
ســاخت اســکلت و قســمتی از نــازک کاری 
هزینــه شــده اســت و تکمیــل آن تــا پایــان بــا 
احتســاب هزینه هــای زیــر بنایــی نیــاز بــه 150 

ــار دیگــر دارد. ــال اعتب ــارد ری میلی
ــان  ــهرداري کاش ــي ش ــی و عمران ــاون فن مع
تصریــح کــرد: پــروژۀ »میدانــگاه آقــا« از 
اوراق  موفقیت آمیــز  پروژه هایــی  معــدود 
ــازی  ــده س ــل باززن ــه عام مشــارکت اســت ک

بافــت منطقــه می شــود.

معاون فنی و عمراني شهرداري کاشان: 

پروژۀ میدانگاه آقا در کاشان 
بافت منطقـه را احیـا می کنـد
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احداث ساختمان مصالی بقیه اهلل 
االعظم

گرانمایـه، احـداث بلـوار دانشـگاه، بلـوار حضـرت قائـم، 
سـاختمان مصای بقیـه الل االعظم با 70 میلیـارد ریال 
شـامل سـازه های اصلی ورودی بـرادران و خواهران، نیم 
طبقـه اول شبسـتان اصلـی، رواق هـا، گنبد، منـاره های 
2 طـرف ورودی، و مجتمـع تجـاری اداری امیـر کبیـر با 
پیشـرفت فیزیکـی 90 درصـدی را از دیگـر پـروژه های 

عمرانی کان شـهرداری برشـمرد. 
معـاون فنـی و عمرانـي شـهرداري کاشـان افـزود: بلـوار 
نقـوی، بلوار دانشـگاه، بلـوار حضرت قائم، احـداث تقاطع 
غیـر همسـطح مصا، احـداث سـاختمان مصـای بقیه 
الل االعظـم بـا 70 میلیـارد ریال شـامل سـازه های اصلی 
ورودی بـرادران و خواهـران، نیـم طبقـه اول شبسـتان 
ورودی،  طـرف   2 مناره هـای  گنبـد،  رواق هـا،  اصلـی، 
بهسـازی بلـوار امـام رضـا)ع( و مجتمـع تجـاری اداری 
امیرکبیـر بـا پیشـرفت فیزیکـی 90 درصـدی از دیگـر 

پروژه هـای عمرانـی کان شـهرداری اسـت. 
برگزاری سمپوزیوم ملی مجسمه سازی 

کاشان
سرپرسـت سـازمان زیبـا سـازی شـهرداری کاشـان، در 
ادامـه برگـزاری سـمپوزیوم ملی مجسمه سـازی کاشـان 
در سـاخت 13 سـردیس سرداران شـهید این شهرستان 
را یـادآور شـد و افـزود: ایـن طـرح فرهنگـی هنـری از 
نخسـتین فعالیت های سـازمان در سـطح ملی اسـت که 
توسـط 13 هنرمنـد برجسـته و توانمند کشـور اجرا می 

شود.
گرانمایـه، بـا اشـاره به بودجـه شـهرداری در قالب جاری 
وعمرانـی گفـت: مبلغ بودجه شـهرداری در سـال جاری 
440 میلیـارد تومـان اسـت که از این میـزان 75 میلیارد 
و 500 میلیـون تومـان آن جـاری و 334 میلیـارد و500 

میلیـون تومان آن عمرانی اسـت.
اجرای 166 پروژه عمرانی شهرداری 

در کاشان
معـاون فنـی و عمرانـي شـهرداري کاشـان گفـت: 1۶۶ 
پـروژه ایـن معاونـت در سـه بخـش ابنیـه، راه وبانـد و 
آسـفالت از اواسـط سـال گذشـته تاکنون در حال اجرا یا 

در دسـت اقـدام اسـت.
گرانمایـه اظهـار داشـت: 72 پـروژه از ایـن تعـداد مربوط 
بـه ابنیـه، 37 پروژه راه و باند و 57 پروژه آسـفالت اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت :بازدید خبرنـگاران کاشـانی از پروژه 
هـای کان حـوزه معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری 
کاشـان بـا اهـدای کتـاب بـه مناسـبت هفتـه کتـاب و 
کتابخوانـی و زیـارت آسـتان مقـدس ولـی بـن موسـی 

الکاظـم)ع( در راونـد برگـزار

روزه  ســه  تخصصــی  نشســت  نطنــز،  شهرســتان 
ــه  ــه ب ــی کشــور در ابیان ــت جهان ــر ثب ــان دفت کارشناس
پایــان رســید، ســید احمــد نجیبــی مدیــر پایــگاه 
پژوهشــی ابیانــه در ایــن مراســم گفــت: در ایــن نشســت 
عــاوه بــر پیــش بــرد بحث هــای تخصصــی کارشناســان 
و کارآمــوزان دفتــر ثبــت جهانــی کشــور، ثبــت جهانــی 
ــه  ــاز آن ب ــورد نی ــای م ــوازم و گام ه ــی ل ــه و بررس ابیان

ــد. ــته ش ــی گذاش ــث و بررس ــه بح ــدی ب ــور ج ط
نجیبــی گفــت: در ایــن نشســت کارشناســان دفتــر ثبــت 
ــم منظــر  ــت تاریخــی و حری ــردن باف ــاده ک ــی آم جهان
ــی  ــت جهان ــن گام در راه ثب ــه را مهمتری ــی ابیان فرهنگ
ابیانــه دانســتند. ایــن اقدامــات شــامل اصــاح تأسیســات 
خدماتــی از قبیــل گاز، بــرق، تلفــن و ... همچنیــن اصاح 
مظاهــر متحــول شــدة معمــاری ابیانــه از قبیــل درب و 
ــر و هــر  ــا تعــدد درب هــا در معاب پنجره هــای فلــزی و ی
عامــل دیگــری اســت کــه بافــت تاریخــی را از ســیمای 

اصیــل آن دور انداختــه اســت.
ــزود: در ایــن نشســت  ــه اف ــگاه پژوهشــی ابیان ــر پای مدی
دو عامــل مهــم مــد نظــر کارشناســان ارزیــاب یونســکو، 
اصالــت بافــت و یکپارچگــی آن مــورد تأکید قــرار گرفت. 
ــی  ــت قدیم ــات وضعی ــامل اثب ــت ش ــت باف ــل اصال عام
ــور  ــط کش ــت توس ــن وضعی ــظ ای ــات حف ــت و اثب باف
ــرای ثبــت جهانــی اســت. در  پیشــنهاد دهنــده بافــت ب
ایــن راســتا تمامــی عوامــل غیــر اصیــل و نامنطبــق بــا 
ــاح  ــا اص ــذف ی ــت ح ــت، الزم اس ــل باف ــت اصی وضعی

ــتگی  ــم پیوس ــه ه ــات ب ــامل اثب ــی ش ــود. یکپارچگ ش
ــل  ــاح عوام ــا اص ــذف ی ــت و ح ــل در باف ــر اصی عناص
مخــل پیوســتگی بافــت و طبیعــت پیرامــون آن اســت. 
ــی  ــت جهان ــرای ثب ــت ب ــده باف ــنهاد دهن ــور پیش کش
ــت و  ــات اصال ــر اثب ــاوه ب در یونســکو موظــف اســت ع
یکپارچگــی در بافــت پیشــنهاد شــده بــرای ثبــت، برنامه 
ــرای حفاظــت و مدیریــت محوطــه  درازمــدت خــود را ب

ــه یونســکو اعــام کنــد. پیشــنهادی ب
ایشــان تصریــح کــرد در طــول نشســت مدیریــت پایــگاه 
ــرر  ــی مک ــت جهان ــر ثب ــه و کارشناســان دفت ــی ابیان مل
بــه عــزم ملــی بــرای اســتاندارد کــردن محوطــه و 
پایــگاه میــراث فرهنگــی ابیانــه در فرآینــد ثبــت جهانــی 
تأکیــد و اســتفاده از الگــوی مدیریــت بــر محوطــه 
میــراث فرهنگــی اراّئ شــده توســط یونســکو را راه 
حــل اســتاندارد بــرای حفاظــت روســتای تاریخــی ابیانــه 

ــتند. دانس
ــت را  ــتاورد نشس ــن دس ــه مهمتری ــگاه ابیان ــر پای مدی
مواجهــه جــدی ابیانــه بــا نیازهــا و پیش نیازهــای 
ــان  ــه توســط کارشناس ــتای تاریخــی ابیان ــی روس ارزیاب
یونســکو دانســت و تأکیــد کــرد: عوامــل مطــرح شــده در 
ایــن نشســت گام مؤثــری در تعییــن سیاســت ها و خــط 
ــات  ــظ و اثب ــذار در حف ــای اثرگ ــگاه و نهاده ــی پای مش
ارزش هــای فرهنگــی و طبیعــی بافــت تاریخــی و منظــر 

ــوده اســت ــه ب فرهنگــی ابیان

مدیر پایگاه پژوهشی ابیانه گفت: 
آماده سازی بافت روستا،

 الزمۀ ثبت جهانی ابیانه است
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آغاز فاز عملیاتی پروژه تقاطع
غیر هم سطح شهیدان حجتی نجف آباد

بــه گــزارش نــگاه شــهر: بــا برداشــته شــدن مجســمه 
ــاز  ــًا ف ــود، عم ــدان موج ــز می ــی از مرک ــیخ بهائ ش
عملیاتــی طــرح آغــاز شــده و طــی روزهــای آینــده 
ــی،  ــای ترافیک ــت ه ــال محدودی ــا اعم ــان ب همزم
مرحلــه خاکبــرداری طــرح نیــز شــروع خواهــد شــد. 
ــای  ــرح ه ــی از ط ــوان یک ــه عن ــه ب ــرح ک ــن ط ای
مهــم کاهــش تصــادف و همچنیــن افزایــش ایمنــی 
شــهروندان در نظــر گرفتــه شــده اســت، فتــح بابــی 
اســت تــا بــا اجــرا شــدن آن، شــهرداری نجــف آبــاد 
بتوانــد در زمینــه هــر چــه بهتــر خدمــت رســانی بــه 
مــردم و ورود بــه پــروژه هــای کان عمرانــی در ایــن 

ــد. شــهر دســت یاب
ــام  ــا اع ــاد ب ــف آب ــهردار نج ــری ش ــعود منتظ مس
ایــن مطلــب افــزود: بــر طبــق قــرارداد منعقــد 
شــده بــا ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان 
اصفهــان و برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه، قــرار اســت 
ایــن طــرح ظــرف بــازه زمانــی یــک ســاله بــه بهــره 
بــرداری برســد و گام بزرگــی در جهــت رفــع یکــی از 

ــده ترافیکــی برداشــته شــود. مشــکات عدی
وی همچنیــن اضافــه کــرد: بــا بهــره بــرداری از ایــن 

ــه  ــی و حادث ــور ترافیک ــاط ک ــی از نق ــا یک ــرح، م ط
خیــز شــهر را بــرای همیشــه اصــاح خواهیــم کــرد 
ــن  ــاده ای و پایی ــات ج ــه موجــب کاهــش تصادف ک
آمــدن آمــار مجروحیــن و هزینــه هــای مالــی 
ــم  ــتا بتوانی ــن راس ــم در ای ــد و امیدواری ــد ش خواه
اقدامــات بیشــتر و بهتــری را نیــز جهــت رفــاه حــال 

ــم. ــز انجــام دهی شــهروندان عزی
منتظــری ادامــه داد: ایــن تقاطــع که یکــی از ورودی 
و خروجــی هــای پــر تــردد شــهر، بــا خــط کمربندی 
جنــوب اســت بعضــاً بخشــی از بــار ترافیکــی غــرب 
ــه  ــود و ب ــی ش ــل م ــتان را متحم ــتان و اس شهرس
همیــن خاطــر اســت کــه ایــن نقطــه یکــی از نقــاط 
ــی  ــژه در محورهــای مواصات ــرد و وی ــه ف منحصــر ب
ــای  ــی ه ــز ویژگ ــت و حائ ــتان اس ــاد و اس ــف آب نج
ــه متاســفانه در طــول ســال  ــردی ک ــه ف منحصــر ب
ــه  ــادی مواج ــوادث زی ــا ح ــته در آن ب ــای گذش ه
ــرداری  ــره ب ــه به ــا ب ــدالل ب ــه بحم ــم ک ــوده ای ب
ــز  ــده نی ــش آم ــکات پی ــرح، مش ــن ط ــیدن ای رس
ــازده  ــا ب ــی ب ــیر ارتباط ــن مس ــده و ای ــع ش مرتف

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس بیشــتری م

پــس از بهــره بــرداری از پــروژه هــای بــزرگ مرکــز  آموزش 
علمــی کاربــردی ســازمان همیــاری شــهرداری هــا در 
خیابــان جــی،  و ســپس پــروژه انتقــال پســاب در شــاهین 
ــره  ــه به ــهرداری و ب ــل ش ــاه تحوی ــان م ــا پای ــه ت ــهر ک ش
بــرداری خواهــد رســید ، پــروژه بــزرگ انبارهــای صنعتــی 
مــرق کــه بــا پیشــرفت 50 ./. تــا پایــان تابســتان مــورد بهره 
ــاده ای  ــش ج ــم روک ــت، ترمی ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق ب
ــان  ــان ،کاش ــراه اصفه ــای بزرگ ــفالت  و اصــاح  تابلوه آس
بــا مبلغــی حــدود 7 میلیــارد تومانــی و آغــاز فــاز عملیاتــی 
پــروژه تقاطــع غیــر هــم ســطح شــهیدان حجتــی در ورودی 
ــه عنــوان پنجمیــن پــروژه ســازمان  ــاد، ب جنــوب نجــف آب

 پنجمین پروژه بزرگ  سازمان همیاری شهرداری ها کلید خورد
 ))آغاز فاز عملیاتی پروژه تقاطع غیر هم سطح شهیدان حجتی((

ــه و  ــن نقط ــه ای ــود اینک ــا وج ــزود: ب ــری اف منتظ
میــدان شــهدای دانشــجو در نزدیکــی دانشــگاه آزاد، 
هــر دو در محــدوده وظایــف وزارت راه و شهرســازی 
تعریــف شــده انــد و معمــوال شــهرداری هــا در 
ــی  ــی ورود پیــدا نمــی کننــد، ول ــروژه های چنیــن پ
طــی ســال گذشــته شــهرداری نجــف آبــاد بــر طبــق 
ــه در  ــد ک ــد ش ــت، متعه ــا دول ــه ای ب ــت نام موافق
ــدان  ــطح در می ــر همس ــع غی ــرای تقاط ــال اج قب
ــن کار را در میــدان  شــهدای دانشــجو، مشــابه ای

ــد. ــام ده ــی انج ــهیدان حجت ش
وی خاطــر نشــان کــرد:» البتــه هنــوز بــرای اجــرای 
پــروژه تقاطــع غیــر همســطح شــهدای دانشــجو کــه 
اعتبــار مــورد نیــاز آن در حــدود 8 میلیــارد تومــان 
پیــش بینــی شــده، اقــدام خاصــی صــورت نگرفتــه 
ولــی شــهرداری نجــف آبــاد علیرغــم مشــکات 
ــای کشــور  ــهرداری ه ــه بیشــتر ش ــی ک ــدید مال ش
را حتــی در تامیــن هزینــه هــای جــاری بــا مشــکل 
ــادی،  ــی جه ــارت و مدیریت ــا جس ــرده، ب ــه ک مواج
اجــرای ایــن طــرح عظیــم را بــه زودی آغــاز خواهــد 

کــرد.

ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــان وارد ف ــهرداری اصفه ــاری ش همی
ــن  ــی از بزرگتری ــه یک ــروژه ک ــن پ ــی اســت ای ــد. گفتن ش
پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری نجــف آبــاد در چنــد ســال 
ــارد  ــر 12 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه ب ــت، ک ــته اس گذش

تومــان آغــاز خواهــد شــد.
ــاری  ــازمان همی ــل س ــر عام ــری مدی ــر نف ــه  ناص ــه گفت ب
شــهرداری هــای اســتان تحقیقــات و بررســی هــای اولیــه 
ــاده  ــل ج ــوص تبدی ــازی در خص ــهر س ــا وزارت راه و ش ب
ــرمایه  ــارکت و س ــا مش ــه ب ــه آزاد راه ک ــان ب اصفهان،دلیج
گــزاری ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان در حــال 

انجــام مقدمــات و مراحــل اولیــه مــی باشــد .
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سفـرنامه

باغبهادران؛ 
نگیـن گردشگری اصفهان 

شـهر باغبـادران در موقعیـت جغرافیایـی 31 درجه و 51 دقیقه طول شـرقی از نصف النهار گرینویچ و 22 درجـه و 32 دقیقه عرض 
شـمالی از خـط اسـتوا بـا ارتفـاع متوسـط 1765 متر از سـطح دریـا و 65 کیلومتری جنوب غربـی اصفهان و 40 کیلومتری شـرق 
شـهرکرد، بـر روی تپـه هایـی بزرگ، در طرفین رودخانه زاینده رود واقع شـده اسـت. محله ملـک آباد در جبهه شـمالی زاینده رود 
و محلـه دو ربـاط و شـهر باغبـادران در جبهه جنوبی این رودخانه واقع گردیده و جمعا شـهر باغبادران را تشـکیل می دهد. رودخانه 

زاینـده رود از میـان این شـهر می گذرد.
باغبـادران تـا سـال 1345 شمسـی یکـی از نقاط شـهری اصفهان بـوده و تا این سـال مرکز بلوک آیدغمیش و بخـش 9 اصفهان 

محسـوب می شـده اسـت. بلوک آیدغمیش از روسـتای کلّه مسـلمان شـروع و به روسـتای چم خرم ختم می شـده اسـت. 
از سـال 1345 بلـوک آیدغمیش بر اسـاس تقسـیمات کشـوری ضمیمه شهرسـتان لنجان شـده و بخـش باغبهـادران نام گرفته 
اسـت. پس از ضمیمه شـدن بلوک آیدغمیش به شهرسـتان لنجان، از شـرق حوزه اسـتحفاظی بخش باغبهادران از روسـتاهای 
کلّه مسـلمان، کلّه مسـیح، بهجت آباد، باغ شـاه، نو گوران و مدیسـه جدا شـده و ضمیمه بخش مرکزی شهرسـتان لنجان گردیده 

است.
از غـرب حـوزه اسـتحفاظی بخـش باغبهـادران نیز روسـتاهای چم نـار و چم خرم جدا شـده و ضمیمه شهرسـتان سـامان و جزو 

اسـتان چهار محـال و بختیاری گردیـده اند. 
بخش باغبهادران در نقاط شـهری، شـامل دو شـهر می باشـد: شـهر باغبادران و شـهر چرمهین و در نقاط روسـتایی نیز شامل سه 
دهسـتان اسـت: دهسـتان زیر کوه ) مرکز دهسـتان روسـتای کچوییه(. دهسـتان چم رود)مرکز روسـتای کرچگان(. دهستان چم 

کوه)مرکز روسـتای چم یوسفعلی(.
بخش باغبادران دارای 36 روستا است و وسعت بخش باغبهادران 740 کیلومتر مربع می باشد.

این شـهر از شـمال به شهرسـتان نجف آباد و شهرسـتان تیران و کروند، از مغرب و جنوب به اسـتان چهار محال و بختیاری و از 
مشـرق به شهرسـتان لنجان محدود است.
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وجه تسمیه باغبادران
موقعیـت طبیعـی جغرافیایـی و سـوق الجیشـی منطقه 
باغبـادران موجـب گردیده تـا در طول تاریـخ کهن خود 
تحـت هر شـرایطی مورد توجـه و عنایت حاکمـان وقت 

اصفهان قـرار گیرد.
بـر اسـاس اطاعـات بـه دسـت آمـده، وجـه تسـمیه 
باغبـادران قبل از اسـام،) بَـغ آِدران( بوده اسـت. در زبان 
اوسـتا و پهلـوی )بَـغ آِدران( بدیـن معنی بوده اسـت که: 
خـدای بـزرگ نگهبـان آتـش در ایـن محـل باشـد. بَـغ، 
بـه معنـای خـدای بـزرگ و آِدران، به معنـای محلی که 

همیشـه آتـش در آن روشـن بوده اسـت.
محلـه هـای غرب بـغ آدران به زبان محلی ) شـمندگان( 
یـا )سـمندگان( و محلـه هـای شـرق آن ) پـازل بـادی( 
خوانده می شـده اسـت. در زمان حمله مغـول به اصفهان 
و ایـن منطقـه کـه در سـال ۶33 هجـری قمـری اتفـاق 
افتـاده اسـت، پس از ویران شـدن بَغ آِدران به دسـت آن 
قـوم وحشـی و محو شـدن آثـار سـکونت از آن، تعدادی 
از سـکنه کـه توانسـته بودنـد از چنگ مغول جان سـالم 
بـه در برنـد در جبهـه جنوبـی زاینـده رود بـه تاسـیس 
شـهر جدیـد باغبـادران و سـاختن خانه های مسـکونی 
پرداختنـد، تعدادی نیز در جبهه شـمالی خانه و کاشـانه 
سـاختند و نام آن را)ملک آباد( گذاردند. نام باغبادران در 
اسـناد دوره نـادری و در وقف نامه سـی جـزو قرآن کریم، 
توسـط حـاج نادعلـی در سـال 1297 ه. ق باغبـادران و 
در بعضی نسـخ باغبـدران، باغـوردان و باغبهـادران آورده 

شـده است.
در حـال حاضـر قسـمتی از جای و محل سـمندگان که 
مدفـون در زیـر خاک اسـت را به زبان محلی)بِشـِمگون( 

می خواننـد که دشـتی سرسـبز از باغهای میوه اسـت.

وجوه تاریخی و اماکن باستانی
مـردم باغبادران قبل از اسـام و بعـد از ظهور دین مبین 
اسـام تـا زمـان حمله مغـول در جبهه شـمالی رودخانه 
زاینـده رود در محلـی کـه فعـا قسـمتی از آن دشـت 
سرسـبزی اسـت و بـه نـام وشـمندجان یـا )بِشـِمگون( 
معروف اسـت سـکنی داشته اند و تحت لوای حکومتهای 

آن زمـان روزگار مـی گذراندند. 
در تاریـخ طبـری آمـده اسـت کـه خسـرو دوم، پادشـاه 
ساسـانی که در سـال 590م به سـلطنت رسـید، دستور 
داد تا در سراسـر ایران، آتشـکده هایی بنا گـردد و دوازده 
هـزار هیربذ)خـادم آتش( بـرای زمزمـه، ادعیه، سـرودن 
نعمـات و روشـن نگـه داشـتن آتـش در این آتشـکده ها 

بگمارند. 
با اسـتناد به طبری چنین اسـتنباط می شـود که در آن 
زمان موقعیت سـوق الجیشـی و زیبایی منطقه باغبادران 
توجـه معمـاران بناهـای آتشـکده هـا را بـه خـود جلب 
نموده و در سـمندگان آتشـکده و قلعه های بی شـماری 
بنیـاد نموده انـد و سـمندگان را مرکـز تبلیغـات مذهبی 

دین زرتشـت قـرار داده اند. 
آنگونه که در تاریخ شـفاهی مردم منطق مضبوط اسـت، 
سـاختمانهای مسـکونی سـمندگان از نزدیگـی مورکان 
شـروع می شـده و نزدیک نوگوران ختم می شـده اسـت. 
از محـل چـم کوچـک تـا مـورکان به مـرور زمان مسـیر 
رودخانـه تغییـر نمـوده و به شـکل فعلی درآمده اسـت.

متاسـفانه بـه جـز سـنگ نـگاره هـای حاشـیه زاینـده 
رود، آثـار دیگـری در دسـت نیسـت تـا بتوان از گذشـته 
سـمندگان آنگونـه کـه در خور شـان این شـهر تاریخی 
و مدفـون در زیـر خاک اسـت، سـندی گویا ارائـه دهیم. 
در حـال حاضـر آثـار اندکـی از محـل سـاختمان قلعه و 
آتشـکده بـه جـای مانـده کـه بـه قلعـه کافـر معـروف 

می باشـد.
آثـار و عائمـی که در زیر به آنها اشـاره می شـود، گویای 
این مدعا هسـتند که شهر سـمندگان در آن ایام شهری 

بـزرگ و پـر جنب و جوش بوده اسـت.
الـف( در همـان ایـام منتها الیه تپه آتشـکده در قسـمت 
شـرقی آن مزرعه ای احداث نموده اند که هنوز سرسـبز 

می باشـد و بـه مزرعه پا قلعه مشـهور اسـت. 
ب( در قسـمت جنوب شـرقی آتشـکده صحرایـی به نام 
گزسـتان وجود دارد که قسـمتی از این صحرا مسـکونی 
بـوده و بـه نام)پـازل بادی( شـهرت داشـته کـه هنوز هم 
پـس از قرنهـا، اهالـی محلـه ملـک آبـاد ایـن قسـمت از 

صحـرای گزسـتان را بـه نـام پـازل بادی می شناسـند.
پ( در جنـوب آتشـکده محلـی اسـت بـه نام ) شـاه پیر 
آقـا( کـه مخصـوص اجـرای مراسـم مذهبـی و نـذورات 
مـردم آن زمـان بوده اسـت. سـکنه ایـن منطقه خصوصا 
کشـاورزان در فصل کشـت برنج، پس از اتمام نشاء کاری 
در محل شـاه پیر آقا جمع می شـوند و شـیر برنج نذری 
می پزنـد. آنها اعتقادشـان بر این اسـت که با انجـام دادن 
ایـن نـذر، برنـج شـان بـه هنـگام درو برکت می یابـد. در 
حـال حاضـر نیـز بعضی مواقع سـکنه محله شـاه پیر آقا 

نذوراتـی بـه همان سـبک قدیم انجـام می دهند. 
متاسـفانه در حـال حاضـر هیـچ گونـه اثـری از آثـار 

سـاختمان شـاه پیـر آقـا وجـود نـدارد.
ت( در غرب آتشـکده محل مخصوصی جهت گردهمایی 
و سـخنرانیهای اجتماعـی وجود داشـته که هنـوز اهالی 
محلـه ملـک آبـاد ایـن محـل را بـه نـام )دره صحبـت( 

می شناسـند.
ث( قسـمتی از راه کاروان رو شـهر سـمندگان از دره 
صحبـت می گذشـته و سـپس بـه راه اصلی سـمندگان، 
نجـف آبـاد متصـل می شـده اسـت. سـد معـروف چـم 
آسـمان در منتهـا الیـه صحـرای گزسـتان احداث شـده 

ست. ا
ج( مسـجد جامـع باغبـادران: در بخـش مرکـزی شـهر 
واقع شـده اسـت که بـا معمـاری زیبا و به سـبک خاص 
اصفهان بنا و بازسـازی شـده اسـت. این مسجد در محل 
مسـجد قدیمـی حاج عبـدالل سـاخته شـده و در حاضر 
از مهمتریـن جاذبه های مذهبی- گردشـگری باغبادران 

است.
چ( قلعـه چهـار بـرج، نمـاد شـهر باغبـادران: ایـن قلعـه 
قدیمـی کـه بـه قلعه چهـار برج معروف اسـت، سـابق بر 
این قلعه ای نظامی بوده و در قسـمت جنوب شـهر و در 
قسـمتی بـه همیـن نام قـرار گرفته اسـت که به سـبک 
قاع دوره صفویه و سـاطین افشـاریه ساخته شده است. 
ایـن قلعـه دارای چهار بـرج بزرگ و مدور گلی اسـت که 
دیوارهـای شـان محوطـه را احاطه کرده انـد. این قلعه از 
جاذبـه های گردشـگری تاریخی محسـوب می شـود که 
در سـال 1387 بـا شـماره 2۶180 ثبـت ملـی گردیـده 

است.

منبع: گذر تاریخ از باغ آدران تا باغبادران. غامعلی رضوانی باغبادرانی
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شـهرداری باغبادران در چه سـالی تاسیس شده 
و شما چندمین شـهردار آن هستید؟ 

و  شـده  تاسـیس  دهـه 40  در  باغبـادران  شـهرداری 
می شـود گفـت کـه بـا داشـتن نیـم قـرن سـابقه در 
مدیریتـی  فرهنگـی-  ذخایـر  از  شـهری،  مدیریـت 
باغبـادران اسـت و جـای بسـی خـوش وقتی اسـت که 

مـن 25 شـهردار ایـن شـهر زیبـا هسـتم.
بنا بـه طرح های سـه گانه سـاماندهی شـهری، 
باغبادران دارای کدامیک از این سـه طرح اسـت 
و تـا چه میـزان در پیشـبرد اهداف لحاظ شـده 

اسـت؟ بوده  موفق 
در حـال حاضـر مبنـای امـور اجرایـی شـهر باغبـادران 
طـرح هـادی اسـت ولـی طـرح جامـع نیـز آماده شـده 
و هـم اکنـون در شـورای عالـی معماری و شـهر سـازی 
بـرای گذرانـدن مراحـل آخـر ، تصویـب و ابـاغ به سـر 
می بـرد کـه امیدواریم بـا هماهنگی های بـه عمل آمده 
در نیمـه دوم امسـال، اسـاس فعالیـت هـای اجرایی در 

شـهرمان طـرح جامع باشـد. 
ایـن طـرح در زمان تصدی شـما تدوین شـده یا 

ریشـه اش به گذشـته برمی گردد؟
متاسـفانه تهیـه و تدویـن طـرح جامـع باغبـادران از 8 
سـال پیـش تا امـروز به طـول انجامیـده و نکتـه جالب 
اینجاسـت کـه کاربـری چنیـن طرحـی تنها 10 سـال 
اسـت و مـا بـه محض تکمیـل این طـرح باید به سـراغ 
دوره 10 سـاله بعـدی برویـم. ایـن مشـکلی اسـت کـه 
نـه تنهـا شـهرداری باغبـادران بلکه سراسـر شـهرداری 
هـای اسـتان نسـبت بـه آن گله منـد و بـا آن دسـت به 

گریبانند. 
شـما طوالنی شـدن زمـان تدوین و اجـرای این 

طـرح را معلول چـه علتـی می دانید؟
یکی از دالیل آن به وضوح نا آگاه بودن و عدم شـناخت 
مشـاورانی اسـت کـه بـرای این طـرح ها انتخـاب می-

شـوند. مشـاوری که در بیرون از استان انتخاب می شود 
اطاعات شـهر، اطاعات منطقه و آمـار و مباحث روز را 
نمی داند و متاسـفانه برای ابتیاع ایـن اطاعات از طریق 
سیسـتم هایـی ورود پیـدا می کنـد که اگر نـه اطاعات 

اردشـیر محمـدی شـهردار شـهر باغبـادران متولـد 1349 در روسـتای زرد 
خشـویی باغبـادران اسـت. کار دولتـی و اداری را بـه طـور رسـمی از سـال 
1371 در سـازمان آمـوزش و پـرورش و در پسـت مدیریت آموزشـی آغاز و 
تا 13 سـال بعد که به مدیریت اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان 
لنجان منصوب شـد، دنبال کرده اسـت. سـپس  به حوزه مدیریت شـهری 
وارد شـده و پـس از شـهرهای ورنامخواسـت و زاینـده رود؛ شـهر باغبادران 
سـومین شـهری اسـت که وی در تاریخ 8/1/ 1394با حکم استاندار محترم،  
سـمت شـهرداری آن را بـه عهـده گرفتـه اسـت. محمـدی دانـش آموخته 
مقطـع کارشناسـی تاریخ از دانشـگاه دولتی یزد بوده و هـم اکنون در مقطع 
کارشناسـی ارشـد مخاطرات طبیعی و انسـانی که مرتبط با مسـائل زیسـت 
محیطـی و مدیریـت بحران در مدیریت شـهری اسـت، تحصیـل می کند.

نگاه شهر در گفت و گو 
با شهــردار باغبـادران: 

ما  توریسـم 
منطقه را متحول 

خواهیـم کرد
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نادرسـت اما به روشـنی مخـدوش را که با 
واقعیت فاصلـه زیـادی دارد، در اختیارش 
می گذارنـد و بـه تبع همین مسـئله باعث 
طوالنی تر شـدن تدویـن و در نهایت اجرا 

و تصویب آن می شـود.
بـا این حسـاب آیـا رویکرد شـما به 
ایـن طـرح هـا، رویکـردی انتقادی 

؟ ست ا
بلـه. قطـع بـه یقیـن. به خاطـر اینکـه ما 
بایـد از مـوازی کاری و اتـاف هزینـه، بـا 
مدیریت درسـت و بهینـه جلوگیری کنیم 
و الاقـل در امـوری که هزینه هـای گزافی 
را بـر دوش مـردم و سـازمان می گـذارد از 
نیروهـای فنی و متخصص اسـتفاده کنیم. 
در پرداختـن بـه ایـن طرح های سـه گانه 
خـب به طور معمول نقطه شـروع ما طرح 
هـادی و نقطه پایان، طرح تفصیلی اسـت. 
امـا وقتی ما بی هیچ پیش آگاهی نسـبت 
بـه تاریـخ و جغرافیـا و فرهنـگ و ابعـاد 
توسـعه انسـانی و شهری به سـراغ تدوین 
طـرح هایی می رویـم که قرار اسـت باعث 
شـکوفایی یـک شـهر و خـارج شـدن آن 
از رکـود و پیوسـتن بـه جریـان پیشـرفت 
شـود؛ انـگار دقیقـا در نقطـه مقابـل آن 
قـرار گرفتـه ایم. مدام مجبوریم بسـازیم و 
خـراب کنیـم. بنابـر این مـا باید بـا توجه 
بـه تمامـی ایـن ویژگـی هـا و تجـارب به 
سـمتی برویـم که طـرح هایمان بـا توجه 
بـه چشـم انـداز و توجیهـات تخصصـی و 

علمـی تبیین شـوند. 
هـم اکنـون در حـوزه فعالیـت های 
زیرسـاختی مهم  چـه اقداماتی را در 

دسـت اجـرا دارید؟
بـه علـت توپـو گرافـی و موقعیـت خاص 
منطقـه باغبـادران از یـک سـو و سـبقه 
تاریخـی فرهنگـی آن بـه انضمـام نـگاه 
مردمـی بـه فعالیـت هـای شـهرداری از 
سـوی دیگـر، هـر شـهردار به نوعـی ملزم 
اسـت که در ابتـدای امر، بـه فعالیت های 
زیرسـاختی بـرای پـی افکنـدن اقدامـات 
اساسـی برای توسـعه و آبادانی شـهر روی 
بیـاورد. در دوره ای کـه مـن خدمتگـزار 
دوسـتان و همشـهریانم بـوده ام وظایـف 
معمـول شـهرداری هـا را ماننـد خدمـات 
شـهری، مبلمـان شـهری، آسـفالت ریزی 
معابـر و کارهایـی کـه به قولـی روزمره ی 

شـهرداری هاسـت، بـا همیـاری پرسـنل 
انجـام داده ایـم. اما به همـان دلیل خاص 
بـودن این شـهر، من وظایـف مهمتری را 
بـرای شـهرداری متصـور شـده ام که اهم 
آن بر فعالیـت های مطالعاتی- تحقیقاتی 
در حـوزه های عمرانی و فرهنگی اسـتوار 
اسـت. حتـی مـا تـا آنجـا پیش رفتـه ایم 
که پیگیر بعضی مسـائل کـه در چارچوب 
وظایـف شـهرداری هم نیسـت، هسـتیم. 
یکـی از این مسـائل، پیگیـری موضوعات 
زیسـت محیطی منطقه بـه علت طبیعت 
بکـر و منحصـر به فـرد آن اسـت. در این 
زمینه ما با مسـئله حفـظ و نگهداری رود 
خانـه زاینـده رود کـه قسـمت زیـادی از 
آن در شـهر باغبادران اسـت و آب ُشـرب 
بیـش از 5 میلیون نفر شـهروند اصفهانی 
را از سـد » چـم آسـمان« تامین می کند 
روبروییـم کـه بـه خـودی خـود موضـوع 
بسـیار حساسـی اسـت. مـا در ایـن مورد 
تمرکـز مـان را بر کنـاره ی زاینـده رود به 
منظـور سـاحل سـازی جهـت جلوگیری 
از آلودگـی آب معطـوف کـرده ایـم، چـرا 
کـه ایـن رودخانـه تنهـا منبـع تامین آب 
اصفهان و حتی چند اسـتان دیگر اسـت. 
اولویـت دیگرمـان پیگیری اجرای شـبکه 
آب و فاضـاب شـهر اسـت کـه بیـش از 
25 سـال از شـروع آن گذشـته ولی هنوز 
کامـل نشـده و متاسـفانه جـزو خطراتـی 
اسـت کـه محیـط زیسـت باغبـادران را 
تهدیـد می کنـد و با این که جـزو وظایف 
ما نیسـت، ولـی از دل نگرانی های جدی 
بعـدی  پـروژه  می شـود.  محسـوب  مـا 
کاهـش ترافیـک، اصـاح نقـاط حادثـه 
خیـز و اجرای راههای مناسـب مواصاتی 
بـه علت توریسـم پذیر بـودن این منطقه 
و حجـم باالی سـفرهای درون شـهری و 
نزدیـک بـودن باغبـادران به مرکز اسـتان 
و دسترسـی آسـان بـه این منطقه اسـت. 
بـه همیـن خاطـر مـا در رده ی اقدامـات 
عمرانـی مـان پیگیـر احـداث کمربنـدی 
کنار گذر غرب شـهر و سـه مسیر ورودی 

هستیم. آن 
تـا  دیربـاز  از  باغبـادران  شـهرت 
کنـون بـه محل تفـرج، شـهره عام 
حاضـر  حـال  در  و  بـوده  خـاص  و 
نیـز کمابیـش در حـال درنوردیدن 

مرزهای بین المللی اسـت. شـهرداری باغبادران 
بـرای اسـتفاده از ایـن امـکان، چـه تمهیداتـی 

اندیشـیده اسـت؟
اعتقاد من بر این اسـت که ارتقـاء، برآیند برنامه ریزی و 
تصور چشـم اندازی پویا برای رسـیدن به هدف توسـعه 
در پیشـبرد اهدافی اسـت که با شـّم علمی و تخصصی 
دنبـال می شـوند. شـهرداری باغبـادران هـم نـه تنها از 
ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت بلکـه از زمان حضـور بنده 
تـا بـه حال هـر قدمی که در جهـت رشـد و پویایی این 
شـهر برداشـته، همواره بـا برنامه ریزی مـدون و در نظر 
گرفتـن تمامـی جوانب مسـئله مـورد بحث بوده اسـت. 
از همیـن رو، مـا بـا توجـه بـه مدیریـت و بهینه سـازی 
منابـع طبیعی مان به عنـوان میراثی خـدا دادی، موفق 
شـده ایم در هم اندیشـی با مشـاوران مان »طرح جامع 
گردشـگری و شناسـایی فرصـت های سـرمایه گذاری« 
منطقـه باغبـادران را تدویـن کنیم. این طـرح مطالعاتی 
هـم اکنـون در فاز اول خـود قـرار دارد و برنامه های آن 
آمـاده شـده اسـت کـه بـه یـاری خـدا فـاز دوم آن نیز 
ظـرف یـک مـاه آینده تدویـن خواهد شـد. ما توانسـته 
ایـم بـا اتکا به همین بینش علمـی، قریب به 40 فرصت 
سـرمایه گذاری در باغبادران را شناسـایی و به سـرمایه 
گـذاران معرفـی کنیـم. در همین راسـتا مفتخـرم که از  
تمامـی صاحبان سـرمایه و عاقمندان بـه حوزه فعالیت 

تمرکز مان را بر 
کناره ی زاینده 
رود به منظور 
ساحل سازی 

جهت جلوگیری 
از آلودگی آب 
معطوف کرده 

ایم، چرا که این 
رودخانه تنها 

منبع تامین آب 
اصفهان و حتی 
چند استان دیگر 
است. اولویت 

دیگرمان پیگیری 
اجرای شبكه آب 
و فاضالب شهر 
است که بیش از 
25 سال از شروع 

آن گذشته ولی 
هنوز کامل نشده 
و متاسفانه جزو 
خطراتی است 

که محیط زیست 
باغبادران را 
تهدید می کند
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هـای گردشـگری در سـطح کان دعوت به عمـل آورم 
تا برای تفریح و تفرج به شـهر زیبای باغبادران تشـریف 
بیاورنـد و بـی هیچ شـائبه ای خـود به ارزیابـی گفته ها 
بپردازنـد. چنانچـه اسـتاندار محترم، جنـاب آقای دکتر 
زرگـر پـور هم در سـفر اخیرشـان به مناسـبت ایام عید 
سـعید فطر بـه باغبادران، با خرسـندی حجـم ۶5 هزار 
نفری ورود گردشـگران به این شـهر را مشـاهده نموده و 
اعـام کردنـد: باغبادران باید به عنـوان یکی از کانونهای 

گردشـگری اسـتان و کشـور معرفی و حمایت شود.
 محورهـای گردشـگری شـهر باغبـادران را بـر 

اسـاس چـه آیتـم هایـی تعریـف کرده ایـد؟
مـا بـرای گردشـگری در باغبـادران دو محـور را تعریف 
کـرده ایـم: محـور جغرافیـای طبیعـی و محـور اماکـن 
تاریخـی. اگـر عنایـت کنیـد شـهر باغبـادران در طـول 
تاریـخ خـود پـا بـه پـای طبیعـت بـه سـاخت بناهـای 
بسـیار قابـل توجـه از لحـاظ بـوم- معمـاری پرداخته و 
جـزو اولین زیسـت جاهـای موجود در تمدن پیشـرفته 
زاینـده رود بـه حسـاب می آیـد. از لحـاظ جغرافیـای 
طبیعی شـما شـاهد بالیدن انسـان و طبیعت به صورت 
توامـان در کنـار زاینـده رود و  اکوسیسـتم پایـداری 
هسـتید کـه در ایـن نقطـه تـا بـه حـال طعم خشـکی 
را نچشـیده و هنـوز هـم کمتریـن دخالت انسـانی را به 
خـود دیـده اسـت. از لحاظ محور تاریخـی، مجموعه بی 
نظیـر چهـار بـرج که به نمـاد باغبادران مشـهور اسـت، 
مسـجد جامـع باغبـادران، سـنگ نـگاره هـای تاریخی 
وامـام زاده سـید ابراهیـم )ع( را می توانـم اشـاره کنـم 
کـه هـم گردشـگران داخلی و هـم گردشـگران خارجی 
را تـا بـه حـال به خود جـذب کـرده و من طبـق آمار و 
مشـاهدات خـودم و اینکه فـردی زاده ی میراث  منطقه 
انتظـار  آینـده روشـنی در  باغبادرانـم، مطمئنـم کـه 
باغبـادران و صنعـت گردشـگری آن هسـت و مـا فقـط 
نیازمنـد ایجـاد و اسـتحکام زیرسـاخت-های مرتبـط 
هسـتیم تـا بتوانیـم گردشـگران مـان را از هـر لحـاظ 
اقنـاع کنیـم. می خواهـم بگویـم کـه بسـتر توانایی های 
بالقـوه گسـترده اسـت ولـی گویـا مسـئولین مـا هنـوز 
بـه ظرفیت هـای موجـود شـهر، اسـتان و کشـورمان 
بـاور ندارنـد. مـا مسـئولی می خواهیـم کـه یکبـار برای 
همیشـه بـه ایـن موضـوع اعتمـاد کنـد، ظرفیت  هـا را 
باور داشـته باشـد و در کنـار بحث مدیریت شـهری که 
عرصـه اش اینجا اسـت، با پرهیز از مـوازی کاری و تکیه 
بـر پتانسـیل هـا مانند جناب اسـتاندار که دسـتور اکید 
آماده سـازی فضا را برای حضور سـرمایه گـذاران دادند، 
بدهـد و متقابـًا  نتیجـه اش را ببیننـد. بـه یـاری خـدا 
اولین سـرمایه گـزار بخش خصوصی را نیـز جذب کرده 
ایـم کـه در حـال حاضـر مجموعـه ای به مسـاحت 24 
هـزار متـر در حال سـاخت بزرگترین پارک آبی کشـور 

و مجموعـه بسـیار بزرگـی از ورزشـهای آبـی از اسـتخر 
تـا آب درمانـی هسـتیم کـه مـن از همینجا از سـرمایه 
گـذار محترم تشـکر می کنـم و از دیگر سـرمایه گذاران 
متخصـص در ایـن حـوزه نیز دعـوت به عمل مـی  آورم، 
چـرا که بـه وضوح باید متوجه باشـند کـه چنین طیف 
گسـترده ای از گردشـگر نیازمند خدمت رسانی سازمان 

یافته و گسـترده اسـت.
مهمتریـن آیتـم زمینـه سـاز در زمینـه جـذب 
گردشـگر، تبلیغات چند رسـانه ای اسـت. شـما 
در ایـن زمینه چـه فعالیت هایی انجـام داده اید؟

متاسـفانه هزینـه تبلیغـات اندکـی بـاال اسـت ولـی بـه 
میـزان بسـیار زیـادی ضـرورت دارد. پیـرو سـوال شـما 
بایـد بگویـم کـه مـا بـرای شناسـاندن چنیـن ظرفیتی 
بـه ایـران و در سـطح بیـن الملـل، بدون شـک نیازمند 
تبلیغـات گسـترده و سـازمان دهی شـده هسـتیم و بر 
همین اسـاس، برنامه مشـخصی را بـرای این کار تعیین 
کـرده ایـم. قـدم اول مـا ارتباط بـا صدا و سـیمای مرکز 
اسـتان بـوده و در ادامه نشسـت های خبـری، مصاحبه 
بـا روزنامـه هایـی که ویـژه گردشـگری انـد و در آینده 
نزدیـک نیز همایشـی بـا عنـوان »معرفی فرصـت های 
سـرمایه گذاری در حوزه گردشـگری باغبادران« در این 
شـهر برگزار کرده و دعوت اسـتانی هم خواهیم داشـت. 
در مردادمـاه میزبـان برگـزاری مسـابقات بومی- محلی 
کل کشـور خواهیـم بـود که 350 نفر از سراسـر کشـور 
در رشـته هایی مانند لی لی، هفت سـنگ، مـچ اندازی، 
طنـاب کشـی و.. در آن شـرکت می کننـد. همچنیـن 
در حـال عقـد قـرارداد بـا شـبکه دو سـیما بـرای تهیه 
برنامـه هسـتیم. فیلم مسـتندی که بـا بخش خصوصی 
کارکـرده ایـم نیزدر حـال تدوین مراحل پایانی اسـت تا 
به این واسـطه بتوانیم در جشـنواره ها و نمایشـگاههای 
داخلـی و خارجـی شـرکت و ظرفیت هایمـان را معرفی 

. کنیم
مهمتریـن خصوصیاتی که شـما باغبـادران را با 

آن معرفـی می کنید چیسـت؟
باغبـادران در  ایـن اسـت کـه  اولیـن خصوصیـت آن 
مسـیر تبدیل شـدن به برندی شـناخته شـده در حوزه 
گردشـگری اسـت. مـا بنـا را بـر ایـن گذاشـته ایـم که 
اگـر قـرار اسـت بـا این صنعـت به نجـات اقتصاد شـهر 
و تولیـد ناخالـص داخلـی کمک کنیم، تنهـا راه حل آن 
همیـن برنـد سـازی باغبادران در حوزه توریسـم اسـت. 
یکـی از خصوصیـات این شـهر و ایـن برند مـردم پذیرا، 
فهیـم و مهمـان نـواز باغبـادران اسـت.عنایت داشـته 
باشـید مناطقـی که شـبیه منطقـه ما هسـتند چندان 
روی خوشـی بـه گردشـگران و سـرمایه گـذارن نشـان 
نمی دهنـد و این چیزی اسـت کـه به وضوح دیـده ایم، 
امـا در باغبـادران ایـن امـر اصا و ابـدا دیده نمی شـود. 
کافـی اسـت شـما اینجـا قصـد خریـد زمیـن، خانـه یا 
اقامـت چنـد ماهـه ای داشـته باشـید مـن مطمئنـم 
کـه از اقـدام خودتـان پشـیمان نمی شـوید چـرا که در 
حـال حاضـر مـردم بومـی بـا افـرادی کـه بومـی شـهر 
نیسـتند امـا بـه اینجـا آمـده و سـاکن شـده انـد مانند 
یـک باغبادرانـی رفتـار می کننـد. روحیـه تعامـل بـه 
قدری باال اسـت که شـما احسـاس غربـت نمی کنید. و 
شـاید مهمتریـن ویژگـی ای که می توانم بر آن انگشـت 
بگـذارم این اسـت که شـما از مرکز اسـتان تنهـا و تنها 
بـا صـرف 40 دقیقه وقت می توانید به باغبـادران بیایید. 
ایـن به این معنی اسـت که شـما از گـردش نیمروزی تا 
هفتگـی و ماهیانـه می توانید روی آن حسـاب کنید. به 
راحتـی ۶ یـا 7 صبح کـه از اصفهان عظیمـت کنید، در 
نهایـت یک سـاعت بعد اینجا هسـتید و یـک روز کامل 
را در اختیـار داریـد. خوب از این بهتـر چه می خواهید؟ 
حتمـا بایـد سـاعت هـا وقتتـان را در ترافیک بـا صرف 
هزینـه هـای مالـی و اعصـاب خـوردی و فـوت وقـت 
بگذرانید و دو سـاعت در چادر اسـتراحت کنید و دوباره 
بـا همین مصیبـت بر گردید؟ وقتی بهتریـن موقعیت را 

اینجـا در اختیـار دارید؟
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شما چندمین شهردار شهر عسگران هستید؟
مـن پس از 3 شـهردار قبلـی در تاریـخ 92/7/1 با انتخاب 
شـورای اسـامی و حکـم اسـتاندار محتـرم  بـه عنـوان 

چهارمین شـهردار شـهر عسـگران منصوب شـدم.
آیـا طرح هـای هـادی تفصیلـی و جامـع شـهر 

عسـگران جامـه عمـل پوشـیده انـد؟
تا سـال 88 طرح هادی در این شـهر اجرا شـد و مقدمات 
طـرح جامـع نیز از همین سـال بـا پیگیری های شـهردار 
قبلـی و عوامـل شـهرداری وارد فـاز عملیاتـی شـد. طرح 
جامع شـهر عسـگران نیز از سـال 94 و با اباغ اسـتاندار 
وقت، جناب آقای زرگرپور به شـهرداری اباغ شـد. ماک 
عمـل شـهرداری نیـز من بعـد طرح جامـع اسـت ولی با 
اینکـه قریـب بـه یکسـال از ابـاغ این طـرح می گـذرد و 
مشـکات فراروی شـهرداری قـرار دارد بـه طرح تفصیلی 
نیـز ورود پیـدا کـرده ایـم که بـه یـاری خدا بـا همکاری 
اداره کل راه و شهرسـازی پیگیر به بار نشسـتن این طرح 

هستیم. هم 
بـا عنایت به مختصات بومی شـهر عسـگران، چه 
آیتـم هایـی در طرح جامـع که به طـرح تفصیلی 

منجر می شـود لحاظ شـده است؟
 طـرح جامع شـهر عسـگران که در سـال 94 اباغ شـده 
و بـه عنـوان طرح مصـوب مورد اسـتفاده شـهرداری قرار 
می گیرد و در آن کاربری هایی را برای شـهر تعیین کرده 

اسـت ولی متاسفانه بعضی از سـرانه های کاربری در شهر 
بـه درسـتی  دیده نشـده بود کـه این امر موجب شـده تا 
قسـمت هایی از شـهر با مشـکات عدیده ای روبرو شود. 
البتـه بـا پیگیری هـای مداوم مـا و گزارشـات مردمی که 
در این خصوص به ما داده شـده اسـت، در حال تاشـیم 

تا این مشـکل مرتفع شـود.
مسـاحت و حوزه اسـتحفاظی شـهر چنـد هکتار 

؟ ست ا
محـدوده قانونـی شـهر در حـدود 200 هکتـار و حریـم 
شـهر نیـز 1500 هکتـار اسـت کـه پیـش از ایـن دارای 
طرح هادی بود و در سـال 1394 در طرح جامع بوسـیله 

اسـتاندار محتـرم ابـاغ گردید.
چه مشکالتی در طرح جامع وجود دارد؟

بـا ابـاغ طرح جامع و بررسـی های به عمل امـده مقداری 
از زمین هایـی کـه بـا کاربـری غیرمسـکونی پیش بینـی 
شـده اسـت در وضعیـت موجود، سـاخت و سـازهایی در 
آنهـا انجـام شـده از جملـه محلـه اختریه و محله شـمال 
بلوار شـورا و سـایر قسـمت ها که ایـن ساخت وسـازها به 
زمان هـای قبـل بر می گـردد و نیاز بود که ایـن کاربری ها 
بـا توجه بـه وضعیت موجـود در نظر گرفته شـود که این 
امـر اتفـاق نیفتـاده اسـت و یـا بعضـی از کاربری هـا را در 
زمین هـای مـد نظر قـرار داده انـد که مالکیـت خصوصی 
داشـته و یـا از نظـر موقعیـت مناسـب نبـوده اسـت کـه 

می طلبـد بازنگـری اساسـی در طرح جامع صـورت گیرد 
کـه این امـر مسـاعدت مسـئولین ذی ربـط را می طلبد . 
اخیراً هم پیگیری هایی صورت گرفته که انشـااله مشـکل 

مردم مرتفـع گردد.  
بودجه شـهرداری عسگران در سـال 1395 بر چه 

رقمی بسته شـده است؟
روی  بـر  عسـگران  شـهرداری   95 سـال  بودجـه 
1200000000 میلیارد ریال بسـته شده است که حدود 
۶0 درصـد در فعالیـت های عمرانی و 40 درصد در هزینه 
هـای جـاری مصـروف خواهد شـد و امید آن مـی رود که 
بـا توجه به قابلیت های متعدد شـهر عسـگران، تـا پایان 
دوره چهـارم شـورای شـهر به 25 میلیـارد ریـال افزایش 

یابد.
آیـا  با صـدور پروانه هـای تغییر کاربـری زمین از 
کشـاورزی به دیگـر کاربری ها لطمـه ای به محیط 
ایـن خصـوص چـه  زیسـت زده نمی شـود؟ در 

مـواردی را لحـاظ می کنید؟
اوالً در صورتی که زمینها مساعد کشاورزی تغییر کاربری 
گـردد نـه تنها بـه محیط زیسـت بلکه به اقتصاد شـهرما 
هـم لطمه می زنـد و باید بگویم که یکی از سیاسـت های 
مهـم مـا حفظ زمیـن های کشـاورزی اسـت چـرا که ما 
اصـوال مخالـف هر گونه تغییر کاربری زمین از کشـاورزی 
بـه دیگر کاربری ها هسـتیم چـون اقتصاد محلـی مان بر 

نگاه شهر در گفت و گو با شهردار عسگران: 

عسگران؛ باغ شهِر مرغاب و زعفران
شـهر عسـگران مرکـز بخش کرون و از جمله شـهرهای شهرسـتان تیـران و کرون با جمعیتـی بالغ بر 5 
هـزار نفـر در غرب اسـتان اصفهان، در 80 کیلومتری مرکز اسـتان و 40 کیلومتری مرکز شهرسـتان قرار 
دارد. آب و هوایش در فصل تابسـتان گرم، در بهار معتدل و در زمسـتان سـرد و دلپذیر اسـت. مردمانش 
خـون گرم، چشـمه سـارش پـر آب و خاکش بـه وجود مقدس امامزاده سـید سـراءالدین عسـگر معروف 
به بابا لنگر، متبرک. غالب مردمانش به شـغل شـریف کشـاورزی مشـغول، اغلب زمین هایش پوشـیده 
از درختان گردو و بادام و سـیب، محصوالت لبنی اش منحصر به فرد و پتانسـیل گردشـگری اش بسـیار 
بـاال. تعـدادی از زمیـن هـای کشـاورزی عسـگران این روزها بـه علت کم آبـی میهمان گلهـای خندان 
و صورتـی زعفـران اسـت. راه حلـی هوشـمندانه بـرای باالبـردن سـطح درآمـد، پاییـن آوردن خسـارات 
خشکسـالی و صرفه جویی در آب. گفتنی اسـت شـهر عسـگران و ناحیه چشـمه مرغاب بنا به تصویب 

هیات دولت، منطقه نمونه گردشـگری در کشـور شـناخته اسـت.
حسـین علی محمدی شـهردار عسـگران متولد 1355 است و فعالیت خود را از سـال 1373 در شرکتهای 
وابسـته بـه شـهرداری اصفهـان آغـاز نمـوده اسـت. او از سـال 1382 تـا 1386 بـه عنوان مدیـر خدمات 
شـهری امدادی و بهداشـت عمومی عمـران زاینـده رود، در دهکده فرهنگی- اقامتی زاینـده رود چادگان 
خدمـت نمـوده و از سـال 1386بـا پیگیری شـورای اسـالمی شـهر رزوه به سـمت شـهرداری این شـهر 
منصـوب شـده که تا سـال 1392 ادامه داشـته اسـت. پـس از ایـن دوران و در آغاز دوره چهارم شـوراها و 
اعتماد شـورای اسـالمی شـهر عسـگران به سمت شـهردار عسـگران منصوب شده اسـت. وی 21 سال 

سـابقه اجرایـی و خدمت رسـانی بـه مـردم را در کارنامه خود به یـادگار دارد.
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همیـن پایه اسـتوار اسـت. دوم اینکه تغییـر کاربری یکی 
از الزامـات شـهرداری ها در شـکل دهی به چهره شـهرها 
اسـت،  امـا نـه هر زمین و نه هـر کار بری. ایـن امر به طور 
مشـخص بـا وضع موجـود زمین رابطـه دارد. یعنـی ما به 
زمیـن هایی مجـوز تغییر کاربـری می دهیم کـه در اصل 
بـا اسـتفاده و لـم یزرع بوده یا شـده اند. به عنـوان مثال، 
زمیـن های کشـاورزی ای موجـود بوده که قریـب به 40 
یا 50 سـال در آنها کشـت و زرع نشـده، راه آبهایشان کور 
شـده، بـه جـاده و راه تغییر شـکل داده و مهمتـر از همه 
جهاد کشـاورزی نیز در این زمینه نظر مسـاعدی داشـته 
اسـت. بنابرایـن در بعضـی از مـوارد مـا در جهت سـامان 
دهی و تغییر و رشـد چهره شـهر از این طریق وارد عمل 

شده ایم.
شهر عسـگران چه پتانسـیل هایی دارد و چگونه 
می توان از آنهـا در جهت ایجـاد درآمدهای پایدار 

برای شـهر و شهرداری اسـتفاده کرد؟
با توجه به سـفر هیات دولت قبلی به شهرسـتان و استان، 
مصوبـه ای در مورد منطقه چشـمه مرغـاب و طبیعت به 
نسبت بکر و زیبایی که در قسمت جنوب غربی این شهر 
وجـود دارد مبنـی بر منطقـه نمونه گردشـگری تصویب 
شـد. می توانم به شـما بگویم که شـهر عسـگران را نباید 
بـه صـورت یک شـهر عـادی دیـد، می دانید چـرا؟ چون 
شـهر عسـگران یـک باغ شـهر اسـت. جـزو اندک شـمار 
شـهرهای مناطق نیمه خشـک کشـور اسـت که به قولی 
فضای سـبز اش مصنوعی نیسـت. جالب اسـت بدانید که 
قریـب بـه 70 درصد سـبزینگی این شـهر را خـود مردم 
بـه وسـیله احـداث و گسـترش باغهـای شـخصی تامین 
کـرده انـد. من از همینجا از تمـام هموطنانمان صمیمانه 
دعوت می کنم تا بیایند و با چشـمهای خودشـان ببینند 
کـه چهـار حد این شـهر را باغهای گردو سـیب و بـادام و 
درختـان مثمـر و غیرمثمر فـرا گرفته اسـت. حتی جالب 
اسـت بدانیـد که ما درهمیـن ماه مبارک رمضـان هم هر 
روز چیـزی در حـدود 4 تـا 5 هزار گردشـگر داشـتیم که 
از افطـار تا سـحر بـه این منطقـه می آمدنـد و با طبیعت 
بـه اسـتقبال روزه هایشـان می رفتنـد. حـاال ایـن رقـم را 
شـما به موسـم طعطیات تابسـتانی، ایام عید، تعطیات 
رسـمی و غیـر رسـمی و سـفرهای گردشـگران داخلی و 
خارجـی تسـری دهیـد و ببینید که حتی پیـش از اینکه 
ما به فکر ایجاد زیرسـاختهای گردشـگری در این منطقه 
باشـیم، بـا ایـن حجـم از مراجعه گردشـگران روبـرو بوده 
ایـم. آیـا توجیـه اقتصـادِی متقـن و مطمئـن تـر از این؟ 
روی ایـن حسـاب ما بـا توجه به این پتانسـیل و پیگیری 
های مجموعه شـهرداری و شـورای اسـامی شهر و دیگر 
دوسـتان دسـت انـدرکار، تصمیم بـه احداث دهکـده ای 
رفاهـی تفریحی  با تغییـر کاربری کـه در دوره قبل انجام 
شـده بود گرفتیـم. این زمین بالغ بر 9/1 هکتار اسـت که 
برنامـه تغیـر کاربری اش در کمیسـیون هـای مربوطه به 
تصویـب رسـیده و با توجه بـه این که حجم امـور اجرایی 
در ایـن زمینـه بسـیار زیـاد اسـت مـا بـه دنبال سـرمایه 
هـای کان و سـرمایه گـذاران متخصـص هسـتیم تا فاز 

اول سـاخت ویاهایمـان را شـروع کنیـم. 
البتـه قسـمتی از زیـر سـاخت هـای این 
مجموعـه همچـون جاده سـازی بـه طول 
3 کیلومتـر و عـرض 14 متـر، جـاده های 
داخلـی دهکده و برق رسـانی را انجام داده 
ایـم. در ضمـن عملیـات سـاخت 5 ویا را 

هم شـروع کـرده ایم.
مکان در نظر گرفته شـده بـرای این 
دهکـده در کـدام قسـمت چشـمه 
مرغـاب واقـع اسـت و آیـا اقدامات 
تخصصـی در جلوگیـری از تخریـب 
محیـط زیسـت در نظر گرفته شـده 

؟  ست ا
طبـق مطالعات صورت گرفتـه برای مکان 
یابی محل دهکده، ما در قسـمت شـمالی 
و در فاصلـه 500 متـری چشـمه مرغاب، 
منطقـه ی لـم یـزرع را کـه بـه واقـع تپه 
ای باسـتانی بـوده اسـت در نظـر گرفته و 
بـا هماهنگی با سـازمان میـراث فرهنگی 
آمـده ایـم و آنجـا را بـه عنـوان سـایت 
مـوزه تلقـی کـرده ایـم تـا ویاهایمـان را 
در اطرافـش بنـا کنیـم. تـازه پـس از ایـن 
ویاها هم باغهای شـخصی قـرار می گیرد 
که چشـم انـداز فـوق العـاده ای از تاریخ و 
فرهنـگ و امور تفریحـی را در کنار هم به 
گردشـگران عزیز هدیه می دهد. مطالعات 
زیسـت محیطـی جهـت دفع فاضـاب و 
پسـماند هم در حـال انجام اسـت و تأیید 
بـه کلیـه ادارات ذی ربـط نیز وجـود دارد.

مشـکالت عمده و زیر ساختی شهر 
عسـگران را هنـگام ورود شـما چه 

مواردی تشـکیل مـی داد؟
یکـی از مشـکاتی کـه بـه صورت مـداوم 
تاکنـون  شـهرداری  تأسـیس  اوایـل  از 
وجود داشـته اسـت، وجود جـاده ترانزیتی 
اسـت کـه متاسـفانه از داخـل شـهر عبور 
داده شـده و روزانـه خودروهـای سـبک 
و سـنگین زیـادی از آن عبـور می کننـد. 
این جاده درسـت از میان دو محله شـلوغ 
شـهر گـذر داده شـده و باعـث مشـکات 
زیـادی در عبـور و مرور شـهروندان شـده 
و در بسـیاری موارد متاسـفانه و متاسـفانه 
موجـب تصادفـات و خطـرات جانـی هـم 
بـرای شـهروندان و هـم بـرای راننـدگان 
شـده بـود و از سـوی دیگـر باعـث اخال 
در سـاماندهی بلوار و ایجاد میدان مرکزی 
شهرشـده اسـت. مـا بـا پیگیری هایی که 
شـورای  و  شـهرداری  مجموعـه  توسـط 
دنبـال  بـه  ایـم،  کـرده  شـهر  اسـامی 
اجرایـی کـردن طرحهای کاهش سـرعت 

و سـاماندهی میدان مرکزی هسـتیم تا به 
حـول و قوه الهی بتوانیم تا پایان سـال 95 
از ایـن طرحهـا بهـره بـرداری کنیـم. یکی 
دیگـر از مشـکات شـهری بـاز هـم وجود 
تعـداد زیادی کامیون در شـهر بـود که هر 
سـاله خسـارات زیـادی به زیر سـاختهای 
شـهر وارد می کردند که اخیرا توانسـته ایم 
بـا احـداث پارکینـگ کامیون این مشـکل 
را مرتفـع کنیـم. مشـکات دیگرمـان هم 
نبود امکانـات رفاهی و عمومی، محدودیت 
زمیـن بـرای احداث پـارک و مجموعه های 
 ... و  ورزشـی  امکانـات  کـودکان،  بـازی 
می تـوان نـام برد که انشـاالل بـا توجه ویژه 
مسـئولین بتوانیم قسـمتی از مشکات را 

مرتفـع نماییم.
از زمـان تصدی شـما در این سـمت 
چـه اقدامـات عمرانـی و فرهنگـی 
بـرای شـهر عسـگران انجام شـده 

؟  ست ا
بـا همیـاری  از بـدو خدمتـم تـا کنـون 
پرسـنل و کارگـران شـهرداری و مجموعه 
شـورای اسـامی ایـن اقدامات انجام شـده 
اسـت: احـداث تکمیـل و بهـره بـرداری 
در سـال 94،  آتش نشـانی  از سـاختمان 
احداث و تکمیل سـاختمان پلیـس راهور، 
عملیات آسـفالت ریزی در سـطح شـهر به 
مسـاحت 80000 هـزار متر مربـع، احداث 
کارگاه جـدول و بلوک زنـی، جدول گذاری 
در سـطح شـهر و جـاده مرغـاب بـه طول 
5000متـر، کانیوگـذاری بـرای دفع آبهای 
سـطحی به متراژ 4900 متـر مربع، اصاح 
ترانشـه هـا بـه متـراژ 3500 متـر مربـع، 
آزاد سـازی، زیرسـازی و آسـفالت ریـزی 
جـاده دسترسـی بـه مرغـاب به طـول 3 
کیلومتـر و عـرض 14 متـر، اصـاح طرح 
میـدان و بلوار ورودی شـهر و احداث باند 
کنـدرو در کنـار جـاده ترانزیتی) عملیات 
تکمیلـی آن در سـال 95 انجـام خواهـد 
شـد(، احـداث پارکینـگ کامیـون، نصب 
پـل عابر پیاده بـر جاده ترانزیتـی بین دو 
محلـه با همکاری سـازمان حمل و نقل و 
پایانـه ها، احداث کانالهـای هدایت آبهای 
سـطحی و کانـال دور دهکـده فرهنگی- 
اقامتـی به متـراژ 1۶00 متـر مربع و کف 
سـازی آن، خریـد یـک دسـتگاه کامیون 
و یـک دسـتگاه گریـدر و یـک دسـتگاه 
و  پیگیـری  و...  زیالـه  حمـل  خـودروی 
رایزنـی بـرای تغییـر کاربـری و تملـک 
زمیـن جهت احـداث کارگاه هـای مزاحم 

و نیمـه مزاحم. 

طبق مطالعات 
صورت گرفته 

برای مكان یابی 
محل دهكده، ما در 
قسمت شمالی و در 
فاصله 500 متری 
چشمه مرغاب، 

منطقه ی لم یزرع 
را که به واقع تپه 
ای باستانی بوده 

است در نظر گرفته 
و با هماهنگی با 
سازمان میراث 
فرهنگی آمده 

ایم و آنجا را به 
عنوان سایت موزه 
تلقی کرده ایم تا 
ویالهایمان را در 
اطرافش بنا کنیم.
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لطفا خودتان را معرفی بفرمایید؟
فــرود امیــری هســتم متولــد 1348، از اســفندماه 92  
ــه ســمت شــهردار شــهر کمــه منصــوب گردیــدم.  ب
کارشناســی معمــاری دارم و پیــش از فعالیــت در 
ــی  ــی کار م ــارس جنوب ــرکت پ ــمت، در ش ــن س ای
کــردم. البتــه مــن بومــی شــهر کمــه هســتم و قبــل 
از ســال 8۶ بــه مــدت 8 ســال عضــو شــورای شــهر 

ــوده ام. ب
مهــم تریــن معضــالت در زمــان آغــاز فعالیت 

شــما در شــهر کمــه چــه بود؟
مهمتریــن معضــل بحــث خشکســالی بــود کــه تقریباً 
ــی از ســکنه مــی کــرد و  داشــت شــهر کمــه را خال
مهاجــرت زیــاد شــده بــود. می تــوان گفــت مشــکل 
عمــده ای کــه شــهرهایی ماننــد کمــه دارنــد، عــدم 
درآمدهــای پایــدار اســت. مــردم کمــه تقریبــاً 100 
درصــد کشــاورزند و درآمدشــان از حــوزه کشــاورزی 
حاصــل مــی شــود کــه بــا مشــکل مهــم خشکســالی 
مواجــه شــده انــد. البتــه پتانســیل هایــی بــه ویــژه 
ــه  در زمینــه گردشــگری وجــود دارد کــه اگــر مــا ب

ســمت ســاماندهی بخــش گردشــگری در شــهر کمــه 
ــد  ــم درآم ــی توانی ــم، م ــتان روی بیاوری ــا شهرس ی

ــرای شــهر تعریــف کنیــم. پایــداری ب
ــی  ــت جغرافیای ــه موقعی ــه در چ ــهر کم ش

قــرار دارد؟
ــی از شــهرهای شهرســتان ســمیرم   ــه یک شــهر کم
و جنوبــی تریــن نقطــه شــهری اســتان بشــمار مــی 
ــر از مرکــز  ــه ای حــدود 220 کیلومت ــا فاصل رود و ب

ــرار دارد. اســتان ق
واژه کمه به چه معنا است؟

نزدیــک  ولــی  دارد  کمــه چنــد وجــه تســمیه 
ــه  ــه واقعیــت ایــن اســت کــه کمــه ب تریــن معنــا ب
شــکارگاه ســبز معــروف اســت زیــرا ایــن منطقــه در 
گذشــته زیســتگاه بــز ومیــش هــای کوهــی بــوده و 
ــه خــود جــذب  ــه همیــن واســطه شــکارچیان را ب ب

می کــرده اســت.
شــهر کمــه در چــه ســالی تأســیس شــد؟ و 

ــت دارد؟ ــدر جمعی ــر چق ــال حاض در ح
کمــه در ســال 1380 بــه شــهر تبدیــل شــد.و 

جمعیــت ایــن شــهر حــدود 3 هــزار نفــر اســت کــه 
ــر  ــدود 3500 نف ــه ح ــتان ب ــل تابس ــه در فص البت

می رســد.
حریــم و محــدوده شــهر کمــه چنــد هکتــار 
ــه ای  ــه درج ــهر از چ ــن ش ــعت دارد و ای وس

ــت؟ ــوردار اس برخ
محــدوده  و  هکتــار   2407 کمــه  شــهر  حریــم 
ــهرداری  ــت. ش ــار اس ــهر 121/87 هکت ــی ش خدمات

از درجــه 2 برخــوردار اســت.
ــث  ــه مباح ــه در زمین ــهرداری کم ــا ش آی

گردشــگری وارد شــده اســت؟
ــام  ــی انج ــدام خاص ــی، اق ــراث تاریخ ــث می در بح
ــمه ای  ــگری، سرچش ــوزه گردش ــی در ح ــده ول نش
ــام چشــمه بابازرنــگ کــه  ــا ن در شــهر وجــود دارد ب
ــرای  ــی ب ــات رفاه ــه امکان ــی در زمین ــات خوب اقدام
ــده  ــام ش ــمه انج ــن چش ــگری ای ــه گردش مجموع
اســت و اســتقبال خوبــی هــم از طــرف همشــهریها و 
نیــز هــم اســتانیها از ایــن مجموعــه صــورت گرفتــه 
ــور  ــل از حض ــگری قب ــه گردش ــن مجموع ــت. ای اس

گفتگو با فرود امیری ، شهردار شهر ُکمه: 

کمـه؛  شــکارگاه  سبـز
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بنــده بــه عنــوان شــهردار کمــه ایجــاد 
شــده بــود و در زمــان مســئولیت مــن 
عمــده اقدامــات توســعه آن انجــام 

شــد.
ســال  در  شــهرداری  بودجــه 

جــاری چــه مقــدار اســت؟
 94 ســال  در  شــهرداری  بودجــه 
حــدود 9/909میلیــون  ریــال بــود 
کــه بخشــی از آن تحقــق یافــت، هــم 
چنیــن مقــدار بودجــه در ســال جــاری 
حــدود 9/911 میلیــون ریــال مــی 

ــد. باش
از ســوی شــهرداری کمــه در 
زمینــه ایجــاد درآمدهــای پایــدار 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــهر اقدام ش

ــت؟ اس
اغلــب  کمــه  شــهر  شــهروندان 
ــالی،  ــل خشکس ــه دلی ــاورزند و ب کش
وارد  آنــان  بــه  زیــادی  خســارت 
ــارکت  ــا مش ــن ب ــت، بنابرای ــده اس ش
آب  جداســازی  دربــاره  کشــاورزان 
فضــای  و  کشــاورزی  آب  از  شــرب 
ــاژ  ــرای پمپ ــترکی ب ــرح مش ــبز، ط س
خــط انتقــال آب از رودخانــه ماربــر بــه 
ــاح  ــه در شــرف افتت ــتیم ک ــه داش کم
ســازمان  موضــوع،  ایــن  در  اســت. 
همیــاری شــهرداری هــای اســتان 
ــی  ــیاری خوب ــکاری بس ــان هم اصفه
ــت و  ــته اس ــه داش ــهرداری کم ــا ش ب
ــات  ــه در تاسیس ــی ک ــه تجهیزات کلی
انتقــال آب اســتفاده شــد بــا همــکاری 
دوســتان مــا در ســازمان همیــاری 
شــهرداری هــا بــه انجــام رســید. ایــن 
پــروژه مــی توانــد بــرای مــردم درآمــد 
ــه  ــهر نگ ــا را در ش ــد و آنه ــاد کن ایج
بــدون  شــهرداری  کــه  چــرا  دارد؛ 
ــی داشــته  ــد ادعای شــهروند نمــی توان
ــد  ــم نخواه ــن درآمدیه باشــد و بنابرای
داشــت. در حــوزه گردشــگری نیــز 
ایــن آب مــی توانــد بــه داشــتن درآمــد 
ــتم  ــای اکوسیس ــهری و احی ــدار ش پای

ــد. ــک کن ــی کم طبیع
ســرانه فضــای ســبز چقــدر 

اســت؟

ــار  ــهری 18/35 هکت ــبز ش ــای س فض
اســت. در بخــش کشــاورزی 1551 
هکتارباغــات و فعالیــت کشــاورزی را 
ــهرداری  ــه ش ــد، البت ــکیل می ده تش
کمــه پیــش بینــی هایــی نیــز در ایــن 
ــه قســمتی  ــته اســت ک خصــوص داش
ایــن  اســت.  ســازی  جنــگل  آن  از 
ــردم  ــا مشــارکت کشــاورزان و م ــر ب ام
آغــاز شــده کــه حــدود 18 هکتــار  در 
ــز  ــی نی ــش کوچک ــهر و بخ ــوب ش جن
بــه وســعت حــدود ۶ هکتــار در شــمال 

ــده اســت. ــی ش ــش بین ــهر پی ش
بــه برخــی از مهــم تریــن پــروژه 
هــای شــهرداری شــهر کمــه 

ــد؟ ــاره بفرمایی اش
اقدامــات عمرانــی مــا در ســال 94 
ــا  ــان و آســفالت آنه احــداث ســه خیاب
ــراه  ــه هم ــر ب ــزار مت ــدود 17 ه در ح
ــازی  ــش راهس ــذاری در بخ ــدول گ ج
ــای ســطحی  ــت آبه ــوده اســت. هدای ب
شــهر کمــه نیــز باتوجــه به خشکســالی 
جــزء  طبیعــی  حــوادث  و  ســیل  و 
مــوارد خطــر آفریــن و غیــر مترقبــه ای 
بــود کــه شــهر را تهدیــد می کــرد، لــذا 
ــام  ــوزه انج ــن ح ــم در ای ــی ه اقدامات
ــد از 13  ــه بع ــهرداری کم ــت. ش گرف
ســال کــه از تأســیس آن مــی گذشــت 
ــت  ــت درنهای ــاختمان اداری نداش و س
ــداث آن  ــه اح ــبت ب ــال 93 نس در س
ــش از  ــون بی ــا کن ــه ت ــد ک ــدام ش اق
شــهرداری  ســاختمان  درصــد   75
پیشــرفت داشــته و امیدواریــم در نیمــه 
ــث  ــود. در بح ــل ش ــال تکمی اول امس
گردشــگری، تقریبــاً حــدود 2 یــا 3 
ــی کــه شــهرداری تأســیس  ــر زمان براب
ــه  ــورت گرفت ــم ص ــات مه ــده اقدام ش
ــی  ــث فرهنگ ــه مباح ــت. در زمین اس
نیــز مــا تــاش بســیاری بــرای احــداث 
بــاغ بانــوان داشــتیم ولــی بــا توجــه بــه 
ــوز نتوانســته  ــه ای، هن ــت بودج وضعی
ایــم در ایــن خصــوص اقدامــی صــورت 
ــه  ــتیم ک ــاش هس ــی درت ــم ول دهی
مجموعــه ای را بــا ایــن عنــوان احــداث 

ــم. نمایی

جلسـه هم اندیشـی شـوراهای روسـتاهای بخش مرکـزی با 
حضور نمایندگان مجلس و دیگر مسئوالن شهرستانی برگزار 

شد.
فرمانـدار شهرسـتان اصفهان در این جلسـه با اشـاره به منابع 
محـدود و تقاضـای زیـاد از ایـن منابـع گفت: با هنـر مدیریت 
مـی تـوان بهـره بـرداری حداکثـری از منابع محدود داشـت و 
در این خصوص بودجه های اسـتانی تملک دارایی و اعتبارات 
مـاده 10 و 12 از جملـه منابع محدود در شهرسـتان در مقابل 

تقاضـای بسـیار مردمی و پـروژه ای به حسـاب می آید.
فضـل الل کفیل بـا توجه به واگزاری مبلغ 20 میلیـارد و 500 
میلیـون از اعتبـارات آالیندگـی بـه دهیـاری هـا اظهـار کرد: 
منطـق حاکم بر بودجه درسـت هزینه کردن اسـت یعنی ۶0 
درصـد بودجـه در اختیـار برنامه هـای عمرانـی و حداکثر 40 
درصـد در حـوزه جـاری مصـرف شـود و شـورا بایـد مدیریت 

خوبـی را در منابـع و اعتبارات محدود داشـته باشـد.
وی دغدغـه روسـتاها را بحـث ورود بنیـاد مسـکن در بحـث 
تفکیـک مطرح کرد و افزود: حق تفکیک حق روسـتا اسـت و 
بایـد در اختیار روسـتا قرار گیـرد، در این خصوص طی تفاهم 
نامـه ای بـا بنیـاد مسـکن جزئیاتـی از قبیل برگشـت درآمد 
بـه روسـتا و دریافـت پـول نقد و هزینـه کـردن آن تحت نظر 

بخشـداری و دهیـاری مطرح شـد.
فرمانـدار شهرسـتان اصفهـان در بخـش دیگـر بـا اشـاره بـه 
مدیریت روستاها گفت: در مدیریت روستاها شاهد سردرگمی 
و باتکلیفی هسـتیم و در این خصوص قانون مدیریت روسـتا 
را به بنیاد مسـکن داده و این در صورتی اسـت که طبق اعتقاد 

مـا باید ایـن مدیریت با دهیار باشـد.
وی ادامـه داد: بـی هویـت کـردن مدیریـت روسـتا از جملـه 
آسـیب هـای موجـود اسـت و دولت بایـد پیگیـری الزم را در 

ایـن خصـوص انجـام دهد.
کفیـل، بحـث پـروژه هـای نیمـه تمـام را از جملـه اولویـت 
هـای موجـود عنـوان کرد و افـزود: سـال گذشـته 423 پروژه 
در بودجـه 94 از اعتبـارات مـاده 18 داشـتیم و در ایـن رابطه 
بایـد گفـت کـه اتمام پـروژه هـای نیمـه تمـام از اولویت های 

فرمانـداری به شـمار مـی رود.
وی به مشـکل آب شـرب اشـاره و گفـت: با صرفـه جویی 20 
درصـدی در آب، شـاهد قطعی این مایه حیات در روسـتاهای 
دور دسـت و یا افت فشـار آب نخواهیم بود و در این خصوص 
مـی طلبد تا فرهنگ سـازی درسـت مصـرف کردن از سـوی 

مسئوالن روسـتا انجام گیرد.
فرمانـدار کاهـش مصرف آب توسـط دامـداری ها و همچنین 
باغ ویاهای موجود در حاشـیه روسـتاها را یکی از عوامل موثر 

در صرفـه جویـی 20 درصدی آب شـرب عنوان کرد.
وی بـا توجه به تاکید رهبر معظم انقـاب در خصوص اقتصاد 
مقاومتی به » یک روسـتا یک طرح « اشـاره و گفت: شـوراها 
در ایـن رابطـه بـه این امر توجه ویژه داشـته باشـند که اگر هر 
روسـتا یـک طرح مفید اقتصـادی را دنبال کند قطعـا از طرف 

دولت حمایت می شـود.
کفیـل در پایـان بـه تغییـر کاربـری در روسـتاها اشـاره و 
خاطرنشـان کرد: در این رابطه مشـکلی نداریم ولی باید توجه 
کافـی بـه بی نظمی هـا در احداث باغ ویا و دیوار کشـی های 
شـبانه در مزارع داشـته باشـیم تا به مرور زمان با مشکل آب و 

ناهنجـاری های اجتماعـی در مناطق روبه رو نشـویم.

مهمترین معضل 
بحث خشكسالی 

بود که تقریباً 
داشت شهر کمه 
را خالی از سكنه 

می کرد و مهاجرت 
زیاد شده بود. 
می توان گفت 

مشكل عمده ای 
که شهرهایی 

مانند کمه دارند، 
عدم درآمدهای 

پایدار است. مردم 
کمه تقریباً 100 
درصد کشاورزند 
و درآمدشان از 
حوزه کشاورزی 
حاصل می شود 

که با مشكل مهم 
خشكسالی مواجه 

شده اند

رویـداد
سردرگمی و بالتكلیفی در 

مدیریت روستاها احساس می شود
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جمعیت الیبید چند نفر است؟
نزدیک به 9000 نفر.

بودجـه شـهرداری الیبیـد در سـال 94 چـه 
مقـدار بوده اسـت و  در سـال جـاری چه رقمی 

بـرای آن پیـش بینی شـده اسـت؟
بودجـه سـال 1394 شـهرداری الیبیـد دو میلیـارد 
و هشـتصد میلیـون ریـال بـود کـه بـه صـورت کامل 
محقـق شـد و در سـال جاری نیـز  بر 2 میلیـارد ریال 

شد. بسـته 
الیبیـد چنـد  در شـهر  فضـای سـبز  سـرانه 

اسـت؟ مترمربـع 
شـهر الیبیـد از سـرانه فضـای سبزمناسـبی برخوردار 
اسـت کـه ایـن متـراژ در حـدود 40مترمربـع اسـت. 
آبیـاری نیـز از طریـق دو حلقـه چـاه و بیشـتر بـه 
صـورت قطـره ای انجـام مـی شـود. ایـن نکتـه را هم 
اضافـه کنـم کـه چـون این شـهر در کنار دشـت موته 
قـرار دارد، اطـراف منطقـه و خـود شـهر در فصل بهار 

همواره سـر سـبز اسـت.
از دیدگاه شـما مشـکالت عمده  شـهرداری ها 
در شـهرهای کوچکی مانند الیبید که از روسـتا 
به شـهر تبدیل شـده اند، چه مواردی اسـت؟ و 
شـما در ابتدای مسـئولیت خود در این شـهر با 

بودید؟ مواجه  چه مشـکالتی 
شـهرداری هـا بـر اسـاس قانـون، از جملـه نهادهـای 
عمومـی غیردولتـِی خودکفـا هسـتند کـه بـا منابـع 
مالـی و امکانـات مختـص خود شـهرداری هـا و حوزه 
مدیریـت  عرصـه  در  خدماتـی  و  اسـتحفاظی  هـای 
شـهری انجـام وظیفه می کننـد، لذا وظایـف متعددی 
بـر عهـده آنهـا گذاشـته شـده کـه اجـرای پـروژه ها، 
طـرح هـا و خدمـات مـورد نیـاز شـهر نیـز بایـد از 
منابـع محلـی و درآمدهـای داخلی شـهر و شـهرداری 
تأمیـن شـود. بـر این اسـاس، کاسـتی هـا و نارسـایی 
هـای موجـود در شـهر را بایـد بـه دلیـل عـدم تطابق 
درآمـد شـهرداری بـا هزینـه هـای اجرایـی و خدمات 
مسـیر  در  چـه  آن  امـا  دانسـت.  شـهر  نیـاز  مـورد 
تحـوالت عمرانـی خدماتـی و فرهنگـی مهـم اسـت، 

مشـارکت شـهروندان بـا شـهرداری اسـت  بنابرایـن، 
در شـهرداری هـای کوچکـی ماننـد الیبید کـه امکان 
فـروش تراکـم یـا صـدور پروانـه ساخت)مسـکونی و 
تجـاری( بـه انـدازه کافـی صـادر نمـی شـود، درآمـد 
خاصـی هـم از این طریق بدسـت نمی آیـد. در نتیجه، 
هزینـه هـای شـهرداری صرفـاً از طریـق مالیـات بـر 
ارزش افـزوده و مبالغـی نیـز بـه عنـوان آالیندگـی به 
شـهرداری پرداخـت می شـود کـه شـهرداری بایـد بـا 
ایـن مبالـغ شـهر را اداره نمایـد. متأسـفانه از مهرمـاه 
سـال گذشـته هیـچ گونـه پرداخـت قابـل توجهـی به 
حسـاب شـهرداری واریـز نشـده ، اکثـر شـهرداری ها 
را بـا مشـکل مواجـه نمـوده و عمـًا اقدامـات عمرانی 
سـازمان را معلـق سـاخته اسـت. لذا بـا توجه بـه این 
مشـکات، بـه نظـر می رسـد کـه شـهرداری هـا چاره 
ای جـز ایـن ندارنـد کـه هزینه هـای خـود و شـهر را 
بـر اسـاس درآمدهـای پایـدار تأمیـن کننـد. در ایـن 
خصـوص شـهرداری الیبیـد باتوجـه به معادن سـنگ 
بخـش  همـکاری  بـا  دارد  قصـد  شـهر،  در  موجـود 
خصوصـی و انجمـن صنفـی معادن نسـبت بـه تجهیز 
و راه انـدازی کارگاهـی تحت عنـوان تولید محصوالت 
سـنگی ازقبیـل جداول سـنگی، سـنگ مالون، سـنگ 
کوبیـک برای کف و اسـتفاده و بازاریابی از الشـه های 
سـنگ معادن کـه حـدوداً 500 میلیون تن می باشـد 
بـه صـورت مکانیزه اقـدام نمایـد و قاعدتاً بـه حمایت 
مسـئولین محترم اسـتان و شهرسـتان نیاز مبرم دارد 
تـا بـه یـاری خـدا بـا ایـن حرکـت، نسـبت بـه ایجاد 
درآمـد پایـدار، اشـتغال جوانان و حفظ محیط زیسـت 
اقـدام نمایـد. شـهرهای کوچـک مانند الیبیـد، دارای 
بافـت شهرروسـتا بـوده و مشـکات عدیـده ای دارنـد 
کـه ایـن امـر وظایـف متعددی را بـر عهده شـهرداری 
می گـذارد. توقعی که مردم از شـهرداری دارند بسـیار 
بیـش تـر از توقـع آن هـا از سـایر ارگان هـای شـهر 
اسـت. مـردم در شـهرهای کوچک این طور اسـتنباط 
مـی کننـد کـه همه امـور حتی اشـتغال نیز بـر عهده 
شـهرداری اسـت. مـا در ابتـدای ورود بـه شـهرداری 
الیبیـد، بـرای مباحـث فرهنگی اهمیت بسـیاری قائل 

گفتگوی نگاه شهر با 
علی مسعودی شهردار شهر الیبید: 

خالقیت اقتصـادی، 
درآمد پایـدار، 

شهر ماندگار

علـی مسـعودی در سـال 1349 دیـده بـه 
جهان گشـوده اسـت. در مقطع کارشناسی 
علـوم تربیتـی دانـش آموختـه و در حـال 
حاضر دانشـجوی کارشناسی ارشد مدیریت 
و برنامـه ریزی شـهری اسـت. وی فعالیت 
همیـاری شـهرداری  سـازمان  از  را  خـود 
پسـت های  در  و  اصفهـان  اسـتان  هـای 
مدیریتـی واحد خریـد و فـروش، بازرگانی، 
واحد پشـتیبانی شـهرداری هـا و هم چنین 
عضویـت در کمیسـیون معامالت سـازمان 
آغـاز نموده و در مقطعی نیـز به مدیرعامل 
شـرکت خـوش سـفر اسـپادانا )وابسـته به 
بـوده  هـا(  سـازمان همیـاری شـهرداری 
اسـت. مسـعودی در مجمـوع حـدود 10 
نمـوده  خدمـت  سـازمان  ایـن  در  سـال 
اسـت. سسـپس مدیریت شـرکت بازیافت 
و مدیریـت پسـماند شهرسـتان فالورجان 
را بـه عهـده داشـته و در ادامـه نیـز حـدود 
سـه سـال بـه عنـوان معـاون و جانشـین 
شـهرداری گـز و برخـوار فعالیـت داشـته و  
از تاریـخ 25 مهـر 1392 به عنوان شـهردار 

شـهر الیبیـد انتخاب شـده اسـت.
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شـدیم. درگیـر کـردن مـردم بـا اقدامات شـهرداری و 
مشـارکت آن هـا از طریـق ایجـاد جلسـات متعـدد و 
آگاه کـردن آن هـا از وظایف شـهرداری و اقداماتی که 
مـی توانـد برای شـهر انجام گیـرد، مباحـث مرتبط با 
محیـط زیسـت و تفکیـک زبالـه، و هم چنیـن کمکی 
کـه مـردم مـی تواننـد در نظافـت شـهر و حفاظـت از 
مبلمان شـهری داشـته باشـند ازجمله موضوعات مهم 
فرهنگـی بـود که در ابتـدای امر مورد بحث و بررسـی 

گرفت. قـرار 
شـهرداری  اقدامـات  تریـن  مهـم  از  برخـی 
ایـن  در  شـما  مسـئولیت  زمـان  الیبیـداز 

ببریـد؟ نـام  را  شـهرداری  
عمـده ترین اقدامات مـا در شـهرداری الیبید عبارتند 
و  معضـات  پیگیـری  و  شناسـایی  نیازسـنجی  از: 
مشـکات، اولویـت بنـدی و برگـزاری جلسـات متعدد 
و پیگیری مسـائل شـهر، مصوب نمودن مـوارد ارتباط 
و تعامـل بـا شـهرداری و شـورا، بهسـازی غبـار روبـی 
وعطرافشـانی قبـور شـهدا، دیـدار بـا خانـواده هـای 
ایثارگر، برگزاری مسـابقات ورزشـی، برگزاری مراسـم 
مختلـف مذهبـی و اعیـاد، برگـزاری راهپیمایـی 22 
بهمن، تشـکیل جلسـات قـرآن، اهداء درخـت و نهال، 
تجلیـل از معلمـان هنرمنـدان و تاشـگران و کودکان 
مسـاحت 40  بـه  صنعتـی  شـهرک  احـداث  موفـق، 
هکتـار بـه منظـور فـرآوری ضایعـات سـنگ و صنایع 
وابسـته، سـاماندهی عبور و مرور کامیون ها، بهسـازی 
 7 واگـذاری  مـدارس،  و  ادارات  سـازی  محوطـه  و 
هکتـار زمیـن بـه جوانان فاقد مسـکن، خریـد و نصب 
مجموعـه وسـایل بـازی و ورزشـی در پـارک شـهر، 
خریـد کامیـون کمپرسـی، اجـرای مالـون گـذاری و 
جـدول گذاری، دیوارکشـی شـهرداری و پارکینگ آن، 
توسـعه و احیای فضای سـبز با سیسـتم آبیـاری قطره 
ای، آبرسـانی بـه اراضـی 9 هکتـاری بنیـاد مسـکن، 
افتتاح میدان آبنمای ورودی شـهر، بهسـازی سـیاب 
پـارک و فضـای سـبز، نصب تندیـس بسـم ا...، احداث 
فـاز اول سـاختمان شـهرداری در دو طبقـه، دوبانـده 
نمـودن حـد فاصـل میـدان کارگـر تـا پارکینـگ، لکه 

ارتقـاء آیفـا  گیـری و آسـفالت معابـر، 
بـه  آبفابـرق رسـانی و آب رسـانی  بـه 
مناطـق فاقد شـبکه و پیگیری خدمات، 
اورژانـس بین جـاده ای، احـداث میدان 
ورودی شـهر، تهیه نقشـه طرح تفصیلی 
و پیگیـری بـا توجـه بـه طـرح جامع در 
راسـتای قوانیـن شهرسـازی و ممیـزی 
امـاک، احداث مجموعه ورزشـی سـونا 
و جکوزی، افتتاح بلـوار و میدان ورودی 
شـهر، برگزاری جلسـات محفـل انس با 
قرآن به مناسـبت هفته وحـدت، ترمیم 
حمـام تاریخـی الیبیـد که بـا همکاری 
سـازمان میـراث فرهنگـی، کمـک بـه 
کانـون هـای قرآنـی در جهـت فرهنگ 
کانتـری  سـاختمان  احـداث  سـازی، 
معـدن،  صنفـی  انجمـن  مشـارکت  بـا 
پیگیـری  سرپوشـیده،  اسـتخر  افتتـاح 
طـرح  در  مشـارکت  جوانـان،  اشـتغال 
هـای اجرایی، بهسـازی راه ها و میادین 
مبلمـان  کـردن  فراهـم  شـهر،  ورودی 
شـهری از سـنگ و هـم چنیـن احداث 
اقدامـات  ازجملـه  جدیـد  آرامسـتان 

اسـت. بوده  شـهرداری 
آیا شـهر البید از سیسـتم فاضالب 

است؟ برخوردار 
میمـه،  شـهر  کلـی  طـور  بـه  خیـر. 
وزوان هـم سیسـتم فاضـاب نـدارد اما 

اسـت. شـده  انجـام  آن  مطالعـات 
سیسـتم حمل و نقل درون شـهری 

در الیبید چگونه اسـت؟
مشـکل خاصـی در زمینـه حمـل و نقل 
در ایـن شـهر وجـود نـدارد. 2 دسـتگاه 
بـه  شـهرداری  طـرف  از  بـوس  مینـی 
بخـش خصوصـی تحویل داده شـده و با 
توجـه بـه ایـن که شـهر الیبید شـهری 
کوچـک اسـت، مشـکلی در ایـن زمینه 

نـدارد. وجو 
مهـم تریـن میراثـی که شـما برای 
بجـای  الیبیـد  آینـده  شـهردار 

چیسـت؟ گذاشـت  خواهیـد 
مـا سـعی نمودیـم درآمـد شـهرداری را 
بـه سـمت پایـدار شـدن سـوق دهیـم، 
منظـور  بـه  زمیـن  هکتـار   40 حـدود 
تولیـد  صنعتـی  هـای  کارگاه  احـداث 
ایـم،  درنظرگرفتـه  سـنگی  محصـوالت 
جلسـات متعـددی در ایـن خصـوص در 
کارگـروه هـا انجـام شـده و اکثـر اداره 
هـا بـا ایـن موضـوع موافقـت کـرده انـد 
و انشـاالل بـا قول مسـاعدی که سـازمان 
محیط زیسـت درباره همکاری با مشـاور 
شـهرداری الیبیـد داده اسـت، ایـن امـر 
محقـق خواهـد شـد. در صورتـی که این 
اقـدام انجـام پذیرد، حتی بـر روی بخش 
میمـه نیـز تأثیرگذاشـته و ضمـن ایجاد 
آزادشـدن  بـا  بخـش،  ایـن  در  اشـتغال 
اراضـی از الشـه های سـنگ و بازگشـت 
محیـط اراضی بـه منابـع طبیعی موجب 
حفـظ محیـط زیسـت و درآمـد پایـدار  
شـهری خواهد شـد. هم چنین اقداماتی 
مباحـث  زمینـه  در  شـهرداری  کـه 
فرهنگـی انجـام داده ماننـد ایجاد کمیته 
میـراث  ازجملـه  شـهرداری،  فرهنگـی 
مهمـی اسـت کـه ایـن سـازمان بـرای 
آینـدگان بجـای خواهد گذاشـت. ضمن 
بسـیار  ورزشـی  مباحـث  بـه  کـه  ایـن 
پرداختـه شـد ماننـد احـداث اسـتخری 
صنفـی  عمومـی  مجمـع  توسـط  کـه 
معـادن آغـاز شـده بـود و شـهرداری آن 
را تکمیـل نمـود. بـه عنـوان مثـال ایـن 
اسـتخر حتی در شـهرهای میمه و وزوان 
نیـز وجـود نـدارد. .هم چنین طـرح اجرا 
و آماده سـازی مبلمان شـهری در الیبید 

بسـیار پیشـرفت داشـته اسـت.

هزینه های 
شهرداری صرفاً 
از طریق مالیات 
بر ارزش افزوده 
و مبالغی نیز به 
عنوان آالیندگی 
به شهرداری 

پرداخت می شود 
که شهرداری باید 
با این مبالغ شهر 

را اداره نماید. 
متأسفانه از مهرماه 
سال گذشته هیچ 

گونه پرداخت 
قابل توجهی به 

حساب شهرداری 
واریز نشده ، اکثر 
شهرداری ها را با 

مشكل مواجه نموده 
و عمالً اقدامات 

عمرانی سازمان را 
معلق ساخته است. 
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آیـا شـهر مجلسـی دارای طرح جامـع و تفصیلی 
اسـت و یا این دوراندیشـی بـرای آن در نظرگرفته 

شـده است؟
 شهرداری شهرجدید مجلسی به عنوان یکهزار و دویست 
و چهلمین شـهرداری کشـور به ثبت رسـیده است. یکی 
از ویژیگـی هـای قابـل توجه آن کـه در طرحهـای جامع 
و تفصیلـی نیـز بسـیار تأثیرگـذار بـوده وهسـت، جدیـد 
االحـداث بـودن آن اسـت. بـه ایـن معنی که این شـهر با 
سـاختار زیستی- فرهنگی دیگر شـهرها که برمبنای ایده 
تبدیل وگسـترش روستا درسیرتاریخ به شهر استوار شده، 
تفـاوت دارد. بنابرایـن برنامـه های مورد نظر بـرای آن نیز 
درهر زمینه ای متفاوت تر از دیگر شهرها است و چنانچه 
بـه خوبـی اجـرا و معرفی شـود، مـی تواند نمـادی از یک 
شـهر مـدرن در هـزاره سـوم باشـد. درسـال 1372 طرح 
جامع این شـهر به تصویب رسـیده اسـت. طرح تفصیلی 
آن هم در برگیرنده مسـاحتی درحدود 1150هکتار و افق 
جمعیتی 140هزار نفر در پاسـخ به نیازهای منطقه حوزه 
اسـتقرار خود جهـت خدمات منطقـه ای و فرا منطقه ای 
بـه محـدوده تحت نفـوذش در نظر گرفته شـده و بـا ارائه 
چشـم انـدازی اقتصـادی و رقابتـی از زمین که بـه عنوان 
سـرمایه، نقشـی اساسـی در اقتصاد ملی و منطقه ای ایفا 
می کند، چهارچوب توسـعه شـهر مجلسـی رادرمسیری 
صحیـح بـه جریـان انداختـه اسـت کـه نمـود برنامـه ای 

ایـن چشـم انـداز رقابتـی رادر برنامه ریـزی کاربری زمین 
درطـرح تفصیلی مشـاهده می کنیم. ازدیگر سـو ، شـهر 
جدید مجلسـی با عنوان و چشـم اندازشـهری سـبز برای 
آینـده تحـوالت کالبـدی منظر عینی و ذهنـی، فضا های 
شـهری خـود را در قالـب طـرح تفصیلی به سـوی منظر 
شـهری سـبز وشهرسـازی و طراحی شـهر سـبز، هدایت 
کرده اسـت . در نهایت اینکه شـهرداری شـهر مجلسی در 
اسـفند1394 به دسـت اسـتاندار محترم افتتاح شده و ما 
در جریان انتقال مسـئولیت های شـهری از سوی شرکت 
عمران ب ه شـهرداری هسـتیم کـه تا طی کـردن روند و 
روی ریـل افتـادن برنامـه هـای در نظرگرفتـه شـده برای 
شـهر، نیازمنـد زمانیم تا بتوانیـم به تمامی ایـن برنامه ها 

جامه عمل بپوشـانیم .
چـه امتیازاتـی شهرمجلسـی را از دیگر شـهرها 
متمایـز کـرده تـا مـورد توجـه جامعـه هـدف و 
همچنیـن گردشـگری داخلـی و خارجـی قـرار 

؟ د بگیر
درحـال حاضـر مـا در شـهر مجلسـی دارای زیر سـاخت 
هایـی هسـتیم کـه از دو بعـد اقتصـادی- فرهنگـی قابل 
توجـه اسـت . یکـی از این ویژگـی ها ارزانی  زمین اسـت. 
خوشـبختانه بـه علت مکان یابـی صحیح در احـداث این 
شـهر، مـا زمیـن کشـاورزی چندانـی نداریـم کـه درگیر 
تغییر کاربری و مسـائل مرتبط با محیط زیسـت باشـیم. 
زمیـن ایـن شـهر از لحـاظ ویژگـی هـای زمین شناسـی 
وآمایش سـرزمینی در جهت شهرسـازی، یکی از مرغوب 
تریـن زمیـن های ایـن منطقه اسـت. بنابراین بـه خودی 
خـود یکـی از بهترین فرصت های سـرمایه گـذاری برای 
فعـاالن این حوزه وکسـانی اسـت کـه به هـر روش موفق 
بـه تهیـه زمین یا مسـکن بـه علـت  گرانـی آن در مرکز 
اسـتان و سـایر شهرسـتان ها و مناطق نشـده اند. مزیت 
دیگرکـه مزیتـی بسـیار سـود آور و قابـل توجه در رشـد 
زیـر سـاخت های اساسـی وافزایش تولیـد ناخالص ملی و 
ارزآوری برای کشـور اسـت، بافت صنعتی و حوزه اسـتقرار 
صنایع سـنگین و مادر دراین منطقه اسـت . جالب اسـت 
بدانیدکـه بیـش از چهارصـد کارخانـه سـنگین و سـبک 
صنعتـی درایـن ناحیـه و در بافـت صنعتـی شهرسـتان 
فعالیـت می کنند. کمتـر منطقه ای  رادر کشـورمی توان 
مثـال زدکـه زندگی، صنعـت وکشـاورزی با هزینـه های 
مدیریـت شـده و امکانـات دردسـترس، یکجـا و در یـک 
منطقه گرد آمده باشـند. عـاوه براین مهمترین خصیصه 
ای کـه شـهر مجلسـی را متمایـز مـی کند این اسـت که 
عمده مالکیت زمینهای حوزه استحفاظی شهر، در اختیار 
شـرکت عمـران و دولـت اسـت. بـه ایـن معنی که شـما 
بـرای هـر نـوع فعالیتی کـه دراین شـهر سـرمایه گذاری 
کنیـد، تنهـا بـا یـک طـرف حسـاب )دولـت( و بـا نوعی 
مدیریـت یکپارچـه زمین و امکانـات مواجه ایـد و به واقع 
با حجم وسـیع امور اداری و اعمال سـلیقه های شـخصی 
مالکین روبرو نیسـتید . فکر می کنـم هرکس برای یکبار 
هم که شـده دسـت بـه خرید و فـروش یا امـری تولیدی 
کـه نیـاز به ارتباطات گسـترده بـا طیف وسـیعی از مردم 
و ادارات و... زده باشـد، خـوب حـرف های مـارا بفهمد . به 

واقـع خیلـی وقتها به درد سـرش نمـی ارزد!
بحـث گردشـگری و جامعـه هـدف هـم بـه خوبـی قابل 

شهردار شهرجدید مجلسی در گفتگو با نگاه به شهر: 

مجلسی، شهری سبز و ایده آل 
برای زندگی و سرمایه گذاری

   شهر جدید مجلسی از توابع شهرستان مبارکه ، هجدهمین 
شـهر جدیـد درایـران پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی و 
سومین آن در استان اصفهان است.این شهر در 65کیلومتری 
شـهراصفهان، 20کیلومتـری شـهر مبارکـه و 35 کیلومتری 
شـهر بروجـن درکریدور مواصالتی شـمال به جنوب کشـور 
واقع  شـده است.اولین کلنگ سـاخت این شهردر سال 1368 
توسـط شـرکت عمران شهر جدید مجلسی به عنوان مجری 
سـاخت زده شـده و هدف از احداث آن سـامان بخشـیدن به 
آرایش فضائی جمیعت روبه گسـترش و فراهـم آوردن زمینه 
هـای اشـتغال و اسـکان و همچنیـن جلوگیـری از تخریـب 

حاشـیه زیبا ، سـبز و شـکننده زاینده رود بوده اسـت.
محمود بخشـی  اولین شـهردار شهرمجلسـی متولـد 1352 
اسـت. ازسال1391 تا اوایل سال 1394 شهردار شهرگلپایگان 
و پـس از آن در دی مـاه سـال 1394 با حکم اسـتاندار محترم 
اصفهـان بـه عنوان شـهردار شـهر مجلسـی منصوب شـده 
اسـت. وی دارای دوکارشناسـی در علـوم اداری و اجتماعـی، 
یـک کارشناسـی ارشـد در جامعـه شناسـی و هم اکنـون نیز 
دانشـجوی رشـته دکتری برنامه ریزی شـهری و کارشـناس 
خبره شـهرداری است. محمود بخشی بیسـت و دوسال است 

کـه در سـازمان شـهرداری انجام وظیفـه می کند.



نشریه داخلی سازمان همیاری
شهرداری های استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com
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تبییـن اسـت. اگـر عنایـت داشـته باشـید 
شـهر مجلسـی فقط 1.10۶.782 متـر مربع 
فضـای سـبز دارد کـه در پـارک هـای ارم 
،گلسـتان، فـاز 4 هکتـاری  مسـکن مهـر، 
بلوارهـا، معابـر و محلـه های شـهر گسـترده 
اسـت .ایـن مجموعـه شـامل 902.14۶ متـر 
مربـع درختـکاری،95.431 متر مربع چمن و 
گلـکاری و 109.205 متر مربع پرچین اسـت 
کـه بـا عنایت به جمعیت سـاکن موجـود در 
شـهر، سـرانه ناخالـص فضا های سـبز شـهر 
مجلسـی 250 متـر مربـع می شـود کـه 10 
برابـر اسـتانداردهای جهانـی بـوده و باعـث 
انتخـاب نام شـهر سـبز برای شـهر مجلسـی 
شـده اسـت . ایـن بحـث بـه اضافـه مطالبی 
کـه گفتـه شـد و همچنیـن سـطح بـاالی 
امنیـت اجتماعـی ، مدیریـت شـهری مدرن 
کـه تمـام تاشـش در مشـارکت و همیـاری 
مردم برای اداره شـهر اسـت، دسترسـی آسان 
بـه مراکزخدمـات شـهری و شهرسـتان و در 
نهایـت چیـزی کـه بـه آن آرامش و آسـایش 
مـی گوییـم امتیازاتـی اسـت کـه بـه خوبـی  
مخاطـب خـود را جذب مـی کنـد . در بحث 
گردشـگری هـم چیـزی که بـرای خـود من 
بسـیارقابل توجـه بـود، زنـده و جـاری بـودن 
سلسـله قناتهـای اطـراف شـهر اسـت کـه با 
ایـن وضیعـت خشکسـالی در ایـن منطقـه ، 
بـرای جذب گردشـگرو محققان بسـیار قابل 
توجـه اسـت . بعـد ازآن سلسـله کوههای کم 
ارتفاعـی اسـت که مـورد توجه مردم شـهر و 
شـهرهای اطـراف و همینطـور عاقـه مندان 
بـه کوهنـوردی خانوادگـی اسـت و این نکته 
کـه چون شـهر بر پهنه دشـت اصفهـان واقع 
شـده ما با گسـتره ی منظره ای بی نظیر روبرو 
هسـتیم. هـوای تـازه و دمـای نسـبتأ خنـک 
عصرگاهـی در کوه ودشـتهای اطـراف چیزی 
اسـت کـه مردم را جـذب می کنـد و از طرف 
دیگر هـم، باغ ویاهایی اسـت که با همکاری 
بخـش خصوصـی در حـال آمـاده سـازی و 
احـداث اسـت و چون محدودیـت آب و زمین 
هم خیلی نگران کننده نیسـت، قرار اسـت در 
یـک مجموعـه ی 110 واحدی ویایـی، نیاز 
اسـکان توریسـت داخلـی و خارجـی برطرف 
شـود.  معتقـدم شـهر مجلسـی در سـالهای 
پیـش رو از شـهرهای مترقی خواهـد بود که 
هـم در حوزه ی صنعت و هم جذب توریسـت 
و سـرمایه گـذار و مدیریت شـهری مبتنی بر 

مشـارکت شـهروندان پیشـرو خواهـد بود.
باتوجـه بـه اینکـه عمـده فعالیتهـای 
عمرانی شـهر را شـرکت عمـران انجام 
داده اسـت، فعالیتهای شهرداری بیشتر 

حـول چه مـواردی اسـت؟
طبـق قانـون ، شـرکت عمـران تـا پیـش از 
تأسیس شـهرداری، کلیه ی وظایف شهرداری 

را بـه عهـده دارد و همانطور کـه گفتید، بعد 
از تأسـیس شـهرداری اقدامـات عمـده مانند 
و عمـران  اراضـی  واگـذاری  آمـاده سـازی، 
شـهری را بـه انجـام خواهـد رسـاند و عمده 
فعالیـت شـهرداری، در حـوزه ی فرهنگـی، 
خدمات شـهری، حمل و نقل و... خواهد بود.

امـا باتوجـه به چشـم انـداز توسـعه محیطی 
مـا  لحـاظ شـده،  کـه در طـرح تفصیلـی 
همچنـان بـه ورود در ایـن حـوزه نیازمندیم 
کـه این امر محتاج تخصیـص اعتبار و تأمین 
هزینـه هـا و همیـاری مسـئولین در بحـث 
بسـیار مهم تقسـیم عادالنه عوارض مقرر در 
قانـون مالیات بـر ارزش افـزوده وآالیندگی و 
بازگشـت عوارض قانونی که در امور خدماتی 
چهارگانـه آب، بـرق، گاز و تلفـن دریافـت 
میشـود به خود سـازمان هسـتیم، تا بتوانیم 
بـه آن خودکفایـی مـورد نظـر کـه در قانون 
برای شـهرداریها لحاظ شـده اسـت، برسـیم. 
در حـال حاضر ما بعنوان شـهرداری در بحث 
عمرانی ، فعالیتمان محدود میشود به ترمیم 
و بهسـازی معابر، ایجاد سـاختمانها و اماکنی 
کـه جنبه ی خدماتـی، رفاهـی دارنـد، مانند 
سـاخت نمازخانـه و سـرویس بهداشـتی در 
پارکها و بیشـتر در حوزه مبلمان و زیباسازی 

شهری.
 البتـه بـا توجـه به بودجه سـال 95 کـه 4/5 
میلیـارد تومان پیش بینی شـده که نسـبت 
بـه درجـه شـهرداری رقمی قابـل توجه ولی 
نسـبت بـه مطالبـات و انتظـارات مردمی در 
حـوزه خدمات شـهری و امـور اجرایی اندک 
اسـت رسـیدن بـه ایـن هـدف دور از انتظـار 
نیسـت . بـه هـر روی مسـئله عمـده ای که 
بـا آن روبـرو هسـتیم ، احـداث سـاختمان 
بـا زیربنـای 3000 متـر مربـع  شـهرداری 
اسـت که درحال طراحی بوسـیله ی سازمان 
خدمات طراحی شـهرداریهای اسـتان اسـت 
و امیدواریـم کـه بـزودی عملیـات اجرایی ان 

آغاز شـود.
مـوارد دیگری که در دسـتورکار شـهرداری 
قـرار دارد، بحـث ترمیـم و روکش آسـفالت 
معابـر شـهری و نصـب تجهیـزات و عائـم 
زیبـا  و  رانندگـی  و  راهنمایـی   ، ترافیکـی 
سـازی شـهری اسـت که در شـهر مجلسی 
اسـت.  کار شـده   کمتـر  زمینـه  ایـن  در 
بنابرایـن مـا بـه این نتیجـه رسـیده ایم که 
گذشـته از وظایـف روزمـره ی شـهرداری، 
بایـد بـه فعالیت هـای سـازمان شـهرداری 
سـمت و سـوی فرهنگی، اجتماعی بدهیم. 
یعنـی اگـر مـا در امـور فرهنگـی سـرمایه 
گـذاری کنیم، هم هزینه هـا را کاهش داده 
ایـم و هـم به سـوی مدیریـت منابـع  مالی 
شـهری جهت سـرمایه گذاری در نقاط قابل 
بهبـود، پیـش رفتـه ایـم. ایـن امر در شـهر 

مجلسـی بدلیل ناهمگونی فرهنگی، پررنگتر و همچنین 
تأثیرگذارتـر اسـت. یعنی ما حتـی در همین مدت اندک 
هـم توانسـته ایـم به واسـطه ی برنامـه هـای فرهنگـی 
و اجتماعـی کـه در قالـب جشـن هـا و اعیـاد، دیـدار بـا 
خانـواده شـهدا، فراخـوان هـای همـکاری با شـهرداری، 
جـذب مشـاور افتخـاری شـهردار بـی هیـچ محدودیت 
سـنی و تحصیلی، تشـکیل اتاق فکر، برگزاری مسابقات 
ورزشـی و امـوری از این دسـت، هم بـه وحدت فرهنگی 
شـهروندان کمـک کنیـم و هـم فاصلـه ی شـهرداری را 
بـا مـردم کمتـر کنیـم، تا بـه ایده ی »سـازمان شیشـه 
ای« در جهـت اعتمـاد مـردم بـه این سـازمان، نزدیک و 

نزدیکتر شـویم.
شـهر  شـهرداری  عمومـی  روابـط  فعالیتهـای 
مجلسـی در چه سـطحی قرار دارد؟ آیا سـازمان، 
نشـریه داخلی دارد؟ نظر شـما در رابطـه با وجود 

این قسـمت در سـازمان چیسـت؟
در ایـن مـدت کوتاهـی کـه از عمـر شـهرداری میگذرد، 
توانسـته ایـم سـایت شـهرداری را طراحـی و بصـورت 
مرتـب، اخبـار فعالیتها و اقدامـات را بروزرسـانی کنیم و 
گـزارش برنامـه ها را اینگونـه به مردم ارائـه دهیم. بعلت 
جمعیـت اندک شـهر که طبق بـرآورد، چیـزی درحدود 
12 هـزار نفـر اسـت، در زمینـه ی چـاپ نشـریه اقدامی 
نداشـته ایـم، ولی حمایـت خودمـان را در ایـن زمینه از 

مجریان امـور خواهیم داشـت.
یکـی از برنامـه هایـی کـه دنبـال می کنیـم، برگـزاری 
همایـش بـا موضوعـات فرهنگـی و اجتماعـی، جهـت 
آشـنایی مـردم بـا فرهنـگ و حقـوق شـهروندی اسـت. 
چون برای ما بسـیار مهم اسـت که شـهروندانی داشـته 
باشـیم که بتوانند بـا اخذ آموزشـهای الزم، بهترین بهره 
مندی را از محیط شـهری داشـته باشـند. بعنوان نمونه 
در جلسـه ای مطرح کردیم: » بیایید تنها شـهری باشیم 
که سـرعت کاه ندارد. ایجاد سـرعت کاه، توهین به شـعور 
شـهروند اسـت و مـا برای شـخصیت شـهروندان احترام 
قائلیـم.« کـه این موضوع بازتاب بسـیار جالبـی را درپی 

داشت.
در مـورد وجـود روابـط عمومی در هر سـازمان، همین را 
بگویـم کـه به اعتقاد مـن، مدیری موفق اسـت که روابط 

عمومـی قوی و با تعامات اجتماعی باال داشـته باشـد.
باتوجـه بـه اینکـه 14 تیـر روز شـهرداری هـا و 
دهیـاری هاسـت، شـما چـه برنامـه هایـی برای 

ایـن روز اندیشـیده ایـد؟
جمعـه گذشـته در نمـاز جمعـه، بهمین مناسـبت یک 
سـخنرانی داشـتم و گزارشـی از اقدامـات انجـام شـده و 
در دسـت اقدام ارائه دادم. جلسـه ی پرسـش و پاسـخی 
هـم ترتیـب دادیم که در آنجا به سـؤاالت مردمی پاسـخ 
دادم. همچنین تجدید میثاق با آرمانهای واالی شـهدای 
عزیـز، با حضـور در یادمانی که برای این عزیزان سـاخته 
شـده اسـت، را داشـته ایم. برنامـه رفاهی بـرای کارکنان 
و اهـدای کارتهـای هدیـه از جملـه اقداماتی  بـوده که با 
توجـه بـه مـدت زمانی که از عمر شـهرداری مـی گذرد، 
ترتیـب داده شـده انـد و امیدواریـم که به یـاری خدا در 
سـال آینـده، بتوانیـم این روز خجسـته را هرچـه بهتر و 

باشـکوه تر برگـزار کنیم. 

چون محدودیت 
آب و زمین هم 

خیلی نگران کننده 
نیست، قرار است 
در یک مجموعه 
ی 110 واحدی 

ویالیی، نیاز اسكان 
توریست داخلی 
و خارجی برطرف 

شود.  معتقدم 
شهر مجلسی در 
سالهای پیش رو 

از شهرهای مترقی 
خواهد بود که هم 

در حوزه ی صنعت و 
هم جذب توریست 
و سرمایه گذار و 
مدیریت شهری 

مبتنی بر مشارکت 
شهروندان پیشرو 

خواهد بود
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آقـای شـهردار آیـا طرح هـای جامـع و تفصیلی 
شـهر نصر آبـاد از پیـش موجـود بـوده، در زمان 
تصـدی شـما آماده شـده و یـا در آینـده تدوین 

شـد؟ خواهد 
طـرح تفصیلـی را مـا در دوره چهـارم در دسـتور کار قرار 
داده ایـم و در حـال حاضر مشـغول تدوین آن هسـتیم تا 
بتوانیـم جهت برنامه ریزی های زیرسـاختی آینده شـهر 

نصـر آباد، چشـم اندازی را متصور شـده باشـیم.
در ایـن طـرح تفصیلـی با توجه بـه ویژگی هـای بومی و 

نیازهـای منطقـه چه آیتم هایـی را لحـاظ کرده اید ؟
از لحاظ سـاختار جمعیتی شـهر نصر آباد شـهری عشایر 
نشـین اسـت و بـا توجـه به خشکسـالی هـای پیاپـی، با 
مشـکات اقتصـادی مزمن دسـت بـه گریبـان. بنابراین 
مـا در ایـن طـرح تمرکـز مـان را بـر درآمـد زایـی و رفع 
پلـه به پله مشـکات اقتصادی- معیشـتی اسـتوار کرده 
ایـم. یکـی از مـواردی کـه هم بومـی منطقه اسـت و هم 
بـه خوبـی می تواند جوابگـوی نیازهـای اقتصـادی مردم 
این شـهر باشـد، توریسـم و گردشـگری اسـت. مـا تمام 
تاشـمان بـر ایـن اسـت تـا بتوانیـم بـا همـکاری بخش 
خصوصـی و سـرمایه گـذاران متخصص در ایـن حوزه به 
قطـب توریسـم شـرق اصفهـان تبدیل شـویم. چـون به 
واقـع راهـی جـز ایـن بـرای بهبود بخشـیدن بـه اقتصاد 
منطقـه و بـاال بـردن منابـع درآمـد شـهرداری که منجر 
بـه پویـا شـدن و ماندن شـهر می شـود، نداریم. ایـن امر 
نیازمنـد ایجـاد زیرسـاخت هایـی قابـل قبـول اسـت تـا 
گردشـگر بتوانـد الاقـل بـرای چنـد روز در ایـن منطقـه 

اسـکان یابد. 
چـه برنامه ای بـرای فراهم کردن این زیرسـاخت 
هـا در نظـر دارید و تا چـه میـزان از آن را اجرایی 

کرده اید؟
مـا بـا توجه بـه وضع موجـود و توانایی هایمان دسـت به 
ایجـاد و آماده سـازی این زیرسـاخت ها زده ایـم. یکی از 
مـواردی کـه در نظر داریم، قلعه های قدیمـی موجود در 
شـهر اسـت کـه در صددیـم با همیـاری سـازمان میراث 

فرهنگـی و مالکیـن، آنهـا را احیـا و آمـاده ارائـه خدمات 
کنیـم. مـورد دیگـر مجـاورت مـا بـا دشـت و کـوه کاه 
قاضـی و حیـات وحـش آن اسـت که می توانیـم در قالب 
تورهـای طبیعـت گـردی، کـوه نـوردی و گـردش هـای 
علمـی؛ مـورد جذابـی بـرای تورگردانهـا و آژانـس هـای 
مسـافرتی باشـیم. مورد دیگر سـیاه چادر های عشـایر و 
تولیـدات لبنی و صنایع دسـتی آنها اسـت. مطمئنم هم 
بـرای گردشـگران داخلی و هم برای گردشـگران خارجی 
چنـد روز اقامت در سـیاه چادر بـا هوای عالی این منطقه 
و تغذیـه از تولیـدات محلـی خالـص و خریـدن صنایـع 
دسـتی کـه از دل طبیعت ریشـه گرفته اند، بسـیار لذت 
بخـش و بـه یادماندنـی خواهـد بـود. عشـایر مـا نوعی از 
قالیچـه و جاجیم و کیفهای دسـتی که بـه آنها »چنته« 
گفته می شـود می بافنـد که همه دارای نقشـهای سـاده 
بـا رنگهای طبیعی اسـت و در شـهرهای دیگر مخصوصا 

تهـران بـا قیمت هـای گزافی بـه فروش می رسـند.
بـرای معرفـی این پتانسـیل هـا به مشـتریان و 
سـازمانهایی کـه مایل اند با شـما همـکاری کنند 

چـه اقداماتی اندیشـیده اید؟
ایـده زیـاد اسـت و نقدینگی کـم. با توجه بـه توضیحاتی 
کـه دادم بـاور کنید هر آدم اهل سـفری بـرای یکبار هم 
کـه شـده دلـش میخواهـد به این منطقه سـفر کنـد. ما 
هـم در حـد توانمـان یا کمـی بـاال و پایین تر، دسـت به 
تبلیـغ و معرفـی زده ایـم امـا یک دسـت بی صدا اسـت. 
مـن خـودم بارهـا بـه تهـران رفتـه و آمـده ام امـا نتیجه 
ای کـه بتـوان روی آن حسـاب کـرد، نگرفتـه ام. این امر 
نیـاز بـه همیـاری صـدا و سـیما، روزنامـه هـا و بـه واقع 
رسـانه هـای ارتباطـات جمعی و فضـای مجـازی دارد. از 
ایـن مـوارد تنهـا یکبـار از رادیـو آمدنـد و قرار شـد که از 
سـیما هم بیایند که بنا به مشـکاتی تشـریف نیآوردند.
از زمـان تصدی شـما در این سـمت چـه اقدامات 
عمرانـی و عام المنفعه ای برای شـهر انجام شـده 

است؟
اهـم وظایـف شـهرداری ها اقدامـات عمرانی، بهداشـتی، 

شهردار نصر آباد در گفت و گو با نگاه شهر: 

نصر آباد باید به قطب گردشگری 
شــرق اصفهــان تبدیـل شود

نصراباد جرقویه، شـهری در بخش مرکزی جرقویه سفلی 
اسـت که در جنوب شـرقی شـهر اصفهـان قـرار دارد. این 
شـهر در 70 کیلومتـری اصفهـان و در جنـوب رشـته کوه 
کاله قاضـی واقـع شـده اسـت. طبـق سرشـماری سـال 
1390 غریـب بـه 6176 نفـر سـکنه دارد. اهالـی آن به دو 
دسـته اهالی بومی و عشـایر تقسیم می شوند که جمعیت 
غالـب را عشـایر تشـکیل می دهنـد . دارای شـهرداری، 
بانـک کشـاورزی، پسـت بانـک، مخابـرات، درمانـگاه، 
تعاونـی روسـتایی و تعاونـی عشـایری می باشـد . شـغل 
غالـب مـردم کشـاورزی و دامپـروری اسـت. محصوالت 
کشـاورزی شهرشـامل گنـدم و جو، محصـوالت جالیزی 
)خربـزه، هندوانـه، طالبـی و گرمـک (و ... اسـت. خربـزه 
شـیرینی در مـزارع شـهر حاصل می شـود و سـالیانه صد 
هـا تـن از این محصوالت جالیزی بـه بازارهای اصفهان و 
شـهرضا عرضه می گردد. صنایع دسـتی این شـهر شامل 
چـرم دوزی، قالیچـه و چنته)کیف بافتنی از جنس قالیچه( 
اسـت که دارای رنگها و نقشـهای بدیع طبیعت اسـت و در 
شـهرهای دیگر و مخصوصا تهران خواسـتاران زیادی دارد

سـید حیدر ثمریان شـهردار شـهر نصر آباد به سـال 1346 
در شـهر یـزد بـه دنیـا آمـده اسـت. وی دارای لیسـانس 
عمـران اسـت و فعالیتـش را از سـال 1375 در شـهرداری 
شـهر ابریشـم به عنوان مسـئول فنی آغاز نموده و پس از 
آن در شـهرداری سـجزی با همین سـمت به فعالیت خود 
ادامـه داده، به معاونت شـهرداری سـجزی ارتقـا یافته و در 
سـه دوره متوالی از دوره دوم تابه حال شـهردار شـهرهای 
سـجزی و هرنـد بـوده، هم اکنون نیز شـهردار شـهر نصر 

آباد اسـت.
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رفاهی و در یک کام معیشـتی اسـت. ما هم در 
این سـازمان همه تاشـمان را در جهت برآوردن 
نیازهـا و مطالبـات مـردم انجـام می دهیـم امـا 
توجـه بـه ایـن نکتـه بسـیار ضـروری اسـت که 
شهرداری های شـرق اصفهان از لحاظ اقتصادی 
زیـر خـط فقر هسـتند. درآمـد مالـی و منابع در 
دسترسـی ماننـد دیگـر نواحـی ندارنـد و گاهی 
اوقـات حتی بـرای تامین حقـوق کارمندان خود 
هم با مشـکاتی مواجه اند. بنابـر این ما نیازمند 
آنیـم که تکیه گاهـی غیر از کمک هـای دولتی 
داشـته باشـیم تا بتوانیم مواردی را کـه در طرح 
هـای تفصیلـی و جامـع لحاظ می کنیم بـه اجرا 
در آوریـم. ولـی بـا تمـام ایـن احـوال، بـا کمک 
هایـی دولـت و خودمان توانسـته ایم نسـبت به 
سـالهای قبل مشکات بیشـتری را مرتفع کنیم 
و برخـی پـروژه ها را به انجام برسـانیم. از جمله: 
دو میـدان بـزرگ دز غرب و شـرق شـهر احداث 
کردیـم. اولی به مسـاحت یک هکتـار و مزین به 
نـام حضـرت علی ابن ابـی طالب علیه السـام و 
دومـی به مسـاحت 4000متر مربع بـه نام نامی 
آقـا امـام زمام )عـج( فرجه الشـریف. بلـواری دو 
بانـده بـه طـول تقریبـی هفتصـد و پنجـاه متر 
کـه هـر بانـد 12 متر عـرض، دو روفوژ در وسـط 
و پیـاده رو هـای مجـاور، بـه نـام امـام علـی ابن 
موسـی الرضـا علیه السـام، جاده کنـد رویی به 
طـول ۶50 متـر و عـرض باند 10 متر بـه اضافه 
حاشـیه پیاده رو ها و روفوژ وسـط را کار کردیم. 
وقتـی مـن بـه ایـن شـهر آمـدم تقریبـا 50./. 
خیابانهای شـهر دارای آسـفالت نبود اما به یاری 
خـدا و همـت همکارانـم توانسـتیم خیابانهـای 
محلـه امیر کبیر، ابن سـینا، گلسـتان، سـعدی، 
خیبـر و شـماری دیگـر از ایـن خیابانهـا را بـه 
مسـاحت 30 هزار متر مربع با عرض متوسـط 7 

متر آسـفالت کنیم.
بـا توجه به اینکـه یکی از راههـای زدودن 
محرومیـت طـرح و اجرای امـور فرهنگی 
اسـت شـما در این زمینـه چـه اقداماتی 

داده اید؟ انجـام 
 کارهـای عمرانـی و خدمـات رسـانی بـه نوعـی 
اقدامـات یومیـه شـهرداری  هـا هسـتند امـا آن 
چیـزی که مهم اسـت و باید به صـورت متمرکز 
بـر روی آن کار کـرد، پـرورش سـواد اجتماعـی 
اسـت. بنابـر ایـن در کنـار وظایـف یومیـه مـان 
تمام سـعی من و همکارانم در این سـازمان، باال 
بردن سـطح آگاهـی اجتماعی مردم اسـت؛ چرا 
کـه معتقدیـم تنها بـا آگاهی بخشـی به اقشـار 
جامعـه می توانیـم از زیـان هـای طبیعـی و غیر 
طبیعـی جلوگیری کنیم و نسـلی را با شـهر، به 
صـورت توامـان پـرورش دهیـم. ما هم به وسـع 
خودمـان از زمـان ورود مـن تا به حـال اقداماتی 
انجـام داده ایـم. با توجـه به اینکه شـهر نصر آباد 
از لحـاظ بافـت فرهنگـی و جمعیتـی بـا دیگـر 
مناطـق شـهری تفـاوت دارد می تـوان گفـت به 
تقریـب پس از فصـل کار و در ۶ ماهه دوم سـال 
کـه از کـوچ بـر می گردنـد معمـوال کار خـاص 

دیگـری بـرای انجـام دادن ندارنـد. مـا باید در 
قـدم اول بتوانیـم اوقـات فراغـت قشـر جوان 
جمعیـت شـهر که نسـبت به جمعیت شـهر 
رقـم قابـل توجهـی را تشـکیل می دهنـد، پر 
کنیـم. بنابـر این با همت همکارانم توانسـتیم 
یک میدان فوتبال سـاحلی در شـرق اصفهان 
احـداث کنیـم کـه بـه یـاری خـدا بـه زودی 
بـه بهره بـرداری خواهد رسـید. مـا امیدواریم 
بتوانیـم جـام فوتبـال سـاحلی را در دل کویر 
برگـزار کنیم. ایـن کار هم می توانـد در جهت 
جـذب توریسـم داخلـی و خارجی تاثیـر گذار 
باشـد. از طـرف دیگـر چـون شـهر نصـر آبـاد 
حتـی یک پـارک و فضای سـبز هم نداشـت، 
تصمیـم بـه احـداث پارکـی بـه مسـاحت دو 
هکتـار و در سـه فـاز گرفتیـم کـه سـازمان 
خدمـات طراحـی، طراحـی اولیـه اش را انجام 
داده اسـت و ما وارد فاز اول شـده ایم. البته به 
علـت کمبـود بودجه دچار مشـکل شـده ایم 
اما امیدواریم که با همیاری مسـئولین بتوانیم 
الاقـل یـا نیمـی از این پروژه و یا تمامـی آن را 

به اتمام برسـانیم.
آیـا در شـهر نصر آبـاد کانون پرورشـی 

فکـری کودکان فعالیتـی دارد؟
خیـر. جای تاسـف اسـت کـه بگویـم ما حتی 
از ابتدایـی تریـن مکانی که بتوانیـم بچه های 

خودمـان را نگه داریـم محرومیم.
 تنها چیـزی که وجود دارد کانونی خودجوش 
و مردمـی اسـت که با همت اهالی، شـهرداری 
و امـام جمعـه محتـرم کاسـهایی آن هم در 
جهـت ایجـاد اشـتغال بـرای بانـوان برقـرار 

می شـود.
شـهر نصر آبـاد به دلیـل موقعیت خاص 
جغرافیایـش همـواره بـا حـوادث غیـر 
مترقبـه دسـت به گریبـان بوده اسـت 
شـهرداری در ایـن مـورد چـه اقداماتی 

اسـت؟  داده  انجام 
چـون شـهر نصـر آبـاد در دامنـه کـوه قـرار 
گرفتـه، همواره هنگام بارندگی های موسـمی 
دچـار حادثـه سـیل و آب گرفتگـی شـدید 
منـازل و معابـر می شـد و معمـوال خسـارات 
زیـادی به محصـوالت کشـاورزی و خانه های 
مـردم وارد مـی آورد. بـا پـی گیـری هایی که 
انجام دادیم توانسـتیم از سـوی سـتاد حوادث 
غیـر مترقبـه مبلغـی دریافـت و بـا آن کانـال 
هدایـت آبهای سـطحی بـه طـول 1300 متر 
احـداث کنیـم. البته قرار اسـت که دو مسـیر 
دیگـر هـم به ایـن کانال هـا اضافه شـود یکی 
خیابان سید الشـهدا)ع(- امام خمینی)قدس( 
بـه طـول 1200 متـر و دیگـری کـه در حال 
بررسـی اسـت. اگـر ایـن اقدامـات بـا کمـک 
سـتاد حوادث و مسـئولین به سـرانجام برسد، 
شـهر ما از حالـت آب گرفتگی نجـات خواهد 
یافـت و ال اقـل این ضرر از سـر مـردم زحمت 

کـش و محـروم منطقـه رفع خواهد شـد.

مطمئنم 
هم برای 

گردشگران 
داخلی و 
هم برای 

گردشگران 
خارجی چند 
روز اقامت در 
سیاه چادر با 
هوای عالی 
این منطقه 
و تغذیه از 

تولیدات محلی 
خالص و 

خریدن صنایع 
دستی که از 
دل طبیعت 
ریشه گرفته 
اند، بسیار 

لذت بخش و 
به یادماندنی 

خواهد بود

آغاز عملیات احداث ایستگاه 
اتوبوس هوشمند شهید خرازی  

شاهین شهر

ــرانی  ــازمان اتوبوس ــل س ــر عام ــی مدی ــا رضای رض
شــاهین شــهر وحومه شــاهین شــهر گفــت: عملیات 
احــداث ایســتگاه اتوبــوس هوشــمند شــهید خــرازی 
ــان امــام خمینــی)ره( شــروع گردیــده  واقــع درخیاب

اســت.
وی در ادامــه گفــت: ایــن ایســتگاه هوشــمند با بیش 
از پنــج میلیــون ریــال اعتبــار در چنــد مــاه آینــده به 

ــرداری برســد. بهره ب
رضایــی نمایــش نقشــه خطــوط ، اعــام طــول مدت 
زمــان انتظــار، اعــام فاصلــه مکانــی و زمانــی اتوبوس 
های خطــوط مختلــف، نمایش موقعیــت جغرافیایی 
اتوبــوس هــا و ایستگاه،سیســتم آمــوزش شــهروندی، 
ــارژ  ــری، ش ــارت تصوی ــش، نظ ــرمایش و گرمای س
ــک  ــتگاه ATM ، کیوس ــت، دس ــودکار کارت بلی خ
محصــوالت فرهنگی، کیوســک محصــوالت فرهنگی 
را از ویژگــی هــای ایســتگاه اتوبــوس هوشــمند 

برشــمرد.
ــهر  ــاهین ش ــرانی ش ــازمان اتوبوس ــل س ــر عام مدی
وحومــه کاهــش طــول صــف انتظــار، کاهــش مــدت 
ــن  ــداف ای ــان را از اه ــت زم ــار و مدیری ــان انتظ زم

ایســتگاه عنــوان نمــود.
ــه  ــد در محل ــایبان جدی ــج س ــت :  پن ــی گف رضای
مســکن مهــر شــاهین شــهر نصــب گردیــه اســت و 
ســازمان اتوبوســرانی شــاهین شــهر و حومــه د ر مــاه 
ــی  ــرویس ده ــار س ــال افتخ ــان امس ــارک رمض مب
شــهروندان در شــب هــای مبــارک قدربا 17 دســتگاه 
اتوبــوس، ســرویس دهــی شــهروندان در روز جهانــی 
قــدس و ســرویس دهی شــهروندان در برگــزاری نماز 
عیــد ســعید فطــر هرکدام بــا 24 دســتگاه اتوبــوس را 

داشــته اســت.
وی ابــراز امیــدواری کــرد در صــورت تأمیــن اعتبارات 
ــوس  ــای اتوب ــتگاه ه ــتری از ایس ــداد بیش الزم تع
هوشــمند در ســطح شــاهین شــهر احــداث گــردد.

رویـداد
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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

رســول فرقدانــی، مشــاور زیباســازی فضاهــای شــهری  
ــده نشــان درجــه یــک  شــهرداری هــای اســتان و دارن
ــت و  ــامی در گف ــاد اس ــگ و ارش ــراز وزارت فرهن هن
گویــی بــا نــگاه شــهر، در رابطــه بــا زیباســازی فضــای 
شــهری و بــا توجــه به خشکســالی رودخانــه زاینــده رود 
گفــت: رنــگ یکــی از جنبــه هــای مهــم زندگی شــهری 
و بــه شــیوه هــای مختلــف بــر مــا تاثیــر گــذار اســت.

ایــن هنرمنــد معاصــر با اشــاره بــه دلمردگی شــهری که 
جــای عنصــر رنــگ در آن خالــی شــده باشــد ادامــه داد: 
شــهر بــدون رنــگ، ســردی مردگــی و فضایــی بــی روح 
و عــاری از هــر جنــب و جــوش را بــه وجــود مــی آورد. 
بنابــر ایــن تصــور دنیایــی بــدون رنــگ، بــرای هیــچ یک 

از مــا ممکــن نیســت. 
وی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه هــر فــرد نســبت بــه 
رنــگ مــورد عاقــه اش بــا آن رنــگ رابطــه برقــرار کــرده 
ــاد  ــی ایج ــه خاص ــه و دافع ــرای او جاذب ــع ب ــه واق و ب
می کنــد ادامــه داد: انســانها در رابطــه بــا رنگها اشــتراک 
عقیــده ندارنــد. شــاید رنگهایــی کــه بــرای شــما بســیار 
جالــب و خوشــایند هســتند، بــرای دیگــران کــم ارزش 
ــا تصــور  ــن کامــا طبیعــی اســت. ام ــد و ای ــوه کن جل
ــرای هیــچ یــک از مــا ممکــن  ــدون رنــگ، ب دنیایــی ب

نیســت.
مشــاور زیبــا ســازی فضاهــای شــهری اســتان، بــا مــد 
نظــر قــرار دادن هویــت شــهری و عوامــل تاثیــر گــذار 
بــر آن گفــت: در شــهرها عوامــل مختلفــی هویت شــهر 
را ترســیم می کننــد کــه در میــان ایــن عوامــل، دیــوار 
نــگاری و مبلمــان شــهری نقــش مهمــی را در بــاال بردن 

زیباشناســی بصــری فضاهــای شــهری بــر عهــده دارد.
ــد زندگــی شــهری کــه در  ــه رون ــا اشــاره ب ــی ب فرقدان
گــذر زمــان موجــب حضــور هــر چــه بیشــتر مــردم در 
بیــرون از محــل زندگــی و رابطــه بــا فضاهــای مختلــف 
ــه کــرد: الزم اســت فضــای  شــهری شــده اســت، اضاف
شــهری و مبلمــان آن بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه 
بــا شــهروندان ارتبــاط منطقــی و هنرمندانه ایجــاد کند، 
ــراد را دچــار  ــون، اف ــره و نا همگ ــای تی ــه فضاه چــرا ک
افســردگی و فشــارهای روانی ناخواســته  به انســان  وارد 

می کنــد بــه شــیوه ای کــه خــود افــراد از دالیــل واقعــی 
آن بــا خبــر نیســتند.

ایــن هنرمنــد نقــاش بــا گفتــن اینکــه طبیعــت 
ــوان  ــه عن ــا ب ــی م ــگ باشــد ول ــدون رن می توانســت ب
ــان را  ــراف م ــط اط ــم محی ــچ گاه نمی توانی ــان هی انس
ســیاه و ســفید ببینیــم، بــا اســتناد بــه آیــه ۶9 ســوره 
ــته  ــردم داش ــادی م ــگ و ش ــه رن ــاره ب ــه اش ــره ک بق
اســت افــزود: خداونــد متعــال جهــان هســتی را از نظــر 
تصویــری بــر پایــه فــرم و رنــگ بنیــاد نهــاد چنانکــه در 
ــت. ــه اس ــی را نهفت ــرژی خاص ــی و ان ــر ذره ای معن ه

ــگ  ــی رن ــه یکنواخت ــز زدن ب ــا گری ــی ب رســول فرقدان
آمیــزی فضاهــای شــهری و منــازل در گذشــته گفــت: 
در زمــان قدیــم مــردم از گذشــتگان خــود یــاد گرفتــه 
بودنــد کــه خانه هــای خــود را بــه طــور یکنواخــت رنگ 
آمیــزی کننــد و بیشــتر از رنگهــای اســتخوانی، کرمــی 

و زیتونــی اســتفاده می کردنــد، در حالیکــه خداونــد در 
ــق  ــا خل ــای زیب ــا رنگه ــی ب ــا و موجودات ــت گله طبیع
ــان  ــا و مبلم ــازی خانه ه ــرای زیباس ــد ب ــه بای ــرده ک ک

شــهری از آنهــا ایــده گرفــت.
وی بــا طــرح پیشــنهاداتی بــرای طراحــی و رنــگ آمیزی 
فضاهــای شــهری ادامــه داد: بــرای زیبــا ســازی در شــب 
بایــد از رنگهــای شــاد اســتفاده کــرد تــا شــب هــم مانند 

روز زیبایــی خــود را داشــته باشــد. 
ــا طــرح  مشــاور زیباســازی فضاهــای شــهری اســتان ب
ایــن مســئله کــه در دو بانــده کــردن جــاده هــای خــارج 
از شــهر، از بتــن هــای بــدون رنگــی بــه نــام نیوجرســی 
اســتفاده می شــود افــزود: ایــن نــوع بتــن هــا بــه دلیــل 
بی رنــگ بــودن خطــای دیــد راننــده را زیــاد می کنــد و 

ــات می گــردد.  باعــث افزایــش تصادف
اســتاد فرقدانــی در دنبالــه بحــث بتــن هــا خاطــر نشــان 
کــرد: نیوجرســی پرنــده ای اســت بــه رنگ مشــکی و زرد 
کــه زیســتگاه آن آمریــکا اســت. پــس بایــد از آن ایــده 
بگیریــم و بتــن هــا را مشــکی و زرد کنیــم تــا زیبایــی 

جــاده هــا و دیــد راننــده هــا را زیــاد کنــد.
ایــن هنرمنــد نقــاش بــا اشــاره بــه ســفری کــه بــه خارج 
از کشــور داشــته اســت افزود: در ســفری که ســال 83 به 
مناســبت هفتــه دوســتی ایــران و بوســنی به این کشــور 
داشــتم، مشــاهده کــردم کــه در رنــگ آمیــزی مبلمــان 
شــهری از رنگهــای شــاد و  زیبــا اســتفاده شــده بــود کــه 

انــرژی خاصــی بــه شــهر و مــردم الغــاء می کــرد.
درپایــان ایشــان  قســمتی از تاثیــر رنگها را بــرای آگاهی 
مخاطبــان بیــان کردنــد: رنــگ زرد آرام بخــش، تقویــت 
کننــده فکــر و مســرت بخــش. رنــگ ســبز نزدیــک بــه 
ــی،  ــادل روان ــاد تع ــی، ایج ــوازن رنگ ــت، دارای ت طبیع
خســتگی ناپذیــری، احســاس راحتــی. همچنیــن رنــگ 
بنفــش موجــب تقویــت و عمــق احساســات و عواطــف 
ــد  ــم می کن ــب اراده ای مصم ــان را صاح ــده و انس ش
و رنــگ نارنجــی بــه دلیــل اثــر تحریــک کنندگــی آن 
بــا افســردگی مقابلــه کــرده، شــوخ طبعــی را در انســان 
ــت  ــت و ایجــاد حال ــع عصبانی ــث رف ــرورش داده، باع پ

ــود. ــرد می ش ــبینی در ف خوش

هنرمندی از شهر زیبای خدا: 

تصور دنیایی بدون رنگ، 
برای هیچ یک از ما ممکن نیست

اثر: رسول فرقدانی اثر: رسول فرقدانی
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شــادی یــک حالــت ذهنــی یــا احساســی اســت کــه 
توســط احساســات مثبــت و لذت بخــش تعریــف 
ــادی  ــزارش، ش ــن گ ــات ای ــق تحقیق ــود. طب می ش

ــد از: ــه عبارت ان ــف دارد ک ــر مختل ــش عنص ش
ــه زندگــی ســالم، حمایــت اجتماعــی،  ــرخ امیــد ب  ن
ــرانه،  ــی س ــص داخل ــول ناخال ــخاوتمندی، محص س
برخــورداری از حــق آزادی بــرای انتخــاب نــوع 

ــرم. ــاد و ج ــودن از فس ــی و دور ب زندگ
ــا ســامت،  ــاط نزدیکــی ب ــی ارتب ــزان شــادی مل می
ــه کشورهایشــان  ــی ک ــل دارد. مردم ــروت و تحصی ث
اوضــاع  خــوب،  پزشــکی  و  بهداشــتی  سیســتم 
ــتیابی  ــر در دس ــکان براب ــب تر و ام ــادی مناس اقتص
بــه تحصیــل دارنــد، شــادترند. لــذا افــراد شــاد طــول 
عمــر بیشــتر ندارنــد، ســازنده ترند، درآمــد بیشــتری 
کســب می کننــد و شــهروندان بهتــری نیــز خواهنــد 

بــود.
کشــورمان بــا 5 پلــه صعــود نســبت بــه ســال 
گذشــته رتبــه 105 را در میــان 157 کشــور در 
شــاخص رضایتمنــدی از زندگــی از آن خــود کــرده 

ــت. اس
ــا  ــردی ب ــای ف ــران در آزادی ه ــاص ای ــور خ ــه ط ب
رتبــه 12۶ و در امنیــت بــا رتبــه 123 وضعیــت قرمــز

دارد. از طرفــی باالتریــن رتبــه در ایــران بــه ســامت 
بــا رتبــه ۶7 و آمــوزش بــا رتبه 57 داده شــده اســت.
بــا هــدف اســتفاده از تمامــی تــوان و پتانســیل 
از  بــردن  بــه منظــور بهــره  فنــاوری اطاعــات 
ظرفیت هــای فرهنگــی ســینما و همچنیــن ســاختن 
ســینمای همگانــی و بــه همــت اپراتور IPTV کشــور، 
اولیــن ســامانه ســینما آنایــن کشــور راه اندازی شــد. 

ــن  ــر ای ــوالری، مدی ــی س ــن نجف ــر را حس ــن خب ای
پــروژه اعــام کــرد و از تصمیــم ســینما آنایــن بــرای 
پخــش یکــی از فیلم هــای مطــرح ســینمای ایــران و 
ــا اکــران عمومــی در ســینما های کشــور  ــان ب همزم

ــر داد. خب
ــامانه  ــدازی س ــاره راه ان ــی ســوالری درب حســن نجف
ســینما  آنایــن گفــت: »شــور و شــعف دیــدن 
فیلم هــای ســینمایی روی پــرده ســینما از تفریحــات 
بســیار ارزشــمند جامعــه اســت کــه متاســفانه برخــی 
از هموطنــان مــا مثــل روستانشــینان، بیمــاران، 
ایرانیــان خــارج از کشــور یــا افــرادی کــه بــه 
ــه ســینما را  دلیــل برخــی مشــاغل امــکان رفتــن ب
ندارنــد از آن محــروم هســتند. لــذا یکــی از اهــداف 
اصلــی در ایــن پــروژه ایــن اســت کــه بتوانیــم 
ــتفاده از  ــا اس ــی را ب ــوالت فرهنگ ــات و محص خدم
ــه صــورت  فضــای مجــازی در تمــام نقــاط کشــور ب
ــه گــزارش تســنیم، مدیــر  ــه ارایــه دهیــم.« ب عادالن
پــروژه ســینما آنایــن افــزود: »کلیــه فیلم هــا 
ــا  ــق ب ــمند تطاب ــاوری هوش ــامانه از فن ــن س در ای

گزارش سازمان ملل از شادی جهانی

ــران  ــه کارب ــد و هم ــره می برن ــت به ــرعت اینترن س
از امکانــات  بــا ســرعت های مختلــف می تواننــد 
ســامانه و بــا اســتفاده از گوشــی، تبلــت، لپ تــاپ یــا 
ــران،  ــدن فیلم هــای در حــال اک ــرای دی ــون ب تلویزی
ــط  ــد بلی ــا خری ــران و ب ــانس اک ــاب س ــن انتخ ضم

ــد.« ــتفاده نماین ــک اس الکترونی
بــه گــزارش تســنیم، وی ابــراز کــرد: »در ایــن 
 IPTV ســامانه کــه بــه همــت آســمان )اپراتــور
کشــور( راه انــدازی شــده اســت، تمامــی محصــوالت، 
ــل و  ــاره داســتان و عوام ــی درب ــه همــراه توضیحات ب
ــد و  ــد ش ــه خواه ــیه ای ارائ ــات حاش ــی اطاع برخ
ــر تماشــای  ــاوه ب ــود ع ــد ب ــادر خواهن ــدگان ق بینن
ایــران،  ســینمای  اکــران  حــال  در  فیلم هــای 
ــران  ــرای کارب ــم را ب ــر فیل ــاره ه ــود درب ــدگاه خ دی
ــح  ــد.« او تصری ــش بگذاری ــه نمای ــن ب ــینما آنای س
ــاهده  ــرای مش ــکاری ب ــن راه ــینما آنای ــرد: »س ک
فیلم هــای در حــال اکــران ســینما بــرای عاقمنــدان 
داخلــی و خارجــی اســت کــه دسترســی به ســینمای 
ــه فضــای  ــد ک ــد را می ده ــن نوی ــد و ای ــران ندارن ای
جدیــد و ناشــناخته ای را در جهــت پیشــبرد اهــداف 
تهیه کننــدگان، عاقمنــدان ســینما را در فضــای 
مجــازی روشــن کنــد و بتوانــد کارکردهــای متفــاوت 
ــران و  ــز ای ــردم عزی ــه م ــر ب ــه بهت ــینما را هرچ س
حتــی تمــام جهانیــان عرضــه کنــد.« نجفی ســوالری 
در پایــان افــزود: »بنابــر مذاکــرات و تفاهم هــای 
صــورت گرفتــه بــا تهیــه کننــدگان، تمامــی حقــوق 
مرتبــط بــا نشــر آثــار رعایــت شــده و عاقمنــدان بــا 
ــوای  ــای محت ــه تماش ــد ب ــوده می توانن ــی آس خیال

ــد ــود بپردازن موج
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افشـین عـاء می گویـد: بانـو الهی  قمشـه ای یـک بانوی 
کاسـیک ایرانـی بـود، کیمیایی که مشـابهش را سـراغ 

ندارم.
بـه گـزارش ایسـنا، افشـین عـاء شـاعر و دامـاد مهدیه 
الهـی  قمشـه ای در پـی درگذشـت این چهـره فرهنگی، 
گفـت:  خانـم الهی  قمشـه ای از کودکی با ادبیات فارسـی 
عجیـن و آمیختـه شـد. این بانـو در دامان پـدری حکیم 
همچـون مرحوم الهی  قمشـه ای و مادری تحصیل کرده و 
روشـن ضمیر مثل خانـم تربتی - که خـود بانویی فاضله 
بـود - پـروش یافت. این ترکیب باعث شـد فرزنـدان این 
دو بزرگـوار در وادی علـم، عرفـان و ادبیات قـدم بگذارند. 
امـا خانم مهدیـه، تافتـه ای جدابافته بود. ایشـان مصداق 
بـارز شـعر »بـه جهـان خـرم از آنـم کـه جهـان خـرم از 
اوسـت، عاشـقم بـر همه عالـم که همـه عالم از اوسـت« 

هستند.
عـاء بـا بیان این کـه »ایشـان عاشـق زندگی، انسـان ها، 
فضایـل نیـک انسـانی و ادبیات بودنـد«، اظهار کـرد:  بانو 
مهدیـه گنجینـه متون نظم و نثر فارسـی در کنـار آیات،  
احادیث و روایات بودند. ایشـان تمام وقت خودشـان را به 
اقشـار مختلف مـردم اعم از دانشـگاهی و عوام اختصاص 

بـه گـزارش تـاالب همـه مـا کـم و بیـش شـاهد آن 
بـوده ایـم کـه برای احـداث یک جـاده یا سـاخت یک 
مجتمـع مسـکونی و تجـاری و … درختانـی کـه گاه 
عمرشـان بـه دههـا سـال مـی رسـد را قطع کـرده اند 
و ایـن رونـد، البته همچنـان ادامـه دارد و تقریباً روزی 
نیسـت که درختان، قربانی آهن و آسـفالت و سـیمان 

می شـوند!
 البتـه برخـی مسـؤوالن بـرای جبـران قطـع درختان، 
اعـام مـی کننـد کـه بـه جـای درختـان قطع شـده، 
نهـال مـی کارنـد ولـی کیسـت که فـرق یک یـا حتی 
چنـد نهال تـازه با درختانـی که دهها سـال عمر کرده 

انـد و تنومنـد شـده انـد را نداند؟
در دنیـای مـدرن ، تکنولوژی این مشـکل را حل کرده 
اسـت و بـه لطـف تجهیـزات مخصوص کنـدن و حمل 
درخـت زنـده، مـی تواننـد درختـان را بـدون آسـیب 

می دادنـد تـا گوهـر گران سـنگ فارسـی را به نسـل های 
بعد از خود برسـانند.

گفـت:  الهی قمشـه ای  مهدیـه  فعالیت هـای  دربـاره  او 
ایشـان موالناشـناس بودند؛ موالناشناسـی کـه مثل خود 
موالنـا بـرای رسـاندن معـارف و تعالیم الهی به انسـان ها 
بی قـراری می کردنـد و سـر از پـا نمی شـناختند. او یـک 
بانوی سـنتی موقر با آداب میهنی و اسـامی بود. در هنر 
خانه داری، معاشـرت با اقشـار مختلف، داشـتن روی باز و 

پذیرایـی از مهمـان، یـک بانـوی به تمام معنـا بود.
ایـن شـاعر همچنیـن تصریـح کـرد: ایشـان آمیـزه ای از 
تعالیـم دینـی و ادبـی بودنـد و جـذب بی نظیـر مخاطب 
داشـتند. هـر کسـی پـای صحبت هـای او می نشسـت 

شـیفته اش می شـد.
عـاء بـا اشـاره به فـوت دو فرزنـد مهدیه الهی قمشـه ای 
بیـان کـرد:  هیچ گاه لبخند از لـب او دور نمی شـد. زمانی 
کـه خبـر فوت دومیـن فرزندش را بـه او دادند و درسـت 
زمانـی که جنـازه هنـوز روی زمیـن مانده بـود به خاطر 
قول شـان بـرای سـخنرانی بـه دانشـگاه کرمـان رفتند و 

هیچ کـس در آنجـا متوجـه غم او نشـد.
او در پایـان با اشـاره به عشـق این چهره فقیـد به پدرش 

جـدی بـه ریشـه و دیگـر اجـزای آن، به همـراه خاک 
اطـراف ریشـه، از جـا کنـده و در جای دیگـری بکارند.

در یـک اقـدام زیسـت محیطـی، شـهرداری باغشـهر 
ارومیـه، یکـی از ایـن ماشـین هـای مخصـوص را وارد 
کشـور کـرده و در اولیـن عملیـات اجرایـی، درختی را 

بـه برگـزاری جشـنواره انگـور انتقـال دادند.  
اولیـن پـروژه عملیاتـی ایـن ماشـین ، کنـدن درختان 
مسـیر جـاده منتهـی بـه دهکـده سـاحلی توریسـتی 
چی چسـت شـهرداری ارومیـه و انتقال آن به شـهرک 
جدیـد الحـداث گلمان می باشـد کـه قبا قـرار بود به 

دلیـل تعریض جـاده قطع شـوند.
ایـن رویکـرد زیسـت محیطی مـی تواند الگـوی خوبی 
بـرای همه شـهرهای کشـور باشـد تـا بتواننـد از قطع 
هسـتند،  کشـور  ملـی  هـای  سـرمایه  کـه  درختـان 

کنند. جلوگیـری 

اظهـار کرد: ایشـان پدرشـان را بسـیار دوسـت داشـتند. 
در واقـع عشـق او بـه پـدرش اعجـاب آور اسـت. ایـن زن 
از پنج سـالگی در محضـر پـدرش شـاگردی می کـرد بـه 
همیـن دلیـل رابطه عمیقـی بین ایـن دو وجود داشـت.
مهدیـه الهی قمشـه ای، شـاعر، محقق و مولوی پـژوه بود 
که پس از مدت ها دسـت و پنجه نرم کردن با مشـکات 
تنفسـی و ریـوی، عصـر شـنبه 19 تیـر مـاه دار فانـی را 
وداع گفـت. پیکـر این پژوهشـگر ادبیات عرفانی سـاعت 
9 صبـح دوشـنبه از مقابـل تاالر وحدت تشـیع می شـود 
و در لواسـان به خاک سـپرده خواهد شـد. از او »ترجمه 
قرآن کریم«، »رسـاله ای در فلسـفه کلی«، »شـرح رساله 
حکیم فارابی«، »رسـاله ای در سیروسـلوک«، »رسـاله ای 
در مراتب عشـق«، »رسـاله ای در مراتب ادراک«، »دیوان 

شـعر«، »نغمـه الهـی« و ... به جا مانده اسـت.

افشین عالء: 

مهدیه الهی  قمشه ای یک بانوی کالسیک ایرانی بود

یک کار جالب از شهرداری ارومیه 
شهرداری های دیگر هم از اینکار جالب شهرداری ارومیه باید درس بگیرند و بجای قطع درختان 

کهن سال در توسعه های شهری به انتقال انها فکر کنند.
به امید روزی که دیگر هیچ درختی قطع نشود.

توسعه شهری، هر چند از الزامات عصر معاصر است اما تضاد آن با محیط زیست، مقوله ای است 
که به دغدغه ای همگانی تبدیل شده است. یکی از مشکالت و حتی می توان گفت مصائب این 

تضاد، پدیده رنج آوری به نام قطع درختان است.
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::: مقدمه
یکی از معضات مهم شهرنشـینی روند رو به رشـد تولید 
پسـماند می باشـد. جهـت رفع این معضل بایـد چاره ای 
اندیشـید و بـا اسـتفاده از روش های مناسـب نسـبت به 
برگشـت ایـن مواد بـه چرخه تولید اقـدام نمـود. در غیر 
اینصورت درآینده ای نه چندان دور با مشـکات زیسـت 
محیطـی مواجـه خواهیم شـد. مباحثي چـون آموزش و 
مشـارکت شـهروندان، اهمیت ویژه اي در این زمینه دارد. 
بنابراین آموزش  در زمینه مدیریت پسـماند  در حفاظت  

از محیط زیسـت  نقش بسـزایی دارد . 
مشـارکت الزمه توسـعه شهری است مشـارکت عاوه بر 
بوجـود آمـدن  آثـار  مثبت در جامعـه و روحیه همکاری 

دسـته جمعی ، رشـد اسـتعداد ها و خاقیتها، احسـاس 
مسـئولیت پذیـری و متعهد بـودن  را افزایـش می دهد.

مقولـه فرهنـگ و تاثیر آن بر محیط زیسـت یکی از ابعاد 
توسـعه پایـدار  و گام اولیه  در جهـت نیل  به این هدف ، 
ایجاد تغییر در رفتار محیط زیسـت اسـت و الزمه تغییر 
در رفتـار ،  تغییـر نگرش زیسـت محیطی بوده  لـذا ارائه 
آموزشـهای الزم جهـت  تغییـر رفتـار ، و ایجـاد فرهنگ 
محیـط زیسـت  ضرورت می یابد بـا  این توضیح اهمیت 
و گسـتردگی ابعاد آموزشهای زیسـت محیطی به عنوان 
عامـل مولـود موتـور محـرک تغییـر رفتار مشـخص می 

شود.
مسـئله آگاه سـازی ، آمـوزش و جلـب مشـارکت هـای 

کلمات کلیدي: آموزش، پسماند شهري، بازیافت، مشارکت شهروندان، شاهین شهر

مردمـی بـه عنـوان مهم تریـن رویکرد مدیریت پسـماند 
بایـد مـد نظر قـرار گیرد  به ویـژه در مرحلـه ی تفکیک 
پسـماند که اثرات آن بر سـایر مراحل جمع آوری ،حمل 
و نقل و دفع بسـیار واضح می باشـد . آنچه  مسـلم اسـت 
تشـویق مـردم  بـه تولید پسـماند کمتـر از طریق پرهیز 
از اسـراف و تبذیـر  و جـدا سـازی اجـزاء  قابـل بازیافـت 
پسـماند در مراکـز تولیـد باعـث مـی شـود کـه بـرای 
مدیریت صحیح پسـماند آینده بهتری پیش بینی شـود. 
در شـهر شـاهین شـهر بـا جمعیتـی معـادل 170.000 
نفـر ، روزانـه بطـور متوسـط 100 تـن  پسـماند خانگی 
، یعنـی سـاالنه معـادل حـدود 1200 تن پسـماند تولید 

گـردد. می 

محمد باقر ربیعی
مدیر عامل شرکت مدیریت پسماند شهرداری های 

شاهین شهر و میمه ، خمینی شهر و برخوار

نگار هاشمی نیا
دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات 

تهران و مسئول آموزش و پژوهش شرکت مدیریت پسماند 
شهرداری های شاهین شهر و میمه، خمینی شهر و برخوار

مدیریت پسماند در شهرها ، به شیوهاي اصولی و با رعایت مسائل زیست محیطی، یکی از مهمترین 
موضوعات مورد بحث در زمینه مدیریت شهري میباشد. افزایش آگاهیهاي عمومی نسبت به مسائل 
بهداشتی و زیست محیطی از یک طرف و محدودیت منابع )انرژي و مواد( در سطح دنیا و افزایش 
تقاضا به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از طرف دیگر برنامه ریزان شهري را بر آن داشته 
است تا نسبت به طراحی و اجراي روشهاي بهینه ي مدیریت پسماند، که بر اساس نگرش توسعه 
ي پایدار بوده و مسائل اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی را هم زمان و در کنار یکدیگر در نظر 

داشته باشد، اقدام نمایند.
رشد جمعیت و ارتقاء سطح زندگی از جهاتی باعث ایجاد تهدید و خطرات جدی برای محیط زیست 
شده است از آن جمله، تولید پسماند های شهری می باشد. که اگر مدیریت صحیح بر این گونه 
مواد صورت نگیرد ضررهای جبران ناپذیری بر اکوسیستم های طبیعی و در نهایت به خود انسان 
وارد می گردد. به همین دلیل الزم است در کلیه برنامه های مربوط به کنترل مواد زائد جامد، 
به کاهش تولید پسماندها و بازیافت آنها توجه ویژه ای شود. موفقیت و رسیدن به اهداف در این 
برنامه ها ، بیشتر مستلزم اطالع رسانی و آگاه سازی جامعه نسبت به اهمیت و ارزش بهداشتی و 
اقتصادی است تا بتوان با جلب مشارکت و رضایتمندی آحاد جامعه، این برنامه ها را هر چه بهتر به 
مرحله اجرا گذاشت.شهر شاهین شهر با جمعیتی معادل 170000 نفر  و 42000 خانوار، روزانه حدود 
100 تن پسماند خانگی تولیدي دارد، که با آغاز به کار کارخانه تولید کود و مواد آلی شهرداریها از 
سال1388 به محل کارخانه انتقال داده می شود. با توجه به نقش شهروندان به عنوان تولیدکنندگان 
پسماندها و ضرورت ایجاد فرهنگ مناسب در زمینه کاهش تولید و تفکیک پسماند از مبداء از طریق 
آموزشهای عمومی ، در این پژوهش جهت بررسی نقش آموزش در افزایش مشارکت شهروندان 
حدود700 پرسشنامه در بین شهروندان توزیع و نتایج حاصله تجزیه و تحلیل گردیده است با وجود 
اینکه اکثر مردم دارای آگاهی و نگرش نسبتا مناسبی در رابطه با تفکیک از مبداء و بازیافت پسماند 
هستند ، ولی با توجه به اهمیت آموزش پیشنهاد می گردد جهت داشتن برنامه های موفق مدیریت 
آگاهی عمومی  ارتقاء سطح  در جهت  آموزشی  روشهای مختلف  از  استفاده  با  آینده  در  پسماند 

تالشهای بیشتر صورت گیرد.

آموزش و  افزایش مشارکت 
شهروندان در تفكیک از مبداء پسماند

)مطالعه موردی شهر شاهین شهر(
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کارخانـه تولیـد کـودو مـواد آلـی در یـک محوطـه 30 
هکتـاری در کیلومتـر  8 جـاده چرمشـهر  واقـع شـده 
اسـت .  ایـن کارخانـه روزانـه ظرفیت پذیـرش 300 الی 
350  تن پسـماند را دارد که مواد آلی  شـامل ۶5 درصد 
پسـماند تولیدی شـهر شـاهین شـهر و سـایر شهرهای 
تحـت پوشـش شـرکت به کـود آلـی کمپوسـت تبدیل  
مـی شـود و مـواد قابـل بازیافـت پـرس شـده و جهـت 
اسـتفاده مجـدد بـه  صنایـع اولیـه  فرسـتاده می شـود 
مابقـی پسـماند ها و پس سـرند ها  کـه عموماً ریجکتی 
محسـوب می شـوند برای دفن بهداشـتی بـه محل دفن 

انتقـال مـی یابند.
بطـور کلـی  کارخانـه تولیـد کود و مـواد آلی  با سـرمایه  
۶0میلیـارد ریالـی ،  پـس از ارائه نتایج مطالعات زیسـت 
محیطـی طرح بیوکمپوسـت در سـال 138۶ کلنگ زنی 
و در سـال 1388 بـا توجـه بـه  اهمیت  اصولـی  بازیافت 
صحیح پسـماند جهت دسـتیابی بـه اهداف ارزشـمندی  
منجملـه جلوگیـری از اتاف سـرمایه های ملـی ، صرفه 
جویـی در مصـرف مـواد اولیـه  و انـرژی ، حفـظ  منابـع  
طبیعی  و مواهب زیسـت محیطی، ایجاد   زمینه رشـد ، 
فعالیـت صنایع تبدیلـی  و باال رفتن درصد اشـتغال زائی 

به بهـره برداری رسـید.
آمـوزش تفکیک پسـماند ها در مبـداء تولیـد ، با حضور 
10  نفـر  فـارغ التحصیـل بهداشـت محیـط و محیـط 
زیسـت نخسـتین بار در سـال 1387 در سـطح مدارس 

و خانـوار شـهر شـاهین شـهر  انجام شـد.
شـهر شـاهین شـهر با افزایش مداوم جمعیـت و افزایش 
بـه  و  روبه روسـت  متعـدد  قومیت هـاي  و   فرهنگ هـا 
مـوازات آن بـا نیازهـاي اجتماعـي وابسـته بـه آن مواجه 
اسـت کـه بـا گسـترش و افزایـش ایـن وضعیـت، نیازها 
به مراتب بیشـتر شـده و وظایف سـازمان هاي مربوطه نیز 

سـنگین تر مي شـود.
 داشـتن یـک برنامـه  هماهنگ و منسـجم  در خصوص 
تفکیـک پسـماندها  در مبـداء  تولید نیاز بـه همکاری  و 
مشـارکت مردم دارد  بی شـک بدون همکاری شهروندان 
شـاهین شـهری این طرح در شـاهین شـهر  هرگز انجام 
نخواهـد شـد . بنابرایـن در ایـن پژوهـش با توزیـع  700 
پرسشـنامه  در بین شـهروندان  به بررسـی نقش آموزش 
در افزایش مشـارکت شـهروندان شاهین شهری پرداخته 
ایم که شـرکت  را در داشـتن یک برنامه موفق مدیریتی 

هدایت خواهـد کرد . 
 :::روش تحقیق

 بررسـي نقـش آموزش به عنـوان یکـي از عوامل موثر بر 
مشـارکت اجتماعي شـهروندان در امـر کاهش و تفکیک 
پسـماندهاي تولیـد شـده توسـط شـهروندان شـاهین 
شـهري موضـوع پژوهـش حاضـر مي باشـد در راسـتاي 
ایـن موضـوع، دسـتیابي بـه عوامـل موثـر در مشـارکت 
اجتماعي، روند و میزان مشـارکت اجتماعي شـهروندان، 
بـا بررسـي مقطعـی در شـهر شـاهین شـهر سـئواالتي 

درقالـب پرسشـنامه مطـرح گردید. 
بـا توجـه بـه اینکـه شـهر شـاهین شـهر دارای 42000 
خانـوار اسـت،  ایـن  تعـداد به 10 قسـمت تقسـیم و هر 

قسـمت بـه عنـوان یـک کـد نامگـذاری گردیـد و تعداد 
700 عـدد پرسشـنامه در بیـن گروههـاي مختلـف از 
سـاکنان کدهـا توزیـع و پـس از جمع آوری پرسشـنامه 
هـا نتایـج با اسـتفاده از نرم افـزار تجزیه و تحلیل شـد و 
نیز با بررسـی و مطالعات انجام شـده توسـط کارشناسان 
شـرکت مدیریت پسـماند شـهرداریها  نتایـج زیر حاصل 

گردید. 
::: بحث و نتیجه گیری

و  تغییـرات  بـه  شـهري  مطلـوب  توسـعه  و  رشـد 
دگرگوني هایـي نیـاز دارد کـه در آن مي بایسـت منابـع 
آموزش هاي شـهري از تمامي قـدرت خود جهت تحرک 
شـهروندان و مشـارکت پذیري آنان استفاده کند. بنابراین 
در جهـت توسـعه مطلـوب آموزش هاي شـهروندي باید 
از شـیوه هایي اسـتفاده کـرد کـه مقبولیـت اجتماعـي 
بـا تأکیـد بـر پیشـرفت برنامه هـاي آموزشـي همـراه بـا 
تغییـرات مثبـت، تـوأم باشـد ضمـن اینکه بـا معیارهاي 
و  زیسـت محیطي همخوانـي  و  فرهنگـي  و  اجتماعـي 

سـازگاري داشـته باشد. 
توسـعه ي مدیریت شـهري، تحـول مشـارکتي، آموزش، 
تحـول و پایداري شـهري و توسـعه یافتگي با مشـارکت 
شـهروندان ارتبـاط مسـتقیم دارد. مدیریـت هر شـهر به 
سـه عنصر شـهر، شـهروندان و شـهرداري بسـتگي دارد. 
تعامل دو سـویه و مسـتقیم بین شـهروندان و شهرداري 
موجـب ایجاد مشـارکت مي شـود و هر اندازه مشـارکت 
مردم در اداره ي شـهر بیشـتر شـود، حس تعلق آنان به 

شـهر نیـز افزایش مـي یابد.
برنامه ریـزي جهـت آمـوزش به  منظـور حرکـت از وضع 
موجود شـهر و شـهروندان به سمت وضعیت مطلوب که 
ایـن مهم مسـتلزم تدوین برنامه هـاي تدریجـي و اجرا و 

ارزیابي مطلوب اسـت.
از  ناشـي  زیسـت محیطي،  آلودگي هـاي  از  بسـیاري 
عدم همـکاري و مشـارکت مـردم و یـا عدم آشـنایي آنهـا 
بـا فرهنگ زندگي شـهري اسـت و تجربه ثابـت کرده که 
آمـوزش مـردم به میـزان زیادي مي تواند بر رفتـار آنها در 
تولیـد آلودگي هـاي زیسـت محیطي و بهداشـت عمومي 
مؤثـر باشـد. اگـر آموزش را سـرمایه گـذاري بـراي آینده 
در نظر بگیریم. آموزش شـهروندي سـرمایه گذاري براي 

آینـده مورد نظـر کشـور در تمامي ابعاد اسـت.
 بـا توجـه به تمامي نـکات مهم یاد شـده در موثـر بودن 
نقـش آموزش در مشـارکت فعال شـهروندان کـه نیز در 
آنالیـز پرسشـنامه هـاي شـهر شـاهین شـهر بـه همین 

نتایـج رسـیده ایم حـال آنها را بررسـي مـي کنیم:
از نمونـه آمـاري مـورد مطالعـه ۶2 درصـد را زنـان ، 71 
درصد افراد متاهل و 44 درصد را شـاغلین تشـکیل داده 

اند.
نتایـج بدسـت آمده  نشـان مي دهد کـه در همه کدهاي 
مورد نظر خانوارها از سـطل سـبز ) پسـماندهاي آلي  ( ، 
گونـي زرد ) پسـماندهاي خشـک قابـل بازیافت ( جهت 
تفکیک پسـماند ها اسـتفاده مي نمایند و نحوه تفکیک 
بـه همـان صورتـي مي باشـد کـه توسـط گـروه آموزش 
بـه خانوارهـا آموزش داده شـده اسـت. آنالیز انجام شـده 

نشـان مي دهـد که فراینـد تفکیک پسـماندها در مبداء 
تولید توسـط شـهروندان شاهین شـهري به خوبي انجام 

مي شـود.
نتایـج آنالیز نشـان مي دهد حـدود 82 درصـد از جامعه 
پرسـش شونده با طرح تفکیک پسـماند در شهر شاهین 
شـهر آشـنا بوده و تعریف بازیافـت و فرایند تفکیک را به 

خوبي مـي دانند.
55 درصـد اظهـار داشـته اند که بهترین شـیوه مناسـب 
آموزشـي ، آمـوزش بـه مـادر خانـواده اسـت و 35درصد 
آمـوزش بـه فرزندان را جهت انجام تفکیک مهم دانسـته 

اند. 
آمـوزش کـودکان در مـدارس و آموزش از طریـق رادیو و 
تلویزیون از نظر شـهروندان شاهین شهري روش مناسب 
اسـت اما ۶0 درصـد آموزش چهره به چهـره درب منازل 
بـه خانمهـاي خانـه را روش مناسـب تـري مـي داننـد 
شـاید ایـن موضوع به سـطح فرهنگ و سـواد خانوارهاي 

شـاهین شـهري بر مـي گردد. 
بـا بررسـي هـاي انجـام شـده دریافتیـم کـه موفقیـت 
شـهروندان شاهین شـهري در امر تفکیک از مبداء چشم 
گیر اسـت چرا کـه بالغ بر 89 درصد خانوارها پسـماندها 
را به همان شـکل آموزش داده شـده ، تفکیک مي کنند. 
در کنـار آمـوزش چهـره به چهـره ۶8 درصد افـراد عاوه 
بـر آمـوزش توزیـع بروشـور و اطاعیـه و ارائـه مطالـب 
آموزشـي را بـه خانوارها جهت یادآوري و مطالعه توسـط 

باقـي اعضـاء خانوار مناسـب دانسـته اند . 
قابل ذکر اسـت که حدود 83 درصد شـهروندان پیگیري 
و آموزشـهاي مجـدد را جهـت موفقیـت در امـر تفکیک 

پسـماندها موثر مـي دانند .
و نیـز مـي بایسـت بـه زمـان جمـع آوري توجـه وی     ـژه 
شـود از آنجـا کـه بـه شـهروندان آمـوزش داده شـده بـر 
طبق برنامه زمانبندی پسـماندهای خـود را خارج نمایند 
تـا توسـط افـراد دوره گـرد و ...  پـاره نشـود و منظـره نـا 
زیبـاي درکوچه و خیابانهـا ایجاد نگـردد ، ۶1.80 درصد 
افـراد زمان جمع آوري را مناسـب دانسـته و 38% جمع 

آوری بـه صـورت هـر روز را مناسـب دانسـته اند. 
بـا مـوارد عنـوان شـده مـي تـوان بـه نقـش آمـوزش به 
روشـني پـي بـرد چرا کـه نقش شـهروندان و مشـارکت 
آنـان زمانـي پـر رنـگ تر مي شـود کـه آموزشـهاي الزم 
را بـه آنها داده شـده باشـد و مطمئناً شـاهد همـکاري و 

مشارکتشـان خواهیـم بود.
پـس بایـد بـا آمـوزش و فرهنـگ سـازی و ایجـاد تفکـر 
زیسـت محیطـی شـهروندان را به جـدی تر اندیشـیدن 
تشـویق نمـود و بـا برنامـه ریـزی زمینه سـاز مشـارکت 
شـهروندان گردیـد تا بـا اسـتفاده از دانـش روز بتوانند از 

محیـط زیسـت محافظـت نمایند . 
برای کاهش پسـماندها می بایسـت ابتـدا الگوی مصرف 
خانـواده تغییـر کرده و متناسـب با اهداف  توسـعه پایدار 
تعریـف گـردد کـه این مهـم تنها در سـایه ارتقاء سـطح 
فرهنگ زیسـت محیطی شـهروندان امـکان پذیر خواهد 
بـود .لـذت آمـوزش در اولویت طرح کاهش پسـماند قرار 

دارد.
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محقق:
مهندس ابو الفضل رسولیان 

تئــوری های 
مرتبط با شهر 
هوشمنــــد

::: مقدمه
از جملـه اسـتراتژی هـا و راه کارهـای الزم برای توسـعه 
ی اقتصـادی و رسـیدن به اقتصادی پایدار در هر کشـور، 
تقویـت اقتصـاد منطقـه ای شـهری و یا به عبـارت بهتر 
توسـعه اقتصاد پایدار بر مبنای هوشـمندی شـهر اسـت. 
اقتصاد پایدار و هوشـمند، خود نیازمند امکانات هوشمند 
در هـر شـهراز جملـه: اقتصـاد هوشـمند، زیرسـاخت و 
ارتباطـات هوشـمند، حمـل و نقـل شـهری هوشـمند، 
انـرژی هوشـمند، دولـت هوشـمند، امنیـت هوشـمند، 
سـامت هوشمند، کسـب  کار هوشمند و حتی شهروند 

هوشـمند می باشـد.
در ایـن اسـتراتژی، یعنـی اقتصـاد پایدار بر مبنای شـهر 
هوشـمند کـه بر اسـاس نظریـه و تئوری سیسـتم ها بنا 
شـده اسـت، شـهرها به عنوان یک کان سیسـتم درنظر 
گرفتـه شـده و هـر شـهر از اجزایـی بـه نام زیرسیسـتم 
تشـکیل گردیده و این زیرسیسـتم ها، در حقیقت همان 
سـازمان هـا، صنایـع، مـردم و دیگـر مولفه های شـهری 
هسـتند کـه در راسـتای رسـیدن بـه هـدف نهایـی که 
همـان اقتصـاد توسـعه یافتـه و پایدار شـهری اسـت، به 
صـورت منظـم و یکپارچه در ارتباط و تعامل می باشـند.

پـر واضـح اسـت در سـایه چنیـن نـگاه سیسـتمی و 
یکپارچـه به شـهر بـه عنوان یـک کان سیسـتم و با در 
نظر گرفتن سـازمان ها و صنایع مسـتقر در هر شـهر به 
عنوان اجزای تشـکیل دهنده شـهر و همچنین با ارتباط 
منظـم و یکپارچـه مجموعه هـا و مولفه های شـهری به 
عنوان زیر سیسـتم های کان سیسـتم شهری است که 
توسـعه علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هوشـمند 
در هـر شـهر و در نهایت در هر کشـوری اتفـاق می افتد.

بمنظور ایجاد نگاهی یکسـان به مقوله »شهر هوشمند«، 
الزم اسـت ابتدا تعاریفی از تئوری سیسـتم ها، و سـپس 
مفاهیـم شـهر هوشـمند و مولفه هـای آن ارائه شـود که 

ایـن مباحـث در ادامه بیان می شـود.
::: تئوری سیستم ها

سـال ها تفکر و جزءنگری و تقسـیم بندی علوم  از سـوی  
دانشـمندان ، تخصصـی  شـدن  علـوم و ایجاد شـاخه های  
جدیـدی از علـوم را درپـی  داشـت. در گذشـته تجزیـه  و 
تحلیـل  یـک موضوع، پایه  و اسـاس  شـناخت  آن موضوع 
محسـوب  می شـد و توانایی  رسـیدن  به  کوچک ترین جزء 
از هـر موجودیـت و موضوع، به  معنای  دسـتیابی  به  ذات ، 
خـواص  و ویژگی هـای  آن  موجودیت  تلقی  می شـد. بدین 

ترتیـب،  رفتـه  رفته علوم جـزء نگرتر و عمیق تر شـدند و 
خـود را بی نیـاز از ارتباط با یکدیگر دانسـتند.

امـا مشـکل ها نـه تنهـا حـل نشـدند، بلکـه بیشـتر و 
نـه   علـم،   از  هـدف   حالی کـه  در  گشـتند!  پیچیده تـر 
آموختـن ،  که  به  کارگیری  آن  اسـت . چرا چنین شـد؟ به  
سـخن  دیگر پیشـرفت  علم  و فناوری  اگر چه  تسـهیاتی  
بـرای  زندگـی  انسـان ها بـه  ارمغـان  آورد اما خـود موجد 
معضات  دیگری  شـد و پیچیدگی  مسائل  را تشدید کرد. 
حاصل  چه  بود؟ دنیایی  پیچیده،  توام  با مسـائلی  پیچیده  
و راه حل هایـی  پیچیده تـر  و در نتیجه  سـرگردانی  انسـان  
در رویارویـی  بـا این  همـه  پیچیدگی؛ چالشـی  بزرگ  که  
منظـری  دیگـر را بـرای  نـگاه  بـه  هسـتی  و جهـان  طلب  

می کـرد. 
بـا شـروع  قـرن  بیسـتم  و وجود چنیـن  مشـکل هایی  در 
پهنـه ی  علـم،  نیـاز بـه دیدگاهی جدید  احسـاس  شـد. 
اگرچه ایـن  احسـاس  نیاز در هـر یک  از شـاخه های  علوم  
بـه  شـکلی  متفـاوت  بـروز یافـت،  اما همـه   آن هـا در این 
مـورد اتفـاق  نظر داشـتند  که  بـه  زبانی  مشـترک  و میان  
رشـته ای  بـرای  شـرح  پدیده های  چنـد بعـدی نیازدارند. 
زیـرا علـوم مختلـف،  راه حـل را در شکسـتن  مسـائل  به  
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می کردنـد،  جسـتجو  کوچک تـر  پدیده هـای   و  اجـزاء 
در حالـی کـه یـک سـاختار در ماهیـت  پدیده  یا مسـأله  
وجـود داشـت  کـه  با شکسـتن آن  بـه اجزاء  مـورد غفلت  
قـرار می گرفـت و همین امر، مانع رسـیدن بـه راه حل یا 
جواب بود. ضمن آنکه، شناخت درسـتی  از مسـئله نیز به  
دسـت  نمی آمـد زیرا اثر آن  نظـام،  در رفتـارِ پدیده  نادیده  
گرفته  می شـد. بدیـن  ترتیب،  بـرای  درک  پدیده هایی  که  
به یک شـاخه ی   علمی خاص تعلق نداشـتند ولـی دارای  
سـازمان  یـا نظام  بودنـد، نیاز بـه  زبان  و نگـرش  جدیدی 
بوجـود آمـد. منظری  مشـترک  برای  تمام  کسـانی  که  به  
جهـان  و انسـان  می اندیشـیدند و چنیـن  بود کـه تفکر و 
نگـرش سیسـتمی و یـا همان«تئوری سیسـتم ها« تولد 

یافت.
تفکـر سیسـتمی، بـرای اجرایـی شـدن و پیاده سـازی، 
از مفهـوم »سیستم«اسـتفاده می کنـد. تعریف هایـی از 
مفهوم سیسـتم،  از سـوی  دانشـمندان  علوم  مختلف  ارائه 
شـده ولـی در اینجـا بـه ارائـه یـک تعریـف بسـنده می 

نماییم:
سیسـتم  را بـه  عنـوان  یـک  کل  در نظـر می گیرنـد کـه  
نمی توانـد به  اجزای  مسـتقل  از هم  تقسـیم شـود. از این  
رو، دو ویژگی  بسـیار مهم  سیسـتم  عبارتند از: اول این که 
هـر جـزء دارای  ویژگی هایی  اسـت  که  هـرگاه  از کل  جدا 
شـود، آن  ویژگی  را از دسـت  خواهد داد و دوم این که هر 
سیسـتم  ویژگی هایـی  دارد کـه  هیچ کـدام از اجـزای آن  

سیسـتم ، به تنهایی دارای آن  ویژگی  نیسـتند. 

::: تفکر سیستمی و ضرورت بکارگیری آن
بـا توجـه بـه مطالـب و مشـکات بیان شـده در سـر راه 
بشـر،  چنین بود که تفکر سیسـتمی  مصـداق  این  منظر 
شـد و تفکر سیسـتمی  به عنوان  یک  فرارشـته  و با توجه 
بـه  ارتبـاط میـان  اجـزای پدیـده با دیگـر اجـزای پدیده 
و نیزبـا کل  پدیـده، زمینـه  ی گفتگـو و تبـادل  اطاعات 
میـان  رشـته های  مختلـف  علـوم  را امکان  پذیرسـاخت  و 
تـا آنجـا پیش  رفـت  که  منشـاء ایجاد شـاخه هایی  جدید 

از علـم  نیز شـد.
امـروزه،  شـناخت  ایـن  نگـرش  و مجهـز شـدن بـه  آن ، 
وموضوعـات  پدیده هـا  بهتـر  درک   بـرای   ضرورتـی  
بشـمار مـی رود. پدیده هایـی  کـه  به تبع  پیشـرفت  علوم،  
پیچیده تـر می شـوند، برای  جوامع  انسـانی  معضـل  ایجاد 
می کننـد و کارآمدی  آن ها را کاهـش داده وباعث افزایش 
و  تعمیـق  تدریـج  بـه  و  ناهنجاری هـا  و  ناکارآمدی هـا 
نهادینه شـدن آن ها در سـطح جامعه می شـوند. یکی از 
ابزارهـای مناسـب بـه منظور تعیین موقعیـت ما )جامعه 
شـهری بـه عنـوان یک زیر سیسـتم( نسـبت بـه جامعه 
ملـی )بـه عنوان سیسـتم( و نیز تعیین روابـط ما با دیگر 

سیسـتم ها، اسـتفاده از تفکر سیسـتمی اسـت.
بنابرایـن در نگـرش  سیسـتمی،  هـم  کلیـت  پدیـده مـد 
نظـر اسـت  و هـم  ارتبـاط بیـن  اجـزای  تشـکیل دهنده  
ی آن . بنابرایـن تفکـر سیسـتمی  در بررسـی  پدیده هـا 
وموضوعـات، از طریـق در نظر گرفتن  اجـزای آن موضوع 
و همچنیـن کل  موضـوع )که  از به  هم  پیوسـتگی  اجزای 
موضـوع کـه بـا هـم  مرتبـط هسـتند شـکل  می گیـرد( 

کلیـت  موجودیت را بـه  وجود مـی آورد. گرایش  عمده  در 
تفکر سیسـتمی ، حرکت  به  سـوی  وحـدت  و یکپارچگی  
اسـت  و ایـن  تفکـر، نوعـی  روش  برای  تفسـیر جهـان  به  

عنـوان  کل هـای  مرتبـط و متصـل  به  هم  اسـت.
در مجمـوع مـی تـوان گفـت کـه تفکـر سیسـتمی،  بـه  
افـراد امـکان  می دهـد تـا  فهـم  و درک  روشـن تـری از 
سیسـتم های  اجتماعی وشـهری  داشـته باشـند و ریشه  
 مشـکات شـهری را شناسـایی نمـوده و آن را بهبـود 
دهنـد. به عبـارت دیگر، تفکر سیسـتمی  مجموعـه ای  از 
اصـول ، ابزارهـا و روش هـای  خـاص  اسـت کـه  می توانـد 
در حوزه هـای  مختلـف  از جملـه حـوزه مدیریت شـهری 
مورد اسـتفاده  قرارگیرد و در شناسـایی مشکات شهری 
و بهبـود سـاختار نظام های شـهری، مـا را یاری رسـاند.

)Smart City( مفاهیم شهر هوشمند :::
امـروزه مدیـران بـا پدیـده ای بنـام شهرنشـینی روبـرو 
هسـتند وشـهرهای امروزی، که تقریبا نیمی از جمعیت 
جهـان در آن هـا زندگـی می کننـد، به عنوان شـبکه ها 
و سیسـتم هـای پیچیـده ای در نظـر گرفتـه شـده و از 
اجزایی مانند: شـهروندان، صنایع و کسـب و کار، حمل و 
نقـل، ارتباطات، زیرسـاخت های انرژی، خدمات شـهری 
و دیگر زیر سیسـتم های شـهری، تشـکیل شـده اند. » 
شـهر هوشـمند« نیز در ادبیات مدیریتی و سیستمی، به 
عنوان یک » کان سیسـتم هوشمند«شـناخته شده که 
بـه صـورت هوشـمند مدیریت می شـود. جهت تشـریح 
بیشـتر، تعاریف شـهر هوشـمند در ادامه ارائه می گردد.

::: تعریف شهر هوشمند
بسـیار  طـور  بـه  هنـوز  هوشـمند«  »شـهر  اصطـاح 
گسـترده ای در ادبیـات مدیریـت و برنامه ریـزی شـهری 
اسـتفاده نشـده و هنوز هم شناسـایی جنبه های مختلف 
آن بـه عنوان یک اصل برای بررسـی جزئیات بیشـتر، در 
حال مطالعه و پژوهش اسـت . ولی از طرف اندیشـمندان 
ایـن حـوزه، تعاریفی ازشـهر هوشـمند بیان شـده که در 

ادامـه ارائـه مـی گردد:
» شـهر هوشـمند »مکانـی ممتـاز بـرای توسـعه پایـدار 
اقتصـادی، صنعتـی و ... بوده که در آن به مسـائلی مانند 
ترافیـک، مصـرف انرژی، آلودگی، تخریب سـرزمین، بروز 
رسـانی و بهینه سـازی زیرسـاخت های شـهری، بهبـود 
کیفیـت زندگـی و ... از طریـق یـک رویکـرد نوآورانـه و 
سیسـتماتیک، بـر اسـاس ارتبـاط و تبـادل اطاعـات با 
هدف بهینه سـازی فرآیندهای مدیریت شـهری پرداخته 

می شـود .
در  سـرمایه گذاری  کـه  اسـت  هوشـمند«  شـهری   «
زیرسـاخت های  و  اجتماعـی  و  انسـانی  سـرمایه های 
ارتباطـی از جملـه حمـل و نقل و همچنین زیر سـاخت 
هـای مـدرن ماننـد ICT که باعث رشـد پایـدار اقتصادی 
و کیفیـت بـاالی زندگـی می شـود، بـا مدیریت صحیح 
منابع طبیعی، از طریق مدیریت مشـارکتی مـردم در آن 

پذیرد.  انجـام 
بر اسـاس ادبیات مدیریت شـهری، »شـهری هوشـمند« 
اسـت کـه قـادر بـه پیونـد سـرمایه فیزیکـی با سـرمایه 

اجتماعـی بـه منظور توسـعه خدمات بهتر و زیرسـاخت 
الزم در یـک شـهر بـوده و تنهـا در این صورت اسـت که 
مدیـران شـهری و اسـتانی، قـادر بـه تجمیـع فـن آوری، 
اطاعـات، و دیـدگاه فرهنگـی و اجتماعی برحسـب یک 
برنامـه منسـجم و بهبـود خدمات شـهری خواهنـد بود.

بر اسـاس نگرش و تفکر سیستمی، »شهر هوشمند«یک 
کان سیسـتم از زیـر سیسـتم هـای شـهری اسـت. بـه 
عبـارت دیگـر بـا ترکیـب و تعامـل بسـیاری از مجموعه 
هـای شـهری ماننـد: سـازمان هـا، شـرکت ها، دانشـگاه 
ها، شـهروندان و... و همچنین مجموعه ها و زیرسیسـتم 
هـای مسـتقل هوشـمند در هر شـهر، سیسـتم پیچیده 
ی بزرگـی تشـکیل مـی گردد که به آن شـهر هوشـمند 

 . گویند 
ارتبـاط و تعامـات عملیاتـی بیـن ایـن تعـداد زیـاد از 
مجموعـه هـا و زیرسیسـتم هـای شـهری، باعـث مـی 
شـود کـه بحـث مسـتقل بـودن و  همچنین اسـتاندارد 
سـازی زیر مجموعه ها و زیرسیسـتم های یک شـهر به 
عنـوان یـک اصل اساسـی و مهـم در سـاختار و مدیریت 
شـهرهای هوشـمند عمـل نمایـد بطـوری کـه نبـود و 
یـا ضعـف در اسـتقال و اسـتاندارد سـازی حـوزه های 
مدیریـت زیرمجموعـه هـا و زیرسیسـتم های شـهری، 
باعـث افزایـش هزینه-های مدیریت شـهری و یا ضعف 
در مدیریـت شـهرها خواهـد گردیـد. زیـرا نبـود ایـن 
استانداردسـازی بین زیرمجموعه ها  و زیرسیسـتم های 
شـهر بـه عنوان یـک کان سیسـتم، اجـرای پروژه های 
تعریـف شـده در هـر شـهر جهت دسـتیابی بـه اهداف 
شـهری را بـا مشـکات و موانـع جـدی روبـرو نمـوده و 
هزینـه هـای دسـت یابی به چشـم انداز کان سیسـتم 

شـهر را افزایـش مـی دهد . 

::: اجزا و مولفه های شهر هوشمند
همانطـور کـه بیـان شـد، » شـهر هوشـمند«به عنـوان 
یـک کان سیسـتم در نظـر گرفته شـده  کـه از اجزا و    
مولفـه هایـی بـه نـام زیرسیسـتم ها تشـکیل می گردد. 
زیرمجموعـه هـا و زیرسیسـتم های شـهری با داشـتن 
و  وظایـف  انجـام  بـه  مشـخص،  و  مسـتقل  اهدافـی 
کارکردهـای تعریف شـده در حوزه ی خـود اقدام نموده 
و در راسـتای رسـیدن بـه هـدف نهایی کان سیسـتم 
شـهر هوشـمند، در ارتبـاط و تعامـل منظـم و یکپارچه 

. هستند
بنابرایـن بـه راحتـی می توان مشـاهده نمود که »شـهر 
هـا  زیرسیسـتم  هـا،  زیرمجموعـه  داری  هوشـمند« 
و مولفـه هـای اصلـی زندگـی هوشـمند بـوده کـه این 

مولفه هـا عبارتنـد از:
 Smart Governance:مدیریت هوشمند شهری -

Energy  Smart :انرژی هوشمند -
  Smart Building :ساختمان هوشمند  -

  Smart Mobility :حمل و نقل هوشمند  -
  Smart Infrastructure :زیرساخت هوشمند  -

Smart Technology :تکنولوژی هوشمند  -
 Smart  :سـامت و مراقبت های بهداشـتی هوشمند  -

Healthcare
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تهدیـد  را  مدیـران  موفقیـت 
نمـوده و بنابرایـن مواجهـه بـا 
چنیـن چالـش شـهری و حل 
آن هـا امـری اجتنـاب ناپذیـر 

است.
ریشـه  خصـوص  در  بررسـی 
ایـن کان  و علـل مشـکات  
سیسـتم هـای پیچیـده مانند 
از  نشـان  شـهری،  مشـکات 
نبود تفکر سیسـتمی و نظمی 
یکپارچه در حوزه مدیریت این 
کان سیسـتم هـای پیچیـده 
بـه  توجـه  عـدم  یعنـی  دارد. 
ارتباط میان مسائل و مشکات 
در حوزه شـهر و جامعه، زمینه  
سـطوح  در  ناکارآمـدی  بـروز 
سـاخته،  فراهـم  را  مختلـف 
حـوزه  تمامـی  کـه  بگونـه ای 
های شـهری و اسـتانی، از نبود 
کارآمـدی و ضعـف مدیریـت 
سیسـتمی متضرر می شـوند.
زمانـی  دیگـر  عبـارت  بـه 
کـه شـهرها بـه عنـوان یـک 
سیسـتم کان و بهـم پیوسـته 
مـورد توجـه قـرار نگیرنـد، بـه طـور طبیعـی بـه صورت 
مجموعهـای از اجـزای و سـازمان هـای بـدون ارتباط)هر 
چنـد در کنـار یکدیگر( دیده میشـود و ایـن مجموعه ها 
و ادارات شـهری بـدون ارتبـاط، کارآیی و اثربخشـی الزم 
را بـه دنبـال نخواهنـد داشـت؛ چـرا کـه امکان وجـود یا 
بـروز اختاف میـان هدف ها و وظیفه هـای مجموعه های 

مختلـف شـهری، بسـیار زیـاد اسـت. 
تفکـر  کارآمـدی  از  وقتـی سـخن  دیگـر،  عبـارت  بـه 
سیسـتمی در مدیریـت شـهری و سـازمان های مسـتقر 
در شـهر بـه میـان می آیـد، بـه طـور طبیعـی وجـود و 
حضـور انسـان بـه عنـوان اداره کننـده این سیسـتم های 
کان و پیچیـده بدیهـی می نمایـد. پـر واضـح اسـت که 
ایـن سیسـتم هـای پیچیـده، دارای بـار ارزشـی  بـوده 
بـه گونـه ای کـه مدیـران الزم اسـت از ابزاری بنـام تفکر 
سیسـتمی جهـت کاهش مشـکات و همچنیـن بهبود 
کارآمدی این کان سیسـتم ها اسـتفاده نماینـد. مدیری 
کـه به تفکر سیسـتمی مجهز باشـد، به یقیـن رویکردی 
متفـاوت نسـبت بـه مسـائل پیرامـون مدیریت شـهری 
داشـته بطوریکـه نـگاه ایـن مدیر، نگاهـی کل نگـر بوده 
و سـازمان هـا و مجموعـه هـای شـهری را در ارتبـاط بـا 

یکدیگـر می بینـد و نـه بخشـی و جزیـره ای. 
داوری منصفانـه نسـبت بـه مسـائل، حکایـت از آن دارد 
کـه آسـیب ها ، نـه یـک روزه بـه وجـود آمده انـد، نه یک 
روزه از میـان می رونـد و اگـر هدف، درمان ریشـه ای آن ها 
باشـد؛ تجهیز مدیران جامعه به تفکر سیسـتمی، بهترین 

و راهبردی تریـن راه حل اسـت.

::: شهروند هوشمند 
  Smart Citizen

در این شـهرها که براساس 
زیرسـاخت هـای زندگـی 
الکترونیـک طراحـی مـی 
شـود، نیازهـای افـراد بـه 
بـا  و  روشـی هوشـمندانه 
اسـتفاده از آخرین فناوری 
هـای روز دنیـا تامیـن می 
شـود. اگرچـه زیرسـاخت 
های فیزیکـی از مهم ترین 
و ضـروری تریـن نیازهـای 
توسعه زندگی شهرنشینی 
شـهرهای هوشـمند است، 
امـا امـروزه شـهرها بیـش 
ابزارهـای  بـه  پیـش  از 
ارتباطی مبتنـی بر فناوری 
هـای روز دنیـا نیـاز دارنـد. 
محیـط زندگی هوشـمند، 
اقتصـاد هوشـمند، حمل و 
نقل هوشـمند، سـاختمان 
هوشـمند و... و از همه مهم 
تر شـهروندان هوشمند، از 
معیارهای اصلی شـهرهای 
هوشـمند آینـده هسـتند. 

هوشـمندی شـهری بیانگر ویژگی ها و مشخصات زندگی 
آینـده بشـر و بـه عبارتـی شـهرهای آینـده اسـت. پـس 
می تـوان گفـت کـه بشـر در آینـده، زندگی در شـهرهای 

هوشـمند را تجربـه خواهـد کـرد.

::: ارزیابی عملکرد شهرهای هوشمند
مبنـای ارزیابی عملکرد شـهرهای امـروزی بعنوان یک 
کان سیسـتم، رفـع مشـکات ترافیک، ایجاد اشـتغال 
و کار، تامیـن انـرژی مـورد نیـاز و بـه طـور کلـی حـل 
مشـکات شـهر و پیشـرفت های اجتماعی و اقتصادی 
شـهری است. بنابراین شـهرها بمنظور مقابله و مواجهه 
بـا ایـن چالـش بـزرگ، می توانند مشـکات خـود را از 
طریق راه کارهای توسـعه ای هوشـمند، مرتفع نمایند.

بـه طـور کلی و به عبارت سـاده تر، می تـوان بیان نمود 
 )ICT(که بکارگیری و ایجاد زیرسـاخت هـای ارتباطاتی
و تجهیـزات تکنولوژیکـی بین زیرمجموعـه های کان 
سیسـتم شـهری و همچنیـن مدیریـت یکپارچـه ی 
مجموعـه هـا و ادارات مسـتقر در هـر شـهر، باعث می 
شـود داده هـا و اطاعات دقیق و بموقـع از حوزه های 
مختلف شـهری و در زمان هـای مختلف جمع آوری و 
ایـن اطاعات بصـورت مفید و کامل بین زیر سیسـتم 
هـا و زیرمجموعـه های کان سیسـتم شـهری جریان 
پیـدا نمـوده بگونـه ای که قبا چنین حرکـت داده ای 
بیـن سـازمان هـا و زیرمجموعـه هـای شـهری  وجود 

نداشـته است.
از طـرف دیگـر، پیاده سـازی و بکارگیـری کامپیوتـر و 
نـرم افزارهـای کامپیوتـری و ذخیـره ایـن اطاعـات و 

داده هـای دقیـق و بموقـع در نـرم افزارهـا و دریافـت 
گزارشـات دسـت بندی شـده و تحلیل این گزارشـات، 
یـک نوع هوشـمندی برای مدیـران شـهری ایجاد می 

یند. نما
بـا توجـه بـه مباحث مطرح شـده مـی توان ادعـا نمود 
کـه این زیرسـاخت هـای تکنولوژیکی و سیسـتم های 
نرم افزاری یکپارچه ی شـهرهای هوشـمند، باعث می 
شـوند تا مدیران شـهری بتوانند آینده روشـنی را برای 
شـهر ترسـیم نماینـد و در هنگام بروز چالـش و بحران 
هـا، بتواننـد تصمیمات هدفمنـد و دقیق اتخـاذ نموده 
و اقدامـات الزم را جهـت حل مشـکات شـهری انجام 
داده و بـر مبنـای اقدامـات انجـام شـده، بـه نظـارت و 
ارزیابـی عملکـرد زیـر مجموعـه هـای کان سیسـتم 

شـهری بپردازند.
::: تفکر سیسـتمی الزمه مدیریتی شـهر 

شمند هو
اجتماعـی  فرهنگـی  سیسـتم های  همـان  یـا  شـهرها 
پیچیـده، کان سیسـتم هـای هسـتند کـه رفتارهایـی 
خاف انتظار را نشـان می دهند. زیرا شـبکه های پیچیده 
ارتباطـی این سیسـتم های بـزرگ پیچیده )چـه در میان 
زیر سیسـتم هـا و  اجزای آن ها و چـه در تعامِل با محیط 
ملـی و بیـن المللـی به عنوان سیسـتم های بـاز( موجب 
رفتار آشـوبناکی می شـوند که درک نظم نهفته در آن ها، 
چالشـی بزرگ اسـت. از اینرو اسـت که مدیریت این نوع 
سیسـتم های شـهری پیچیده بـوده و زیر سیسـتم های 
آن)مانند شـهروندان، سـازمان ها و شـرکت های مسـتقر 
در هر شـهر(، با کافی سـردرگم روبه رو اسـت و همواره 
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از تازه تریـن رویکردهایـی که در نظریه مدیریت شـهری 
می تـوان اضافـه نمـود تـا مدیـران شـهر بتواننـد کارآیی 
بیشـتری را در زمان بحران ها را داشـته باشند عبارتند از:

1- نقش دریافت کننده اطاعات
یعنی مدیران شـهر از منابع و مراکز سیسـتم های موجود 
اطاعـات مرتبط با بحران ها را جمـع آوری نمایند و برای 

تصمیم سـازی و تصمیم گیری آتی کارسـاز می باشد.
2- نقش پخش کننده اطاعات و آگاه  کننده

ایـن بعد بـه نحو اطاع رسـانی و آمـوزش شـهروندان در 
خصـوص بحران هـا می باشـد یعنـی آگاهی هـای الزم در 
خصوص نحوه برخـورد و چگونگی حرکت جمعیت را در 

بحران هـا به شـهروندان اطاع رسـانی نمایید.
3- نقش تشخیص بحران 

4- نقـش کارآفریـن )گروه های اثربخـش مواجه با بحران 
و بایا(

در دو نقـش اخیـر مدیـران شـهری از طریـق دریافـت 
نیازهـا و انتظـارات مـردم و جامعـه بتواننـد در خصوص 
بحران های ایجاد شـده تصمیمات اثربخش و کارآمدتری 
در ارایـه خدمـات بـه آنـان و فرهنگ سـازی الزم دسـت 

بیابند.
تشـکیل و سـازماندهی گروه هـای اثربخـش مواجـه بـا 
بحران هـا و بایـا بـا ترکیبـی از اعضـای نظـام مدیریـت 
شـهری و گروه هـا و شـهروندان متخصـص در امـور و 
عرصه هـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصادی ایجـاد کند.
مدیریـت شـهری از طریـق مـدل فرآینـدی مدیریـت 
اسـتراتژیک و بـا بهره گیـری از تجارب دیگر کشـورهایی 
کـه در زمینـه دفـاع غیرعامـل در امور مدیریت شـهری 
تجاربـی دارنـد ماتریـس نقاط قـوت و ضعـف، فرصت ها 
و تهدیدهـا نسـبت بـه تهیـه برنامـه اسـتراتژیک پدافند 
غیرعامـل و مدیریت بحـران و راه های مقابلـه با بحران ها 

و بایـا در قالـب یـک چشـم انداز اقـدام نماید.
پـس مدیـران شـهری در خصـوص نحـوه برخـورد بـا 
بحران هـا می بایسـت برنامه ریـزی دقیـق داشـته و نقاط 
قـوت و ضعف را شناسـایی کـرده و از فرصت های موجود 
بهره بـرداری الزم بـه عمـل آیـد و پیش بینـی الزم در 
خصـوص چگونگی عمل در مقابلـه با بحران های طبیعی 
و غیرطبیعـی و مهم تـر از همـه فرهنگ سـازی الزم را به 

عمـل آورند.
در فرهنگ سـازی ارایـه خدمات با کیفیت به شـهروندان 
توسـط مدیریـت شـهری در زمـان بحـران و توجـه بـه 

انتظـارات و نیازمندی هـای شـهروندان بـه شـرح ذیـل 
ضـروری می نمایـد:

1- اطاع رسـانی سـریع، دقیق و در دسترس و رایگان به 
شـهروندان در خصوص بحران بـه وجود آمده.

2- سـرعت: شـهروندان در زمان بحران خواهان تسـریع 
در کار مـورد نظر خود هسـتند.

3- صحـت: شـهروندان انتظار دارند درسـتی نتایج کارها 
و اقدامـات انجام شـده را بدانند.

4- رفتار مناسـب: شـهروندان آسـیب دیده و بحـران زده 
خواهـان دریافـت خدمات بـا رفتاری مشـفقانه و مؤدبانه 

می باشند.
5- قانونمندی: شـهروندان خواهـان تدوین ضوابط و رفع 

هـر گونه تبعیض و نابرابری می باشـند.
۶- سـادگی و سـهولت: شـهروندان آسـیب دیـده انتظار 
دارنـد اداره امـور و انجـام خواسته هایشـان بـه سـادگی 

گـردد. برطرف 
7- انعطاف پذیری: مدیران شـهر در خصوص درخواسـت 
شـهروندان آسـیب دیده نرمش خاصی در اجرای قوانین 

و مقررات داشـته باشند.
مبحـث فرهنگـی نسـبت بـه دیگـر محورهـا از اهمیـت 
خاصـی برخوردار اسـت چرا که تمامـی محورها به نوعی 

در نگـرش فرهنگـی قـرار می گیرند.
آثـار و شـیوه های معمـاری و شهرسـازی بهتریـن محل 
بـروز تجلـی نیازهـا بـه ویـژه عواطـف و خواسـته های 
روحـی انسـانی اسـت و محـوری اسـت که کلیـه حوائج 
مـادی و معنـوی آدمـی را پیرامـون خـود گرد مـی آورد. 
بـه عبارتی محیط طبیعی و روابـط اجتماعی و اقتصادی 
و نحـوه نگـرش به زندگـی و تبلور فرهنگ، در توسـعه و 
فرهنگ سـازی، فرهنـگ پدافند غیرعامل نقش بسـزایی 
دارد و می توانـد فرهنـگ پدافنـد غیرعامـل را در خـود 
بازتـاب دهـد. بـه اعتقـاد صاحـب نظـران نیز »یکـی از 
زمینه هایـی کـه قوه ابتـکار فرهنگـی در آن مجال نمود 

و تجلـی دارد، معمـاری و شهرسـازی اسـت«
چـرا کـه آدمـی با تصـوری کـه از خانـه و شـهر دلخواه 
خـود دارد و پـرورش و بیـان آن، شـاید بـه بهتریـن و 
کامل تریـن وجه فرهنگ سـازی پدافنـد غیرعامل نقش 

دارد.
امـا از آن جا که دسـتیابی بـه راهکارهـای نوین اجرایی 
بدون شـناخت نقایص و نیازها مقدور نیسـت و با توجه 
بـه ایـن کـه وسـعت قلمـرو فرهنگ بـه وسـعت حیات 

اجتماعـی انسـان اسـت و مهم ترین خصوصیـت آن این 
اسـت کـه امـری عرضی نیسـت، بلکـه انسـان آن را در 
ضمـن زندگـی در بیـن مردم فـرا می گیرد. »بـه عبارت 
دیگـر انسـان بـا فرهنـگ بـه دنیـا نمی آید بلکـه ضمن 
رشـد در داخـل یـک فرهنـگ خـاص ذخایر اندیشـه و 

میـراث  معنـوی شـکل گرفتـه و می آموزد«
در ایـن جـا ارتبـاط بیـن “پدافنـد غیرعامـل” بـا“ ابعاد 

فرهنگـی” می بایسـت مشـخص و تدویـن گـردد.
بـرای این که بتوان فرهنگ پدافنـد غیرعامل را نهادینه 
نمـود الزم اسـت سـه مرحلـه ذیـل را مـد نظر داشـته 

باشیم:
1- برنامه ریزی و سازماندهی امکانات

2- ایجاد رابطه بین مردم و متولیان پدافند غیرعامل
3- سپردن امور به مردم

کـردن  فراگیـر  چگونگـی  و  اطاع رسـانی  اهمیـت 
خواسـته های فرهنگـی پدافنـد غیرعامل نیـز یک اصل 
مهـم در موفقیـت برنامه هـای توسـعه فرهنـگ پدافند 

می باشـد. غیرعامـل 
از آن جـا کـه فضـای کالبـدی شـهرها یـک محـور و 
کارکـرد متمایـز از دگرگونی های فرهنگـی، اجتماعی و 
اقتصـادی تلقـی نمی شـود هـر بحـث مرتبـط بـا آن را 
بایـد به دو بخش یعنی عمومـی و تخصصی مجزا نمود. 
بنابرایـن ابتـدا از برخـی آسـیب های عمـده عمومی که 
در حـوزه مـورد نظر )یعنی رشـد معماری و شهرسـازی 
منطبـق بـا نیازهـای فرهنگ سـازی پدافنـد غیرعامل( 

تأثیرگـذار تلقی می شـوند.
موضـوع دیگـر ایـن کـه در فرهنگ سـازی و نهادینـه 
و  معمـاری  در  غیرعامـل  پدافنـد  فرهنـگ  نمـودن 
شهرسـازی و فرهنـگ جامعـه توجـه بـه مسـایل دینی 
ارزش هـای اسـامی، کـه الزم اسـت در مسـایل و  و 

گردنـد. لحـاظ  شـهری  برنامه هـای 
هنـر مسـئوالن و برنامه ریزان فرهنگی در این اسـت که 
در تصمیم سـازی ها و تصمیم گیری هـای خـود نیازهای 
پنهـان جامعـه را تشـخیص دهنـد و نیازهای گسـترده 
اجتماعـی را بـر نیازهـای فرد ترجیـح دهنـد و در واقع 
نیازهای شـهروندان و فرهنگ و اصول مهندسـی پدافند 
غیرعامـل را در معمـاری و شهرسـازی دخیـل و درک 
منطقـی از زیبایی هـا و ارزش هـای فرهنگـی پدافنـد 
غیرعامـل را در فرهنـگ معماری و شهرسـازی نهادینه 

نمایند.

ایده های جدید مدیریت شهری
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بــرای تحلیــل و نقــد مفهــوم و جایــگاه شــهرداری 
ــد  ــا ح ــد ت ــی توان ــه م ــران، روشــی ک ــا در ای ه
زیــادی روشــن کننــده باشــد مقایســه بیــن ایــن 
ــران  ــا ای ــه ب ــعه یافت ــورهای توس ــوم در کش مفه
ــه:  ــد ک ــی ده ــان م ــی نش ــارب جهان ــت. تج اس
ــا  ــه ب ــب ک ــت منتخ ــازمانی اس ــهرداری س »ش
ــده و  ــاب ش ــل انتخ ــک مح ــی ی ــارکت اهال مش
ــه  ــی ب ــی محل ــات عموم ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ب
ــی و  ــه عموم ــن موسس ــردازد. ای ــی پ ــت م فعالی
ــی دارد.  ــمیت قانون ــا رس ــت ام ــی اس ــر دولت غی
زیــرا بــر اســاس قوانیــن ملــی یــا ایالتــی تشــکیل 
ــه  ــزی ب ــت مرک ــوی حکوم ــردد و از س ــی گ م
رســمیت شــناخته مــی شــود. شــهرداری در اداره 
امــور محلــی بــه فعالیــت پرداختــه و از اســتقال 
ــاری  ــود مخت ــا خ ــت، ام ــوردار اس ــبی برخ نس
ــی  ــن اساس ــد قوانی ــه بتوان ــدی ک ــه ح ــل ب کام
ــض  ــور را نق ــاع کش ــن الزم االتب ــایر قوانی و س
نمایــد، نــدارد. موسســه شــهرداری بــرای تأمیــن 
منابــع خــود بیشــتر بــر درآمدهــای محلــی اتــکاء 
ــد.  ــی جوی ــره م ــی به ــع مل ــر از مناب دارد و کمت
شــهرداری معــادل مدیریــت شــهری نیســت، امــا 
هســته مرکــزی مدیریــت شــهری را تشــکیل مــی 
دهــد و وظیفــه هدایــت، نظــارت راهبــری و جلب 
مشــارکت ســایر عوامــل موثــر بــر مدیریــت 

ــده دارد. ــر عه شــهری را ب
 در کشــور مــا اگــر چــه بعــد از تشــکیل شــوراها، 
شــهرداری ســازمانی منتخــب محســوب مــی 
گــردد، امــا اســتقال شــهرداری در اداره محلــی 
ــه ماننــد  در ایــران بســیار محــدود اســت و ب
کشــورهای توســعه یافتــه هســته مرکــزی 
مدیریــت شــهری را تشــکیل نمــی دهــد. 
»در بســیاری از کشورهای توســعه یافته 

و حتــی در تعــدادی از جوامــع در حــال توســعه، 
البتــه بــا شــدت و شــفافیت کمتــر، امــور محلــی 
ــژه و  ــی وی ــک رده حکومت ــهری ی ــت ش و مدیری
نســبتاً مســتقل در کل نظــام روابــط دو طرفه و از 
طریــق کانــال هــای قانونــی مبتنــی بــر رســمیت 
ــرار مــی  ــی برق ــگاه و وظایــف حکومــت محل جای
شــود. امــا در ایــران سیســتم مدیریــت شــهری و 
شــهرداری نــه تنهــا بــه عنــوان یــک ســطح و رده 
فضایــی مســتقل مدیریتــی محســوب نمــی شــود، 
ــل  ــارت کام ــت نظ ــته و تح ــًا وابس ــه کام بلک
دولــت مرکــزی و واحدهــای تابعــه آن در ســطوح 
ملــی، منطقــه ای و محلــی حمایــت کننــده ایــن 
ــی  ــق خودگردان ــا تحقی ــراً ب ــه اخی ــوع اســت ک ن
ــا  ــی ت ــک مال ــا موضــوع کم ــهرداری ه ــی ش مال

حــد زیــادی منتفــی شــده اســت
بــه طــور کلــی نقایــص و نقــاط ســاختاری 
ــی  ــا مبان ــه ب ــران در مقایس ــای ای ــهرداری ه ش
نظــری و تجــارب جهانــی را مــی تــوان در مــوارد 

ــرد: ــه ک ــر ارائ زی

از  برخــورداری  رعایــت  عــدم   )1
قدرتمنــد رئیســه  هیــات 

ــک  ــوان ی ــه عن ــهری ب ــت ش ــی مدیری ــا تلق ب
ــر  ــر ب ــردی ناظ ــی و عملک ــع فضای ــتم جام سیس
تمــام حیــات شــهر و شــهرداری بــه عنــوان 
ــدم  ــکل ع ــتم، مش ــن سیس ــزی ای ــته مرک هس
برخــورداری از نهــاد نظــارت کننــدة همــه جانبــه 
ایــران  شــهرهای  امــور  اداره  در  قدرتمنــد  و 
ــورای  ــه ش ــه ن ــرا ک ــود. چ ــی ش ــر م ــوس ت ملم
ــاظ  ــه لح ــران ب ــا ای ــهرداری ه ــه ش ــهر و ن ش
ــر  ــی، امــکان نظــارت و احاطــه ب ــی و اجرای قانون

ــد. ــهر را ندارن ــور ش کل ام

تحلیل نقش، عملكرد  و  وظایف 
شهرداری ها در ایران و جهان
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2( عــدم امــکان مشــارکت و دخالــت 
رســمی و قانونمنــد

شــهرداری را در الیــه هــای سیاســتگذاری، تصمیم 
گیــری و برنامــه ریــزی به صــورت رســمی و قانون 
ــوان  ــه عن ــاً ب ــهرداری عمدت ــته و ش ــی نگذاش باق
نهــادی صرفــاً اجرایــی در زمینــه هــای عمرانــی و 
خدماتــی تلقــی شــده اســت و نــه نهــادی مدنــی 
ــی  ــی و خدمات ــعه عمران ــر و مســئول در توس موث
ــر و  ــی موث ــادی مدن ــه نه ــده اســت و ن ــی ش تلق

مســئول در توســعه پایــدار شــهری .

عــدم  و  آمیختگــی  هــم  در   )3
ــهری از  ــت ش ــور مدیری ــک ام تفکی

امــور سیاســی کشــوری
وجــود ایــن تفکیــک بــه صــورت نظــری و علمــی 
در جوامــع غربــی و عــدم آن در ایــران یکــی دیگــر 
از تفــاوت هــای مدیریــت شــهری در ایــن جوامــع 
ــات و  ــه مقام ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــدان  ــران چن ــوری در ای ــهری و کش ــئوالن ش مس
قابــل تفکیــک نبــوده و هنــوز هــم نیســتند، کــه 
ــد در نبــود حکومــت هــای  ــن امــر را بای علــت ای

ــزی در  ــت مرک ــکار حکوم ــل و هم ــی مکم محل
ــران جســتجو نمــود. ای

4( عــدم پذیــرش و رســمیت »شــهر« 
ــام  ــدودۀ نظ ــک مح ــوان ی ــه عن ب

ــتقل ــی مس ــی و فضای مدیریت
در ایــران هیچــگاه شــهرها بــه عنــوان واحدهــای 
ــد،  ــوده ان ــه و مســتقل مطــرح نب ــی جداگان فضای
بلکــه هماننــد کلیــه اجــزاء ســرزمین بــه صــورت 
یکپارچــه تحــت تســلط و انقیــاد حکومــت مرکزی 
قــرار داشــته انــد. لــذا نیــازی بــه سیســتم مدیریت 
جداگانــه نیــز نداشــته انــد. در حالــی کــه بــه ویژه 
ــی   ــت محل ــی تســلط دول در تجــارت جوامــع غرب
از جملــه شــهرداری بــه عنــوان ســازمانی بــا 
اختیــارات جامــع و باالتریــن مرجــع اداری در یــک 
ــه  ــج و پذیرفت ــری رای ــژه ام ــی وی ــدوده فضای مح
ــه  ــد اســت ک ــن رون ــداوم همی شــده اســت. در ت
ــا  هنــوز هــم در ایــران و ســازمان هــای دولتــی ب
ــی شــهرداری معمــوالً  ــی یعن ــا ســازمان محل تنه
بــه نفــع ســازمان هــای بخشــی حــل و فصــل مــی 

شــود.

ــف  ــبی ضع ــل و نس ــدان کام 5( فق
نهادهــای منتخــب شــهروندان

ــی و  ــی، سیاس ــای اجتماع ــت ه ــة خصل مجموع
اقتصــادی حاکــم بــر شــهرهای ایــران ســبب شــده 
اســت تــا امــکان و فرصــت چندانــی بــرای شــکل 
ــهروندان و  ــب ش ــای منتخ ــج نهاده ــری و نض گی
شــکل گیــری از پاییــن بــه بــاالی قــدرت فراهــم 
ــزی  ــت مرک ــر دول ــال نظ ــت و اعم ــود. دخال نش
از طریــق مکانیــزم هــای سیاســی، تشــکیات 
ــای  ــف نهاده ــای تضعی ــه ابزاره ــی از جمل و مال

ــوده اســت. منتخــب ب

بــودن  بعــدی  تــک  و  نقــص   )6
ــران  سیســتم مدیریــت شــهری در ای

بــه لحــاظ وظایــف و عملکردهــا 
ــاد  ــوان نه ــه عن ــراً ب ــران اکث ــا در ای شــهرداری ه
مســئول خدمــات شــهری و حداکثــر جنبــه هــای 
کالبــدی عمــران شــهری بــه نظــر مــردم بــوده و 
ــات  ــاد خدم ــام ابع ــئول تم ــاد مس ــتند و نه هس

ــهروندان. ــهری و ش ش

منبع: مرکز اطالعات علمی و تخصصی مدیریت شهری
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صندلی های سنگی
در سـطح شـهر و مخصوصـا در فضاهـای پـر رفـت و 
آمـد مثـل محوطه بیرونـی مراکز خرید، پاسـاژ هـا و یا 
پـارک هـا نیـاز بـه وجـود صندلی هـای برای نشسـتن 
و اسـتراحت کـردن بـه شـدت احسـاس می شـود، این 
صندلـی هـا مـی تواننـد ظاهری شـبیه سـنگ داشـته 
باشـند، و نزدیک درختان مکان نمایی شـوند و ظاهری 
جـذاب و در عیـن حال کاربردی به محیـط اطراف خود 

ببخشـند، کافی اسـت. 
صندلی های با رنگ های جذاب

هیـچ کـس نمـی توانـد منکـر تاثیـرات عمیـق رنگ بر 
فضـا باشـد، همنشـینی رنـگ هـا بـه راحتی مـی تواند 
طراحـی سـاده یـک مبلمـان شـهریی را جـذاب تـر و 
حرفـه ای تـر جلـوه دهـد. ، انتخـاب رنـگ قرمـز بـرای 
صندلـی هـای سـاده ی یـک محوطـه بـا رنـگ سـبز 
هوشـمندانه تریـن انتخـاب بـوده اسـت چـرا کـه رنگ 
سـبز و قرمـز همنشـینی جـذاب و پـر انـرژی ای دارند 
و باعـث مـی شـوند تـا فضا حالـت یکنواختی و سـکون 

خـودش را ازدسـت بدهـد.
از آرامش طبیعت الهام بگیرید، تلفیق 

مبلمان شهری با عناصر طبیعی
بـرای ایجـاد حس لطافت و صمیمیت بیشـتر در فضای 
شـهری مـی تـوان از عناصـر طبیعـی ماننـد آب بهـره 
گرفـت، اگر قرار اسـت تـا طراحی مبلمان های شـهری 
را بـر عهـده بگیریـد، بـه این نکتـه توجه کنیـد که می 
توانـد بـا اسـتفاده از عناصـری مثل آب جلـوه ای خاص 
و منحصـر بـه فرد به آن ببخشـید، چرا که وقتی کسـی 
برای اسـتراحت روی آن صندلی ها می نشـیند، صدای 
آب باعـث ایجاد حس آرامش بیشـتر در فـرد می گردد 

و از بـودن در آن فضـا لـذت می برد.

مبلمان های شهری سبز
ایـن نـوع مبلمـان هـا در واقع نمونـه دیگـری از تلفیق 
بـا عناصـر طبیعـی را نشـان مـی دهنـد، با ایـن تفاوت 
کـه ایـن بـار بـا گیاهـان ترکیـب شـده انـد و بـه نوعی 
عملکردی شـبیه ریه های تنفسـی برای فضای شـهری 
دارنـد. ایـن مبلمان ها مـی توانند باغچـه های کوچکی 
باشـند کـه قسـمتی از آن هـا بـرای نشسـتن پوشـیده 

شـده است. 
سطل آشغال های چرخان

سـطل آشـغال ها معموال نمای مناسـبی ندارند، وعما 
درب هـای آن هـا بعـد از مدتـی بـه دلیـل زیـاد بـاز و 
بسـته شـدن دچار فرسـودگی می شـوند و می شکنند، 
بـه همیـن دلیل شـاید اسـتفاده از سـطل آشـغال های 
چرخانـی کـه وقتی بـه آن ها نیاز دارید با یک دسـته یا 
اهرم به سـمت شـما بر می گردند، حرکت هوشـمندانه 
تـری باشـد، بـه عکـس زیـر نـگاه کنید تـا ببینیـد که 

دقیقـا منظورمان از سـطل های چرخان چیسـت.
کلید هایی برای نگه داری از 

دوچرخه ها
محـل پارک دوچرخه هـا هم جزو یکـی از جذاب ترین 
موضوعاتـی اسـت کـه می توان بـه آن پرداخـت و برای 
آن ایـده ای مختلـف و جـذاب و گیرا داد. بـه طور مثال 
در عکـس زیـر شـما شـما کلید هایـی را مـی بینید که 
بـه صـورت ایسـتاده و کمـی مایـل طراحی شـده اند تا 
شـما بتوانیـد چـرخ دوچرخـه هـای تـان را بـه آن قفل 
و زنجیـر کنیـد و بـا خیـال راحـت بـه دنبـال کار خود 

بروید.
مبلمان های شهری، فضایی برای 

سرگرمی کودکان
ایـن مبلمـان هـای جـذاب حتـی در کاربـری هـم می 

تواننـد متفـاوت عمـل کننـد، هـم ه فضـا زیبایـی مـی 
بخشـند، هـم مـی تـوان بـه عنـوان صندلـی از آن هـا 
اسـتاده کـرد، هـم مـی توانند مثل یک وسـیله بـازی و 
سـرگرمی بـرای کودکان باشـد و سـاعت ها کـودکان را 

بـه خـود مشـغول کند.
مبلمان های تاشو

مبلمـا هـای تاشـو هـم بـرای فضاهـای شـهری بسـیار 
مناسـب هسـتند، چـرا کـه در مواقعـی کـه بـه آن هـا 
احتیاجی نیسـت به راحتـی در دل زمین فـرو می روند 
و مزاحمتـی بـرای عبـور و مرور ایجاد نمـی کنند، رنگ 
ایـن صندلـی هـا را مـی توان متفـاوت از کفپـوش های 
دیگـر در نظـر بگیریـد تـا بهتر دیـده شـوند، ولی حتما 
بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کرد کـه موقـع رفـت و آمد 
نباید روی آن پا گذاشـت تا برای نشسـتن تمیز  باشند.

نورپردازی مبلمان های شهری
از  اسـتفاده  بـا  تواننـد  مـی  شـهری  هـای  مبلمـان 
نورپـردازی چهـره ای متفاوت و جـذاب ب خود بگیرند. 
ایـن نورپـردازی هـا بـه ویژه ای در زیر سـطح نشـیمن 
صندلـی هـا؛ عاوه بر ایـن که خیره کننـد و آزار دهنده 
نیسـتند، می توانند به فضا حسـی رویایی هم ببخشند. 

مبلمان های شهری، پوششی خالقانه
پوشـش هـای زیبا برای راه آب ها یـا دور تا دور درختان 
هـم در حیطـه طراحـی مبـان های شـهری قـرار می 
گیـرد، توجـه به جزئیات همیشـه کار طراحـی را حرفه 
ای تـر نشـان مـی دهـد، به عکـس زیر نـگاه کنیـد، به 
جای اسـتفاده از پوشـش هـای معمول بـرای راه آب ها 

ان هـا رابه شـکلی خاقانـه طراحی کرده اسـت.
و یـا حتـی دور تـا دور درختـان نیـز از نظـر طـراح دور 
نمانده اسـت، یادمان باشـد شـهری زیبا تراسـت که به 

جزئیـات آن هـم بـه انـدازه کلیات توجه شـود.

10 مبلمان شهری خالقانه برای زیبا سازی شهر

منبع: گرد آوری : آقای مهندس رضا الهیجی / شهرسازي آنالین
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تهـران  شـهرداري  ترافیـک  و  نقـل  و  حمـل  معـاون 
همزمـان بـا 9 مهـر )روز جهانـي سـالمند(، برخـي از 
اقدامـات و برنامه  هـاي ایـن معاونـت در اجـراي مصوبـه 
»شـهر دوسـتدار سـالمند« را تشـریح کرد و گفت: هرم 
سـني جمعیـت در تهـران همچـون سـایر نقاط کشـور 
وارد دوره میـان سـالي شـده و موضـوع سـالمندان و 
رسـیدگي بـه نیازهـاي حمـل و نقلي ایـن عزیـزان، در 
کانـون توجـه مدیریـت شـهري در حـوزه حمـل و نقل 
و ترافیـک قـرار دارد.امـروزه  نـگاه دنیـا بـه سـالمندي 
تغییـر کـرده و تهـران از جملـه کان شـهرهاي مهـم 
جهان محسـوب مي شـود که به جمع شـهرهاي حامي 
حقـوق سـالمندان پیوسـته اسـت. با اشـاره بـه این که 
»شـهر دوستدار سـالمند«، شهري اسـت که سالمندان 
در آن از جایـگاه بـاال و واالیـي برخوردار باشـند  طراحي 
شـهر و فضا هـاي شـهري بایـد به گونـه اي باشـد که به 
افـراد سـالخورده کمـک کند تـا به راحتي و به سـادگي 
از شـهر و امکانات شـهري اسـتفاده کنند و زندگي پویا 
و فعـال و در عیـن حـال آسـوده  و ایمنـي را در سـنین 
سـالخوردگي تجربـه نماینـد. و همچنیـن لـزوم رعایت 
عدالـت شـهروندي در اسـتفاده از امکانـات و فضاهـاي 
شـهري براي تمـام شـهروندان از جملـه سـالمندان، از 
مناسب سـازي و رفـع موانـع موجـود در معابر شـهري و 
 مکانیـزه نمـودن پل هـاي عابر پیـاده و احـداث پله هاي 
برقـي در ایسـتگاه هاي مترو و نیز نصـب باالبر در برخي 
ایسـتگاه ها از دیگـر اقداماتـي اسـت کـه به ایـن منظور 

میتـوان پیش بینـي کرد.
وي بـا اشـاره بـه ایـن کـه احـداث 400 جان پنـاه عابـر 
پیـاده موسـوم به »جزیـره ایمنـي« در معابر شـهري از 
دیگـر اقداماتـي اسـت کـه در دسـتور کار ایـن معاونت 
قـرار دارد، اظهـار کرد: برگزاري دوره هاي آموزشـي براي 
راننـدگان اتوبـوس و تاکسـي و همچنیـن متصدیـان 
ایسـتگاه هاي متـرو و اتوبـوس بـه منظـور کمـک بـه 
سـالمندان هنـگام سـوار و پیـاده شـدن از اتوبـوس و 
قطـار مترو، از دیگر اقداماتي اسـت کـه در جهت تکریم 

سـالمندان در نظـر گرفته شـده اسـت.
 و  ایـن کـه نسـبت بـه تجهیـز پایانه هـاي مسـافربري 
بـه خودروهـاي ویـژه جابـه جایـي مسـافران کـم توان 
از جملـه سـالمندان و همچنیـن ویلچرهایـي جهـت 
نقـل و انتقـال سـالمندان از درب پایانـه تا سـالن اصلي 
و مقابـل سـکوها اقـدام خواهد شـد، تصریـح کرد: انجام 
خـارج از نوبـت معاینـه فنـي خـودروي سـالمندان و 
تـدارک اتـاق انتظـار بـراي ایـن گـروه از شـهروندان در 
مراکـز معاینـه فنـي و انجـام امـور خـودروي ایشـان از 
سـوي کارکنـان ایـن مراکـز، اقـدام دیگـري اسـت کـه 
در جهـت تکریـم سـالمندان پیـش بیني شـده اسـت.
وي بـا اعـام ایـن کـه ایجاد بانـک اطاعات سـالمندان 
جهـت ارسـال پیامکي آخریـن وضعیت آلودگـي هواي 
تهـران بـه صـورت روزانـه بـر روي تلفـن همـراه ایـن 
گـروه از شـهروندان از دیگـر برنامه هـاي پیـش بینـي 
شـده اسـت، اضافـه کرد: اختصـاص صندلي هـاي ویـژه 

سـالمندان در اتوبوس هـا و ایسـتگاه هاي اتوبـوس و نیز 
قطارهـا و ایسـتگاه هاي متـرو از جملـه اقداماتـي اسـت 
کـه بـه منظـور تأمیـن آرامـش و رفـاه حـال ایـن گروه 
از شـهروندان آغاز شـده اسـت.معاون شـهردار تهران در 
پایـان بـا تأکید بر ایـن که در تاش هسـتیم تا خدمات 
بهتـر و بیشـتري را بـه سـالمندان عزیـز ارائـه دهیـم، 
خاطرنشـان کرد: به ایـن منظور اسـتفاده از نظرات خود 
سـالمندان در مناسـب سازي فضاهاي شـهري از جمله 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـي بـراي اسـتفاده آسـان و 
ایمـن ایـن گـروه از شـهروندان را در دسـتور کار داریـم 
و بـا تدابیـر و تمهیـدات پیـش بینـي شـده، امیدواریم 
گام هـاي اساسـي تر و سـریع تري را در جهـت تحقـق 
مصوبـه شـوراي محترم اسـامي شـهر تهـران و تبدیل 

تهـران بـه »شـهر دوسـتدار سـالمند« برداریم.
بـه موجـب مصوبـه »شـهر دوسـتدار  گفتنـي اسـت 
سـالمند« کـه از سـوي شـوراي شـهر اسـامي شـهر 
مـورد تصویـب قـرار گرفـت، نظـارت بهینـه بـر حسـن 
اجراي اسـتانداردها و ارتقاي آن ها جهت مناسب سـازي 
معابـر و اماکـن عمومـي و خصوصي بـه ویـژه در کالبد 
مبلمـان شـهري از جمله ایسـتگاه هاي اتوبـوس و مترو 
پایانه هـاي عمومـي و نیـز توجـه ویژه به مناسب سـازي 
وسـایل حمل و نقل عمومي جهت اسـتفاده سـالمندان 
و تعبیـه مـکان اختصاصـي و اسـتاندارد بـراي اسـتفاده 
آن ها از سـوي مدیریت شـهري مورد تأکید قرار گرفت.

اختصاص 
صندلي هاي

 ویژه سالمندان 
در اتوبوس و مترو 
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خالصه کتاب: 
در کتاب حاضر هفتاد و شش مطلب 

موجز و کوتاه با موضوعاتی متفاوت و مورد 
نیاز شهرداران گردآوری شده است. این 
مجموعه، با هدف ارائة کلیدهایی برای 
تسلّط بیشتر بر روند مدیریت شخصی، 
به عنوان یک شهردار عرضه شده است. 

عناوین برخی از موضوعات به قرار زیر است: 
تقویت کردن ارتباط خود با اعضای شورای 

اسامی، اولویت بندی پروژه ها، داشتن 
جلسات هفتگی، مرور اهداف و برنامه های 

مهم، کم کردن کاغذبازی، نظرسنجی از 
مردم، پرهیز از تقّا کردن بدون تمرکز، 

منّظم و وقت شناس بودن، تأکید بر ایجاد 
و توسعة درآمدهای پایدار شهری و تقویت 

حضور خود در تمام قسمت ها.

خالصه کتاب: 
کتاب حاضر، به مفهوم و اهمیت 

شهرداری و چگونگی مدیریت آن 
می پردازد. سازمان پیچیده شهر، عواقب 
ناشی از مهاجرت، روند شهرنشینی در 

جهان، علل ظهور شهرنشینی، علل 
مهاجرت، فلسفه وجود شهرداری، سازمان 

شهرداری، تنظیم سازمان برحسب 
ارباب رجوع، سازمان برحسب نوع عملیات، 
قانون استقال شهرداری های کشور، اداره 

امور شهرداری ها، انجمن شهر، شهردار 
و مردم، تشکیات شهرداری، سیاست و 
اداره، قانون شهرداری مصوب کمسیون 

مشترک مجلسی، انجمن شهر رابطه 
شهردار با انجمن شهر برخی از موضوعات 

مورد بررسی در این کتاب هستند..

خالصه کتاب:
 در این مجموعه سعی شده است با زبانی ساده 

و بدون حاشیه پردازی به بخشی از رفتارهای 
پسندیده و قواعد نانوشته ی زندگی شهری. که 
در برقراری ارتباط بهتر شهروندان با یکدیگر و 

همچنین حفظ نظم در جامعه نقش مهمی ایفا 
می کنند. اشاره شود.

هر چند پیرامون آداب شهروندی و رفتار پسندیده 
اجتماعی نکات بسیاری را می توان برشمرد. ولی 

در کتاب حاضر سعی شده بیشتر به آن موضوعاتی 
اشاره شود که معموال .مادر زندگی روزمره بیشتر 
با آنها روبرو هستیم.موضوعاتی همچون برقراری 

ارتباط در خانواده و اجتماع.آپارتمان نشینی و 
همسایگی . رانندگی. رفتار در مکانهای عمومی. 

مصرف بهینه . محیط زیست و ...
این کتاب می تواند مورد استفاده ی عموم 
شهروندان قرار گیرد به همین منظور سعی 

شده رفتارهای پسندیده یک شهروند خوب در 
موقعیتهای مختلف . به طزیقی طبقه بندی شوند 

که هر خواننده بتواند به راحتی  با کتاب ارتباط 
برقرار کند . و در مدتی کوتاه نکات مفیدی را 

مرتبط با موضوع مرور نماید.
امیدوارم شما خواننده محترم از مطالعه مباحث 
مطرح شده احساس رضایت و خرسندی داشته 

باشید و بتوانیم گامی هر چند کوتاه در جهت 
ترویج رفتارهای نیکو و ارتقای سطح فرهنگ 

عمومی جامعه برداریم.

مروری بر مجموعه ای از رفتارهای 
پسندیده و اصول شهروندی

نویسنده : خلیل هیبتی
ناشر: تهران/ انتشاراتی فرهنگی اشتیاق نور

 سال انتشار: 1392

نویسنده :  دکتر علیرضا حسین پور 
ناشر: تهران/ انتشارات انتخاب

 سال انتشار: 1393

نویسنده : جواد رستمی
ناشر: تهران/ بیشه

 سال انتشار: 1390

نگاهی بر مفهوم شهرداری شهردار موفق
اصول شهروندیو مدیریت در آن


