
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:



سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

13
95

اه 
ر  م

ریو
شه

م- 
ده

واز
ه د

مار
ش

2

کار جهان وخلق جهان جمله در هم است                     این صبح تیره باز دمید ازکجا کزو

بــاز صــدای نوحــه جانــان از ایــن وادی بــه گــوش مــی رســد و ناقــوس جــان هــا بــه لــرزه مــی افتــد، 
آنــگاه کــه در کالبــد هســتی بــا نــام حســین )ع( و نالــه بــر مظلومیتــش، عالمیــان مــی فهمنــد کــه 
شــمیم روحانــی مــاه خــون و قیــام و شــور وشــعور حســینی آمــده اســت. آری! منــا یــک قربانــگاه بود 
و کربــا قربانگاهــی دیگــر. ایــن بــار حســین )ع( را بــه قربانــگاه عشــق آوردنــد بــه جــای اســماعیل)ع( 

، و خــدا حســین)ع( را پذیرفــت کــه در راه جانــان قربانــی شــود.
محــرم کــه فروردیــن جــان هاســت و بهــار ایمــان هــای سســت شــده، با خــود شــکوفایی غنچــه های 
بســته بیــداری و آگاهــی و ایثــار و فــداکاری را بــه ارمغــان مــی آورد. محــرم مــی آیــد، فصــل بیــداری 
تاریــخ. در روزهــای آغازیــن ســال تحصیلــی کاس هــای کربــا نیــز بازگشــائی می شــوند کــه در همه 
جــا بــدون هیــچ گونــه تعطیلــی، بــدون دریافــت درهــم و دینــاری مــی آموزنــد آنچــه کــه دیگــران 
در هیــچ دانشــگاهی نیاموختــه انــد و آن درس آزادگــی اســت در آن نیمــروز ســرخ، در آن صحــرای 
آتشــگون، در آن نینــوا !! آری در آن نینــوا کــه در تصــور خویــش نــای حقیقــت گــوی تــو را بریدنــد 
امــا نــوای حــق گویــی تــو ای حســین)ع( در تاریــخ جاودانــه شــد. زیــرا تــو ثاراللّهــی؛ تــو بــه عشــق 
آبــرو بخشــیدی و علمــدارت بــا دســتان بریــده و لبــان خشــکیده بــا مشــکی زخمی، عشــق را ســیراب 
کــرد و زینــب )س( در گســتره زمیــن و آســمان عشــق را تــداوم بخشــید تــا در میعــادگاه نــا تمــام 

آخریــن حــج تــو بــه دســت فرزنــد صالحــت مســیحا گونــه جهــان را احیــا کنــد.
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صفحه آرايی: 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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 موقعیت جغرافیایی دهستان چوپانان
طول جغرافیايی:54 درجه و23 دقیقه طول شرقی

عرض جغرافیايی:33 درجه و37 دقیقه عرض شمالی
مساحت تقريبی: 1800 کیلو متر مربع

جمعیت: بالغ بر 1500 نفر ساکن

ایــن دهســتان در165کیلومتــري ناییــن و300کیلــو 
متــري شــرق شــمال بــه ریــگ معــروف جــن 
واســتان ســمنان واز جنــوب بــه اســتان یــزد از شــرق 
بــه اســتان اصفهــان واز غــرب بــه قســمتي از اســتان 

ــي شــود . یزد)طبــس( منتهــي م
ــداري  ــاورزي ودام ــتا کش ــن روس ــردان ای ــغل م ش
کــه میــزان زمیــن زیــر کشــت30 هکتــار اســت ودر 
معــدن هــاي اطــراف چوپانــان کار مي کننــد از جمله 
معــدن ســرب نخلــک ومعــدن هــاي ســنگ نزدیــک 
چوپانــان وحرفــه اکثریــت ایــن روســتا کامیونــداري 
ــد در  ــه بدانی ــت ک ــب اس ــد جال ــي باش ــاده م در ج
ــا3 کامیــون کمتــر ندارند.چندیــن  ــوار از 2ی هــر خان
ســال پیــش قــرار بــود ایــن روســتا بــه مرکــز بخــش 

ــه  ــدم کار در منطق ــل ع ــه دلی ــا ب ــود ام ــل ش تبدی
اکثریــت بــه اســتان هــاي همجــوار مهاجــرت نمــوده 
انــد ســاکنین ان بــه 5000نفرنرســید وجنــدق را بــه 
ــان را  ــراف چوپان ــد اط ــش کردن ــان بخ ــاي چوپان ج
ماســه زارهــا یــي کــه بــه نــام )ریــگ جــن( معــروف 
اســت احاطــه کــرده ریــگ جــن یکــي از بزرگتریــن 
رگهــاي فــات ایــران اســت کــه تــا کاشــان واســتان 
ــي  ــان جنوب ــتان خراس ــا اس ــر ت ــرف دیگ ــم واز ط ق

کشــیده شــده اســت.
کوهایــي کــه بــه اطــراف چوپانــان زیبایــي دو 
چندانــي داده، کوههــاي» عبــاس اباد«کــه بزرگتریــن 
کــوه ان منطقــه اســت وکوهای»کــوه عروســان« 
و»کوههــاي کشــکي ، زرمــو ، کوهســفیدوو کوههــاي 

ــی باشــد. کوچــه م
در 55 کیلــو متــري چوپانــان »معــدن ســرب نخلک« 
وجــود دارد کــه قدمــت 2000ســاله دارد محصــوالت 
ایــن معــدن کــه همــان کنســانتره ســرب مــي باشــد 
ــاال انتقــال مــي  ــه ب را از عمــق 300متــري معــدن ب
ــدادي از  ــنل دارد وتع ــدن 300 پرس ــن مع ــد ای ده

چوپـانـان 
منظم ترین روستای خشتی ایران



نشریه داخلی سازمان همیاری
شهرداری های استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com

پرســنل انــرا جوانــان چوپانــان تشــکیل مــي دهنــد.
عبارتنــد  چوپانــان  توابــع  وروســتاهاي  مــزارع 
ــه  ــاکن وفاصل ــوار س ــک خان ــاد داراي ی ــاس اب از:عب
ان تــا روســتا 12کیلــو متــر اســت وعمــده محصــول 
ــري  ــو مت ــتیان در 15 کیل ــت واش ــار وانجیراس ان ان
ــوار  ــر 10 خان ــال حاض ــت در ح ــان اس ــرب چوپان غ
ــي در روســتاي  ــه اهال در انجــا ســاکن هســتند وبقی
چوپانــان ســاکن هســتندمحصات کشــاورزي :گنــدم 
وجــو وانــار ویونجــه حجــت ابــاد در فاصلــه 10 کیلــو 
متــري غــرب چوپانــان اســت در حالحاضرکشــاورزان 
ــان زندگــي  انجــا تعــدادي در انجــا و بقیــه در چوپان
ــار ویونجــه  ــو وان ــدم وج ــد کشــاورزي: گن ــي کنن م
ــاد و  ــد اب ــلطان ومحم ــاج س ــه ح ــاد و مزرع الل اب
ــوار جمعیــت 13  عارفییــه وزومنــد کــه داراي 3 خان
نفــرو محصــوالت کشــاورزي :گنــدم و جــو ویونجــه 
ــن  ــادي زمی ــدار زی ــه در انجــا مق ــه ک ــه نمون ومزرع
پســته وجــود دارد داراي دو خانــوار بــا جمعیــت 10 
ــدم  ــار و گن ــاورزي : ان ــوالت کش ــت ومحص ــر اس نف
ــاد و مزرعــه  و جــو و پســته وســیفي کاري اســام اب
وحــدت ومزرعــه گلبهــار و مزرعــه اســام ابــاد مزرعه 
ــر  ــه دکت ــواد و مزرع ــه ج ــوز و مزرع ــر ام دکترهن
ــتاقي و  ــاد مش ــور اب ــي و ن ــه یزدان ــري و مزرع جعف
چــاه دکتــر داوري ومزرعــه گرگــر ابــاد وهفتــو مــان 
ــد و  ــي میکنن ــا زندگ ــادي در انج ــدادي زی ــه تع ک
ــان داراي محصــوالت: خرمــا،  عروســان وخــود چوپان
ــه  ــبزیجات از جمل ــر، س ــور، انجی ــته، انگ ــار، پس ان
خیــار و خــر بــزه و بــا میــه وگوجــه فرنگــي و 
بادمجــان وســیر و پیــازو کــد و وذرت وگنــدم و جــو 

ــد. ــي باش ــه وزرد الوم ــه و پنب و یونج
ــان از لحــاظ کویــري بــودن، اولیــن روســتایي  چوپان
ــوند  ــي ش ــان م ــه وارد چوپان ــافراني ک ــمت مس ازس
چشمانشــان بــه نخلســتان مــي افتــد وطبیعــت 
بســیار زیبایــي وخیــره کننــده اي را دارد کــه عمــده 
محصــوالت انجــا بــه شــمار میرودســال هاســت کــه 
ــنهاي  ــت ش ــي تثبی ــع طبیع ــي و مناب اداره جنگلبان

ــه  ــتن بوت ــه کاش ــدام ب ــان ،اق ــرا ف چوپان روان اط
هــاي تــاق نمــوده انــد کــه تــا حــدودي توانســته انــد 

ــد. ــل کنن ــي تبدی ــه جنگل ــه منطق اطــراف را ب
چوپانــان داراي یــک مســجد جامــع مــي باشــد 
ــي باشــد  ــه ســاختمان ان از خشــت خــام وگل م ک
ــا حــدودي ســاختمان قدیمــي  ــه همــت مــردم ت وب
ترمیــم شــده اســت . »امــام زاده ســیدجال الدیــن 
« در دامنــه کــوه در شــمال روســتا هماننــد نگینــي 
ــهاي  ــه اتوبوس ــد از زمانیک ــي درخش ــتر م در انگش
اصفهــان بــه مشــهد از ایــن جــاده تــردد مــي نماینــد 
ــت از  ــس از بازگش ــا پ ــام رض ــده زوار ام ــث ش باع
مشــهد گاهــي ســري بــه ایــن امــام زاده هــم 

ــتان . ــژه در تابس بزنندبوی
ــي  ــوان به:قالیباف ــي ت ــان م ــتي چوپان ــع دس از صنای
-گلیــم بافــي- ودرســت کــردن زنبیــل و جــارو و بــاد 
بــزن وچیزهــاي دیگــر از بــرگ درخــت خرمــا اشــاره 
نمــود.روزي روزگاري در هــر خانــه صــداي دفتیــن و 
صــداي بافندگــي کــه بــر تــار وپــود قالــي نقــش مــي 
زدنــد بــه گــوش مــي رســید ان هــم قالــي ابریشــم 
ناییــن کــه فقــط صــادر مــي شــد ،امــروزه بــه علــت 
کــم توجهــي در ایــن امــر ودســت زیــاد واســطه هــا 
ایــن صنعــت در ایــن منطقــه کــم شــده والبتــه هنوز 
مقــدار کمــي از افــراد هســتند کــه ایــن کار را ادامــه 

مــي دهنــد.

 آب و هوا
ــرم اســت وبلعکــس  ــان در تابســتان بســیار گ چوپان
زمســتاني بسیارســوزناک دارد بــه دلیل کویــري بودن 
ســرماي انجــا ســوزناک اســت.در زمســتان وایــام عید 
بــاد هــاي شــدیدي مــي ایــد وبــاران هــاي شــدیدي 
مــي ایــد کــه گاهــي انقــدر بــاران مــي ایــد کــه اب 
ــتا  ــه ســمت روس ــراف ب ــاي اط ــاران ازکوهه ــاي ب ه
مــي ایــد وپشــت ســدهاي خاکــي جمــع مــي شــود 

کــه از اب ان بــراي کشــاورزي اســتفاده میشــه.
ــار  ــک چه ــان از لحــاظ شــبکه جــاده اي در ی چوپان

هر کس یک بار به کویر سفر کند 
افسون کویر او را تا پایان عمر رها 

نخواهد کرد.... 
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ــن معنــي کــه کســاني کــه از  ــه ای راه وجــود دارد ب
اصفهــان بخواهنــد بــه مشــهد برونــد باید شهرســتان 
ــه روســتاي  ــس رســیدن ب ــرده وپ ــن را طــي ک نایی
ــان  ــه چوپان ــا ب ــوده ت ــر را پیم ــارک 90 کیلومت ان
ــي از  ــود دارد یک ــا دو راه وج ــس از انج ــند وپ برس
ــمنان  ــتان س ــه اس ــان ب ــدق وکویرمعلم ــیر جن مس
بــه شهرســتان دامغــان وســپس بــه شــاهراه تهــران-

ــتان  ــر از مسیرشهرس ــند وراه دیگ ــي رس ــهد م مش
خوروبیابانــک وجــاده طریــق الرضــا کــه از دل کویــر 
مــي گــذرد وبــه شهرســتان طبــس در اســتان یــزد 
مــي رســیم واز انجــا بــه شــاهراه اصلــي یزد- مشــهد 

ــم . ــه راه میدهی مــي رســیم وادام
ودیگــر مســافراني کــه از اســتان یــزد کرمــان قصــد 
ــمنان را  ــور وس ــمالي کش ــتانهاي ش ــه اس ــور ب عب
ــه اردکان  ــه میبــد و ســپس ب ــزد ب ــد ابتــدا از ی دارن
ــه راه  ــت ک ــال اس ــدودا 5س ــه ح ــاده اي ک واز ج

ــت . ــده اس ــدازي ش ان
اردکان بــه فاصلــه 170 کیلــو متــر از بیابانهــاي 
ــي  ــان م ــتان اصفه ــه اس ــته وب ــزد گذش ــتان ی اس
ــوده  ــري را طــي نم ــو مت ــه 170 کیل رســند و فاصل
ابتــداي چوپانــان بــه جــاده اصلــي اصفهــان- مشــهد 
مــي رســیم در ایــن جــاده 170 کیلــو متــري هیــچ 
ــه  ــه فاصل ــدارد ب ــود ن ــه وج ــز 2 قری ــه ج ــادي ب اب
ــن  ــه راه اه ــته ب ــري از اردکان گذش ــو مت 35 کیل
اصفهــان- ســنگ اهــن چادرملــو مــي رســیم وپــس 
از ان بــه یــک دو راهــي میرســیم کــه ســمت راســت 
ان بــه حاجــي ابــاد زریــن وروســتاي بیاضــه میرســد 
وجــاده مســتقیم بــه ســمت چوپانــان مــي رود هــر 
ــراي اســتراحت گاه  ــار ب ــک اب انب ــري ی 10 کیلومت
ــي  ــر م ــرم کوی ــه در دل گ ــود دارد ک ــراق وج وات
توانــد مســافران تشــنه کویــر را ســیراب ســازد 
ــان مــي  اســتان اصفهــان کــه 70 کیلومتــري چوپان
ــن اب  ــده اخری ــخص ش ــو مش ــب تابل ــا نص ــد ب باش
نبــار وجــود دارد واز ان پــس بــه کــوه هــاي چوپانــان 

مــي رســیم.
ابتــداي ایــن کــوه هــا ودر البــه الي ایــن کوهــا بــه 
ــار  ــاده اب انب ــپ ج ــمت چ ــر س ــه 3 کیلومت فاصل
ــه از ســنگ وســاروج  بســیار قدیمــي وجــود دارد ک

ــام  ــه ن ــار ب ــن اب انب ــه ای ــت ک ــده اس ــاخته ش س
ــر  ــن خاط ــه ای ــاید ب ــه ش حــوض ابریشــم اســت ک
کــه احتمــاال جــاده ابریشــم از ایــن مســیر بــه خــور 
ــان  ــان از کرم ــارت ان زم ــه وتج ــي رفت ــک م وبیابان
ــي  ــیر م ــن مس ــن از ای ــد وچی ــورهاي هن ــه کش ب
ــاران  گذشــته وتنهــا ذخیــره اب ان اب انبــار از اب ب
کــه از کــوه هــاي اطــراف گرفتــه مــي شــود بــه ایــن 
ــه در  ــي ک ــق عکس ــود طب ــي ش ــت م ــوض هدای ح

ــود دارد. ــاگ وج وب
ــه  ــیر ب ــه مس ــوده وادا م ــي نم ــاده را ط ــپس ج س
کوههــاي ) قدنــي( مــي رســیم کــه گردنــه اي 
ــار  ــادي در کن ــاي زی ــا نیزاره ــود دارد ودر انج وج
ــبز(( واز  ــد س ــام )) محم ــه ن ــود دارد ب ــه وج گردن
ــي در دل  ــب وجــود ودیدن انجــا بســیار منظــره جال

ــود دارد . ــا وج کوهه
یکــي انکــه کوههــا را تراشــیده واز دل انهــا جــاده را 
درســت کــرده انــد ودیگــري ایــن کوههــا زیســتگاه 
حیوانــات وحشــي از جملــه میــش وبــز کوهــي 

ــي باشــد. ــرگ ...م وگ
ــه  ــند ک ــي باش ــي م ــي از پرندگان ــو یک ــک وتیه کب
در بهــار مســافران را در ایــن مســیر همراهــي وهــم 

ــي مــي کننــد. خوان
از اینجــا 40 کیلومتــر تــا چوپانــان باقــي مانــده کــه 
ــه  ــیم ک ــي رس ــان م ــه عروس ــه مزرع ــس ب از ان پ
مزرعــه اي فقــط مخصــوص کشــت وکار مــي باشــد 
وکســي بــه جــز یــک نفــر در ان زندگــي نمــي کنــد .

بعــد ازان دیگــر روســتاي چوپانــان پیــدا مــي شــود 
واخــر ایــن کوههــا را)دهنــه عروســان( مــي گوینــد از 
اینجــا بــه بعــد تلفــن هــاي همــراه انتــن مــي دهنــد 
وســپس در جــاده اصلــي افتــاده و در نزدیکــي 
ــا  ــري ب ــک ســاختمان حمــل ونقــل بارب ــان ی چوپان

یــک باســکول مــي باشــد .
ــدق  ــان وجن ــس راه چوپان ــه روي ان پلی ــه در روب ک
ــي از  ــي یک ــد و اداره ي جنگلبان ــي باش ــتقر م مس
تفریحگاههایــي اســت کــه ابتدا بــه ان میرســیم وبعد 
وارد چوپانــان زادگاه مــن مــي شــویم روســتایي کــه 
پــس از ســاعتها بــه ان مــي رســیم وامیــد را در دل 

مســافران کویــري زنــده مــي کنــد.

 مکان های دیدنی و گردشگری
 مسجد جامع چوپانان

   امامزاده سید جال الدین
 غار بونو در چوپانان

 کارونسرای عباسی عباس آباد
 قلعه کبودان

ــته  ــا، رش ــگ ه ــه ری ــه، چال ــگ جــن )کوچ  ری
ــا( ــات ه قن

 حوض حاج مدرحیم
 حوض ابریشم

 کاروانسرای مشجری )منظریه(
 بوکند های معدن شیخ

 چشمه سارهای گراز، کشکی، کرسم
 حوض شیخ حسن

 ِهَجرگ
 ُصَور

 برجک های باد شکن دشت
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ــا و  ــه اروپ ــران ب ــوان دروازه ای ــو بعن ــه آزاد ماک ــای منطق ــار بازارچه ه ــگری در کن ــی گردش ــی- تاریخ ــای فرهنگ ــه ه جاذب
منطقــه ای کــه در آینــده نــه چنــدان دور مقصــد توریســتی و ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی بســیار زیــادی خواهــد بــود، 

ــد. ــی می کن ــه رخ نمای ــن منطق ــگران ای ــه گردش ــواره در برنام هم
در ادامه به چند نمونه از این جاذبه ها اشاره خواهیم کرد

نگاهی به جاذبه های تاریخی 
گردشگـری منطقه آزاد ماکـو

1- جاذبه های تاریخی

 ایوان فرهاد )بام فرهاد(
در7 کیلومتــری شــهرماکو در کنــار جاده ماکــو بازرگان 
ــا  ــر ب ــن اث ــه اســت. ای ــرار گرفت در روســتای ســنگر ق
چشــم انــداز بســیار زیبــا یــک قلعــه شــهر اورارتویــی با 
قدمتــی در حــدود 2700 ســال اســت. قســمت پاییــن 
ــه  ــت ک ــا طاقچه ایس ــو ب ــو در ت ــاق ت ــامل دو ات آن ش
ــزرگ تراشــیده شــده  ــوه و درون صخــره ای ب در دل ک
کــه بــا راه پلــه ای ســنگی بــه قلعــه بــاالی کــوه متصــل 
ــه،  ــار رودخان ــی آن در کن ــش جنوب ــود. در بخ می ش

قربانــگاه ایــن شــهر باســتانی واقــع شــده اســت.

 عمارت کاله فرنگی
 ایــن عمــارت تاریخــی کــه در داخــل شــهر ماکــو قــرار 
گرفتــه متعلــق بــه علیقلــی خــان بیــات در اواخــر دوره 
قاجاریــه ســاخته شــده اســت. کوشــک در دو طبقــه بــا 

پوشــش شــیروانی و طــرح هشــت ضلعــی بنــا شــده که 
تزیینــات گچبــری، آیینــه کاری و نقاشــی نیــز دارد.

 کاخ باغچه جوق
کاخ باغچــه جــوق ماکــو معــروف بــه کاخ ســردار 
بوســیله تیمورتیمــوری کــه یکــی از ســرداران بــا نفــوذ 
ــرح  ــاری بســیار مف ــاغ 11 هکن ــک ب ــار در ی دوره قاج
ــی  ــا المان هــای روســی و اروپای ــا ب ــن بن شــامل چندی
ســاخته شــده اســت. ســاختمان اصلــی کاخ بــا تزیینات 
و جذابیت هــای کــم نظیــر بــا نمایــش اثاثیــه ســردار در 

حــال حاضــر بــه عنــوان مــوزه فعــال اســت.

 بافت قدیم ماکو)قلعه قبان(
یکــی از دیدنی تریــن جاذبه هــای ماکــو کــه هــر 
بیننــده ای رابــه شــگفتی وا میــدارد. ایــن منطقــه 
ــرج و  ــا ، ب ــا حصاره ــهر ب ــی ش ــت اصل ــته باف درگذش
ــی و  ــز اقامت ــی و مراک ــادگان نظام ــد، پ ــای بلن باروه
ــرار  ــنگی ق ــزرگ س ــک ب ــایه کاه ــی در زیرس خدمات
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ــوی و  ــوری، صف ــای تیم ــه دوره ه ــت آن ب دارد. قدم
می  رســد. قاجاریــه 

 گرمابه تاریخی ماکو
ــوی  ــر صف ــم در عص ــت قدی ــز در باف ــام نی ــن حم ای
ــت  ــورد مرم ــز م ــه نی ــده و در دوره قاجاری ــاخته ش س
ــتر  ــف آن بیش ــای مختل ــت. بخش ه ــه اس ــرار گرفت ق
ــورد اســتفاده از  از ســنگ ســاخته شــده اســت. آب م
طریــق چشــمه ای کــه در مجــاورت ایــن حمــام بــه یک 
حــوض بــزرگ ســنگی منتقــل می شــده، تامیــن شــده 

اســت.

 پل پنج چشمه
5 کیلومتــری شــرق ماکــو بــرروی رودخانــه زنگمــار بــر 
روی رودخانــه زنگمــار در زمــان صفویــه ســاخته شــده 
اســت. اســتفاده از ســنگ های ســیاه و ســفید جذابیــت 
چشــم نــوازی بــه آن بخشــیده . طــول پــل 43 متــر و 

عــرض آن 3.20 متــر و 5.50 متــر ارتفــاع دارد.

 قره کورپو )پل سیاه(
ــازرگان  ــه طــرف ب ــا در انتهــای تنگــه ماکــو ب ــن بن ای
بــر روی رودخانــه قــره ســو  دوره صفویــه ســاحته 
ــل را  ــح پ ــت، مصال ــه اس ــت و دارای 3 دهان ــده اس ش
ســنگ های ســفید و ســیاه آتشفشــانی تشــکیل 
می دهــد. وجــه تســمیه آن میــز اســتعمال زیــاد 
ــل اســت . ســنگ های ســیاه آتشفشــانی در ســاخت پ

 پل قلعه جوق
مجــاور روســتای قلعه جــوق بــر روی رودخانــه زنگمــار 
ــاخته  ــه س ــان صفوی ــار در زم ــه زنگم ــر روی رودخان ب
ــا ســنگ های ســیاه و ســفید بنــا شــده کــه  شــده و ب

ــت. ــزرگ اس ــک و ب ــه کوچ دارای دو دهان

 ساختمان بیمارستان قدیمی ارتش
 باالتــر از پــادگان ماکــو ایــن بیمارســتان قدیمــی کــه 
ــاالی یــک تپــه در زمــان قاجاریــه ســاخته شــده  در ب
و در جنــگ دوم جهانــی بــه عنــوان بیمارســتان ارتــش 

ــت. ــده اس ــتفاده می ش اس

 سد پناه کندی
ســد ســنگی ذخیــره ای پنــاه کنــدی در روســتای پنــاه 
ــی گــذ شــتگان  کنــدی پلدشــت یکــی از کارهــای آب
در ایــن دیــار اســت کــه بــا شــناخت کامــل طبیعــت 
منطقــه احــداث شــده اســت . معمــاری این ســد در کل 
ــرآوردن نیازهــای ســازه ای  ــی نظیــر اســت. ب اســتان ب
ــرم  ــح موجــود در محــل و دادن ف ــا اســتفاده از مصال ب
زیبــا و شــکیل بــه دیــواره اصلــی ســد قابــل تحســین 

اســت. احــداث ســد کــه بــه اســتفاده منابــع محلــی بــه 
حــدود 80 ســال پیــش بــاز می گــردد، توســط یکــی از 

خوانیــن محلــی انجــام شــده اســت.

 قلعه و مقابر صخره ای شدی
ــن قلعــه  ــع اســت. ای در روســتای شــدی پلدشــت واق
بــه همــراه مقابــر صخــره ای کــه یکــی از شــاهکارهای 
معمــاری بــا قدمتــی در حــدود 2700 ســال مربــوط به 
ــیه  ــات حاش ــه در ارتفاع ــت ک ــو اس ــوری اورارت امپراط

ــرار دارد. ــه ارس ق رودخان

 حمام تاریخی صوفی
ــران را  ــنتی ای ــای س ــوی حمام ه ــه الگ ــام ک ــن حم ای
دارد بــا اســتفاده از عناصــر معمــاری ســنتی و بومــی در 

روســتای صوفــی شهرســتان شــوط قــرار دارد.

2-جاذبه های مذهبی
 کلیسای زور زور

ــط  ــال های 1314-1315م توس ــن س ــا بی ــن کلیس ای
ذکریــا اســقف اعظــم کلیســای تاتائــوس مقــدس 
ــرز  ــس ی ــاب هوان ــی وزیرنظــر عالیجن باطرحــی صلیب
ــن  ــد. ای ــی اداره می ش ــه زور زورتس ــروف ب ــاش مع نق
بنــا در 20 کیلومتــری ماکــو و در روســتای بــارون 
ــی دارد و  ــای کلیســای طرحــی صلیب ــع اســت. بن واق
ســاختمان آن در نمــای خارجــی و داخلی دارای ســنگ 
هــای تــراش دار منظــم بــه صــورت خــط کشــی و فاقد 
ــاق  ــار ط ــی آن دارای چه ــه داخل ــت. جبه ــاط اس م
ــر کوچــک  ــار نورگی ــای بیضــی شــکل و چه باقوس ه
ــه صــورت عرقچیــن اســت.  ــع و گنبــدی ب درچهارضل
ــد  ــداث س ــا اح ــر ب ــال های اخی ــا در س ــن کلیس ای
بــارون در معــرض آب گرفتگــی قــرار گرفــت کــه جهت 
جلوگیــری از اســتغراق و حفــظ آن ســاختمان کلیســا 

ــه محــل مرتفعــی در همــان ناحیــه انتقــال یافــت. ب

 مسجد حضرت ابوالفضل)ع(
ایــن مســجد مشــهور به گــوی مســجد در زیــر کاهک 

ســنگی بــزرگ ماکــو بنا شــده اســت.

3-جاذبه های طبیعی و تفرجگاه ها
 رودخانه زنگمار

ایــن رودخانــه از کوه هــای مــرزی ایــران و ترکیــه 
ــته و  ــو گذش ــهر ماک ــل ش ــه، از داخ ــمه گرفت سرچش
در شهرســتان پلدشــت بــه رودخانــه ارس می پیونــدد. 
ــت  ــی دس ــه گوی ــار ک ــه زنگب ــنگی رودخان ــواره س دی
ــا ســنگ های آذریــن دیــواره ای مســتحکم  طبیعــت ب
ســاخته تــا از طغیــان و سرکشــی آن جلوگیــری نماید.
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 رودخانه مرزی ارس
ــن  ــرآب تری ــن و پ ــم تری ــی از مه ــه ارس یک رودخان
رودخانه هــای ایــران در نــوار مــرزی بیــن ایــران و 
ــه  ــود. رودخان ــوب می ش ــان محس ــوری آذربایج جمه
ــی ترکیــه سرچشــمه گرفتــه و  ارس از کوه هــای آناتول
پــس از طــی مرکز ترکیــه، نخجــوان، جلفا و ارمنســتان 
و گــذر از مــرز ایــران بــه دریــای خــزر می ریــزد. 
ــه  ــوری، گون ــه جان ــی، گون ــی و درخت ــش گیاه پوش
ــه  ــاره ارس ب ــق در کن ــن مناط ــان ای ــدگان و آبزی پرن
همــراه دریاچــه پشــت ســد ارس در پلدشــت بــا پــارک 
جنگلــی و تفرجــگاه نــازک از مراکــز تفریحــی و دیدنــی 

ــو اســت. ــه آزاد ماک منطق

 ُگوزلو
ــداز  ــه کــوه آتابیــی و چشــم ان ــن تفرجــگاه در دامن ای
ــمه  ــیدن آب چش ــو و نوش ــر ماک ــز مناظ ــال انگی خی
گوزلــو واســتراحت درســایه درختــان ســامتی و نشــاط 

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــت را ب ــان طبیع دردام

 دره باغی
ایــن منطقــه در روســتای قلعــه جــوق ماکــو وبــا گــذر 
از کنارعمــارت عــزت الــه خــان خواهــرزاده ســردار ماکو 
ــر  ــار ه ــه زنگم ــار و رودخان ــوه و آبش ــان انب ــا درخت ب

ــد. ــود می کن ــذوب خ ــده ای را مج بین

 سودره سی
ایــن دره در کنــار روســتای خیــال انگیــز رنــد بــا آثــار 

تاریخــی و طبیعــی زیبایــی وصــف ناپذیــری دارد.

 چنگیز خان بوالغی
ایــن منطقــه کــه باالتــر ازروســتای قــره خاج ودرمســیر 
ــار و  ــراردارد دربه ــو ق ــد ماک ــه س ــی ب ــاده دسترس ج
تابســتان بــا گــذر ازروســتای ییاقــی قــره خــاچ وهوای 
دلپذیــر و بــارش بــرف درزمســتان محلــی بــرای اســکی 

ــی آورد . ــم م ــا فراه خانواده ه

 چشم ثریا )هزار چشمه(
ایــن منطقــه در روســتای بــوراالن بــا طبیعــت سرســبز 
و چشــمه های جوشــان کــه در منطقــه به بهشــت روی 
زمیــن اشــتهار دارد، در دامنــه کــوه افســانه ای آرارات بــا 
انــواع حیوانــان وحیــات وحــش خــود دل هــر رهگذری 

ــد. را می ربای

 چشمه آبگرم باشکند
ایــن چشــمه در 2 کیلومتری جــاده ماکو-بــازرگان و در 
روســتای باشــکند واقــع بــوده و پذیــرای خیــل عظیــم 
مــردم جهــت آب تنــی و اســتفاده از طبیعــت زیبــای 

روستاست.

 چشمه آبگرم شوط
ــات  ــی و تاسیس ــت شفا بخش ــا قابلی ــمه ب ــن چش ای
ــگری  ــد گردش ــی از مقاص ــار آن یک ــده در کن ایجادش

ــت. ــه اس منطق

4- کوهنوردی
 کوه مورس

ایــن کــوه بــا ارتفــاع 3000 متــری بلندتریــن کــوه ماکو 
بوده و از روســتای کوسج-روســتای باشــکند از قســمت 
ــا  ــا گــذر از روســتای مصطفــی قاالســی ب شــمالی و ب
آن  بلنــدای  بــه  می تــوان  چشــمه های خروشــان 
ــه  ــه قل ــود ب ــرای صع ــتان ب ــل زمس ــید. در فص رس

ــوردی اســت. ــد وســایل کوهن نیازمن

 کوه دوماننی )آغبالغ قارلی سی(
ــرقی  ــوب ش ــر درجن ــاع 2848 مت ــا ارتف ــوه ب ــن ک ای
ــی  ــش گیاه ــا پوش ــده ب ــع ش ــه واق ــتای تیکم روس
فــراوان پذیــرای کوهنــوردان زیــادی در فصــول مختلف 
ســال اســت. افــرادی کــه تمایــل بــه طبیعــت گــردی 
ــن  ــراف را از بلندتری ــر اط ــد مناظ ــد و می خواهن دارن

نقطــه مشــاهد کننــد، بهتریــن مــکان اســت.

 کوه چرکین
ایــن کــوه بــا ارتفــاع 2800 متــر یکــی از پرشــیب ترین 
کوه هــای ماکــو اســت. مســیر صعــود از روســتای باغچه 

جــوق لــذت کوهنــوردی را چنــد برابــر می  کند.

 کوه ُسکار
 ایــن کــوه در شهرســتان شــوط بــا ارتفاعــی در حــدود 
2800 متــر مــکان مناســبی بــرای کســانی کــه مایلنــد 
کوهپیمایــی طوالنــی داشــته باشــند، مناســب اســت و 
از جبهــه شــمال غربــی و از روســتای آرپالیــق واز جبهه 
ــه ایــن کــوه  ــوان ب شــمالی از روســتای چاوگــون می ت

صعــود کــرد.

 کوه َقیه )ساری قیه(
ایــن کــوه شــامل کاهــک ســنگی یکــی از کامل تریــن 
کاهــک هــای ســنگی جهــان بــا شــیب منفــی و دیوار 
ــوردی در  ــرای ســنگ ن ــی ب ــکان بســیار خوب ــد م بلن
کنــار یــک بافــت تاریخــی اســت. بافــت قدیمــی ماکــو 

در ســایه ایــن کاهــک قــرار دارد.
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بـه گزارش پایگاه اطاع رسـاني دفتر ریاسـت جمهوري، 
حجت االسـام والمسلمین دکتر حسـن روحانی که روز 
چهارشـنبه 30 تیر در نخسـتین اجاس جهانی شوراها 
و شـهرداران 2016، در سـالن همایش هـای بـرج میاد 
تهـران، سـخن مي گفـت، اظهار کـرد: ارتباط شـهرهای 
جهـان بـا یکدیگـر عاملـی بـرای پیوندهـای عاطفـی، 
مدیریتـی  و  علمـی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  فرهنگـی، 
بیـن کشـورهای مختلف اسـت. ایـن عاملی اسـت برای 
نزدیک تر شـدن اجتماعات، ملت ها، مناطـق و در نهایت 

کشـورهای جهان نسـبت بـه هم.
رییـس  جمهـوری بـا اشـاره بـه اینکـه در طـول تاریـخ 
شـهرهای بـزرگ، بـه ماننـد آئینـه ای بودند کـه تمدن 
یـک ملت را به نمایش می گذاشـتند، خاطر نشـان کرد: 
نحـوه چیدمـان مناطـق مسـکونی، تجـاری، اقتصـادی، 
عبادتگاه هـا و مناطـق علمـی، نشـانگر شـیوه نگـرش 
عالمـان، اندیشـمندان و متفکـران آن جامعـه به شـمار 
می رفـت و در سـایه  شـیوه اداره و نحـوه بنـای شـهرها 

می تـوان بـه زوایـای تمدنـی آن کشـور آشـنا شـد.
دکتـر روحانی با بیـان اینکه طی سـال های اخیر ارتباط 
شـهرها بـه دو دلیـل بـه یکدیگر نزدیک تر شـده اسـت، 
اظهـار داشـت: از یـک طـرف وسـایل ارتباطی، شـرایط 
گردشـگری را بـرای همـه جهانیـان آسـان تر کـرده و از 
طـرف دیگر شـبکه های فضای مجازی ارتباط اندیشـه ها 
و نظـرات را بـه یکدیگـر نزدیک تـر کرده و ایـن نزدیکی 
انسـان ها و افـکار، پایـه ای بـرای تعامـل فرهنگ هـای 

مختلف در جوامع انسـانی شـده اسـت.
رئیـس جمهـور با بیان اینکـه اگر بخواهیـم در جهان به 
یـک ثبـات و آرامـش قابـل قبول برسـیم بایـد تحمل و 
بردبـاری خود را افزایش دهیـم و تمایزهای فرهنگ های 
مختلـف را بپذیریـم، گفـت: قابـل تفاهـم بـودن افـکار 
اگـر  کنیـم.  قبـول  بایـد  را  گوناگـون  فرهنگ هـاي  و 
می خواهیـم از خشـونت، افراطی گری و تروریسـم فاصله 
گرفتـه و بـه صلـح پایـدار در جهـان دسـت پیـدا کنیم 
بایـد بردباری خـود را افزایـش داده و به فرهنگ یکدیگر 

احتـرام بگذاریم.
رییـس  جمهوری خاطرنشـان کـرد: امروز بعـد از برجام 
و توافـق هسـته ای در شـرایطی قـرار داریـم کـه ارتباط 
لحـاظ  از  دیگـر  کشـورهای  و  اسـامی  ایـران  میـان 
و  نزدیک تـر  علمـی،  و  اقتصـادی  اجتماعی،فرهنگـی، 
آسـان تر شـده و بایـد از این فضـا اسـتفاده و بهره برداری 

. کنیم
اینکـه شـوراها در جهـان و  بیـان  بـا  دکتـر روحانـی 
بویـژه ایـران بـه عنـوان نهـادی برآمـده از رأی مـردم و 
انتخابـات، از جایـگاه خـاص و ویـژه مردمـی برخـوردار 
اسـت،  اظهارداشـت: ریشـه تفکر شـوراها در کشـورمان 
از اعتقـادات اسـامی،دینی، قرآنی، سـیره پیامبر)ص( و 

معصومیـن)ع( بـه دسـت آمـده اسـت.
رییـس  جمهـوری بـا اشـاره بـه اینکـه حکومـت پیامبر 
گرامـی اسـام)ص( از پیمـان بـا طوایـف آغاز می شـود، 
خاطـر نشـان کرد: برخـاف آنچه کـه دیگران از اسـام 
سـخن می گویند اساس حکومت اسـامی بر مبنای آراء 

رئیـس جمهـور: 

لوایح مدیریت شهری و درآمد پایدار 
شهـرداری ها تقدیم مجلس مي شـود

رئیــس جمهــور در اجــاس جهانــی شــوراها و شــهرداران 2016 بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز نیازمنــد مدیریــت یکپارچــه شــهری هســتیم، گفــت: الیحــه 
نظــام مدیریــت شــهری و نیــز الیحــه درآمــد پایــدار بــرای شــهرداری های سراســر کشــور، دو الیحــه  مهمــی هســتند کــه مراحــل خــود را در دولــت طــی 

کــرده و تقدیــم مجلــس شــورای اســامی خواهــد شــد.
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مـردم اسـت و قانون اساسـی کشـورمان نیـز برگرفته از 
همیـن تفکر دینی و اسـامی اسـت.

دکتـر روحانی گفـت: ایران دارای اقوام، سـایق مختلف، 
ویژگی هـای اقلیمـی متفـاوت و همسـایگان گوناگونـی 
اسـت و بی تردیـد در چنیـن کشـوری بـرای اداره یـک 
شـهر و حتـی یـک محلـه بـه هـر مقـدار کـه بتـوان از 
نظـرات و افـکار مـردم اسـتفاده کـرد، بهتـر می تـوان 
دیدگاه هـا و سـایق مختلـف مردم را به کرسـی نشـاند.

رییس  جمهوری خاطر نشـان کرد: اینکه  در کشـورمان 
117 هزار عضو شـوراها  مسـئولیت را در یکهزار و 240 
شـهر و 35 هـزار روسـتا در طـول 17 سـال گذشـته بر 
عهـده گرفتـه و بـرای عمـران و آبادانی کشـور براسـاس 
نظـرات مـردم تـاش مـی کننـد، گام بسـیار بزرگی در 

مسـیر مردم سـاالری دینی و اسـامی اسـت.
دکتـر روحانی با اشـاره به اینکـه برای اداره شـهرها و در 
مسـیر اقدامات شـوراهای شـهر تاکنون اقدامـات خوبی 
انجـام شـده و الزم اسـت اقدامـات دیگـری نیـز در ایـن 
راسـتا انجام شـود، اظهار داشـت: امروز نیازمند مدیریت 
یکپارچـه شـهری هسـتیم و در ایـن زمینـه اگـر نیاز به 
مقـررات و قوانیـن جدیدی وجـود دارد، بایـد کمبودها را 

برطـرف کنیم.
رییـس  جمهـوری گفـت: الیحه نظـام مدیریت شـهری 
و نیـز الیحـه درآمـد پایدار برای شـهرداری های سراسـر 
کشـور، دو الیحـه  مهمـی هسـتند کـه مراحـل خـود را 
در دولـت طـی کـرده و تقدیم مجلس شـورای اسـامی 
خواهـد شـد و بـدون تردیـد بـا قوانیـن جدیـد راه برای 
حرکـت دقیق تر و سـریع تر شـوراهای شـهر آماده تر می 

شود.
دکتـر روحانی با بیان اینکه نداشـتن درآمـد پایدار برای 
شـهرداری ها مشـکات فراوانی را در کانشـهرها و حتی 
روسـتاها بوجـود مـی آورد، اظهار داشـت: به رغـم اینکه 
در شـهرهای بـزرگ از جملـه تهـران اقدامـات بـزرگ و 
گسـترده ای در بخش هـای مختلف شـهری انجام شـده 
اسـت، اما در عین حال، مردم آن را احسـاس نمی کنند؛ 
دلیـل آن ایـن اسـت که گاهـی اوقات بـرای احداث یک 
بزرگـراه، تونـل و مترو از تراکم و یا تغییـر کاربری اراضی 
اسـتفاده می شـود و بـه تعبیری هـم از لحـاظ عمودی و 
هـم از لحاظ افقی مشـکاتی برای شـهر بوجـود می آید.

رییـس  جمهـوری افـزود: چـه بسـا بـرای احـداث یـک 
بوسـتان و تفرجـگاه جدیـد درختانی با قدمت صدسـاله 
قطـع می شـوند و بـه خاطر یـک نعمتی، نقمتـی بوجود 

می آیـد.
دکتـر روحانـی تصریـح کـرد: به همـان میزان کـه اتکاء 
کشـور بـه درآمد نفتی مضر اسـت از آن زیانبارتـر، اتکاء 
درآمـد شـهرداری ها بـه فروش تراکم اسـت و بـرای این 
کار همانطـور که بایـد بودجه کشـور از درآمد نفتی جدا 
شـود و درآمدهـای نفتـی در مسـیر سـرمایه گذاری های 
مانـدگار در کشـور هزینـه گـردد از آن طـرف هـم بایـد 
منابـع درآمـد پایدار و سـالمی بـرای اداره شـهرها ایجاد 

شود.
کـرد:  نشـان  خاطـر  جمهـوری  رییـس  
و  شـوراها  حـوزه  در  کـه  مشـکاتی 
مشـکل  یـک  دارد،  وجـود  شـهرداری ها 
عمومـی اسـت و همه باید دسـت به دسـت 
هـم این مشـکات را برطرف کنیـم تا مردم 
شـهرداری ها  و  شـوراها  زحمـات  برابـر  در 
احسـاس لذت بیشـتری بکنند، ضمن اینکه 
بایـد از تجربـه کشـورهای دیگر نیـز در این 

زمینـه اسـتفاده کـرد.
رییـس  جمهـوری در ادامـه بـا اشـاره بـه 
اهمیت مسـأله محیط زیسـت، خاطر نشـان 
کـرد: اگـر تا دیروز محیط زیسـت بـه عنوان 
یـک موضـوع تجماتی محسـوب می شـد، 
امـروز به ضـرورت زندگی تبدیل شـده و اگر 
توسـعه پایـدار، توأم با پیوسـت های زیسـت 
محیطی نباشـد، نمی توان زندگی و سـامت 

مـردم را تضمیـن کرد.
دکتـر روحانـی بـا تأکید بـر اینکـه در دولت 
یازدهـم اقدامات بسـیار اساسـی و مهمی در 
زمینه مسـایل زیسـت محیطی انجام شـده 
اسـت، گفـت: بـرای دولـت مهـم بـود کـه 
دریاچـه زیبـای ارومیه به منبع غبـار توأم با 
نمـک، کـه می توانسـت زندگـی 14 میلیون 
انسـان را به خطر بیندازد، تبدیل نشـود؛ لذا 
اولیـن تصمیـم هیأت وزیـران در ایـن دولت 
مصوباتـی در خصـوص دریاچـه ارومیه بود و 
امروز خوشـحالیم کـه وضعیت ایـن دریاچه 
تثبیت شـده و غرب کشـور را از خطر بزرگ 

دور کرده ایـم.
رییس  جمهوری خاطر نشـان کـرد: افزایش 
تولیـد بنزین یـورو4 به 25 میلیـون لیتر در 
روز و نیـز افزایـش تولید گاز به 140 میلیون 
مترمکعـب از دیگـر اقدامـات دولـت یازدهم 
بـرای کاهـش آلودگـی هـوا بـوده اسـت و 
دولـت تصمیـم دارد تـا پایـان سـال تنهـا 9 
درصـد از سـوخت نیروگاه هـای کشـور بـا 

سـوخت مازوت باشـد.
دکتـر روحانی اضافه کرد: در زمینه مسـایل 
محیـط زیسـتی باید گام های بسـیار مهمی 
برداشـته شـود و یـک گام بـزرگ می توانـد 
جـذب سـرمایه، تکنولـوژی، فنـاوری  و نیـز 

مدیریـت در ایـن حوزه باشـد.
رییـس  جمهـوری گفـت: بـا مصـرف بهینه 
انـرژی می تـوان تحوالت بزرگی در اسـتفاده 
صحیح از انرژی و همچنین مسـایل زیسـت 

محیطی ایجـاد کرد.
شـبکه  توسـعه  ادامـه  در  روحانـی  دکتـر 
هـای ریلـی و قطـار شـهری و بیـن شـهری 

را بهتریـن راه  بـرای حـل مشـکات موجود 
در زمینـه حمـل و نقل در کشـور دانسـت و 
اظهار داشـت: متأسـفانه سـهم بخـش ریلی 
از حمـل و نقـل کشـور اندک اسـت و دولت 
یازدهم سـرمایه گذاری بزرگـی روی حمل و 
نقـل ریلـی انجـام داده و آن را ادامـه خواهد 

داد.
رییـس  جمهـوری افـزود: در شـهری ماننـد 
تهـران، متـرو می توانـد بهترین، سـالم ترین 
و سـریع ترین وسـیله حمـل و نقـل باشـد 
و ضمـن سـهولت در رفـت و آمـد، سـامت 

محیـط زیسـت را نیـز تضمیـن می کنـد.
دکتـر روحانـی در ادامـه شـهر هوشـمند و 
الکترونیک و اسـتفاده از ابـزار فضای مجازی 
را در مدیریـت شـهری مورد تأکید قـرار داد 
و گفت: بسـیاری از سـفرها، رفـت و آمدها و 
قـرار گرفتـن در صف های طوالنـی می تواند 
جای خـود را به ارتباط از طریق شـبکه های 
اینترنتـی بدهـد و دولت تاش زیـادی برای 
و حتـی  در شـهرها  بانـد  پهنـای  توسـعه 

روسـتاها. انجام داده اسـت.
رییـس  جمهـوری بـا بیـان اینکـه ارتبـاط 
الکترونیکـی می توانـد سـامت اداری را نیـز 
تضمیـن کند، گفت: چنانچه کارهـای اداری 
از طریـق فضـای مجازی انجام شـود، فسـاد 

بـه مراتـب کاهـش می یابد.
دکتـر روحانـی تصریح کرد: فسـاد موضوعی 
نیسـت کـه تنهـا بـا بخشـنامه، موعظـه و 
حتـی قانون و تعیین مجـازات، بتـوان آن را 
بـه طـور کامـل کنتـرل کـرد، بلکه بایـد در 
مسـیر مبارزه با فسـاد، ریشـه های اصلی آن 
را مـورد توجـه قـرار داد کـه یکـی از راه های 
پیشـگیری از آن، استفاده از فضای هوشمند 
و الکترونیـک اسـت و دولـت در ایـن زمینه 
آمـاده کمـک و همکاری اسـت تا بـه اهداف 

بلند خـود دسـت یابیم.
رییـس  جمهـوری همچنیـن اهمیـت توجه 
بـه معماری شـهری را مـورد تأکید قـرار داد 
و گفـت: معمـاری، سـبک زندگـی را بوجود 
می آورد و می تواند هدایتگر جامعه در مسـیر 
برنامه هـای روزمره باشـد که در گذشـته در 
شـهرهای بـزرگ از جملـه اصفهـان، ایـن 
موضـوع مـورد توجـه قـرار گرفت، امـا امروز 
متأسـفانه نوعـی بهـم ریختگـی در معماری 
و آلودگـی بصـری در ایـن حـوزه مشـاهده 

می شـود.
دکتـر روحانـی تصریـح کـرد: حفـظ هویت 
معمـاری  در  تمدنـی  و  اسـامی  ایرانـی- 

شـهرهای کشـور ضـروری اسـت.

به همان میزان 
که اتکاء کشور 
به درآمد نفتی 
مضر است از 
آن زیانبارتر، 
اتکاء درآمد 

شهرداری ها به 
فروش تراکم 
است و برای 

این کار همانطور 
که باید بودجه 
کشور از درآمد 

نفتی جدا شود و 
درآمدهای نفتی 

در مسیر 
سرمایه گذاری
 های ماندگار 

در کشور هزینه 
گردد از آن طرف 

هم باید منابع 
درآمد پایدار و 
سالمی برای 
اداره شهرها 

ایجاد شود



سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

استانــدار   اصفهـان: 

صنعت گردشگری در دولت یازدهم 
رشدی فزاینده داشته است

رســول زرگــر پــور افــزود: دولــت یازدهــم بــه توســعه 
ــی و  ــعه فرهنگ ــرد توس ــا رویک ــگری ب ــت گردش صنع

ــل دارد.  ــه کام اقتصــادی کشــور توج
اســتاندار اصفهــان اعــام کــرد: صنعــت گردشــگری در 
اســتان اصفهــان بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم در 
ــق  ــام رون ــس از برج ــت و پ ــرار گرف ــعه ق ــیر توس مس
یافــت بگونــه ای کــه صنعــت گردشــگری ایــن اســتان 
ــاختی ،  ــر س ــف زی ــهای مختل ــال 94 در بخش در س
اقامتــی و آمــار ورود گردشــگر معــادل 57 درصــد 

ــه اســت.  افزایــش یافت
براســاس آمارهــای اعــام شــده در ســه ســال گذشــته، 
ــی از 86  ــگران خارج ــان گردش ــان میزب ــتان اصفه اس

کشــور جهــان بــوده اســت.
آمــار گردشــگران خارجــی اصفهــان از 110 هــزار نفردر 
ــه 180 هزارنفــر در ســال 92 رســیده کــه  ســال 91 ب
ــه  ــال 94 ب ــر و س ــزار نف ــه 250 ه ــار در 93 ب ــن ام ای

بیــش از 300 هــزار نفــر افزایــش یافــت .
همچنیــن ظرفیــت اقامتــی اســتان در ســال 92 از بالــغ 
ــه 16 هــزار تخــت در ســال 94  ــر 12 هــزار تخــت ب ب
افزایــش یافــت کــه قــرار اســت ایــن ظرفیــت در ســال 

95 بــه 20 هــزار تخــت افزایــش یابــد. 
بــه گفتــه اســتاندار اصفهــان، توســعه کمــی و کیفــی 
خدمــات فــرودگاه اصفهــان، راه انــدازی دو خــط هوایــی 
بــرای تســهیل ارائــه خدمــات پــروازی بــه گردشــگران و 
طــرح توســعه قطــار ســریع الســیر اصفهــان - تهــران، 
را از برنامــه هــای صــورت گرفتــه در راســتای تقویــت 

صنعــت گردشــگری اســتان برشــمرد. 
وی در بخــش دیگــری از ایــن مصاحبــه بــا اشــاره بــه 
حمایــت از بخــش خصوصــی در ســاخت هتــل گفــت: 
ــاخت 30  ــوز س ــی مج ــش خصوص ــت از بخ ــا حمای ب
ــتاره و  ــل 4 س ــتاره، 4 هت ــل 5 س ــامل 3 هت ــل ش هت
11 هتــل بــا درجــات متوســط در اصفهــان صادر شــده 

اســت. 
زرگــر پور افــزود: یکهــزار خانــه تاریخی 
ســتاره دار در اصفهــان وجــود دارد کــه 
ــازی و  ــل بازس ــم آن قاب ــمت اعظ قس

تبدیــل بــه مهمانسراهاســت. 
ــت  ــام ظرفی ــا تم ــان ب ــتان اصفه ــزود: اس ــتاندار اف اس
گردشــگری تنهــا دارای چهــار اداره گردشــگری در 
شهرستانهاســت کــه بــرای ســالجاری مجــوز 12 پایگاه 

ــت.  ــده اس ــذ ش ــتان اخ ــگری در اس گردش
و 65  هتــل  از 90  بیــش  دارای  اصفهــان  اســتان 
ــل و 30  ــداد 57 هت ــن تع ــه از ای ــر اســت ک مهمانپذی

مهمانپذیــر در شــهر اصفهــان قــرار دارد. 
  موزه بزرگ اصفهان، اثری فاخر و ارزشمند 
اســتاندار اصفهــان احــداث مــوزه بــزرگ اصفهــان را بــه 
عنــوان اثــری فاخــر و ارزشــمند از اقــدام هــاب دولــت 
یاردهــم برشــمرد و گفــت: احــداث ایــن مــوزه یکــی از 
مطالبــات اصلــی مــوزه داران و هنرمندان اصفهــان بوده 

 . ست ا
ــد  ــد از گذشــت چن ــرد: خوشــبختانه بع ــار ک وی اظه
ســال مــکان مــوزه خریــداری و شــورای راهبــردی آن 

انتخــاب شــده اســت. 
اســتاندار اصفهــان افــزود: در طراحــی ســازه هــای ایــن 
مــوزه از نظــرات هنرمنــدان نیــز اســتفاده مــی شــود تــا 

مــوزه ای در خــور شــأن هنــر اصفهــان ایجــاد شــود. 
وی یــادآور شــد: هفتــه آینــده شــاهد مراســم انتقــال 
ســند مــوزه بــزرگ اصفهــان و بانــک ملــی بــه اداره کل 

راه و شهرســازی خواهیــم بــود. 
  تشکیل اولین شورای هم انديشی هنر در 

استان اصفهان 
اســتاندار اصفهــان تشــکیل اولین شــورای هم اندیشــی 
ــت  ــن اســتان را یکــی از دســتاوردهای دول ــر در ای هن
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــش فرهنگ ــم در بخ یازده

ــرای  ــد ب ــی توانن ــورا م ــن ش ــب ای ــدان در قال هنرمن
فعالیــت خــود هــم فکــری کننــد. 

ــهرک  ــرح ش ــداث ط ــری اح ــه پیگی ــن ب وی همچنی
هنــر در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: اگــر احــداث ایــن 
شــهرک بــه مرحلــه اجــرا برســد، مرکــزی بــرای جــذب 
توریســت داخلــی و خارجــی در اســتان خواهــد شــد. 

  انتخاب اصفهان به عنوان شهر جهانی 
صنايع دستی

ــوان  ــه عن ــن شــهر را ب ــان، انتخــاب ای اســتاندار اصفه
ــم  ــتاوردهای مه ــع دســتی از دس ــی صنای شــهر جهان
ــت تدبیــر و امیــد عنــوان کــرد و گفــت: اصفهــان  دول
بــا ســابقه فرهنگــی غنــی خــود مســتحق دســتیابی به 

چنیــن جایگاهــی اســت. 
شــورای جهانــی صنایــع دســتی، شــهریور ســال 
گذشــته، اصفهــان را از بیــن شــش شــهر جهــان کــه 
نامــزد ثبــت جهانــی صنایــع دســتی شــده بودنــد بــه 

ــد.  ــتی برگزی ــع دس ــی صنای ــهر جهان ــوان ش عن
ــده  ــناخته ش ــت و ش ــتی ثب ــع دس ــته صنای 297 رش
در کشــور وجــود دارد کــه 199 رشــته آن مربــوط بــه 

اســتان اصفهــان اســت. 
  حجم بازسازی بناهای تاريخی سه برابر شد 
ــر  ــال اخی ــه س ــی س ــد: در ط ــادآور ش ــور ی ــر پ زرگ
ــا ســه  ــان ت ــای اصفه ــای بناه حجــم بازســازی و احی

ــت.  ــه اس ــش یافت ــر افزای براب
رییــس  در جریــان ســفر  کــرد:  وی خاطرنشــان 
ــان  ــارد توم ــالی 20 میلی ــان، س ــه اصفه ــوری ب جمه
بــرای بازســازی بناهــای تاریخــی اختصــاص یافــت تــا 

ــود.  ــازی ش ــا و بازس ــتمر احی ــورت مس ــار بص آث

آغاز عملیات احداث ایستگاه اتوبوس هوشمند شهید خرازی
رضا رضایی مدیر عامل سـازمان اتوبوسـرانی شـاهین 
شـهر وحومـه در مصاحبـه بـا واحـد خبـر شـهرداری 
ایسـتگاه  احـداث  عملیـات  گفـت:  شـهر  شـاهین 
اتوبـوس هوشـمند شـهید خـرازی واقـع درخیابـان 

امـام خمینـی)ره( شـروع گردیـده اسـت.
 وی در ادامـه گفـت: ایـن ایسـتگاه هوشـمند با بیش 
از پنـج میلیـون ریـال اعتبـار در چنـد مـاه آینـده به 

بهـره برداری برسـد.
رضایـی نمایـش نقشـه خطـوط ، اعـام طـول مـدت 
زمـان انتظـار، اعـام فاصلـه مکانـی و زمانـی اتوبوس 
هـای خطـوط مختلـف، نمایـش موقعیـت جغرافیایی 

اتوبـوس هـا و ایستگاه،سیسـتم آمـوزش شـهروندی، 
شـارژ  تصویـری،  نظـارت  گرمایـش،  و  سـرمایش 
کیوسـک   ،  ATM دسـتگاه  بلیـت،  کارت  خـودکار 
محصوالت فرهنگی، کیوسـک محصـوالت فرهنگی را 
از ویژگـی هـای ایسـتگاه اتوبوس هوشـمند برشـمرد.

شـهر  شـاهین  اتوبوسـرانی  سـازمان  عامـل  مدیـر 
وحومـه کاهـش طـول صـف انتظـار، کاهـش مـدت 
ایـن  اهـداف  از  را  زمـان  مدیریـت  و  انتظـار  زمـان 

نمـود. عنـوان  ایسـتگاه 
رضایـی گفـت :  پنج سـایبان جدید در محله مسـکن 
مهـر شـاهین شـهر نصـب گردیـه اسـت و سـازمان 

اتوبوسـرانی شـاهین شـهر و حومـه د ر مـاه مبـارک 
رمضـان امسـال افتخـار سـرویس دهـی شـهروندان 
در شـب هـای مبـارک قدربـا 17 دسـتگاه اتوبـوس، 
سـرویس دهـی شـهروندان در روز جهانـی قـدس و 
سـرویس دهـی شـهروندان در برگـزاری نمـاز عیـد 
سـعید فطر هرکدام با 24 دسـتگاه اتوبوس را داشـته 

ست. ا
وی ابـراز امیـدواری کـرد در صـورت تأمیـن اعتبارات 
اتوبـوس  هـای  ایسـتگاه  از  بیشـتری  تعـداد  الزم 
هوشـمند در سـطح شـاهین شـهر احـداث گـردد.
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نشریه داخلی سازمان همیاری
شهرداری های استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com

شهردار اصفهان در دیدار با رئیس شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي: 

حضور مردم در مراسـم های مذهبـی 
امنیت اجتماعـی شهـر را باال می بـرد

شــهردار اصفهــان گفــت: افزایش همبســتگی مــردم در 
محــات باعــث افزایــش ســرمایه و امنیــت اجتماعــي، 
وفــاق و انســجام مردمــی شــده کــه در نهایــت امنیــت 

ملــی را تقویــت کــرده و بــاال می بــرد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه اي شــهرداری 
اصفهــان، مهــدي جمالی نــژاد بــه مناســبت 12 مــرداد 
ســالروز تاســیس شــوراي هماهنگــي تبلیغات اســامي 
ــي  ــوراي هماهنگ ــاي ش ــس و اعض ــا رئی ــدار ب در دی
ــک  ــن تبری ــان ضم ــتان اصفه ــامي اس ــات اس تبلیغ
ایــن روز اظهــار کــرد: بایــد طعــم شــیرین جشــن ها، 
مناســبت ها و  اعیــاد را ماننــد اوایــل انقــاب بــه مــردم 
ــا را در صحنه هــاي  ــم حضــور آنه ــا بتوانی بچشــانیم ت

مختلــف شــاهد باشــیم.
وي بــا اشــاره بــه طــرح سه شــنبه هاي بــدون خــودرو، 
ــه دوران  ــان را ب ــم اصفه ــد داری ــرد: قص ــح ک تصری
گذشــته کــه مــردم از دوچرخــه اســتفاده مي کردنــد، 
ــردم  ــي م ــه اصل ــیله نقلی ــم وس ــم، در قدی بازگردانی
دوچرخــه بــود امــا جوانــان امــروز رغبتــي بــه اســتفاده 

از ایــن وســیله نقلیــه بســیار خــوب ندارنــد.
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: جشــن های اصفهــان 
ــارکت  ــه مش ــرا ک ــت چ ــي اس ــد آسیب شناس نیازمن
ــی  ــر و در برخ ــبت ها کمت ــي از مناس ــردم در برخ م
همچــون نیمــه شــعبان یــا ایــام محــرم بیشــتر اســت. 
وي بــا بیــان اینکه محله محــوری موجبات همبســتگی 
مــردم را در شــهر فراهم مــی آورد، اضافه کــرد: همراهی 
و همدلــی مــردم در محــات میــزان آســیب های 

ــل می رســاند. ــه حداق ــی را ب اجتماع
همبســتگی  افزایــش  کــرد:  تأکیــد  جمالی نــژاد 
مــردم در محــات باعــث افزایــش ســرمایه و امنیــت 
ــه در  ــده ک ــی ش ــجام مردم ــاق و انس ــي، وف اجتماع
نهایــت امنیــت ملــی را تقویــت کــرده و بــاال می بــرد.

وی یکــی از رویکردهــای اصلــی فرهنگــی ایــن نهــاد 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــا عن ــور خانواده ه ــت مح را فعالی
ــا باعــث افزایــش حضــور  کاهــش تصدی گــری نهاده

ــود. ــی می ش ــمات انقاب ــردم در مراس م
ــا  ــه م ــؤال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــان ب ــهردار اصفه ش

ــوع  ــه ن ــاح چ ــال افتت ــان در ح ــه در اصفه ــر هفت ه
پروژه هایــی هســتیم، تأکیــد کــرد: آیــا ســاخت 
مکان هایــی ماننــد فرهنگســرا، ورزشــگاه، مســجد 
و زورخانــه وظیفــه شــهرداري اســت؟ چــرا بایــد 
ایــن اتفــاق رخ دهــد؟ ایــن اتفــاق بــه دلیــل کاهــش 
مطالبه گــری مــا از دســتگاه های مربوطــه رخ داده 
ــر شــده و  ــن دیگ ــه اماک ــارات ب ــال اعتب ــث انتق و باع

افزایــش نگرانی هــا شــده اســت.
وی شــهرداری را امانــت دار پــول و ســرمایه مــردم 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: بودجــه دســتگاه های 
دیگــر بایــد متناســب بــا نیازهــای مــردم هزینــه شــود 
ــتگاه های  ــه دس ــهرداری ب ــری از ش ــس مطالبه گ و ح

ــد. دیگــر نیــز تســری یاب
شــهردار اصفهــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــازی  ــای مج ــت فضاه ــتفاده از ظرفی ــه ضــرورت اس ب
ــای  ــری از تکنولوژی ه ــرد: بهره گی ــار ک ــاره و اظه اش
ــر مــردم   نویــن باعــث افزایــش تأثیرگــذاری بیشــتر ب

خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداري در تمــام مناســبت های 
مذهبــي همــراه بــا مــردم اســت، اضافــه کــرد: حجــم 
زیــادی از برنامه هایــی کــه در هفتــه نکوداشــت برگــزار 
شــد بــه برنامه هــای مذهبــی اختصــاص داشــت و تنهــا 
ــون  ــری همچ ــای دیگ ــا مضمون ه ــی از برنامه ه بخش

حضــور خواننــدگان اختصــاص داشــت.
جمالی نــژاد تصریــح کــرد: مــردم شــهر از شهردارشــان 
ــا و  ــه نیازه ــد ب ــا بای ــد و م ــی دارن ــات گوناگون مطالب

ــم. ــی بدهی ــردم پاســخ های منطق ــات م مطالب
ــه هیــچ نهــاد و  ــه اینکــه شــهرداری ب ــا اشــاره ب وی ب
یــا جناحــی وابســته نیســت، خاطرنشــان کرد: شــهردار 
اصفهــان حمایت هــای همه جانبــه خــود را از نهادهــای 
ــا را در  ــن نهاده ــرده و ای ــام ک ــهر اع ــی در ش مذهب

ــذارد. ــا نمی گ ــی تنه ــبت های مذهب ــزاری مناس برگ

تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع شد
و  تخفیف  اسامی،  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت را ممنوع کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی 
یکشنبه 27 تیرماه مجلس شورای اسامی در جریان بررسی 
الیحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور اعاده شده از 
شورای نگهبان با اصاح ماده الحاقی 17 الیحه مذکور با 156 
رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 250 

نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در جریان بررسی این ماده به 
عنوان مخالف گفت: ممنوعیت تخفیف و بخشودگی عوارض 
شهرداری ها توسط دولت اقدامی است که برای اختیارات 

حاکمیتی محدودیت ایجاد می کند. شهردرای ها ملزم هستند 
در مواقع مورد نیاز به دولت در تامین بودجه کمک کنند.

مهرداد بائوج الهوتی نماینده لنگرود به عنوان موافق ماده 
بودجه ای  با مشکات  ایران  مذکور گفت: شهرداری های 
شدیدی دست به گریبان هستند. دولت باید از شهرداری های 
کوچک حمایت کند و نباید به منابع درآمدی شهرداری ها 

دسترسی داشته باشد.
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس  تاجگردون  غامرضا 
محاسبات مجلس درخصوص بررسی ماده اصاحی فوق 
گفت: شهرداری ها نهادهای مستقلی هستند که عملکرد 
آنها مشخص است. اگر دولت می خواهد هزینه ای را به منابع 

شهرداری ها تحمیل کند، باید آن را جبران کند.
وی گفت: در برخی برهه ها دولت ها با وضع عوارض خاص 
هزینه شهرداری ها را افزایش می دهند که این موضوع 
منجر به کاهش درآمد شهرداری ها می شود. در جهت 
صیانت از حقوق عمومی مردم دولت اجازه ندارد این اقدام 
را انجام دهد و باید از منابع خود از افزایش هزینه شهرداری 

ها جلوگیری کند.
براساس اصاح ماده 17 الیحه احکام دائمی برنامه های 
توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان؛ ماده الحاقی 
)17( با اصاح زیر به عنوان یک بند به ذیل ماده )25( 

13منتقل می شود.
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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

520 بوستان روستائی و 
پارک کودک امسال احداث می شود

سرپرسـت معاونـت امـور دهیـاری های سـازمان شـهرداری ها و دهیـاری های کشـور اعام 
کـرد: بـا برنامـه ریزی هـای به عمل آمـده در سـال جاری جمعیـت بهره مند از بوسـتان های 

چندمنظـوره روسـتایی را از 14 درصـد بـه 16 درصد افزایـش می یابد.
به گزارش روابط عمومی سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور، سـعیدرضا جندقیان 
افـزود: ایـن افزایـش ازطریق ایجاد 320 بوسـتان روسـتایی و 200 پارک کـودک با محوریت 

دهیـاری ها صورت مـی پذیرد.
وی اضافه کرد: تاکنون بیش از 5 هزار بوستان روستائی احداث شده است.

تـا امـروز مجـوز تاسـیس32 هـزار و 954 دهیـاری در روسـتاهای کشـور صـادر شـده که به 
ایـن ترتیب 87 درصد جمعیت روسـتایی کشـور تحت پوشـش خدمات دهیاریها قـرار دارند.

رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: 

اصفهان در 5 سال آتي از 3خط قطار شهري برخوردار مي شود 

ــي شــوراي اســامي شــهر  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان، رضــا امینــي بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه قطار 
شــهري یکــي از بزرگتریــن پــروژه هــاي عمرانــي شــهر 
ــاس  ــرو براس ــروژه مت ــرد: پ ــار ک ــان اســت، اظه اصفه
ــارم  ــه در دوره چه ــورت گرفت ــاي ص ــزي ه ــه ری برنام
شــوراي اســامي شــهر بــراي ایــن ابرپــروژه ســرعت رو 

بــه رشــدي داشــته اســت.
وي اضافــه کــرد: خــط نخســت متــروي اصفهــان 
ــدس  ــهرک ق ــه از ش ــت ک ــر اس ــدود 21 کیلومت ح
خیابــان بهارســتان تــا خیابــان کاوه، میــدان 25 آبــان، 
میــدان شــهداء، چهــارراه تختــي، میــدان امــام حســین 
ــده رود و  ــوب زاین ــامي، جن ــاب اس ــدان انق )ع(، می
ــن  ــاز نخســت ای ــه دارد کــه ف ــا ســپاهان شــهر ادام ت
خــط بــه طــول حــدود 10 کیلومتر در ســال گذشــته با 

ــرداري رســید. ــه بهــره ب ــر کشــور ب حضــور وزی
رئیــس شــوراي اســامي شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکه 
فــاز دوم از خــط نخســت متــروي اصفهان نیز از شــهداء 
بــه ســمت چهــارراه تختــي اســت کــه در اواخــر مــرداد 
مــاه جــاري بــه بهــره بــرداري مــي رســد، تصریــح کرد: 
تمــام هــم و غــم دســت انــدرکاران ایــن پــروژه بــزرگ 
ایــن اســت کــه فــاز ســوم ایــن خــط یعنــي تکمیــل 

خــط نخســت از چهــارراه تختــي بــه ســمت ســپاهان 
شــهر در خــرداد مــاه ســال 96 بــه بهره بــرداري برســد.

وي بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرعت ایــن پــروژه ســرعت 
ــن  ــر ســر ای ــي ب ــي اســت و موانع ــه رشــد و خوب رو ب
پــروژه اســت کــه بایــد در اســرع وقــت بــا همــت تمــام 
دســتگاه هــاي متولــي امــر برطــرف شــود، ادامــه داد: 
ــامي  ــوراي اس ــان و اراده ش ــهرداري اصفه ــت ش هم
شــهر بــراي پیــش بینــي اعتبــارات الزم و اولویــت ایــن 
ــتي  ــط زیس ــي و محی ــل و نقل ــي، حم ــروژه ترافیک پ
اســت کــه مــي توانــد رضایــت منــدي خوبــي را بــراي 
ــمالي و  ــرات ش ــتون فق ــهروندان در س ــي ش دسترس
جنوبــي اصفهــان ایجــاد کنــد و امیدواریــم ایــن رضایت 

ــراي شــهروندان ایجــاد شــود. منــدي ب
امینــي تاکیــد کــرد: شــرایط خوبــي بــراي ایــن پــروژه 
متصــور هســتیم و امیدواریــم بتوانیــم براســاس زمــان 
ــام  ــت تم ــا حمای ــردم و ب ــه م ــده ب ــام ش ــدي اع بن
بخــش هــا در کنــار شــهرداري ایــن خــط را بــه صــورت 

کامــل بــه بهــره بــرداري برســانیم.
ــول 13  ــه ط ــهري ب ــار ش ــط دوم قط ــزود: خ وي اف
کیلومتــر از دپــوي مرکــزي آن از محــدوده زینبیــه آغاز 
مــي شــود و بــه ســمت چهــارراه شکرشــکن، خیابــان 

فلســطین و محــدوده آن در حواشــي خیابــان بــاغ 
گلدســته بــه ســمت میــدان امــام حســین )ع(، خیابــان 
مســجد ســید و غــرب اصفهــان حرکــت مــي کنــد و 
قــرار اســت طــي یــک برنامــه زمــان بنــدي چهار ســاله 
اقدامــات خــط دوم متــروي اصفهــان بــه نتیجــه برســد.

رئیــس شــوراي اســامي شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکه 
ــه  ــدان آزادي ب ــان از می ــروي اصفه ــوم مت ــط س خ
ســمت اســام آبــاد، فوالدشــهر و محــدوده اســام آبــاد 
ــرار اســت کــه اصفهــان  مــي رود، گفــت: همچنیــن ق
همزمــان در پنــج ســال آینــده بتوانــد خــط نخســت، 
دوم و ســوم متــرو را بــه بهــره بــرداري برســاند و داراي 
ســه خــط قطــار شــهري شــود تــا اثــرات مهمــي در جا 

بــه جایــي و حمــل و نقــل شــهروندان داشــته باشــد.
وي بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه قــرار اســت توافق 
ــراي  ــهرداري ب ــتانداري و ش ــاد اس ــن دو نه ــي بی خوب
تامیــن 50 درصــد ســهم هــر یــک از دو دســتگاه بــراي 
هزینــه هــاي اجــراي ایــن پــروژه صــورت بگیــرد، اظهار 
ــده  ــه عه ــازي و احــداث خــط ب ــا آزادس ــرد: طبیعت ک
ــد  ــز و خری ــات تجهی ــود و عملی ــد ب ــهرداري خواه ش
تجهیــزات نــاوگان قطــار شــهري نیــز بــه عهــده دولــت 
اســت کــه حــدود 50 درصــد از تعهــد هــر یــک از ایــن 
دو دســتگاه اســت کــه انتظــار داریــم کــه دولــت پــا بــه 
پــاي شــهرداري و براســاس تعهداتــي کــه از قبــل بــوده 
در راســتاي اجــرا و راه انــدازي ایــن پــروژه تــاش کنــد.

وي ادامــه داد: امیدواریــم بــا تعامــل بیــن تمام دســتگاه 
ــان بنــدي اعــام  ــه زم ــي اســتان در برنام هــاي اجرای
ــت  ــط نخس ــاز دوم خ ــاه ف ــرداد م ــدا در م ــده ابت ش
ــط  ــد و خ ــرداري برس ــره ب ــه به ــان ب ــروي اصفه مت
نخســت متــروي اصفهــان تــا خــرداد مــاه ســال آتــي 
ــروي  ــوم مت ــط دوم و س ــپس خ ــود و س ــل ش تکمی
اصفهــان را براســاس برنامــه زمــان بنــدي اعــام شــده 

ــرداري برســانیم. ــره ب ــه به ــردم ب ــه م ب
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نشریه داخلی سازمان همیاری
شهرداری های استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com

دولت بررسی شود، زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص 
می داد. به همین خاطر بررسی الیحه از خرداد 94 با تشکیل 
شش کارگروه تخصصی شامل کارگروه  های »ساختار و 
تشکیات«، » شهرسازی و معماری« ، » حمل و نقل و 
ترافیک«، » محیط زیست و خدمات شهری« ، »فرهنگی و 
اجتماعی« و » منابع مالی و اقتصادی«در دستور کار قرار 

گرفت.
وی افزود: جلسات این کارگروه ها با حضور نمایندگان 
دستگاه های اجرایی و سازمان های عضو از جمله وزارت 
راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت 
نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاداسامی، 

الیحه مدیریت شهری بزودی در کمیته فرعی 
کمیسیون خاص کالنشهرهای دولت بررسی می شود

سازمان  شهرداری  سازمان  های  شهرداری  امور  معاون 
شهرداری ها و دهیاری های کشور اعام کرد: کار بررسی 
الیحه مدیریت شهری در کارگروه های تخصصی شش گانه 
کمیسیون خاص امور کانشهر تهران و سایر کانشهرهای 
دولت به اتمام رسید و این الیحه بزودی در کمیته فرعی این 

کمیسیون بررسی می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری 
های کشور، علی نوذرپور با بیان خبر فوق در زمینه سیر 
مراحل بررسی این الیحه گفت: الیحه مدیریت شهری که 
شامل 293 ماده در موضوعات مختلف وظیفه ای مربوط 
به شهرداری ها نظیر شهرسازی، موضوعات اجتماعی و 
فرهنگی و هنری، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست 
و خدمات شهری و موضوعات مالی و اقتصادی شهر بود 
در راستای تحقق ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه در 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و  در سال 
93 با امضای وزیر کشور برای سیر مراحل قانونی تصویب، 
تقدیم دولت شد و دولت آن را برای بررسی به کمیسیون 

خاص امور کانشهر تهران و سایر کانشهرها ارجاع داد.
وی اضافه کرد: اگر قرار بود این الیحه به صورت عادی در 
کمیسیون خاص امور کانشهر تهران و سایر کانشهرهای 

شهردار زرین شهر خبر داد : 
حل مشکالت متعدد تردد خودروهای سنگین در زرین شهر 
و ایمنی بیشتر با احداث کمربندی زرین شهر- سفید دشت  

در سـال های گذشـته گوشه گوشـه شـهر ما را مشـکات و معضات ریز و درشـت احاطه 
کـرده بـود، شـهری که همه مـا سـاکنانش می خواهیم آرام باشـد و مشـکاتش به همت 
مردم و مسـووالن روز به روز کم و کمتر شـود و امروز با تاش مجموعه شـهرداری زرین 
شـهر ایـن مشـکات روزبـه روز روبه کاهش اسـت، اما یکـی از این معضات کـه در زرین 
شـهر قدمت دار اسـت و شهروندان خواستار رسـیدگی به آن شده اند، ورود کامیون  و تریلی 
بـه داخل شـهر اسـت که همواره دغدغه هـای فراوانی را برای شـهروندان به همراه داشـته 

است.
شـهردار زرین شـهر در نشست بررسـی احداث کمربندی زرین شهر- سفید دشت اظهار 
کـرد: زرین شـهر به عنوان مرکز شهرسـتان لنجـان در کنار صنایع بزرگ همچـون ذوب 
آهن، فوالد سـبا و ...قرار گرفته و از طرفی مسـیر مواصاتی چند اسـتان کشـور اسـت از 
این جهت این شـهر به دلیل توسـعه روز افزون شـاهد تحوالت عمرانی زیادی در سـالهای 
اخیـر بـوده بـه طوری که امروز بلوار عامه طباطبایی به رینگ تردد وسـائل نقلیه سـبک 

و سـنگین به خصوص کامیون ها مبدل گردیده اسـت.
وی با اشـاره به تردد بیش از 2 هزار کامیون در 12 سـاعت کاری از بلوار عامه طباطبایی، 
افـزود: امـروز بلـوار عامه طباطبایی عما به یکی از معابر اصلی شـهری تبدیل شـده که 
دائما شـاهد تردد اتومبیل های سـنگین اسـت و این تردد باال مخاطرات بسـیاری را برای 
مـردم شـهر ایجـاد کرده که طی سـال هاای اخیر نیـز موجب بروز تصـادف های متعددی 

است. شده 
جواد جمالی با اشـاره به اینکه بحث ایمنی در برنامه ریزی شـهری در 2سـال اخیر بسـیار 
مـورد توجـه بـوده اسـت،  تصریـح کرد: با توجـه به اینکه یکـی از مهمتریـن نیازهای هر 

شـهروند و یا بازدید کننده از شـهر، ایمنی اسـت، احداث کمربندی زرین شـهر-  سفید 
دشـت کـه یکی از مسـائل بنیادی خدماتی اسـت مورد توجه قـرار گرفت.

وی اضافه کرد: از دیگر مشـکات و آسـیب هایی که ورود ماشـین های سـنگین به شـهر 
ایجـاد می کننـد، بـروز ترافیـک، ایجاد سـر و صداهای گوشـخراش و نابهنجـار، تخریب 
محیط زیسـت، ایجاد آلودگی و در نتیجه سـلب آرامش و آسـایش شهروندان است بنابر 
این احداث این کمربندی می تواند مشـکات متعدد تردد خودروهای سـنگین را مرتفع 

سـاخته و ایمنی بیشـتر را برای مسـافران رقم بزند.
شـهردار زرین شـهر یادآور شـد: باتوجه به اجرای زیر سـاختها و طرحهای توسعه شهری 
طـی سـالهای اخیر و با وجود مشـکات مهمی از قبیـل میزان ترافیک باال،عبـور و مرور 
وسـایل نقلیه سـنگین ازمحورهای اصلی زرین شـهر ،افزایش تصادفات، کاهش سـطح 
خدمـات معابرشـهری و بـروز آلودگـی هـوا درشهر،شـهرداری زرین شـهر لـزوم احداث 
کمربنـدی از بلـوار توحیـد زرین شـهر به سـمت میدان وحـدت ورنامخواسـت به طول 

بیـش از 4 کیلومتر را در دسـتور کار خـود قراردهد.
وی ادامـه داد: از ایـن جهـت مطالعـات اولیـه ایـن پـروژه در دسـتور کار قرار گرفـت و 6 
طرح پیشـنهادی از سـوی مشـاور طرح به مجموعه شـهرداری ارائه گردید که در نهایت 
بـا تعامـل با شـهرداری های زرین شـهر، چمگردان، ورنامخواسـت و سـده لنجان بهترین 
مسـیر پیشـنهادی انتخاب گردید و برای تایید نهایی به  شـورای ترافیک تسـلیم شـد.

جمالـی بیـان کرد: مطالعات و طراحی کمربندی زرین شـهر- سـفید دشـت با اعتباری 
بالـغ بـر 900 میلیـون ریـال انجـام گردیـد و امیدواریم بـا اجرای ایـن پروژه بـرگ زرین 
دیگری در کارنامه شـهرداری زرین شـهر به ثبت رسیده و کام شهروندان را شیرین کند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ... و شورای عالی 
استانها و شورا و شهرداری تهران تشکیل شد.

نوذرپور در ادامه اظهار کرد: این کارگروه ها طی دوره 
فعالیت خود از خرداد 94 تا خرداد 95 با صرف بیش از 
شش هزار نفر ساعت وقت به بررسی دقیق مواد الیحه 

مدیریت شهری پرداختند.
وی در ادامه اعام کرد: الیحه مدیریت شهری، پس از 
ارزیابی های تخصصی یکساله که روی آن صورت گرفته 
در 155 ماده بزودی درکمیته فرعی کمیسیون خاص 
امور کانشهر تهران و سایر کانشهرها با حضور معاونان 
عالی  شورای  نمایندگان  و  دولتی  های  سازمان  و  وزرا 
استانها، شورای شهر تهران و استانداری تهران بررسی 

می شود.
در  آن  از  پس  الیحه  این  گفت:  خاتمه  در  نوذرپور 
سایر  و  تهران  کانشهر  امور  خاص  اصلی  کمیسیون 
کانشهرهای دولت به ریاست وزیر کشور و با حضور وزرا 
و معاونان رییس جمهوری، رئیس شورای عالی استانها، 
رئیس شورای شهر و شهردار تهران بررسی و پیش بینی 
می شود که الیحه یاد شده در اواخر سال جاری تقدیم 

مجلس شورای اسامی خواهد شد.
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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

آئین شکوهمند رونمایي از کتاب )دانشنامه رجال و مشاهیر شهر 
طالخونچه ( در تاریخ 25 شهریور ماه 1395 به اهتمام شهرداري 
و شوراي اسامي شهر طالخونچه و اجراي کم نظیر علیرضا بدیع 
شاعر و مجري رسانه ملي در سالن اجتماعات شهید آویني این شهر 
برگزار گردید . این اثر گرانمایه در پیرامون 28 شخصیت شامخ ونام 
آور شهر طالخونچه )طالقان جي( در 550 صفحه با آغازي برموقعیت 
مکانی و چگونگي وجه تسمیه نام شهر طالخونچه که بر روایت 
اسناد تاریخي قدیم به طالقان جي منسوب بوده است توسط فرزند 
فرهیخته این سرزمین دکتر احمد رضا یلمه ها جوانترین استاد تمام 
ادبیات کشور و ریاست دانشگاه آزاد اسامي شهر دهاقان تصنیف و 
تالیف گردیده است.در این نشست همایون که با حضورمسوولین 
استانی، شهرستاني نظیر جناب آقاي نفري مدیرعامل سازمان 
همیاري شهرداریهاي استان اصفهان ، نمایندگان محترم مردم در 
مجلس شوراي اسامي،سرکار خانم مهندس سعیدي نماینده مردم 
شهرستان مبارکه و سرکارخانم محمودی نماینده مردم شهرضا 
و دهاقان ،حجت االسام دکتر ارزاني معاونت اداره فرهنگ و 
ارشاد اسامي استان اصفهان و جمعي از اساتید حوزه و دانشگاه 
و هنرمندان و فرهیختگان به میزباني جناب مهندس احمدي شهردار 
شهر طالخونچه و اعضاي شوراي اسامي شهر و خیل عظیمي از 
شهروندان فهیم و عاقه مند برگزار گردید. در طلیعه آقاي غامي 
رئیس شوراي اسامي شهر ضمن خیر مقدم به حضار، از میهمانان 
و مدعوین حاضر قدرداني نمودند و عاوه بر تقریرات غرور آفرین 
مصنف اثر جناب آقاي دکتر یلمه ها با سخنراني فاخر استاد قربانعلي 
ابراهیمي عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسامي نجف آباد و بیانات 
فاخر حجت االسام دکتر ارزاني در باب ویژگي هاي این مجلدفخیم 
و تاثیر و اهمیت چنین آثار فرهنگي توام بود . در پایان با حضور 
مسئولین و فرهیختگان در میان شور و احساس زاید الوصف مردم 
عاقمند شهر طالخونچه به تاریخ و مواریث ماندگار این خطه برنامه 
رونمایي انجام گردید. همچنان که در این گنجواره ماحظه و مطالعه 
مي گردد نام گذشته شهر طالخونچه )طالقان جي(، مولود »صاحب 
بن عباد« وزیر دانشمند و شیعه پرور حکومت آل بویه مي باشد که 
از اولین بنیانگذاران کتابخانه هاي عمومي جهان اسام است .  از 
رهگذر تالیف این اثر ثمین در زمینه دانشنامه شخصیت ها به مشاهیر 
و اعاظم شهر از قرون گذشته تا معاصر این شهر همچون استاد فقید 
پرفسور محمدجواد شریعت استاد صاحب نام عرصه ادبیات، مترجم و 
محقق شرح مبسوطی را پرداخته که تراجم احوال شخصیتها گویاي 
معناي عظمت شهر طالخونچه)طالقان جي( در اعصار مختلف 
تاریخی است که شاید بتوان گفت از حیث شناسایي و معرفي، 
حق این شهر تاریخي چنان بایسته ادا نگردیده، اما اکنون به عزم 
بلند،جواني تاشگر و شیفته تاریخ زادگاهش، چنین به موطن خود 
اداي دین مي نماید تا اسباب افتخار و پیوندي میان نسلها و تاریخ را 
در قالب گنجواره اي گرانسنگ معرفي سازد و پنجره ي تازه ایي رو 
به وسعت شناخت شهري چنین عظیم بگشاید. باشد که این قبیل 
اقدامات مبارک با اعانت مسولین شهر مستمراً تداوم  و در حوزه هاي 
مختلف از گنجینه داشته هاي ژرف تاریخي طالقان جی، تازه به تازه 

شاهد خلق آثاري بدیع باشیم .

آیین رونمائی از کتاب دانشنامه 
رجال و مشاهیر شهر طالخونچه

محمد علی طرفه اظهارداشت: با توجه به حجم تردد، تسریع در 
اجرای پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران جزء پروژه های 

اولویت دار برای استان اصفهان است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، محمد علی 
طرفه در جلسه ی پیگیری ادامه ی پروژه ی قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران اظهارداشت: با توجه به حجم تردد و برنامه ریزی 
های انجام شده تسریع در اجرای پروژه قطار سریع السیر اصفهان- 

تهران جزء پروژه های اولویت دار برای استان اصفهان است.

طرفه با اشاره به توضیحات مجری طرح و قراردادهای منعقده با 
شرکت چینی  CREC و زمان بندی ارائه شده، راهکارهای رفع 

مشکات و نحوه تسریع در اجرای این پروژه را بررسی نمود.
افزود:  اصفهان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
دستگاه های متولی باید با استقرار در محل پروژه و تعیین 
پیگیری  را  پروژه  نیاز  مورد  مسائل  االختیار  تام  نماینده ی 
نمایند و مراحل اجرا و نحوه ی پیشرفت پروژه را به اطاع 

مردم شریف استان با توجه به مطالبات بحق آنان برسانند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان عنوان کرد: 
تسریع در اجرای پروژه قطارسریع السیر 
اصفهان- تهران جزء پروژه های اولویت 

دار برای استان اصفهان است

رضا)ع(  امام  والدت  در جشن  حاج حیدری  علی اصغر 
که در پایانه مسافری مهربین خمینی شهر برگزار گردید 
اظهار داشت: در جلسه ای مشترک با حضور مسئوالن 
شهرستان و مدیرعامل شرکت متروی اصفهان مقرر شد 
در آینده نزدیک عملیات احداث اولین ایستگاه مترو در 

خمینی شهر آغاز شود.
میدان  پروژه  تکمیل  با  گفت:  خمینی شهر  شهردار 
استقال شرایط برای احداث مسیر رفت  و برگشت خط 
مترو بین خمینی شهر با شهر اصفهان فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه پایانه مسافربری مهربین اولین طرح 
مشارکتی مردمی با شهرداری است، گفت: راه اندازی این 
پایانه مسافربری به  عنوان یک حرکت ماندگار و منابع 
تولید پایدار برای ارتقای شهر و رفاه حال شهروندان کلید 

خورد.
حاج حیدری تصریح کرد: از این پس به همت مدیرعامل 
و هیئت مدیره شرکت اسپادانا همسفرگشت کلیه خدمات 
حمل  و نقل مسافرین داخلی و زائرین عتبات عالیات در 

این مکان انجام می شود.
شهردار خمینی شهر بیان داشت: با انتقال شرکت های 
اتوبوسرانی بین شهری و مسافربری به محل جدید، باعث 
کاهش ترافیک سطح شهر و رفاه حال مسافرین خواهد 

شد.
وی ادامه داد: در سه سال گذشته همه تاش و توان خود 
را به کار بستیم  و موفق به راه اندازی و احداث 150 طرح 
جدید عمرانی، فرهنگی و خدماتی در خمینی شهر شدیم.

حاج حیدری با بیان اینکه خمینی شهر نیاز به همتی 
مضاعف برای کار و تاش مسئوالن با همکاری مردم دارد 
و تا سال های آینده باید جبران کمبودهای گذشته شود، 
گفت: درگذشته حق مردم خمینی شهر به معنای واقعی 

ادا نشده است.
نزدیک مجموعه فرهنگی  آینده  اینکه در  اعام  با  وی 
گفت:  شد،  خواهد  راه اندازی  نیلفروش زاده  شهید 
و  کار  دستور  در  خمینی شهر  ورودی های  ساماندهی 
یکی  مسافربری  پایانه  احداث  با  و  اجراست  مرحله  در 
خمینی شهر  کمربندی  جاده  به  شهر  اصلی  ورودی  از 

ساماندهی شد.
شهردار خمینی شهر اعام کرد: تا دو ماه دیگر ورودی 
دانشگاه آزاد ساماندهی می شود و در حال حاضر بخشی 
از عملیات زیرسازی و جدول گذاری انجام  شده و در آینده 

آسفالت این طرح انجام خواهد شد.
حاج حیدری بابیان اینکه فاز اول طرح احداث بام سبز 
به  عنوان طرح مکمل منطقه گردشگری   خمینی شهر 
چشمه الدر تا نوروز 96 تکمیل خواهد شد، گفت: مردم 
کشور  اقتصادی  رکود  شرایط  بدترین  در  خمینی شهر 

بهترین حامیان شهرداری بوده و هستند.
اینکه شهرداری خمینی شهر به  عنوان  با اشاره به  وی 
مهربین  مسافربری  پایانه  مالی  شریک  بزرگ ترین 
نهایت  تا  محسوب می شود، گفت: تاش خواهیم کرد 
با  این طرح مشارکتی  نهائی  تکمیل  برای  را  همکاری 
هیئت مدیره شرکت اسپادانا همسفر گشت داشته باشیم.

شهردار خمینی شهر: 

عملیات احداث اولین ایستگاه مترو 
در خمینی شهر به زودی آغاز می شود
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نشریه داخلی سازمان همیاری
شهرداری های استان اصفهان
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کار بررســی الیحــه مدیریــت شــهری در کارگــروه هــای 
تخصصــی شــش گانه کمیســیون خــاص امور کانشــهر 
تهــران و ســایر کانشــهرهای دولــت بــه اتمــام رســید و 
ایــن الیحــه بــزودی در کمیتــه فرعــی ایــن کمیســیون 
ــدار شــهرداری  ــد پای بررســی مــی شــود و الیحــه درآم
هــا در جلســه کمیتــه فرعــی کمیســیون خــاص امــور 
کانشــهر تهــران و ســایر کانشــهرهای دولــت بــا حضور 
معاونــان وزارتخانــه هــا و ســازمان هــا در حــال بررســی 

اســت.
ــا  ــهرداری ه ــازمان ش ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور  ــاون ام ــور مع ــی نوذرپ ــور، عل ــای کش ــاری ه و دهی
ــاری  ــا و دهی ــهرداری ه ــازمان ش ــای س ــهرداری ه ش
هــای کشــور گفــت: الیحــه مدیریــت شــهری که شــامل 
293 مــاده در موضوعــات مختلــف وظیفــه ای مربــوط به 
شــهرداری هــا نظیــر شهرســازی، موضوعــات اجتماعــی 
و فرهنگــی و هنــری، حمــل و نقــل و ترافیــک، محیــط 
زیســت و خدمــات شــهری و موضوعات مالــی و اقتصادی 
شــهر بــود در راســتای تحقــق مــاده 173 قانــون برنامــه 
پنجــم توســعه در ســازمان شــهرداری ها و دهیــاری های 
کشــور تهیــه و  در ســال 93 بــا امضــای وزیــر کشــور برای 
ســیر مراحــل قانونــی تصویب، تقدیــم دولت شــد و دولت 
آن را بــرای بررســی بــه کمیســیون خاص امور کانشــهر 

تهــران و ســایر کانشــهرها ارجــاع داد.
ــود ایــن الیحــه به صــورت  وی اضافــه کــرد: اگــر قــرار ب
ــران و  ــور کانشــهر ته ــادی در کمیســیون خــاص ام ع
ســایر کانشــهرهای دولــت بررســی شــود، زمــان بســیار 
زیــادی را بــه خــود اختصــاص مــی داد. بــه همیــن خاطر 
بررســی الیحــه از خــرداد 94 بــا تشــکیل شــش کارگروه 
تخصصــی شــامل کارگروه  های »ســاختار و تشــکیات«، 
» شهرســازی و معمــاری« ، » حمــل و نقــل و ترافیــک«، 
ــی و  ــهری« ، »فرهنگ ــات ش ــت و خدم ــط زیس » محی
اجتماعــی« و » منابــع مالــی و اقتصــادی«در دســتور کار 

قــرار گرفــت.
وی افــزود: جلســات ایــن کارگــروه هــا بــا حضــور 
ــای  ــازمان ه ــی و س ــای اجرای ــتگاه ه ــدگان دس نماین
عضــو از جملــه وزارت راه و شهرســازی، ســازمان حفاظت 
ــاد کشــاورزی،  ــرو، وزارت جه ــط زیســت، وزارت نی محی
ــان،  ــامی، وزارت ورزش وجوان ــگ و ارشاداس وزارت فرهن
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، ... و شــورای 
عالــی اســتانها و شــورا و شــهرداری تهــران تشــکیل شــد.

نوذرپــور در ادامــه اظهــار کــرد: ایــن کارگــروه هــا طــی 
دوره فعالیــت خــود از خــرداد 94 تــا خــرداد 95 بــا صرف 
بیــش از شــش هــزار نفــر ســاعت وقت بــه بررســی دقیق 

مــواد الیحــه مدیریــت شــهری پرداختند.
وی در ادامــه اعــام کــرد: الیحــه مدیریــت شــهری، پــس 
از ارزیابــی هــای تخصصــی یکســاله کــه روی آن صــورت 
گرفتــه در 155 مــاده بــزودی درکمیته فرعی کمیســیون 
ــا  ــران و ســایر کانشــهرها ب ــور کانشــهر ته خــاص ام

پروژه ریل باس نجف آباد به اصفهان سومین پروژه مشارکتی 
این شهر در حدود 3 سال اخیر است که مطمئنا در آینده به 
عنوان یک الگوی موفق کشوری در دیگر نقاط ایران نیز تکرار 

خواهد شد
شهردار نجف آباد گفت: به دنبال اجرای طرح های مشارکتی 
بخش  مشارکت  با  بار  تره  و  میوه  میدان  ساخت  همچون 
خصوصی و اجرای شبکه جمع آوری فاضاب شهری با کمک 
به اصفهان سومین پروژه  آباد  مردم، پروژه ریل باس نجف 
مشارکتی این شهر در حدود 3 سال اخیر است که مطمئنا در 
آینده به عنوان یک الگوی موفق کشوری در دیگر نقاط ایران 

نیز تکرار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری مسعود منتظری 
شهردار نجف آباد در مصاحبه با خبرنگاران ابتکاری بودن و 
مدیریت جهادی را مهمترین ویژگی این پروژه های مشارکتی 
دانست و گفت:» در کنار پروژه احداث میدان میوه و تره بار 
جدید نجف آباد که با سرمایه گذاری 60 میلیارد تومانی بخش 
خصوصی در زمینی به مساحت بیش از 62 هزار متر مربع 
مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد، پروژه شبکه جمع 
آوری فاضاب شهری نیز با ارائه طرح ابتکاری و پیگیری های 
مستمر نماینده مردم در مجلس و همکاری سایر مجموعه ها 
مانند اداره آب وفاضاب، شورای شهر و شهرداری با سرعت 

نسبتا خوبی ادامه پیدا کرده است.«
میزان  به  فاضاب  خانه  تصفیه  پساب  اختصاص  منتظری 
فضای  آبیاری  سال جهت  مدت سی  به  ثانیه  در  لیتر   120
سبز شهری را از جمله توافق های صورت گرفته شهرداری 
با مسئوالن مربوطه دانست و بیان داشت:» با توجه به محدود 
شدن منابع آبی در دسترس و افزایش چشمگیر هزینه های 
آبیاری فضای سبز، در شرایط کنونی حفظ و گسترش فضای 
موجود با محدودیت های خاصی مواجه است ولی با اختصاص 
این میزان پساب، یکی از بزرگترین دغدغه های شهرداری بر 
طرف و امکان افزایش سرانه فضای سبز به منظور کاهش 
آلودگی هوا فراهم خواهد شد.«شهردار نجف آباد ادامه داد:» در 
موضوع اجرای خط ریل باس نجف آباد به اصفهان نیز که وقت 
و انرژی بسیار زیادی را از مدیریت شهری به خود اختصاص 
داده،مهمترین انگیزه تسهیل دسترسی شهروندان نجف آباد 
و دیگر شهرهای واقع در مسیر به مرکز استان،کاهش تردد 
خودرویی در این مسیر و بالطبع آن کاستن از میزان آلودگی هوا 
و تصادفات رانندگی در این مسیر پر رفت و آمد است که آثار 
آن در آینده ای نه چندان دور ساکنین شهرهایی مانند نجف 
آباد،اصفهان ،گلدشت،کهریزسنگ،درچه،خمینی شهر وکوشک 

را منتفع خواهد کرد.«
تشکر ویژه از بلند نظری،حمایت ها و پیگیری های آخوندی 
و پور سید آقایی وزیر و معاون وزارتخانه راه و شهرسازی،زرگر 
پور استاندار و طرفه معاون عمرانی استانداری اصفهان، نماینده 
همراه  به  اصفهان  شهر  شورای  و  مجلس،شهردار  در  مردم 
شهرداری و مجموعه شورای شهرهای واقع در مسیر که منجر 
به تسریع در روند پیگیری و طی شدن مراحل مطالعاتی و 
تنظیم توافقات پروژه گردید، آخرین مطلب مطرح شده منتظری 

در این گفت و گو بود.

حضــور معاونــان وزرا و ســازمان های دولتــی و نمایندگان 
شــورای عالی اســتانها، شــورای شــهر تهران و اســتانداری 

تهــران بررســی مــی شــود.
ــس از آن در  ــه پ ــن الیح ــت: ای ــه گف ــور در خاتم نوذرپ
کمیســیون اصلــی خــاص امور کانشــهر تهــران و ســایر 
کانشــهرهای دولــت به ریاســت وزیر کشــور و بــا حضور 
وزرا و معاونــان رییــس جمهــوری، رئیــس شــورای عالــی 
اســتانها، رئیــس شــورای شــهر و شــهردار تهران بررســی 
و پیــش بینــی مــی شــود کــه الیحــه یــاد شــده در اواخر 
ســال جــاری تقدیــم مجلــس شــورای اســامی خواهــد 

شــد.
همچنیــن مدیرکل دفتــر برنامه ریــزی و بودجه ســازمان 
ــرد:  ــام ک ــور اع ــای کش ــاری ه ــا و دهی ــهرداری ه ش
الیحــه درآمــد پایــدار شــهرداری هــا در جلســه کمیتــه 
فرعــی کمیســیون خــاص امــور کانشــهر تهران و ســایر 
کانشــهرهای دولــت بــا حضــور معاونــان وزارتخانــه ها و 

ســازمان هــا در حــال بررســی اســت.
علــی اکبــر اســدی بــا بیــان مطلــب فــوق گفــت: ایــن 
ــاری  ــا و دهی ــهرداری ه ــازمان ش ــوی س ــه از س الیح
هــای کشــور و بــا همــکاری شــهرداری هــا و شــوراهای 
کانشــهرها و ســایر شــهرداری ها، شــورای عالی اســتانها، 
دبیرخانــه شــهرداری های کانشــهرها، ســازمان مدیریت 
و برنامــه ریــزی کشــور، وزارت امــور اقتصــاد و دارائــی و 
ســایر دســتگاه هــای ذیربــط تهیــه و تقدیــم دولت شــده 

اســت.
وی افــزود: ایــن الیحــه دارای 31 مــاده و الحاقیــه هــای 
ــواد آن  ــوم م ــش از دو س ــون بی ــت و تاکن ــه اس مربوط

بررســی شــده اســت.
 وی اضافــه کــرد: ایــن الیحــه پــس از تائیــد کمیته فرعی 
ــهر  ــور کانش ــاص ام ــی خ ــیون اصل ــه کمیس در جلس
تهــران و ســایر کانشــهرهای دولــت بــه ریاســت وزیــر 
محتــرم کشــور و بــا حضــور تنــی چنــد از وزرا و معاونــان 

رئیــس جمهــوری بررســی مــی شــود.
اســدی، شناســایی و تامیــن منابــع درآمــدی پایــدار برای 
شــهرداریها و مدیریــت مالــی وهزینه کرد شــهرداریها را از 

جملــه اهــداف تدویــن ایــن الیحــه ذکــر نمود.

شهردارنجف آباد:
سومین پروژه مشارکتی نجف آباد نیز 

الگوی کشوری خواهد شد
آخرین وضعیت لوایح مدیریت شهری و 

درآمدهای پایدارشهرداری ها
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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
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ــان  ــه شــرق اصفه ــد و منطق بخشــی از مشــکات هرن
مشــترک و بخشــی متفــاوت اســت. در اینکــه بــه دلیــل 
خشکســالی هــای چندســال اخیــر زندگــی مــردم شــرق 
اصفهــان بــا مشــکل مواجــه شــده شــکی نیســت. ایــن 
موضــوع یــک نیــاز جــدی و ضــرورت اســت کــه همــه 
ــگاه  ــد ن ــوری بای ــتانی و کش ــران اس ــووالن و مدی مس
خاصــی بــه شــرق اصفهــان داشــته باشــند. بــه واســطه 
ــه  ــه ای اســت ک ــه گون ــده رود، شــرایط ب خشــکی زاین
بایــد یــک اقــدام اورژانســی انجــام شــود. هرچنــد طــی 
چندســال گذشــته شــرایط کمی تلطیف شــده اســت. از 
طرفــی در خصــوص مشــکات خــاص شهرســتان هرنــد 
بایــد گفــت، بــا توجــه بــه فاصلــه حــدود 12 کیلومتــر 
هرنــد بــا زاینــده رود، زندگــی مــردم هرنــد و کشــاورزی 
آن وابســته بــه رودخانــه نبــود و بیشــتر از طریــق قنــات 
هــای شــهر انجــام مــی شــد. امــا بــه دلیــل اینکــه هرنــد 
از دیربــاز یــک شــهر اقتصــادی و مرکــز مبادلــه اقتصادی 
بیــن شــهرها و روســتاهای شــرق اصفهــان بــود، خودبــه 
خــود بــازار و اقتصــاد هرنــد از خشکســالی شــرق اصفهان 
ــرای شــهر  ــات منفــی ب ــد و تبع ــه شــدت آســیب دی ب
داشــت. از طرفی بخشــی از مشــکات این منطقــه را باید 
در ســاختار اداری موجــود جســت وجــو کــرد. بــه دلیــل 
ــد  ــه ادارات دارن ــی ک ــارات و وظایف ــت در اختی محدودی
نتوانســته انــد جوابگــوی نیازهای مــردم منطقه باشــند. از 
طرفــی عمــق محرومیــت از قدیــم االیــام در این شــهرها 
بــوده و نبود امکانــات رفاهی و تفریحی درد مشــترک کل 

منطقــه شــرق اســت.
ــه ورود  ــن زمین ــه در ای ــد ک ــه دارن ــا عاق ــهرداری ه ش
کننــد، امــا شــهرداری هــای شــرق اصفهــان محــروم و 
کــم درآمــد هســتند، بــه طــوری کــه بخــش عمــده ای 
از آنهــا تنهــا مــی تواننــد هزینــه هــای جــاری خــود را 
تامیــن کننــد و شــاید نتوانند بــه انتظــارات مردم  پاســخ 

مناســب دهنــد.
ــدک اســت کــه در حــوزه  ــا بحــث درآمــد ان مشــکل م
هــای مختلــف مدیریــت شــهری تاثیــر منفــی گذاشــته 
اســت. از زمانــی کــه شــهرداری هــا خودگــردان شــده اند، 
بنــا بــود دولت الیحــه درآمدهــای پایــدار شــهرداری ها را 
تقدیــم مجلــس کنــد کــه هنــوز این مهــم محقق نشــده 

ست. ا

ــه  ــردد ب ــی گ ــم برم ــکالت ه ــی از مش    يک
ــی. ــه امین ــهرک عالم ش

در مقطعـی از زمـان در کنـار شـهر هرنـد یک شـهرک 
بـه نـام عامـه امینـی ایجـاد کردند کـه بنیاد مسـکن 
نزدیـک بـه 1800 پـاک بـه شـهروندان واگـذار کـرد. 
در مجمـوع 20 تـا 25 درصـد در این شـهرک سـاکن و 
مابقـی رها کرده انـد و به نوعی بـرای فرزندان خود نگه 
داشـته انـد که مشـکات فراوانی به لحاظ آماده سـازی 
ایجاد کرده اسـت.بنیاد مسـکن به عنـوان واگذار کننده 
زمیـن، موظف به ارائه خدمات اسـت، امـا کوچک ترین 
خدماتـی ارائـه نشـده اسـت حتـی کاربری هـای پیش 
بینی شـده مثـل آموزش و پـرورش، بهداشـت و درمان 
و ... هـم عملیاتـی نشـده و شـهروندان مجبورنـد بـرای 
تامیـن کوچـک ترین نیـاز خود بـه بافت مرکزی شـهر 
مراجعـه کننـد کـه مشـکات فراوانـی بـرای مدیریـت 
شـهری ایجـاد کرده اسـت. هر چند پیگیری هـای زیاد 
شـده، امـا هنـوز نتیجه ای حاصل نشـده اسـت. البته از 
یـک زاویـه دیگـر ایـن اتفـاق برای شـهر یک ضـرورت 

بـود، امـا بهتـر می شـد آن را مدیریـت کرد.
هرنـد بیـش از 30 هکتار بافت فرسـوده خالی از سـکنه 
دارد کـه یـک معضـل اجتماعـی جـدی بـرای شـهر 
اسـت. اگـر بـه جـای سـاخت شـهرک جدیـد بـا توجه 
بـه تسـهیاتی کـه ارائه می شـد، بافت فرسـوده شـهر 
احیـا می شـد، نیـازی به توسـعه نامتوازن شـهر در این 

حـد نبود.
   بـا توجـه بـه تاريخـی بـودن هرنـد، آيا به 
آثـار تاريخـی اين شـهر توجهی شـده اسـت؟

ضـرورت رسـیدگی بـه آثـار تاریخـی یکـی از شـاخصه 
هـای توسـعه پایدار شـهری اسـت. بنابرایـن از آنجا که 
هرنـد یک شـهر قدیمی و تاریخی اسـت، بـا هماهنگی 
اداره کل میـراث فرهنگـی بـه صـورت جـدی بـه بحث 
مرمـت و بازسـازی آثـار تاریخـی از جمله بـازار قدیمی 
تاریخـی، بـرج هـای  انبارهـا، خانـه هـای  شـهر، آب 
کبوتـر و ... ورود کـرده ایـم و کارهـای خوبـی در ایـن 
زمینـه صـورت گرفتـه اسـت.  شـایان ذکـر اسـت یکی 
از شـاخصه هایـی کـه بـه توسـعه  شـهرهای کویری و 
شـرق اصفهـان کمـک می کنـد، توجه و اهتمـام جدی 
به مقوله گردشـگری اسـت؛ یعنی اگر بتوانیم در شـرق 

شهردار  هرند عنوان کرد: 

راه نجات شرق اصفهان، توجه به گردشگری است
اصفهـان بـا یـک مدیریت واحـد و یکپارچه یـک محور 
گردشـگری تعریف کنیم، این قابلیت در تمام شـهرها و 
روسـتاهای شـرق اصفهان وجود دارد کـه فضای خوبی 
در ایـن زمینـه فراهم کنند. یعنی اگر امروز خشکسـالی 
باعـث شـده بـه کشـاورزی و معیشـت مـردم منطقـه 
آسـیب جـدی وارد شـود، شـاید تنها مقولـه ای که می 
تواند جایگزین آن شـود و اشـتغال پاک و پرسـود برای 
مردم منطقه داشـته باشـد، توجه به گردشـگری اسـت.

بـا مطالعـه منطقـه ای را کـه ویـژه گردشـگری بـود، 
انتخـاب کردیم  و نهایتا قرار شـد ایـن منطقه به عنوان 
یـک مجموعـه گردشـگری به نـام »مجموعـه فرهنگی 
گردشـگری  آفتـاب« ایجـاد شـود کـه فضاهایـی را بـا 
مشـارکت بخـش خصوصی فراهـم کنیم. اقدامـات الزم 
بـرای اخـذ مجوز انجام شـده و با شـورای برنامـه ریزی 
اسـتان مطـرح کرده ایم کـه بتوانیم مصوبـه آن را  اخذ 
کنیـم. باتوجـه به وجود تصفیه خانـه ای که در نزدیکی 
شـهر اسـت اگـر بتوانیـم آب آن را بـه ایـن مجموعـه 
گردشـگری منتقل کنیم، هم به توسـعه هرنـد و هم به 
توسـعه شرق اصفهان کمک شـایانی می کند و در بلند 
مـدت محرک خوبـی برای توسـعه منطقه خواهـد بود.
   ظرفیـت هـای هرنـد در ايـن سـند بـرای 
سـرمايه گـذاران ديـده شـده؟ ايـن ظرفیت ها 

؟ مند ا کد
منطقـه ای کـه هرنـد در آن قـرار دارد یـک منطقـه 
ویـژه اسـت کـه مـی توانـد جذابیـت خوبـی بـرای 
ایـن شـهر در  اوال   باشـد.  سـرمایه گـذاران داشـته 
قـرار  اصفهان-نائین-بنـدر  بزرگـراه  کیلومتـری   14
دارد. همچنیـن در چهـار کیلومتـری خـط سراسـری 
راه آهـن و نزدیـک بـه فـرودگاه بیـن المللـی شـهید 
بهشـتی اسـت .  از طرفـی  هم در کنار  پنج شـهرک 
صنعتـی قـرار دارد کـه فعال بـوده و همه زیرسـاخت 
هـای الزم را دارنـد. بـه عنـوان یـک مزیـت، اینجـا 
مشـکلی بـه لحـاظ واگـذاری زمیـن بـه عنـوان یکی 
از ابزارهـای توسـعه وجـود نـدارد.در کنـار اینهـا باید 
برخـورداری از  یـک سـری معافیـت ها برای سـرمایه 
گـذاران را اضافـه کـرد. همچنیـن بنـدر خشـک کـه 
بخـش عمـده آن در کوهپایـه و هرنـد اسـت، یـک 

مزیـت بـرای سـرمایه گـذاران محسـوب مـی شـود.

همکار گرامی 
جناب آقای فاتحـی 

شهـردار محتـرم بهارستان

مصیبــت وارده در گذشــت مــادر گرامیتان را خدمت شــما تســلیت عرض 
نمــوده و از درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن مرحومــه رحمــت و غفــران و برای 

حضرتعالی صبر و شــکیبایی مســئلت مــی نمائیم.

همکار گرامی 
جناب آقای فراست

فرمانـدار محتـرم گلپايگان

مصیبــت وارده در گذشــت پــدر گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت عــرض 
نمــوده و از درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن مرحــوم رحمــت و غفــران و بــرای 

حضرتعالــی صبــر و شــکیبایی مســئلت مــی نمائیم.
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روز پنجشنبه 11 شهریور جلسه ای با حضور شهردار، معاون 
فنی و عمرانی ، مدیران و پیمانکاران و ناصرنفری مدیرعامل 
سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان و مهندس 
گودرزی ریاست شورای اسامی شهر نجف آباد در محل 

پروژه  برگزار شد.
به  توجه  با  آباد گفت:  نجف  منتظری شهردار  مهندس 
مشخص شدن دقیق خط بدنه مسیرهای مواصاتی منتهی 
به تقاطع  غیر همسطح در حال ساخت شهیدان حجتی و 
تکمیل آزادسازی های مورد نیاز این محدوده، سرعت اجرای 
این طرح مهم و زیرساختی که همزمان در 4 نقطه آغاز شده 

افزایش بیشتری پیدا کرده است.
پیمانکار طرح در حال حاضر اجرای باند های کندروی پروژه 
را نیز در دستور کار قرار داده تا پس از تکمیل آن ها، ترافیک 
مسیرهای اصلی به این باند های دسترسی انتقال پیدا کرده و 

مجمـع عمومی عادی به طور فوق العاده شـرکت سـاخت 
و نگهـداری آزادراه اصفهـان روز شـنبه 16 مـرداد 95 بـا 
حضور 99/2 درصد سـهامداران شـرکت در محل شرکت 
تشـکیل شـد. در این جلسـه ابتـدا هیئت رئیسـه مجمع 
آقایـان محمدعلی طرفـه معاون هماهنگی امـور عمرانی 
اسـتانداری اصفهان به سـمت رئیس مجمـع، ناصر نفری 
بـه نمایندگـی از سـازمان همیاری هـای شـهرداری های 
اسـتان اصفهـان و حمیدرضـا رحیمـی بـه نمایندگی از 
سـازمان خدمات طراحی شـهرداری های اسـتان اصفهان 
به سـمت ناظران مجمع، سید مسـعود واحدی به سمت 
منشـی انتخاب شـدند. در این جلسـه همچنین سازمان 
حسابرسـی به عنوان حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی 
شـرکت و آقـای ماشـاءالل الـه کاظمـی به عنـوان بازرس 
علی البـدل شـرکت )بـه مدت 1 سـال( انتخاب شـدند. 

مجمـع پـس از انتخاب هیئت رئیسـه و اسـتماع گزارش 

فعالیت های عمرانی در بخش مرکزی طرح ادامه پیدا کند.«
وی اضافه کرد: » با تدبیر و برنامه ریزی در نظر گرفته شده، 
انحرافی  به عنوان مسیر  پروژه  از دسترسی های  بخشی 
ترافیک مورد استفاده قرار خواهند گرفت که این امر به 
میزان زیادی از دوباره کاری و اتاف منابع جلوگیری خواهد 

کرد.«
الزم به ذکر است که در برخی پروژه ها به منظور منحرف 
کردن ترافیک از محدوده اصلی، مسیر های موقتی احداث 
می شود که در زمان بهره برداری از طرح بدون استفاده مانده 
و از مدار خارج می شوند که این امر مجموع هزینه های 
کیلومتر  حدود 10  می دهد.احداث  افزایش  را  عملیاتی 
در  آباد  نجف  شهردار  مخابرات  توسط  فیبرنوری جدید 
خصوص روند جابه جائی زیرساخت های موجود در مسیر 
اجرای پروژه نیز گفت: »خوشبختانه با بلند نظری و همت 

هیئت مدیـره و حسـابرس مسـتقل و بـازرس شـرکت 
تصمیماتـی اتخـاذ نمود که اهم آن به شـرح ذیل اسـت:

  صورتحسـاب سـود و زیان و صورت جریان وجوه نقد 
شـرکت و کلیـه پرداخت ها مورد تصویـب قرار گرفت.

و  اوراق  کلیـه  در  خـاص  سـهامی  درج  موضـوع   
اطاعیه هـا اصاح گـردد و عنوان اسـتانداری ظرف 6 ماه 

توسـط هیئت مدیـره موردبررسـی قـرار گیـرد.
 واگـذاری واحدهـای مجتمـع سـان آرا بـه سـازمان 

همیـاری ظـرف 6 مـاه تعییـن تکلیـف گـردد.
  اقدامـات الزم جهـت انتقال 5 واحد مجتمع سـان آرا 

بـه خریداران طی سـال 95 انجـام گردد.
  موضـوع اسـناد تضمینـی به مبلـغ 10 میلیـارد ریال 

ظـرف 6 مـاه حل وفصل گـردد.
 روزنامه کثیراالنتشار نسـل فردا جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

باالی دستگاه های خدمات رسان شهرستان، مشکل خاصی 
در این خصوص وجود ندارد به طوری که در حال حاضر اداره 
مخابرات جهت پیشگیری از قطع احتمالی فیبر نوری عبور 
کرده از محل تقاطع، احداث مسیر جدید 10 کیلومتری را 

از سمت باغ بانوان به سمت جوزدان عملیاتی کرده است.
وی این مسیر را بخش مهمی از شبکه فیبر نوری جنوب 
فوالدشهر  مانند  نیاز شهرهایی  کننده  برطرف  و  استان 
و شاهین شهر دانست و اضافه کرد: » این خط جدید با 
مدیریت اداره مخابرات به سمت خط اصلی جنوب استان 
هدایت شده و پس از برقراری اتصال، امکان قطع مسیر 
فعلی که در محدوده پروژه تقاطع غیر هم سطح شهیدان 

حجتی قرار گرفته، فراهم خواهد شد.
تقدیر ویژه از مدیران دستگاه های خدمات رسان منتظری با 
اشاره اهمیت این پروژه خاطرنشان ساخت جلسات هفتگی 
با حضور شهردار،  منظم  بصورت  میدان هرهفته  پروژه 
معاون فنی و عمرانی، مدیران و پیمانکار در محل میدان 
برگزار می گردد. وی با اشاره به برگزاری جلسات سنگین 
و متعدد با شرکت های خدمات رسان به منظور هماهنگی 
جابه جایی تاسیسات زیرساختی موجود در محل پروژه 
این خصوص،  در  توجه  قابل  نکته   « نشان کرد:  خاطر 
حضور میدانی مدیران ارشد این مجموعه ها در محل طرح 
و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های مورد نیاز است که در 

نوع خود قابل تقدیر محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »خط اصلی فاضاب در باند کندروی پروژه 
اجرا شده و نیازی به جابه جائی ندارد ولی در خصوص 3 
لوله گاز و سه خط انتقال آب شرب هماهنگی های الزم 
برای انتقال آن ها و یا اجرای مسیر های جدید انجام گرفته 
و به امید خداوند با مشکل خاصی در این خصوص مواجه 
نخواهیم شد.« الزم به ذکر است که بر طبق هماهنگی 
صورت گرفته با اداره برق، پایه های روشنایی موجود در 
مسیر پروژه نیز جمع آوری شده و پس از تکمیل طرح با 
اضافه شدن تعداد دیگری از این سازه ها، مجددا در نقاط 

مورد نیاز نصب خواهند شد.

 مجمع اختیار پرداخت پاداش بیان و پاداش سـالیانه 
مدیرعامـل و کارکنـان شـرکت را به پیشـنهاد مشـترک 
مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیـره تفویـض نمـود تـا بـا 

هماهنگـی ریاسـت مجمع اقـدام نمایند.
 حـق حضـور در جلسـات هیئت مدیـره شـرکت بـه 
میـزان یک چهلـم 1/40 حقـوق ثابت مدیرعامل بـه ازای 
هـر جلسـه 1/5 سـاعته تعییـن گردیـد به شـرط آن کـه 

تعـداد جلسـات از 8 جلسـه در مـاه بیشـتر نگردد.
قابل ذکر اسـت که سـازمان همیاری های شـهرداری های 
اسـتان اصفهان  8690 سـهم، سـازمان خدمات طراحی 
شـهرداری های استان اصفهان  40سـهم، سازمان عمران 
زاینـده رود 40 سـهم و شـرکت تـوکا بتـن 70 سـهم از 
تعـداد کل سـهام بـه ارزش هشـت میلیـارد و هشـتصد 
و چهـل میلیـون ریـال سـهامداران ایـن شـرکت  را دارا 

می باشـند. 

تسریع اجرای 
تقاطع شهیدان حجتی

 با تکمیل آزادســازی ها

تشکیل جلسه مجمع عمومی 
شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان
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ابوالحسن غفاری کاشانی درباره 
جوشقان قالی می نویسد1:

شـمال  طـرف  از  قالـی  جوشـقان  دهسـتان   «
محـدود اسـت بـه حومـه کاشـان و از جنـوب بـه 
مورچه خـورت اصفهـان و از مشـرق بـه شهرسـتان 
نطنـز و از مغـرب به شـهر گلپایگان. این دهسـتان 
در دامنـه کوه هـای کرکس واقع شـده اسـت. قرای 

آن 23 و جمعیـت آن ده هـزار نفـر اسـت.«

در فرهنگ دهخدا آمده است:
» جوشـقان قالـی قصبـه مرکـزی دهسـتان، تابـع 
شهرسـتان کاشـان و بـه جوشـقان قالـی معـروف 
اسـت. در شهرسـتان کاشـان دو جوشـقان وجـود 
به واسـطه  را  نیاسـر  دهسـتان  جوشـقان  دارد. 
قالـی  جوشـقان  »اسـترک«  قصبـه  بـه  نزدیکـی 
را  میمـه  نزدیـک  قالـی  جوشـقان  و  اِسـترک 
قالـی  جوشـقان  آن  قالـی  معروفیـت  به واسـطه 
می نامنـد. آب این قصبه از رشـته قنـات و رودخانه 
آن  عمـده  محصـول  می گـردد.  تأمیـن  »کـن« 
غـات، حبوبـات، انگـور، سـیب زمینی و میوه جات 
قالی بافـی  لبنیـات و صنایع دسـتی  و  سردسـیری 
بـدون نقشـه و کرباس بافی اسـت. قالی هـای نقش 

جوشـقان قالـی در کشـور معـروف اسـت.«

  وجه تسمیه
  واژه ی جوشـقان از صـورت تغییـر شـکل یافته ی 
»جوشـق«  و  »جوسـق«  بـه  کوشـک  کلمـه ی 
بـه  معنـای قصـر و کاخ ساخته شـده اسـت. ایـن 
و  َملـس  و  َمیخـوش  آب وهـوای  علـت  بـه  شـهر 

موقعیـت  به واسـطه ی  کـه  دلپذیـری  و  خنـک 
جغرافیایـی ویـژه اش در آن قـرار داشـته همـواره 
موردتوجـه مردمـان ایـن نواحـی بـوده و بـر طبق 
ایـران،  در  باغشـهری  معمـاری  دیرینـه ی  سـنت 
سـاختی خـوش نشـینانه و ویایـی یافتـه بـوده و 
ازلحـاظ نام گـذاری بـه دو محلـه ی »کوشـکه« در 
قسـمت  در  کوشـک«  »چالـه  و  جنـوب  قسـمت 
شـمال تقسـیم می شـده اسـت، بـه همیـن خاطر، 
در خوانـدن بـه صیغـه ی اسـم جمـع »کوشـکان” 
نامیـده می شـده و در سـیر تطـور تاریخـی زبـان  
بـه »کوشـکون« و  »جوشـقون« در زبـان محـاوره 
و  معیـار  زبـان  در  قالـی«  »جوشـقان  و  محلـی  

رسـمی تبـدل یافتـه اسـت.

موقعیت جغرافیایی2 

::: جغرافیای تاریخی
جوشـقان قالـی قدمتـی چنـد هزارسـاله دارد امـا 
بنـا به منابع موجـود جغرافیای تاریخی، نخسـتین 
بـار اصطخـری3 در ذکر مسـافت شـهرهای جبال، 
نـام آن را بـا ضبـط »خونجـان« در سـی فرسـخی 
شـهر اصفهـان ضبط کرده اسـت. همچنین حسـن 
بـن محمد قمـی در سـال 378 هـ 0 ق جوشـقان 
قالـی را در رسـتاق قاسـان )کاشـان( ذکـر کـرده 
و  هشـتم  سـده های  در  قالـی  جوشـقان  اسـت. 
نهـم،  منطقـه ای بـا 556 تـن جمعیـت و مالیاتـی 
2398 تومانـی بـوده اسـت و در زمـان صفویـان 
یکـی از سـه مرکز بـزرگ قالیبافی ایران. در سـده 
سـیزدهم، کانتر کاشـانی در کتاب خود جوشـقان 

سفـرنامه

اندر احوال دیار قالی؛ 
از خونجان تا جوشقان قالی



نشریه داخلی سازمان همیاری
شهرداری های استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com

منابع و مآخذ:

1_ ابوالحسن غفاری معروف به صنیع  امللک )1192 کاشان - 1245 تهران( از نقاشان مشهور ایرانی است. وی فرزند میرزا محمد غفاری و از 

خانواده قاضی عبداملطلب غفاری کاشانی محسوب می شود.

2-  متامی اطالعات از دیباچه ی کتاب » قالی جوشقان قالی از صفویه تا امروز« نوشته ی رحمت الله زرگری برگرفته شده است.

3_ ابو إسحق إبراهیم بن محمد الفارسی معروف به اصطخری )تاریخ مرگ: 336 خورشیدی( از جغرافیدانان و نقشه کشان برجسته ایران در 

سده  4 هجری قمری و 10 میالدی است.

قالـی را به صـورت  هـای »دشـت جوشـقان قالـی« و 
»قصبـه و محـال جوشـقان قالـی« یادکـرده اسـت. 
در سـال 1260 هــ . ق جوشـقان قالـی از زمین لـرزه 

آسـیب های زیـادی دیـده اسـت.

::: جغرافیای طبیعی
 جوشـقان قالـی یکـی از مراکـز دهسـتان از بخـش 
قمصر کاشـان و ازنظـر جغرافیایی در قسـمت جنوبی 
ایـن بخـش واقع شـده اسـت.  فاصلـه ی ایـن شـهر تا 
مرکـز شهرسـتان کاشـان هشـتاد کیلومتر و تـا مرکز 
اسـتان اصفهـان 105 کیلومتـر اسـت. ایـن شـهر از 
طـرف شـمال بـا شـهر کامـو و چـوگان ، از طـرف 
جنـوب با شـهرهای  میمـه و وزوان ، از طرف مشـرق 
بـا شـهر نطنـز و از طـرف مغـرب بـا شـهر گلپایـگان 
همسـایه اسـت. جوشـقان قالـی در طـول جغرافیایی 
31 و 51 و در عـرض جغرافیایـی 36 و 23 واقع شـده 
و در فاصلـه ی 2270 متـری از سـطح دریا قـرار دارد.

 جوشـقان قالی شـهری اسـت میـان دو کـوه و هوای 
آن سردسـیری. آب موردنیـاز آن از چشمه سـارها و 
قنـوات بـه دسـت می آیـد. در سـال 1278 هــ . ق 
معـادن زغال سـنگ، گوگـرد و زرنیـخ در جوشـقان 
قالـی کشـف می شـود. محصـول عمـده ی آن غـات، 
حبوبـات و لبنیات اسـت. شـغل اصلی مـردم در قدیم 
بـوده کـه  قالیبافـی  و  بیشـتر کشـاورزی، دامـداری 
امـروزه با پیشـرفت زندگی شـهری و دالیلی همچون 
مشـکات معیشـتی، دگرگون شـدن سـبک زندگی و 
اقتصـاد نـا پویـا رو بـه ضعف نهـاده و باعـث مهاجرت 

سـاکنان آن بـه شـهرهای اطراف شـده اسـت. 
 

روزگار رفته
در سـال 1304 هــ . ق حکومـت جوشـقان قالـی بـه 
ظـل السـلطان فرزند ناصرالدین شـاه واگذار می شـود. 
در سـال 1307 هــ . ق درآمـد حاصلـه از مالیات های 
جوشـقان قالـی 96 خـروار گنـدم و جـو و 120 قران 
بـوده اسـت.  در سـال 1327 هــ . ق جوشـقان قالـی 

به مدت ده سـال توسـط نایب حسـین کاشـی غارت 
می شـود. 

آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری جوشقان قالی
دفـن  مـردگان  همـراه  بـه  کـه  سـفالین  کوزه هـای 
می شـده، قلعـه نیمـه ویرانـی در راونـج علیـا، مقبـره 
میـر عاءالدیـن مربـوط به سـال 730 هــ . ق، منزل 
همایونی هـا و دو بـرج قدیمـی در محله هـای تکیـه و 

در دشـت.

جاذبه های مذهبی
وجـود مقبـره ی دو امامزاده قاسـم و محمد از نوادگان 
عاشـقان  زیارتـگاه  را  محـل  ایـن  )ع(  چهـارم  امـام 
والیـت در شهرسـتان کاشـان و روسـتاهای اطـراف 

اسـت.  نموده 

مشاهیــر
از بـزرگان جوشـقان قالی می تـوان از میـر عاءالدین 
)عارف و نماینده ی شـاه اسـماعیل صفوی(، میر شـاه 
تقـی جوشـقان قالـی )فاضـل و خوشـنویس دوره ی 
)شـاعر  قالـی  جوشـقان  شـعیب  خواجـه  صفـوی(، 
مشـهور صفویان(، نیاز جوشـقان قالی )شـاعر سـده ی  
سـیزدهم( میـر سـید احمـد کرمانی )متوفـی 1329 
هــ . ش( از علمـای جوشـقان قالـی، اسـتاد نعمـت 
الـه جوشـقان قالـی )بافنده ی مشـهور فـرش در دوره 
صفویـان(، یکتـا جوشـقان قالی )شـاعر مشـهور عصر 
)شـها  مروجـی   حسـن  سـید  و  20ه.ش(  دهـه ی 
جوشـقان قالـی( شـاعر و مدیحه سـرای معاصـر نـام 

. برد
برج حسن تعریفی جوشقان قالی
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از جاذبه هـای گردشـگری شـهر جوشـقان قالی 
بگويید؟ برايمـان 

تاریخی ترین اثر شناخته شـده در جوشـقان قالی سـدی 
تاریخی اسـت که در منطقه جنوبی شـهر شناسایی شده 
و متعلـق بـه اوایل دوره ساسـانیان اسـت. دره ی منتهی 
به این سـد ازلحاظ چشـم انداز طبیعی بسـیار زیباسـت 
.گل هـای »سـریش« کـه اوایـل خردادمـاه در ایـن دره 
می روینـد، به صورتـی باورنکردنی هوش ربـا و جذاب اند. 
اینجـا از مراکـز مهم تولید گل کاشـان اسـت و به لحاظ 
کیفیـت گل و گاب، یکـی از نواحی بسـیار برجسـته ی 
این منطقه محسـوب می شـود. یکی دیگـر از جاذبه های 
این شـهر، بقـاع متبرک امامزاده قاسـم و امامزاده محمد 
اسـت. همچنیـن بقعـه ی تاریخـی دیگـری بـه نـام میر 
عاءالدیـن در ایـن ناحیـه وجـود دارد کـه از عرفـای 
عصـر صفویـه بـوده اسـت. بـرج حسـن تعریفـی، حمام 
محلـه پاییـن، بافت تاریخی شـهر و منطقه گردشـگری 
کیاب نیز ازجمله جاذبه های گردشـگری جوشـقان قالی 
اسـت. چنانکـه در ایـام تعطیـل، چیزی نزدیـک به500 
تـا 700 نفـر گردشـگر داخلـی در ایـن منطقـه حضـور 
پیـدا می کننـد و سـعی ما نیـز بـر آن بوده اسـت که در 
طبیعـت منطقه ای مانند کیاب دسـت برده نشـود. مورد 
دیگـر، احداث بوسـتان طبیعت و بوسـتان100 هکتاری 
پیش بینی شـده ای اسـت کـه در انتظـار سـرمایه گذاری 
برای آن هسـتیم. همچنین در مجاورت شـهر، مجموعه 
گردشـگری-پذیرایی  خاتـون راداریـم که توسـط بخش 
خصوصـی هم اکنون در حال سـاخت و تکمیـل امکانات 

تفریحی و گردشـگری اسـت.
قالـی جوشـقان به عنـوان اصلی ترین مؤلفه ی شناسـایی 

ایـن شـهر در چـه وضعیتی به سـرمی برد؟
چنانچـه بخواهیـم بـا گذشـته قیـاس کنیـم، وضعیـت 
چنـدان خوبـی نـدارد. تعـداد دارهـای قالی بـه یک دهم 
کاهش یافتـه درحالی کـه همیـن مؤلفه می توانـد اقتصاد 
محلـی جوشـقان قالـی را نجـات دهد. بر همین اسـاس 
و بـا توجـه بـه ایـن پتانسـیل، ما جلسـات زیـادی برای 
موضـوع احیـا قالی تشـکیل دادیم که قرار بر این شـد تا 
با پیگیری شـهرداری، شرکتی برای تولید قالی دستباف 
جوشـقان قالی تشـکیل شـود که خوشـبختانه پس از 2 
سـال پیگیری، سـرانجام این شـرکت را تأسـیس کردیم 
و چنـدی پیـش نیـز مراسـم افتتاحیـه آن بـه همراهی 
چند تن از مسـئوالن برگزار شـد. شـرکت قالی دستباف 
جوشـقان قالـی فعالیت خـود را با 13 نفر شـروع کرده و 
یقیناً در مبحث اشـتغال زایی برای سـاکنان شـهر بسیار 
مؤثـر خواهـد بود. حتـی مایلم باکمال خوشـحالی اعام 
کنـم کـه احتمال آن وجـود دارد تا در آینـده ای نزدیک، 
قالی جوشـقان به ثبت جهانی برسـد. البتـه فقط به بعد 
میراثـی آن نـگاه نمی شـود بلکه این گونه کمک شـایانی 

هـم بـه چرخه ی اقتصاد شـهری خواهد شـد.
 بـا توجـه بـه بحـث رشـد منفـی جمعیـت و 
مهاجـرت در سـال های اخیـر، دلیـل مهاجـرت 
مـردم جوشـقان قالی به شـهرهای ديگـر را چه 

؟ نید ا مید
یکـی از دالیـل مهم مهاجـرت افراد از شـهرهای کوچک 
بـه بـزرگ، نبودن شـغل مناسـب و عـدم امکانـات الزم 
ایـن شـهرها نسـبت به مناطـق بزرگ تر اسـت کـه باید 
با سیاسـت گزاری های مناسـب از تـداوم چنین روندی 
ممانعـت شـود. در ایـن راسـتا، الزم اسـت امکاناتـی بـه 

برنامه ریزی هـای  بـا  و  ارائـه شـود  شـهرهای کوچـک 
سـنجیده از سـیر صعودی مهاجرت ها جلوگیـری گردد 
ولی با توجه به آمار موجود، هرسـاله شـهرهای کوچک، 
می شـوند.  بزرگ تـر  بـزرگ،  شـهرهای  و  کوچک تـر 
بـرای  قالـی  جوشـقان  نیـاز  اساسـی ترین  ازایـن رو، 
جلوگیـری از مهاجرت سـاکنانش، ایجاد اشـتغال پایدار 
و در مرحلـه ی بعـد، ایجـاد امکانـات اولیـه کافی اسـت. 
به گونـه ای که دسترسـی مردم به ادارات تسـهیل شـود. 
امکانـات تفریحـی و رفاهـی مـردم تـا حد امـکان فراهم 
شـود و خدماتـی ارائـه شـود کـه مـردم بتوانند آسـوده 

زندگـی کنند.
جوشـقان قالـی در چـه مرحلـه ای از طرح هـای 

سـه گانه سـاماندهی شـهری قـرار دارد؟
 در حـدود 8 سـال پیـش ، طـرح جامعـی بـرای شـهر 
جوشـقان قالـی و کامـو طراحی شـد که پـس از جدایی 
ایـن دو بخـش از یکدیگـر، طـرح پیشـنهادی دیگـری 
در حـال تدویـن اسـت و هم اکنـون در مرحلـه ی اسـناد 
پیشـنهادی بـه سـر می بـرد ولـی فعـًا طـرح قانونـی و 

جـاری جوشـقان، طـرح هادی اسـت.
در طـرح جامـع سـعی شـده کـه چشـم اندازهای بکـر 
طبیعـی و باغـات آن حفـظ شـوند و زمین هایـی کـه 
امـکان زراعی بـودن را ازدسـت داده اند، به پیشـنهادهای 
آتـی بـرای کاربـری مسـکونی تبـدل یابنـد. همچنیـن 
تـاش مـا بـر آن بوده کـه با توجـه به ویژگی های شـهر 
جوشـقان قالـی در مقولـه گردشـگری، پس از شـناخت 
موقعیت هـا و سـنجش پتانسـیل ها، طرح هایـی را مبنی 
جاذبه هـای  و  محیط زیسـت  از  بهینـه  اسـتفاده ی  بـر 
توریسـتی ایـن شـهر تنظیـم کنیـم. در ضمـن شـبکه 

نگاه شهر در گفت وگو با شهردار جوشقان قالی: 

جوشقـان دیـار قالـی
علـی پیراینـده اهـل کاشـان و دانش آموختـه مهندسـی عمـران اسـت. وی پیـش از 
منصوب شـدن به شـهرداری جوشـقان قالی، مدتی در شـهرداری نوش آباد و مشکات 
نیـز فعالیـت داشـته و در تاریـخ 27 /1392/9 بـا حکـم اسـتاندار محتـرم اصفهـان به 

سـمت اولین شـهردار شـهر جوشـقان قالی منصوب شـده اسـت. 
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معابـر شـهری نیـز بازسـازی معقولی را می طلبـد که در 
قالـب این طرح بـه آن ها خواهیـم پرداخت. امـا نکته ای 
انتقادی نسـبت بـه این طـرح وجـود دارد و آن، طوالنی 
شـدن زمـان تدویـن طـرح جامـع اسـت کـه مـا بارهـا 
به صورت مکتوب و شـفاهی این موضوع را به مسـئولین 
ذی ربـط اعـام کرده ایـم اما متأسـفانه به هـر دلیلی که 
هسـت، توجهـات الزم صـورت نمی گیـرد. البتـه یکی از 
علـل بسـیار مهـم طوالنی شـدن ایـن روند، توجـه زیاد 
مسـئوالن بـه 5 شـهر بزرگ اصفهـان اسـت. چراکه این 
5 شـهر نسـبت به 102 شـهر دیگر اسـتان دارای رشـد 
و آمار جمعیتی بیشـتری اسـت و طبیعـی می نماید که 
اغلـب زمـان ادارات، مبـذول این شـهرهای بزرگ شـود. 
دلیـل دیگـر آن نیز وقفه ای اسـت که جدایی جوشـقان 

قالـی و کامـو در اجـرای ایـن طرح ایجـاد کرد.
 درآمد شهرداری از چه منابعی تأمین می شود؟

متأسـفانه در این زمینه شـرایط چندان مطلوبی نداریم. 
ما بیشـتر وابسـته به کمک های دولت هسـتیم. مقداری 
هـم درآمد حاصـل از عوارض شـهری راداریم که چندان 

نیست. قابل توجه 
چـه مقـدار از بودجـه سـال95 ايـن شـهرداری 

اسـت؟ تحقق يافتـه 
بودجـه سـال 95 شـهرداری جوشـقان قالی1میلیـارد 
و600 میلیـون تومـان اسـت کـه حـدود 40 درصـد آن 
تحقق یافتـه و بـرای مابقـی نیـز تـا پایـان سـال فرصت 
باقـی اسـت. ایـن بودجـه بـرای سـال های 93 و94 هـم 
بـر همیـن رقم بسته شـده بـود، ایـن در حالی اسـت که 
هزینه هـا بـاال رفته اما میـزان بودجه همچنـان در جای 

قبلـی خـود باقی مانده اسـت. 
درزمینه فضای سـبز شـهری چه اقداماتی انجام 

داده ايد؟
 در ایـن زمینـه 12 هکتـار گلسـتان محمـدی به عنوان 
فضای سـبز حاشـیه بلـوار ورودی شـهر، در فـاز اجرایی 
قـرار دارد. بـا ایـن کار توانسـته ایم هـم فضـای سـبز 
شـهری را احیـا کنیـم، هـم از گونـه ی گیاهـی بسـیار 
کم آبـی بهـره بگیریـم کـه کامـًا منطبـق بـا فرهنگ و 
موقعیـت جغرافیایی شـهر اسـت و پتانسـیل آن را دارد 

کـه به عنـوان یکی از منابـع درآمد پایدار شـهری بر روی 
آن سـرمایه گذاری شـود.

اهـم فعالیت هـای عمرانی شـهرداری جوشـقان 
قالـی را بیـان کنید.

عـاوه بـر مباحـث جـاری شـهری مثـل آسـفالت معابر 
کـه در ایـن 3 سـال حـدود 10میلیـارد ریـال بـرای آن 
هزینه شـده اسـت، می توان به سـاماندهی بلـوار ورودی 
شـهر با کاشـت درخـت و راه اندازی سیسـتم روشـنایی 
آن اشـاره کـرد. این بلوار، بین جوشـقان قالی و شـهرک 
وحدت واقع شـده کـه هم اکنـون در حـال جدول گذاری 
شـبکه معابـر آن هسـتیم. یکـی دیگـر از پروژه هـای 
عمرانی شـهرداری جوشقان، سـاماندهی رودخانه فصلی 
این شـهر اسـت. از بدو ورود، شـروع به سـاختن بدنه ی 
رودخانـه کردیـم کـه تاکنـون بیـش از 50 درصـد آن 
دیوارچینـی شـده و مقـداری جزئـی از آن باقی مانـده تا 
بـه یـاری خـدا با سـاخت آن، دیگـر نگران سـیاب های 
بهـاری و زمسـتانی نباشـیم. مـوارد دیگـر، اصاحـات 
اساسـی ساختمان شهرداری و سـاماندهی گلزار شهدای 
جوشـقان قالی اسـت. اقدام مهـم دیگر شـهرداری،  رفع 
نگرانی شـهروندان برای آمدوشـد به برخـی از مکان های 
شـهری بـه دلیـل دسترسـی دشـوار ازلحاظ مسـافت و 
نبـود جـاده ی ایمـن و اصولـی بـود. بـر همیـن اسـاس، 
شـهرداری احداث و ایجاد 2 کمربندی را در دسـتور کار 
خـود قـرارداد. جـاده ی کمربندی شـرقی و غربی شـهر 
تـا شـهروندان بتواننـد از هـر 2 محـل بـه قسـمت هایی 
از فضاهـای شـهری دسترسـی داشـته باشـند. از دیگـر 
پروژه هـا، جـاده ی آنتنی اسـت که شـهر جوشـقان قالی 
را از بن بسـت خـارج خواهد کـرد. خوشـبختانه طراحی 
آن انجام شـده و در ماه هـای آتـی به بهره بـرداری خواهد 
رسـید. مـورد دیگـر، خریـد خودروهـای حمـل زبالـه 
اسـت. همچنیـن یکـی از کارهایـی کـه بـه آن افتخـار 
زیـادی می کنـم، بحـث تفکیـک زبالـه از مبدأ اسـت. با 
بررسـی های انجام شـده توسـط کارشناسـان شـهرداری 
متوجـه شـدیم کـه مقـدار زیـادی زبالـه ی تر و خشـک 
باهـم دفـن می شـوند کـه این گونـه آسـیب زیـادی بـه 
سیسـتم محیط زیست وارد می شـد. بنابراین، در وهله ی 
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اول شـروع بـه مقولـه فرهنگ سـازی بـرای جـدا کردن 
زباله هـای تـر و خشـک از مبـدأ کردیـم. زمـان زیـادی 
صـرف این کار شـد، چون در قـدم اول نیازمند همکاری 
شـهروندان بودیـم. از همین روی، به تمام مـدارس ورود 
ایـن  اهمیـت  دانش آمـوزان  تک تـک  بـرای  و  کردیـم 
موضـوع را توضیـح دادیـم. همچنیـن بـه سـطح شـهر 
رفتیـم و در طرحـی خانـه بـه خانـه، با همه شـهروندان 
در خانه هایشـان بـه گفتگـو نشسـتیم و پـس از تبلیغ و 
اطاع رسـانی الزم، کار تفکیـک را شـروع کردیـم. مردم 
جوشـقان قالـی در ایـن طرح همـکاری بسـیار خوبی با 
مـا داشـتند. درنهایت هـم درآمـد حاصل از فـروش این 
پسـماندها را هـر بار در تجهیز ایسـتگاه پسـماند هزینه 
می کنیـم. البتـه شایسـته اسـت از همراهـی و همگامی 
اعضـا محتـرم شـورای اسـامی شـهر نیز تشـکر نمایم.

بزرگ تريـن پـروژه ی شـهرداری جوشـقان قالی 
در حـال حاضر چیسـت؟

بین جوشـقان قالی تا میمه در حدود 10 کیلومتر فاصله 
اسـت کـه مقـداری از آن در حریـم جوشـقان، مقـداری 
در محـدوده ی کاشـان و مقـداری هـم در محـدوده ی 
شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه اسـت. واقعیـت امـر 
آن اسـت کـه عمـده تـردد ایـن جـاده مربوط بـه مردم 
جوشـقان قالی اسـت که متأسـفانه تصادفات زیـادی در 
ایـن محـل صـورت می گیـرد. بـا تکـرار چنین حـوادث 
ناگـواری، عزم شـهرداری برای به سـامان کـردن جاده ی 
ایـن محل جزم شـد و در سـفری کـه مدیر سـازمان راه 
و شهرسـازی اسـتان به جوشـقان قالـی داشـت، در این 
مـورد بـا ایشـان بـه گفتگـو نشسـتیم امـا مسـئله عدم 
اعتبـار بـرای چنین طرحی از سـوی ایشـان عنوان شـد 
ولـی مـا همچنـان بر ایجـاد ایـن جـاده اصـرار ورزیدیم 
تـا آنکـه باالخره توانسـتیم قول مسـاعد آسـفالت کردن 
جـاده را از ایشـان دریافـت کنیم، به شـرطی که تمامی 
عملیـات زیرسـازی آن به عهده ی شـهرداری جوشـقان 
قالی باشـد. 2 سـال از وقت ما صرف این موضوع شـد تا 
این قول شـفاهی به متن مکتوب تبدیل شـود. پس ازآن 

بـی فـوت وقـت بـه سـراغ معـدن داران منطقـه رفتیـم 
ایشـان هـم بـا روی گشـاده از ایـن پیشـنهاد اسـتقبال 
کردنـد و پذیرفتنـد که زیرسـازی جاده را انجـام دهند و 
این گونـه ما میانجی اداره راه و شهرسـازی و معدن داران 
شـدیم. 30 میلیارد ریـال ارزش پروژه جاده ای اسـت که 
بیـن جوشـقان قالـی و میمه احـداث می شـود. در حال 
حاضـر خیرین در حال انجام زیرسـازی های آن هسـتند 
و مـا نیـز در حـد تـوان خـود بـه آن ها کمـک می کنیم. 
ایـن مورد، یکـی از پروژه های برگزیده اسـتان اسـت که 
بـا همیاری نهادهـای خصوصی، دولتی و مشـارکت های 
مردمی به انجام رسـیده اسـت. هم اکنون نیـز 90 درصد 
زیرسـازی جـاده انجام شـده و مـا امیدوارانـه در انتظـار 
تحقق قول سـازمان راه و شهرسـازی هسـتیم. شایسـته 
اسـت از خیریـن محتـرم راه سـاز نیـز کمـال تشـکر و 

قدرانـی را بنمایم.
شـهرداری جوشـقان قالـی در راسـتای تحقـق 
مقولـه ی  اقتصـاد مقاومتـی چـه فعالیت هايـی 

انجـام داده اسـت؟
به موضوع بسـیار مهمی اشـاره کردیـد، موضوعی که به 
طرز ویژه ای با سـاختار تاریخی و فرهنگی شـهری مانند 
جوشـقان قالی همخوانی دارد. اگر با دیدی کارشناسـانه 
بنگریـم متوجـه خواهیم شـد کـه علـت آن، جغرافیای 
خـاص ایـن منطقـه و نوع زیسـت- بوم و طرز معیشـت 
مـردم این دیار اسـت. مصـداق بارز ایـن موضوع، فعالیت 
مردم در تولید محصوالت موردنیازشـان درگذشـته بوده 
اسـت چراکه اسـاس معیشـت روسـتایی در سراسـر این 
مملکـت بـزرگ و عزیز بـر خودکفایی و اسـتفاده از توان 
داخلـی بـا تکیه بـر فـن و حرفـه ای کـه مختـص بـه آن 
روسـتا بـوده بناشـده و تنها نیازهـای غیرقابل ابتیـاع در 
روسـتا، آن هـا را بـه بهره گیـری از خـارج از حیطـه ی 
اقتصاد خاص روسـتایی سـوق می داده اسـت. اکنون نیز 
بـه این نتیجه رسـیدیم که بـا احیای قالـی این منطقه، 
مـردم از پـس بسـیاری از نیازهـای اقتصـادی خـود بـر 

خواهنـد آمد.
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چندمین شـهردار فريدونشـهر هسـتید و سـیر 
برنامه هـای شـما از ابتـدا تا کنـون چگونـه بوده 

؟ ست ا
67 شـهردار ایـن شـهر هسـتم. بـه تبع هر شـخصی که 
در پسـت مدیریـت قـرار می گیـرد، دغدغه هـای حـال 
مجموعه را دارد. روزمره کاری، بزرگترین مشـکل ساختار 
مدیریتـی اسـت. آنقـدر مشـکات زیادنـد کـه فقـط به 
فکـر حـذف آنهـا هسـتیم و چشـم اندازمان در غبـار گم 
می شـود. اما خوشـبختانه با تدوین برنامه هـای راهبردی 
کـه مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد مـا را موظـف بـه 
حرکـت در مسـیری کردنـد کـه برنامه هایی را بـرای 10 
سـال آینده داشـته باشـیم و براسـاس آن فعالیت کنیم. 
شـهرداری هایی کـه دارای طرح هـای هـادی، جامـع و 
تفصیلی هسـتند موظـف به دارا بـودن برنامـه های پنج 
گانه انـد و هر سـال هم باید پیشـرفت های خـود را اعام 
نماینـد. به عبارتی، چشـم انـدازی ثابت و شـاخص هایی 
همچون حفظ تراکم شـهری، توسـعه فرهنگی متناسب 
با جامعه، ایجاد فضای مناسـب شـهروندان، تدوین برنامه 
هـای حقوقی  مدنی آنهـا، ایجاد فضاهای فرهنگی، هنری 
و اجتماعـی متناسـب بـا منطقـه و حـذف چالش هـای 

راهبـردی در توسـعه کانشـهری را در پیـش رو دارند.
در چـه تاريخـی ايـن پسـت را تحويـل گرفتید، 
اقدامـات نیمـه تمـام دولت چـه بوده و شـما چه 

اقداماتـی را شـروع کرده ايـد؟
بنـده در تاریـخ 30 مهـر 1393 پسـت شـهرداری ایـن 
شهرسـتان را تحویل گرفتم. فعالیت های شـهرداری به 2 
قسـمت درآمـدی و هزینه ای تقسـیم می شـود که نیمه 
نخسـت سـال در آمدی و نیمـه دوم هزینه ای اسـت. در 
نیمـه نخسـت بحث فـروش پروانه هـا، درآمدهای ناشـی 
از عوارضـات و در نیمه دوم وظایفی اسـت که شـهرداری 
بایـد به انجام برسـاند و شـهر را آماده تحـوالت نماید. در 
سـال 93 بودجـه عمرانی 1میلیـارد و50 میلیـون تومان 
و بسـیار انـدک بـود. بـه عبارتی، منابـع درآمدی بسـیار 
پاییـن و هزینـه ها بسـیار باال تعریف شـده بـود. گام اول 
مـا شناسـایی نقـاط زیـان ده و هزینـه و سـربار بـود که 
آنهـا را از پیکـره شـهرداری جدا کرده و ایـن همان پیاده 
سـازی اصل 44 بود. در سـال 93 کارخانه سـنگ شـکن 

را بـا زیانـی 270 میلیونـی داشـتیم کـه در سـال94 آن 
را بـه بخـش خصوصی واگـذار کردیـم کـه 440میلیون 
تومـان آورده داشـت. در بخش ماشـین آالت عمرانی هم 
در سـال 93، هزینـه ای250 میلیونی برای ماشـین های 
عمرانـی داشـتیم و در سـال 94 تمـام این ماشـین آالت 
را برون سـپاری کردیـم  و آنهـا را بـه پیمانـکار اجـاره 
دادیـم که درآمـدی 300 میلیونی در سـال 94 به همراه 
داشـت و بـا ایـن اقدامـات بـه سـمتی پیـش رفتیـم که 
حتـی فضاهـای اداری بـدون اسـتفاده مثـل پارکینگ ها 
کـه هزینـه سـاز بودنـد را بـه سـاختار تجـاری و قابـل 
اسـتفاده تبدیـل کردیـم و با کار عـاوه بر اشـتغال زایی، 
بـرای شـهرداری هـم  نوعی درآمـد ایجاد کردیـم. با این 
اقدامـات، بودجـه 2 میلیـاردی سـال 94 را بـه 6 میلیارد 
پیشـبینی کردیم که 99 درصد از آن محقق شـد و برای 
سـال جـاری هم پیـش بینی 10 میلیـاردی داشـته ایم.
آيـا شـهر فريدونشـهر دارای طـرح جامـع يـا 

اسـت؟ تفصیلـی 
هـر شـهر با چالشـی به نام توسـعه مـدون شـهری روبرو 
اسـت کـه ایـن توسـعه سـنتی یـا تدوین شـده اسـت و 
تدویـن آن بـر اسـاس طـرح هـادی، جامـع یـا تفصیلی 
می باشـد. در فریدونشـهر هم طرح هادی و سـپس جامع 
اجـرا می شـده کـه درحـال حاضـر تصمیم بر اصـاح آن 
گرفته و نام آن را طرح تفصیلی فریدونشـهر گذاشـته ایم. 
در سـال 93 کلیـد خـورده و در سـال جـاری تصویـب و 

ابـاغ خواهد شـد. 
 تدويـن اين برنامه هـا در زمان تصدی شـما بوده 

است؟ 
این برنامه مربوط به سـنوات گذشـته اسـت. طرح جامع 
در سـال 88 آغـاز شـد و همانگونـه کـه اشـاره کـردم، 
سـال 93 هـم آغـاز طـرح تفصیلی بـود و مـا در رابطه با 
ایجـاد چشـم اندازهـای معقـول و قابـل اجـرا، به سـمت 

پیاده سـازی طـرح تفصیلـی شـهر حرکت مـی کنیم. 
بـا توجـه بـه ويژگی هـای فريـدون شـهر، چـه 
مـواردی در اين طرح در نظر گرفته شـده اسـت؟

بر اسـاس نیاز شـهر تغییرات ایجاد می شـوند. بزرگترین 
تغییراتـی کـه در جامعـه دیـده نشـده، توجـه بـه صفت 
»تریـن« هـا اسـت مثـل سرسـبز ترین، مرتفع تریـن و 

متنوع تریـن که از خصوصیات این شـهر اسـت. مـا دارای 
بیشـترین وسـعت مناطـق جنگلی در اسـتان هسـتیم. 
بیـش از150 هکتار فضای سـبز داریم کـه در قالب طرح 
تفصیلـی برای گسـترش آن و ایجاد پهنه مناسـبی برای 
گردشـگران زمان بنـدی مـی شـود. ضمنـا فریدونشـهر 

دارای جاذبه هـای گردشـگری دیگـری نیـز می باشـد.
فريدونشـهر دارای چـه جاذبـه های گردشـگری 

؟ ست ا
بـا توجـه به اینکـه ایـن شهرسـتان دارای بیـش از 240 
نقطه جذب گردشـگر اسـت لـذا یکی از شهرسـتان های 
پـر حاشـیه بـرای توسـعه صنعـت توریسـم محسـوب 
می شـود .گردشـگری ایـن منطقـه بـر اسـاس اقلیـم آن 
تعریـف شـده اسـت چـرا کـه از لحـاظ اقلیـم شناسـی 
جغرافیایـی، فریدونشـهر دارای 2 فصـل بهار و زمسـتان 
اسـت به گونه ای که تابسـتان آن با دمایی حداکثر تا 25 
درجـه سـانتی گراد مانند بهار مناطق دیگر اسـت و پاییز 
هـم نـدارد. در زمسـتان دارای بارش هـای بسـیار زیادی  
اسـت کـه اغلب به صورت بـرف بوده که در کنار پیسـت 
اسـکی مکانیـزه ای که داریـم از جذابیت هـای خاص این 

منطقه به شـمار مـی رود.
چـه زيرسـاخت هايـی بـرای ورود گردشـگران 

کرده ايـد؟ فراهـم 
جامعه ما به سـمت گردشـگری می رود و پذیرفته اسـت 
که گردشـگری از قطب های درآمدی بسـیار کارا و سـهل 
الوصـول اسـت. شهرسـتان مـا هم بـه این سـمت گام بر 
می دارد. متاسـفانه در سـالهای گذشـته زیر سـاخت های 
حمایـت گردشـگری مثـل اقامتـگاه و یـا خوابگاهـی که 
گردشـگر قـادر بـه اسـتفاده از آن باشـد وجـود نداشـته، 
بنابراین ما در گام نخسـت اقدام به دعوت سـرمایه گذاران 
کردیم که به دلیل اینکه تا کنون چنین قدمی برداشـته 
نشـده بود، سـرمایه گذار هم برای سـرمایه گذاری در این 
منطقـه احسـاس امنیـت نمی کـرد. از ایـن رو، فضایی با 
زیربنـای 900 متر، به نام مهمانسـرای فریدونشـهر ثبت 
نمودیـم که فـاز دوم توسـعه آن به عنوان هتل 2 سـتاره 

در دسـت اقدام اسـت.
تصمیم شـما برای حفظ، نگهـداری و جلوگیری از 
تخريـب محیط زيسـت به عنـوان يکـی از منابع 

گفتگوی نگاه شهر با ابراهیم گوگونانی، 
شهردار فریدونشهر: 

سبز تویی که سبز 
می خوانمت فریدونشهر
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درآمد پايدار چیسـت؟
امروز بزرگترین چالش هر شـهری معضات و مشـکات 
زیسـت محیطی اسـت. مـا عـادت کرده ایـم کـه بـرای 
جـذب گردشـگران بـه سـمت تخریـب محیـط زیسـت 
پیـش رویم تا حفاظـت از آن، لذا این موضـوع را در طرح 
تفصیلی فریدونشـهر مطـرح کرده ایم. به ایـن صورت که 
مناطـق رهـا شـده را بـه عنوان بـاغ ویا تعریـف کنیم و 
در دل طبیعـت مکان هایـی را برای اسـکان گردشـگران 
مهیـا کنیـم. برنامه ریـزی شـهرداری برای حفـظ منابع 
طبیعـی، تعریـف فضاهای عمومی، حرکـت فضاهای بکر 
بـه سـمت توسـعه محیط زیسـت و حذف نقـاط آالینده 
شـهری اسـت. در رابطـه با حفظ جنگل ها، خوشـبختانه 
جنـگل داریـم ولی متاسـفانه جنگلبـان نداریم به همین 
خاطـر از مشـاورانی بـا تخصص در رشـته های جنگلبانی 
اسـتفاده می کنیـم چـرا کـه امـروزه دانـش نویـن مـا را 
بـه سـمتی می بـرد کـه می تـوان بـا جنـگل داری هم به 
جذب گردشـگر پرداخـت. ما این موضوعات را در چشـم 
انـداز توسـعه فریدونشـهر در بـازه زمانـی بیـن 10 تا 15 
سـال و بودجـه ی حداقـل تـا  15 میلیـارد تومـان بـرای 
اجـرا سـازی آن تعریـف کرده ایـم کـه گامـی موثـر در 
راسـتای حفظ محیط زیست و توسـعه گردشگری است. 
همچنیـن معدنی کـه داریـم دارای مجـوز بهره بـرداری 
اسـت و دارای کارشناسـان محیط زیست هستیم تا از هر 
تخریبـی ممانعت شـود چـرا که هرگونـه تخریب محیط 

زیسـت مصـادف با فاجعه زیسـت محیطی اسـت.
بـا توجه بـه دامـداری خـوب اين منطقـه، تغذيه 
دامهـا بـه چـه صـورت و از چـه منابعـی تامیـن 

می شـود؟ 
در فریدونشهر 3 روش دامداری سنتی، صنعتی و تخلفی 
وجـود دارد. دامـداری تخلفـی مربوط به افرادی می شـود 
کـه مجوزهایـی را بـرای چرانـدن چنـد راس دریافـت 
می کننـد ولـی زمان اسـتقرار، چنـد صـد راس می آورند 
کـه ایـن باعـث تخریب محیط زیسـت می شـود. امـا در 
رابطـه بـا کشـاورزی و دامـداری سـنتی برنامه آن اسـت 
کـه ایـن دامداری هـای سـنتی به سـمت مکانیزه شـدن 
هدایـت شـوند و در خارج از محات شـهری قـرار گیرند. 
در رابطـه بـا پسـماندهای ایجـاد شـده از دامداری هـای 
متمرکـز نیـز آنهـا را به سـمت تغذیـه اراضی کشـاورزی 
سـوق داده ایـم که تجمیع شـده و به سـمت کمپوسـت 
سـازی رفتـه که برای تغذیه کشـاورزی بسـیار مناسـب 

است.
در رابطـه با تغییر کاربری زمین های کشـاورزی و فروش 

تراکم شـهری چه تدابیری اندیشیده اید؟
مـا براسـاس پیـش بینـی ذخایـر مطـرح شـده در طرح 
جامـع حرکـت می کنیم: ذخیره تدوین شـده مسـکونی، 
ذخیـره تدویـن شـده باغـات و ذخیـره تدویـن شـده 
فضاهـای کشـاورزی کـه ایـن دو مقولـه اخیر، بـه دلیل 
درآمـد پاییـن، فرامـوش شـده اند و تمایـل مـردم را بـه 
تغییـر کاربری زمیـن افزایش داده اند. بنابراین شـهرداری 
فضاهایی که مالکین آنها مایل به تغییر کاربری هسـتند 

را از ایشـان خریداری کـرده و زمین هایی با 
کاربـری مسـکونی در شـهر بـه آنهـا واگذار 
می کنـد و از طـرف دیگر، زمیـن خریداری 
بـرای متقاضیـان سـرمایه گذاری  را  شـده 
در دامـداری و کشـاورزی حفـظ می کنـد. 
معموال شـهروندان عاقمند به ویا سـازی 
و  آمـد  راه در  تنهـا  هسـتند، درحالی کـه 
حیـات شـهرداری فـروش تراکـم اسـت اما 
بـه دلیل فرهنگ اسـتفاده از منـازل ویایی 
و ایجـاد فضـای سـبز توسـط شـهروندان، 

فـروش تراکـم حذف شـده اسـت.
بیشـترين سـرمايه گذاری در فرآوری 

چـه محصوالتی انجام می شـود؟
دارای  کشـاورزی  لحـاظ  از  مـا  منطقـه 
پتانسـیل مناسـبی بـرای هـر نـوع کشـت 
اسـت. ما قبا بیشـتر تک محصولـی بودیم 
و به کاشـت سـیب زمینی می پرداختیم که 
یـک سـال محصـول مطلـوب بـود و سـال 
بعـد، نامطلـوب. امـا اکنـون کشـاورزان بـه 
سـمت کشـت محصـوالت جدید و گـذر از 
ایـن فضـا گام برداشـته اند. به عنـوان مثال، 
تـا کنـون گفته می شـد که کشـت زعفران 
مربـوط بـه مناطـق گرمسـیری اسـت ولی 
اکنـون بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه در 
مناطق سردسـیر هم بسـیار خوب به عمل 
می آیـد، بنابراین سـرمایه گذاران به کاشـت 
روی  بـزرگ  فریـدن  منطقـه  در  زعفـران 
آورده انـد. همچنیـن کشـت کلـزا، دانه های 
روغنـی، گیاهـان زینتـی و قیمتـی ماننـد 

الله هـای واژگـون از دیگـر مـوارد اسـت.
بـا توجـه بـه رطوبـت منطقـه، آيـا 
آزمايشـگاه های  تاسـیس  بـرای 
تشـخیص مواد جهت ايجـاد ايمنی در 
زيرسـاخت های مقاوم شهری تدبیری 

است؟  شـده  انديشـیده 
شهرسـتان ما از مناطـق موجود واقع شـده 
بـر گسـل اسـت بنابرایـن مسـلم اسـت که 
ضریب اسـتحکام بنا و مصالح آن  نسـبت به 
شهرهای مشـابه خود بسـیار باالست. قطعا 
بایـد آزمایشـگاه هایی قـوی وجـود داشـته 
باشـد کـه مـواد و مصالحـی کـه بـا جـان و 
سـامت مـردم در ارتبـاط هسـتند، قبـل 
از اسـتفاده کنتـرل شـوند. البتـه بزرگترین 
آزمایشـگاه های  کمبـود  هـم  مـا  ضعـف 
تخصصی است ولی چون شـهرداری خود از 
تولیدکنندگان مصالح است و دارای کارخانه 
سنگ شـکن، سـعی نمـوده اسـت تا بـا رفع 
مشـکات فنی گذشـته و افزایش کیفیت با 
ایجـاد تغییراتـی در خـط تولیـد و همکاری 
با شـورای مسـکن شهرسـتان جهـت ایجاد 

ایـن  بـر  بتـن و سـازه  آزمایشـگاه خـاک، 
مشـکات فائق آیـد و خوشـبختانه تا کنون 

2 آزمایشـگاه تاسـیس شـده است.
تنـوع قومـی جمعیـت فريدونشـهر و 
نحـوه ی مديريت شـما در اسـتفاده از 
پتانسـیل ها و خدمت رسـانی به ايشان 

اسـت؟  چگونه 
فریدونشـهر یکی از مناطقی اسـت که دارای 
بیشـترین تنـوع قومـی و نـژادی سـاکن و 
متغییر در کشـور است. جمعیت شهری این 
منطقه بیشـتر گرجی زبان هسـتند و ارامنه، 
فـارس، بختیاری و ترک زبانـان بیش از 400 
سـال اسـت که در صلح و صمیمیت در کنار 
هـم زندگـی می کننـد. عشـایر بـا جمعیتی 
بیـش از 17 هـزار نفـر بـه عنـوان جمعیـت 
متغیـر از خدمات شـهری بهره مند هسـتند. 
14 هـزار و 526 نفـر نیز جمعیـت ثابت این 
شـهر می باشـند که تعداد اندکـی از آنها جز 
و عشـایراند. مـا در مدیریت عشـایر به عنوان 
قـدم اول نگـرش خـود را نسـبت بـه آنهـا 
مثبت کردیم، چون در گذشـته عشـایر را به 
عنـوان مهمان ناخوانـده می دیدیم و این نگاه 
مثبتـی نبود چـرا  که جمعیت آنهـا بیش از 
جمعیت شـهری و ثابت ما اسـت. با توجه به 
محدودیت های شـغلی کـه در منطقه وجود 
دارد، الزم اسـت بـه عنـوان گردشـگر به آنها 
توجـه شـود و از اینـرو کسـبه منطقـه را بـه 
سـمتی برده ایم کـه از ظرفیت آنها اسـتفاده 
شـود. به این صورت که عشـایر بـا کاالهایی 
سـروکار دارنـد کـه جـزو کاالهـای ضـروری 
زندگـی هسـتند مثـل گوشـت، لبنیـات و 
صنایع دسـتی که روح و جسـم هر شـخص 
بـه آنهـا نیـاز دارد و از طرفـی عشـایر هـم 
نیازمند ضروریاتی از جامعه شـهری هستند. 
بنابرایـن هر دو مطالباتی ضـروی از همدیگر 
دارنـد و مـا اکنون به سـمتی می رویـم که از 

امکانات و پتانسـیل آنها اسـتفاده شـود.
دام های عشـاير چگونه و از چه منبعی 
تغذيـه می شـوند و آيـا ايـن تغذيـه 
مديريـت شـده اسـت يـا بـا تخريب 

محیـط زيسـت همراه اسـت؟
هـر عاملی کـه علمی نباشـد تخریب کننده 
اسـت. بـرای ممانعـت از تخریـب محیـط 
زیسـت مـا اعـام کـرده ایم کـه زمـان ورود 
عشـایر از اواسـط خـرداد مـاه کـه دانه بندی 
گیاهـان شـکل گرفتـه اسـت و ریشـه ها به 
ثبـات رسـیده اند باشـد چرا کـه اگر قبـل از 
آن باشـد منجـر بـه تخریب محیط زیسـت 
می شـود و عشـایر هم خـود به ایـن موضوع 
پـی بـرده اند و رعایـت می کننـد. اما بعضی 

هر عاملی که 
علمی نباشد 

تخریب کننده 
است. برای 
ممانعت از 

تخریب محیط 
زیست ما 

اعالم کرده 
ایم که زمان 

ورود عشایر از 
اواسط خرداد 
ماه که دانه 

بندی گیاهان 
شکل گرفته 

است و ریشه 
ها به ثبات 
رسیده اند 

باشد چرا که 
اگر قبل از آن 
باشد منجر 
به تخریب 

محیط زیست 
می شود و 
عشایر هم 
خود به این 
موضوع پی 

برده اند 
و رعایت 
می کنند
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نشریه داخلی سازمان همیاری
شهرداری های استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com

اوقـات افـراد سـود جـو مزارعـی را اجـاره کـرده و خیلی 
بیـش از ظرفیـت از آن اسـتفاده می کننـد، لـذا مـا بـا 
سـازمان منابـع طبیعـی و محیط زیسـت همکاری هایی 
کرده ایـم که کشـت دیمـی را به صـورت هماهنگ با هم 

انجـام دهیم.
میـزان همکاری جهـاد کشـاورزی با شـهرداری 

بـرای کمـک به مـردم منطقـه چگونه اسـت؟ 
متاسـفانه ادارات و سـازمانها به عنـوان جزایری معلق در 
اقیانـوس شـهری و شهرسـتان ها هسـتند و ارتبـاط آنها 
بسـیار کمرنگ و شـاید در حـد مکاتبات باشـد، بنابراین 
موازی کاری بسـیار انجام می شـود که این از نقاط ضعف 

است.
شـهرداری فريدونشـهر چه اقداماتی در راسـتای 
اجرايی کـردن اقتصاد مقاومتی انجام داده اسـت؟

پیشـنهادی سـازنده و اساسـی در زمینـه ساختارسـازی 
اقتصـاد مقاومتـی وجود دارد که شهرسـتان مـا هم برای 
فـرار از اقتصـاد شکسـت پذیـر و شیشـه ای بـه سـمت 
اقتصـاد مقاومتـی حرکـت کند مثـل حـذف هزینه های 
مـازاد، حرکـت بـه سـمت تولیـدات زود بـازده، توسـعه 
مـزارع صنعتـی، تولید دانه های روغنـی و محصوالتی که 
وابسـتگی جامعـه مـا را به جوامـع بیرونی کاهـش داده و 
از طرفـی هـم قابلیت صادرات داشـته باشـند. بـه عبارتی 
محصوالتـی تولیـد کنیـم کـه زیـر سـاخت واحدهـای 

شـوند. تولیدی 
تا چه میزان در اين زمینه پیش رفته ايد؟ 

بـه نظر من بسـیار ضعیف عمـل کرده ایم. در شهرسـتان 
شـاهد آنچه به عنوان چشـم انداز توسـعه ای مطرح است، 
نیسـتیم.  دلیـل من بـر این مدعا رشـد منفـی جمعیت 
اسـت، همچنیـن عدم توسـعه شـهر از لحـاظ فرهنگی و 
عمرانـی و بافت فرسـوده، بیانگر این نکته اسـت که آنچه 

در خـور این شهرسـتان بـوده را انجـام نداده ایم.
برنامـه های شـما بـرای حفـظ میـراث فرهنگی 

چیست؟ فريدونشـهر 
فریدونشـهر تنهـا شـهری اسـت کـه سـازمان میـراث 
از ایـن رو خانـه هـای تاریخـی آن  فرهنگـی نداشـته، 
تخریـب شـده و به بناهای جدیدی تبدیل می شـدند. اما 
اکنـون این فضاها شناسـایی شـده و از مالکین خریداری 
می شـوند. همچنیـن اشـیای عتیقـه منازل جمـع آوری 
می شـوند و فضاهای مناسـبی برای توسعه فضای شهری 
و ایجاد اشـتغال و هدایت گردشـگران بـه منطقه و ترویج 
فرهنـگ پذیرایی مردم از گردشـگران فراهم شـده اسـت.
در حـوزه ی فرهنـگ شـهروندی چـه اقداماتـی 

انجـام داده ايـد؟
زیر سـاخت های توسـعه هر جامعـه ای فضاهای فرهنگی 
و هنـری آن اسـت. متاسـفانه کتابخانـه ای در شـهر نبود 
و بـه دلیـل قدمـت، سـاختمانش رو بـه ویرانـی می رفت 
کـه از سـال 94 شـروع بـه عملیـات عمرانـی کتابخانـه 
مرکزی شـهر کردیم و فـاز دوم آن هم در حال اجراسـت. 
همچنیـن مراکـزی چـون سـینما و فضایـی به نـام تاالر 
شـهروند شـهرداری بـرای برگـزاری همایش ها تاسـیس 

شـده است.

روابـط عمومـی شـهرداری فريدونشـهر بـه چه 
اسـت؟  فعال  میـزان 

متاسـفانه سـازمان یـا حداقـل شـهرداری ما دیـد خوبی 
نسـبت به این مجموعه نداشـته و این پسـت را هر زمان 
به شخصی سـپرده اسـت ولی اکنون با رایزنی هایی انجام 
شـده قرار اسـت شـخصی به صـورت ثابـت و اختصاصی 
بـرای ایـن مسـئولیت در نظـر گرفته شـود که البتـه نیاز 
بـه حمایـت دارد چـرا کـه یکـی از واجبـات هر سـازمان، 
روابـط عمومـی آن اسـت و بزرگتریـن معضل شـهرداری 

فریدونشـهر، کمبود این پسـت اسـت.
بهداشـت عمومـی اين شـهر در چـه وضعیتی به 

می برد؟ سـر 
با توجه به اینکه این شـهر از مرتفع ترین شهرسـتان های 
ایران اسـت، سـهم بیماری های قلبی و مفاصل هم در آن 
زیاد اسـت. متاسـفانه پزشـکان متخصص بیمارسـتان ما 
انـدک و در روزهـای محدودی مسـتقر هسـتند بنابراین 
پیشـنهاد کرده ایـم تـا بیمارسـتانی تخصصـی در اینجـا 
دایـر شـود. از اینـرو بـا توافقنامـه ای که با سـازمان تامین 
اجتماعـی امضـا کرده ایم قرار اسـت واحـد درمانی تامین 
اجتماعی در این شـهر ایجاد شـود تا پزشـکان متخصص 
بـا فعالیت هـای رایگان به مـردم خدمت رسـانی کنند. به 
همیـن خاطـر شـهرداری بـا تخصیص زمینـی بـا پروانه 
سـاخت رایـگان و مسـاعدت در سـاخت آن گامـی در 
جهت احداث چنین درمانگاهی برداشـته اسـت. در رابطه 
بـا دیگـر مـوارد بهداشـت عمومی این شـهر بایـد بگویم 
کـه مـا متاسـفانه تنها مـکان گردشـگری هسـتیم که با 
وجـود 17 هـزار گردشـگر عشـایری در سـال، فاقد حمام 
عمومی هسـتیم. البته 5 حمام عمومی در این شهرستان 
بـوده کـه بـا بی رحمـی تمـام در زمان هـای قبل توسـط 
شـهرداری ها تخریـب شـده و اکنـون هر مکانی کـه برای 
سـاخت دوباره این فضاها پیشبینی می شـود؛ با تعارضات 
مردمـی روبرو می شـویم. ولـی با این وجود، سـاخت آنها 

در برنامـه قـرار گرفتـه و بـه زودی احداث خواهند شـد.
امنیـت اجتماعـی، شـهری و میـزان جرايـم و 
اسـتفاده از مـواد مخـدر در فريدونشـهر بـه چه 

میـزان اسـت؟
فریدونشـهر، بـا وجـود تنـوع قومیتـی اش بـا  98 درصد 
امنیـت اجتماعـی یکـی از شـهرهای امن جهـان تعریف 
شـده اسـت. بـه طبـع مـواد مخدر معضلـی اسـت که نه 
تنها شـهر ما، بلکه همه جامعه را به سـوی خود می کشد 
و می طلبد که مسـئوالن گام هایی جدی تر در این راسـتا 
بردارنـد. ما برای تدوین مشـکات اعتیاد چندین همایش 
برگـزار کـرده ایـم حتی اقـدام به آشـنا کردن کـودکان با 
مشـکات این مـواد و برگزاری همایشـهای نقاشـی برای 

پرداخته ایم. خردسـاالن 
حرف آخر شهردار فريدونشهر؟

تشـکر از همـه مـردم کـه در راسـتای توسـعه شـهر بـا 
شـهرداری همـکاری می کنند. درخواسـت من آن اسـت 
که ارگان های دولتی به سـمت توسـعه فکری در حمایت 

از شـهرداری ها حرکـت کنند.

منشاء 90 درصد گرد و غبار 
اصفهان خارجی است

مدیـرکل حفاظـت از محیـط زیسـت اصفهـان با بیـان اینکه 
منشـاء 90 درصـد گـرد و غبـار اصفهـان خارجی اسـت، گفت: 
باید توجه داشـته باشـیم که صنایع سـنتی و به ویژه کوره های 

گـچ و آجر نیز تاثیربسـزایی دارد.
حمیدرضـا ظهرابی با اشـاره بـه اینکه دبیرخانه مبـارزه با پدیده 
گرد و غبار از پایان سـال 9۴ در محیط زیسـت اسـتان اصفهان 
بـه عنـوان متولی این امر تشـکیل شـده اسـت، اظهار داشـت:  
تاکنـون در ایـن زمینـه طرحـی جامـع تهیه شـده تا بتـوان در 
قالـب آن در طـول برنامه ششـم توسـعه اقدامات موثـری را در 
راسـتای جلوگیری از توسـعه بیایان و کنترل کانون های گرد و 

غبار فعلی انجـام دهیم.
وی بـا بیـان اینکه محیط زیسـت اسـتان اصفهان بـه صورت 
دوره ای بـر رونـد فعالیت نهادهـای ذی ربط بـرای کاهش گرد 
و غبـار و کانون های فرسایشـی نظـارت دارد، ابراز داشـت: باید 
توجـه داشـته باشـیم کـه هنـوز انتظـارات مـا از دسـتگاه های 
مختلـف بـرآورده نشـده اسـت و بایـد بـا جدیت بیشـتری این 

موضوع پیگیری شـود.
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اصفهان کـه معتقد 
اسـت منشـا بیـش از 90 درصـد از گـرد و غبارهـای موجود در 
اسـتان اصفهـان خـارج از این اسـتان اسـت، افـزود: همچنین 
کوره هـای گـچ و آجـر نیز در اسـتان اصفهـان و به ویژه شـهر 
اصفهـان یکـی از منابـع اصلـی تولید گـرد و غبـار و آالینده ها 
بودنـد که با سـاماندهی آنها در سـال جاری تعـداد روزهایی که 
اصفهـان از گـرد و غبـار رنج می برد نسـبت به سـال های قبل 

کاهش یافته اسـت.
وی با اشـاره بـه اینکه بخش اعظم آالینده های گـرد و غباری 
از کشـور عـراق وارد ایـران و به ویژه شـهر اصفهان می شـوند، 
ادامـه داد: ایـن در حالی اسـت که به دلیل شـرایط ناامنی که در 
این کشـور وجـود دارد امکان هماهنگی بـرای رفع این معضل 
حتـی بـا هزینه هـای دولتـی نیـز وجـود نـدارد و بایـد اقدامی 

بین المللـی در این زمینه صـورت پذیرد.
ظهرابـی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه گـرد و غبار موجـود در 
اصفهـان زمینـه سـاز خفگـی برگ درختـان به دلیل نشسـتن 
گـرد و غبـار بـر روی آنهـا شـده اسـت، افـزود: در ایـن راسـتا 
جلوگیـری از ایجـاد صنایـع گـرد و غبـارزا، حـذف فعالیـت 
کوره های گچ و آجر، اسـتفاده از شـیوه های جدید کشـت و کار 
و ممنوعیـت آتش زدن مزارع در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

وی تصریـح کـرد: همچنین باید فرهنگسـازی در این زمینه با 
همکاری دیگر دسـتگاه ها صـورت پذیرد.

رویـداد
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شــهر ايمانشــهر از لحــاظ جغرافیايــی و 
تاريخــی چــه موقعیتــی دارد؟

ایمانشــهر در قســمت جنــوب غربــی شهرســتان 
ــف  ــتانی نج ــا شهرس ــه ب ــت ک ــع اس ــان واق فاورج
ــهر از دو  ــت ، ایمانش ــرز اس ــم م ــان ه ــاد و لنج اب
روســتا بــه نامهــای اشــترجان و مینادشــت تشــکیل 
شــده براســاس بررســی آثــار قدیمــی شــهر )مســجد 
جامــع اشــترجان و دیــوار مرســوم به شــاه عبــاس در 
مینادشــت( قدمــت اشــترجان بــه دوره ســلجوقیان و 
ــی  ــر م ــه ب ــه دوره صفوی ــه مینادشــت ب هســته اولی
ــتا  ــن دو روس ــودی ای ــت وج ــن عل ــردد. مهمتری گ
وجــود اراضــی کشــاورزی مرغــوب و مســطح و 
ــه زاینــده رود اســت  ــه رودخان دسترســی مناســب ب
کــه بــر اثــر شــکل گیــری جــاده ارتباطــی مناســب 

ــزوده شــد. ــی اقتصــادی آن اف ــق و پویای ــر رون ب
شــهرداری ايمــان شــهر در چــه ســالی 
ــه  ــما ب ــی ش ــه تاريخ ــد و در چ ــیس ش تأس
عنــوان شــهردار ايــن شــهر منصوب شــديد؟

ــترجان و  ــه اش ــام دو محل ــا ادغ ــال 1379 ب در س
مینادشــت شــهرداری ایمانشــهر تاســیس شــد.  مــن 
ــه عنــوان شــهردار  ــخ یکــم مهرمــاه 1393 ب در تاری

ایمــان شــهر انتخــاب شــدم.
ــه  ــهر، در چ ــان ش ــهرداری ايم ــش از ش پی

ــتید؟ ــت داش ــی فعالی ــئولیت هاي مس
از ســال 1380 تــا 87 در شــهرداری فوالدشــهر 
حضــور داشــتم و در مســئولیت هــای مختلفــی 
ماننــد روابــط عمومــی، آتــش نشــانی، درآمــد، 
ــه  ــاده 77 و ب ــاده 100، کمیســیون م کمیســیون م
عبارتــی در کلیــه بخــش هــای شــهرداری فوالدشــهر 
ــت  ــی فعالی ــور حقوق ــی و ام ــور مال ــر از ام ــه غی ب
ــا 92 در شــهرداری  داشــته ام. ســپس از ســال 87 ت
الحــاق  از  بعــد  و  داشــتم  حضــور  خوراســگان 
ــوان یکــی از مناطــق  ــه عن شــهرداری خوراســگان ب
ــان  ــهرداری اصفه ــد ش ــوان کارمن ــه عن ــان، ب اصفه

بــه خدمتــم ادامــه دادم، بعــد از ان، 
ــتگذاری  ــورای سیاس ــی در ش در مقطع
ــدم و  ــور ش ــتان مأم ــه اس ــه جمع ائم
ــه عنــوان شــهردار شــهرداری  ســپس ب

ــدم. ــهر وارد ش ــان ش ایم
شــهرداری  حاضــر  حــال  در 
ايمانشــهر چــه رتبــه ای دارد؟

شــهرداری ایمــان شــهر از رتبــه 5 
برخــوردار اســت ولــی باتوجــه بــه 
برنامــه هــا و اقداماتــی کــه انجــام داده 
ایــم، تــاش می کنیــم کــه ایــن مرتبــه 

ــد. ــا یاب ارتق
از  کــه  مشــکالتی  مهمتريــن 
ابتــدای حضــور در شــهرداری 
ــديد  ــه ش ــا آن مواج ــهر ب ايمانش

ــت؟ ــوده اس ــواردی ب ــه م چ
ســاختار نــرم افــزاری و ســخت افــزاری 
ــاح  ــه اص ــاز ب ــاکان نی ــهرداری کم ش
و ترمیــم دارد تــا بــه شــهرداریهای 
ــهر  ــود . ش ــک ش ــتان نزدی ــرو اس پیش
تشــکیل  کامــا مجــزا  دو محلــه  از 
تغییــر محــل کار متنــاوب  و  شــده 
کارکنــان از کیفیــت کارهــا مــی کاهــد. 
ــد  ــش درآم ــر کاه ــادی ، ب ــود اقتص رک
ــی ایــن شــهرداری  ماننــد دیگــر  وصول
ــه  ــته اســت ک ــر گذاش ــهرداریها تاثی ش
ان شــا... بتدریــج برطــرف خواهــد شــد.
عــوارض پايــداری کــه اشــاره 
راههايــی  چــه  از  فرموديــد، 

حاصــل مــی شــود؟
ــای  ــوارض و به ــای ع ــه ه اصــاح تعرف
خدمــات بــا تاکیــد بــر عــوارض پایــدار، 
جــذب  بــرای  مکانهایــی  احــداث 
گردشــگر تــاش بــرای جــذب ســرمایه 
گــذار در افزایــش عــوارض پایــدار تاثیــر 

دارد کــه در راســتای آن اقدامــات الزم  
ــد. بعمــل مــی آی

در  ايمانشــهر  آيــا شــهرداری 
گردشــگری  توســعه  زمینــه 

دارد؟ خاصــی  برنامــه 
ــای  ــی مکانه ــر طراح ــهرداری پیگی ش
ــی  ــرح تفصیل ــگر در ط ــذب گردش ج
احــداث  در  و  اســت  پیشــنهادی 
مجموعــه فرهنگــی، مذهبــی و تفریحی 
رابعــه خاتــون بــا دســتگاههای ذیربــط 
همــکاری میکنــد و طراحــی و احــداث 
مجموعــه تجــاری و رفاهــی در مجــاور 
مســجد جامــع اشــترجان را مــد نظــر 

دارد.
ــهر  ــان ش ــهرداری ايم ــه ش بودج
ــا  ــی و ت ــش بین ــدار پی ــه مق چ
چــه انــدازه محقــق شــده اســت؟

در مهرمــاه ســال 93 کــه مــن بــه 
ــدم،  ــهر وارد ش ــان ش ــهرداری ایم ش
بودجــه شــهرداری حــدود 32 میلیــارد 
ریــال بــود کــه تــا پایــان ســال نزدیــک 
بــه 40 میلیــارد ریــال وصــول شــد. در 
ــارد  ــدار بودجــه 50 میلی ســال 94 مق
ریــال تصویــب شــد و در ســال 95 نیــز 
ــال  ــارد ری ــه  60 میلی ــدار ب ــن مق ای
افزایــش یافــت. یعنــی در مــدت یــک 
ســال و نیــم، مقــدار بودجــه شــهرداری 

ــر شــده اســت. دو براب
ــان  ــبز در ايم ــای س ــرانه فض س
ــه  ــت و از چ ــه اس ــهر چگون ش
ــای  ــاری فض ــرای آبی ــی ب روش

ــود؟ ــی ش ــتفاده م ــبز اس س
ســرانه فضــای ســبز در ابتــدای حضــور 
بنــده در ایــن شــهرداری حــدود یــازده 
ــا احــداث  ــون ب ــود و اکن ــع ب ــر مرب مت

گفتگوی نگاه شهر با شهرام شاه مرادی، شهردار ایمان شهر: 

اتحاد، می تواند مجموعه شهرداری را 
برای تسریـع در فعالیت هایـش کمک کند

ایمـان شـهر از دو محلـه بـا قدمـت با نام محله اشـترجان و محله مینادشـت تشـکیل شـده اسـت که با 
فاصلـه 6 کیلومتـر از یکدیگـر قرار دارند. شـهر ایمان شـهر یک ویژگـی منحصر بفرد جهانـی دارد، یعنی 
تنها شـهر دنیاسـت که دو سـاختمان شـهرداری در دو محلـه شـهر دارد و کارمندانش ، روزهـای زوج در 
سـاختمان شـهرداری محله اشـترجان  و روزهـای فرد، در سـاختمان شـهرداری محله مینادشـت حضور 

دارند. این مسـئله مشـکالتی را سـبب شـده  و هزینه هـا را افزایش داده اسـت.

ساختار نرم 
افزاری و 

سخت افزاری 
شهرداری 

کماکان نیاز به 
اصالح و ترمیم 

دارد تا به 
شهرداریهای 
پیشرو استان 

نزدیک 
شود. شهر 
از دو محله 
کامال مجزا 

تشکیل شده 
و تغییر محل 
کار متناوب 
کارکنان از 

کیفیت کارها 
می کاهد. رکود 
اقتصادی، بر 
کاهش درآمد 
وصولی این 
شهرداری  
مانند دیگر 

شهرداری ها 
تاثیر گذاشته 

است. 
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ــش  ــر افزای ــک مت ــدار آن ی ــد، مق ــای جدی پارک ه
ــره ای  ــیوه ی  قط ــه ش ــاری را ب ــت. آبی ــه اس یافت
ــر  ــال حاض ــم. در ح ــوده ای ــاز نم ــار آغ ــت فش و تح
آبیــاری بلــوار امــام در محلــه اشــترجان بــه صــورت  
ــز  ــت را نی ــه مینادش ــده و محل ــام ش ــره ای انج قط
ــث  ــم در بح ــه ه ــرد ک ــم ک ــروع خواهی ــزودی ش ب
صرفــه جویــی و هــم در بحــث نیــرو کمــک بســیاری 

ــود. خواهــد ب
ــاده ای  ــوزه ج ــهر در ح ــان ش ــهر ايم ــا ش آي

ــا مشــکل مواجــه اســت؟ ب
در حــوزه بــرون شــهری ، ورود و خــروج از فوالدشــهر 
و از جــاده نجــف آبــاد بــه محلــه مینادشــت ، مشــکل 
ــری  ــهرداری پیگی ــه ش ــی دارد ک ــی و ایمن ترافیک
اصــاح آن تقاطــع مطابــق بــا اصــول ایمنــی و 
ــر درون  ــرادات معاب ــط ترافیکــی مــی باشــد. ای ضواب
ــت  ــنهادی در دس ــی پیش ــرح تفصیل ــهری در ط ش

ــر طــرف خواهــد شــد. ــدام ب اق
بــا مســاعدت شــهرداری و شــورا، زمینــی بــه وســعت 
1200 متــر در اختیــار هــال احمــر قــرار خواهیــم 
داد تــا در کنــار پلیــس راه، ســاختمان و مرکــز هــال 
احمــر داشــته باشــیم. همچنیــن ایســتگاه شــماره دو 
ــداث  ــال اح ــت درح ــه مینادش ــانی محل ــش نش آت
ــی  ــات ایمن ــابقه خدم ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
کــه داشــته ام، بــه جــرأت می توانــم بگویــم یکــی از 
ــت  ــتان اس ــتگاه های اس ــن ایس ــن و مجهزتری بهتری
ــده  ــاه آین ــه م ــدت س ــم در م ــاش می کنی ــه ت ک

تکمیــل شــود.
ــبرد  ــرای پیش ــاری ب ــه انتظ ــئولین چ از مس

ــد؟ ــا داري ــهرداری ه ــد ش ــر مقاص بهت
در بعــد کان ، اصــاح قوانیــن و مقــررات شــهرداری 
امــور  تســریع  و  شــهرداریها  تقویــت  درجهــت 
ــم  ــا تقدی ــتانها ب ــی اس ــورای عال ــت ، ش راهگشاس
ــد  ــی توان ــامی م ــورای اس ــس ش ــه مجل ــه ب الیح
ــرف  ــه برط ــن  زمین ــهرداریها را در ای ــکات ش مش
ــت و  ــتان مدیری ــتان و اس ــئولین شهرس ــد. مس کن

نظــارت خوبــی بــر امــور دارنــد کــه ان شــا... نتایــج  
ــتند  ــا هس ــان م ــی نعمت ــه ول ــردم ک ــب م آن نصی

ــد. ــد ش خواه
ــان  ــهرداری ايم ــما در ش ــدی ش ــان تص از زم
شــهر، مهــم تريــن پــروژه هــای اجــرا شــده 
ــواردی  ــه م ــران چ ــوزه عم ــژه در ح ــه وي ب

ــت؟ ــوده اس ب
ــدان  ــام در می ــود شــهدای گمن ــاد ب ــای ی نصــب بن
ورودی محلــه مینادشــت ) ایــن طــرح توســط آقــای 
ــد  ــاتید دانشــگاه طراحــی گردی ــی از اس ــر کرم دکت
کــه جــز طرحهــای برتــر ســازه ای دنیاســت و 
تلفیقــی از معمــاری اســای ، ســنتی و مــدرن 
ــه  ــل ســاختمان شــهرداری محل ــی باشــد(- تکمی م
ــگاه ســی ان  ــدازی جای ــل و راه ان مینادشــت- تکمی
جی-جــدول گــذاری و احــداث فضــای ســبز و نصــب 
سیســتم روشــنایی بلــوار امــام در محلــه اشــترجان- 
احــداث چنــد پــارک محلــه ای- نصــب چهــار 
ــباب  ــت اس ــب دو س ــودکان و نص ــی ک ــت ورزش س
بــازی کــودکان در دو محلــه شــهر- توســعه فضــای 
ســبز شــهر و افزایــش یــک متــر مربــع ســرانه 
فضــای ســبز- تملــک زمیــن ســاختمان شــهرداری 
ــرعتگیر  ــداث س ــر، اح ــازی معاب ــترجان- آزاد س اش
ــع  ــال هــای دف ــا و کان ــی جــوی ه ــر- الیروب درمعاب
آب هــای ســطحی- لکــه گیــری و آســفالت معابــر- 
انــدازی سیســتم اتوماســیون اداری  نصــب و راه 
انــدازی  راه  شــهرداری-  اپلیکیشــن  شــهرداری- 
ســامانه 137- خریــداری و راه انــدازی سیســتم 
رادیویــی- راه انــدازی دو خانــه فرهنــگ- ســاماندهی 
قبــور محلــه مینادشــت- نصــب تمثــال شــهدا بگونــه 

ــد.  ــد شــب دارن ــم دی ــد روز و ه ــم دی ــه  ه ایک
پروژه های در دست اقدام؟

ســاختمان غســالخانه محلــه اشــترجان- ســالن 
ورزشــی محلــه مینادشــت- ســاختمان آتــش نشــانی 

ــت. ــه مینادش محل

رویـداد
آتش نشانی اصفهان به 

استانداردهای جهانی نزدیک است

رئیـس کمیسـیون فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـورای 
اسـامی شـهر اصفهـان از تدویـن طـرح جامع ایسـتگاه های 
آتش نشـانی سـطح شـهر اصفهـان بـرای خدمت رسـانی بهتر 
در حداقـل زمـان ممکـن به شـهروندان خبـر داد. بـه گزارش 
ایمنـا بـه نقـل از اداره ارتباطات رسـانه ای شـهرداری اصفهان، 
اصغـر آذربایجانـی در آئیـن بهره بـرداری از فـاز یک نخسـتین 
آزمایشـگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی کشـور که در قالب 
بیسـت و ششـمین برنامه »هر هفته با چند افتتاح« برگزار شـد 
بـا اشـاره  بـه اینکه سـازمان آتش نشـانی شـهرداری اصفهان 
در سـطح کشـور جایـگاه ارزنـده ای را بـه خود اختصـاص داده 
اسـت، اظهارکـرد: این نهـاد در حال حاضر به همه اسـتان های 
کشـور خدمت رسـانی می کند و کیفیت خدمـات آن برای همه 

مسـئوالن کشـور ثابت شـده است.
وی بـا بیـان اینکه در حال حاضر ضریـب اطفای حریق و نجات 
شـهروندان باال رفته اسـت، افزود: با راه اندازی فاز یک نخسـتین 
آزمایشـگاه تشـخیص حریق و بازرسـی فنی کشـور در اصفهان 

زمـان علت یابـی حادثه ها نیز کاهـش می یابد.
رئیـس کمیسـیون فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـورای 
اسـامی شـهر اصفهان راه اندازی اولین آزمایشـگاه تشخیص 
حریـق و بازرسـی فنی کشـور را نمونـه اقدام و عمل سـازمان 
آتش نشـانی اصفهـان عنـوان و تصریح کرد: باید توجه داشـت 
کـه ایـن مرکـز در کشـور نمونـه مشـابهی نـدارد و از ایـن رو 

شـاخصه خوبـی برای شـهر اصفهان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن دوره از شـورای اسـامی شـهر 
بـرای  آتش نشـانی  از سـازمان  اصفهـان حمایت هـای الزم 
رسـیدن بـه اسـتانداردهای جهانی صورت گرفته اسـت، گفت: 
افزایـش بودجـه سـازمان آتش نشـانی در راسـتای تکمیـل و 

تجهیـز ایسـتگاه ها از جملـه ایـن حمایت هـا بـوده اسـت.
آذربایجانی با اشـاره به اینکه کم کردن زمان رسـیدن نیروهای 
امـدادی بـه محل حادثه در دسـتور کار قـرار دارد، افـزود: از این 
رو طـرح جامع ایسـتگاه های آتش نشـانی تدوین و در شـورای 

اسـامی شـهر اصفهان در دسـت بررسی است.
وی همچنیـن از ایجـاد ظرفیـت اورژانـس در کنار ایسـتگاه های 
آتش نشـانی خبـر داد و اضافـه کـرد: ایـن طـرح در ایسـتگاه های 
آتش نشـانی کـه به تازگی مصوب شـده ، مـورد توجه بوده اسـت.
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چمگـردان شـهر زندگي و سـیرزندگي،عقیق زاینده رود » شـهر ایمان و 
اخـالق »شـهري کـه در پیـچ و خم زنـده رود به نـام پهلوانان شـهرش 
بـه نام چـم گردان یا چـم پهلوانان نـام گرفته اسـت. در بخش مرکزي 
شهرسـتان لنجـان جمعیتـي بالـغ بـر 17000 نفـر را در خویـش جاي 
داده اسـت. همسـایه نجیـب و مهربـان قطـب عظیـم صعنـت مرکـزي 
ایـران که مردمانش دسـتي به کشـاورزي و دسـتي بـه چرخاندن چرخه 

صنعت ایـران زمیـن دارند.

گفت و گوي نگاه شهر با حسین ناظم الرعایا شهردار چمگردان: 

چمگردان شهر زندگي،
عقیق زاینــده رود 

جنــاب شــهردار بــراي آشــنايي بهتــر 
معرفــي  را  خودتــان  لطفــًا  خواننــدگان 

بگويیــد؟ ســوابقتان  از  و  بفرمايیــد 
مــن حســین ناظــم الرعایــا متولــد 1342 شــهر ســده 
لنجــان، فــارغ التحصیــل کارشناســي ارشــد مدیــرت 
اجرایــي و بیــش از بیســت و هشــت ســال اســت کــه 
در بدنــه وزارت کشــور در ســمت هــاي مختلــف 
ــهرداري  ــان، ش ــتان اصفه ــاي اس ــهرداري ه در ش
ــه خدمــت مشــغول  تهــران و اســتانداري اصفهــان ب
هســتم.6/5 ســال مســئولیت شــوراي اســامي شــهر 
ســده لنجــان را بــر عهــده داشــته ام و از نیمــه 
ــردان  ــهردار چمگ ــوان ش ــه عن ــز ب ــال 92 نی دوم س

ــي باشــم. ــه م مشــغول انجــام وظیف
وضعیــت حريــم و محــدوده شــهر چمگــردان 

چــه میــزان اســت؟
ــدوده  ــار و مح ــردان 1285 هکت ــهر چمگ ــم ش حری
شــهر 285 هکتــار اســت کــه بــا توجــه بــه موقعیــت 
خــاص جغرافیایــي شــهر ایــن شــهر از جهــات اربعــه 
محــدود بــه ذووب آهــن، زریــن شــهر، اراضــي 

ــد. ــي باش ــده رود م ــیه زاین ــاورزي حاش کش
ــهر  ــن ش ــهرداري در اي ــالي ش ــه س در چ
تأســیس شــده اســت و ايــن شــهرداري چــه 

ــر دارد؟ ــال حاض ــه اي در ح رتب
ــیس  ــهرداري تأس ــردان ش ــال 1362 در چمگ در س
ــر  ــل حاض ــهرداري در ح ــه ش ــت و درج ــده اس ش
ــروه  ــي را در کارگ ــه اقدامات ــد. البت ــي باش ــش م ش
ــم و  ــام داده ای ــز انج ــتاني و مرک ــف اس ــاي مختل ه
بــه جــد پیگیــر ارتقــاء درجــه شــهرداري بــه هفــت 

ــیم. ــي باش م
بودجــه شــهرداري چمگــردان در ســال 
ــه  ــال 95 چ ــت و در س ــوده اس ــدر ب 94 چق

ــت؟ ــده اس ــي ش ــش بین ــزان پی می
بودجــه شــهرداري در ســال 94 ، 92/5 میلیــارد ریال 
بــود کــه با توجــه بــه دورنمــاي مالــي شــهرداریها در 
ســال 95 بــا پیــش بینــي انجــام شــده در ســال 95 
بودجــه 130 میلیــارد ریالــي را پیشــنهاد دادیــم کــه 
بــه تصویــب شــوراي اســامي شــهر رســیده اســت و 
ــا پیگیــري هــاي خــود بتوانیــم ایــن  ــم ب امیــد واری

بودجــه را در ســال جــاري محقــق کنیــم.
شــهر چمگــردان جــزء ســرآمدهاي شــهرهاي 
شهرســتان از نظــر فضــاي ســبز اســت، ايــده 
ــت  ــاء کیفی ــت ارتق ــما جه ــر ش ــد نظ آل م
ــردان  ــهر چمگ ــبز ش ــاي س ــت فض و کمی

ــت؟ چیس
ــوار  ــردان در ج ــهر چمگ ــن ش ــرار گرفت ــت ق موقعی
مراکــز آالیندگــي هــاي صنعــت، خصوصــاً ذوب 
آهــن و فــوالد ســبا و شــرکت هــاي اقمــاري باعــث 
ــران شــهري در ادوار مختلــف  شــده اســت کــه مدی
خدمتــي، بــه ایــن موضــوع توجــه جــدي نماینــد. در 
بــدو شــروع بــه کار بنــده و تیــم کاري ام نیــز ایــن 
ــوده  ــر ب ــد نظ ــه م ــک دغدغ ــوان ی ــه عن ــوع ب موض
ــي  ــه اســتفاده از فضاهــاي خال ــا ب ــت م اســت. اولوی
شــهري بــراي توســعه فضــاي ســبز پایــدار و از طرفي 
بهبــود وضعیــت فضــاي ســبز موجــود بــود. حــدود 8 
ــه اي در ســطح شــهر بازســازي شــدند. ــارک محل پ

فــاز 3 پــارک ازادگان بــا مســاحت15000متر مربــع 
اجــرا شــد و در بهبــود اشــکوب گیاهــي متناســب بــا 
درخواســت هــاي مــردم و شــرایط محیطــي نیــز در 
رفیوژهــا و میادیــن و پــارک ســاحلي اقــدام مؤثــري 
ــا داشــتن ســرانه فضــاي  انجــام شــده کــه اکنــون ب
ــع چمگــردان  در  ــر مرب ســبزي در حــدود 21/5 مت
جایــگاه ممتــازي نســبت بــه ســرانه متوســط فضــاي 

ــال  ــا در س ــه م ــرد. برنام ــرار گی ــوري ق ــبز کش س
جــاري هــم بهبــود کیفیــت و کمیــت فضــاي ســبز 
ــد.  ــي باش ــهري م ــات ش ــطح مح ــاً در س خصوص
ــا توجــه بــه مشــکات کــم آبــي در  مضافــاً اینکــه ب
ــتم  ــر سیس ــش از 7 کیلومت ــته بی ــال گذش ــه س س
آبیــاري تحــت فشــار جهــت کاهــش مصــرف آب در 
ســطح شــهر اجــرا شــده و بــا تصویــب طــرح جامــع 
فضــاي ســبز شــهري در کارگــروه دفتــر فنــي اســتان 
ــا  ــم ب ــا امیدواری ــازمان شــهرداي ه ــه س ــال ب و ارس
اخــذ اعتبــارات مربوطــه گام بنــدي در ایــن زمینــه 

ــم. در ســال جــاري برداری
ــت  ــگري موقعی ــاظ گردش ــردان از لح چمگ
ــتان دارد،  ــتان و شهرس ــطح اس ــي در س خوب
ــب  ــذار و جل ــرمايه گ ــذب س ــه ج در زمین
مشــارکت هــاي مردمــي در ايــن زمینــه چــه 

ــد؟ ــه داري ــي را در برنام اقدامات
ــوان  ــه عن ــوان ب ــي ت ــردان را م ــد چمگ ــدون تردی ب
و  گردشــگران  بهشــت  هــاي  مصــداق  از  یکــي 
ــور  ــد. همانط ــت نامی ــن صنع ــذاران ای ــرمایه گ س
ــه  ــن اولی ــا رک ــاخت ه ــر س ــتحضرید زی ــه مس ک
ســرمایه گــذاري اســت. اگــر چــه چمگــردان اراضــي 
ــي  ــذاري دارد ول ــرمایه گ ــعه س ــراي توس ــي ب اندک
همیــن محــدوده اراضــي در اختیــار شــهرداري 
ــاً  ــذاري خصوص ــرمایه گ ــراي س ــي را ب ــت های فرص
در بحــث گردشــگري فــراروي ســرمایه گــذاران 
ــذاري و  ــرمایه گ ــر س ــون دفت ــد. اکن ــي ده ــرار م ق
جلــب مشــارکت هــاي مردمــي در بخــش گرشــگري 
ــي در  در شــهرداري تأســیس شــده اســت و فضاهای
ــارک کوهســتان،  ــارک آزادگان، پ ــارک ســاحلي، پ پ
پــارک مســافر و غیــره در ســطح شــهر پیــش بینــي 
شــده اســت کــه در قالــب قراردادهایــي نظیــر 
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ــا واگــذاري، ســرمایه  BOT مشــارکتي و ی
گــذاران را بــه شــهر جــذب کنیــم. البتــه 
ــاي  ــش ه ــذار در بخ ــرمایه گ ــن س چندی
ــه  ــوزش و مجموع ــکي، آم ــي پزش خدمات
شــهرداري  بــه  مســکوني  و  اقتصــادي 
ــکان  ــي و ام ــال بررس ــد و در ح ــده ان آم
ســنجي ســرمایه گــذاري در شــهر هســتند 
کــه امیدواریــم بــه زودي تــاش هــاي مــا 
و همکارانمــان در شــهرداري و شــوراي 
اســامي شــهر بــه نتایــج ارزشــمندي 
ــاً  ــود، مضاف ــر ش ــهروندان منج ــراي ش ب
اینکــه در ســند توســعه چشــم انــداز 
چمگــردان نیــز کــه اواخــر ســال گذشــته 
رونمایــي شــد یکــي از محورهــاي اصلــي 
چمگــردان  شــدن  مطــرح  بحــث  آن 
ــا  ــه اي ب ــجام منطق ــور انس ــوان مح بعن
توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــي آن اســت. 
ــه  ــهرداري چ ــي ش ــاظ فرهنگ از لح
اقداماتــي انجــام داده و چــه برنامــه 

ــده دارد؟ ــراي آين ــي ب هاي
شــهرداري چمگــردان یــک فرهنگســرا 
و یــک بــاغ بانــوان منحصــر بفــرد در 
ــاي  ــاخت ه ــر س ــه زی ــتان دارد ک شهرس
اصلــي فعالیــت هــاي فرهنگــي شــهرداري 
ــهرداري  ــت در ش ــاز فعالی ــا آغ ــتند ب هس
هــر ســاله خــود را مقیــد بــه تنظیــم 
شــهرداري  ســالیانه  فرهنگــي  تقویــم 
ــورا  ــب ش ــس از تصوی ــه پ ــم ک ــوده ای نم
ــه  ــي را ب ــم فرهنگ ــن تقوی ــاله ای ــر س ه
اجــرا درآورده ایــم الویــت مــا فراهــم 
ــردم در بســط  ــه حضــور م ــاختن زمین س
و توســعه فعالیــت هــاي فرهنگــي اســت. 
ــراي  ــا و ب ــه ه ــام زمین ــرا در تم فرهنگس
تمــام ســنین در تمــام فصــول ســال 
برنامــه اجــرا مــي کنــد. مجــوز راه انــدازي 
ســینماي فرزانــگان نیــز گرفتــه شــده 
ــال  ــد ســامانه دیجیت ــا خری کــه انشــالل ب
ــي رســد  ــرداري م ــره ب ــه به آن امســال ب
ــاح  ــاهد افتت ــه ش ــهر و منطق ــردم ش و م
رســمي ســینماي چمگــردان خواهنــد بود. 
ــام  ــوان را انج ــاغ بان ــي ب ــه بازطراح برنام
ــات  ــت خدم ــت و کمی ــا کیفی ــم ت داده ای
ــاکنان  ــهروندان و س ــه ش ــاغ را ب ــن ب ای
بحــث  در  کنیــم  بیشــتر  شهرســتان 
ــر  ــاي روزشــي نظی ــاخت ه ــعه زیرس توس
ــل  ــوره و تکمی ــد منظ ــاي چن ــالن ه س
ــم  ــي داری ــاي خوب ــه ه ــز برنام اســتخر نی
کــه انشــاله اگــر وســع مالــي اجــازه بدهــد 
ــه  ــاري ب ــال ج ــي را در س ــات خوب اقدام

ــاند. ــم رس ــه خواهی نتیج
ــي  ــه میراث ــان چ ــر خودت ــه نظ ب
بــراي شــهردار بعــدي چمگــردان بــه 

ــت؟ ــد گذاش ــادگار خواهی ي
انشــاالل بــا تحقــق پیگیــري هــا در زمینــه 
شــهر  جدیــد  جامــع  طــرح  تصویــب 
،وصــول مطالبــات شــهرداري از فــوالد، 
ــد  ــع درآم ــع، مناب ــزي جام ــه ری ــا برنام ب
ــد  ــراي شــهرداري شــکل خواه ــداري ب پای
گرفــت. بــا انتقــال شــبکه هــاي بــرق 
فشــار قــوي حجــم وســیعي از اراضــي بــا 
ــره  ــت به ــهرداري آزاد و قابلی ــتفاده ش اس
بــرداري در زمینــه فعالیــت هــاي مختلــف 
ــا  ــت. ب ــد یاف ــي خواه ــادي و تفریح اقتص
توجهــي کــه بــه مســئله آمــوزش همــکاران 
داشــته ایــم تــا دو ســال آینــده 50 نفــر از 
کارمنــدان و کارشناســان بــا مــدارک فــوق 
لیســانس و دکتــرا در پســت هــاي خدمتــي 
ــر از  ــود، مهمت ــد ب ــغول خواهن ــود مش خ
ــه کار گروهــي و  ــا اعتقــاد ب همــه اینکــه ب
کمیتــه کاري زمینــه فعالیــت بــر پایــه خرد 
ــزم  ــکاران عزی ــي هم ــا همراه ــي را ب جمع
ــتان  ــي دوس ــه همراه ــهرداري و البت در ش
شــهر  اســامي  شــوراي  در  ارجمنــدم 
ــوارد  ــن م ــه ای ــه هم ــم ک ــکل داده ای ش
ــه  ــمند  ن ــي ارزش ــوان میراث ــه عن ــوق ب ف
ــه  ــي ک ــرف تیم ــه از ط ــن بلک ــرف م از ط
مــن مســئولیت آن را بــر عهــده دارم بــراي 
آینــده شــهرداري بــه یــادگار خواهــد مانــد.
درآخــر اگــر حــرف ناگفتــه اي داريــد 

. يید ما بفر
ایــن مــدت خدمــت توفیقــي  اگــر در 
بدســت آمــده حاصــل حمایــت هــاي 
ــواده  ــي دریــغ مــردم شــهر خصوصــاً خان ب
ــان ،  ــران ، فرهنگی ــهدا و ایثارگ ــم ش معظ
ــهر و  ــردم ش ــاد م ــران و آح ــبه ،کارگ کس
ایثــار و فــداکاري همــکاران قدومــم در 
شــهرداري و شــوراي شــهر و حمایــت 
هــاي مســئولین شهرســتان و اســتان بــوده 
ــه سپاســگزاري  ــا صمیمان ــه آنه ــه از هم ک
ــدت  ــن م ــم در ای ــم و امیدواری ــي نمای م
ــان دوره چهــارم شــوراي  ــا پای ــده ت باقیمان
اســامي شــهر بتوانیــم بــا پشــتیباني همــه 
ایــن عزیــزان و همراهــي مدیریــت اســتان 
ــري  ــاي فک ــده آل ه ــه ای ــتان ب و شهرس
ــا ســرفرازي  خــود در چمگــردان کــه همان
ــي چمگــردان اســت دســت یابیــم.  و آبادان
از وقــت  و حوصلــه شــما نیــز سپاســگزارم
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خواهند بود. 

مدیـر منطقه 13 شـهرداری اصفهـان گفت: با پیاده سـازی 
نرم افـزار شهرسـازی الکترونیـک در شـهرداری منطقه 13 
اهالـی منطقـه دیگـر نیازی بـه حضور در شـهرداری جهت 
گرفتـن پروانه، صـدور سـفت کاری و پایان کار و اسـتعام 

داشـت. نخواهند  بانکی 
بـه گـزارش اداره ارتباطـات رسـانه ای شـهرداری اصفهان، 
شهرسـازی  راسـتای   در  کـرد:  اظهـار  مبلـغ  سـیدرضا 
الکترونیک شـهرداری اصفهان کـه در دوره مدیریت جدید 
بـه جـد پیگیـری می شـود، منطقـه 13 بـه عنـوان پایلوت 
ایـن کار انتخـاب شـد تـا با تـاش شـرکت نرم افـزاری و 
پرسـنل زحمتکـش منطقـه ایـن سیسـتم پیاده سـازی و در 

اختیـار شـهروندان منطقـه قـرار گیرد.
طریـق  از  می تواننـد  منطقـه  شـهروندان  داد:  ادامـه  وی 
رایانـه بـه نشـانی Esup.isfahan.ir از کلیه اطاعات 
کاربری هـا،  انـواع  شـهری،  طرح هـای  شهرسـازی، 
گذربنـدی، میـزان ارتفـاع، تعویض معابـر و ... اطاع یابند.

مدیـر منطقـه 13 شـهرداری اصفهـان بیـان کـرد: از دیگر 
نرم افزارهـای ایـن سیسـتم، سـامانه شـهرها اسـت کـه از 
کلیـه معابـر و گذر هـای اصلـی و فرعـی و حتـی کوچه هـا 
بعـدی عکس بـرداری و تصویر بـرداری  بـه صـورت سـه 
شـده و شـهروندان می تواننـد از طریـق اینترنت و گوشـی 
موبایـل و یـا کامپیوتـر شـخصی خـود محـل مـورد نظر را 

 . ببینند
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن تصویربـرداری بـه صـورت 
سـه بعدی روی سیسـتم نصب شـده اسـت، تصریـح کرد: 
شـهرداری  بـه  خصـوص  ایـن  در  می تواننـد  شـهروندان 
مراجعـه و رمـز عبـور و نـام کاربـری خـود را درخواسـت و 

پـس از آن از سیسـتم اسـتفاده کننـد.
مبلـغ اضافـه کـرد: سیسـتم نرم افـزاری در خصـوص ماده 
صـد نیـز در منطقـه 13 پیـاده شـده و مالـکان می تواننـد 
از طریـق همیـن  را  رأی هـای صـادره  و  اباغ هـا  کلیـه 
سیسـتم مشـاهده کننـد و نیـازی بـه حضـور در منطقـه 

. نیست

رویـداد
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان خبر داد:
پیاده سازی سیستم شهرسازی 
الکترونیک برای نخستین بار در 

منطقه 13 شهرداری
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گفت و گو با محمد باقر ربیعی مدیر عامل شرکت مدیریت پسماند 
شهـرداری های شاهیـن شهر و میمـه، خمینــی شهر و برخـوار: 

مدیریت پسماند؛ راهی به سوی آینده سبز 

ــان  ــا زم ــی شــما ت ســیر فعالیــت هــای اجراي
ــرکت  ــن ش ــت اي ــه رياس ــدنتان ب ــوب ش منص

ــت؟ ــوده اس ــه ب چ
کارمنــد مجموعــه قدیمــی اســتانداری اصفهان هســتم 
و در دهــه 60 مشــغول بــه فعالیــت شــدم .از فرمانــداری 
ــن محــل خدمــت  ــن ســال در ای ــاز کــردم و چندی آغ
ــهای  ــدار بخش ــم بخش ــال ه ــدود 15 س ــوده و ح نم
مختلــف اســتان از جملــه بخشــدار مرکــزی اصفهــان 
ــل  ــر عام ــوان مدی ــه عن ــم ب ــال 86 ه ــوده ام. از س ب
شــرکت مدیریت پســماند شــهرداریهای شــاهین شهر و 

میمــه، خمینــی شــهر و برخــوار مشــغول هســتم.
ــه  ــه چ ــماند ب ــرکت پس ــت ش ــابقه فعالی س
ــر  ــن مدي ــما چندمی ــردد و ش ــی برمی گ زمان

ــتید؟ ــل آن هس عام
ایــن شــرکت در ســال 83 تاســیس شــد و مــن دومیــن 

مدیــر عامل آن هســتم. 
شــما ايــن شــرکت را بــا چــه شــرايطی تحويل 

؟ فتید گر
در ســال 86 کــه مــن آن را تحویــل گرفتــم عملیــات 
ــی  ــای مطالعات ــن و کاره ــت زمی ثبــت شــرکت، دریاف
طــرح جامــع و در مجمــوع کارهــای اولیــه انجــام 
شــده بــود کــه جــا دارد از مدیــر عامــل وقــت جنــاب 
آقــای جوانــی تشــکر کنــم. بنابرایــن در ســال 86 عمــا 

احــداث کارخانــه و فــاز عملیاتــی آن آغــاز شــد. درآن 
ســال بــا آقــای نفــری کــه آن زمــان شــهردار شــاهین 
شــهر و رئیــس هیئــت مدیــره مــا بودنــد و تعــدادی از 

دوســتان دیگــر فعالیــت را آغــاز کردیــم .
ــود.  ــکارات اصفهــان ب ایجــاد چنیــن شــرکتهایی از ابت
ــز  ــه ج ــه ب ــد ک ــاس می ش ــن احس ــه 80 چنی در ده
کانشــهرها و مراکــز اســتانها که می توانســتند ســازمان 
مدیریــت پســماند داشــته باشــند، بقیــه شــهرها هــم 
ــه ای  ــا مصوب ــن ب ــن معضــل هســتند بنابرای دچــار ای
کــه در کار گــروه پســماند اســتان بــه تصویــب رســید 
و پیگیــری معــاون عمرانــی وقــت، تعــداد 6 شــرکت در 
اســتان اصفهــان تاســیس و راه انــدازی و دو شــرکت در 
ــز در ســایر  ــن 5 شــرکت نی حــال تاســیس و همچنی
نقــاط کشــور راه انــدازی شــده کــه همگــی در مدیریت 

پســماند فعالیــت دارنــد.
ایــن شــرکت هــا خوشــبختانه دارای کارنامــه موفقــی 
هســتند بــه دلیــل اینکــه کشــور و بقیــه شــهرها ایــن 
تجربــه موفــق را پذیرفتنــد و هم-اکنــون نیــز ســازمان 

ــد. ــت می کن ــه را تقوی ــن مجموع ــهرداری ها ای ش
اهــداف کلــی شــرکت مديريــت پســماند 

چیســت؟
ــون در  ــاس قان ــر اس ــماند ب ــت پس ــه مدیری مجموع
چندیــن بخــش اســت: 1- احــداث کارخانــه که ســایت 
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تفکیــک و پــردازش اقــام بازیافتــی در محــل کارخانــه 
را دارد2- آمــوزش شــهروندی در خانــواده، مهدکــودک، 
مــدارس و دانشــگاه ها، اصنــاف و گــروه هــا  3- اجــرای 
ــهرها و  ــطح ش ــدا در س ــک از مب ــای تفکی ــرح ه ط
همچنیــن وظایــف مدیریت پســماند در ســطح شــهرها. 
نکتــه مهــم آن اســت کــه هرچــه بتوانیم تفکیــک اقام 
بازیافتــی شــهروندان را از درب منــازل یــا محــل تولیــد 
انجــام دهیــم، کمــک بزرگــی بــه  بازگشــت ایــن مــواد 

بــه طبیعــت نموده ایــم .
چــه برنامه هايــی بــرای آينــده ايــن مجموعــه 

داريــد؟
خوشــبختانه در بحــث کارخانــه اقدامــات خوبــی شــده 
ــماند  ــن ورودی پس ــدود 350  ت ــه در ح ــت. روزان اس
بــه کارخانــه را داریــم کــه از ایــن میــزان 280 تــن آن  
پســماند تــر خانگــی اســت کــه از درب منــازل جمــع 
ــا  ــردازش آنه ــک و پ ــه بحــث تفکی می شــود و کارخان
ــل آن اســت  ــن عم ــا از ای ــدف م ــده دارد. ه ــر عه را ب
ــر زمیــن باقــی مــی  ــه عنــوان پســماند ب کــه آنچــه ب
ــه  ــه چرخ ــی ب ــتگاه های ــیله دس ــاره بوس ــد، دوب مان
ــده شــود. مــورد دیگــر، تولیــد کــود  طبیعــت بازگردان
ــا  ــرکت م ــه ش ــی اســت ک ــام بازیافت کمپوســت و اق
در حــال حاضــر روزانــه بــه طــور میانگیــن 20 تــا 25 
تــن تولیدکــود دارد و  خوشــبختانه دارای نشــان درجــه 
دوم اســتاندارد تشــویقی نیــز هســت. بــه طــور  کلی در 
کشــور چنــد ســازمان مدیریت پســماند وجــود دارد که 
نشــان تشــویقی دریافــت کــرده انــد و مــا یکــی از آن 
شــرکت ها هســتیم، بنابرایــن از ایــن نظــر بــرای عرضــه 
ــم.  ــت کرده ای ــای الزم را دریاف ــازار مجوزه ــه ب ــود ب ک
ــم  ــو ه ــی ن ــا، کارهای ــت از فعالیته ــن دس ــار ای در کن
انجــام داده ایــم بــه عنــوان مثــال: اغلــب ماشــین هــای 
ایــن مرکــز خارجــی بــود کــه بــا فرهنــگ پســماند مــا 
ــروج  ــث خ ــه بح ــاوه اینک ــه ع ــت ب ــی نداش همخوان
ــا  ــاط ب ــا تعریفــی کــه در ارتب ــز میباشــد. کــه ب ارز نی
نیازهــای کارخانــه در خصــوص ماشــین آالت بــا کمیته 
فنــی داشــتیم، توانســتیم بــا همــت صنعتگــران داخلی 
و راهبــرد کمیتــه فنــی شــرکت ایــن ماشــینها را تولیــد 
کنیــم و ایــن قــدم اول مــا بــود. شــاخص ایــن ماشــین 
ــه  ــه زبال ــد ک ــی باش ــن م ــه بازک ــتگاه کیس ــا دس ه
ــود دچــار  ــل ک ــد تبدی ــد و در فراین ــا آســیب نبینن ه
مشــکل نشــویم و از طرفــی قــادر بــه جــدا ســازی اقام 
بازیافتــی هــم باشــیم. همچنیــن بــا کمــک مجموعــه 
ــه  ــر ب ــتگاهی منحص ــان، دس ــش بنی ــرکت های دان ش
فــرد ســاخته شــد کــه کار آن تبدیــل شــیرابه بــه پــودر 
ــهای  ــیاری از بخش ــد بس ــورد تایی ــت و م ــک اس خش
ــه  ــد ب ــول می توان ــن محص ــت. ای ــرار گرف ــط ق مرتب
عنــوان یــک گزینــه جهــت تبدیــل شــیرابه هــا مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد و از هــر هــزار گــرم شــیرابه، بعــد 
از عملیاتــی خــاص، 70 گــرم پــودر حاصــل آیــد. ایــن 
امــر یکــی از معضــات جــدی زیســت محیطــی را حــل 
مــی کنــد. در ایــن راســتا قــرار اســت همــان پــودر هــم 
ــاز  ــت ب ــه طبیع ــود شــود و مســتقیم ب ــه ک ــل ب تبدی
گــردد. طبــق پیــش بینی هــا اگــر ایــن دســتگاه خــوب 
جــواب دهــد می توانــد معضــل شــیرابه کارخانه-هــای 
پســماند کشــور را حــل کنــد. ایــن دســتگاه منحصــر 
بــه فــرد بــوده و مشــابه خارجــی نــدارد، دوران پایلــوت 
ــت.  ــده اس ــی ش ــرده و وارد دوره نهای ــی ک ــود را ط خ

در بعضــی از نمایشــگاه های بیــن المللــی نیــز ارایــه  و 
مــورد تاییــد و تقدیــر قــرار گرفتــه اســت .

شــما بــا چــه مشــکالتی در دوران مديريــت  بــر 
ــرو بوده ايــد؟ ايــن مجموعــه روب

 در دهــه هشــتاد کــه فعالیــت خــود را آغــاز کردیــم، 
چنیــن شــرکتی بــرای مــردم ناشــناخته بــود و در بحث 
آمــوزش تفکیــک زباله هــا بــه مــردم و دســتگاه هایــی 
ــکل  ــا مش ــد، ب ــتیبانی می کردن ــا را پش ــد م ــه بای ک
مواجــه بودیــم. ایــن در حالــی اســت کــه مــا بــا آحــاد 
مــردم ســر و کار داریــم ولــی خوشــبختانه بــا آموزش ها 
و همــکاری و حساســیت مــردم نســبت بــه این مســئله 
ــل  ــکات ح ــدودی مش ــا ح ــال، ت ــد س ــن چن در ای
ــم  ــه همــکاری مــردم داری ــاز ب ــا بازهــم نی شــده اند ام

ــه  ــت ک ــی اس ــدا موضوع ــه از مب ــک زبال ــون تفکی چ
بایــد توســط خــود مــردم انجــام شــود و بــا آموزش هــا 
ــرای  ــتری ب ــدواری بیش ــای امی ــکات، ج ــع مش و رف
پیشــرفت وجــود دارد. در واقــع هــم اکنــون مجموعــه 
مدیریــت پســماند، جایــگاه خــود را پیــدا کــرده اســت. 
ــرمایه  ــود. س ــی ب ــائل مال ــث مس ــر، بح ــل دیگ معض
ــذاری شــرکت ها صــد درصــد توســط شــهرداری ها  گ
تامیــن می شــد و الزم بــود کــه منابــع مالــی از طریــق 
شــهرداری هــا تزریــق شــود کــه در حد وســع خــود هم 
کمــک می شــد اما مســائل مالــی مقــداری از اهــداف ما 
را دچــار چالــش کــرده بــود که خوشــبختانه اکنــون کار 
درحــال انجــام اســت و آینــده خوبــی بــرای مجموعــه 
پیــش بینــی می شــود، بــه شــرطی کــه هوشــمندانه و 

برنامــه محــور باشــد.
ــه  ــا چ ــماند ت ــازمان پس ــی س ــط عموم رواب
حــدی فعــال و در پیشــبرد اهــداف ايــن 

ــت؟ ــوده اس ــر ب ــه موث مجموع
مــا چــون نیازمنــد ارتباطــات مردمــی هســتیم، روابــط 
عمومــی برایمــان از جایــگاه بســیار مهمــی برخــوردار 
ــره  ــی و غی ــع تحصیل ــاف ، مقاط ــا اصن ــا ب ــت. م اس
ــوان  ــت عن ــدی تح ــن واح ــتیم، بنابرای ــط هس مرتب
آمــوزش، تحقیــق و پژوهــش راه انــدازی کرده ایــم 
کــه بخشــی از اهــداف متبــوع روابــط عمومــی را 
ــار آن، واحــد  ــه انجــام می رســاند. در کن ــن واحــد ب ای
بهداشــت حرفــه ای فعالــی در بحــث بهداشــت، ایمنــی 
ــی، اداری،  ــت مال ــاوه معاون ــه ع ــم  ب ــوزش داری و آم
فنــی و خدمــات شــهری کــه همگــی بــرای بهتر شــدن 

ــد. ــت دارن ــه فعالی مجموع
و کالم پايانی؟ 

تشــکر میکنــم از مجموعــه ســازمان همیــاری و عزیزان 
دســت انــدرکار نشــریه کــه پلــی ارتباطــی بیــن همــه 
ــرده و  ــاد ک ــهری ایج ــت ش ــل مدیری ــه عوام مجموع
همچنیــن کلیــه همــکاران خــوب، تاشــگر و زحمــت 
ــهرداران  ــف و ش ــمتهای مختل ــرکت در قس ــش ش ک
ــالهای  ــول س ــره در ط ــات مدی ــای هی ــرم و اعض محت

فعالیــت.
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استاندار اصفهان: 

شهرداران در فرصت باقی مانده 
پروژه های شهری  را به اتمام برسانند 

اسـتاندار اصفهـان گفـت: شـوراهای اسـامی شـهر و 
شـهرداری هـا باید تاش کنند در این مـدت کوتاه پروژه 
هایـی را کـه خودشـان شـروع کـرده انـد را به سـرعت و 
تـاش دو چنـدان و کار شـبانه روزی بـه بهـره بـرداری 
برسـند تـا حـاوت خدمت به مردم نیز برایشـان بیشـتر 

شود. احسـاس 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان همیاری شـهرداری 
هـای اسـتان اصفهان، دکتر رسـول زرگرپـور در همایش 
سـاالنه شـهرداری های اسـتان اصفهـان گفـت: در حال 
حاضر 75 درصد از جمعیت کشـور شهرنشـین هسـتند 
کـه ولی ایـن رقم در اصفهـان 85 درصد اسـت، عاوه بر 
این، اسـتان اصفهان دارای 107 شـهر و شـهرداری است 
و ایـن مسـئله نیازمنـد توجه بیشـتر به مسـئله شـهر و 

شـهرداری هاست.
وی از افتتـاح 1610 پـروژه بـا اعتبـاری بالغ بـر 23هزار و 
هشـتصد میلیارد ریـال در هفتـه دولت خبـر داد و گفت: 
عـاوه بـر پـروژه هـای یـاد شـده، 12 ابـر پـروژه شـامل 
ورزشـگان نقـش جهان، متـرو اصفهـان و طـرح هایی در 
مجتمـع های فوالدی طی روزهـای آینده با حضور معاون 
رئیـس جمهـور در اصفهـان به بهره بـرداری می رسـند.

اسـتاندار اصفهان  در ادامه سـخنان خود به برگزاری سـه 
انتخابـات دوره دوازدهـم ریاسـت جمهـوری، دوره پنجـم 
شـورای اسـامی شـهر و انتخابات میـان دوره ای مجلس 
شـورای اسـامی اصفهـان در 29 اردیبهشـت مـاه اشـاره 
کـرد و گفـت:  هفـت مـاه دیگر تا برگـزاری ایـن انتخابات 
هـا مهلـت باقی اسـت و در طـول این مدت شـهرداری ها 
بایـد تاش کنند موضوعات را با حساسـیت دنبال کرده و 
از فرصـت های ایجاد شـده اسـتفاده و بـا تهدیداتی که در 

ایـن مـدت وجـود دارد مقابله کنند.
زرگرپـور بـه فرصـت های موجـود در این چند مـاه برای 
مدیریت شـهری اشـاره کرد و گفت:  شـوراهای اسـامی 
شـهر و شـهرداری هـا بایـد تـاش کننـد در ایـن مدت 
کوتـاه پروژه هایی را که خودشـان شـروع کـرده اند را به 
سـرعت و تـاش دو چنـدان و کار شـبانه روزی بـه بهره 
بـرداری برسـند تا حـاوت خدمت به مردم نیز برایشـان 

بیشتر احسـاس شود.
وی در ادامـه گفت: انتخابات شـوراها، یک انتخابات محلی 
اسـت و  این مسـئله ذوق و نشاط خاصی در منطقه ایجاد 
می کند، در همین راسـتا بعضا از همین اکنون شـکایاتی 
درخصـوص حـرکات عـوام فریبانـه عـده ای از اعضـای 
شـورای شهر و شهرداران واصل شـده که امیدواریم این دو 
نهاد شـهری تـاش کنند تنها برای خدمت بـه مردم قدم 
برداشـته و در ایـن مدت بـا اقدامات باید سـنجیده خود و 
بـی طرفـی و رعایـت دقت و حساسـیت،  شـائبه حمایت 
از فـرد و افـرادی را ایجـاد نکننـد و در ارتبـاط بـا انتخابات 
شـوراها بر له یا علیه شـخصی یا تشـکیاتی قدم برندارند.

و  اسـامی شـهر  گفـت: شـوراهای  اصفهـان  اسـتاندار 
شـهرداری هـا همت کننـد و جلـوی کارهای سـطحی و 
عـوام فریبانـه را بگیرند و تاش کنند اقداماتشـان به گونه 
ای نباشـد که شـائبه تبلیغاتی بودن از آنها به وجود بیاید.

زرگرپـور در ادامه نقدهای غیر منصفانـه و تخریبی، بدون 
راهـکار، بـا دیـدگاه سیاسـی و بـدون اصـاح را از جملـع 
ضعـف های فضـای کشـور در دوران نزدیک بـه انتخابات 
برشـمرد و تصریـح کـرد: در ایـن شـرایط عده ای شـروع 
بـه نقـد مـی کنند کـه اگـر نقدها هدایـت گر و روشـنگر 
و همـراه بـا راه حـل باشـد بایـد نقاد را تحسـین کـرد، اما 
بـا نقدهای کـه راه حل ندارد، از سـبقه سیاسـی برخوردار 

بـوده و مغرضانـه اسـت باید مقابلـه کرد.
وی خاطرنشـان کرد: شـهرداری ها اگر کسـی به آنها نقد 
درسـت کـرد، حتمـن از او تشـکر و تقدیـر کننـد، اما اگر 
کسـی هـم غرض داشـت نبایـد تحمل کـرد و باید بـه او 

جـواب داد و وی را دعـوت بـه انصـاف کرد.
اسـتاندار اصفهـان اضافـه کـرد: مـن در مـورد شـورا  و 
شـهرداران بارهـا گفتـه ام کـه اینهـا به صـورت عمومی 
خیلـی تـاش مـی کننـد و همـه ما بایـد تـاش کنیم 
ایـن جریـان مدیریت مردمـی که از افتخاران نظام اسـت 

را تقویـت کنیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود به نقدهـای وارد 
شـده بـه برنامه ششـم توسـعه گفت: اکنـون عـده ای در 
برخـی رسـانه هـا در مورد برنامه ششـم توسـعه صحبت 
هایـی مـی کننـد، برنامه ششـم برنامه ای مهم و اساسـی 
اسـت و مقـدرات همـه مـا را رقـم مـی زنـد، اگـر مـا هم 
نقطه نظراتی داشـته باشـیم، بهتر اسـت ماحظاتمـان را 
مطرح کنیم، به جاسـت که کارشناسـان مسائل مدیریت 
شـهری را احصـا کنمـد و نظرات خـود را بـه نمایندگان و 
یـا اسـتانداری بدهنـد و آن مصوبـات، بـه نفـع و صـاح 
شـهرداری هـا باشـد، ولـی برخی هـا قبل از اینکه مسـیر 

درسـت نقـادی و اصاحـی را طی کننند بی محابا شـروع 
بـه مخالفـت با دولـت می کنند ، این در صورتی اسـت که 
دولـت خـود معتقد به کار کارشناسـی اسـت و از نقدهای 

منصفانـه اسـتقبال می کند.
اسـتاندار اصفهـان در ادامـه گفـت: هیـچ کس بـه اندازه 
دولـت اعتقاد به کار شـوراها ندارد و ایـن دولت در جهت 
تقویـت شـوراها و شـهردارها از قدمی فرو گـذاری نکرده 
اسـت، ایـن دولـت معتقد اسـت که شـوراهای اسـامی 
شـهرها حال بسـیاری از مشـکات دولت هستند و می 
تواننـد بهتر از دولـت کارها را پیش ببرنـد، در نهایت نیز 
هـر چه شـهرها آبادتر باشـد دولت در ارتقا مردم بیشـتر 
تـاش مـی کنـد و بـه نظـر مـن نبایـد بـی خـود وقت 

خودمـان را درگیرایـن مباحث کنیم.
وی از شـهرداران خواسـت مسـائل مـر بـوط بـه برنامـه 
ششـم توسـعه را بـا حساسـیت بیشـتری دنبـال کنند.

اسـتاندار اصفهـان در ادامـه سـخنان خـود به بخشـنامه 
وزارت کشـور درباره سـقف حقوق شـهرداران اشـاره کرد 
و گفـت: خوشـبختانه در شـهرداری های اسـتان  حقوق 
نجومـی نداریـم، حتـی بـرای برخی شـهرها بایـد تاش 
کنیـم حقـوق شـهرداران از خط فقـر باال بیایـد، منتهی 
یـک دسـتور العملی توسـط وزیر کشـور آمده اسـت که 
شـهرداران سـعی کننـد خودشـان را بـا ایـن بخشـنامه 
همـراه کننـد و مـن مـی دانـم با ایـن بخشـنامه حقوق 
شـهرداران بـه جـای اینکـه کم شـود زیـاد خواهد شـد.

وی بـر ضـرورت توجـه بـه قانـون ممنوعیت حضـور در 
هیئـت مدیـره دو شـرکت و همچنین قانـون ممنوعیت 
به کار گیری  بازنشسـتگان در شـهرداری ها تاکید نموده 
و اظهـار امیـدواری کـرد: امیدواریم  یک روزی برسـد که 
شـهرهای اصفهـان زیباتـری، آبادتریـن و پـر رونق ترین 

شـهرهای ایران اسـامی باشد.
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معاون امور عمرانی استانداری اصفهان: 

شهرداران مراقب باشید  بیش از توان شهر
 برای شهـرداری تعهـد ایجـاد نکنند

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان: 

شهرداری ها؛ چشم انتظار حمایت نمایندگان از طرح های جدید

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان همیـاری 
مهنـدس  اصفهـان،  اسـتان  هـای  شـهرداری 
محمد علی طرفه در همایش شـهرداران استان 
اصفهان با تقدیر و تشـکر از اقدامات شـهرداری 
ها در عمران و آبادانی شـهرهای استان اصفهان 
گفـت: مـن صادقانـه مـی گویـم کـه مجموعه 
مدیریـت شـهری یک مجموعه زحمـت کش و 
فعـال و بـی ادعا اسـت و خیلـی از شـهرداران با 
تعصـب و عاقـه خاصی پـروژه های شـهری را 

پیگیری مـی کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کمتـر از یـک سـال از 
عمر این دوره از شـهرداری ها باقی مانده اسـت 
گفـت: انتظـار مـی رود شـهرداران در ایـن یک 

سـال باقـی مانده بـا برنامه حرکت کننـد و تاش نمایند 
پـروژه هایـی کـه شـهرداری هـا آغـاز کردنـد بـه اتمـام 
برسـد، عاوه بر ایـن باید امانتداری باشـند و مراقب  این 
نکته نیز باشـند که تعهد بیش از توان، برای  شـهرداری 

به ازای هر یک پسـت سـازمانی، نزدیک به شـش نفر روی 
یـک پسـت وجـود دارد که این وضعیت بسـیار نا مطلوبی 

برای اسـتان اصفهان ایجاد کرده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان همیاری شـهرداری 
هـای اسـتان اصفهـان، مدیـر کل دفتـر امـور شـهری و 
شـوراهای اسـتانداری اصفهـان در گردهمایـی شـهرداران 
اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکه برگـزاری جلسـات فصلی 
بسـیار راهگشـا خواهـد بـود، افـزود: عوامـل مختلـف از 
جمله حسابرسـی تعدادی از سـازمان ها به طول انجامید 
کـه امیـدوار هسـتیم بعـد از این بـا افزایش جلسـات این 

کمبودهـا جبران شـود.
محمدرضا کمالی با اشاره به اینکه بسیاری از دستورالعمل 
هـا و الیحـه هـای مربـوط بـه شـهردای قدیمـی شـده و 
همین مسـئله کار کـردن در شـهردای را برای شـهرداران 
دچـار مشـکل کـرده اسـت، گفت: این مشـکات از سـال 
92 شـدت گرفتـه که قوانین و دسـتورالعمل هایـی برای 
حـل این مشـکات براسـاس نظـرات و نتایجی بـا تاش 
شـهرداری ها و کارگروه های اسـتان  به دسـت آمده است.

 وی ادامـه داد: مـا پنج الیحه مدیریت شـهری، درآمدهای 
پایـدار، اداری و اسـتخدامی شـهرداری هـا، شـورا هـا و 
دهیـاری هـا را داریـم کـه به مجلس ارائه شـده اسـت که 
در صـورت تصویـب این پنج الیحه بسـیاری از مشـکات 

شـهرداری هـا حل خواهد شـد.

ایجـاد نکـرده و تعهد ات متناسـب با توان شـهرداری ها 
باشد.

معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری اصفهـان در 
ادامه از پیگیری طرح تدوین و تصویب سـاختار سازمانی 
شـهرداری هـا در خبـر داد و گفت: انشـالل تا پایان سـال 

بگفته مدیر کل دفتر امور شـهری و شـوراهای استانداری، 
تعدادی سـند در سـه سـال گذشته تولید شـده است که 
شـامل الیحه هـای »مدیریت یکپارچه ی ایمنی شـهرها، 
اصـاح قانـون توسـعه، حمـل و نقـل و سـوخت، قانـون 
رسـیدگی به تخلفـات راهنمایی و رانندگی، سـند صنایع 
مشـاغل شـهری که در راسـتای بنـد 20 مـاده 55 قانون 

شـهرداری سـند آسـیب شناسـی میوه و تره بار« اسـت.
کمالـی اضافـه کـرد: همچنیـن سـند آسـیب شناسـی 
فرهنگی شهرها و دستورالعمل های محله بندی و تدوین 
برنامه پنج سـاله با یک ساز و کار خاص و تخصیص اعتبار 
به شـهرداری هـای موفق در تدوین یک برنامه پنج سـاله 
عـاوه بر آن دسـتورالعمل های«نحوه حسابرسـی، بودجه 
انبار وانبارداری، اموال، اصاح سـاختار اداری شهرداری ها« 

را مـی توان نـام برد.
وی بـا اشـاره بـه جلسـه ای در ارتبـاط بـا شـهرهای زیـر 
یکصـد هـزار نفر اذعـان کـرد: شـورای اداری اسـتخدامی 
شـهرداری آئین نامه حقوق و مزایای مربوط به شـهرداری 
هـا را دربـاره اعضـای شـوراها، آئیـن نامـه شـرایط احـراز 

شـهردار تصویـب کرد.
همچنیـن اخیـرا مشـکلی در رابطـه بـا اصـاح آئیـن نام 
اجرایـی بعضـی وصول عـوارض شـهرداری ها داشـته ایم 
که قرار اسـت آئین نامه مربوطه با تعدادی از اسـتان های 
دیگر با میزبانی اسـتان اصفهان تدوین شـود البته الزم به 

جـاری ایـن طرح مصـوب و بـه شـهرداری ها 
اباغ می شـود.

مهندس طرفه از تسـریع در بـرآوردن نیازهای 
وگفـت:  داد  خبـر  هـا  شـهرداری  اطاعاتـی 
نامـه هـای مرتبـط با کمیسـیون مـاده 5 باید 
ظـرف یـک هفتـه پاسـخ داده شـود، در غیـر 
اینصـورت الزم اسـت شـهرداری هـا از دفتـر 
فنـی اسـتانداری دالیـل تاخیر را جویا شـوند.

مباحـث  در  شـهرداران  مشـارکت  بـر  وی 
کارشناسـی شـهری را امـری بـرای توسـعه 
از  گفـت:  و  برشـمرد  اطاعـات  و  دانـش 
شـهرداران دعوت می شـود همکاری بهتری با 
ماهنامه نگاه شـهر متعلق به سـازمان همیاری 

شـهرداری هـا داشـته باشـند.
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری اصفهان  انجام 
پیگیـری افزایـش تـوان مالی شـهرداری هـا و بـرآوردن 
نیازهـای آنـان  را از دیگـر اقدامات این معاونت برشـمرد.

ذکر اسـت مجموعه ای از لوایح و اسـنادی که بیان شد در 
سـه سال گذشـته تدوین شـده است.

 بنـا بـه گفتـه مدیـر کل دفتـر امور شـهری و شـوراهای 
اسـتانداری از سـال 70 تا به امروز بسیاری از دستور العمل 
هـا قدیمـی اسـت که امیـد اسـت بـه زودی بـا همکاری 

نماینـدگان لوایح تصویب شـود.
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اسـتان داریـم کـه بـا پیگیری هـای انجـام شـده دو هزار 
و 700 راننـده تاکسـی در سـامانه ثبـت نام انجـام دادند.

وی ادامـه داد: سـهم حمـل و نقـل عمومی در سـفرهای 
شـهری در اسـتان اصفهان عدد خیلی کوچکی اسـت به 
عنـوان نمونـه سـال 1392 نزدیک به 52 ممیـز 66 صدم 
درصد سـفرهای عمومی شـهری، در سـال 1393 نزدیک 
بـه 53 ممیـز 83 صـدم درصـد و در سـال 1394 نزدیک 
بـه 54 ممیـز 50 صـدم درصـد بـوده ایـن در حالـی کـه 
میانگیـن اسـتاندارد جهانی حـدود 75 درصد اسـت؛ این 
مسـئله نشـاندهنده عقب ماندگی در این بخش است که 

نیـاز به تدبیـر و برنامه ریـزی دارد.
مدیـر کل دفتـر امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری 
اصفهـان بـا بیان اینکه سـن نـاوگان حمل و نقل شـهری 
بـه طور میانگین حدود 10 سـال اسـت، اذعان کـرد: این 
عمـر یـک دهـه ای خطرآفرین اسـت و باید سـرلوحه ی 

برنامـه های بودجـه ای قـرار بگیرد.
کمالـی ادامـه داد: 120 دسـتگاه ماشـین آالت سـبک و 
سـنگین در سـال گذشته به شـهرداری ها تخصیص پیدا 
کـرد که حدود 40 درصد مبالغ آن توسـط شـهرداری ها 

و 60 درصـد دیگـر توسـط دولت تأمین می شـد.
وی خاطر نشـان کـرد: از پنج هـزار و 982 میلیارد تومان 
بودجه پیشـنهادی شـهرداری هـا نزدیک بـه 93 الی 94 

درصـد آن در سـال 1394 وصول شـد.

عدم تناسب پرداختی در
 13 نوع قرارداد شهرداری

کمالی با اشـاره به 27 هزار شـاغل در اسـتان اضافه کرد: 
بیـش از 300 هـزار نفـر در شـهرداری ها و سـازمان های 
وابسـته به آن در سـطح کشـور مشـغول به کار هسـتند 
کـه 13 نـوع قرارداد و وضعیت اسـتخدامی در شـهرداری 

ایجاد شـده است.
تعـدادی قراردادها به صورت رسـمی اسـت که در اسـتان 
اصفهان چهار هزار و 900 نفر رسـمی هستند و دیگر قرار 
دادهـا به صورت ثابت، پیمانی، مسـتخدم موقـت، قرارداد 
کارمنـدی، کارگـر ثابـت، کارگـر تطبیقی با طـرح طبقه 
بنـدی مشـاغل، کارگـران با قـرارداد معین، حـق الزحمه 
ای، پروژه ای و مشـاوره ای، شـرکتی و حجمی می باشند.

وی در همیـن رابطـه گفـت: ایـن 13 قـرارداد باعث عدم 
تناسـب پرداختـی می شـود که باعـث تفاوت شـهرداری 
بـا دسـتگاه های اجرایی دیگر شـده و آسـیب هایـی را به 

شـهرداری هـا وارد کرده اسـت.
مدیـر کل دفتر امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری، 70 
درصـد از شـاغان رسـمی را دارای مـدرک دیپلـم یا زیر 
دیپلـم دانسـت و بـا ابـراز نگرانـی خاطر نشـان کـرد: این 

تشريح وضعیت اعتبارات و 
بودجه شهرداری های استان اصفهان

کمالی بودجه و اعتبارات شـهرداری ها را در سـال گذشته  
پنـج هزار و 982 میلیـارد تومان عنوان و تصریح کرد: این 
مبلغ با توجه به بودجه کل شـهرداری های کشـور یعنی 
یـک هـزار و 245 با 60 هزار میلیارد تومان اسـت که پنج 
هـزار و 982 میلیـارد تومـان مربـوط به اسـتان اصفهان و 

107 شـهرداری  آن بوده است.
مدیـر کل دفتـر امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری، 
میانگین سـرانه اسـتان اصفهان را در سـال 1394 نزدیک 
بـه 992 هـزار تومـان بـا کـف 350 هـزار تومان و سـقف 
یـک هـزارو 800 تومـان عنـوان کـرد و گفـت: میانگیـن 
سـرانه بودجـه جـاری شـهرداری بـه ازای هـر نفـر 296 
هزار تومان هزینه شـده و میانگین سـرانه بودجه عمرانی  
696 هزار تومان بوده اسـت کـه 30 درصد آن از میانگین 
اعتبـارات شـهرداری هـای اسـتان جاری و هزینه شـده و 

70 درصـد آن در بخـش عمران اسـتفاده شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه امـروز شـهردرای دو مدیریـت هزینه 
و درآمـد دارد، اضافـه کـرد: شـهرداری نهـاد و موسسـه 
اقتصادی - خدماتی با سـابقه یکصد سـاله قانون و قانون 
گـذاری اسـت کـه مدیریـت اماک کشـور به عهـده این 

بخش اسـت.
به گفته کمالی246  عنوان دوره آموزشـی در سـال 94 
پیشـنهاد داده شـد کـه223 عنـوان از دوره هـای ذکـر 
شـده در زمینه شـغلی و تخصصی کارمنـدان و مدیران 

شـهری بوده است.
وی دربـاره توزیـع اعتبـارات از مـاده 39 و 41 و بنـد 
الـف تبصره یک مـاده 38 قانـون ارزش افزوده در سـال 
گذشـته اذعـان کرد: نزدیـک به 690 میلیـارد تومان به 
حسـاب شـهرداری هـای اسـتان واریز شـد کـه نزدیک 
به 18 درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل کاهش 
داشـته ایـم همچنین در زمینه سـاخت و سـاز، نزدیک 
به 108 درصد افزایش صدور پروانه سـاخت را در سـال 

1394 داشـته ایم.
بگفته مدیر کل دفتر امور شـهری و شـوراهای استانداری، 
تخلفـات اداری در سـال گذشـته 37 هـزار و 217 فقـره 
پرونـده در کمیسـیون مـاده 100 بوده که چهـار مورد آن 
دارای بیشـترین تخلفات شامل »توسـعه و اضافه ساخت 
مـازاد بـر پروانـه بـا 14 هـزار و 658 فقـره، احـداث بنای 
بـدون پروانـه با پنج هـزار و654  فقره، کسـر پارکینگ با 
هفـت هـزار و 462 فقـره، اضافه ارتفاع با یک هـزار و 623 

فقـره و سـایر تخلفات11 هـزار فقره بوده اسـت.
کمالـی از 85 میلیـارد ریـال کمـک دولـت در زمینـه ی 
حمـل و نقـل در سـال گذشـته خبـر داد و خاطر نشـان 
کـرد: نزدیـک بـه پنـج هزار تاکسـی فرسـوده در سـطح 

عـدم تناسـب پرداختـی باعـث شـده افـرادی کـه در 
شـهرداری هـا کار می کنند بعـد از مدتی از شـهرداری 
هـا خـارج شـده و بـه جاهـای دیگـر انتقـال یابنـد؛ در 
صورتـی کـه در یـک اداره سـازماندهی نیـروی انسـانی 

حـرف اول را میزنـد.
کمالـی، اضافـه کـرد: بـه ازای هر یک پسـت سـازمانی، 
پنـج و نیـم نفـر روی یـک پسـت وجـود دارد کـه ایـن 
وضعیـت بسـیار نـا مطلوبی در اسـتان اصفهان اسـت با 
توجـه بـه تعریف سـازمان تفصیلـی و ابـاغ آن در یک 
فرجـه یک سـاله باید وضعیـت خود را تطبیـق دهند با 
مسـئولیت، نیـروی جدیـد و بـرای حیطـه فعالیت خود 
چارت تعریف کنند. شـهرداری بهارسـتان این سـازمان 
را تدویـن کـرد و پنـج شـهرداری دیگـر هنوز سـازمان 

خـود را تعریـف نکـرده اند.
وی دربـاره مزایـای ایـن طرح خاطر نشـان کـرد: منطقی 
سـازی پرداخـت حقـوق و مزایای شـهرداران متناسـب با 
مسـئولیت و وظیفـه آن هـا، متناسـب سـازی حقـوق و 
مزایـای کارکنـان شـهرداری بـا کارکنان مشـمول قانون 
مدیریـت خدمـات کشـوری، حـل مشـکات شـهرداران 
مسـتعفی و خاتم خدمت یافته، حل مشـکل اسـتخدامی 
و تبدیـل وضـع کارکنان شـهرداری ها با سـوابق طوالنی 
خدمـت، حل مشـکل مقررات ناسـخ و منسـوخ در حوزه 

ی شـهرداری ها بخشـی از آن اسـت.
مدیـر کل دفتر امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری، 80 
درصد از شـهرداری ها را گرفتار مشـکات ناشـی از نبود 
ایـن طرح عنـوان کرد و افـزود: همچنین توجـه به تنوع، 
گسـتردگی و پیچیدگی وظایف شـهرداری های مختلف، 
تفـاوت قائل شـدن بیـن شـرایط و ویژگی هـای مختلف 
شـهرداری هـای کان شـهر، مراکـز اسـتان هـا و سـایر 
شـهرداری ها و در نظر گرفتن اعتبار مورد نیاز متناسـب 
بـا درآمـد قانونـی شـهرداری هـا از دیگـر امتیـازات ایـن 
طرح اسـت کـه در صورت تصویـب آن برای شـهرداری و 

کارمنـدان شـرایط بهتـری تعریف خواهد شـد.
کمالـی بـا اشـاره به سـه هـزار و 39 جلسـه عـادی، 234 
جلسـه فوق العاده و 722 جلسه کمیته انطباق در شوراها 
تصریـح کـرد: تعـداد کل مصوبات اسـتان هشـت هـزار و 
234 کـه هفـت هـزار و 301 مصوبـه آن تصویـب شـده 
اسـت همچنیـن چهار شـهر در سـال 1394 مجـوز ماده 

دو نوسـازی را اخـذ کردند.
وی با اشـاره به شـش هـزار و 270 میلیـارد تومان بودجه 
در سـال 1395، اضافـه کـرد: این بودجه نسـبت به سـال 
گذشـته تغییـر هفـت درصـدی داشـته که طبـق برنامه 
زمانبنـدی در پنـج ماهـه ابتـدای سـال بایـد 42 درصـد 
وصولی میداشـته که تا کنون 30 درصد آن وصول شـده 

کـه نشـان دهنـده عقب بـودن 12 درصدی اسـت.
وی افـزود: بـا توجه به بازگشـایی مدارس بایـد برای خط 
کشـی معابر، نصب عائـم توجه و شـرایط جدیدی ایجاد 
شـود همچنین با توجه به پایان دوره شـوراها الزم اسـت 
برای تصفیه بودجه سـعی بـرای بهره برداری پـروژه های 
نیمـه تمام انجام شـود که در این زمینـه اعتباراتی حدود 
17میلیارد و 200 میلیون تومان به استان تخصیص داده 

است. شده 
مدیـر کل دفتـر امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری در 
پایـان از جابـه جایی، ارتقا و خروج از مجموعه شـهرداری 
برای 28 شـهردار در سـال 1394 و ایجاد یک شـهرداری 

جدید التأسـیس خبر داد.
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مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان خبر داد: 

عزم سازمان همیـاری شهـرداری ها 
برای فعالیت در پروژه های زیربنایی استان

شــهرداری های  همیــاری  ســازمان  مدیرعامــل 
اســتان اصفهــان از عــزم و اراده ایــن ســازمان بــرای 
ــرای  ــارکت در اج ــت و مش ــذاری، فعالی ــرمایه گ س
پروژه هــای زیربنایــی و بــزرگ عمرانــی اصفهــان 
خبــر داد و گفــت: ســازمان همیــاری شــهرداری های 
اســتان اصفهــان در ســال جــاری در احــداث و تبدیل 
ــارکت  ــه آزاد راه مش ــان ب ــان، دلیج ــراه اصفه بزرگ
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــه اج ــت ک ــد داش ــدی خواه ج
نیازمنــد 230 میلیــارد تومــان اعتبــار اســت و مقــرر 
گردیــده ایــن اعتبــار بــا همــکاری ســازمان و بخــش 
ــر از  ــروژه در مــدت کمت ــن پ خصوصــی فراهــم و ای

ــرداری برســد. ــه بهــره ب ســه ســال ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان همیــاری 
شــهرداری های اســتان اصفهــان، مدیرعامــل ســازمان 
همیــاری شــهرداری های اســتان اصفهــان در گردهــم 
آیــی شــهرداران اســتان اصفهــان، بــا تقدیــر و تشــکر 
ــن  ــت از ای ــان در حمای ــرم اصفه ــتاندار محت از اس
ــی  ــرد و بررس ــزارش عملک ــریح گ ــه تش ــازمان، ب س
ــن ســازمان پرداخــت و  ــات انجــام شــده در ای اقدام
گفــت: علــی رغــم وجــود مشــکات مالــی در کشــور، 
ایــن ســازمان بــا کمــک هیئــت مدیــره و شــهرداران 
ــی  ــل قبول ــت و قاب ــرد مثب ــان، عملک ــتان اصفه اس

داشــته اســت.

مهنــدس ناصــر نفــری در ادامــه ســخنان خــود 
ــی  ــود اندک ــوالً س ــته معم ــالهای گذش ــت: در س گف
ــهرداری های  ــه ش ــازمان ک ــن س ــهامداران ای ــه س ب
ــی  ــن در حال ــت، ای ــق می گرف ــتند تعل ــتان هس اس
اســت کــه در ســال 94، بیــش از 100 میلیــارد 
ریــال ســود ناشــی از فعالیت هــای انجــام شــده 
ــه طــور تقریبــی هــر یــک از  پرداخــت شــده کــه ب
ــال،  ــارد ری ــا 4 میلی ــون ت ــهرداری ها از 360 میلی ش

ــد. ــت نموده ان ــود دریاف ــازمان س ــن س از ای
وی در ادامــه ســخنان خــود بــه بخشــی از اقدامــات 
ایــن ســازمان در ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: 
ــهرداری ها  ــاری ش ــازمان همی ــته س ــال گذش در س
هشــت پــروژه اجرایــی داشــته کــه هتــل آپارتمــان 
ــا و 36  ــه زیربن ــر در 9 طبق ــزار مت ــا 5 ه ــهد ب مش
واحــد در خردادمــاه افتتــاح گردیــد که قبــا در دوره 
هــای گذشــته اقدانــات آن آغــاز گردیــده بــود مــورد 
ــگاه  ــن دانش ــت، همچنی ــرار گرف ــرداری ق ــره ب به
جامــع علمــی، کاربــری شــهرداری ها بــا 4700 متــر 
زیــر بنــا، بــا 35 میلیــارد ریــال احــداث شــد، عــاوه 
ــا 5 هــزار  ــن ایجــاد انبارهــای منطقــه مــرغ ب ــر ای ب
متــر زیربنــا و شــش ســوله صنعتــی و دفتــر کار بــا 
ســه میلیــارد و 300 میلیــون اعتبــار از جملــه دیگــر 
ــره  ــه به ــده ب ــاه آین ــه م ــا س ــه ت ــوده ک ــی ب اقدمات

ــد. ــرداری می رس ب
مدیرعامــل ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان 
اصفهــان در ادامــه بــه دیگــر پروژه هــای اجــرا شــده 
توســط ایــن ســازمان اشــاره کــرد و گفــت: قــرارداد 
احــداث پــروژه انتقــال پســاب شــاهین شــهر بــا 22 
ــق آن 4  ــه از طری ــده ک ــد ش ــال منعق ــارد ری میلی
ــه  ــب ب ــروژه قری ــتیم و کل پ ــروش داش ــارد ف میلی
ــاه  ــا یــک م ــارد تومــان می شــود و انشــالل ت 7 میلی

ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه به ــده ب آین
ــر  ــع غی ــداث تقاط ــه داد: اح ــری ادام ــدس نف مهن
همســطح شــهیدان حجتیــه نجــف آبــاد نیــز در یــک 
ــاز  ــان آغ ــارد توم ــار 12 میلی ــا اعتب ــته ب ــاه گذش م
شــده و مقــرر گردیــده ایــن پــروژه در کمتــر از یــک 

ســال بــه اتمــام برســد.
بــه دو پــروژه ســازمان در حــوزه حمــل و  وی 
ــته  ــال گذش ــت: از س ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــل نی نق
درزگیــری، مرمــت و روکــش آســفالت و خــط کشــی 
آزاد راه اصفهــان کاشــان بــه ســازمان همیــاری 
شــهرداری ها واگــذار شــد کــه در ایــن رابطــه بــرای 
ایــن پــروژه مبلــغ 52 میلیــار د هزینــه شــده و 
ــد،  ــه 7 میلیــارد افزایــش می یاب امســال ایــن رقــم ب
ــا دارد در  ــن ســازمان امســال بن ــن، ای ــر ای ــاوه ب ع
ــراه  ــل بزرگ ــذاری احــداث و تبدی ــه ســرمایه گ قضی
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ــه  ــد ک ــدام نمای ــه آزاد راه اق ــان ب ــان، دلیج اصفه
ــان  ــارد توم ــد 230 میلی ــروژه نیازمن ــن پ ــرای ای اج
ــا  ــار ب ــن اعتب ــده ای ــرر گردی ــه مق ــت ک ــار اس اعتب
همــکاری ســازمان و بخــش خصوصــی فراهــم شــود 
و ایــن پــروژه در مــدت کمتــر از ســه ســال بــه بهــره 

ــد. ــرداری برس ب
جملــه  از  پــروژه  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــه  ــت ک ــان اس ــتان اصفه ــی اس ــای زیربنای پروژه ه
مقــرر گردیــده ســرمایه اولیــه ایــن پــروژه در قریــب 

ــود. ــت ش ــال بازگش ــر از 8 س کمت
شــهرداری های  همیــاری  ســازمان  مدیرعامــل 
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــه خاطرنش ــان در ادام ــتان اصفه اس
امســال وضعیــت شــهرداری هــادر حــوزه اقتصــادی 
ــتیم،  ــی نداش ــکل نقدینگ ــود و مش ــر ب ــوب ت مطل
ــی در شــرایط  ــری داشــتیم، ول ــت بهت ــاید وضعی ش
ــا اعتبــار 12 میلیــارد تومــان  فعلــی ایــن ســازمان ب
ــدار  ــن مق ــه ای ــوده ک نقدینگــی در حــال فعالیــت ب
انــدک، قــدرت مانــور اقتصــادی مــا را محــدود 

. می کنــد
تــاش  عمده تریــن  ادامــه  در  نفــری  مهنــدس 
بــه  کمــک  را  شــهرداری ها  همیــاری  ســازمان 
شــهرداری های اســتان اصفهــان عنــوان کــرد و 
ــی  ــه تشــریح مســائل مال ــه ســخنان خــود ب در ادام
ســال گذشــته پرداخــت و گفــت: در ســال گذشــته 
ــامل 175  ــت ش ــازمان در نهای ــن س ــای ای فعالیت ه
میلیــارد ریــال ســود گردیــده کــه 70 میلیــارد ریــال 

از ایــن مبلــغ بیــن 107 شــهرداری توزیــع شــده و یــا 
ــود، ــر می ش ــازمان کس ــه س ــان ب ــای آن ــی ه از بده

ــزود: خوشــبختانه در ســال گذشــته  وی در ادامــه اف
ــاوه  ــده و ع ــه نش ــازمان فروخت ــی از س ــچ ملک هی
ــن  ــوال ای ــان از ام ــارد توم ــغ 37 میلی ــن مبل ــر ای ب
ســازمان زنــده شــده اســت، عــاوه بــر ایــن از دیگــر 
ــد  ــاری خری ــال ج ــت روی داده در س ــات مثب اتفاق
تعاونــی شــهروند و همچنیــن مهمانســرایی در تهــران 

ــوده اســت. ب
مدیرعامــل ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان 
اصفهــان در ادامــه بــه تصویــب 14 مصوبــه در هیئــت 
ــامل  ــات ش ــن مصوب ــت: ای ــرد وگف ــاره ک ــره اش مدی
مــوارد زیــر بــوده کــه اگــر ســهامداران در ایــن رابطــه 
نقطــه نظــری دارنــد می تواننــد بــا هیئــت مدیــره در 
ــت  ــنهادات قرائ ــت پیش ــه در نهای ــد ک ــان بگذارن می

شــد و بــه تصویــب شــورای ســازمان رســید.

چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت تامین وانتقال
 آب زاینده رود در مورخ 26شهریور 1395 تشکیل شد

ــره  ــات مدی ــاء هی ــرات اعض ــت تغیی ــس از ثب پ
شــرکت  ثبــت  درمرجــع  تــاآب  شــرکت 
بــه  اصفهــان   غیرتجــاری  وموسســات  هــا 
ملــی  وشناســنامه   11939 ثبــت  شــماره 
10260329810 جلســه هیــات مدیــره شــرکت 
ســاعت9/30   1395/06/26 مــورخ  در  تــاآب 
ــاآب  ــرکت ت ــره ش ــات مدی ــاء هی ــور اعض باحض
مدیــره  هیــات  عضــو  اســامیان  وآقایــان 
جهــان  نصــف  وپیشــرفت  بنیادمطالعــات 
ومســئول کارگــروه آب وجنــاب آقــای خراســانی 
ــات و پیشــرفت  ــره بنیادمطالع ــات مدی عضــو هی
ــل  ــری مدیرعام ــای ناصــر نف ــان و آق نصــف جه
و  اســتان  شــهرداریهای  همیــاری  ســازمان 
درمحــل دفتــر کار ســازمان همیــاری شــهرداریها 
درابتــدای جلســه  جنــاب  تشــکیل گردیــد 
ــی  ــور عمران ــاون ام ــه مع ــدس طرف ــای مهن آق
اســتانداری و رئیــس هیــات مدیــره شــرکت تاآب 

ــف  ــاد نص ــئولین بنی ــه مس ــدم ب ــن خیرمق ضم
ــرح  ــرکت ش ــره ش ــات مدی ــاء هی ــان و اعض جه
مبســوطی از چرایــی احیــاء شــرکت وهمچنیــن 
ــای  ــد، آق ــه نمودن ــرکت ارائ ــی ش ــرات ثبت تغیی

ــندی  ــراز خرس ــن  اب ــانی ضم ــامیان وخراس اس
ــا ظرفیــت  از احیــاء  شــرکت اظهــار  داشــتند ب
ــد  ــی باش ــود م ــش موج ــن بخ ــه درای ــی ک خوب
ــری  ــعه وپیگی ــرای توس ــانی  را ب ــده درخش آین
ــاء  ــتان ایف ــانی اس ــوزه آبرس ــاآب درح ــتر ت بیش
ــات  ــی از اقدام ــامیان گزارش ــای اس ــدو آق نمای
ــئوالن  ــا مس ــان ب ــف جه ــاد نص ــئوالن بنی مس
ــه ســمع ونظــر حاضریــن رســاندند. ــط را ب ذیرب

ــل  ــری مدیرعام ــر نف ــای ناص ــز آق ــه نی در ادام
امیــدواری  ابــراز  نیــز  همیــاری  ســازمان  
ــع  ــرو ومراج ــاعدتهای وزارت نی ــا مس ــد ب نمودن
ذیربــط بتــوان درایــن حــوزه خدمــات شایســته 
ای را بــه مــردم شــریف اســتان اصفهــان  نمــود 
ــداف  ــی خــودرا در راســتای اه وســازمان آمادگ
ــن شــرکت  اعــام  و  فعالیــت هرچــه بیشــتر ای
مــی داردوپــس از بحــث وگفتگــو مصوباتــی 

ــد. ــب گردی صوی
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محقق : مجید قربانی رنانی 
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

- شهرداری نصرآباد جرقویه سفلی 
از  بسـیاری 
صاحبنظران 
ایـن  در 
اتفاق  مـورد 
دارنـد  نظـر 
که مقصود از فرهنگ سـازمانی، سیسـتمی از اسـتنباط 
مشـترک اسـت که اعضا نسـبت به یک سـازمان دارند و 
همین ویژگی موجب تفکیک دو سـازمان از یکدیگر می 
شـود. ظرفیـت سـازمانی یعنـی تـوان بالقوه هر شـرکت 
در بـه کارگیـری موفقیت آمیز مهارتها و منابع سـازمانی 
بـرای دسـتیابی بـه هدفهـای سـازمان و بـرآورده کردن 
انتظارهـای سـهامداران. هـدف اصلـی توسـعه ظرفیـت 
سـازمانی، ایـن اسـت کـه عملکـرد آینـده هر سـازمانی 
بهبود پیدا کند. ظرفیت سـازمانی، شـامل: منابع، دانش، 
و فرایندهایـی اسـت کـه در جهت دسـتیابی به هدفهای 

سـازمانی بـه کار گرفتـه مـی شـوند.
ظرفیت هاي سازماني یک شرکت داراي اهمیت بسیار 
باالیي براي افزایش ایجاد ارزش سازمانی هستند. از این 
رو مدیران باید بر روي توسعه ي ظرفیت هایي تمرکز 
کنند که مشتري را به عنوان یک جزء کلیدي مي نگرند تا  
باالترین ارزش مشتري را ایجاد کنند. مروري بر تحقیقات 
مشخص مي سازد که پیوند روشني بین هر یک از این سه 
ظرفیت و ارزش مشتري وجود دارد. هدف اصلي سازمانهای 
بازارگرا،  شرکتهایي که دانش خود را مدیریت مي کنند یا 
سازمانهایی که روابط با مشتري را مدیریت مي کنند، ارائه 
ي ارزش برتر براي مردم  است. با این وجود هیچ تاثیر منفرد 
یا خاصي مهم نیست بلکه برعکس تاثیر سه ظرفیت با هم 
باید بصورت کلي و پایدار باشد. پژوهشها نشان می دهند 
که سیاستها، برنامه های سازمان، وضعیت مالی یا ارزش 
سهام شرکت هیچکدام سازمان را به محیطی مناسب برای 
کارکردن تبدیل نمی کند، بلکه آنچه از سازمان یک محیط 
کار ایده آل و مطلوب می سازد، احساس کارکنان نسبت 
به محیط کار است. شرایط محیط کار برای ایجاد و رشد 
احساس کارکنان در سه عامل خاصه می شود: مدیریت، 
شغل و همکاران. بیش از چند دهه از اولین تعریف جو 
سازمانی می گذرد. در این مدت تعاریف متعددی مطرح 

شده که جوهره همه آنها دو عنصر را در برداشته است: 

شناختی  سیستم   .1
سیستم  بیانگر  که  ذهنی(،  )عنصر 

های ارزشی سازمان است. 2. برداشتهای جمعی 
)عنصر احساسی( از سیاستها، عملکرد و روشهای سازمان 
نشئت می گیرد. در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته 

می شود.
  ظرفیت سازمانی عبارت است از توان بالقوه هر سازمان  
در به کارگیری موفقیت آمیز مهارتها و منابع سازمانی برای 
دستیابی به هدفهای سازمان و برآورده کردن انتظارهای 
سهامداران. هدف اصلی توسعه ظرفیت سازمانی، این است 
که عملکرد آینده هر سازمانی بهبود پیدا کند. ظرفیت 
سازمانی، شامل: منابع، دانش، و فرایندهایی است که در 
جهت دستیابی به هدفهای سازمانی به کار گرفته می 

شوند.
الف( منابع: شامل مواردی است که به گونه سنتی به آن 
بخش سخت ظرفیت سازمانی می گویند، نظیر: تکنولوژی، 
انسانی. منابع یک سازمان، شامل:  منابع مالی و منابع 
کارکنان، زیر ساختارها، تسهیات، تجهیزات و وجوه نقد 

می شود که در دسترس سازمان قرار دارند.
ب( مديريت: به شرایطی گفته می شود که تحت آن 
هدفهای سازمان وضع شده و در آینده به این هدف ها 
جامه عمل پوشانده می شود. فعالیت های مدیریتی، شامل: 
برنامه ریزی، هدف گذاری، تعیین مسئولیت ها، رهبری، 
تخصیص منابع، انگیزش و نظارت بر کارکنان و حفظ 
رابطه با سهامداران است. فعالیتهای مدیریتی می توانند به 
فعالیتهای رهبری استراتژیک، مدیریت برنامه و فرایند و 

شبکه ها و ارتباطات، طبقه بندی شوند.
هر سازمانی برای عملکرد بهتربه حداقل منابع نیاز دارد 
و به تبع آن نیازمند مدیریت و رهبری شایسته است. 
سازمانهای مختلف دارای ظرفیتهای مختلفی هستند که 
بستگی به ماموریت، محیط بیرونی، نقاط ضعف و قوت آن 
سازمان دارد. به عناصر و فعالیتهای مدیریتی، بخش نرم 

ظرفیت می گویند.
پژوهشـها نشـان مـی دهند کـه سیاسـتها، برنامـه های 
سـازمان، وضعیت مالی هیچکدام سـازمان را به محیطی 
مناسـب بـرای کارکـردن تبدیل نمی کند، بلکـه آنچه از 
سـازمان یـک محیـط کار ایـده آل و مطلوب می سـازد، 

احسـاس 
بـه  نسـبت  کارکنـان 

محیط کار اسـت. شـرایط محیط کار برای 
ایجـاد و رشـد احسـاس کارکنان در سـه عامـل خاصه 
می شـود: مدیریت، شـغل و همکاران. بیش از چند دهه 
از اولیـن تعریـف جو سـازمانی مـی گـذرد. در این مدت 
تعاریـف متعددی مطرح شـده کـه جوهره همـه آنها دو 

عنصر را در برداشـته اسـت: 
1. سیستم شناختی )عنصر ذهنی(، که بیانگر سیستم 
های ارزشی سازمان است. 2. برداشتهای جمعی )عنصر 
احساسی( از سیاستها، عملکرد و روشهای سازمان نشئت 

می گیرد.
مـورد اول بیشـتر بـه فرهنـگ سـازمان مرتبـط اسـت و 
مـورد دوم واقعـاً بیانگـر جـوی اسـت کـه رهبری بـا آن 
مرتبط اسـت. جـو، نمای قابل دیـد و فرهنگ بخش غیر 
قابـل رویت سـازمان اسـت، مثل یـک کوه یخ شـناور در 

آب.
جو سـازمانی مجموعه ویژگیهایی اسـت که یک سازمان 
را توصیـف مـی کند و آن را از دیگر سـازمانها متمایز می 
سـازد، تقریبا در طول زمان پایدار اسـت و رفتـار افراد در 
سـازمان را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد. با ایـن دید می 
تـوان جـو سـازمانی را نتیجـه رهبـری مدیر دانسـت. به 

طور مثـال، جو 
 سـازمانی رابطه مسـتقیم با توانایی مدیـر در برانگیختن 
کارکنان با برآورده سـاختن نیازهـای روانی آنها همچون 

توفیق طلبی، قـدرت و.. دارد.
از طـرف دیگـر، جـو سـازمانی تأثیـر بسـزایی بـر رفتـار 
کارکنان و عملکرد سـازمانی دارد. این بررسـیها بیانگرآن 
اسـت جو متعالی سـازمان از یک طـرف هزینه های جابه 
جایـی کارکنـان و مقاومت آنان در برابـر تغییر را کاهش 
مـی دهد و از سـوی دیگر موجب بهبـود کیفیت کاال، نو 
آوری و ریسـک پذیـری مـی شـود که نتیجـه نهایی این 
تأثیرات افزایش سـود آوری و وفاداری مشـتریان اسـت.

فرهنگ، ظرفیت
 و جو سازمانـی 
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ــر  ــان در ام ــه نقص ــه ب ــا توج ب
آمــوزش هــای الزم ترافیکی مبنی 
ــه  ــت ب ــت روی ــت قابلی ــر اهمی ب
موقــع و از فاصلــه دور کلیه عوامل 
ــادف  ــا تص ــط ب ــر و مرتب در گی
رانندگــی از جملــه انســان، از دید 
دیگر اســتفاده کننــدگان از محیط 
عمومــی )راه(، خواهشــمندیم بــه 
ــدی و  ــدار ج ــک هش ــوان ی عن
ــزل  ــروج از من ــل از خ ــی قب حیات
و حضــور در صحنــه پــر ســرعت 
ــتتار در  ــع اس ــد، از رف ــت وآم رف
پوشــش خــود و عزیــزان همــراه 
تــان با بــه کار گیــری رنــگ های 
ــواد  ــل در روز و م ــاد و مکم متض
شــبرنگ یا شــب تــاب در شــب 
ــر  ــور معاب ــا کافــی ن و شــرایط ن
اطمینــان یابیــد تــا دیگــر هیــچ 
وقــت شــاهد حــوادث دل خراش 
فوتــی، جرحــی و حتی خســارتی 

ــاء ا... ــیم. ان ش نباش

در تاریــخ 5 /10/ 94 ، جلســه ای بــا حضــور جمعــی 
از روئســای ادارات و اعضــای کمیســیون  ایمنــی 
راه هــای اســتان، بــا هــدف آشــنایی بــا طــرح لــزوم 
آشکارســازی و رفــع اســتتار  در زمــان صلــح،  در 3 
محــور درگیــر در تصادفــات رانندگــی، یعنــی انســان، 

وســیله نقلیــه و راه)محیــط( برگــزار شــد.
ــال  ــفند س ــرح از اس ــن ط ــت ای ــر اس ــه ذک  الزم ب
90 بوســیله ی آقــای ســعید محمــدی تکابــی یکــی 
از کارشناســان ســازمان همیــاری شــهرداری هــا در 
ــی  ــه دالیل ــان ب ــرح و در آن زم ــتان مط ــطح اس س
ــا  ــرانجام، ب ــا س ــود ت ــده ب ــع نش ــه واق ــورد توج م
ــل  ــر عام ــری مدی ــای نف ــاب آق ــای جن پی گیری ه
طــرح  اســتان،  همیاری شــهرداری های  ســازمان 
ــاد  ــه در نه ــتور جلس ــوان دس ــه عن ــنهادی ب پیش
ریاســت جمهــوری بــه میزبانــی جنــاب آقــای محمد 
ــای  ــی ه ــر بررس ــر کل دفت ــتمی مدی ــین رس حس
ــان  ــوت از متولی ــا دع ــی و ب ــون اساس ــرای قان اج
ــای ســامت و  حــوزه ی پیشــگیری از ســوانح و ارتق
ــد  ایمنــی کشــوری مطــرح شــد کــه هم اکنــون رون
پیگیــری ایــن طــرح، در ســطوح اســتانی و کشــوری 

ــت.  ــام اس ــال انج در ح
لــزوم اجــرای هرچــه ســریع تر ایــن طــرح ، آمارهــای 
ــات   ــی تصادف ــی و مال ــارت جان ــده از خس ــه ش ارائ
شــهری و بــرون شــهری  در ســال های اخیــر اســت. 
ــک  ــه شــده از ی ــه، } آمارهــای ارائ ــوان نمون ــه عن ب
شــهر در ایــران نشــان می دهــد: از میــان 280 
ــر ســوانح رانندگــی  ــر اث نفــری کــه طــی 11 مــاه ب

جــان باختنــد، 45 درصــد بــه خاطــر دیــده نشــدن 
کشــته شــده اند. بــه عنــوان مثــال وقتــی یــک فــرد 
یــا وســیله نقلیــه بــا رنــگ ســفید در محیــط برفــی 
ــود  ــده نمی ش ــه دی ــت ک ــی اس ــرد طبیع ــرار بگی ق
مدیــرکل  گفتــه ی  بــه  می دهــد.  رخ  حادثــه  و 
معاونــت  قانون اساســی  اجــرای  پیگیری هــای 
حقوقــی ریاســت جمهــوری: بــه دنبــال ایــن هســتیم 
تــا عوامــل ترافیکــی را از طریــق بــه کارگیــری 
تجهیــزات  یــا  پوشــش  در  مختلــف  رنگ هــای 
وســایل نقلیــه موتــوری و غیرموتــوری آشکارســازی 
ــه  ــه ب ــن راه از تمــام دســتگاه هایی ک ــم و در ای کنی
ــا  ــه آنه ــه متوج ــن زمین ــئولیتی در ای ــوی مس نح

ــد{.1 ــک کنن ــا کم ــه م ــا ب ــم ت ــت می خواهی اس
راه کارهــای  کارگیــری  بــه  و  درک  امــروزه 
ــی از  ــهر، یک ــهروندان و محات ش ــازی ش توانمندس
راه کارهــای اصلــی ارتقــای ایمنــی اســت. بــا نگاهــی 
ــوان  ــامت)1998( می ت ــای س ــه ی ارتق ــه واژه نام ب
توانمند ســازی  ایمنــی،  ارتقــای  »در  گفــت: 
طریــق  از  شــهروند  هــر  کــه  اســت  فرآینــدی 
و  تصمیم گیری هــا  بــر  بیشــتری  کنتــرل  آن، 
ــر ایمنــی اش خواهــد داشــت.«  فعالیت هــای موثــر ب
بــر طبــق نظریــات » والــر اشــتاین« می تــوان گفــت 
ــی اجتماعــی اســت  ــه فرآیندتوانمندســازی، اقدام ک
ــات  ــازمان ها و مح ــهروندان، س ــارکت ش ــه مش ک
شــهر را بــه منظــور افزایــش کنتــرل فــردی، گروهــی 
ــهروندان و  ــی ش ــی سیاس ــت کارای ــی و تقوی و جمع
نیــز بهبــود کیفیــت زندگــی و عدالت اجتماعــی 

خوب ببینیــم، 
خوب دیده شویم تا ایمن تر باشیم
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توانمند ســازی  می بخشــد.  ارتقــاء  محــات  در 
ــا  ــت. ب ــز اس ــئله ای بحث برانگی ــهر، مس ــات ش مح
ــازمان  ــامت س ــای س ــه ی ارتق ــتفاده از واژه نام اس
توانمند ســازی  تمایــز  وجــه  بهداشــت،  جهانــی 
فــردی شــهروندان و توانمند ســازی جمعــی آنهــا یــا 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــات ب ــازی مح توانمند س
توانایــی  بــر  مبتنــی  فــردی  »توانمند ســازی 
ــی  ــرل زندگ ــری و کنت ــرای تصمیم گی ــهروندان ب ش
شــخصی خودشــان می باشــد امــا توانمند ســازی 
محــات، نیازمنــد اقــدام مشــارکتی همــه شــهروندان 
ــرل و  ــه کنت ــت یابی ب ــور دس ــه منظ ــه ب ــک محل ی
ــی و  ــده ایمن ــن کنن ــل تعیی ــر عوام ــر بیشــتر ب تاثی
کیفیــت زندگی شــان در آن محلــه اســت کــه یکــی 
ــرای  ــه ب ــدام جامع ــعه، اق ــم در توس ــداف مه از اه

دســت یابی بــه ایمنــی محســوب می گــردد.«
متــرادف  را  فــردی  توانمندســازی  می تــوان 
ایمنــی  کنتــرل  در  شــهروند  هــر  توانایــی  بــا 
ــی،  ــای ایمن ــی ارتق ــداف نهای ــی از اه ــت. یک دانس
ــوع  ــن ن ــا ای ــت، ام ــخصی اس ــای ش ــر رفتاره تغیی
ــدرت  ــه ق ــرای دســت یابی واقعــی ب توانمندســازی ب
ــه عنــوان  ــرای تغییــر شــرایط و محیــط زندگــی ب ب
عوامــل تعییــن کننــده مهــم ایمنــی داللــت نــدارد. 
ــادل  ــا مع ــازی را تنه ــوم توانمندس ــوان مفه نمی ت
ــا توانمندســازی فــردی شــهروندان  گرفــت چــون  ب
ــری  ــردی، تغیی ــرات ف ــن تغیی ــن و ماندگارتری بهتری
ــی  ــارکت جمع ــت و مش ــل فعالی ــه ماحص ــت ک اس
ــا و  ــدی پوی شــهروندان باشــد. توانمندســازی، فرآین
فراگیــر اســت. هــدف عمــده فرآینــد توانمندســازی، 
و  ابعــاد  کلیــه ی  در  مناســب  تغییــرات  ایجــاد 
گروه هــا  خانواده هــا،  افــراد،  زندگــی  جوانــب 
و اقشــار جامعــه اســت. ایــن فرآینــد خصلتــی 
ــراز و نشــیب دارد. انســان های آگاه،  زیگزاگــی و پرف
ــی  ــارکت در بررس ــب مش ــزه و داوطل ــالم و باانگی س
محیط پیرامــون،  و  زندگی خویــش  وضعیــت 
ایجــاد  راســتای  در  اقــدام  و  تصمیم گیــری  بــا 
ارتقــای  در  بســزایی  نقــش  می تواننــد  تغییــر 
ایمنــی داشــته باشــند. یکــی از پیش شــرط های 
فرآیندهــای  تکامــل  و  شــکل گیری  در  محــوری 
ارتقــای ایمنــی، وجــود سیاســت ها، برنامه هــا و 
ــراد،  ــازی اف ــت توانمندس ــدی جه مداخــات چندبُع
گروه هــا و جوامــع بــه منظــور مشــارکت فعــال آنهــا 
ــای  ــدت ارتق ــدت و میان م ــداف بلندم ــق اه در تحق
ــازدودن  ــهروندان ب ــازی ش ــت. توانمندس ــی اس ایمن
ــل و رد  ــاز، منتق ــی آغ ــد انحصارطلب ــای بلن دیواره
ــر  ــه در عص ــه اینک ــم ب ــا عل ــود و ب ــدل می ش و ب
ــن  ــع عی ــدرت و در واق ــأ ق ــات منش ــر، اطاع حاض
ــیع  ــار وس ــی اقش ــن دسترس ــت، بنابرای ــدرت اس ق
شــهروندان بــه اطاعــات، یــک گام کلیــدی در 

فرآینــد توانمندســازی بــه حســاب می آیــد{2.

1. روزنامه ایران- 95/5/5
2. راهنمای جامعه ایمن - موسسه نشر شهر

شـهردار چـادگان گفـت بـه نسـبت میانگیـن جمعیت 
شـهری ،در نهضـت اسـفالت رتبه اول شـهرداری های 

اسـتان را دارا هستیم.
وی بـا بیـان اینکـه اولیـن نشسـت رسـمی خبـری 
شـهرداری و به نوعی شهرسـتان در پنج سـاله گذشـته 
امـروز انجـام می شـود افـزود. این برنامه ها و نشسـت 
هـا عملکـرد یـک سیسـتم را در جامعـه گسـترش می 

دهنـد و باعـث افزایـش اگاهـی  مـردم می شـوند.
وی که از سـابقه 5سـاله خود در مجموعه شـهرداری 
چـادگان و سابقه۴سـاله در حوزه شـورای شهرسـخن 
در  کـه  را  مهمتریـن مشـکاتی  افـزود  مـی گفـت 
سیسـتم شـهرداری  هنـگام تحویل گرفتـن آن وجود 
داشـت به بدهـی 900 میلیون تومانـی و عقب افتادن 
۴ مـاه حقـوق و صفـر شـدن حسـاب شـهرداری در 
زمـان تحویـل شـهرداری اشـاره و نکاتـی را بیـان 

نمودند.
ایشـان از اخـد عـوارض سـالیانه از ویاهـای حاشـیه 
زاینـده رود بـرای اولیـن بـار در تاریـخ ایـن شـهرداری 
بعنـوان میراث ماندگار شـهرداری و شـورای اسـامی 
میلیـارد   ۴ وافزودند:مجموعـا  کردنـد  اشـاره  شـهر 
تومـان از 10 مجتمـع حاشـیه زاینـده رودتـا پایـان 
میلیاردتومـان   2/2 کـه  داشـتیم  92مطالبـات  سـال 
مربـوط بـه دهکـده زاینـده رود و مابقـی متعلـق بـه 
سـایر مجموعـه هـا و ادارات بـود که طی دو سـال و 
بـا حمایت های سـازمان بازرسـی کل کشـور وصول 
شـد و از آن پـس ایـن عـوارض بـه صـورت در آمـد 

پایـدار بـرای شـهرداری درآمـده اسـت.
شـهردار چـادگان  از رشـد اعتبـارات ایـن شـهرداری 
از 890 میلیـون تومـان در سـال 89 بـه ۴ میلیـارد و 
600 میلیـون تومان در سـال 9۴ اشـاره کـرد و گفت 
پیـش بینی میشـود اعتبـارات این شـهرداری تا پایان 
سـال95 بـه 6 میلیـارد تومـان برسـد کـه 2 میلیارد و 
500 میلیـون آن صرف هزینه های جاری شـهرداری 

و مابقـی صـرف امـور عمرانی می شـود .
وی دربـاره حوزه عمرانی شـهر افـزود:در بحث نهضت 
اسـفالت رتبه اول اسـتان را نسـبت به جمعیت شـهری 
کسـب کردیـم کـه در مجمـوع 50000تن آسـفالت با 

رویـداد

امیرحاجلو،  شهردار چادگان:

در نهضت آسفالت 
در استان اصفهان رتبه اول را دارا هستیم

اعتبـاری معـادل پنـچ میلیـارد تومـان ظـرف 5 سـال 
جهـت ترمیـم ترانشـه هـای فاضـاب و لکـه گیـری 
محـات شـهر و روکـش ورودی هـای اصلـی شـهر 
هزینـه نمودیـم ضمن اینکـه در بحث فضای سـبز نیز 
73000 متـر مربـع فضـای سـبز داریـم که سـرانه هر 
شـهروند حـدود 5۴ متـر مربـع بـه ازای هـر فـرد مـی 
شـودکه نسـبت بـه جمعیـت شـهری کافـی ولـی بـا 
احتسـاب جمعیـت گردشـگر و در ایام تعطیـات کافی 

. نیست
امیرحاجلـو از افزایـش 2 برابـری پارک هـای محلی به 
11 پارک،افزایش سـه برابری سـرویس های بهداشتی 
از 22چشـمه  به 80 چشـمه،افزایش دوبرابری ماشـین 
آالت شـهرداری از 9 بـه 20  و احـداث 26 کیلومتـر 

جـدول گذاریدر سـطح شـهر  خبرداد.
شـهردار چـادگان با اشـاره بـه معضل ابیـاری فضای 
سـبز از اب شـرب از اجـرای 80 درصـد تفکیـک این 
پـروژه خبـرداد و خاطر نشـان کرد امیـدوارم با کمک 
فرماندارمحتـرم کـه همیشـه یار و مددکار شـهرداری 
و شـورای اسامی شـهر هستند و اسـتانداری محترم 

20درصـد باقیمانـده تحقق پیـدا کند.
وی بـا اشـاره به.  تفصیلی شـهر بـرای اولین بـار آن را 
گامـی مهم در جهت توسـعه شـهری چادگان دانسـت 
و خاطـر نشـان کـرد بـا ایـن طـرح سـاخت و سـاز هر 
منطقـه متناسـب با ویژگی هـای فرهنگـی و اجتماعی 
آن خواهد بود.و راهنمای توسـعه قانونمند شـهر بوده و 

بانـک اطاعـات جامع شهرسـازی خواهـد بود.
شـهردار چـادگان در پایـان از ایجـاد درآمـد پایـدار از 
طریـق اخـذ مجـوز سـاخت ویـا هـا در ویاهـای 
آمـوزش و پـرورش و پـروژه ایجـاد کارخانـه اسـفالت 
جنـب کارخانـه سـنگ شـکن زاینـده رودو کارخانـه 

سـنگ شـکن بـرای شـهرداری خبـر داد.
.مهمتریـن قـول شـهردار چـادگان مـوردی بـود کـه 
از بیـان آن بعلـت محرمانـه بـودن خـودداری کـرد و 
افـزود در آینـده نزدیـک همشـهریان عزیز شـاهد خبر 
بسـیار مهمـی خواهند بود کـه تاثیر بسـزائی در اقتصاد 
شهرسـتان خواهـد داشـت و بـه قول ایشـان خبـر آمد 

13خبـری در راه اسـت .......انشـااهلل
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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

    Tokyo, Japan    
ــن اســت.توکیو در شــرق  ــو، پایتخــت کشــور ژاپ توکی
ــو  ــع شده اســت و توکی ــن واق ــره ی هونشــوی ژاپ جزی
بزرگ تریــن  عنــوان  لنــدن  و  نیویــورک  کنــار  در 
پایتخت هــای صنعتــی جهــان را بــه دســت آورده اســت. 
ــن اقتصــاد شــهری  ــوان بزرگتری ــو عن ــن توکی همچنی
جهــان را دارا می باشــد. در ســال 2008 میــادی از 
پانصــد شــرکت برتر جهــان، 47 شــرکت در توکیــو واقع 
بوده انــد و ایــن شــهر از ایــن نظــر، رتبــه ی نخســت در 

ــت. ــود کرده اس ــان را از آن خ جه

   London, UK 
لنــدن، پایتخــت انگلســتان و بریتانیــا اســت. ایــن شــهر 
همچنیــن بزرگ تریــن و پرجمعیت تریــن شــهر در 
بریتانیــا و بــزرگ تریــن ناحیــه شــهری از نظر مســاحت 
در اروپــا نیــز هســت. ایــن شــهر کــه در کنــار رود تیمــز 
قــرار دارد قدمتــی دو هــزار ســاله دارد و تاریــخ ســاخت 
آن بــه دوران روم باســتان برمی گــردد. ایــن شــهر یکــی 
ــی و فرهنگــی عمــده در جهــان  از مراکــز تجــاری، مال
اســت و تأثیــر فراوانــی در سیاســت، آمــوزش و پــرورش، 
ــن شــهر  ــر دارد.ای ســرگرمی، رســانه ها، معمــاری و هن
یکــی از قطب هــای حمــل و نقــل بین المللــی در جهــان 

اســت.

   New York, USA
ــورک  ــت نیوی ــهر ایال ــن ش ــت تری ــورک پرجمعی نیوی
ــه شــامل  ــاالت متحــده آمریکاســت کــه از 5 ناحی و ای
برانکــس، بروکلیــن، منهتــن، کوینــز و اســتاتن آیلنــد 
ــای  ــی از قطب ه ــهر یک ــن ش ــت. ای ــکیل شده اس تش
فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی جهــان اســت. عــده ای 
ــی  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــت سیاس ــل اهمی ــه دلی ب
منحصربه فــرد نیویــورک، ایــن شــهر را پایتخــت جهــان 

ــازار  ــن ب ــورک، بزرگتری ــورس نیوی ــازار ب ــد. ب نامیده ان
بــورس جهــان در معامــات دالری اســت کــه در خیابان 

ــرار دارد. ــتریت ق وال اس

   Zurich, Switzerland
ــن شــهر در کشــور  ــن و پرجمعیتتری ــخ، بزرگتری زوری
ســوییس و مرکــز ایالــت زوریــخ می باشــد.این شــهر در 
شــمال مرکــزی ســوییس، در دامنــه ی کوههــای آلــپ 
جــای گرفته اســت. زوریــخ، مهمتریــن قطــب اقتصــادی 
ســوییس بهشــمار رفتــه و گاه از آن بهعنــوان پایتخــت 
فرهنگــی ایــن کشــور یــاد می شــود؛ حاآلنکــه پایتخــت 
سیاســی ســوییس، شــهر بــرن اســت. زوریــخ شــهری با 
بهتریــن کیفیــت زندگــی در جهــان شــناخته می شــود.

   Paris, France
ــی از  ــز و یک ــه، مرک ــور فرانس ــت کش ــس، پایتخ پاری
شهرســتان های ناحیــه ایــل دو فرانــس اســت رود 
ــس یکــی  ــذرد. پاری ــی گ ــن شــهر م ــان ای ســن از می
ــای اقتصــاد،  ــان در زمینه ه از شــهرهای پیشــروی جه
فرهنــگ، هنر، سیاســت، تحصیــل، تفریحات،مــد و علم 
ــورک،  ــار لنــدن، توکیــو و نیوی اســت. پاریــس را در کن
ابرشــهرهای جهــان می نامند.پاریــس بزرگ تریــن شــهر 
اقتصــادی اروپــا و پنجمیــن شــهر اقتصــادی جهــان از 
نظــر ســطح تولیــد ناخالــص داخلــی اســت. ایــن شــهر 
ــی  ــورو یعن ــارد ی ــه 533 میلی ــک ب ــی نزدی ــه تنهای ب

در این مطلب 20 شـهر در حال پیشـرفت و هوشـمند جهان را 
بـه شـما معرفی کـرده ایم کـه از نظر میـزان خالقیـت، نوآوری 

و کیفیـت زندگـی در صـدر برترین ها قـرار دارند.

20 شهر در حال پیشرفت و 
هوشمند  جهان 
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نزدیــک بــه 25درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی فرانســه 
را در دســت دارد.

   Geneva, Switzerland
ژنــو، دومیــن شــهر پرجمعیــت کشــور ســوئیس پــس 
از زوریــخ و پرجمعیت تریــن شــهر رومانــدی مرکــز 
اســتان ژنــو ســوئیس اســت. ایــن شــهر در کنــار دریاچه 
ــای  ــازمان ها و نهاده ــهر س ــن ش ــرار دارد. در ای ــو ق ژن
بین المللــی و اروپایــی زیــادی قــرار دارد از ایــن رو 
ــان  ــود و میزب ــی محســوب می ش ــهر بین الملل ــک ش ی
بیشــترین تعــداد نهادهــای بین المللــی در جهــان 
می باشــد. از مهمتریــن ســازمان هــای بیــن المللــی در 
ایــن شــهر ســازمان ملــل متحــد مــی باشــد. همچنیــن 
ــن  ــوئیس و نهمی ــن قطــب اقتصــادی کشــور س دومی
مرکــز اقتصــاد رقابتــی جهــان و ســومین در اروپــا بعــد 
از لنــدن و زوریــخ اســت. در ســال 2009 مقــام ســومین 
شــهر از نظــر کیفیــت زندگــی در جهــان را بعــد از ویــن 

ــه دســت آورد. ــخ ب و زوری

   Osaka, Japan
ــتان  ــز اس ــن و مرک ــزرگ ژاپ ــهر ب ــومین ش ــاکا س اوس
اوســاکا اســت. ایــن شــهر بــر روی جزیــره ی هونشــو، 
ــول  ــت. در ط ــده اس ــع ش ــن واق ــی ژاپ ــره ی اصل جزی
ــوب  ــن محس ــور ژاپ ــاری کش ــز تج ــز، مرک ــخ نی تاری

می شــده اســت.

   Oslo, Finland
اســلو بــزرگ تریــن شــهر و پایتخــت کشــور نروژ اســت. 
اســلو همچنیــن تنهــا شــهر نــروژ اســت کــه خــود یــک 
شهرســتان )شهرســتان اســلو( نیــز هســت. ایــن شــهر 

مرکــز مهمــی بــرای صنایــع دریایــی اســت.

   Dallas, USA
داالس، نهمیــن شــهر بــزرگ در آمریکا و ســومین شــهر 
ــهر از دوران  ــن ش ــت. ای ــزاس اس ــت تگ ــزرگ در ایال ب
بســیار قدیــم بخاطــر صنعــت نفــت، پنبــه و خطــوط 
راه آهنــش بســیار مهمــی محســوب می شــد. معمــوالً 
ــور  ــود منظ ــی ش ــهر داالس م ــت از ش ــی صحب وقت
منطقــه کان شــهر داالس-فــورت وورث اســت. اقتصــاد 
ایــن منطقــه نیــز جــزء اقتصادهــای برتــر آمریــکا بــوده 
ــکا را دارد.  ــاد در آمری ــن اقتص ــم بزرگتری ــه شش و رتب
ــعه  ــت در توس ــا موفقی ــال 2013 و ب ــن در س همچنی
اشــتغال و کاهــش بیــکاری، ایــن منطقــه کان شــهری 
بــا داشــتن بیــش از 3 میلیــون شــغل غیــر کشــاورزی 
ــل  ــتغال زایی تبدی ــز اش ــن مرک ــه چهارمی ــنت ب تواس

شــود.

   Los Angeles, USA
ــای  ــت کالیفرنی ــن شــهر ایال ــزرگ تری لُس آنجـــلس، ب

ــت  ــهر پرجمعی ــن ش ــکا و دومی ــده آمری ــاالت متح ای
ایــاالت متحــده آمریــکا پــس از نیویــورک اســت. اغلــب 
ــتگان  ــهر فرش ــب ش ــا لق ــه LA و ب ــورت خاص ــه ص ب
ــه واردات  ــر پای ــس ب ــاد لس آنجل ــود. اقتص ــاد می ش ی
ــن آوری و  ــا، ف ــرگرمی، هوافض ــع س ــادرات، صنای و ص
گردشــگری اســت و مقــام پنجــم پــر رفــت و آمــد ترین 
بنــدر دنیــا را دارا هســتند. لس آنجلــس بزرگتریــن مرکز 

ــاالت متحــده اســت. ســاخت و ســاز در ای

   Philadelphia, USA
فیادلفیــا، ششــمین شــهر پــر جمعیــت ایــاالت متحده 
آمریــکا اســت. ایــن شــهر دومیــن شــهر بــزرگ ســاحل 
شــرقی آمریــکا بعــد از نیویــورک، و شــهر مهــم ایالــت 
پنســیلوانیا اســت. فیادلفیــا نخســتین پایتخــت آمریکا 
اســت و قانــون اساســی آمریــکا در ایــن شــهر و در تــاالر 

اســتقال ایــن شــهر بــه امضــا رسیده اســت.

   Basel, Switzerland
ــده  ــع ش ــن واق ــه رای ــی رودخان ــمال غرب ــل در ش باس
اســت و یکــی از شــهرهای صنعتــی ســوئیس به شــمار 

مــی رود.
   Seoul, South Korea
ــی  ــره جنوب ــئول، پایتخــت و کان شــهر کشــور ک ِس
بــا جمعیــت بیــش از 10 میلیــون نفــر، یکــی از 
پرجمعیت تریــن شــهرهای جهــان اســت. شــهر ســئول 
ــوردار  ــرفته ای برخ ــیار پیش ــی بس ــاختار زیربنای از س
اســت و متــروی آن کــه هرســاله بیــش از 200 میلیــون 
مســافر را جابجــا می کنــد ســومین شــبکه بــزرگ مترو 
در جهــان اســت. بازی هــای المپیــک تابســتانی 1988 
و مســابقات جــام جهانــی فوتبــال 2002 در ایــن شــهر 
بر گــزار شــد. ســئول مرکــز حکومتــی، تجــاری، مالــی و 

تولیــدی کــره جنوبــی اســت.

   Baltimore, USA
بالتیمــور، بــزرگ تریــن شــهر و مرکــز فرهنگــی ایالــت 
مریلنــد در کشــور آمریکا اســت. شــهر بالتیمور بیســت 
ــکا  ــاالت متحــده آمری ــزرگ در ای ــهر ب و ششــمین ش
اســت. شــهرهای بالتیمــور تاوســون و کلومبیــا منطقــه 
ــت  ــد. جمعی ــی دهن ــکیل م ــور را تش ــهری بالتیم ش
ــون و 700  ــه شــهری بالتیمــور بیــش از 2 میلی منطق
ــت و  ــور بیس ــب بالتیم ــن ترتی ــت. بدی ــر اس ــزار نف ه

دومیــن شــهر پــر جمعیــت آمریــکا اســت.

   Chicago, USA
شــیکاگو بــزرگ تریــن شــهر ایالــت ایلینوی و ســومین 
شــهر پرجمعیــت در ایــاالت متحــده اســت . شــیکاگو 
بــه عنــوان پرجمعیــت تریــن شــهر منطقه غــرب میانه 
ایــاالت متحــده به شــمار مــی رود. شــهر شــیکاگو یکی 
ــری، و فرهنگــی  ــی، تراب ــز عمــده تجــاری، مال از مراک

ــی در  ــر فراوان ــاالت متحــده اســت. شــیکاگو تاثی در ای
آمــوزش، ســرگرمی، و سیاســت دارد و دارای ســه خــط 
متــرو و دو فــرودگاه اســت. فــرودگاه بین المللــی اوهــر 

دومیــن فــرودگاه شــلوغ جهــان بــه شــمار مــی رود.

   Stockholm, Sweden
اســتکهلم، پایتخــت کشــور ســوئد و بزرگ تریــن شــهر 
ــره  ــارده جزی ــن شــهر روی چه ــن کشــور اســت. ای ای
ــز و  ــت و مرک ــا شده اس ــد بن ــد دارن ــل پیون ــا پ ــه ب ک
ــر  ــه خاط ــره دارد. ب ــزار جزی ــدود 24 ه ــش ح پیرامون
ــز  ــتکهلم، آن را »ونی ــود در اس ــاد موج ــای زی آب راه ه
ــن  ــردم ای ــم م ــش اعظ ــد. بخ ــز نامیده ان ــمال« نی ش
ــه کار هســتند.  ــات مشــغول ب شــهر در صنعــت خدم
اســتکهلم یکــی از پاکیــزه تریــن کان شــهرهای دنیــا 

ــه شــمار مــی رود. ب

   Sydney, Australia
ســیدنی، بزرگ تریــن و قدیمی تریــن شــهر اســترالیا و 
پایتخــت ایالــت ویلــز جنوبــی نــو یــا نیــو ســاوت ولــز 
ــهری  ــت. ش ــور استرالیاس ــاد کش ــیدنی نم ــت. س اس
اســت بــا جذابیت هــای بی شــمار کــه دویســت و 
ــن  ــذرد. ای ــیس آن می گ ــان تاس ــال از زم ــده س هج
ــده،  ــع ش ــترالیا واق ــرقی اس ــوب ش ــه در جن ــهر ک ش
اولیــن مکانــی اســت که بیشــترین میــزان جهانگــرد در 

ــد. ــا می گذارن ــترالیا در آن پ ــه اس ــدو ورود ب ب

   Amsterdam, Netherlands
شــهر  آن  پایتخــت  و  کوچــک  کشــوری  هلنــد، 
آمســتردام اســت. امــا بــه منظــور تمرکززدایــی 
بســیاری از وزارتخانه هــا و ســفارتخانه ها در شــهر 
الهــه یــا پیرامــون آن مســتقر شــده اند. هلنــد بخــش 
ــی رود  ــمار م ــد به ش ــاهی هلن ــی پادش ــی و اروپای اصل
ــامل  ــز ش ــزی نی ــکای مرک ــری را در آمری ــه جزای ک
می شــود. هســته اصلــی شــهر تاریخــی آمســتردام در 
قــرون وســطا بوجــود آمــد و در قرن شــانزدهم توســعه 
ــا  ــاری اروپ ــدر تج ــن بن ــه مهم تری ــل ب ــت و تبدی یاف

شــد.

   Eindhoven, Netherlands
ــت  ــی اس ــدرن و صنعت ــا، م ــهری زیب ــوون، ش آینده
ــت شــمالی در جنــوب شــرقی هلنــد  در اســتان برابان
ــه  هــای فیلیپــس محســوب  ــد کارخان کــه محــل تول
ــده  ــاخته ش ــهر س ــز در ش ــمه وی نی ــود. مجس می ش

ــاوری اســت. ــن شــهر مهــد فن اســت. ای
   Copenhagen, Denmark
ــرای  ــت و ب ــارک اس ــور دانم ــت کش ــاگ، پایتخ کپنه
بیشــترین دســتمزدهای خــود در ســطح جهــان 
شــهرت دارد. دانمــارک بــرای متقاضیــان کار خارجــی، 

ــت. ــی اس ــد موردتوجه 13مقص
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توســعه  و  جمعیــت  افزایــش 
ــت  ــده اس ــبب ش ــوژي س تکنول
ســطح  در  آب  مصــرف  کــه 
ــته  ــال گذش ــي در 300 س جهان
35 برابــر شــود . ایــن آمــار 
ــي  ــر م ــده ت ــران کنن ــي نگ وقت
 %71 از  بدانیــم  کــه  شــود 
ــه از آب  ــن ک ــره زمی ــطح ک س
ــا 2/6% آن  ــده تنه ــیده ش پوش
آب شــیرین و قابــل شــرب اســت . کــه از ایــن میــزان 
نیــز حــدود 3/2 آن در یخچالهــاي قطبــي قــراردارد . 
بــه عبارتــي تنهــا 0/86 درصــد )یعنــي کمتــر از یــک 
درصــد (آبهــاي کــره زمیــن بــراي انســان در حالــت 

ــت .  ــتفاده اس ــل اس ــادي قاب ع
ایــران از لحــاظ جغرافیایــی نیــز در کمربند خشــک و 
نیمــه خشــک قــرار گرفتــه اســت و میــزان بارندگــي 
در ایــران از 0/5 % ســطح خشــکیهاي زمیــن و %1 
ــد  ــران زندگــي مــي کنن جمعیــت جهــان کــه در ای
فقــط 0/36 درصــد بــارش ســاالنه جهانــي را دریافــت 

مــي کنــد . 

ایــن آمارهــا را بیــان کــردم تــا واقعیتــي انــکار 
ــق 1404 را در  ــران آب در اف ــوان بح ــه عن ــر ب ناپذی
کشــورهاي واقــع در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک 
قابــل لمــس نمایــم . آنچــه کــه در ســالهاي گذشــته 
ــاي  ــه جنگه ــد ک ــرده ان ــان ک ــه آن اذع ــگان ب هم

ــود.  ــد ب ــر ســر آب خواه ــا ب ــده در دنی آین
بــر ایــن اســاس شــاخه اي در علــم جغرافیــا بــه نــام 
هیــدرو پلتیــک شــکل گرفتــه اســت کــه بــه مطالعــه 
نقــش آب در رفتارهــاي سیاســي در مقیاســهاي 
مختلــف داخلــي و بیــن المللــي مــي پــردازد. عقیــده 
ــر ایــن اســت کــه آب قبــل از اینکــه  ــاور کلــي ب و ب
مشــکل کمبــود داشــته باشــد شــکل مدیریــت دارد، 
فلــذا بایســتي بــا مدیریتــي بهینــه بتــوان بشــریت را 

از ایــن گردنــه بــه ســامت عبــور داد. 
ــاي  ــه ه ــا حوض ــي ب ــاي سیاس ــق مرزه ــدم تطاب ع
آبریــز بیــن المللــي ســبب شــده اســت کــه بیــش از 
4% مــردم دنیــا در کشــورهایي زندگــي کننــد کــه 
حوضــه هــاي آبریــز مشــترک دارنــد. از نظــر وســعت 
نیــز 50 الــي 60% وســعت قــاره هــا حوضــه آبریــز 
مشــترک دارنــد . در قــرن بیســت و یکــم کــه قــرن 

هیدروپولتیــک نامیــده مــي شــود ممکــن اســت براي 
آب درگیــري هــاي محلــي- منطقــه اي و حتــي 
ــي ناشــي از کمبــود آب شــکل بگیــرد . 3800  جهان
ــي  ــن الملل ــده بی ــش از 300 معاه ــیون- بی کنوانس
بــراي مدیریــت منابــع آبــي مشــترک در مجامــع بین 
ــان  ــش از 2000 پیم ــده و در بی ــن ش ــي تدوی الملل
بیــن المللــي نیــز بندهایــي در ارتبــاط بــا آب اشــاره 

شــده اســت. 
حساســیت آب و مدیریــت منابــع آب وقتــي نمــود و 
عینیــت بیشــتري مــي یابــد کــه از اکنون ترکشــهایي 
از ایــن مناســبات خصمانــه را کــه متوجــه کشــورها و 
ــا امــورات داخلــي مدیریــت کشــورها شــده اســت  ی
ــران  ــن بح ــه ای ــه ب ــکلي ک ــم . مش ــاس کنی را احس
دامــن مــي زنــد نیــز ایــن اســت کــه قانــون صریــح 
ــن مشــکل  ــا ای ــورد ب ــي در برخ ــن الملل ــع بی و قاط
وجــود نــدارد . هیدروپلتیــک در مقیــاس محلــي نیــز 
بــا ضعــف مدیریــت منابــع آب در کشــور باعــث ایجاد 
ــه و  ــل جامع ــا داخ ــان گروهه ــدیدي می ــت ش رقاب
خصوصــاً اســتانهاي واقــع در حوضــه آبریــز مشــترک 

شــده اســت. 

عباس اله ياري 
دانشجوي دکتراي 
جغرافیاي سیاسي 

مشکل آب در کشور جدیست؛ 
چه باید کرد ؟
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ــراي  ــال آب ب ــاي انتق ــز کاناله ــدها و نی ــداث س  اح
اســتفاده هــاي مختلــف کشــاورزي وضعیتــي در 
اســتانهاي بــاال دســت حوضــه آبریــز باعــث اعتــراض 
ــن  ــراي اســتانهاي پایی شــدید و ایجــاد مشــکاتي ب
ــده و  ــترک ش ــز مش ــه آبری ــع در حوض ــت واق دس
ــت  ــي و دخال ــاي مل ــه ه ــاد هزین ــث ایج ــاً باع بعض
سیاســتمداران بــا اتخــاذ تصمیمــات مقطعــي در 
راســتاي فروکــش نمــودن اعتراضــات شــده اســت . 
حــال ســؤال ایــن اســت کــه بــراي رفــع ایــن مشــکل 
ــراي  ــي ب ــازنده و اساس ــدام س ــرد ؟ اق ــد ک ــه بای چ

مرتفــع شــدن ایــن چالــش چیســت ؟ 
ــراي ایــن پرســش  ــوان ب اولیــن پاســخي کــه مــي ت
داد ایــن اســت کــه بایســتي یــک تفاهــم در زمینــه 
اســتفاده از منابــع آبریــز مشــترک ایجــاد شــود کــه 
ــي در  ــت محل ــاد حکوم ــوان نم ــه عن ــتانداریها ب اس
هــر اســتان مــي تواننــد ایــن وظیفــه را بــا محوریــت 
ــت  ــد و در حال ــام دهن ــرو انج ــي وزارت نی کارشناس
خــوش بینانــه شــاید موفقیتــي در ایــن زمینــه 
ــه  ــن اســت ک ــه اساســي ای ــا نکت حاصــل شــود . ام
غیــر از نهادهــاي دولتــي ، اشــخاص حقیقــي و بخــش 
خصوصــي نیــز در بهــره بــرداري از منابــع آب ســهیم 
هســتند کــه یــا بــه معاهــدات یــا تفاهــم نامــه هــاي 
اســتاني فــي مابیــن تمکیــن مــي کننــد و یــا اینکــه 
ــاز ، ســرپیچي نمــوده و  ــوي نی ــت عــدم تکاف ــه عل ب
تــاوان آن را نیــز بــا جریمــه یــا بعضــي ارتــکاب بــه 
اعمــال مخفیانــه اي کــه اصطاحــاً آب دزدي نامیــده 
مــي شــود مــي پردازنــد . جغرافیــاي داخلــي ایــران 
بــه ســه اقلیــم مرطوب، گــرم و خشــک و کوهســتاني 
ــر از اقلیــم مرطــوب  ــه غی تقســیم مــي شــود کــه ب
ــت  ــي در مدیری ــکات اساس ــر مش ــم دیگ در دو اقلی
ــه  ــهایي ک ــود و چالش ــي ش ــاس م ــع آب احس مناب
ــن  ــع آب خصوصــاً در بی ــع مناب ــر ســر توزی بعضــاً ب
ــده  ــاد ش ــور ایج ــي کش ــزي و جنوب ــتانهاي مرک اس
اســت واقعیتــي تأســف برانگیــز و البتــه انــکار ناپذیــر 
ــر ایجــاد روح  ــي ب ــاي دولت ــي نهاده ــدم توانای ــر ع ب
ــه عبــارت بهتــر  ــا ب ــع ی ــراي مدیریــت مناب تفاهــم ب

ــوده اســت .  ــع آب ب تقســیم مناب
اتفاقاتــي کــه در ســال 1379 در آبــادان در اعتــراض 
ــا در  ــزي و ی ــات مرک ــه ف ــال آب کارون ب ــه انتق ب
ــال  ــان شکســتن خطــوط انتق ســال 1391 در اصفه
ــي  ــهاي محل ــي از تنش ــه های ــزد رخ داد نمون آب ی
بــر ســر بحــران ّآب بــود کــه بعضــاً تهدیداتــي بــراي 
ــره  ــورد به ــود م ــن ب ــه ممک ــود ک ــي ب ــت مل امنی
بــرداري مغرضانــه رســانه هــاي معانــد خارج از کشــور 

ــرد .  ــرار گی ق
ــه  ــان و هزین ــرف زم ــا  ص ــه ب ــدام اول ک ــي اق وقت
فــراوان نتوانســته اســت ایــن چالــش را برطــرف کنــد 
ــر و  ــي ت ــي منطق ــال راه حل ــه دنب ــتي ب ــذا بایس ، ل
البتــه اجرایــي بــراي حــل ایــن معضــل بــود . آنچــه 
کــه بــه نظــر نگارنــده مــي توانــد ایــن نتیجــه را تــا 

حــدود زیــادي بــر طــرف کــرده و آرامشــي نســبي را 
در ســطح ملــي ایجــاد کنــد ، ایــن اســت : 

» جایگزینــي حوضــه هــاي آبریــز بــه جــاي مرزهــاي 
سیاســي در تقســیم بندي اســتانهاي کشــور « آمارها 
نشــان مــي دهــد کــه متوســط نــزوالت جــوي کشــور 
250 – 240 میلــي متــر ) یــک ســوم میانگیــن 
جهانــي اســت و نکتــه مهمتــر ایــن کــه  ایــن مقــدار 
ــي دارد .(  ــیار ناهمگون ــي بس ــع مکان ــم توزی ــم ه ک
ــي  ــور بارش ــاحت کش ــط 1% از مس ــه فق ــوري ک ط
بــاالي 1000 میلــي متــر دارد و 28% بــارش کمتــر 
ــي در %96  ــور کل ــه ط ــر دارد . ب ــي مت از 100 میل
ــي  ــر 200 میل از ســطح کشــور بارندگــي ســاالنه زی
متــر اســت . همــه ایــن آمارهــا مؤیــد ایــن موضــوع 
اســت کــه بایســتي بــراي مدیریــت بهینــه آب راهکار 
ــا دقــت نظــر و جــدي مــورد توجــه  اساســي فــوق ب
قــرار گیــرد و در تقســیم بنــدي حکومتهــاي محلــي 
ــوان  ــه عن ــت آب ب ــراي مدیری ــتانداران ب ــدرت اس ق
ــش  ــي افزای ــائل سیاس ــر مس ــک ناپذی ــزء تفکی ج
یابــد . امــا ســؤال ایــن اســت کــه بــراي رســیدن بــه 
ایــن موضــوع چــه پارامترهایــي بایــد مــورد توجــه و 
مطالعــه قــرار گیــرد . آنچــه کــه در ایــن جایگزینــي 

مــورد توجــه قــرار مــي گیــرد 7 فاکتــور اســت. 
1- حوضه هاي آبخیز 

2- قومیت ها و جمعیت 
3- وســعت فعلــي اســتان هــا و وســعت حوضــه هــا و 

زیــر حوضــه هــاي شهرســتاني و بخشــي 
4- عارضه هاي طبیعي و جغرافیایي 

5- نامگذاري 
ــرداري )خانگــي، کشــاورزي،  ــره ب ــاي به 6- ظرفیته

صنعتــي( 
7- امکان انتقال حوضه به حوضه آب در کشور 

ــا  ــر و ب ــوق الذک ــه ف ــاي هفتگان ــر اســاس پارامتره ب
ــا وزن  ــوان ب ــي ت ــي م ــاي اصل ــه حوضــه ه توجــه ب
دهــي بــه هــر کــدام از پارامترهــا و تلفیقــي از 
ــل  ــع و کام ــف جام ــتم AHP  و  GIS و تعری سیس
هــر شــاخصه و زیرپارامترهــاي ایــن شــاخصه هــا بــه 
صــورت علمــي بــه نقطــه مــورد نظــر رســید . شــاید 
بــا روحیــه کنونــي حاکــم بــر فضــاي سیاســي و نیــز 
حساســیتها و مــراوده هــاي قومــي رســیدن بــه ایــن 
موضــوع کمــي دور از ذهــن باشــد ، امــا آنچــه مبرهن 
ــق 1404 کــه  ــن اســت کــه در اف و واضــح اســت ای
ــرو  ــرداري روب ــره ب ــت به ــش ظرفی ــا افزای ــاً ب قطع
خواهیــم بــود و از طرفــي انتقــال حوضــه بــه حوضــه 
آب نیــز ممکــن اســت تنــش هــاي بســیار شــدید تــر 
ــاال  ــا ب از وضعیــت فعلــي داشــته باشــد . از طرفــي ب
رفتــن  نســبت برداشــت منابــع آب بــه منابــع تجدید 
پذیــر ممکــن اســت ایــن وضعیــت بدتــر هــم شــود، 
ــا لحــاظ و پیــش  ــه ب ــن البت ــن چنی ــذا تفکــري ای ل
بینــي بــر طــرف نمــودن تمامــي حساســیتهاي قومي 
و منطقــه اي شــاید گزینــه اي دور از ذهــن نباشــد. 
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شــهرداران در فرانســه مســئوالني هســتند کــه از 
ــات،  ــع امکان ــراي اداره شــهر، توزی ســوي مــردم ب
ــه  ــاي اولی ــردن نیازه ــم ک ــه، فراه ــم بودج تنظی
شــهري  نظافــت  گاز،  و  بــرق  و  آب  همچــون 
و تخلیــه آن از مــواد زایــد و ایجــاد فضاهــاي 
ــن  ــوند. همچنی ــده مي ش ــبز برگزی ــر و س دلپذی
آنهــا از ســوي دولــت مامــور مي شــوند تــا قوانیــن 
جمهــوري فرانســه را در محــل بــه اجــرا گذاشــته 
ــر حســن اجــراي  ــت ب ــده دول ــوان نماین ــه عن و ب
ــد. ــارت کنن ــي نظ ــاي اداري محل ــف نهاده وظای

شــهرداران مالــک نخســت زمین هــا و امــاک 
شــهرند و اجــازه ســاخت  و ســاز و فــروش امــاک 
بــا آنهاســت. ســاخت مراکــز آموزشــي نظیــر 
مــدارس و کودکســتانها نیــز بــا شــهرداري اســت. 
ــه  ــاره ب ــراي اج ــت ب ــاي ارزان قیم ــاد خانه ه ایج
شــهروندان کــم  بضاعــت کــه بــه »اَش.اِل.اِم« 

ــي و  ــز تامین ــاخت مراک ــز س ــت و نی ــروف اس مع
ــد آن  ــالمندان و مانن ــه س ــون خان ــدادي همچ ام
برعهــده شــهردار اســت. شــهردار مســئول تامیــن 
ــي شــهر و احــوال شــخصیه  ــل عموم حمــل و نق

ــز هســت. ــردم نی م
ــه  ــئول حافظ ــهردار مس ــي، ش ــه فرهنگ در زمین
تاریخــي یــک شهرســتان اســت. از ایــن رو ایجــاد 
مــوزه، آرشــیو ملــي در منطقــه و مرمــت بناهــاي 
ــالن هاي  ــي و س ــه عموم ــه آن، کتابخان ــوط ب مرب
ــري  ــي و هن ــز تفریح ــر و مراک ــیقي و تئات موس
هــر  در  اســت.  وظایــف شــهرداري  از جملــه 
ــي  ــي فرهنگ ــاي مردم ــز و انجمن ه ــهر، مراک ش
ــه  ــهردار وظیف ــه ش ــود دارد ک ــه وج و عام المنفع
ــه  ــوي ب ــي و معن ــاني مال ــتیباني و کمک رس پش
ــراي  ــا ب ــات آنه ــري از خدم ــز بهره گی ــا و نی آنه

اســتفاده هاي عمومــي را برعهــده دارد.

حیاتــي  مســئولیت هاي  و  اختیــارات  از  یکــي 
یــک شــهردار در اختیــار داشــتن پلیــس شــهري 
اســت. پلیــس شــهري کــه دســتگاهي جــدا ولــي 
ــه  ــف ب ــت موظ ــي اس ــس مل ــا پلی ــگ ب هماهن
ــر نظــر شــخص شــهردار و در  انجــام خدمــت، زی
نهایــت شــوراي شــهر اســت. شــهرداري هــر شــهر 
ــات در  ــزاري انتخاب ــئول برگ ــت، مس ــوي دول ازس
ــات شــوراها اســت کــه  ــه انتخاب هــر شــهر ازجمل
منجــر بــه تشــکیل شــوراي شــهر و انتخــاب خــود 
ــده  ــي هاي انجام ش ــود. بررس ــز مي ش ــهردار نی ش
نشــان مي دهــد کــه شــهرداران محبوب تریــن 
منتخبیــن از نظــر شــهروندان فرانســوي هســتند. 
ــا  ــا ب ــت آنه ــترین وق ــه بیش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مســتقیم  مســئولیت  و  سپري مي شــود  مــردم 
ــا آنهــا اســت،  رتــق و فتــق امــور جــاري مــردم ب

ایــن محبوبیــت طبیعــي به نظرمي رســد

وظایف شهرداران در فرانسه
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این روزها دغدغه 
ها تـو را از یاد من 
بـرده اند، فراموش 
کرده ام که زمانی 
آبی بـودی و خال 
هـای سـفید بـر 
مهربانـت  پیکـر 
خـود نمایی می 
کـرد. حـاال همه فکرهـای من به غیـر از تو محـدود می 
شـوند و مـن آنقـدر زمینی شـده ام که در راسـتای قدم 
هایـم را مـی بینم نه آن افق بیکران را، چند روزی اسـت 

دلـت ناصاف شـده اسـت تیره تیـره ...
ولـی مـن هنـوز، انگار نفس میکشـم؛ انـگار ریـه هایم از 
حجمـی نامعلوم و نا آشـنایی از تو پر می شـود، باور کن 
وقتـی حالـت خوب نیسـت سـینه من غمی کهنـه را به 

یدک می کشـد.
شـهر من آسـمانت را به کدامین سـود و منزلت فروخته 
ای مگـر شـهر زندگـی و سـرزندگی بـا تـو معنـا نمـی 
شـود؟ مگـر مـی توان انبـوه آبیـت را در تیرگی مـه آلود 
نظـاره کـرد؟ سـخت اسـت ایـن بـاور امـا حقیقـت دارد 
کـه صداقـت نفـس هایم چـون دود از شـهر مـن بار می 
بنـدد وقتـی اینچنیـن خامـوش و غمینـی هـر روز کـه 
میگـذرد بـه اصطاح سـطح تکنولوژی را قوت بخشـیده 
ایـم و شـهر من »چمگردان«، شـهر شـالیزارهای برنج را 
بـا صنایـع آالینـده بـه اصطاح توسـعه و احیا بخشـیده 
ایـم و بـه خیال خودمان تمـدن قدیمی را رونقـی دوباره 
داده ایـم و دلخـوش از اینیـم که جای آب و آسـیاب را با 
کـوره و دود عـوض کـرده ایم. ما فرزنـدان ناخلف پدرانی 
هسـتیم کـه بـر خاف آنهـا به جای شـمیم نـان و برنج 
عطر دود را اشـاعه بخشـیده ایم به راسـتی ما امانتداران 
خوبـی بـرای پدران کشـاورزمان نبـوده ایـم و به خیال 
خـود سـرخوش و شـاد از ایـن روتـق بی رونـق صنایع 
هسـتیم. در ایـن وادی پـر هیاهـو و پیشـرفت، خیابان 
هـا را آذیـن کـرده ایم از سـیل ماشـین هایـی لوکس 
کـه در رنـگ هـای شـاد و زینتی شـهر را رنگـی کرده 
انـد و دریـغ از التفاتـی که به تو شـود. میدانـم، میدانم 
سـهم تـو از تمـام موهبت شـالیزارها و پاکـی هایی که 
میتوانسـت از آن تـو باشـد بـه یغمـا رفتـه اسـت؛ هـر 
روز و هـر روز، دود صنایـع بـزرگ در گوشـه گوشـه 

شـرق و غـرب و شـمال و جنـوب تـو بـه آسـمان مـی 
رود نکنـد تـو را ناخواسـته میـراث دار تمـام آالینـده 
هایـی کـرده ایم که آتـش آن را خـود برافروختـه ایم، 
ایـن روز هـا کـه تـو را اینچنیـن تیـره و تار مـی بینم 
مـی فهمـم که تو به اشـتباه وامدار آن شـده ای، شـهر 
مـن چمگـردان، تـو را چه می شـود که چادر سـیاهت 
را بـر تـن انداختـه ای و تـن رنجـورت را بـه بیماری ال 
عـاج کـدورت و ناخوشـی داده ای؛ آسـمان شـهر من 
هجـوم پرنـده هـای مهاجـر را بـر فـرازت بـاور کنم یا 
نازاللـی دلـت را، غـروب زاینـده رود مرده را بـاور کنم 
یـا فسـردگی جانکاهت را... سـهم من از تمـام پاکی تو 
بـه انـدازه نفـس هایسـت که مـرا با تـو پیونـد میزند، 
مـن در ایـن میـان تمـام داشـته هایـم را بـرای خوب 

شـدن دل نـا آبیت خواهـم داد.
شـهر من چمگردان، سـهم من شـاید در بهبود حال تو 
بهـا دادن بـه ایـن بـاور باشـد که مـی توانـم از این پس 
تنهـا و خودخواهانه سـوار بـر مرکبی چـون اتومبیل در 
داخـل شـهر نتابم، سـهم من شـاید نگهداشـت نگبانان 
سـبز پوشـی باشـد که در سـال بیـش از یـک روز چون 
15 اسـفند حـق یادآوری دارند، شـک نکـن از این پس 
بـرای آبـی دیـدن تـو درخـت هـا را بهانـه یـک روزه ام 
قـرار نمی دهم و برای آنچه سراسـر حیات و تازگیسـت 
جنجالـی تـازه بـه پـا خواهم کـرد. امسـال چرخـه آب، 
درخـت، آسـمان و زندگـی را در ذهنـم حـک خواهـم 
کـرد تـا فرامـوش نکنم نسـل بعـد از من هم سـهمی از 
قداسـت و پاکی تـو دارند، امسـال دود صنایعی که تو را 
چـون طفلی معصوم در خود پوشـانده انـد با تمام اصول 
و چهارچـوب هـای فنی صیقل خواهم داد تا از سـیاهی 
عظیمـی کـه بـر دلت نشسـته بکاهـم. این بار بـا عزمی 
راسـخ و تاشـی متفـاوت منتظـرم تـا از شـالیزارهایت 
بـه جـای بـوی دود، عطـر خـوش خوشـه هـای طایی 
برنـج بـه مشـام برسـد و ریه های پـدر بزرگ هـا و مادر 
بـزرگ هـای شـهرم پر شـود از این عطر وسوسـه انگیز. 
مـن ایـن بـار متفـاوت فکـر خواهم کـرد و متفـاوت تر 
عمـل خواهـم کرد تـا حقی از فرزندان نسـل هـای آتی 
ضایع نکرده باشـم. باشـد که این خیـال دل انگیز روزی 
حقیقتـی شـفاف گردد و دلگیـری تو بهانه شـادی بچه 
هایی نشـود که تعطیلی مدرسـه خواب صبحگاهیشـان 

را افـزون مـی کند.

فروزان سادات طباطبايی جبلی
دانشجوی دکترا مهندسی صنایع

آسمان 
شهر من  
»چمگردان« 
کمی نفس 
بکش ...
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خالصه کتاب: 
این کتاب در برگیرنده دیدگاه های رهبر معظم انقاب حضرت آیت الل خامنه ای درباره شوراها و مدیریت شهری است.

کتاب » آیین شهرداری از نگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(« مجموعه ای از راهبردهای ملموس و مورد توجه رهبری در 
حوزه مدیریت شهری همراه با تحلیل های ایشان است.

از نیروهای فرهنگی حزب اللهی هم هر چه می توانید استفاده کنید. یعنی اگر نیروهای مومن خودجوش خودروی عاقمند به 
کارهای فرهنگی دیدید رهایشان نکنید. جوانهایی هستند که در گروههای پنج یا ده نفری تشکلی به خود داده اند و در مسجد یا 
مرکزی مذهبی کار فرهنگی ای را شروع کرده اند. بعضی از آنها گاهی کمکهای کوچکی می خواهند و گاهی هم خواستار کمکهای 

بزرگند.
در بخشی دیگر از این کتاب آمده است: مقاوم  سازی در اینجاها سخت است و آدم همیشه این کارهای سخت را آخر انجام 

می دهد و کارهای آسان را جلو می اندازد. بنابراین کارهای سخت برای بعد می ماند؛ من می گذارم برای شما، شما می گذارید برای 
بعدی، بعدی می گذارد برای بعدی و بعد از مدتی می بینیم این کار سخت اصًا انجام نگرفته است.

پیامهای مقام معظم رهبری، اهمیت و جایگاه شوراها، وظایف اساسی شورای اسامی، توصیه ها به شوراهای اسامی، شهر 
اسامی و وظایف اساسی شهرداری عناوین شش گانه موضوعات این کتاب است.

خالصه کتاب: 
توجه به مفهوم پایداري محیط زیست در شهرسازي مي تواند زمینه مناسب براي رسیدن به این هدف را فراهم آورد. محیط زیست با 
عبارت “طبیعت” یا “محیط طبیعي”، مفهومي است که همواره در طول تاریخ مورد توجه انسانها قرارگرفته است. در طول قرنها این 
ارتباط با محیط بگونه اي با نوعي همزیستي مسالمت آمیز همراه بوده است، ولي امروزه با توجه به توسعه چشمگیر تکنولوژي، شاهد 

استفاده بي رویه از محیط زیست مي باشیم که پیامدهاي ناشي از آن بخصوص در شهرهاي بزرگ بسیار عظیم بوده است. در این کتاب 
برآنیم تا ضمن بیان مفاهیم ویژه در مورد شهرها، بر پایه تحقیق توصیفي تحلیلي، شهرسازي پایدار بر پایه مفهوم پایداري محیط زیست 

در آن، مورد ارزیابي قرار دهیم.
کتاب “پایداری زیست محیطی شهر” در سه بخش تالیف شده: در بخش اول آشنایي با محیط زیست و در بخش دوم آشنایي با 

شهرسازي و در بخش سوم به مدیریت پایدار شهري، پرداخته شده است. بخش اول دو فصل شامل : کلیات و تعاریف محیط زیست 
و اهمیت توجه به محیط زیست شهري، بخش دوم شامل سه فصل شامل: کلیات و تعاریف شهرسازي، اهمیت توجه به شهرسازي و 
نقش شهرسازي مدرن در کیفیت زندگي بشر مي باشد. و در بخش سوم طي سه فصل به توسعه پایدار محیط زیست، توسعه پایدار 

شهرسازي و در نهایت داشتن مدیریت پایدار شهري، اشاره گردیده است، تا بتواند در برنامه ریزي هاي محیط زیست شهري مورد 
استفاده قرار گیرد.

خالصه کتاب:
 گذر زمان به تدریج دنیا را متحول کرده است. امروز با دیروز متفاوت است. انسان ها متحول شده اند و فرهنگ ها و آداب و رسوم به گونه ای 

دیگر شده است. انسان امروز نمی تواند مانند انسان دیروز زندگی کند، گرچه بسیاری از اصول دینی و اخاقی به صورت تکامل یافته در تمام 
عصرها حاکم است. تفاوت امروز با دیروز بسیار چشمگیر است. در گذشته نه چندان دور، وسیله نقلیه ماشینی وجود نداشت و مردم با اسب، 
شتر و االغ و قاطر و قایق به سفر می رفتند و بارها را جابجا می کردند. در قدیم نه نیاز به خیابان و اتوبان بود و نه گواهینامه و قوانین رانندگی. 

آیا امروز می توان در حمل و نقل مانند گذشته رفتار کرد؟!
تحولی شگرف در تمام زندگی بشر به وجود آمده است. از اینرو قوانین و آداب جدید متناسب با تحوالت، الزم و ضروری است. انسان ها باید 

خود را با اصول و قوانین وفق دهند. نپذیرفتن قانون و اخاق زندگی دنیای معاصر، تجاوز به حقوق دیگران، بی عدالتی است.
در عصر حاضر، زندگی باید دور از هرج و مرج و تجاوز به آسایش و حقوق دیگران باشد. شهروندی که به تمام قوانین و آداب پایبند باشد، 

شهروند خوب است.
نگارنده در این کتاب در صدد است به گوشه از اخاق و آداب شهروندی که ضرورت زندگی جمعی و تمدن و پیشرفت است اشاره کند. امید است 

همگان بتوانیم به آنها پایبند باشیم تا زندگی سالم و دور از تنش داشته باشیم.
مطالب این کتاب در شش بخش جمع آوری شده است: - حقوق اجتماعی و ناهنجاری ها - محیط زیست و اموال عمومی- نظم و قانون- 

بهداشت عمومی و نظافت- نقش ارزش های دینی در رعایت حقوق شهروندی- پندهایی از معلمان اخاق
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پایداری زیست محیطی شهر 
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