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شــهردارى بایــد روح خدمتگــزارى و اخــالص را بیشــتر از جاهاى 
دیگر داشــته باشــد

ــده،  ــه انجام ش ــد. آنچ ــش داری ــى کار در پی ــوز خیل ــما هن ش
ارزشــمند اســت؛ امــا نســبت بــه آنچــه بایــد انجــام شــود، کــم 
اســت. همیــن مقــدارى کــه انجــام داده ایــد هــم حقیقتــاً بــراى 
مــردم و مســئوالن منصــف جــاى شــکرگزارى اســت. کارهــاى 
خــوب و اقدامــات مفیــدى صــورت گرفتــه اســت. انســان رایحــه 
ــد کــه  ــد؛ مى بین ــه احســاس خدمــت را استشــمام مى کن طیب
در مدیریــت خدمــت بــه مــردم، احســاس اخــالص بــراى خــدا 
ــوص در  ــت؛ بخص ــى اس ــى باارزش ــز خیل ــن چی ــود دارد. ای وج
ــا  ــه ب ــازمان هایى ک ــردم ســروکار دارد. س ــا م ــه ب شــهردارى ک
ــزارى و  ــد روح خدمتگ ــت، بای ــتر اس ــان بیش ــردم سروکارش م
اخــالص را بیشــتر از جاهــاى دیگر داشــته باشــند. 1382/09/17

شــهردارى ها و شــوراى شــهر کــه بعدازایــن انتخابــات بــر ســرکار 
ــه مــردم را  ــد جــزو کســانى باشــند کــه خدمــت ب ــد، بای آمدن
ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد. ازاینجــا آغــاز کننــد. برنامه هــاى 
زائــد و منحرف کننــده و حرف هــاى غیــر مرتبــط بــه کار را کــه 
عــده اى بــه آن هــا مبتــال بودنــد و هســتند، کنــار بگذارنــد و فقط 

بــراى مــردم کار کننــد.1382/01/01

ــه  ــد ب ــان داده ان ــف نش ــاى مختل ــواره در انتخاب ه ــردم هم م
ــالب  ــى انق ــاخص هاى اصل ــو ش ــانى در پرت ــال خدمت رس دنب
و اســالم هســتند و شــوراى اســالمى شــهر تهــران و مجموعــه 
ــر منطــق و  ــرادرى و همــکارى مبتنــى ب ــا ب ــد ب شــهردارى بای
ــالش  ــردم ت ــه م ــش ب ــانى بیش ازپی ــراى خدمت رس ــون، ب قان

کننــد.1384/12/13

بایــد باروحیــه اى بســیجى یعنــى بــا «احســاس تکلیــف، بــدون 
توقــع، فداکارانــه، بــدون خودنمایــى و بــراى رضــاى خــدا» کار 
ــت  ــردم از دس ــه م ــت ب ــراى خدم ــک روز را ب ــى ی ــرد و حت ک

نــداد. 1381/12/19

در ایــن راه ثابت قــدم باشــید و آن را ادامــه دهیــد. شــروع، 
َُّنــا  چیــز مبارکــى اســت؛ امــا کافــى نیســت. « إِنَّ الَّذیــَن قالــوا َرب
قاموا تََتَنــزَُّل َعلَیِهــُم الَمالئَِکــُۀ  » وقتــى اســتقامت  ُ ثُــمَّ اســتَ اهللاَّ
ورزیدیــد، در راهــى پــاى فشــردید و آن را اســتمرار دادیــد، ارزش 
ــا را  ــه شــروع خــوب اکتفــا نکنیــد؛ بن آن مضاعــف مى شــود. ب
ــا دقــت و مالحظــه و مراعــات  ــر ادامــه راه، همــراه ب بگذاریــد ب
همــه شــرایطى کــه بــراى ادامــه ایــن راه الزم اســت. بنابرایــن راه 
ــد. 1382/09/17 ــه دهی ــه آن را ادام خدمت رســانى و اهتمــام ب

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

درباره وظایف شهردارى ها

شـهردارى به عنـوان سـازمانى کـه سـروکارش با مردم اسـت بایـد روح خدمتگـزارى و اخالص را 
بیشـتر از جاهاى دیگر داشـته باشـد.

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

شـهرى، دوم ارتقاء سـطح علمى اداره شـهر و سـوم همکارى با سـایر دستگاه ها.
در ادامه مجموعه اى از وظایف شهردارى ها برشمرده است:
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         اربعیـن آمدو اشکـم زبصر مى آیــد                    گوئیا زینب محزون زسفرمى آیـد
         بازدرکرب وبال شیون وشینى برپاست                   کزاسیـران ره شام خبــرمى آیـد

ــوخته و  ــاى س ــدا، از پره ــت خ ــدن حج ــته ش ــن از کش ــد اندوهگی ــم مى گذرن ــى ه ــا از پ لحظه ه
ــى کــه  ــه خــون نشســته از لحظات ــه گاه و چشــم هاى ب ــى تکی خیمه هــاى خاکســتر، از شــانه هاى ب
ــه مــرگ مى بخشــد، حــاال چهــل  ــش را ب ــى ثانیه های ســیلى مــى وزد و صحــرا را در عطشــى طوالن
ــه اى  روزاســت کــه مرثیه هایمــان را در کوچه هــاى داغ مکررمــى کنیــم. هنــوز صــداى ناقــوس قافل
مى آیــد کــه ســردارش شــیرزنى اســت از ســالله حیــدر کــرار، از کربــال تــا شــام، حکایــت ســرهاى 
جســور، شــعله هاى بــه دامــن نشســته و فریادهــاى بى یــاور، چهــل روز از زخــم عاشــورایى مى گــذرد 
کــه على الــدوام تــا روز محشــر تــازه اســت و هــرروز نیــز گوئیــا همیــن اکنــون حــق را ســر بریدنــد و 
ایــن معجــزه خــون حســین اســت. از شــهادت تــا اربعیــن رنــگ ماتــم مى گیــرد جهــان را؛ آیــا هرگــز 
پائیــز را دیــده اى چگونــه نوبــاوگان تابســتانى را بــه زمیــن مى ریــزد و ســرو روى جهــان را بــه زردى 
ــر تپه هــاى خاکســتر  مى نشــاند! اکنــون دیراســت کــه پروانه هــاى هاشــمى را شــعله هایى یزیــدى ب

فروریختــه انــدو...
و در پایان مى گویمت اى بشیر!

وقتــى کاروان بــه مدینــه النبــى رســید، مبــادا کســى جلــوى قافلــه اســراى کربــال گوســفندى را ســر 
ببــرد! ایــن کاروان از ســفر چهــل روزه بــا ســرهاى بریــده بــر بــاالى نــى مى آینــد. مبــادا...

 
روابط عمومى سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان

مبـادا...
                 مبـادا...

کالم نخست
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فهرست

نشریه داخلى همیارى شهردارى هاى استان اصفهان
  شماره سیزدهم                      آبان ماه 1395

نگاه شهر:نشریه داخلی
مدیرمسئول: ناصر نفرى

مدیر اجرایى: محسن کبیرى
راه هاى ارتباطى

hoi.negaheshahr@gmail.com

شــناســنامه

04/   انارك؛شهــرى قدیمى،پـر طراوت و ناشناخته
08/    پیشتازى شهردارى هاى استان اصفهان درعملیاتىکردن اقتصـاد مقاومتـى در کشور

10/  نتایج سفر جهانگیرى به اصفهان از زبان استاندار اصفهان: باز شدن گره ابرپروژه هاى 
اصفهان یکى پس از دیگرى

10/   انعقاد تفاهم نامه ى نحوه ى نظارت و کنترل بر توزیع آب کشاورزى در حوضه ى آبریز 
زاینده رود توسط استانداران اصفهان وچهارمحال بختیارىاز طریق تشکلهاى صنفى کشاورزى
11/   معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان: طرح هاى ترافیکى شهر اصفهان باید 

مبتنى بر مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک باشد
11/   آیین بهره بردارى از هشت پروژه عمرانى، ورزشى و خدماتى شهردارى شاهیـن شهر

12/   رئیس سازمان شهردارى هاودهیارى هاى کشور :لوایح دولت درحوزه وظایف شهردارى 
ها و دهیاریها بزودىتقدیم مجلس مى شود

13/   شهردار کلیشاد و سودرجان: تجلى و شکوفایى مدیریت اقتصادي الزمه تغییر در 
شرایط فعلى است

14/   تقدیر اعضاء شوراى استان اصفهان از مساعدت یکصد میلیارد ریالى سازمان همیارى 
شهردارى هاى استان اصفهان به شهردارى هاى استان

15/   شهردار مبارکه:مدیریت شهرى آماده همکارى براى تحقق ورزش همگانى است
15/    شـهردار محمدآباد به عنوان شـهرداربرتـر در زمینه گردشگـرى انتخاب شد

16/   در نشست بررسى مسائل شهـردارى کالنشهـر اصفهـان مطرح شد؛اتکا به اعتبارات 
ساخت و ساز جوابگوى نیاز شهرها نیست

16/  بهـره بردارى از هشت پروژه عمرانـى ، فرهنگـى و ورزشـى در اردستان
17/   اجراى تقاطع شهیدان حجتى نجف آباد؛نیازى قدیمـى با نفعـى عمومـى

17/  شهردار نطنز خبر داد: سیزده پروژه عمرانى با اعتبارى 30میلیارد ریال به بهره بردارى 
مى رسد

18/   برگـزارى مراسم قالـى شویان در مشهد اردهـال کاشان
19 /   در آرزوى پایان تراکم فروشى؛ باید از ظرفیت هاى تمام استان استفاده کنیم

20/   حضور فعال سازمان همیارى شهردارى هاي استان اصفهان درنمایشگاه فرصت هاى 
سرمایه گذارى نصف جهان در کیش اینوکس

23/  ورزشگاه 75 هزار نفرى نقش جهان اصفهان با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح شد
23/   در جلسۀ هیات مدیرة سازمان همیارى مطرح شد: برگزارى ویژة مراسم اربعین حسینى 

به میزبانى سازمان
24/   قائم مقام سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور:80 درصد بودجه شهردارى ها از 

صدور پروانه ساختمانى تامین مى شود
24/   جهانگرد آلمانى موردتکریم و احترام شهردارى شاهین شهر قرار گرفت

25/    دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندى: سمن هامى توانند گفتمان حقوق 
شهروندى را به مطالبه اى جدى و عمومى تبدیل کنند

26/   محقق، پژوهشگر و جهانگرد اصفهانى در دیدار با مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى 
هاى استان اصفهان: خانه اصفهانـى ها موزه است.

27/    محقق، پژوهشگر و جهانگرد اصفهانى در دیدار با مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى 
هاى استان اصفهان:سفر، محملى براى آموزش صبر و مشاهده مخلوقات الهى است/

28/    گلپایگــان؛ شهر صنوبـرهاى باالبلنـد
30/     نگاه شهر درگفتگو با شهردار گلپایگان، گلپایگان؛ شهرى با قلبى ازانار و ابریشم

33/    وردپاتکان؛ سرزمینُ  گل سرخ
34/    نگاه شهر در گفت وگو با حسین غالمى نصرآبادى شهردار سفید شهر/ سفیـد شهر؛ 

سرزمین طالى سپید )پنبه(،شهر آفتـاب
36/    نگاه شهر در گفت و گو با حجت ا... کارگران:رضوانشهر؛در آستانۀ سى سالگـى 

38/   نگاه شهر در گفت وگو با شهردار کرکوند/کرکـوند؛ وادى مقدس امامزاده حلیـمه خاتـون
40/    برند و شناسه شهـرى

41/    نقش آموزش در فرهنگ محیــط زیستــى
43/   دل نوشته دختـر یک رفته گردر ماه محرم

44/     جایگـاه فرهنـگ در تحقـق توسعــه شهر هوشمنــــــــــد
46/    حـل مشـکالت اجتماعـى بــا الگــو بــردارى از مراســم محــرم

48/   معرفى کتاب

همیشه منتظر آثار شما هستیم
از دریافت مقاالت و دیدگاه هاى صاحب نظران استقبال مى کنیم.

از ارسال مطالب چاپ شده در مطبوعات خوددارى شود.
لطفا مطالب منابع در کیومه مشخص گردد.

مقاالت ترجمه شده همراه با کپى اصل مقاله ارسال شود.
مطالب ارسالى پس فرستاده نمى شود.

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

عکس و طرح مناسب همراه مقاله ارسال شود.

www.hmesf.ir

هماهنگى: محمد کریمى
خبرنگار: عادل امیرى

صفحه آرایى: زهرا حسنى- آرزو شجاعى

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

کلماتى که مخفف نوشته مى شوند یک بار کامل ذکر گردد.

تیتر و سوتیترهاى مناسب توسط نویسنده مشخص گردد.
مطالب چاپ شده الزاما نظر رسمى مجله نیست.

حتى االمکان از کلمات خارجى استفاده نشود و معادل فارسى به کار رود.
اعداد به صورت ریاضى نوشته شود.

در نوشتن کلمات از رسم الخط جداسازى استفاده شود.
مجله در ویرایش و خالصه کردن مقاالت آزاد است.
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سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان

موقعیت جغرافیایى
ــه کویــر نمــک،  ــارك درشــرق شهرســتان نائیــن قرارگرفتــه و از شــمال ب ان
ــه  ــزد و از غــرب ب ــه اردکان ی ــوب ب ــوت، از جن ــر ل ــه شــمال کوی از شــرق ب
شــهرهاى اردســتان محــدود مى گــردد. شــهر انــارك تــا مرکــز شهرســتان 72 
کیلومتــر و تــا مرکــز اســتان (اصفهــان) 220 کیلومتــر فاصلــه دارد، این شــهر 
از طریــق جــاده ترانزیتــى طریــق الرضــا کــه از شــرق مى گــذرد بــه اســتان 
خراســان و از طریــق راه بندرعبــاس کــه در آینــده احــداث خواهــد شــد تــا 
اســتان ســمنان ادامــه مى یابــد و از ایــن طریــق بــا شــمال و جنــوب کشــور 

ارتبــاط پیــدا مــى کنــد.
ــرار  ــران مرکــزى ق ــن منطقــه جــز ای  ازلحــاظ تقســیمات زمین شناســى ای
دارد. انــارك از انــار گرفته شــده و انــار یکــى از مقدس تریــن درختــان اســت و 
تقــدس خــود را تــا بــه امــروز درمیــان ایرانیان نگه داشــته اســت و از شــهرهاى 

قدیمــى اســت کــه بــه علــت قدمت طوالنــى ســندى از آن در دســت نیســت.
ایــن شــهر در حاشــیه کویــر مرکــزى واقــع شــده و از جهــت شــمال تــا کویــر 
نزدیــک بــه 150 کیلومتــر فاصلــه دارد، بلنــدى انــارك از ســطح دریــا 147 
ــان  ــدى اصفه ــر از بلن ــر کوتاه ت ــارك 100 مت ــب ان ــن ترتی ــر اســت، بدی مت
نســبت بــه ســطح آب هــاى خلیــج فــارس اســت، مســاحت ایــن شــهر حدود 
724/79 هکتــار اســت. فاصلــه هوائــى انــارك تــا تهــران 342 کیلومتر اســت. 
راه آهــن کاشــان، یــزد از میــان دشــتى مى گــذرد کــه در غــرب انــارك اســت
ــه  ــوده ک ــالب ب ــانى و فاض ــبکه آب رس ــات داراى ش ــاظ امکان ــارك ازلح ان
ــال  ــهر انتق ــه ش ــن و ب ــهر تأمی ــرى ش ــى 3 کیلومت ــاى 2 ال آب آن از چاه ه
ــهر  ــراف ش ــزارع اط ــهر و آب م ــل ش ــمه داخ ــود چش ــه باوج ــد، البت مى یاب
ــى اســت و  ــوز داراى مشــکل کم آب ــده، هن ــدارى گردی ــن خری ــه از مالکی ک

انارك؛
 شهــرى قدیمى، 

پـر طراوت و ناشناخته

نگاهى به جاذبه هاى گردشگرى اصفهان
سرى مى زنیـم به شهـر انارك



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com
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ــراوان  ــاى ف ــگام بارندگى ه ــه هن ب
ــت.  ــاز از آب هس ــهر بى نی ــن ش ای
ازلحــاظ اقتصــادى، اکثــر اهالــى 
انــارك از طریــق کار در معــادن 
زندگــى خــود را تأمیــن مى نماینــد 
و بــه دلیــل کمبــود آب، کشــاورزى 
در ایــن منطقــه رونــق چندانــى 
نــدارد. دامــدارى انــارك کــه کًال 
ــى  ــت قالیباف ــت. صنع ــنتى اس س

ــته و  ــادى داش ــق زی ــته رون درگذش
ــق  ــرش از رون ــم، ف ــون باوجــود قیمــت ک هم اکن
ــل  ــه قب ــبت ب ــت و نس ــوردار نیس ــى برخ خوب
ــارك  ــد. در ان ــغل مى پردازن ــن ش ــه ای ــر ب کمت
معــادن غنــى بســیارى وجــود دارد کــه اکثریــت 
ــده اســت و در حــال  آن هــا دســت نخورده باقیمان
حاضــر تنهــا معــدن ســرب نخلــک باوجــود حدود 
نزدیــک بــه 300 نفــر کارگــر بــه فعالیت مشــغول 
اســت، معــادن ایــن شــهر مــس طالمســى، معــدن 
مســکنى، تلخــه، پتیــار، کالکافى، خونــى، جعفرى 
ــاه  ــدر، چ ــو حی ــم، خال ــفید، عل ــاه س ــرق، چ باق
ــزه،  ــه، چــاه خرب ــم، قبل ــل عظی شــوره، ســبرز، ب

ــک هســتند. ــوه و نخل ــیاه ک ــود، س گ
ــن، طــال،  ــر ســرب، آه ــادن داراى ذخای ــن مع  ای
مولبیــدن، پیریــت، نیکل، کبالــت، اورانیــوم، مس، 
ــه  ــک ک ــند. نخل ــره مى باش ــوان و غی زاغ، آنتیم
ــت در 31  ــه اس ــن منطق ــدن ای ــن مع قدیمى تری
ــع شــده و  ــارك واق کیلومتــرى شــمال شــرقى ان
تاریخچــه قدمــت آن بــه دوره ساســانیان و قبــل از 
آن بــاز مى گــردد و در ســال 1310 توســط آقــاى 

صدریــه مــورد اســتخراج قــرار گرفتــه اســت.
جمعیــت شــهر درگذشــته 5000 نفــر بــوده و در 
حــال حاضــر بالــغ بــر 2000 نفــر مى باشــد. ٪99 
ــارك را مســلمانان  ــاق ان ــه اتف ــب ب جمعیــت قری
ــجد و  ــهر 9 مس ــن ش ــد. در ای ــکیل مى دهن تش
امامــزاده و ســایر اماکــن مذهبــى وجــود دارد. بــر 
اســاس آمارگیــرى نفــوس و مســکن ســال 1355 
جمعیــت فعــال از نظــر اقتصــادى 9 نفــر بــوده که 
ــه مشــکالت اقتصــادى ایــن رقــم در  ــا توجــه ب ب
ســال 1365 بــه 108 نفــر افزایــش یافتــه اســت. 
آب و هــواى ایــن شــهر بیابانــى خشــک اســت و 

ــر مى باشــد. بارندگــى آن ســالیانه 108 میلیمت

مزارع اطراف انارك
ــه 6  ــاد در فاصل ــزارع اســماعیالن و محمدآب  م
کیلومتــرى جنــوب شــهر انــارك داراى 9 خانــوار 
ســکنه بــا جمعیتــى بالــغ بــر 25 نفــر هســتند که 
بیشــتر محصــوالت کشــاورزى ایــن منطقــه جــو، 

انــار و پســته اســت.
 مزرعــه پیــوك در فاصلــه 6 کیلومتــرى شــرق 
انــارك واقــع شــده و داراى دو خانــوار ســکنه 
ــاورزى  ــوالت کش ــه محص ــن منطق ــد، ای مى باش
ــت. ــوا اس ــوش آب و ه ــى خ ــدارد ول ــى ن چندان

 علــم صدرآبــاد و علــم حــاج باقــرى در فاصلــه 
24 کیلومتــرى محورانــارك - چوپانــان بــوده و تــا 
انــارك حــدوداً 50 کیلومتــر فاصلــه دارد و خالى از 
ســکنه اســت و بیشــتر محــل اســتقرار دامــداران 

محلــى اســت.
 معــال در فاصلــه 12 کیلومتــرى محــور انارك و 
چوپانــان و درفاصلــه 40 کیلومتــرى شــرق انــارك 
واقــع شــده اســت. داراى ســکنه حــدود 5 خانــوار 
باجمعیــت حــدود 20 نفــر و خــوش آب و هــوا و 
داراى محصــوالت کشــاورزى انــار، انجیــر و زردآلــو 

اســت.
 نخلــک درفاصلــه 45 کیلومتــرى انــارك واقــع 
ــتقرار  ــل اس ــط مح ــر فق ــال حاض ــده و درح ش
ــد و  ــرب مى باش ــدن س ــران مع ــان و کارگ کارکن

ــدارد. ســکنه دائمــى ن
 چــاه گربــه داراى 2 خانــوار ســکنه بــا جمعیــت 
5 نفــر بــوده و محصــوالت کشــاورزى جــو، یونجه، 

انــار و انگــور دارد.
 روســتاى چوپانــان مرکــز دهســتان چوپانــان، 

درفاصلــه 95 کیلومتــرى شــرق 
داراى  و  شــده  واقــع  انــارك 
جمعیتــى حــدود 1465 نفــر در 
قالــب 450 خانــوار اســت که شــغل 
عمــده اهالــى کشــاورزى و دامــدارى 
اســت و میــزان زمیــن زیــر کشــت 

ــده ــت و عم ــار اس 30 هکت
ــدم،  ــاورزى آن گن ــوالت کش محص
یونجــه، ســیفى کارى، انــار، زردآلــو، 

ســیر و انگــور اســت.

روستاهاى اطراف چوپانان
ــه 10 کیلومتــرى غــرب  ــاد درفاصل  حجــت آب
ــى از ســکنه اســت  ــان درحــال حاضــر خال چوپان
ــد  ــکونت دارن ــان س ــا در چوپان ــاورزان آنج و کش
ــار و  ــو، ان ــدم، ج ــاورزى آن گن ــوالت کش و محص

ــت. ــه اس یونج
 آشــتیان درفاصلــه 15 کیلومتــرى غــرب 
چوپانــان بــوده کــه درحــال حاضــر داراى 10 
خانــوار ســکنه مى باشــد و بقیــه اهالــى در چوپانان 
ســاکن مى باشــند کــه محصــوالت کشــاورزى آن 

ــار و یونجــه اســت. گنــدم، جــو، ان

تاریخچه شهر تاریخى انارك
ــد  ــه «محم ــارك» را ب ــت «ان ــن خش ــاى اولی بن
پهلــوان» نســبت مى دهنــد کــه بــه اعتبار ســخنى 
ــته  ــاس اول مى زیس ــاه عب ــان ش ــول، در زم منق
ــش را  ــه مرگ ــرى، و ن ــش را اث ــه زندگی ــت. ن اس
نشــانه اى اســت. در نســل ها، تحلیــل رفتــه و 
افســانه هایش، در شــعاع آبــادى، ســایه افکن شــده 
اســت. پیــران، از او بــا حــرارت ســخن مى گوینــد 
و کــودکان و نوجوانــان، بــا اشــتیاق بــه قصه هایــى 

ــد. ــوش مى دهن ــود گ ــل مى ش ــه از او نق ک
از بــرج و بــارو و در و دروازه هایــش پیداســت کــه 
ــاده  ــر ننه ــت س ــى را پش ــدان خوش روزگار چن
اســت. چشــم طمــع یاغیــان، همــواره بــه دنبالش 
بــوده و خاکــش، گاه و بیــگاه، لگــد کــوب غارتگراِن 
تفنــگ بــه دوش، گردیــده اســت. کوچــه و پــس 
کوچه هــاى باریــک و پــر پیــچ و خــم آن، از 
ــب حســین کاشــى» و دار و دســتۀ  ســواران «نای
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«علــى ورامینــى» ســخن یــاد مى کنــد؛ و دندانــۀ 
هــر بــرج و روزنــۀ شــیب دار هــر ســنگرش، یــاد 
دفــاع دلیرانــۀ «نایــب علــى» و تفنگچیــان جســور 
بومــى را، زنــده مى ســازد. بیابانــش، مســتعد 
روئیــدن انــواع گیاهــان دارویــى اســت. اگر ترســال 
ــود و  ــاه مى ش ــه، گل و گی ــن، یکپارچ ــد زمی باش

ــازد. ــن مى س ــا را عطرآگی فض
ــر  ــا ب ــه تنه ــیَنه» اســت ک ــى آن «ناُرّس ــام محل ن

ــود. ــارى مى ش ــى، ج ــان اهال زب
ــم پیَنــه دارى هیوایــى خاکــى  وِه پــا تــاوِل، وِ َدسُّ

ناُرّســیَنه دارى
ــش از  ــادى، بی ــره دار دورِ آب ــى و کنگ ــوار گل از دی
چنــد صــد متــرى، بجــا نمانــده اســت؛ کــه هنــوز، 
بــر ســینه خــود، زخــم گلوله هــاى ســواران 
مهاجــم «نائــب حســین» را التیــام نیافتــه، حفــظ 

مى کنــد.
بــرج کــوه «ناصــر» ش بــه همــت جوانــان 
غیرتمنــد آبــادى، تعمیــر شــده و دو بــرج دیگــر، 
ســاکت و خامــوش، ســیلى خــور رگبــار بهــارى، و 
بازیچــه کــودکان، بــر جــاى خویــش مانــده اســت 
ــان  ــى، از فرم ــت اهال ــر اطاع ــى ب ــا ســند گویای ت
شــادروان «میــرزا تقى خــان امیرکبیــر» باشــد کــه 
در محــرم 1267 بــا خــط خــود، نامــه اى خطــاب 
ــا را  ــته و آن ه ــارك، نوش ــفیدان ان ــش س ــه ری ب

متوجــه مســئولیت خویــش در تعبیــۀ قلعــه کرده 
ــد. ــل مى آی ــن آن در ذی ــه مت ــت ک اس

ــمال  ــمال و ش ــمت ش ــارك را، از س ــون ان پیرام
غربــى، یــک رشــته کــوه احاطــه کــرده؛ کــه قلــۀ 
«َدَرنجیــل» یــا «َدَرنجیــر» در فاصلــۀ شــش کیلــو 

متــرى، بلندتریــن آن هاســت.
چهــرة ســنگى و شســتۀ درنجیــل، هرگــز بیــش 
از چنــد ســاعت زیــر بــرف نمى مانـَـد. دل آســمان 
ــرو  ــره، ف ــرى تی ــوه، در اب ــۀ ک ــرد، قل ــه مى گی ک
مــى رود و نالــش آســمان کــه برمى خیــزد، برقــى 

ــد. ــه، مى زن ــده، الشــۀ ســنگینش را تازیان جهن
انــارك، ایــن حاشــیه نشــین کویــر، هوایــى گــرم و 
خشــک دارد. شــدت تبخیــرش فــراوان و اختــالف 
درجــه حــرارت شــب و روزش، در فصــول مختلــف 

محســوس مى باشــد.
 رطوبــت نســبیش بســیار کــم، بارندگیــش انــدك 
و تابســتانش بــى بــاران و طوالنیســت؛ اما شــبهاى 
ــیم  ــب، نس ــداى ش ــدنى دارد. از ابت ــوش ناش فرام
مالیــم شــبانه، همچنــان مــى وزد؛ و بــه تــن 
خســته، پــس از گرمــاى روز، آرامــش مى بخشــد.
اینجــا، ســکوت معنــاى واقعــى خــود را دارد. 
ســکوت آســمان، ســکوت زمیــن، ســکوت بیابان و 
خصوصــاً ســکوت کویــر کــه بــه کلــى نمى شــکند. 
ــل از چــراغ ســتارگان،  ــاالى ســر، هــزاران قندی ب

چشــم را، نــوازش مى دهــد؛ و روح را، ســیراب 
مى ســازد.

مــردم، بــراى گریــز از گرمــا، بــه اتاق هــاى بادگیــر 
ــادى،  ــم آب ــت قدی ــه در باف ــد ک ــاه مى برن دار پن
تعدادشــان بســیار زیــاد اســت و در بافــت جدیــد، 

اثــرى از آن هــا نیســت.
گویــش مــردم، در منطقــه، بومیســت کــه رابطــۀ 

عالیشـانان، کدخدایان و ریش سـفیدان انارك را 
مرقوم مى شـود. شـما متقبل و متعهد شده بودید 
کـه مبلـغ پانصد تومـان از دیوان همایـون گرفته 
در آنجـا قلعـه تعبیه نماییـد و حکم شـده بود که 
نوکـر جّمازه سـوار، به عالیجاه میرزا حسـین خان 
بدهیـد از قـرارى کـه معلـوم و مذکـور مى شـود. 
وجـه مسـطور را از عالیجاه شـیخ علیخـان نایب 
الحکومـه گرفته ایـد. مع ذالـک قلعـه را تـا حـال 
نسـاخته اید. و نوکـر جّمـاز سـوار هم بـه عالیجاه 
مشـارالیه نداده ایـد. بالصراحه به شـما مى نویسـم 
کـه بـه رسـیدن همیـن نوشـته اگـر قلعـه را 
نسـاختید؛ و نوکر مذکور را ندادید محّصل شـدید 
از جانـب دیوان همایون مأمور شـده آمده و شـما 
را تنبیـه و تأدیب کـرده وجه مذکور را بالمضاعف، 
از شـما خواهـد گرفـت و مـورد سیاسـت خواهید 
گشـت. البتـه در تعبیـه قلعـه و دادن نوکر تعلل و 

تسـاهل نورزیـد. مـا را چه کم شـود؟
حّرر فى شهر محرم الحرام 1267

بســیار نزدیکــى بــا زبانهــاى قدیــم، مانند: فارســى 
ــا گویــش  باســتان و پهلــوى دارد؛ و در مقایســه ب
نائینــى، تفــاوت آوایــى مختصــرى، مشــهود اســت. 
ــوش  ــا، فرام ــات و واژه ه ــیارى از اصطالح ــا بس ام
ــر  ــت تأثی ــر، تح ــیارى دیگ ــت؛ و بس ــده اس ش
زبــان فارســى کنونــى، و رســانه هاى گروهــى، 
ــد. متأســفانه،  ــر گردیده ان ــه شــدت آســیب پذی ب

ــه ســال 1181 هجــرى قمــرى نشــان مــى داد.  ب
ایــن گــچ بــرى زیبــا و بــا ارزش را دســت تغافــل 
ابنــاى روزگار در اوایــل دهــه 1360 خورشــیدى به 
ــودى کشــاندو دوســتداران هنــر و عالقمنــدان  ناب
ــراى  ــتگان را ب ــگ گذش ــراث ادب و فرهن ــه می ب

ــرد. ــداران محــروم ک ــذت دی همیشــه از ل
بــدون تردیــد ایــن مســجد کــه بــا ظرافتــى خاص 
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آن هــا کــه مهاجــرت کرده انــد، بــه فرزنــدان خــود، 
ایــن گویــش را نمى آموزنــد؛ و خــود نیــز، جــز در 
مکالمــات دوســتانه و خانوادگــى، از بــه کار بــردن 
ــد؛ و آن هــا کــه  واژه هــاى زیبــاى آن، پرهیــز دارن
در ایــن اواخــر، بــه ایــن آبــادى نقــل مــکان کــرده 
ــان  ــا زب ــى را، ب ــش انارک ــده اند، گوی ــاکن ش و س
خویــش، در هــم آمیختــه، کلمــات را دســتخوش 

ــاخته اند. ــى، س دگرگون
پیداســت کــه نخســتین  از شــواهد چنیــن 
ــورت  ــه ص ــر صفوی ــارك در عص ــه ان ــرت ب مهاج
گرفتــه باشــد. دامــداران و شــتربانان کــه از مراتــع 
سرســبز منطقــه تنهــا در فصولى از ســال اســتفاده 
مى کردنــد بــراى همیشــه در اینجــا ســاکن 
ــمه آب  ــدوده چش ــازى را از مح ــه س ــدند. خان ش
شــیرین شــروع کردنــد و از ســه جهــت به توســعه 
آن پرداختنــد و یــک جهــت را کــه هموارتــر بــود و 
زیــر پــاى چشــمه قــرار داشــت بــراى احــداث بــاغ 

و باغچــه درنظــر گرفتنــد. 
ــینه  ــاره پیش ــه در ب ــذى ک ــن ماخ از قدیمى تری
انــارك مى تــوان نــام بــرد محــراب همیــن 
مســجد اســت کــه بــر روى آن ابیاتــى گــچ بــرى 
ــجد را  ــام مس ــخ اتم ــت و تاری ــود داش ــده وج ش

ــم در  ــوز ه ــده و هن ــا ش ــار چشــمه آب بن در کن
مراســم مختلــف از آن اســتفاده مى شــود بــى آنکه 
حاضــران از نظــر جــا در تنگنا باشــند، یــادگار دوره 

شــکوفایى و آبادانــى انــارك اســت. 
اولیــن انارکــى از زواره، اردکان و دیگــر شــهرهاى 
ــه  ــان بلک ــاه زم ــه در کوت ــم ن ــک آنه دور و نزدی
در طــى ســالیان دراز، روانــه ایــن خطــه شــدند و 
مانــدگار گردیدنــد. پــاى باریکــه آبــى نشســتند و 
ــالش برخاســتند، در دل  ــه ت در تأمیــن معــاش ب
کوه هــا، فــراز تپه هــا وزرفــاى دره هــا، هــر جــا کــه 
ــده  ــان پرن ــود آزاد آزاد چون ــوه گاه همتشــان ب جل
اى کــه عرصــه گیتــى قلمــرو پــرواز آن هاســت بــه 

جســتجو بــر خاســتند.
در ایــن کویــر تفیــده اول ســراغ (آب) ایــن مظهــر 
زندگــى مــادى را گرفتنــد تــا نانشــان مهیا گــردد، 
ــظ  ــاك حف ــا خ ــش را ب ــد خوی ــد پیون ــا بتوانن ت
کننــد. بیفشــانند، برویاننــد، خرمــن کننــد و انبــار 

ســازند تــا ذخیــره زمستانشــان باشــد.
از ایــن اجتمــاع در حــال رشــد، جمعــى بــه بیابــان 
ــورده  ــت نخ ــت دس ــه دش ــدند. در پهن ــه ش روان

منطقــه هــر جــا که نشــانى از نــم و نــا بــود از نگاه 
تیــز بینشــان پنهــان نمانــد. بــه هــر زحمتــى کــه 
ــتند  ــته ها را برداش ــد و پش ــا را کندن ــود قنات ه ب
ــا  ــد ی ــور باش ــت ش ــى نداش و آب زالل را، تفاوت
شــیرین، از دل زمین بــر روى آن جــارى ســاختند. 
آن هــا زندگــى ر آ از هیــچ آغــاز کردنــد بــا امکاناتى 
ــود امــا ســرمایه گران قــدر  کــه در همیــن حــد ب
ــن  ــود و ای ــا ب پشــتکار و همــت، ضامــن کار آن ه
ــز از  ــه همه چی ــا ب ــرد ت ــان ک ــت یارى ش ضمان
ــز) را  ــن (همه چی ــند و ای ــان برس ــدگاه خودش دی

ــد. ــون نگاه دارن مص
آن هــا کــه مــردان خــدا بودنــد ایمانشــان را 
ــس  ــب پ ــاعات ش ــه س ــر ن ــد مگ ــظ کردن حف
از تــالش روزانــه، در زیــر آســمان پرســتاره 
ــا  ــردن ب ــاز ک ــان راز و نی ــن زم ــر، خوش تری کوی
ــیفته تر  ــان ش ــب، انس ــت! در ش ــدگار اس خداون
ــر دور  ــادى را ازنظ ــى م ــر زندگ ــود و مظاه مى ش
ــت  ــرد عظم ــه مى نگ ــمان ک ــه آس ــازد ب مى س
خالــق هســتى را بــه یــاد مــى آورد و بــه خویشــتن 
ــان  ــش را و آن ــارت خوی ــد حق ــاره مى کن ــه نظ ک

ــا آن را، از  کــه اندوختــه اى داشــتند، کوشــیدند ت
ــد. ــن نگاه دارن ــوادث، ایم ــد ح گزن

طوایــف مختلــف، از ســادات، عــوام، و خــواص، بــا 
ســنن متفــاوت، یکــى از زواره، و دیگــرى از اردکان، 
یکــى کشــاورز، و دیگــرى شــتردار، یکــى در بهــار، 
و دیگــرى در پاییــز، در محــدوده چشــمه، رحــل 
اقامــت افکندنــد. نقطــه تالقى شــان، نقطــه اتحــاد 
و یگانگــى شــد. آن هــا بــا یکدیگــر قــرار زیســتن 
گذاشــتند، خیلــى زود، زبــان یکدیگــر را فهمیدنــد 
ــان،  ــد، آبش ــتى دادن ــت دوس ــر، دس ــه یکدیگ و ب
ــاد و گندمشــان،  ــان افت ــه جری ــک جــوى، ب در ی
دریــک آســیاب، نــرم شــد. پــاى ارادت، از آســتان 
یکدیگــر نکشــیدند تا خصم بــرون و دشــمن درون 
ــن  ــات ای ــر داشــتند. و چــه زود، امکان را، از میان ب
تفاهــم، فراهــم شــد. بــه زودى، ســنت یــک شــد، 
هــدف، یکــى شــد، گویــش، یکى شــد، همــه، یکى 
شــدند تــا انارکــى شــدند و ماندنــد و زیســتند تــا 
ــه  ــه اجدادشــان را، ب ــى ک ــان عوامل ــار، هم دیگرب
دیــن ســامان کشــانده بــود احفادشــان را، از ایــن 

مــکان، کوچانــد.
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بـه گـزارش روابـط عمومى سـازمان همیارى شـهردارى 
هـاى اسـتان اصفهـان، در 13مهـر و همزمـان بـا گرامى 
داشـت هفتـه امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر و  هفتـه 
نیروى انتظامى و به میزبانى سـازمان همیارى شـهردارى 
هـاى اسـتان اصفهان، آیین بهـره بردارى از 50 دسـتگاه 
اتوبـوس بازسـازى شـده شـهردارى ها  بـا حضور جمعى 
از مدیـران، فرمانـداران و مسـئوالن شـهرى در سـالن 

کنفرانـس تاالر شـهروند برگزار شـد.
ایـن مراسـم بـا تـالوت آیاتـى چنـد از کالم اهللا مجیـد و 
پخـش سـرود ملى ایـران آغاز و بـا اهداى حوالـه اتوبوس 
شـهر،  شـاهین  شـهرداران  بـه  شـده  بازسـازى  هـاى 
بهارسـتان، خمینـى شـهر، شـهرضا و شـهرهاى منطقه 

برخـوار و میمـه ادامـه یافت.
در ایـن مراسـم که با نام و یاد شـهیدان کربـال و آغاز ماه 
مبـارك محرم عطرآگین شـد جمعى از مدیران شـهرى 
همچـون شـهردار محتـرم اصفهـان دکتـر جمالى نـژاد، 
مهنـدس کمالـى مدیـرکل دفتر امور شـهرى و شـوراها، 
مهنـدس طرفه معـاون هماهنگى امـور عمرانى، احمدى 
مدیر عامل شـرکت اتوبوسـرانى اصفهان و حومه  در این 

مراسـم حضور داشتند.
معاون توسـعه منابع و پشـتیبانى سـازمان شـهرداریها و 
دهیـارى هـاى کشـور آقاى اسـد معانـى در ابتـداى این 
مراسـم ضمـن گرامـى داشـت ایـام سـوگوارى اباعبداهللا 
الحسـین(ع) پیرامون بهره بردارى از 50 دسـتگاه اتوبوس 
بازسـازى شـده توسـط شـهردارى اصفهان به سـخنرانى 
پرداختـه و ایـن اقـدام را حرکتـى بـه منظـور اجـراى 
عملـى اقتصاد مقاومتى در سـال اخیـر دانسـت. درادامه 
ایـن مراسـم، مدیر کل دفتر امور شـهرى و شـوراها با در 
سـخنانى دربـاره وضعیـت حمـل و نقل اسـتان اصفهان 
بـه تشـریح ایـن موضـوع پرداختـه و اظهـار داشـت: در 
حـال حاضـر در حـوزه حمل و نقل جمعى سـه سـازمان 
متولى در سـطح استان مشـغول به فعالیت هستند، ولى 

ویژگى سـازمان هاى حمل و نقل شـهرى این اسـت که 
با همکارى و مسـاعدت سـازمان همیارى شهردارى هاى 
اسـتان اصفهان یا شهرسـتان بـه فعالیت خـود ادامه مى 
دهنـد کـه هریـک از این سـازمان ها بودجـه اى منحصر 
به خود داشـته کـه معموال این رقم مخارج سـنگین این 

سـازمان هـا را کفایـت نمى کند.
کمالـى بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه در حـال حاضـر 
1977 دسـتگاه اتوبـوس واحد در سـطح اسـتان فعالیت 
مـى کننـد افـزود: از ایـن تعـداد چیـزى حـدود 1280 
دسـتگاه متعلق به شـهر اصفهان بوده و مابقى متعلق به 
شهرهاى خمینى شـهر، شاهین شهر، برخوار، بهارستان، 

کاشـان، مبارکه، لنجان، فالورجان و شـهرضا است. وى با 
بیـان ایـن نکته کـه میانگین عمـر اتوبوس هاى اسـتان 
بالـغ بـر 8 سـال اسـت تصریـح کـرد: ایـن مـورد اندکى 
نگـران کننـده اسـت و علـت عمـر بـاالى نـاوگان حمل 
و نقـل عمومـى اسـتان اصفهـان بـه وضعیـت اقتصادى 
کشـور مربوط مى شـود که امیدواریم در نیمه دوم سـال 

وضعیـت بهترى را شـاهد باشـیم. 
مدیـر کل دفتر امور شـهرى و شـوراها با اذعـان به اینکه 
سـهم سـازمان هاى حمـل و نقل عمومى شـهر اصفهان 

در سـال 1395، 56/8 درصـد بوده و نسـبت به سـالهاى 
پیـش اندکى افزایش داشـته اسـت افزود: با ایـن حال ما 

هنـوز از اسـتانداردهاى جهانى اندکـى فاصله داریم. 
وى بـا بیـان ایـن نکته که مـا باید بتوانیم بـه رقمى قابل 
قبـول در مدیریـت درآمد و هزینه هایمان در حوزه حمل 
و نقـل دسـت یابیم اضافه کـرد: امیدواریم با تحقق کامل 
سـهم یـک سـومى دولـت در پرداخـت هزینـه نـاوگان 
حمل و نقل عمومى و همکارى بسـیارخوب با شـهردارى 

اصفهـان، این مهم را به نتیجه برسـانیم. 
در ادامـه  این مراسـم دکتـر مهدى جمالى نژاد شـهردار 
اصفهـان بـا تشـکر از توجـه سـازمان شـهردارى هـا  و 
دهیارى هاى  کشـوربه مقوله حمل و نقل عمومى توجه 
بـه دو مسـئله مهـم آلودگى هـوا و ترافیک در شـهرها را 
مـورد تاکیـد قـرار داد و گفـت: شـهردارى ها در شـرایط 
کنونى با مشـکالت زیادى دسـت و پنجـه نرم مى کنند، 
ولـى آلودگـى هوا  و ترافیک از آن دسـته مسـائلى اسـت 
که داراى حساسـیت ویژه اى براى همه مردم و سـالمت 
و آرامـش و رفـاه ایشـان در شـهرها دارد و به جاسـت که 
شـهردارى هـا عالوه بـر توجه بـه فعالیت هـاى عمرانى، 
فعالیـت در حوزه سـخت افزارى  و نرم افـزارى به منظور 
رفـع مشـکالت این دو مسـئله را  در اولویـت برنامه هاى 

خود قـرار دهند.
شـهردار اصفهـان بـا اشـاره به اینکـه شـهردارى اصفهان 
تمـام تـالش خود را به منظور تسـهیل در امـور ترافیکى 
و حمـل و نقـل عمومـى انجـام داده اسـت اضافـه کـرد: 
تمامـى ایـن وظایف به این معنى نیسـت که شـهردارى 
بـه وظایـف کامـل خـود در ایـن زمینـه  جامـه عمـل 
پوشـیده اسـت، بلکـه این مسـائل  مـا را به ایـن موضوع 
راهبـرى مـى کنـد که با توجه بـه اینکه به اهـداف کامل 
خـود دسـت نیافته ایم، بایـد با رویکرد و نـگاه دیگرى به 

مصاف ایـن موضوعـات برویم.
جمالـى نـژاد ادامـه داد: در این شـرایط ما بـه این نتیجه 

در آئین بهره بردارى از 50 دستگاه اتوبوس بازسازى شده شهردارى اصفهان مطرح شد:

پیشتازى شهردارى هاى استان اصفهان در عملیاتى کردن 
اقتصـاد مقاومتـى در کشور 
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مـى رسـیم کـه باید بـه سـراغ راه حل هـاى نـرم افزارى 
برویـم تـا بتوانیـم از هجمه هـاى آلودگـى محیط پیش 
آمـده بـه واسـطه صنایـع مختلفـى کـه اطـراف شـهر را 
فراگرفتـه اند جلوگیرى کنیم. وى با بیان اینکه تسـهیل 
مـوارد ترافیکـى را مى توان بـا اسـتفاده از راهکارهایى نو  
ایجـاد نمـود گفت: سالهاسـت که مـا با اقدامات سـخت 
افـزارى بـه پیشـواز ایـن دسـت از مشـکالت رفتـه ایم و 

اکنـون نوبـت اقدامات نـرم افزارى اسـت. 
وى بـا بیـان ایـن نکتـه بـه فعالیـت هـاى انجـام شـده 
و برنامـه هـاى دنبالـه دارى کـه مجموعـه شـهردارى در 
سـالهاى گذشته در جهت حل مشـکالت ترافیکى انجام 
داده اسـت اشـاره کرد و گفت: تحقق بخشیدن به اهداف 
حـوزه ترافیـک نیازمنـد  نـگاه نرم افـزارى به ایـن مقوله 
اسـت و مـا امسـال ایـن شـعار را مـد نظـر قـرار داده ایم 
که سـال جارى سـال فرصت تاریخى حمل و نقل شـهر 

اصفهان اسـت. 
دکتـر جمالـى نـژاد بـا اذعان بـه این نکتـه کـه از رقم 3 
هزار میلیـاردى پروژه هاى شـهردارى اصفهان نزدیک به 
80 تـا 90 درصد این بودجه در رابطه با مسـائل ترافیکى 
هزینـه  شـده اسـت اضافـه کـرد: بـا راه انـدازى فازهـاى 
مختلـف پـروژه متـرو، افزایش وسـایل نقلیـه عمومى در 
ناوگان هاى تاکسـى و اتوبوسـرانى، خریـد دوچرخه هاى 
شـهرى و ایجاد مسـیرهاى دوچرخه سـوارى بـه انضمام 
احـداث رینگ چهارم شـهر اصفهان مـى توانیم به مقولۀ 
راهکارهـاى نرم افـزارى نیـز ورود پیـدا کنیـم،  چـرا کـه 
کشـور در حـال حاضر بـه دنبـال راهکارهاى نـرم افزارى 
بـراى کاهـش ترافیـک اسـت و طـرح  احیـاى دوچرخه 
سـوارى از جملـه طرح هاى موفقى اسـت کـه از اصفهان 
آغاز شـده و خوشـبختانه  خروجى بسیار خوبى در سطح 

کشور داشـته است.
در ادامـه ایـن مراسـم نیـز مدیرعامـل شـرکت واحـد 
اتوبوسـرانى اصفهـان و حومـه بـا تشـریح رونـد عملکرد 
بازسـازى اتوبـوس هـاى فرسـوده گفـت: شـرکت واحـد 
اتوبوسـرانى اصفهـان و حومـه بـا برخـوردارى از 1250 
اتوبـوس فعـال روزانه بیـش از 800 هزار نفر را در سـطح 
شـهر اصفهـان جابـه جـا مى کنـد. وى با اشـاره بـه آمار 
افـراد شـاغل در ایـن شـرکت ادامـه داد: شـرکت واحـد 
اتوبوسـرانى اصفهان و حومـه با دراختیارداشـتن دو هزار 
نفر نیـروى قراردادى و پیمانکارى در کار خدمت رسـانى 

بـه مـردم اصفهان اسـت.
احمـدى بـا بیان اینکـه 30 درصد از سـهام این شـرکت 
دراختیـار بخـش خصوصـى اسـت افـزود: طـول مسـیر 
خطـوط اتوبوسـرانى بیـش از 2000 کیلومتـر اسـت و 
ایسـتگاه هـاى نصـب شـده بالغ بـر 1500 ایسـتگاه مى 

باشد. 
وى بـه مطالعـات انجـام شـده در سـازمان حمـل و نقل 
شـهرى در زمینـه توسـعه خطـوطB.R.T اشـاره کـرد و 
گفـت: تاکنـون 12 خـط اتوبـوس تنـدرو یـا brt پیـش 
بینـى و در حـال احـداث اسـت کـه البتـه مسـائل و 
مشـکالت موجود در این سـازمان مانند سایر سازمانهاى 
مـوازى در دیگر شـهرها اسـت، با این تفـاوت که اصفهان 
بـه دلیل وسـعت خدمت رسـانى سـهم بیشـترى از این 
مسـائل را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. وى بـا اشـاره 

بـه موضـوع پرداخـت یارانـه هـا از سـوى دولـت بـه این 
سـازمان به منظور توسـعه و تقویت نـاوگان حمل و نقل 
عمومـى گفـت: متاسـفانه از سـال 93 تـا به حال شـاهد 
سـیر نزولـى رقم ایـن یارانه ها بـوده ایم و از سـوى دیگر 
بـا محدودیـت افزایـش قیمت بلیـط اتوبوس، مـا مجبور 
هسـتیم تـا با توسـل بـه شـیوه هـاى دیگـر، هماهنگى 
الزم را میـان مطالبـات مردم، مدیریت هزینه ها و سـهم 

کمک هـاى دولتـى برقـرار کنیم.
مدیـر عامل سـازمان واحد اتوبوسـرانى اصفهـان و حومه 
در  ادامـه بـه مسـئله مالیـات، بیمـه تامیـن اجتماعى و 
افزایش قیمت بیمه اتوبوسـها اشـاره داشـت و خواسـتار 
همکارى مسـئولین کشـور و نهادهاى مذکـور در کاهش 

دغدغـه هـاى این سـازمان خدمت رسـان شـد.
وى همچنین با اشـاره به بازسـازى 50 دسـتگاه اتوبوس 
از سـازمان شـهردارى هاو دهیارى هاى کشور و سیاست 
بـه کارگیـرى اتوبـوس هاى بازسـازى شـده  در نـاوگان 

حمـل و نقـل این سـازمان گفت:
 مقـام معظم رهبـرى در فـرازى از بیانات خود مى 
فرماینـد که  من معتقـد به عمر قانونـى صرف در 
این زمینه اسـتفاده از کاالها نیسـتم، بلکه معتقد 
بـه عمـر انقالبى هسـتم، یعنـى زمانى کـه عمر 
قانونـى ایـن تجهیزات بـه پایان رسـید تـازه به 

عرصـۀ عمر انقالبـى ورود پیـدا مى کنند.
احمـدى بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه از زمانـى کـه 
دسـتور احیـاى ناوگان فرسـوده به سـازمان داده شـد ما 
توانسـتیم ظـرف مـدت قریـب به سـه مـاه  این مهـم را 
تحقـق بخشـیم گفـت: با همـت گروهـى و بـا جدیت و 
نظارتـى کـه در این کار همراه بود ما بـه حول و قوة الهى 
توانسـتیم ایـن کار را بـا موفقیت به سـرانجام برسـانیم . 
وى در پایان سـخنان خود با اشـاره به اینکه قریب به 60 
نفر در بازسـازى اتوبوسـهاى مذکور همکارى داشـته اند 
خاطرنشـان کـرد:  اتوبوسـهاى مذکور نیازمنـد تعمیرات 
اساسـى بوده اند که خوشـبختانه تعمیرات کلیه قطعات 

توسـط این سـازمان انجام شـده است.
در پایان این مراسـم نیز مهندس طرفه معاون هماهنگى 
امـور عمرانـى اسـتاندارى اصفهان ضمن عرض تسـلیت 
بـه مناسـبت فرارسـیدن ایام سـوگوارى سـرور و سـاالر 
شـهیدان امـام حسـین(ع) و یـاران ایشـان افـزود: اقـدام 
بـه جا و پسـندیدة احیاى نـاوگان فرسـوده اتوبوس واحد 
توسـط سـازمان اتوبوسـرانى اسـتان اصفهان و شهرهاى 
دیگـر بـه واقـع نزدیکتریـن تعبیـر شـعار و فرمـان مقام 
معظـم رهبرى مبنـى بر اقتصـاد مقاومتى اقـدام و عمل 

است.
وى بابیـان اینکـه بـا حرکـت خوبـى کـه دسـتگاه هـاى 
کشـور در رابطـه بـا تحقـق بخشـیدن بـه این شـعار در 
راسـتاى تقویـت بنیه اقتصـادى کشـور کرده اند شـاهد 

شـکوفایى اقتصـاد کشـور خواهیم بـود ادامـه داد: 
کشـور مـا با توجـه به شـاخصۀ درون زایى و بـرون گرایى 
و تکیـه برتـوان علمى و فنى نیروهـاى متخصص داخلى 
مـى توانیم به بهتریـن وجه ممکن اقتصاد را پویـا و اوامر 

مقام عظمـاى والیت را جامۀ عمل بپوشـانیم.
مهنـدس طرفـه با بیان ایـن نکته که مسـئوالن اصفهان 
همواره و همیشـه سـعى در اسـتفاده بهینه از امکانات و 
تجهیـزات بیـت المال مسـلمین را داشـته اند ادامـه داد: 
شـاهد مثال من میراث باسـتانى به ارث رسـیده از سـده 
هـا و هـزاره هـاى پیشـین اسـت کـه مدیریـت ترمیـم، 
نگهـدارى و دوبـاره به چرخـۀ حیات برگردانـدن این آثار  
بـر عهـده نیروهـاى داخلـى بـوده و  ایـن موضوع نشـان 
دهنـدة آن اسـت که ما مـى توانیم این حس مسـئولیت 
پذیرى و اسـتفاده بهینه که یکـى از مصادیق بارز اقتصاد 
مقاومتـى اسـت را در دیگـر عرصـه ها نیز تسـرى دهیم.

معـاون عمرانى اسـتاندارى با تشـکر ویـژه از گـروه احیاء 
نـاوگان فرسـوده ادامـه داد: امیدواریـم نـه تنهـا در ایـن 
عرصـه بلکـه در عرصـه هاى دیگـر هم بتوانیم پیشـرو  و 

به واقع شـهر اول کشـور باشـیم.
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تفاهمنامـه ى نحـوه ى نظـارت و کنتـرل بـر توزیع آب 
کشـاورزى در حوضه ى آبریز زاینده رود توسـط استاندار 
اصفهـان و اسـتاندار چهارمحال بختیارى به امضا رسـید.

بـه گـزارش اداره کل روابط عمومى اسـتاندارى اصفهان، 
در جلسـه اى با حضور اسـتانداران اصفهان و چهارمحال 
بختیـارى در محـل اسـتاندارى اصفهـان، تفاهـم نامه ى 
نحـوه ى نظـارت و کنتـرل بر توزیـع آب کشـاورزى در 
حوضـه ى آبریـز زاینده رود که با مشـارکت تشـکلهاى 
صنفـى کشـاورزى صـورت خواهـد پذیرفـت بـه امضـاء 

طرفین رسـید. 
توسـط رسـول زرگرپـور و  نامـه کـه  تفاهـم  ایـن  در 
قاسـم سـلیمانى به امضا رسـیده در خصـوص چگونگى 
مدیریت، کنترل و نظارت بر توزیع آب بخش کشـاورزى 
در حوضه ى آبریز زاینده رود تصمیم گیرى شـده اسـت.

گفتنـى اسـت زاینـده رود بـه عنـوان رود تمـدن سـاز و 
بزرگتریـن جریـان دائمـى آب منطقـه مرکـزى ایـران 

اسـتاندار اصفهـان بـا تاکید 
بر اینکـه گره هـاى ابرپروژه 
در  اصفهـان  بـزرگ  هـاى 
حال باز شـدن اسـت، گفت: 
در سـفر معـاون اول رئیـس 
جمهـور بـه اصفهـان بـراى 
سـد تونـل سـوم کوهرنـگ 
750 میلیـارد ریـال پیـش 
بینـى اعتبـار شـد کـه قرار 
تـا  آن  درصـد  صـد  اسـت 
پایـان سـال تامیـن شـود. 

رسـول زرگرپور پیرامون نتایج سـفر جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور و هشـت نفر 
از وزرا و مسـئوالن بلنـد پایـه دولت به اسـتان اصفهان اظهار داشـت: علت درخواسـت 
مـا بـراى سـفر جهانگیرى و دیگـر اعضاى هیات دولـت به اصفهان شـناخت کافى آنها 
نسـبت به وضعیت سیاسـى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى اسـتان بود تا براسـاس آن 

در خصوص شـرایط اسـتان تصمیم گیرى کنند.
وى افـزود: از سـوى دیگـر تعـدادى از طـرح هـاى ملـى و بـزرگ اسـتان بایـد توسـط 

مقامـات رسـمى کشـور بـه بهـره بـردارى مـى رسـید و از آنهـا بازدیـد مى شـد.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه روز قبـل از سـفر جهانگیـرى معـاون اول رئیـس جمهـور بـه 
اصفهـان، جلسـه اى در تهـران برگـزار و در خصوص مسـائلى که قرار بود در این سـفر 
پیگیـرى شـود، بحث شـد، افـزود: از جمله ایـن موارد مسـائل مربوط به آب و شـوراى 

عالـى آب بـود کـه دربـاره وضعیت آبـى اصفهان بحث شـد.

به گفته وى، در این سـفر دو روزه معاون اول رئیس جمهور، سـه افتتاح ورزشـگاه 75 
هـزار نفـرى نقش جهان و بسـته شـدن پرونده آن بعـد از بیش از 20 سـال، تولید ریل 
ملـى و خودکفایـى کشـور بعـد از 100 سـال واردات ریـل و همچنین فـاز دو خط یک 

نتایج سفر جهانگیرى به اصفهان از زبان استاندار اصفهان:

باز شدن گره ابرپروژه هاى اصفهان یکى پس از دیگرى

انعقاد تفاهم نامه ى نحوه ى نظارت و کنترل بر توزیع آب کشاورزى در حوضه ى آبریز زاینده رود 
توسط استانداران اصفهان و چهارمحال بختیارى از طریق تشکلهاى صنفى کشاورزى

از رشـته ى زردکـوه بختیـارى در اسـتان چهارمحـال و 
بختیـارى و کـوه هاى غـرب اصفهان واقع در شهرسـتان 
هـاى فریـدون شـهر و فریـدن سرچشـمه مى گیـرد که 
در سـال هـاى اخیـر بـه دلیل کاهـش ریزشـهاى جوى، 
افزایش برداشـت ، بارگذارى هاى غیر اصولى و معضالت 
مدیریتـى با چالش کمبود آب و خشکسـالى روبرو بوده 
بگونـه اى کـه ایـن عرصه طبیعى در سـال هـاى اخیر 
خشـکى بـى سـابقه اى را تجربه کـرد و در محل پائین 
دسـت در بیشـتر ماه هاى سال با خشـکى مواجه شده 

است.
شـایان ذکـر اسـت طرح 9 مـاده اى احیـاى حوضه آبریز 
زاینـده رود در سـال 93 بـا هـدف هماهنگـى و اعمـال 
مدیریـت واحد بـر این حوضه آبریـز در موضوعات منابع، 
مصـارف و حقابـه ها توسـط اسـتاندار اصفهـان تدوین و 
به تصویب شـوراى آب کشـور رسـیده اسـت که در حال 
پیگیـرى اسـت و امضـاى این تفاهـم نامه به اجـراى این 

طـرح کمک زیـادى خواهـد کرد.

مترو و افتتاح دو ایسـتگاه دیگـر آن را انجام داد.
وى بـا تاکیـد بـر اینکه جهانگیرى در سـفر خود به اصفهـان بازدید هوایـى از رودخانه 
زاینـده رود انجـام داد، ادامـه داد: جهانگیرى در این سـفر از کارخانه هسـا بازدید کرد و 
بـراى بـه فعل رسـاندن امکانـات و دانش فنى و نیروى انسـانى ایـن بخش تصمیماتى 

شد.  اتخاذ 
وى در ادامه با بیان اینکه در جلسـه بررسـى مشـکالت اصلى اسـتان دو چالش زیست 
محیطـى و آب بـه تفصیل بررسـى شـد، تصریح کرد: سـفر معـاون اول رئیس جمهور 

بـه اصفهـان نقطه عطفى درباره مقوالت زیسـت محیطـى و آب بود.
اسـتاندار اصفهـان بـا اشـاره بـه نتایج حاصـل از این جلسـات بـا اعضاى شـوراى عالى 
آب براى اصفهان، گفت: در این جلسـات مقرر شـد سـامانه دوم طرح آبرسـانى شـرب 
اصفهـان بـا اعتبـار هزار میلیارد ریال تکمیل شـود و بر تسـریع در اجراى فـاز دوم این 

طرح تاکید شـد.

وى تامین اعتبار مربوط به سـد کوهرنگ سـه را دیگر نتیجه این جلسـات عنوان کرد 
و گفت: الینینگ تونل سـوم کوهرنگ اکنون در مراحل نهایى کار اسـت اما براى سـد 
آن امسـال 750 میلیـارد ریـال پیـش بینى شـده و قرار اسـت 100 درصـد آن تامین 

شـود و بـراى تکمیل آن 450 میلیـارد ریال دیگر درنظر گرفته شـود.
زرگرپـور همچنیـن به طرح بهشـت آبـاد و نامه چهـار اسـتاندار براى احداث سـد این 
طـرح اشـاره کـرد و بیـان داشـت: با توجه بـه اینکه طرح هاى مطالعاتى سـد بهشـت 
آبـاد انجـام و مجـوزات الزم دریافت شـده اسـت در این جلسـه مقرر شـد طـى دو ماه 

آینـده عملیات اجرایى سـد بهشـت آباد تامین شـود.
وى تاکیـد کـرد: بـه طـور قطـع گره هـاى ابرپروژه هـاى بـزرگ اصفهان یکـى پس از 

دیگـرى در حال باز شـدن اسـت.
اسـتاندار اصفهـان در پایـان در خصـوص ورزشـگاه نقـش جهـان، گفت: این ورزشـگاه 
مـدل جدیـدى در اجراى طرح بود و طى یک سـال و نیم گذشـته فـوالد مبارکه 300 

میلیـارد ریـال و دولـت 35 میلیـارد ریال بـراى اتمام این طـرح هزینه کرد.
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حسـین امیرى شـهردار شـاهین شـهر در این آیین و در کنار قبور پاك و مطهر شـهداى 
شـهر بـا اشـاره بـه پـروژه هـاى قابـل افتتاح گفـت: به دلیـل حجم تـردد وسـایل نقلیه 
خصوصـاً در روزهـاى پایـان هفتـه و ترافیـک زیـاد اقـدام به احـداث کمربنـدى به طول 
حـدود یـک کیلومتـر در ضلـع شـرقى آرامسـتان نمـوده ایـم که در مدت شـش مـاه با 

اعتبـارى بالـغ بـر ده یازده میلیـارد ریال بـه بهره بردارى رسـید.
وى همچنیـن از احداث گلفروشـى در ورودى آرامسـتان با مشـارکت بخش خصوصى و 

اعتبـار ده میلیارد ریـال خبر داد.
امیرى با اشـاره به سـاماندهى و اصالح هندسـى میدان هاى انتهاى خیابان فردوسـى با 
اعتبـار هشـت میلیارد ریال گفـت: به دلیل عرض کم پل در این مکان و ایجاد مشـکالت 
ترافیکـى و تصادفـات روزانـه ،طـول و عـرض پـل را بـه 22 و 12 متر گسـترش داده و به 

همین نسـبت خیابان هـاى مجاور و نیز پیـاده روها عریـض تر گردید.
شـهردار شـاهین شـهر گفت : احـداث ده پارك محلـه اى و بزرگ بـراى کاهش آلودگى 
صنایع مجاور و رفع معضالت اجتماعى فاز یک بوسـتان سـهراب سـپهرى به مسـاحت 
ده هـزار متـر مربـع و اعتبـار شـش میلیـارد ریـال از دیگر پـروژه هایى اسـت که تقدیم 

شـهروندان عزیز گردید.
امیـرى بـا اشـاره به نقـش و جایگاه ویژه ورزش و کسـب مقام هاى ملى و جهانى توسـط 
ورزشـکاران شـاهین شـهر افزود: در این راسـتا سـه زمین چمن مصنوعى با مشـارکت 

آیین بهره بردارى از هشت پروژه عمرانى، ورزشى و خدماتى 
شهردارى شاهیـن شهر

بخـش خصوصـى بـا اعتبار چهار میلیـارد ریـال در نقاط مختلف شـهر احـداث گردیده 
است.

شـهردار شـاهین شـهر در ادامـه اظهـار داشـت: روکش آسفالت،آسـفالت تراشـى و لکه 
گیرى  معابر شـهر با بیسـت و هفت میلیارد ریال اعتبار ، بدنه سـازى مسـیل با اعتبار 
چهار میلیارد ریال از دیگر پروژه هایى اسـت که تقدیم شـهروندان فهیم شـاهین شـهر 

گردید.
امیـرى در بخشـى از صحبـت هـاى خود افزود : با بیان اینکه شـهردارى شـاهین شـهر 
در آمدهـاى خـود را از سـه محل عوارض سـاخت و سـاز،عوارض ارزش افـزوده و عوارض 
آالیندگـى صنایـع مجـاور و منابـع و امکانات شـهردارى حاصـل مى نمایـد  و على رغم 
کاهـش نقدینگى و مشـکالت مالى چند سـال اخیر تاکنـون هیچ پروژه اى را در سـطح 
شـهر تعطیل نکرده و طبق برنامه زمان بندى شـده و برابر برنامه پنج سـاله دوم توسـعه 
شـهر و بودجـه سـال 1395 تمـام پروژه هـاى شـهردارى را طبق برنامه پیش بـرده ایم.
وى تصریـح نمـود: به منظور رفع نگرانى هاى آینده شـهر براى تأمین منابـع درآمدى از 
ظرفیـت ها و سـرمایه گذاران بخش خصوصى اسـتفاده نمـوده تاجایى که تاکنون مبلغ 
3500 میلیـارد ریـال قرارداد سـرمایه گذارى در شـهر منعقـد گردیده و پـروژه هاى آن 

عملیاتى گردیده اسـت.
امیـرى در خصـوص پـروژه متـروى شـاهین شـهربه اصفهان گفـت: اقدامـات در زمینه 
مجوزهـاى قانونى به مراحل پایانى رسـیده و مصوبه شـوراى عالى ایمنى فنـى وزارت راه 

و شهرسـازى در آینده نزدیک به شـهردارى شـاهین شـهر ابالغ خواهد شـد.
وى خاطـر نشـان کـرد: طـرح متروى شـاهین شـهر بـه اصفهـان مصوبه شـوراى عالى 

ترافیـک کشـور بـوده و هیـچ مرجعـى حـق ابطـال آن را نخواهد داشـت .

         در مراسـمى بـا حضـور امـام جمعه،فرماندار،شـهردار،رئیس و اعضـاى 
شـوراى اسـالمى،معاونان و مدیران شهردارى و برخى از مسـؤوالن ادارات و 
نهادهاى شـاهین شـهر، هشـت پروژه عمرانى،خدماتى و ورزشى شهردارى 
شـاهین شـهر با اعتبارى بالـغ بر هفتاد میلیـارد ریال به بهره بردارى رسـید.

معـاون هماهنگـى امور عمرانـى اسـتاندارى اصفهان: 
طـرح هـاى ترافیکـى شـهر اصفهـان بایـد مبتنى بر 
مطالعـات طـرح جامـع حمل و نقـل و ترافیک باشـد

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان: 

طرح هاى ترافیکى شهر اصفهان باید مبتنى بر مطالعات 
طرح جامع حمل و نقل و ترافیک باشد

محمـد علـى طرفـه اظهارداشـت: 
طرح هـاى ترافیکى شـهر اصفهان 
بایـد مبتنـى بـر مطالعـات طـرح 
جامـع حمـل و نقل و ترافیـک و با 
لحاظ کلیـه ى مالحظات ترافیکى، 

فرهنگـى، اجتماعـى اجـرا گردد.
بـه گـزارش اداره کل روابط عمومى 
اسـتاندارى اصفهـان، محمـد علـى 
امـور  هماهنگـى  معـاون  طرفـه، 
در  اصفهـان  اسـتاندارى  عمرانـى 
شـوراى  ى  جلسـه  هشـتمین 
هماهنگـى ترافیک اسـتان با تاکید 
بر اینکـه طرح هاى ترافیکى شـهر 
اصفهـان بایـد مبتنى بـر مطالعات طـرح جامع حمل 
و نقـل و ترافیـک باشـد، اظهارداشـت: ایـن طـرح ها 
بایـد با لحـاظ کلیه ى مالحظـات ترافیکى، فرهنگى، 

اجتماعـى و سـایر عوامـل اثرگذار برنامه ریـزى و اجرا 
گردد. در این جلسـه تصمیماتى در خصوص نحوه ى 
دسترسـى هـا و ورود و خـروج ورزشـگاه نقش جهان 
و نحـوه ى اجـراى سـنگ فـرش میـدان امـام (ره) و 
خیابـان چهاربـاغ عباسـى اتخـاذ گردیـد و مقرر شـد 
بـراى فازبنـدى و لحاظ نمودن کلیـه ى جوانب پروژه 

مطالعـات بیشـترى صـورت پذیرد.
در ادامـه ى جلسـه نحـوه ى عبـور رینـگ چهـارم 
ترافیکـى اصفهان از اراضى دولتى و شـخصى بررسـى 
و مکانیزم آزادسـازى و اجراى فاز اول پروژه مشـخص 

گردید.
همچنیـن مقـرر شـد شـهردارى اصفهـان بـا لحـاظ 
الزامـات قانونـى ظـرف یکماه ضمـن انعقاد قـرارداد با 
پیمانـکار فـاز اول پـروژه را اجرایـى نمایـد و کلیـه ى 
دسـتگاه هـاى اسـتانى اثرگـذار بـراى ادامـه ى پروژه 

همـکارى الزم را بعمـل آورنـد.
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رئیس سازمان شهردارى هاو 
دهیارى هاى کشور :

 لوایح دولت در 
حوزه وظایف 
شهردارى ها و 
دهیاریها بزودى 
تقدیم مجلس 
مى شود

رئیــس ســازمان شــهردارى هــا و دهیــارى هاى کشــور 
ــتخدامى  ــررات ادارى اس ــه مق ــه الیح ــان اینک ــا بی ب
ــوراى  ــس ش ــم مجل ــى تقدی ــه تازگ ــا ب ــهردارى ه ش
اســالمى شــد، اعــالم کــرد: الیحــه مدیریــت شــهرى، 
الیحــه درآمدهــاى پایــدار شــهردارى، ، الیحــه انتخــاب 
شــهرداران وشــوراهاى اســالمى شــهرها والیحه دهیارى 
هــا از جملــه لوایحــى هســتند کــه به دولــت ارایه شــده 

و در آینــده نزدیــک تقدیــم مجلــس مــى شــود.
بــه گــزارش خبرگــزارى هــا،  هوشــنگ خنــدان دل روز 
ــا شــهرداران شــهر  پنجشــنبه 28 مــرداد در نشســت ب
ــت:  ــوق گف ــب ف ــان مطل ــا بی ــل ب ــتان اردبی ــاى اس ه
ــت  ــى دول ــب نهای ــا تصوی ــهرى ب ــت ش ــه مدیری الیح
تقدیــم مجلــس مــى شــود تــا خدمــات وبرنامــه هــاى 
شــهرداریها بصــورت منســجم و روزآمد در اختیــار مردم 

قــرار بگیــرد .
وى تصریــح کــرد: در الیحــه مدیریــت شــهرى، 
ایجــاد مدیریــت یکپارچــه شــهرى کــه بتوانــد وظایــف 
برخــى دســتگاه هــاى اجرایــى را بــه شــهردارى انتقــال 
دهــد مــد نظــر اســت و از جملــه مــى تــوان در حــوزه 
اجتماعــى، فرهنگــى، ورزشــى و خدماتى همچــون آب و 

ــال داد. ــى را انتق ــرق و گاز وظایف ب
ــور  ــهرى را موت ــات ش ــه خدم ــت یکپارچ وى مدیری
ــزود: در  ــرد واف ــوان ک ــهرى عن ــات ش ــرك خدم مح
ــه  ــى را ک ــهرى وظایف ــات ش ــت خدم ــتاى مدیری راس
ــود  ــه خ ــد ب ــى دهن ــام م ــى انج ــتگاههاى اجرای دس
ــى شــود وشــرایطى بوجــود  ــل م ــا منتق شــهردارى ه
مــى آیــد کــه ماموریــت شــورا ماموریــت شــوراى شــهر 

ــهردارى. ــوراى ش ــه ش ــد ن باش
خنــدان دل، انتخــاب شــهرداران از ســوى مــردم را در 
ــر شــد  ــب الیحــه نظــام انتخــاب شــهرداران متذک قال
ــترى  ــت بیش ــه داراى جمعی ــهرهایى ک ــت: در ش وگف
ــاالى 200هــزار نفــر شــهرداران  اســت ودر شــهرهاى ب

از ســوى مــردم انتخــاب مــى شــوند.
ــتایى  ــهرى و روس ــور ش ــعه ام ــران و توس ــاون عم مع
وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه صــرف منابــع قابــل توجــه در 
شــهردارى هــا اضافــه کــرد: مــردم حــق دارنــد نســبت 

بــه هزینــه هــا رســیدگى داشــته باشــند.

بــه گفتــه خنــدان دل برآوردهــا نشــان مى دهــد بیش 
از 600 هــزار میلیــارد ریــال هزینــه در شــهردارى هــاى 
ــل توجــه  کشــور صــورت مــى گیــرد و ایــن مبلــغ قاب
نیازمنــد رســیدگى از ســوى مــردم اســت؛ موضوعــى که 
در الیحــه مدیریــت شــهرى بــه آن توجــه شــده اســت.

وى بــه وابســتگى بیــش از حــد درآمــد شــهردارى هــا 
ــاخت  ــا س ــط ب ــات مرتب ــاز و موضوع ــاخت و س ــه س ب
ــه لحــاظ  ــن مســئله ب و ســاز اشــاره و تاکیــد کــرد، ای
تئوریــک صحیــح نیســت و بــه عنــوان مثــال فــردى که 
ــرده و  ــد در شــهر نوســازى ک ــى کن ســاخت و ســاز م
نبایــد بخشــى از هزینــه هــاى خدمــات شــهرى را نیــز 

بــه وى تحمیــل کــرد.
وى بــا اذعــان بــه اینکــه دو ســوم از درآمــد 
ــه ســاختمان ســازى وابســته  شــهردارى هــا ب
ــود  ــالح ش ــد اص ــبت بای ــن نس ــه داد: ای ــت، ادام اس
کــه بخشــى از آن از طریــق ســهم عــوارض نوســازى و 
ــت. ــالح اس ــل اص ــات قاب ــد مالی ــهم درآم ــى س بخش

رئیــس ســازمان شــهردارى هــا و دهیــارى هاى کشــور 
بــا اشــاره بــه طــرح الیحــه درآمــد پایــدار شــهردارى ها 
ــت مراحــل  ادامــه داد: ایــن الیحــه کــه در صحــن دول
پایانــى رســیدگى را ســپرى مــى کنــد بــه دنبــال اصالح 

وضعیــت درآمــد شــهردارى هــا اســت.
خنــدان دل درخصــوص افزایــش درآمدهاى شــهردارى 
هــا افــزود: در چارچــوب الیحه مدیریت خدمات شــهرى 
از جملــه موضوعــى کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد 
افزایــش درامــد شــهردارى هــا اســت، در حــال حاضــر 
در مجمــوع نزدیــک دو ســوم درآمــد شــهردارى هــا بــه 
ســاخت وســاز ســاختمان هــا وابســته شــده کــه صحیح 
نیســت و بایــد اصــالح شــود بایــد.وى توضیح داد: ســهم 
درآمدهــاى ناشــى از مالیــات ودرآمدهــاى شــهردارى و 
ســهم عــوارض نوســازى در قالــب ایــن الیحــه افزایــش 
مــى یابــد و ســعى کردیــم در این الیحه ســهم ناشــى از 
مشــارکت شــهروندان بــراى اداره شــهر را کــه عمدتــا در 
قالــب عــوارض نوســازى اســت بــه یــک ســوم افزایــش 
دهیــم و هــم اکنــون ســهم ناشــى از عــوارض مالیاتــى 
20 تــا 25 درصــد اســت در نظــر داریــم ایــن میــزان را 

نیــز بــه یــک ســوم افزایــش دهیــم .

ــاى  ــد از در آمده ــهرداریها بای ــه ش ــان اینک ــا بی وى ب
ــا  ــهردارى ه ــرد: ش ــان ک ــوند، بی ــدار برخوردارش پای
یــک نهــاد عمومــى وغیــر دولتــى اســت کــه 
ــى  ــاى دولت ــک ه ــه کم ــکا ب ــدون ات ــد ب بای
نســبت بــه ایفــاى وظیفــه خــود اقــدام کننــد.
وى یکــى از تهدیدهــاى جدى شــهردارى هــا را کنترل 
هزینــه هــا دانســت و افــزود: بــه عنــوان مثــال جــذب 
نیــروى مــازاد  و مســائل پرســنلى موجــب شــده اســت 
ــات شــود،  ــه صــرف خدم ــه هزین ــه جــاى اینک ــه ب ک

بــراى حقــوق مصــرف مــى شــود.
خنــدان دل وضعیــت پرســنلى شــهردارى هــا و 
درآمدهــاى شــهرداریها را نامناســب خوانــد و افــزود: در 
شــهردارى هــا بــا مشــکل جــدى نیــروى انســانى مواجه 
هســتیم بیــن 3 تــا 5 برابــر پســت هــاى ســازمانى در 
شــهرداریها نیــرو بکارگیرى شــده کــه مشــکالت زیادى 
ــتر از  ــهرداران بیش ــد ش ــت و نبای ــود آورده اس را بوج
چــارت ســازمانى اقــدام بــه بکارگیــرى نیــروى جدیــد 

کننــد.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان شــهردارى هــا و دهیــارى 
هــاى کشــور، تفــاوت شــهردارى با دســتگاه دولتــى این 
اســت کــه شــهردارى برگرفتــه از اراده مردمــى اســت و 
اگــر اخاللــى در تعامــل بــا مــردم ایجــاد شــود مشــکل 

بــه وجــود خواهــد آورد.
ــراى حقــوق را در ادامــه  وى صــرف هزینــه خدمــت ب
ــر  ــت و متذک ــدد دانس ــکالت متع ــروز مش ــب ب موج
شــد: افزایــش بیــش از حــد نیــروى انســانى عملکــرد 

ــدازد. ــى ان ــره م ــه مخاط ــهردارى را ب ش
وى بــا اشــاره بــه ســاماندهى ســاختار ســازمانى 
شــهرداریها افــزود: یکــى از مشــکالت جدى شــهرداریها 
نامناســب بــودن ســاختار ســازمانى اســت که مشــکالت 

ــا بوجــود آورده اســت . ــراى م ــادى را ب زی
خنــدان دل تعییــن تکلیــف ســاختار ســازمانى، 
ســاماندهى نیــروى انســانى، نظــام پرداخــت و مســائل 
بازنشســتگى را از مشــکالت امروز شــهردارى ها دانســت 
ــتخدامى  ــه اس ــوارد در الیح ــن م ــوع ای ــت: مجم و گف
ــه  ــه ب ــن الیح ــه ای ــده ک ــى ش ــا بررس ــهردارى ه ش
تصویــب رســید و هفته گذشــته توســط رئیــس جمهور 
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شهردار کلیشاد و سودرجان:

تجلی و شکوفایی مدیریت اقتصادي
الزمه تغییر در شرایط فعلی است

معتقدیـم مقاومـت در برابر سـختی هـا و قدرت 
جسـارت در تصمیم گیري ها ، مـردم داري ،توجه 
به قشـر محروم و مشـارکت معنی دار از شـاخصه 
هـاي مدیریـت شـهر مبتنـی بـر مؤلفـه هـاي 

مدیریـت جهادي اسـت .
شـهردار کلیشـاد و سـودرجان در گفتگویی به مناسـبت 
روز شـهرداري ها و دهیاري ها گفت : رشـد و آبادانی این 
کشـور همـواره در گـرو تـالش آنانی اسـت کـه در جهت 
پیشـرفت همه جانبه این آب و خاك همـت گمارده اند و 

دراین راسـتا در حال فعالیت شـبانه روزي هسـتند . 
وي افـزود خادمـان مـردم در شـهرداریها و دهیـاري ها بر 
خـود وظیفـه می دانند که از طریق برنامـه ریزي و اجراي 
اقدامات و متد جدید در شـهرها ، شـرایط مناسـبی براي 
زندگـی بـراي کار مـردم فراهم نماینـد تا با ارئـه خدمات 
مطلـوب و بی منت بـه عموم مردم به ویژه اقشـار ضعیف 
و محـروم جامعـه ، گام هـاي مثبتـی در جهـت برقراري 
عدالت و رشـد و پیشـرفت شـهر ها و روسـتاها برداشـته 

 . شود 
علـی سـاعدي به توسـعه پایدار به عنـوان یکـی از اهداف 
مهـم در همه کشـورهاي دنیا اشـاره کرد و اظهار داشـت 
: توسـعه پایدار در ایران اسـالمی بر پایه اسـتفاده درسـت 
از منابـع و امکانـات و نیـز مالحظات محیطـی ، اقتصادي 
و اجتماعـی مـورد توجه قـرار دارد کـه شـهرداران عنوان 
نماینـدگان مـردم در بخـش هـاي مختلـف شـهري و 
روسـتایی نقـش مهمی در ایـن خصوص بر عهـده دارند . 
وي تاکیـد کـرد : بر این اسـاس اسـت که به سـبب وجود 
فرهنـگ اصیـل در کشـور مـا ، مدیریت منابع و اسـتفاده 
درسـت از ظرفیت ها و پتانسـیل موجود می تواند زمینه 
اشـتغال پایـدار در بخـش هـاي مختلـف گردشـگري ، 
کشـاورزي ، اقتصـادي و عمرانـی را بیـش از پیش فراهم 

آورد .
شـهردار کلیشـاد و سـودرجان مدیریـت اقتصـادي در 
شـهرداري هـا را بسـیار مهـم دانسـت و گفـت : در سـال 
جدیـد و بـر اسـاس رهنمـوده هـاي مقام معظـم رهبري 
تجلـی و شـکوفایی مدیریـت اقتصـادي الزمـه تغییـر در 
شـرایط فعلـی اسـت ، مدیریـت اقتصـادي در شـهرداري 
هـا را مـی توان مصـداق عینـی تحـول در عرصه خدمت 

رسـانی بر مـردم دانسـت . 
وي اضافـه کـرد : مدیریـت اقتصادي در شـهرداري یعنی 
انقالبـی عمل کـردن در ارئـه خدمات ، یعنـی عدم توجه 
بـه محدودیـت هـا و حرکـت شـتابنده به سـمت اهداف 
، یعنـی حرکـت بـا برنامـه و عبـور از رویه هاي سـخت و 
دسـت و پـا گیـر و نمانـدن در الیـه هاي پنهان و آشـکار 
بوروکراسـی اداري ،یعنـی مدیریـت هزینـه هـاي غیـر 
ضروري و رسـیدن به الگویی که سـرعت دهنـده افزایش 

شـاخص هاي بهـره وري در سـازمان اسـت .
سـاعدي در ادامـه بـه شـاخصه هـاي مدیریـت جهـادي 

اشـاره کرد و گفت : معتقدیم مقاومت در برابر سـختی ها 
و قدرت جسـارت در تصمیم گیري ها ، مردم داري،توجه 
بـه قشـر محروم و مشـارکت معنـی دار از شـاخص ها در 

شـهرداري کلیشـاد و سـودرجان خواهیم بود . 
وي افـزود : صادقانـه بـر ایـن باوریـم کـه موفقیـت نهـاد 
شـهرداري جـز بـا جلـب مشـارکت و همراهـی مردمـی 
در برنامـه هـاي توسـعه اي کـه هدفـی جز آبادانی شـهر 
،ارتقاءسـطح کیفیـت زندگـی و ایجـاد بسـتري مناسـب 
براي الهی و معنوي شـدن شـهروندان نـدارد ،امکان پذیر 
نخواهـد بود شـهردار کلیشـاد و سـودرجان خاطر نشـان 
سـاخت : به بهانه پاسداشـت 14 تیرمـاه روز ((شـهرداري 
و دهیـاري هـا )) به محوریت شـهروندان در کلیه فعالیت 
هـاي شـهرداري کلیشـاد و سـودرجان تاکیـد می کنیم 
.شـهرداري کلیشـاد و سـودرجان در نهادي پاسـخگو در 
پیشـگاه شـهروندان عزیز می دانیم و براي خود رسـالتی 
جـز ((خدمـت بی منـت شـبانه روزي )) براي مـردم خدا 
جوي و والیتمدار شـهر کلیشـاد و سودرجان نمی بینیم .
وي بـراي ایجـاد تحـول در فضـاي شـهرها تاکیـد کرد و 
گفـت : امـروز ایجـاد تحـول در فضـاي کالبدي شـهر چه 
در حـوزه ایجـاد درآمدهـاي پایدار ،بهبود سـیماي شـهر 
،رفع مشکالت زیسـت محیطی ،ارتقاءفرهنگ شهروندي 
،بسـط عدالت اجتماعـی و توزیـع اعتبـارات و امکانات بر 
اسـاس اولویت هاي فنی و تخصصـی و تالش براي بهبود 
خدمات شـهري و توسـعه سـامانه هاي عمرانی و آسـیب 
شناسـی نرم افزاري مدیریت شـهري در سـایه مشـارکت 
،حمایـت و هدایـت شـهروندان محقق خواهد شـد از این 
رو دسـت همـه شـهروندان را بـراي ایجـاد شـهري نمونه 
و الگـو می فشـاریم. سـاعدي با اشـاره به اینکه بی شـک 
عـزت ،سـربلندي و آرامـش امـروز و فـرداي مـا مرهـون 
خـون هاي پاکی اسـت که در سـالهاي درخشـان انقالب 
اسـالمی و جنـگ تحمیلی در دفاع ارزشـهاي این کشـور 
تقدیـم ایـن انقـالب و نظـام اسـالمی شـده اسـت خاطر 
نشـان کرد :شهر کلیشـاد و سـودرجان نیز با تقدیم 151 
شـهید والیت مدار در این راسـتا نقش و سـهم ارزنده اي 
ایفـا کـرده اسـت کـه در ایـن روز عزیز بـه روح پـاك آنها 

خاضعانـه ترین سـالم هایمـان را نثار مـی کنیم . 

تقدیــم مجلــس شــد.
معــاون عمرانــى امــور شــهرى و روســتایى وزیر کشــور 
همچنیــن بــه طرح الیحــه ناظــر بر انتخــاب شــهرداران 
و شــوراهاى شــهر اشــاره و تاکیــد کــرد: در ایــن الیحــه 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــهردارى م ــا ش ــورا ب ــه ش ــوع رابط ن

گرفتــه اســت.
وى بــا اشــاره بــه مســاعدت وزارت کشــور به شــهردارى 
هــا در کشــور افــزود: در چهــار ماهــه ســال جــارى بیش 
از 9 هــزار میلیــارد ریــال بــه شــهرداریها کمــک شــده 
و ایــن نشــان میدهــد میــزان پرداختــى بــه شــهرداریها 
ــر  ــته دو براب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

افزایــش یافتــه اســت.
ــل  ــا تحوی ــات خــوب م ــر اقدام ــه وى، از دیگ ــه گفت ب
ــات را  ــن امکان ــه شــهرداریها اســت و ای ــگان ب ــر رای قی
ــم  ــاص دادی ــرى اختص ــزار نف ــهرهاى 50 ه ــراى ش ب
ــاالى 50 هــزار  ــراى شــهرهاى ب امــا در صددهســتیم ب
ــم  ــل دهی ــگان تحوی ــر رای ــم قی ــر ه ــزار نف ــا 100ه ت
تــا کمبودهــاى موجــود شــهرداریها درزمینــه آســفالت 

ــع شــود . ــان مرتف ــا وخیاب ــر ، کوچــه ه ــزى معاب ری
وى افــزود: همچنیــن الیحــه دهیــارى هــا نیــز تنظیــم 

شــده و بــه زودى بــه مجلــس ارائــه مــى شــود.
ــژاد معــاون عمرانــى اســتاندار اردبیــل هــم  علــى آذرن
ــش رو  ــکالت پی ــه مش ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس در ای
شــهرداران افــزود: ازدیــاد نیــرو، درآمد پایین شــهرداریها، 
نبــود ســند اصلــى برخــى شــهرهاى کوچــک از جملــه 

مشــکالت شــهرداریها اســت .
وى بــا اشــاره بــه میــزان درآمــد شــهرداریهاى اســتان 
گفــت : درآمــد شــهرداریها تا پایــان تیرمــاه 860میلیارد 
ــال از ســوى ســازمان  ــارد ری ــه 120میلی ــود ک ــال ب ری
شــهرداریها ، 90 میلیــارد ریــال از ســوى خزانــه ، 
680میلیــارد ریــال ز طریــق در امــد محلــى شــهرداریها 
ــتانى  ــار اس ــوان اعتب ــم بعن ــال ه ــارد ری و 230 میلی

تخصیــص یافتــه اســت.

همــکارى در برپایــى بزرگتریــن پیاده روى مســالمت 
ــز جهان آمی

ــدن  ــزار ش ــکوهتر برگ ــا ش ــه ب ــر چ ــور ه ــه منظ ب
ــه  ــینى ب ــن حس ــیعى اربعی ــى ش ــى مذهب گردهمای
صــورت اثــر گــذار و یــا انعکاســى جهانــى کــه بتوانــد 
همــه ادیــان ابراهیمــى را نیــز در برگیــرد ، مشــارکتى 
جمعــى را طلــب مــى کند کــه در این راســتا ســازمان 
همیــارى شــهرداریهاى اســتان بر حســب وظیفــه و یا 
افتخــار همــراه بــا ســایر مــردم و نهادهــاى مردمــى در 
بزرگداشــت ایــن حماســه حســینى شــرکت کــرده و 
کمــک هــاى خــود را بــا هماهنگــى اســتاندار اصفهان 

بــه منطقــه مــرزى ایــالم ارســال نمــود.
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همیـارى  سـازمان  عمومـى  روابـط  گـزارش  بـه 
شـهردارى هاى اسـتان اصفهان، ناصر نفرى صبح  روز سـه 
شـنبه 27 مهرماه در جلسـه بررسـى گزارش حسابرسـى 
سـازمان همیـارى شـهردارى هاى اسـتان اصفهـان کـه 
در شـوراى اسـتان اصفهـان و بـا حضـور رئیـس و اعضاى 
این شـورا برگزار شـد بـه ارائه گزارش عملکـرد و وضعیت 
جارى و اقدامات این سـازمان پرداخت و گفت: حسابرسـى 
سـازمان درگذشـته توسـط یک حسـابرس انجام مى شـد 
کـه امسـال حسـابرس تغییـر کـرده و کلیـه فرایندهـاى 
مالـى به صـورت مجزا و بـدون پیـش داورى مورد بررسـى 
قرارگرفتـه کـه انجـام ایـن کار بیـش از 3 مـاه بـه طـول 

اسـت. انجامیده 
وى بـا اشـاره به اینکه در حسابرسـى هاى صورت گرفته 
از سـوى سـازمان با دقت محاسـبات با حساسـیت ویژه اى 
دنبـال مى شـود ادامه داد: برخى پرونده هاى مالى گذشـته 
همچون سـرمایه گذارى سـازمان همیارى شـهردارى هاى 
اسـتان در آزادراه اصفهـان، کاشـان و تونل چشـمه لنگان 
داراى ابهاماتـى اسـت کـه ضـرورت دارد ایـن ابهامـات و 
اختـالف حسـاب ها بـا سـازمان ها و وزارتخانه هـاى متولى 

تعیین تکلیف شـود.
مدیرعامـل سـازمان همیـارى شـهردارى هـاى اسـتان 
اصفهان به سـرمایه گذارى 8 میلیارد تومانى  این سـازمان 
در پـروژه انتقال آب چشـمه لنگان در سـال 1374 اشـاره 
کـرد و گفـت: على رغـم گذشـت بیـش از 20 سـال از 
سـرمایه گذارى این سـازمان در این پروژه بزرگ، متأسفانه 
بهره منـدى سـازمان از ایـن پـروژه ازنظر ریالـى و انتفاعى 
درحداقـل بوده و ضـرورت دارد وزارت نیرو در این خصوص 
بدهى هاى ناشـى از سـرمایه گذارى و سـود  این پروژه را به 

سـازمان همیـارى شـهردارى هاى اصفهـان پرداخت کند.
وى وضعیـت شـهردارى هارا از منظـر اقتصـادى و ریالى 
در شـرایط دشـوار و نـادر در سـالهاى اخیـر برشـمرد و 
خاطرنشـان کرد: در خصوص پیگیرى مطالبات این پروژه 
الزم اسـت شـهرداران اسـتان و نماینـدگان محتـرم مردم 
اسـتان اصفهان در مجلس شـوراى اسالمى ضمن حمایت 
از حقـوق حقـه، از وزارت نیرو مطالبه حقوق این سـازمان 
را بنماینـد کـه در حالت خوش بینانه ایـن وزارتخانه مبلغ 
250 میلیـارد تومان بدهکار مى شـود کـه اگر این مبلغ به 
سـازمان واریز شـود، بخش عمده مشکالت شهردارى هاى 

اسـتان اصفهان ان شـاء ا... مرتفع مى شـود.
ناصرنفرى در ادامه سـخنان خود خواسته شوراى استان 
اصفهـان مبنـى  بـر ضـرورت اصالح اساسـنامه سـازمان 
همیـارى شـهردارى ها را امـرى منطقـى دانسـت و گفت: 
بـه نظر مى رسـد حضـور شـهرداران در هیئت مدیـره این 
سـازمان امرى ضرورى اسـت که در این زمینه الزم اسـت 

تغییراتى در اساسـنامه صـورت پذیرد.
وى در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره به سـال مالى این 
سـازمان در یک سـال اخیر، از موفقیت چشمگیر سازمان 
در جـذب پـروژه و افزایش اعتبارات و سـود آن خبـر داد و 
گفت: موفقیت هاى مالى سـازمان در یک سـال گذشته در 
حوزه مباحث مالى در سـالهاى اخیر کم نظیر بوده اسـت.

ایشـان از افزایـش فعالیت هـاى بازرگانـى و عمرانى این 
سـازمان در آینده خبر داد و گفت: این سـازمان تالش دارد 
در تمامـى حوزه هـاى مربـوط بـه شـهردارى ها بـا جدیت 
وارد شـود که اجراى پروژه عظیـم آزادراه اصفهان، دلیجان 
بااعتبـارى بالغ بر 320 میلیـارد تومـان در صورت تصویب 

ازجملـه ایـن پروژه ها خواهـد بود.

وى در ادامـه بـه ارائـه گـزارش عملکـرد در حوزه هـاى 
مرتبـط پرداخـت و ادامـه داد: خوشـبختانه در یک سـال 
گذشـته بیـش از 55 میلیـارد تومـان از سـرمایه هاى این 
سـازمان بازگشـت شده و عالوه بر این امکانات و تسهیالت 
رفاهى در مشـهد و برخى نقاط دیگر براى شـهردارى هاى 

اسـتان اصفهان خریـدارى و تدارك دیده شـده اسـت.
درپایـان ایشـان بـه اجراى پـروژه تقاطع غیر هم سـطح 
شـهیدان حجتى نجف آباد، لوله گذارى تصفیه خانه پساب 
شاهین شـهر، روکش آسـفالت آزادراه اصفهان- کاشـان با 
اعتبـارى بالغ بـر دوازده میلیارد تومـان ، تامین اعتبار یک 
میلیـارد تومانى براى اجرا ونصب سیسـتم اخذ عوارض به 
صورت الکترونیکى (ETC) جهت آزادراه اصفهان -کاشـان 
، احـداث انبارهـاى صنعتى در منطقه مـرغ واقع درجنوب 
شـهراصفهان و همچنیـن تمهیـدات صورت گرفتـه براى 
احـداث هتلـى درخیابـان چهاربـاغ باالى اصفهـان ضمن 
اشـاره بـه ایـن موضـوع که در دو سـال گذشـته سـازمان 
همیارى شـهردارى هاى اسـتان اصفهان تمـام تالش خود 
را به منظـور تقویـت جایـگاه سـازمان در اسـتان مبـذول 
نمـوده وایـن درحالیسـت کـه همـواره سـازمان در جهت 
خریـد وتجهیـز نیازهاى مـورد درخواسـت شـهرداریهاى 
اسـتان درحوزه هاى خدماتـى ،عمرانى و همچنین فضاى 
سـبز ازهیـچ کوشـش واهتمامى با هـدف  بهبـود رویه ها 
، ارتقـاء سـطح کمـى و کیفى خدمـات مورد درخواسـت 
شـهرداریها درجهـت ارتقاء سـطح خدمـات شـهرى ارائه 
شـده  به مردم شریف اسـتان و همچنین درآمدزایى براى 
ادامـه سـرمایه گذاریهاى بلنـد مدت و عـام المنفعه دریغ 
نورزیـده اسـت ودربرنامه کارى سـازمان با قـوت وعزم باال 

ان شـاء ا...  ادامـه خواهد داشـت. 

            ناصر نفرى مدیر عامل سازمان همیارى شهردارى ها از ارتقا موقعیت و افزایش بازدهى اقتصادى سازمان در یک دهه اخیر خبر داد و گفت: موفقیت هاى مالى و سوددهى 
اقتصادى سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان در یک سال گذشته در حوزه مالى در سالهاى اخیر کم نظیر بوده است. 

تقدیراعضاء شوراى استان اصفهان از مساعدت یکصد میلیارد ریالى 
سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان به شهردارى هاى استان 

ارتقا موقعیت و افزایش بازدهى اقتصادى سازمان همیـارى شهردارى هاى استـان 
اصفهـان در یک دهه اخیربه روایت مدیرعامل این سازمان درجلسه شوراى استان
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نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان

شـهردار محمدآباد به عنوان شـهردار 
برتـر در زمینه گردشگـرى انتخاب شد

تابلوهـاى  جدیـد  سـرى  نصـب  پـى  در 
فرهنـگ شـهروندى بـا موضـوع ورزش و 
سـالمت ، نظـر دوتن از مسـئولین شـهر را 

در ایـن خصـوص جویـا شـدیم .
رئیـس اداره ورزش و جوانـان مبارکـه: نـگاه 
علمى وجامع شـهردارى مبارکه به توسـعه 

ورزش همگانـى قابل تقدیر اسـت.
رئیـس اداره ورزش و جوانـان مبارکه با بیان 
اینکـه بایـد نـگاه علمـى وجامـع در برنامه 
ریـزى براى توسـعه ورزش همگانـى وجود 
داشـته باشد،گفت: خوشـبختانه این امر در 

مبارکـه بـه وضوح مشـاهده مى شـود.
سـید داریوش موسـوى بـا اعـالم این نکته 
کـه شـهردارى مبارکـه در زمینه توسـعه و 
ترویـج ورزش همگانى همگام با اداره ورزش 
و جوانـان فعالیـت مـى کند،افـزود: فعالیت 
هاى شـهردارى مبارکه در حوزه ورزشـهاى 
قهرمانى و همگانى چه بسـا بیشـتر از اداره 

ورزش و جوانـان مى باشـد.
اقـدام  از  خرسـندى  ابـراز  بـا  موسـوى 
شـهردارى مبارکـه در نصـب سـرى جدید 
تابلـو هـاى آمـوزش شـهروندى در زمینـه 
تحـرك و اهمیت سـالمتى، اظهار داشـت: 
توسـعه پایـدار جوامـع بـا انسـانهاى سـالم 
محقـق مـى شـود و بـا ورزش مى تـوان به 

سـالمت جسـم و روح دسـت یافـت.
وى بـا اشـاره بـه اینکه سـالمت جسـمى و 
روحـى افـراد تنهـا بـا ورزش کـردن اسـت 
کـه ارتقـا مى یابـد، گفت: سیاسـت گذارى 
شـهردارى و همچنیـن فعالیـت هـاى اداره 
ورزش و جوانـان در راسـتاى توسـعه ورزش 
هـاى همگانى و ورزشـهاى قهرمانى اسـت.
اقدامـات  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  موسـوى 
شـهردارى مبارکـه در خصـوص فرهنـگ 
سـازى جهـت توسـعه ورزش همگانى قابل 
تقدیـر اسـت، گفـت: نشـاط، سـالمت 
و فعالیـت هـاى روزانـه در جامعـه با 
توسـعه ورزش همگانـى در جامعـه 
تامین مـى شـود.وى با بیـان اینکـه اثر 
ورزش بـر سـالمتى زمانـى مانـدگار خواهد 
بـود کـه اسـتمرار داشـته باشـد، گفـت: 
برنامه هـاى خوبـى در حوزه توسـعه ورزش 
همگانى،ایجـاد نشـاط در جامعـه ، ورزش 
محالت، ورزش بانـوان، ورزش هاى فضاهاى 
باز، ورزش صبحگاهى توسـط شهردارى در 

مبارکـه اجرا شـده اسـت.
رییـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان 
مبارکه با اشـاره به تعامل خوب اداره ورزش 
و شـهردارى مبارکـه تصریـح کـرد: احداث 
زمیـن هاى چمن مصنوعـى و.... در محالت 
مختلف شـهر مبارکه از جمله این تعامالت 
و اقدامات ارزشـمند شهردارى مبارکه است 

شهردار مبارکه:
مدیریت شهرى آماده همکارى براى تحقق ورزش همگانى است

براي  هجدهمین اجالس شوراي جهانی صنایع دستی 
اولین بار در ایران چهارم مهرماه جاري و با حضور 200 نفر 
از هنرمندان و مدیران صنایع دستی و هنرهاي سنتی از 

کشورهاي مختلف در اصفهان برگزار شد
این نشست از سوم لغایت ششم مهرماه در اصفان برگزار 
که افتتاحیه اجالس با حضور رئیس شوراي جهانی صنایع 
میراث  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  دستی، 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و جمعی از مدیران 
و مسئوالن ایرانی و بین المللی و نیز هنرمندانی از ایران 
وسایر کشورهاي دنیا چهارم مهرماه در اصفهان برگزار شد.
تجلیل از برترین هاي صنایع دستی و اعطاي نشان «دست 
خالق»  به 10 نفر از هنرمندان برتر صنایع دستی کشور از 

مهمترین بخش هاي این اجالس است.
در حاشیه برگزاري این اجالس و در شب پایانی از دو 
در  برتر  شهرداران  عنوان  به  اصفهان  استان  شهرداري 
زمینه گردشگري تقدیر  به عمل آمد.اینبار هم شهرداري 
محمدآباد در کنار شهرداري کالنشهر اصفهان درخشید و 
شهردار پرتالش شهر گردشگري محمداباد جرقویه لوح 
سپاس و تقدیر را دریافت نمودند.مهدي نصر اصفهانی 
شهردار محمدآباد در این مورد گفت:به فضل الهی فعالیت 
هاي مجموعه مدیریت شهري در شهر محمداباد در همه 
و  خوب  بسیار  گردشگري  زمینه  در  ویژه  به  ها  زمینه 
چشمگیر مورد استقبال مردم واقع شد و این اتفاق باعث 
شد تا پیشرفت هاي گردشگري هرروز بهتر و بیشتر شود.
نمونه هاي بارز این فعالیت ها مرمت و بازسازي و افتتاح 
ارگ تاریخی و موزه مردم شناسی محمداباد بود که امروز 

تبدیل به قطب گردشگري در استان و کشور شده است
شهردار محمدآباد یکی دیگر از عواملی که باعث کسب 
این عنوان شده است را برگزاري جشنواره ملی فرهنگی 
گردشگري اینجا سرزمین من است نام برد که با استقبال 
بیش از 12000 نفر از گردشگران داخلی و خارجی در یک 
روز در این منطقه به نوعی یک رکورد براي خود محسوب 

میشود
نصر اصفهانی در پایان افزود:جادارد از همکاریهاي صمیمانه 
و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل  اداره  در  دوستانم 
گردشگري استان که همواره در کنار مجموعه شهرداري 
محمدآباد با حمایت هاي معنوي و مشاوره ها و راهنمایی ها 
یادگاران   از  و حراست  پیشرفت و حفظ  این      سبب 
گذشتگان   شدند تقدیر و تشکر نمایم.

کـه ظرفیتهـاى خوبـى را بـراى توسـعه ورزش 
همگانـى در ایـن شـهر ایجاد کرده اسـت.

موسـوى بـا بیـان اینکـه شـهردارى هـا یکـى از 
نهادهـاى تاثیـر گـذار در توسـعه و بسـط ورزش 
همگانى در کشـور هستند، افزود:درخواسـت اداره 
ورزش و جوانـان شهرسـتان مبارکه از شـهردارى 
هـاى شهرسـتان مبارکه این اسـت که تمـام توان 

خـود را در بحـث ورزش همگانـى صـرف کننـد.
رییـس اداره ورزش و جوانان شهرسـتان مبارکه با 
اعـالم این نکته کـه درتمام دنیا این شـهردارى ها 
هسـتند که متولى ورزش آن شـهر هستند افزود: 
در دنیاى امروز شـهرداران نقش محورى در 
توسـعه و گسـترش ورزش و بویژه در حوزه 
قهرمانـى دارند،بطوریکـه هیچ سـازمان و 
دسـتگاهى به اندازه شـهردارى ها،در قبال 

مردم و توسـعه ورزش مسـئولیت ندارد.
شـهردار مبارکه : مدیریت شـهرى آماده همکارى 

براى تحقق ورزش همگانى اسـت
شـهردار مبارکـه بـا بیـان اینکـه شـهردارى براى 
ارتقـاى بیشـتر فرهنـگ ورزش در میـان مـردم و 
بویـژه جوانـان مبارکـه آمـاده همـکارى بـا سـایر 
دسـتگاه هـاى مرتبـط اسـت گفـت: شـهردارى 
مبارکه درصدد اسـت تـا امکانات الزم بـراى انجام 
فعالیـت هـاى ورزشـى و تفریحـى ارزان و سـهل 

الوصـول را بـراى شـهروندان فراهـم کنـد.
محمـد شـرفا بـا تاکیـد بـر تقویـت و ارتقـاى 
ورزشـهاى همگانى افزود: ورزشهاى همگانى تاثیر 
بسـزایى درسـالمت روحى و جسـمى و نیز نشاط 

اجتماعـى دارد .
وى بـا بیـان اینکـه راهکار اصلـى ترویج نشـاط و 
سـالمتى در شـهرها ورزش کـردن اسـت،گفت: 
اهمیـت ورزش در دوره اى کـه شـاهد گسـترش 
آپارتمان نشـینى و کاهش فعالیت هاى جسـمى، 
حرکتـى هسـتیم بر هیچ کس پوشـیده نیسـت.

وى یکـى دیگـر از مشـکالت امـروزى شـهرها را 
کمبـود فضاهـاى ورزشـى و تفریحـى دانسـت و 
افـزود: در ایـن مقوله،احـداث و توسـعه اماکـن 
ورزشـى و توزیع صحیح و عادالنه آنها در مناطق و 
محالت مختلف شـهر از اهمیت ویـژه اى برخوردار 

است.
شـرفا با اشـاره به اینکه توسـعه فضاهاى ورزشـى 
در محـالت مختلف شـهر نقـش بزرگـى در ارتقا 
نشـاط و سـالمت شـهروندان دارد، اظهار کـرد: در 
راسـتاى عمـل بـه این مهـم شـهردارى مبارکه با 
اجـراى برنامه هـاى متنوعـى همچون «جشـنواره 
فرهنگـى تفریحـى شـهروند «سـعى در افزایـش 

نشـاط و شـادمانى در میـان مـردم نموده اسـت.
وى بـا بیـان اینکـه توسـعه ورزش همگانى نقش 
مهمـى در کاهـش آسـیب هـاى اجتماعـى دارد، 
گفـت: بـا ایجـاد اماکـن ورزشـى و ورزشـگاه هاى 
بیشـتر مراجعان به بیمارسـتان ها و حتى شـمار 

زندانیـان کاهـش مـى یابد. 

در دنیاى امروز 
شهرداران نقش 

محورى در توسعه 
و گسترش 

ورزش و بویژه 
در حوزه قهرمانى 
دارند،بطوریکه 
هیچ سازمان 

و دستگاهى به 
اندازه شهردارى 
ها،در قبال مردم 
و توسعه ورزش 
مسئولیت ندارد.
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با حضور معاون هماهنگى امور عمرانى اسـتاندارى اصفهان هشـت طـرح عمرانى،فرهنگى و 
ورزشـى در اردستان افتتاح شد

همزمـان بـا هفتـه دولت با حضور معاون عمرانى اسـتاندارى اصفهان هشـت طـرح عمرانى، 
فرهنگى و ورزشـى در اردسـتان افتتاح شد.

بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـى اسـتاندارى اصفهـان، در پنجمین روز از هفتـه دولت و 
بـا حضـور محمـد على طرفه معـاون عمرانـى اسـتاندارى اصفهان، نماینـده مردم اردسـتان 
در مجلـس، فرمانـدار و دیگر مسـئوالن محلى، هشـت طـرح عمرانى، فرهنگى و ورزشـى با 
صرف اعتبارى بالغ بر 53 میلیارد و 800 میلیون ریال در شهرسـتان اردسـتان افتتاح شـد.
اجراى طرح هادى روسـتاى جنبه اردسـتان شـامل آسـفالت، سـنگ فرش، اجراى دیواره رو 
و جـدول گـذارى بـا اعتبـارى بالغ بر یک میلیـارد و 200میلیـون ریال، سـاختمان دهیارى 
روسـتاى رحمـت آبـاد اردسـتان در مسـاحتى بالغ بـر 300 متـر و زیربنـاى 120مترمربع و 
اعتبـارى بالـغ بـر 700میلیـون ریـال و نیز افتتاح طرح آسـفالت روسـتاى گلسـتان مهدى 
زواره بـا اعتبـارى بالـغ بـر600 میلیون ریـال از طرح هایى بود که در روسـتاهاى شهرسـتان 

اردسـتان بـه بهره بردارى رسـید.
طـرح سـاخت و تجهیز ایسـتگاه کمکى شـماره یک خط انتقـال آب اردسـتان در زمینى به 
مسـاحت یـک هـزار و 500 مترمربـع در زیربنـاى 120 متر مربع شـامل احداث سـازه هاى 

در نشست بررسى مسائل شهـردارى کالنشهـر اصفهـان مطرح شد؛
اتکا به اعتبارات ساخت و ساز جوابگوى نیاز شهرها  نیست 

بتنـى، حوضچـه، مخـزن آب، نصب سـه الکتروپمپ واجـراى لولـه هـاى ورودى و خروجى 
فـوالدى بـا صـرف اعتبـارى بالغ بـر 10 میلیارد ریـال از محـل بودجه هاى جـارى وعمرانى 
آبفـا شهرسـتان اردسـتان واسـتان اصفهـان بـا هـدف افزایـش ظرفیـت آبرسـانى آب طرح 

اصفهـان نیـز در سـفر معـاون عمرانى اسـتاندارى اصفهـان به اردسـتان بهره بردارى شـد.
طـرح سـاخت مخـزن دو هـزار متر مکعبـى جدید زواره شـامل مخـزن بتنى مدفـون با دو 
شـیرخانه و نصـب تاسیسـات آبرسـانى و لولـه هـاى ورودى و خروجـى و خطـوط اتصال به 
شـبکه بـا اعتبـارى بالغ بر 10 میلیارد ریال با هدف افزایش ذخیره آب وفشـار شـبکه شـهر 

زواره و روسـتاهاى تحت پوشـش نیز در این سـفر افتتاح شـد.
بهـره بردارى طرح بهسـازى بخش زایشـگاه بیمارسـتان شـهید دکتر بهشـتى اردسـتان از 
دیگـر طـرح هایى بود کـه امروز با حضور معاون عمرانى اسـتاندارى اصفهان در اردسـتان به 
بهـره بـردارى رسـید که جهت اجـراى این طـرح اعتبارى بالغ بـر پنج میلیـارد ریال هزینه 

شـده است.
افتتـاح سـالن ورزشـى اداره آموزش و پـرورش زواره نیـز اولین پروژه ها انجام شـد، عملیات 
اجرایـى این ورزشـگاه در زمینى به مسـاحت سـه هـزار و 600 مترمربع با زیربنـاى دو هزار 
و 200 مترمربـع در سـال 86 آغـاز شـده بـود و از آن زمـان تاکنون متوقف بود که امسـال با 

پـى گیـرى هاى صـورت گرفته تکمیـل و به بهره بردارى رسـید.

بهـره بردارى از هشت پروژه عمرانـى ، فرهنگـى و ورزشـى در اردستان

به گـزارش روابط عمومى سـازمان شـهردارى 
هـا و دهیـارى هـاى کشـور، در ابتـداى ایـن 
نشسـت مهندس خنـدان دل رئیس سـازمان 
شـهردارى هـا و دهیـارى هـاى کشـور هدف 
از تشـکیل این جلسـه را آگاهـى از موضوعات 
متقابـل و مشـترك عنـوان نمـود و در ادامـه 
پنـج الیحـه مدیریـت  تهیـه  سـیر مراحـل 
شـهرى، درآمدهـاى پایـدار شـهرى، اصـالح 
امـور  کشـورى،  اسـالمى  شـوراهاى  قانـون 
ادارى و اسـتخدامى شـهردارى هـا و دهیـارى 
هـا و فرآیند طى شـده بـراى تصویـب آنها در 
کمیسـیون هـاى تخصصـى دولت را تشـریح 

نمود.
وى افزود: الیحه اسـتخدامى شـهردارى ها که 
توسـط وزارت کشـور و بـا همـکارى سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزى کشـور تهیـه شـده 

پـس از تصویـب در هیـات وزیـران  بـا امضـاى رئیـس جمهـور محتـرم بـراى سـیر مراحل 
قانونـى تصویب تقدیم مجلس شـوراى اسـالمى شـده و بـا تصویب این الیحـه در مجلس و 
ابالغ و الزم االجراشـدن قانون؛ امکان سـاماندهى وضعیت اسـتخدامى شـهرداران و کارکنان 

شـهردارى هـا فراهم خواهد شـد.
در ادامـه علـى نوذرپـور معـاون امور شـهردارى هاى سـازمان شـهردارى ها و دهیـارى هاى 
کشـور طى سـخنانى تدوین لوایح براى رفع مشـکالت شـهردارى ها، تولید اسـناد مهم در 
حـوزه وظایـف شـهردارى ها و تهیه و ابالغ دسـتورالعمل هاى تخصصى حوزه شـهرداریها را 
از اقدامات عمده سـازمان در دولت یازدهم برشـمرد و گفت: انتظار داریم شـهرداریها با بهره 
گیـرى از تکالیـف مندرج در اسـناد و اجراى دسـتورالعمل هاى تخصصى، زمینـه اداره بهتر 

شـهر و ارتقاى سـطح خدمات شـهردارى را پدید آورند.
 در ادامـه تنـى چنـد از مدیران کل دفاتر تخصصى سـازمان گزارشـى از وضعیت شـهردارى 
اصفهان در موضوعات سـاختار و نیروى انسـانى، مدیریت پسـماند، فضاى سبز شهرى، آتش 
نشـانى و خدمات ایمنى،  برنامه و بودجه، حمل و نقل عمومى شـهرى و حمل و نقل ریلى، 

برنامه ریزى و توسـعه شـهرى، امور فرهنگـى، اجتماعى و آموزش و پژوهـش ارائه نمودند.
سـپس مهـدى جمالى نژاد شـهردار کالنشـهر اصفهـان طى سـخنانى گفـت: اصفهان یک 

شـهر تاریخى و داراى اعتبار بین المللى اسـت 
و بـا توجـه بـه اینکـه این شـهر در چنـد دوره 
پایتخت کشـور بـوده، در حال بازسـازى ابنیه 
تاریخـى مربـوط بـه ایـن دوره ها و ثبـت آنها 

هستیم.
وى افـزود: با توجه به ویژگى هاى خاص شـهر 
اصفهـان و طـرح هاى شـهرى آن توسـعه این 
شـهر از لحاظ سـطح و ارتفاع بسـیار مشـکل 
اسـت و نمى توان براى سـاختمان هاى مرتفع 
به راحتى مجوز سـاخت صادر نمود.شـهردارى 
اصفهـان توسـعه قطار شـهرى را یـک اولویت 
عمـده شـهردارى برشـمرد و توسـعه حمـل و 
نقـل عمومـى، مدیریت پسـماند، سـاماندهى 
تشـکیالت،  و  سـاختار  و  انسـانى  نیروهـاى 
مطالبـات از دولت و نیـم درصد کتابخانه هاى 
عمومـى را از جملـه مسـائل کارى شـهردارى 
ایـن شـهر عنـوان نمود که بایـد با همکارى دولت، وزارت کشـور و سـازمان شـهردارى ها و 
دهیـارى هـاى کشـور براى رفـع آنها برنامـه ریزى و اقـدام نمـود،در ادامه معاونـان حمل و 
نقل و ترافیک، شهرسـازى، خدمات شـهرى، ادارى و مالى، فرهنگى و اجتماعى، مدیرعامل 
قطارشـهرى و مدیـرکل درآمدهـاى شـهردارى اصفهـان گزارشـى از اقدامـات و مسـائل و 

مشـکالت حـوزه کارى خود بیـان نمودند.
در خاتمـه مهنـدس راحتـى قائـم مقام سـازمان شـهردارى هـا و دهیارى هاى کشـور طى 
سـخنانى با بیان اینکه امروز انتظارات شـهروندان از شـهردارى ها نسـبت به گذشته متنوع 
مى باشـد و مردم حتى سـالمتى خود را از شـهردارى ها مطالبه مى نمایند، گفت: اتکاى 
صرف به اعتبارات ناشـى از سـاخت و سـاز جوابگوى انتظارات مـردم و مطالبات 
مختلف آنها و اداره مناسـب شهر نیسـت و شـهرداریها باید به موضوعات دیگر 
نظیر توسـعه گردشـگرى به عنوان منبع کسـب درآمدهاى پایدار توجه نمایند.

وى همچنیـن بـر سـاماندهى نیروهاى مازاد شـهردارى ها، توجه شـهردارى هـا به موضوع 
معاینـه فنى و سـامانه سـیمفا به عنـوان یک راه کاهـش آلودگى و ارتقاى ایمنـى و در عین 
حـال یـک منبـع درآمدى پایـدار، توجـه به موضـوع اختصاص سـوخت بر اسـاس پایش و 

پیمایش و سـاماندهى حمـل بار در شـهرها تاکید نمود.



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان
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شـهردار نجـف آبـاد گفـت: بـا وجـود این کـه برخـى در 
اظهارنظر هـاى غیر کارشناسـى شـده اجراى پـروژه عظیم 
تقاطع غیر هم سطح شـهیدان حجتى را وظیفه اى بر دوش 
دولـت مى داننـد ولـى واقعیت این اسـت که نجـف آباد نیز 
همانند دیگر شهر هاى شاخص کشـور با سرمایه گذارى در 
چنین نقاطى مى تواند منتظر تحوالتى خوب و زیرساختى 

در تمامـى محدودة خود باشـد.
مهندس مسـعود منتظرى شـهردار نجف آبـاد در مصاحبه 
بـا خبرنـگار پایـگاه خبـرى شـهردارى با اشـاره به سـابقه 
فعالیت هـاى عمرانى صـورت گرفته در خطـوط کمربندى 
شـهر طى سـالیان گذشـته بیان داشـت: «با توجه به انجام 
عمدة این کار ها توسـط شهردارى، ترافیک سنگین مسیر و 
کشـته و زخمى شـدن تعداد زیادى از شـهروندان در سوانح 
رانندگـى این محـدوده، هیچ توجیه عقلـى و منطقى براى 
تاخیـر در عملیاتى کردن این پروژه تا ورود مسـتقیم دولت 

وجود نداشـت.»

اجراى تقاطع شهیدان حجتى نجف آباد؛ 
نیازى قدیمـى با نفعـى عمومـى

منتظـرى اضافـه کـرد: «از پروژه هـاى مشـابه مى تـوان بـه 
اجراى تقاطع غیر هم سـطح دانشـگاه صنعتى اصفهـان در 
ورودى شـمالى این کالن شـهر اشـاره کرد که با وجود قرار 
گرفتـن در محدوده کمربندى، شـهردارى عهـده دار اجراى 

آن شـده است.»
حاشیه را باید ساخت

منتظرى همچنین توجه به عمران و زیبایى حاشـیه شـهر 
و محـدوده کمربنـدى را امـرى مهـم و مورد نیاز دانسـت و 
خاطر نشـان کرد: «بدون سـرمایه گذارى در چنین نقاطى، 
باید منتظر تبدیل آن ها به معضلى از نظر زیبایى و فعالیت 
مشـاغل مزاحم شـهرى باشـیم که این امر مى تواند ضمن 
مخـدوش کـردن وجهه یک شـهر، جذابیت آن بـراى ورود 

سـرمایه و سـرمایه گذار را نیز کاهش دهد.»
شـهردار نجـف آبـاد با اشـاره به سـرعت قابل قبـول اجراى 
طـرح در عین عدم ایجاد محدودیت هـاى ترافیکى متداول 
اعـالم نمـود: «از جمله ویژگى هاى خاص پـروژه مى توان به 
در نظر گرفتن مسـیر مسـتقیم بـراى ورود به نجـف آباد و 
بـردن خـط کمربندى به باند زیرى اشـاره کرد کـه این امر 
عالوه بر زیباتر کردن هر چه بیشـتر ورودى جنوبى، امکان 

بهترى را براى توسـعه و رونق شـهر فراهـم خواهد کرد.»
وى با تشـکر ویژه از همکارى و مسـاعدت مجموعه شوراى 
اسـالمى شـهردر مراحل مختلف اجراى پروژه بیان داشـت: 
«با وجود مشکالت متعدد بسـیارى از شهردارى هاى کشور 
در موضـوع تامیـن هزینه هـاى جـارى و پرداخـت حقـوق 
پرسـنل، شـهردارى نجـف آبـاد بـا تـالش جهـادى همـه 
پرسـنل و مدیـران خود و همـکارى شـهروندان رونقى کم 

نظیـر را در مباحـث عمرانى به نمایش گذاشـته اسـت.»
لشگر8 به آبادى شهر کمک مى کند

منتظرى تعامل با ادارات و مجموعه هاى سـطح شـهر را در 
زمره سیاسـت هاى مهم چند سال اخیر شـهردارى دانست 
و بیـان کـرد: «بـا توجـه به شـروع عملیـات اجرایـى طرح 
توسـعه درمانـگاه نبـى اکرم، طـى مذاکرات صـورت گرفته 
با مسـئوالن لشـگر همیشـه پیروز 8 نجف اشـرف بنا شده 
امکانـات ایـن مجموعه جهـت تهاتر هزینـه صـدور پروانه 
سـاختمانى در اجـراى یکـى از پروژه هاى عمرانى شـهر به 

کمک گرفته شـود.»
شـهردار در پایان گفت: «این گونه همکارى ها ضمن تامین 
منافع هر دو طرف، در نهایت به سـود شـهر و مردم خواهد 
بود و زمینه رفع بسیارى از مشکالت قدیمى نقاط مختلف 

را فراهم خواهد کرد.»
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ــروژه  ــیزده پ ــت: س ــدى گف ــن تجوی ــید محس س
ــارى  ــز بااعتب ــى شــهردارى نطن ــى و خدمات عمران
بالغ بــر 30 میلیــارد ریــال افتتــاح و بــه بهره بــردارى 

مى رســد.
وى افــزود: از ایــن ســیزده پــروژه 8 پــروژه عمرانــى 
و پنــج پــروژه خدماتــى اســت کــه مرکــز معاینــه 
ــارك  ــداث پ ــز، اح ــهردارى نطن ــودرو ش ــى خ فن
نشــاط در شــهرك ولیعصــر (عــج)، آســفالت 
3500 مترمربــع از معابــر شــهرى، ســنگفرش 
5300 متــر مترمربــع از پیاده روهــاى ســطح شــهر، 
ــل  ــج)، تکمی اصــالح ورودى شــهرك ولیعصــر (ع
ــهردارى و  ــاختمان ش ــه اول س ــدازى طبق و راه ان
ــروژه  ــن پ محوطه ســازى و دیوارکشــى آن و چندی
دیگــر از پروژه هــاى عمرانــى اســت کــه در آینــده 

ــود. ــاح مى ش ــک افتت نزدی

شهردار نطنز خبر داد:
سیزده پروژه عمرانى با اعتبارى 30 میلیارد ریال به بهره بردارى مى رسد

شــهردار نطنــز تصریــح کــرد: باوجودآنکــه از حدود 
دو ســال پیــش صــدور مجــوز احــداث و راه انــدازى 
مرکــز جدیــد معاینــه فنــى در کشــور متوقف شــده 
ــى  ــود ول ــرده ب ــوع ک ــور آن را ممن و وزارت کش
ــزوم  ــات ل ــتمر و اثب ــرى مس ــا پیگی ــداهللا ب بحم
ــز توانســتیم  ــز در شــهر نطن ــن مرک ــدازى ای راه ان
پــس از طــى مراحــل طوالنــى ایــن مجــوز را اخذ و 
ایــن مرکــز را بــا اعتبــارى بالغ بــر 6 میلیــارد ریــال 
و  بــا مشــارکت بخش خصوصــى راه انــدازى نماییم 
ــى اســت به صــورت آزمایشــى کار  کــه البتــه مدت
خــود را آغــاز نمــوده و بــه زودى به صــورت رســمى 

افتتــاح خواهــد شــد.
وى اضافــه کــرد: دومیــن پــروژه عمرانــى احــداث 
ــج) اســت  ــارك نشــاط در شــهرك ولیعصــر (ع پ
کــه به عنــوان یکــى از محــالت پرجمعیت شــهرى 

بــوده و فاقــد پــارك محلــه بــود و لــذا شــهردارى 
ــاحت 3750  ــا مس ــى ب ــداث پارک ــه اح ــدام ب اق
مترمربــع در ایــن شــهرك نمــوده کــه بــا هزینه اى 

ــاح اســت. ــاده افتت ــال آم ــارد ری ــر دو میلی بالغ ب
ــز  ــهردارى نطن ــرد: ش ــان ک ــدى خاطرنش تجوی
ــرابان  ــمه س ــارك سرچش ــه پ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
به عنــوان یکــى از مقاصــد گردشــگرى شــهر 
ــتان  ــار و تابس ــل به ــود و در فص ــوب مى ش محس
ــى و  ــگران داخل ــرى از گردش ــل کثی ــراى خی پذی
ــداث  ــته اح ــال گذش ــک س ــت، از ی ــى اس خارج
مجموعــه بلوارهــاى آن بــه طــول 1200 مترمربــع 
را آغــاز کــرد کــه بــا جــدول کارى بــه طــول 3300 
ــزار  ــراژ 27 ه ــه مت ــفالت ب ــازى و آس ــر، زیرس مت
مترمربــع و بااعتبــارى بالغ بــر ده میلیــارد ریــال بــه 

بهره بــردارى رســید.
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بـه گـزارش اداره کل روابط عمومى اسـتاندارى اصفهان، 
مراسـم تاریخـى سـالگرد هفتمین روز شـهادت حضرت 
بـا حضـور  علیه السـالم،  ابـن محمدباقـر  سـلطان على 
خیـل عظیمـى از شـیفتگان اهل بیـت و زائریـن حـرم 
سـلطان على ابـن امـام محمدباقـر از منطقـه کاشـان و 
اردهـال و شـهرهاى اطـراف و بـا سـخنرانى دکتر مجید 
انصارى معاون حقوقى ریاسـت جمهورى اسـالمى ایران 
و بـا حضور دکتر زرگر پور اسـتاندار اصفهـان، در فضایى 
سراسـر شور و شعور و حماسـه در مشهد اردهال کاشان 

برگزار شـد.
در ایـن آیین سـنتى مذهبى، اهالى روسـتاى نشـلج در 
فاصلـه 10 کیلومترى مشـهد اردهال، از سـاعت 6 صبح 
بـا پاى پیـاده در قالـب کاروان هاى سـینه زن و زنجیرزن 

خـود را به مشـهد اردهال رسـاندند.
اهالـى روسـتاى نشـلج پس ازاین پیـاده روى کـه باهدف 
عـرض ارادت و تکریـم از حضـرت سـلطانعلى بـن امـام 
محمدباقـر (ع) انجـام مى شـود، بـا برگـزارى آئین هـاى 
مختلـف عـزادارى تا هنـگام نمـاز جمعه، هفتمیـن روز 
سـالروز شـهادت ایـن امامـزاده عظیـم الشـان ویـاران 

باوفایـش را ارج نهادنـد. 
کاروان سـوگوار در دسـته هاى سـینه زن و زنجیرزن ابتدا 
وارد زیارتگاه شـاهزاده حسـین (ع) شـدند و پس ازآن به 
سـمت حـرم مطهر حضـرت سـلطانعلى ابـن محمدباقر 
(ع) حرکـت و در سـوگ این امامـزاده واجب التعظیم که 
ماننـد جد بزرگوارشـان حضـرت اباعبداهللا الحسـین (ع) 

مظلومانه به شـهادت رسـیدند، اشـک ماتم ریختند.
تعزیه خوانـى واقعـه شـهید اردهـال حضرت سـلطانعلى 
بـن امـام محمدباقـر (ع) ازجملـه برنامه هاى ویـژه آیین 

سـنتى مذهبى جمعه نشـلجى هاسـت.
حجت االسـالم انصـارى در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه 
اینکـه زینـب کبـرى (س) و امام سـجاد (ع) پیام انقالب 

عاشـورا را بـه گـوش تاریخ رسـاندند، افزود: امـروز ما هم 
به عنـوان پیـروان مکتـب حسـینى، وظیفه داریـم بـراى 
دفاع از اسـالم نـاب محمدى هر چه داریـم به کارگیریم؛ 
علمـاى جهـان اسـالم باید دسـت در دسـت هـم دهند 
و توطئه هـاى صهیونیسـتى امپریالیسـتى را خامـوش و 

ایـادى ایـن کشـورها را از جهان اسـالم بیـرون کنند.
وى بابیـان اینکـه نظام جمهـورى اسـالمى ادامه نهضت 
کربالسـت، اظهـار داشـت: خـدا را شـاکریم کـه انقالب 
بزرگ تریـن دسـتاوردهاى  از  یکـى  به عنـوان  اسـالمى 

نهضـت کربال بـه ثمر نشسـت.
معـاون حقوقـى رئیس جمهـور همچنیـن بـا تقدیـر از 
عزادارى مردم منطقه مشـهد اردهال و روسـتاى نشـلج، 
خاطرنشـان کرد: حضرت امـام محمدباقر (ع) درحالى که 
مى توانسـت در پاسـخ بـه درخواسـت مـردم ایـن خطه 
بـراى اعزام فـردى به عنوان مبلغ دین یکـى از اصحابش 
را بـه منطقه بفرسـتد، به جهت احترامى کـه براى مردم 
ایـران و ایـن منطقـه قائـل بودنـد، فرزند ارشـد خود که 

شـخصیتى عالـم و فقیه بودنـد را اعـزام کردند.
وى بـا اشـاره به جمعیت عـزادار حاضـر در محوطه حرم 
مطهـر امـام زاده سـلطان على بـن محمدباقـر (ع)، گفت: 
وقتى چنین مناسـک و آیینى را مشـاهده مى کنیم باید 
بـه خـود ببالیـم و قـدر ایـن نعمـت را بدانیـم کـه البته 
ملـت ایران همواره به شـکلى شایسـته، قدردان و شـاکر 

ایـن نعمـات بوده اند.
معـاون حقوقـى رئیس جمهـور افـزود: گـر چـه 1326 
سـال از شـهادت حضرت سـلطان على بن محمدباقر (ع) 
مى گـذرد امـا عظمت این واقعه همچنـان در روح و جان 

مـردم این منطقـه و همه مـردم ایران ریشـه دارد.
حجت االسـالم مجید انصـارى تأکید نمـود: اگرچه امروز 
هـم یزیدیـان زمـان درصددنـد کـه حکومـت امـوى را 
در جهـان اسـالم پیاده سـازى کننـد امـا ملـت ایـران به 

فرماندهـى خلـف صالـح امـام راحـل (ره) یعنـى مقـام 
معظـم رهبرى (مدظله العالى)، اسـتوار و پابرجا در مقابل 

توطئه هاى اسـتکبار ایسـتاده اسـت.
دکتـر انصارى با اشـاره به ظرفیت بزرگ منطقه مشـهد 
اردهـال بـراى معرفـى شـدن به ملـت ایران، مسـلمانان 
دنیـا،  کشـورهاى  سـایر  گردشـگران  حتـى  و  جهـان 
افـزود: صداوسـیما و سـایر رسـانه ها تـالش نماینـد بـا 
برنامه سـازى مناسـب، بزرگـى و عظمت این واقعـه را به 

مـردم معرفـى نمایند.
معـاون حقوقـى رئیس جمهـور در پایان ضمن اشـاره به 
بحـران کم آبـى و خشکسـالى هـاى چندسـاله اخیر که 
ایـن بحـران را تشـدید کـرده اسـت، خواسـتار همکارى 
متقابل مسـئوالن و کشـاورزان در اسـتفاده از شیوه هاى 
نویـن آبیـارى، بازچرخانى آب و صرفه جویـى در مصرف 

آب به منظـور غلبـه بـر این بحران شـد.
همـراه  بـه  کـه  اصفهـان  اسـتاندار  اسـت  گفتنـى 
حجت االسـالم دکتـر مجیـد انصـارى معـاون حقوقـى 
مراسـم  ریاسـت محتـرم جمهـور جهـت شـرکت در 
راهپیمایى و قالى شـویان به شهرسـتان کاشـان عزیمت 
نموده انـد، در بـدو ورود بـا حضـور در گلسـتان شـهداى 
همیشـه جاوید، نسـبت به مقام شامخ شـهیدان سرافراز 
و همچنیـن حضـرت آیـت اهللا یثربـى امام جمعـه فقیـد 

کاشـان اداى احتـرام کردنـد.
همچنیـن دکتر رسـول زرگر پور و دکتـر مجید انصارى 
معـاون حقوقـى ریاسـت محتـرم جمهـور، بـا حضـور 
در دفتـر حضـرت آیـت اهللا نمـازى نماینـده ولى فقیـه و 
امام جمعـه کاشـان، بـا ایشـان دیـدار و گفتگـو نمودند.
خانـه  از  بازدیـد  و  کاشـان  جمعـه  نمـاز  در  حضـور 
تاریخـى عامرى هـا از دیگـر برنامه هـاى معـاون حقوقى 
رئیس جمهور و اسـتاندار اصفهان در شهرسـتان کاشـان 

بود.

مراسـم سـالگرد هفتمین روز شـهادت حضرت سـلطان على ابن محمدباقر علیه السـالم و عزادارى شهادت امام حسـین (ع) ویاران 
باوفایـش بـا حضـور معاون حقوقى رئیس جمهور، اسـتاندار اصفهان و خیل عظیمى از شـیفتگان اهل بیت در مشـهد اردهال کاشـان 

شد. برگزار 

برگـزارى مراسم قالـى شویان در مشهد اردهـال کاشان
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ــی از  ــدار یک ــادي پای ــعه اقتص ــه توس ــیدن ب رس
ارکان هــر جامعــه اي بــراي نیــل بــه رفــاه عمومی 
ــر  ــر ب ــل موث ــن عوام ــم تری ــه مه ــت .از جمل اس
ــعه  ــال توس ــق در ح ــی در مناط ــد اقتصادی رش
ــه منظــور  ،جــذب ســرمایه هــاي خــرد و کالن ب
تامیــن مالــی طــرح حــاي ســرمایه گــذاري اســت 
کــه مــی توانــد از طریــق ســرمایه گــذاري هــاي 
ــی حاصــل  ــی و بیــن الملل ــی ، اســتانی ، مل محل
شــود . ســازمان همیــاري شــهرداري هــاى اســتان 
ــاي   ــهرداري ه ــی ش ــوان متول ــه عن ــان ب اصفه
اســتان ، یکــی از نهادهایــی اســت کــه عــالوه بــر 
ســرمایه گــذاري در طــرح هــاي مختلــف ، تریبون 
ــاي  ــهرداري ه ــراي ش ــذار ب ــرمایه گ ــذب س ج

ــف اســتان اســت . مختل
ــاي  ــهرداري ه ــاري ش ــازمان همی ــل س مدیرعام
ــه از 1113  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان  ب ــتان اصفه اس
شــهرداري موجــود در کشــور ، 107شــهرداري در 
اســتان اصفهــان اســت ، اظهــار داشــت : پیــش از 
ایــن شــهرداري هــاي بســیاري از ماموریــت هــا و 
مســئولیت هــاي خــود را از محل دریافــت عوارض 
مــردم انجــام مــی دادنــد، امــا  امــروز دوران تراکــم 
فروشــی شــهرداري هــا تمــام شــده و بایــد 
پــروژه هــا و فعالیــت هــاي فرهنگــی ، ورزشــی ، 
گردشــگري ، و ... را بــه بخــش خصوصی بســپاریم 
و از آنهــا بخواهیــم تــا ایــن فضاهــا را اداره کننــد . 
وي اضافــه کــرد : در شهرســتانهاي مختلف اســتان 
ــار ،  ــن ، خوانس ــان ، نائی ــه کاش ــان از جمل اصفه
گلپایــگان ، فریــدن ، و مبارکه  ، شــهرضا ،ســمیرم 
ــگري  ــوزه گردش ــی در ح ــاي فراوان ــه ه و ... جاذب

ــود دارد . وج
وي بــا تاکیــد بر اســتفاده از توان بخشــی خصوصی 
ــاي  ــروژه ه ــرداري از پ ــره ب ــل و به ــراي تکمی ب
شــهري ، اضافــه کــرد : اخیــراً شــهرداري اصفهــان 

در بحــث جــذب ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی 
بــه طــور جــدي ورود کــرده و موفــق عمــل کــرده 
ــی نمایشــگاه فرصــت  ــن برپای اســت وي همچنی
هــاي ســرمایه گــذاري کیــش را فرصتــی مناســب 
بــراي جــذب ســرمایه گــذار دانســت و گفــت :  مــا 
نیــز بــه عنــوان بنــگاه اقتصــادي ، ظرفیــت هایــی 
داریــم و بــه نمایندگــی از شــهرداري هــا تــا کنون 
در حــوزه راه ،ســرمایه گــذاري کردیــم کــه نمونــه 
آن آزاد راه اصفهــان - کاشــان بــود کــه بــا ســرمایه 
گــذاري 23 میلیــارد تومــان احــداث شــد و امــروز 
ــش  ــان افزای ــارد توم ــه 320 میلی ــرمایه آن ب س

یافتــه اســت . 
ــاي  ــهرداري ه ــاري ش ــازمان همی ــل س مدیرعام
اســتان اصفهــان همچنیــن تاکیــد کــرد : اگــر در 
حــوزه هــاي خدماتی ، تجــاري و گردشــگري ورود 
پیــدا کنیــم ، مــی توانیــم ســرمایه گــذاران خوبــی 
ــا تاکیــد  را جــذب ایــن بخــش هــا کنیــم . وي ب
بــر اینکــه نبایــد از ســرمایه گــذاران خــرده گرفــت 
، چــرا کــه آنهــا بــه دنبــال کســب ســود هســتند ، 
ــذاران بخــش  ــا ورود ســرمایه گ ــرد : ب ــح ک تصری
ــود  ــدت س ــع در دراز م ــور قط ــه ط ــی ب خصوص
شــایان توجهــی عایــد همــه جامعــه خواهــد شــد . 
نفــري ،بــا اشــاره بــه فرصــت هــاي قابــل ســرمایه 
گــذاري در شــهرداري هــاي اســتان ، گفــت هــم 
اکنــون در زمیــن کارخانــه بافنــاز واقــع در خیابــان 
چهاربــاغ بــاال اصفهــان قصــد احــداث هتــل چهــار 
یــا پنــج ســتاره اي را داریــم و در حــال اقدامــات 
ــهرداري  ــوز از ش ــت مج ــراي دریاف ــی ب مقدمات
ــداث  ــري ، اح ــه نف ــه گفت ــتیم .ب ــه 6 هس منطق
ایــن هتــل نیازمنــد 50 میلیــارد تومــان ســرمایه 
گــذاري اســت و اکنــون منتظــر جــذب ســرمایه 
گــذار هســتیم . وي در ادامــه برشــمردن فرصــت 
هــاي ســرمایه گــذاراري شهرســتان هــاي اســتان 
ــه مســاحت 7  ــی ، ب ــن باغ ــه زمی ــزوددر قطع ، اف
هکتــار در منطقــه باغبهــادران قصــد ایجــاد یــک 
ــرح  ــن ط ــه ای ــم ک ــگري را داری ــده گردش دهک

نیازمنــد 15 میلیــارد تومــان ســرمایه اســت . 
ــاي  ــهرداري ه ــاري ش ــازمان همی ــل س مدیرعام
ــاالي  ــت ب ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــان  ب ــتان اصفه اس
شــهرداري هــا در پــروژه هــاي  راه ســازي  ، 
بیــان داشــت : هــم اکنــون بــه ســازمان همیــاري 
شــهرداري هــا پیشــنهاد تبدیــل بزرگــراه اصفهــان 
� بــه ازاد ره داده شــده کــه ایــن طــرح مــی توانــد 
ــراي اســتان و کل  ــر ســاختی مهمــی ب ــروژه زی پ
کشــور باشــد . بــه گفتــه وي ، پیــش بینــی حدود 

ــرح  ــن ط ــراي ای ــار ب ــان اعتب ــارد توم 300 میلی
ــی  ــرمایه خصوص ــذب  س ــال ج ــه دنب ــده و ب ش
ــزار  ــک 300 ه ــه مل ــن ب ــتیم . وي همچنی هس
متــري در منطقه بختیاردشــت اشــاره کــرد و بیان 
ــراي احــداث بیمارســتان و  داشــت : ایــن زمیــن ب
یــا یــک منطقــه تفریحــی و پــارك آبــی ظرفیــت 

ــراي جــذب ســرمایه گــذار اســت .  مناســبی ب
ــا ،  ــرح ه ــن ط ــر ای ــالوه ب ــري ، ع ــه نف ــه گفت ب
ــن  ــه و همچنی ــی از زبال ــت ناش ــوزه بازیاف در ح
گردشــگري ظرفیــت هــاي فراوانــی بــراي ســرمایه 
گــذاري در شــهرداري هــاي مختلــف اســتان وجود 
دارد .  وي گفــت : ســازمان همیــاري شــهرداریها در 
حــال آمــاده ســازي ایــن طــرح هــا بــراي جــذب 
ــه نمایندگــی از تمــام  ــا ب ســرمایه گــذار اســت ت
ــات  ــن اقدام شــهرداري هــاي اســتان اصفهــان ای
انجــام شــده و ســود آن را بــه حســاب شــهرداري 

هــا تزریــق مــی کنیــم . 
بــه گفتــه نفري،ســازمان همیــاري شــهرداریها بــه 
نمایندگــی از شــهرداري هــاي اســتان ، ویتریــن و 
جــذب کننــده ســرمایه گــذاران بــراي طــرح هــاي 
مختلــف اســت . وي در خصــوص بروکراســی هاي 
ــی  ــذاران م ــرمایه گ ــد راه س ــاً س ــه بعض اداري ک
شــود ، گفــت : اي کاش مــا در شــهرداریها بــه جاي 
ــت هــا و مســئولیت هــاي مختلــف ،  ــواع معاون ان
ــر جــذب مشــارکت  ــوان «دفت دفتــري تحــت عن
هــاي مردمــی « راه انــدازي مــی کردیــم و افــراد 
مطلــع و آمــوزش دیــده وتــرد ایــن مجموعــه مــی 
شــدند و بــه دنبــال رفــع موانــع و مشــکالت ســد 
راه ســرمایه گــذار در ســیکل هــاي مختلــف اداري 

مــی شــدیم . 
ــاي  ــهرداري ه ــاري ش ــازمان همی ــل س مدیرعام
اســتان اصفهــان  بــا اشــاره بــه اینکــه مــا نبایــد از 
حضــور و حمایــت ســرمایه گــذاران واهمــه داشــته 
باشــیم تاکیــد کــرد :  مــا ناچــار بــه جذب ســرمایه 
هــاي خــرد مــردم بــراي پیشــبرد پروژهــاي خــود 
هســتیم . وي همچنیــن در خصــوص تامین منابع 
مالــی مــورد نیــاز ســرمایه گــذاران توســط بانکهــا 
ــد  ــدود 80 درص ــذار ح ــرمایه گ ــاً س ــت : بعض گف
ســرمایه مــورد نیــاز یــک طــرح را دارد ، امــا بــراي 
ادامــه کار نیازمنــد تســهیالت بانکــی اســت و در 
ــرمایه  ــا س ــد ب ــا بای ــه بانکه ــتا مجموع ــن راس ای

گــذاراران همــکاري کننــد . 
ــه ســرمایه گــذار  ــگاه مــا ب نفــري تاکیــد کــرد : ن
نبایــد تنــگ نظرانــه باشــد . مــا بایــد بــه ایشــان 

کمــک کنیــم . 

در آرزوى پایان تراکم فروشی ؛
باید از ظرفیت هاي تمام استان استفاده کنیم

برگرفته از مجله نوسان

  در خصوص برپایى هشتمین نمایشگاه فرصت هاى سرمایه گذارى اینوکس کیش
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هشـتمین نمایشـگاه فرصت هاى سـرمایه گـذارى در 
کنـار سـومین نمایشـگاه بین المللـى بـورس ، بانک و 
بیمـه از تاریـخ 10 الى 13 آبـان در جزیره کیش برگزار 
گردید این همایش با محورهاى مختلفى نظیر چشـم 

انـداز کل اقتصـاد ایـران پیش بینى شـده که 
پنـل هـاى مختلفـى از جملـه معرفـى فرصـت هـاى 
سـرمایه گـذارى را در برداشـت در حاشـیه همایـش 
سـرمایه گـذارى و توسـعه 8 نشسـت تخصصـى بـا 
حمایت شـرکت هاى تامین سـرمایه پارسـیان -  توکا 
فـوالد -  بیمـه پارسـیان و بـورس اوراق بهـادار تهـران 
-  اتـاق بازرگانـى صنایـع و معادن اصفهان -  سـرمایه 
گذارى دلیران پارس -  سـازمان سـرمایه گذارى کمک 
هـاى اقتصـادى و فنى ایـران برگزار گردیـد. قالب پنل 
هـا و برنامـه هـا بـا محوریـت روش هاى نویـن تامین 
مالـى پروژه ها و جذب سـرمایه گـذار داخلى و خارجى 
طراحـى شـده بود کـه حـدود 30 شـرکت خارجى در 

این نمایشـگاه حضـور یافتند.
نمایشـگاه بـه عنـوان یکـى از ابزارهـاى مهـم بازاریابى 
دسترسـى مبـادالت بازرگانى در سـطح بیـن المللى ، 
تبـادالت اطالعـات فنـى، تخصصـى، تجـارى ، ارتقـاء 
آگاهـى   ، نویـن  آورهـاى  فـن  ورود  دانـش  سـطح 
متخصصیـن داخلـى بـا جدیدترین فـن آوریهـاى روز 

جهـان و افزایـش رفـاه ملـى حائـز اهمیـت اسـت .
سـازمان همیـارى شـهرداریهاى اسـتان اصفهـان بـه 
نمایندگـى از شـهرداریهاى اسـتان در ایـن نمایشـگاه 
شـرکت نموده و نسـبت به معرفى پروژه هاى سـرمایه 
پذیر از شـهرداریهاى بهارسـتان ، شـاهین شهر ، نجف 

آبـاد ، اصغـر آبـاد ، شـاپور آبـاد ، دولـت آبـاد ، افـوس ، 
دهاقان ،ورنامخواسـت، جوشـقان ، محمد آبـاد ، دهق، 

زریـن شـهر ، فوالدشـهر و مبارکـه اقـدام نمود .
از نقاط مثبت نمایشـگاه امسـال تجمیع کلیه دستگاه 
و شـرکت هـاى دولتـى و خصوصى در یـک پاویون به 
نـام پاویـون اصفهـان در نمایشـگاه و همچنین معرفى 
طـرح هـا و پـروژه هـاى شـهردارى به طـور متمرکز و 
هماهنگ از طرف سـازمان همیارى شـهردارى اسـتان 

اصفهـان بوده اسـت که مزایایـى از جمله 
1- صرفه جویى در هزینه ها 

2- شناسـایى طرح ها و امکان معرفى در سـایر شرایط 
سرمایه گذارى 

3- افزایش ارتباط و تعامل سازمان و شهردارى ها 
4- شناسـایى سـاالنه طـرح هـا و معرفـى آنهـا در 

مختلـف  نمایشـگاهاى 
5- پیـش بینـى معرفـى طـرح هـا از طریق نشـریات 

،سـایت و ....
6- ایجـاد انسـجام در تدویـن طرح با تشـکیل جلسـه 

توجیهـى یا ارسـال جـزوة کاتالوگ و بروشـور 
7-پذیـرش مسـئولیت جمـع اورى طـرح هـا بصورت 
مسـتمر و واگـذارى کامل اجـراى پروژه هاى سـرمایه 

گذارى
.... -8

پاویـون اصفهـان در کیـش اینوکـس 2016؛ فرصـت 
ناشـناخته بخـش  مناسـبی اسـت تـا ظرفیت هـاى 
خصوصـی اسـتان بـراي حمایـت از سـرمایه گـذارى، 
تأمیـن مالى و توسـعه روابط داخلـی و خارجى معرفی 

شود.
شناسـاندن قابلیت هاى فعاالن و تشـکل هاي اقتصادي 
بخـش خصوصـی در اسـتان و معرفـى فرصت هـاى 
سـرمایه گذارى در طرح هـاى کالن ملـى و منطقـه اي 
از مهمتریـن اهدافـی اسـت کـه در برگـزارى چنیـن 
پاویون هایـی دنبـال می شـود و از آنجـا کـه تاکنـون 
پاویـون اسـتان اصفهان در بسـیاري از نمایشـگاه هاي 
داخلـی و خارجی با محوریـت و به همت اتاق بازرگانى 
اصفهان تشـکیل شده اسـت این اتاق، مدیریت فعالیت 
هـاي اسـتان در نمایشـگاه کیـش را نیز برعهـده دارد.

امـا در حالـی اصفهانی ها حضور پررنگی در نمایشـگاه 
امسـال دارنـد کـه در هشـتمین نمایشـگاه معرفـى 
فرصت هاى سـرمایه گذارى کشـور و سومین نمایشگاه 
بیـن المللـى بـورس، بانک، بیمـه و خصوصى سـازى ، 
حدود 200 شـرکت شـامل 170 شـرکت داخلى و 30 
شـرکت خارجـى نیـز توان مندي هـاي خـود را بـراي 

بازدیـد عمـوم بـه نمایش گذاشـته اند.
بـه گفته مسـئوالن برگزاري ایـن نمایشـگاه، در چهار 
روز برپایـى ایـن رویـداد، طـى روزهـاى سه شـنبه و 
چهارشـنبه (یازدهـم و دوازدهـم آبـان مـاه) همایـش 
سـرمایه گذارى و توسـعه ایران با موضـوع اصلى تامین 
مالـى پروژه هـا و جلـب و جـذب سـرمایه گذارى هاى 
داخلـى و خارجـى در 12 پنل تخصصى و با حضور 70 

سـخنران داخلـى و خارجـى برگزار شـد.
از نقاط عطف نمایشـگاه امسـال؛ اسـتقبال چشـمگیر 
نماینـدگان شـرکت هاي خارجـى اسـت. بـا توفیقاتی 
کـه در فضـاى پسـابرجام بدسـت آمـد، 30 شـرکت و 

حضـور فعال سازمـان همیارى  شهردارى هاي استان  اصفهان در          

نمایشگـاه فرصت هاى سرمایه گذارى نصف جهان در 
کیش اینوکــس 2016 



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان
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سـازمان هاى مختلف خارجى از فعالیت ها و عرصه هاى 
گوناگون از کشـورهاى آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، 
هندوسـتان، مالـزى، ترکیـه و امارات متحـده عربى در 
این نمایشـگاه حضور دارند که در مقایسـه با نمایشگاه 

پارسـال از رشـد صد درصدي حکایـت دارد.
همچنین با هماهنگى هـاى به وجود آمـده و همکارى 
سـازمان مناطـق آزاد کیـش، سـازمان بـورس و اوراق 
بهادار تهران و اداره مطبوعات خارجى وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمى، بیش از 70 خبرنگار داخلى و خارجى 

به پوشـش خبرى ایـن رویداد بـزرگ پرداختند. 
بـه گفتـه برگزارکنندگان، نمایشـگاه کیـش اینوکس 
2016 در 21 هزار مترمربع فضاى نمایشـگاهى برگزار 
شـده کـه در آن معرفـى قابلیت هـاى نهادهـاى مالـى 
داخلـى و خارجـى، توانمندى هـا و دسـتاوردهاى بازار 

شهردارى شاهین شهر
توسـعه روزافـزون شـهرها؛ مهتریـن هـدف 

گـذارى سـرمایه 
شـهردار شـاهین شـهر گفت: شـهردارى شاهین شهر 
پـروژه هـاى خوبى در زمینه توسـعه مراکـز تفریحى، 
گردشـگرى و اوقـات فراغـت براى نمایشـگاه اینوکس 

2016 کیـش تعریف کـرده بود.
حسـین امیـرى در گفتگـو بـا نوسـان در خصـوص 
نمایشـگاه اینوکـس 2016 کیـش با اشـاره به طراحى 
و چیدمـان خـوب ایـن نمایشـگاه، اظهـار داشـت: بـه 
نظـر مى رسـد بـراى نمایشـگاه فرصت هاى سـرمایه 
گـذارى بایـد زمـان مناسـب تـرى پیـش بینـى مـى 
شـد تـا اسـتقبال بیشـترى از آن شـود چرا کـه هدف 
از برگـزارى آن جذب سـرمایه گـذاران و معرفى پروژه 
هـاى سـرمایه گـذارى سـازمان هـا و دسـتگاه هایـى 

همچون شـهردارى هاسـت.
وى بیـان داشـت: هـدف از سـرمایه گـذارى، جـذب 
قابـل توجـه سـرمایه بـه تولید بـراى ایجاد اشـتغال و 

کارآفرینـى و توسـعه روزافـزون شهرهاسـت..
شـهردار شـاهین شـهر با بیان اینکه در طول دو سـال 
گذشـته در شـهردارى هـا حرکـت هـاى خوبـى براى 
جذب سـرمایه گذاران صـورت گرفته اما هنوز نهادینه 
نشـده اسـت، افزود: هنوز در بسـیارى از زوایاى جذب 

سـرمایه گذارى بـا موانع متعددى روبرو هسـتیم.
وى افزود: در 17 ماه گذشـته در شـهر شـاهین شـهر 
بیـش از 30 پـروژه سـرمایه گـذارى در بخـش هـاى 
اقتصـادى، تجـارى، خدماتـى، تفریحى و گردشـگرى 
تعریـف و طراحـى شـده کـه تـا امـروز 350 میلیـارد 
تومـان قـرارداد تنظیـم شـده و 90 درصـد پـروژه هـا 

عملیاتـى و در حـال اجـرا اسـت.
امیـرى بـا تاکیـد بـر اینکه قـرار اسـت در بحـث هاى 
اشـتغال زایـى، کارآفرینـى و توسـعه مراکـز خدماتى 
و تجـارى کار کنیـم و مسـیر جذب سـرمایه هـا را به 
ایـن سـو هدایـت مى کنیـم، بیان داشـت: شـهردارى 
شـاهین شـهر پـروژه هـاى خوبـى در زمینـه توسـعه 
مراکـز تفریحـى، گردشـگرى و اوقـات فراغـت بـراى 

سـرمایه، پول و بیمه کشور، توانمندى هاى شرکت هاى 
حاضـر در بـورس اوراق بهادار، ارایه خدمات نوین بانکى 
و بیمـه اى، کمک به تشـکیل سـرمایه دراقتصـاد ملى، 
افزایـش ظرفیت هـا بـراى رقابـت بـازار پول و سـرمایه 
کشـور با بازارهاى مشـابه منطقه و معرفى فرصت هاى 
سـرمایه گذارى در طرح هـاى کالن ملـى از مهم تریـن 

اهـداف برگـزارى Kish Invex 2016 اسـت.
عـالوه بـر این هـا، جلـب مشـارکت بخـش خصوصـى 
و سـرمایه گذاران داخلـى و خارجـى، ارایـه جدیدترین 
الگوهـاى تامیـن مالى بـراى طرح هاى سـرمایه گذارى 
و تبـادل اطالعـات فنى و تجـارى بین سـرمایه گذاران 
و مجریـان طرح هـاى سـرمایه گذارى، از دیگـر اهـداف 
در نظـر گرفتـه شـده براى ایـن رویداد بوده اسـت. این 

نمایشـگاه در 13 آبـان مـاه به کار خودپایـان داد.

نمایشـگاه اینوکـس 2016 کیـش تعریـف کـرده بود.
وى بـه معرفـى مهمترین پـروژه ها پرداخـت و گفت: 
پـروژه 30 هکتارى شـاهین شـهر شـامل بیـش از 40 
هـزار متـر مربع سـالن هـاى سرپوشـیده پـارك آبى، 
مجموعـه تفریحـى و گردشـگرى و بیـش از 20 هـزار 
متـر مربع فضاى تجـارى- خدماتى با یـک معمارى و 
طراحى نیازمند 1000 میلیارد تومان سـرمایه گذارى 

است.
شـهردار شـاهین شـهر با بیان اینکه پـروژه کمپینگ 
غـرب ایـن شـهر در زمینى به مسـاحت 140 هکتار از 
دیگـر پروژه هـاى معرفى شـده در این نمایشـگاه بود 
و افـزود: ایـن پروژه قابلیت جـذب 100 میلیارد تومان 
سـرمایه گـذارى را دارد همچنیـن مجموعـه تجارى و 
خدماتـى شـهید بهشـتى در اینوکـس 2016 معرفى 
شـد کـه بالـغ بـر 80 میلیـارد تومـان حجم سـرمایه 

گذارى آن اسـت.

شهردارى محمد آباد
شـهردار محمدآبـاد گفـت: در هشـتمین نمایشـگاه 
فرصـت هاى سـرمایه گـذارى کیش، پروژه هـاى ارگ 
تاریخـى محمدآبـاد، مجتمـع رفاهى -بهداشـتى امام 
رضـا، بـوم گردى منطقه و اکوتوریسـم این شـهر براى 
جذب سـرمایه، به سـرمایه گـذاران معرفى مى شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار ایمنـا مهـدى نصراصفهانـى در 
بازدیـد از پاویـون اصفهـان در هشـتمین نمایشـگاه 
فرصـت هـاى سـرمایه گـذارى کیـش، بـا اشـاره بـه 
اینکـه بایـد ظرفیت هاى اسـتان اصفهـان و مخصوصا 
شـهرهاى اطراف کالنشـهر اصفهـان را بپذیریم، اظهار 
داشـت: ما در قالب نمایشـگاه هایى که در طول سـال 
برگزار مى شـود این اسـتعداد وجود دارد که شهرهاى 

کوچـک داشـته هاى خـود را بـه نمایشـگاه بگذارند.
وى افـزود: اصفهان در نمایشـگاه فرصت هاى سـرمایه 
گـذارى کیـش در قالـب یک پاویون مشـترك بسـیار 
خـوب ظاهـر شـده و بخش هـاى دولتـى، خصوصى، 
خصولتـى در آن حضور دارند. همچنین شـهردارى ها 
بـه عنـوان یک نهـاد غیر دولتـى در قالب بسـته هاى 
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سـرمایه گذارى در حوزه گردشـگرى در این نمایشگاه 
حضـور پیدا کـرده اند.

شـهردار محمدآبـاد ابـراز امیـدوارى کـرد: در آینـده 
اى نزدیـک بـه عنـوان بخـش خصوصـى در صنعـت 
گردشـگرى بتوانیـم اسـتان اصفهـان و بـه خصـوص 
شـرق اصفهـان را که امـروز درگیر بدترین شـرایط بى 
آبـى اسـت از طریق صنعت گردشـگرى، بـوم گردى و 

کویرنـوردى احیـا کنیم.
وى بیـان داشـت: محمدآبـاد به عنوان شـهرى در 60 
کیلومتـرى جنـوب شـرقى اصفهان بـه عنـوان اولین 
شـهر تاریخى و گردشـگرى اسـت که توانسـتیم آن را 
بـه عنوان برند گردشـگرى در کنار کالنشـهر اصفهان 

معرفـى کنیم.
نصراصفهانـى گفـت: شـهر محمدآبـاد ظرفیـت هاى 
بسـیار زیادى در حوزه گردشـگرى دارد براین اسـاس 
در حـال مرمـت و بازسـازى برخـى از بناهـاى قدیمى 
آن هسـتیم و در حـال آمـاده کـردن هتـل هـاى 30 

سـوئیتى هستیم.

وى بـه احیـاى بحـث بوم گـردى در محمدآباد اشـاره 
کرد و گفت: این شـهر ارگ قدیمى و تاریخى دارد که 
درون آن موزه مردم شناسـى، تاالر سـنتى و رستوران 
سـنتى و هتـل اسـت و سـرمایه گذار بخـش خارجى 

مـى توانـد این محـل را احیـا و مرمت کند.
بـه گفتـه شـهردار محمدآبـاد، در این نمایشـگاه ارگ 
تاریخى محمدآباد، مجتمع رفاهى بهداشـتى امام رضا 
و بـوم گـردى منطقه و توریسـم طبیعت این شـهر به 
سـرمایه گذاران براى جذب سـرمایه معرفى مى شود.

مدیـرکل دفتـر جـذب و حمایـت از سـرمایه 
گـذارى اسـتاندارى اصفهـان: 

رونـق اصفهان از مسـیر جذب سـرمایه گـذار خارجى 
مـى گذرد

تصـاد بـازار: مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سـرمایه 
گـذارى اسـتاندارى اصفهان بـا تاکید بـر اینکه تالش 
داریـم تـا با اسـتفاده از حضور سـرمایه گـذار خارجى 
مسـیر رونق اقتصـادى اصفهان را دنبـال کنیم، گفت: 
تاکنـون 2 میلیـارد دالر سـرمایه گـذارى خارجـى در 
اسـتان جذب کردیم، اما این رقم در مقایسـه با سـایر 
اسـتان هـا عملکـرد خوبـى محسـوب نمـى شـود. به 
گـزارش خبرنگار اقتصـاد بازار از کیـش، پیش از ظهر 

امروز پنجشـنبه محسـن ایروانى در نشسـت... 
اقتصاد بازار: مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سـرمایه 
گـذارى اسـتاندارى اصفهان بـا تاکید بـر اینکه تالش 
داریـم تـا با اسـتفاده از حضور سـرمایه گـذار خارجى 
مسـیر رونق اقتصـادى اصفهان را دنبـال کنیم، گفت: 
تاکنـون 2 میلیـارد دالر سـرمایه گـذارى خارجـى در 
اسـتان جذب کردیم، اما این رقم در مقایسـه با سـایر 

اسـتان ها عملکرد خوبى محسـوب نمى شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـاد بـازار از کیـش، پیش از 
ظهـر امـروز پنجشـنبه محسـن ایروانـى در نشسـت 
تخصصـى افق فرصت هاى سـرمایه گذارى در اسـتان 
اصفهـان کـه در حاشـیه نمایشـگاه اینوکـس 2016 
کیـش برگـزار شـد؛ با اشـاره بـه اینکه نـگاه مدیریت 
اسـتان و برنامـه آن در بحث سـرمایه گـذارى به گونه 
اى بـوده کـه بـا تعریف سـند چشـم انـداز 1404 این 
سـند را براى استان نیز تعریف شـد، تاکید کرد: براین 
اسـاس اسـتان اصفهـان باید به جایـگاه برتر مبتنى بر 

علـم و فنـاورى و همـراه با رشـد اقتصادى برسـد.

وى تاکیـد کرد: براى رسـیدن به این چشـم انداز باید 
فنـاورى هاى جدید و منابع مورد نیـاز را جذب کنیم.
مدیـرکل دفتـر جـذب و حمایـت از سـرمایه گـذارى 
اسـتاندارى اصفهـان افـزود: عـالوه بـر این تـالش مى 
شـود در کنار دسـتاورهاى تامین مالى سرمایه گذارى 
در راسـتاى ارتقـا سـطح بهـره ورى و مدیریت اسـتان 
حرکـت کنیم و بخـش خصوصى و دولتى نیـز به این 

جمـع بندى رسـیده کـه این اتفـاق بیفتد.
وى بـا تاکیـد بر اینکه براى رسـیدن به ایـن مهم باید 
سـرمایه گـذار خارجـى را جـذب کنیم، تصریـح کرد: 
براین اسـاس باید بسـتر قانونـى فراهم شـود که البته 
ایـن مهـم در ایـران وجـود دارد امـا هنـوز بـه صورت 
کامل از ظرفیت هاى این قانون اسـتفاده نشـده است.
ایروانـى ادامـه داد: عالوه بر این ایجـاد ثبات اقتصادى، 
کاهـش نـرخ تـورم و کاهـش رتبه ریسـک مـى تواند 
در ایجـاد انگیـزه در بیـن سـرمایه گـذاران خارجـى 
بایـد زیرسـاخت هـاى  تاثیرگـذار باشـد همچنیـن 
فیزیکـى و غیرفیزیکـى جـذب سـرمایه گـذار فراهـم 

شود.
وى نمایشـگاه اینوکـس 2016 کیش را شـروع خوبى 
بـراى کارهـاى بـزرگ دانسـت و افزود: برپایـى پاویون 

اصفهـان بـا هماهنگـى و خـرد جمعى صـورت گرفته 
است.

مدیـرکل دفتـر جـذب و حمایـت از سـرمایه گـذارى 
اسـتاندارى اصفهـان در ادامـه بـا بیـان اینکه سـرمایه 
گـذاران داخلـى نیـز دغدغـه هایـى دارنـد، گفـت: در 
اسـتان به دنبال فراهم کردن زیرسـاخت ها هسـتیم.
وى در پایـان با تاکید بر اینکه 2 میلیارد دالر سـرمایه 
گـذارى خارجى در اسـتان جـذب کردیم، گفـت: این 
رقـم در مقایسـه بـا سـایر اسـتان هـا عملکـرد خوبى 

محسـوب نمى شود.

در گفـت و گـوى اختصاصى رئیس اتـاق تهران 
در حاشـیه نمایشـگاه کیش 2016 مطرح شد؛ 

پتانسیل باالى اصفهان براى جذب سرمایه گذاران 
اقتصـاد بـازار: رئیـس اتـاق بازرگانـى تهـران سـلیقه 
اصفهانـى در طراحـى و برپایـى یک پاویون مشـترك 
در نمایشـگاه اینوکـس کیش 2016 را قابل تحسـین 
توصیـف کـرد وگفـت: در حـال حاضـر حـوزه نفتـى 

کشـور و همچنیـن صنایع مختلفى چون گردشـگرى 
فرصـت هـاى خوبى بـراى جذب سـرمایه گـذاران در 

کشـور هستند.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـاد بـازار از کیش، مسـعود 
خوانسـارى در بازدیـد از پاویون اصفهان در هشـتمین 
نمایشـگاه فرصت هاى سـرمایه گذارى کیـش، درباره 
پاویـون اصفهـان، گفت: سـلیقه اصفهانـى در طراحى 
و برپایـى یـک پاویون مشـترك قابل تحسـین اسـت.
وى گفـت: آنچـه مسـلم اسـت بـا توجه بـه مجموعه 
پتانسـیل هاى اسـتان اصفهان، اگر کل این نمایشـگاه 
نیـز بـه اصفهان بـراى جذب سـرمایه گـذار اختصاص 

مـى یافت بـاز فضا کـم بود.
رئیـس اتـاق بازرگانـى تهـران همچنیـن در خصوص 
فضاى اقتصادى کشـور و جذب سـرمایه گذاران بعد از 
برجام، اظهار داشـت: متاسـفانه هنـوز آن طور که باید 
و شـاید هنوز فضا براى جذب سـرمایه گـذاران فراهم 

نشـده اما امیدواریـم به تدریج شـرایط تغییر کند.
وى مباحـث بانکى را مهمترین چالـش در عدم جذب 
سـرمایه گـذاران عنـوان کـرد و گفت: البته گشـایش 
هایى در سیسـتم بانکى صورت گرفته اما سـرعت آن 

هنوز ُکند اسـت .
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بـه گـزارش نـگاه شـهر این ورزشـگاه بـزرگ با مسـاحت بیـش از هـزار و  100 هکتار پس 
از 20 سـال بـا 650 میلیـارد ریـال هزینـه کـه 480 میلیـارد ریـال تکمیـل آن را شـرکت 

فوالدمبارکـه اصفهـان سـرمایه گـذارى کـرده به بهـره بردارى رسـید.
ورزشـگاه نقش جهان به شـکل بیضى در شـمال شـهر اصفهان بـراى ایجاد دهکـده بزرگ 
ورزشـى بـا معیارهـاى اسـتاندارد جهانـى در دو طبقـه مجهـز بـه زمیـن چمـن ، پیسـت 
دومیدانـى با مسـاحت شـش هـزار مترمربع وتونـل ماراتن 10 مترى  طراحى شـده اسـت.

تکمیـل ایـن ورزشـگاه بزرگ اردیبهشـت94به شـرکت فوالدمبارکه اصفهان واگـذار و پس 

افتتاح ورزشگاه 75 هزار نفرى نقش جهان اصفهان

ورزشگاه 75 هزار نفرى نقش جهان 
اصفهان با حضور معاون اول رییس 

جمهور افتتاح شد

 در جلسۀ هیات مدیرة سازمان همیارى مطرح شد:
برگزارى ویژة مراسم اربعین حسینى به 

میزبانى سازمان

جلسـه هیات مدیره سـازمان در روز یکشـنبه مـورخ 16 
آبـان 1395بـا حضور کلیه اعضاي هیات مدیره تشـکیل 
که پس از تالوتی چند از کالم ا... مجید رسـمیت جلسـه 
اعـالم گردیـد ، سـپس مدیرعامـل آخریـن رونـد اجراي 
مصوبـات قبلـی سـازمان گزارشـی ارائـه نمودنـد و آنگاه 
مسـائل قابـل طرح درهیات مدیـره را مطرح  کـه پس از 
بحـث و گفتگـو مصوبات ذیل مورد تصویب قـرار گرفت : 
1 - تصویـب کمـک هـاي ویـژه سـازمان در خصـوص 
برگـزاري هـر چـه بهتـر مراسـم اربعیـن حضـرت سـید 

الشـهداء .
 IT 2 - ارتقـاء سـطح کمـی و کیفـی سیسـتم هـاي
سـازمان به ویـژه در بحث پدافند غیـر عامل و جلوگیري 

از حمـالت سـایبري.

3 - برگزاري جلسـه هم اندیشـی تخصصـی در خصوص 
بزرگـراه  تبدیـل  در  سـازمان  گـذاري  سـرمایه  نحـوه 

اصفهان-دلیجـان بـه آزاد راه بـا مراجـع ذیربـط .
4 - اسـتقرار دفتـر شـرکت تعاونـی مسـکن شـهروند 

 . سـازمان  در  شـهرداران 
5 - واگـذاري 49 درصـد از سـهام سـازمان در شـرکت 
خدمـات بیمـه اي همیار مهر به  متقاضیان خرید سـهام 
بـا عنایـت بـه مصوبـات هیـات مدیـره و مصوبه شـوراي 

سـازمان و شـوراي اسـتان در ایـن خصوص . 
6 - انتقال 34 سـهم شـهرداري خوراسـگان به شهرداري 
اصفهـان بـا توجه به الحاق خوراسـگان به شـهر اصفهان.

7- گـزارش مدیرعامـل در خصـوص  نمایشـگاه فرصـت 
هـاي سـرمایه گـذاري کـه از 11 الـی 13 آبـان مـاه 

در کیـش برگـزار گردیـد و سـازمان بـه نمایندگـی از 
شـهرداریهاي اسـتان در آن نمایشـگاه با تخصیص غرفه 
اي ویـژه ، طرحهـاي شـهرداریهاي داراي قابلیـت جذب 

سـرمایه گـذار را بـه منظـر بازدیدکننـدگان در آورد.
8 - پیگیـري سـازمان بـراي احقاق حقوق شـرك تا آب 

بابـت معوقـات مربوطه از مراجـع ذیصالح . 
9- تصویـب خریـد خودروهـاي سـنگین برابـر تقاضاي 

شـهرداریهاي درخواسـت کننـده. 
10- طرح درخواسـت هاي شـهرداریها در جلسه و اتخاذ 

تدابیر الزم در خصوص مسـاعدتهاي مربوطه .
درجلسـه هیـات مدیـره مـوارد دیگـر مطـرح کـه در 
خصـوص آنهـا تصمیـم گیـري و جهـت اجـراء بـه مدیر 

عامـل سـازمان تفویـض گردیـد. 

از 18 مـاه امـروز افتتاح  شـد.
معـاون اول رییس جمهور در آیین افتتاح این ورزشـگاه گفـت: با بهره بردارى از مجهزترین 
ورزشـگاه ایـران بـا ویژگى منحصربه فرد در نوع سـازه یکـى از بزرگترین منابـع درآمدزایى 
در ورزش کشـور با اسـتفاده از شـرایط میزبانى دیدارهاى داخلى و بین المللى فراهم شـد.

اسـحاق جهانگیرى طوالنى شـدن مدت سـاخت این ورزشـگاه بزرگ را مربوط به مشکالت 
بودجـه و اختـالف مدیریتـى در دوران گذشـته بیـان کـرد و  افزود: تکمیل ورزشـگاه نقش 

جهـان بـا واگذارى به شـرکت فوالدمبارکه پس از 18 ماه سـتودنى اسـت.
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و  شـهردارى ها  سـازمان  قائم مقـام 
 20 تنهـا  گفـت:  کشـور  دهیارى هـاى 
کشـور  شـهردارى هاى  بودجـه  درصـد 
پایـدار اسـت و 80 درصـد ایـن بودجـه 
پروانـه  و صـدور  از محـل ساخت وسـاز 

مى شـود. ایجـاد  سـاختمانى 
اردبیـل،  از  خبرگزارى هـا  گـزارش  بـه 
خلیـل راحتـى پیـش از ظهر پنجشـنبه 
11 شـهریور در گردهمایـى شـهرداران، 
شـوراها، نظام مهندسى سـاختمان استان 
بـا اعضـاى کمیسـیون عمـران مجلـس 
شـوراى اسـالمى که در سـالن اجتماعات 
نظام مهندسـى اردبیـل برگزار شـد، اظهار 
داشـت: شـهردارى هاى کشـور در حـال 
مواجـه  بـا مشـکالت متعـددى  حاضـر 
هسـتند که ایـن مشـکالت در حوزه هاى 
درآمـدى، مدیریتـى، اسـتخدامى و چنـد 
حـوزه دیگـر بـوده کـه مـا بـراى برطرف 
الیحه هایـى  نارسـایى ها  ایـن  کـردن 
ازجملـه الیحه مدیریت شـهرى را تدوین 
کـرده و ابهامـات برطرف شـده اسـت که 
ایـن الیحه هـا بعـد از تائیدیه کمیسـیون 
خصوصـى و فرعـى تصویـب و به مجلس 

شـوراى اسـالمى ارسـال مى شـود.
وى افـزود: الیحه ایجـاد درآمدهاى پایدار 

نیـز ازجمله این الیحه ها بـوده چراکه این 
الیحه از اهمیت بسـیار ویـژه اى برخوردار 
بـوده و دلیـل ایـن موضوع این اسـت که 
20 درصـد بودجه شـهردارى هاى کشـور 
ایـن  درصـد  و 80  اسـت  بـوده  پایـدار 
بودجـه از محل ساخت وسـاز سـاختمانى 
و صـدور پروانـه تأمین مى شـود کـه این 
موضوع براى شـهردارى ها مشـکل آفرین 
بـوده و شـاهد هسـتیم کـه بـا کاهـش 
آمـار ساخت وسـاز فعالیت هـاى عمرانـى 
و شـهرى شـهردارى ها در کشـور متوقف 

شود.
و  شـهردارى ها  سـازمان  قائم مقـام 
درواقـع  گفـت:  کشـور  دهیارى هـاى 
هزینـه  یـک  شـهردارى ها  بـراى  بایـد 
نگهداشـت شـهر به صورت درآمـد پایدار 
نگه داشـته شـود تـا شـهردارى ها از قبال 
این موضوع مشـکلى نداشـته باشـند و از 
هزینـه ساخت وسـاز از صـدور پروانـه نیز 
بتوانند بـراى تکمیل و بهره بردارى سـایر 
پروژه هـاى عمرانـى و شـهرى اسـتفاده 
کننـد کـه ایـن موضـوع در دسـتور کار 
همیـارى و شـهردارى هاى  کشـور قـرار 
دارد و در تدویـن الیحـه درآمدهاى پایدار 

بـه ایـن موضـوع توجـه شـده اسـت.
راحتـى تصریـح کـرد: در حـال حاضـر 
کشـور  شـهردارى هاى  از  بسـیارى  در 
افـراد زیـادى اسـتخدام و مشـغول به کار 
هسـتند که نارسـایى هایى در ایـن رابطه 
وجـود دارد و بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن 

قائم مقام سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور:

80 درصد بودجه شهردارى ها از صدور پروانه 
ساختمانى تامین مى شود

موضوع الیحه اسـتخدامى شهردارى هاى 
کشـور را تدویـن کـرده و بعـد از تائیدیـه 
کمیسـیون هاى تخصصـى و فرعـى براى 
تصویب ارسـال خواهد شـد که امیدواریم 
تـا قبل از پایـان دوره فعالیت دوره یازدهم 
ایـن الیحه ها تصویب و در شـهردارى هاى 
کشور عملیاتى شـود تا مشکالت ناشى از 

ایـن مـوارد نیـز کاهش پیـدا کند.
وى بیـان کرد: شـهردارى ها نبایـد انتظار 
داشـته باشـند کـه از مرکـز بـراى آنـان 
اعتبـارات واریـز شـود چراکـه خـود بایـد 
جـذب  و  پایـدار  درآمـد  ایجـاد  دنبـال 
سـرمایه گذار بـراى پروژه هـاى عمرانـى و 
شـهر خود باشـند  کـه در رابطـه با بحث 
ساخت وسـاز سـاختمانى نیز اگـر ارتباط 
نظام مهندسى سـاختمان و شـهردارى ها 
سـازنده باشـد قطعاً بسـیارى از مشکالت 
ساخت وسـاز و موانـع پیـش رو در ایـن 

بخـش نیـز برطـرف مى شـود.
و  شـهردارى ها  سـازمان  قائم مقـام 
گفـت:  همچنیـن  کشـور  دهیارى هـاى 
مـا چندیـن انتظـار از شـهردارى ها داریم 
دادن  بهـا  بـه  مربـوط  اول  انتظـار  کـه 
شـهردارى ها به کسـب درآمدهـاى پایدار 
اسـت چراکـه شـهردارى ها بایـد به عنوان 
ارگان مسـتقل از درآمدهـاى دولتـى بـه 
فکـر کسـب درآمدهـاى پایـدار محلـى 

شند. با
راحتـى در بخش دیگرى از سـخنان خود 
اضافـه کرد: شـهردارى ها بایـد 30 درصد 

درآمـد خـود را از محـل بخش خصوصى، 
30 درصـد را از محل افزایـش بهره ورى و 
30 درصـد را نیـز از محل منابـع درآمدى 
کـه  کننـد  تأمیـن  ملـى  و کمک هـاى 
قطعـاً در این راسـتا افزایش بهـره ورى در 
ساخت وسـازها بسـیار مهـم و اساسـى به 

مى رسـد. نظر 
وى در ادامـه  اظهـار کـرد: ضـرورت دارد 
ارتباط بین نظام مهندسـى و شـهردارى ها 
در حـوزه ساخت وسـاز، صـدور پروانه هـا 
و کارهـاى منسـجم و متحـد بـه شـکل 
مطلوب انجام شـود کـه ضـرورت دارد در 
ایـن باب یک هماهنگـى و همدلى نیز به 

وجـود آید.
وى تصریـح کـرد: اینکـه اعـالم مى شـود 
ظرفیـت مهندسـى اسـتان اردبیـل 40 
سـاالنه  امـا  اسـت  مترمربـع  میلیـون 
یک میلیـون مترمربـع پروانه سـاختمانى 
صـادر مى شـود، بایـد بـه سـمتى حرکت 
کنیـم تـا بـا کاهـش متـراژ پروانه هـاى 
صادرشـده، بازار جدید کار براى مهندسان 

آید. فراهـم 
راحتـى ارائه خدمات مشـاوره اى را زیبنده 
نظام مهندسـى توصیـف کـرد و گفـت: 
بـا توجـه بـه اینکه محور توسـعه اسـتان 
اردبیـل توجـه بـه بخـش کشـاورزى و 
گردشـگرى اسـت، قطعـاً برنامه ریزى هـا 
در ایـن حـوزه بایـد به سـمتى باشـد تا از 
ظرفیت بـه وجود آمده در رفع مشـکالت 

و نارسـایى ها اسـتفاده شـود.

خانـم آنـه بابر جهانگرد دوچرخه سـوار آلمانى که در محـور مواصالتى اصفهان-
تهـران در نزدیکـى شاهین شـهر دچـار حادثـه شـده و تمـام دارایـى خـود را 

ازدسـت داده بـود موردتکریـم و احتـرام شـهردارى شاهین شـهر قـرار گرفت.
خانـم آنـه بابـر در دیـدار بـا حسـین امیـرى شـهردار شاهین شـهر با تشـکر از 
مهمان نـوازى و تکریـم شـهردارى گفت: در کشـور آلمـان تنهـا از مهمان نوازى 

ایرانى هـا شـنیده بـودم ولـى در ایـران ایـن موضـوع را بـه واقعیـت دیدم.
حسـین امیـرى شـهردار شاهین شـهر نیـز در این دیـدار ضمن اظهار تأسـف از 
حادثـه پیش آمـده بـراى خانـم آنـه بابر گفـت: از اینکه ایـران را بـراى گردش و 

آشـنا شـدن با تاریخ و تمدن کهن و ارزشـمند آن انتخاب نموده اید، خوشـحالم.
وى تصریـح کـرد: بر اسـاس آموزه ها و تعالیم دینى مهمان نوازى و تکریم کسـى 
کـه درراه مانـده از وظایـف مسـلمانى ما ایرانیان اسـت و در این راسـتا منتى بر 

کسـى نخواهیم داشت.
قابل ذکـر اسـت در پایان جلسـه هدایایى نیز به رسـم یادبود از طرف شـهردارى 

شاهین شـهر به ایشـان تقدیم گردید.

جهانگرد آلمانى موردتکریم 
و احترام شهردارى 

شاهین شهر قرار گرفت
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بـه اطـالع کلیـه اعضا شـرکت تعاونى مسـکن مذکور مى رسـاند جلسـه مجمع عمومى عـادى به طور فـوق العاده ایـن تعاونى روز پنج شـنبه مورخ 
95/9/4 سـاعت 3 بعدازظهـر در محـل تـاالر شـهروند واقـع در خیابان جى تشـکیل مى گـردد لذا از اعضا محتـرم دعوت به عمل مى آید در جلسـه 

مذکر شـرکت نمایند:
دستور جلسه: 1- ارایه گزارش صورت هاى مالى سال هاى 1386 تا 1394 و تصویب صورت هاى مالى و ترازنامه

2- انتخاب هیئت مدیره اصلى و على البدل 3- انتخاب بازرس اصلى و على البدل 4- پذیرش اعضا جدید به تعاونى
5- اخذ تصمیم نسبت به تعیین سهام و یا افزایش آن  6- تعیین خط مشى آینده

ضمنا کسـانى که مایل هسـتند، کاندیداى هیئت مدیره یا بازرس شـوند الزم اسـت یک هفته قبل از برگزارى جلسـه نسـبت به تکمیل فرم هاى 
مربوطـه اقدام نمایند.

شرکت تعاونى مسکن شهروند اصفهان

دسـتیار رییس جمهـور در امـور حقـوق شـهروندى 
بـا تأکیـد بـر اهمیـت و تأثیرگـذارى سـازمان هاى 
مى تواننـد،  سـمن ها  گفـت:  (سـمن ها)،  مردم نهـاد 
گفتمـان حقوق شـهروندى را از دغدغـه اى ظاهرى و 
روشـنفکر مآبانه خـارج کرده و به مطالبـه اى جدى و 

عمومـى تبدیـل کنند.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانى دولـت، الهـام امین 
زاده در دیـدار جمعـى از نماینـدگان سـازمان هاى 
مردم نهـاد بابیـان اینکه جامعـه نیازمند برخـوردارى 
از حقـوق شـهروندى اسـت، اظهـار داشـت: حقـوق 
شـهروندى متعلـق و حـق همه مـردم ایران اسـت و 
اختصـاص به فضاهاى روشـنفکرى نـدارد و همه باید 
تـالش کنیـم به مطالبـه همگانى تبدیل شـده و همه 

از مزایـاى آن برخـوردار شـوند.
وى با اشـاره به وجود حـدود 11 هزار عنوان قانون در 
کشـور و اینکـه هیچ شـهروند و حقوق دانى نمى تواند 

بـه اطـالع کلیه اعضا شـرکت تعاونى مسـکن مذکور مى رسـاند جلسـه مجمـع عمومى فـوق العاده این شـرکت تعاونـى در تاریـخ 95/9/4 روز 
پنـج شـنبه راس سـاعت 2 بعـداز ظهـر در محـل تاالر شـهروند اصفهان واقع در خیابان جى تشـکیل مى گـردد لذااز اعضاى محتـرم دعوت به عمل 

آید در جلسـه مذکور شـرکت نمایند.
دستور جلسه: 1- تصویب اساسنامه جدید  2- تصویب مدت فعالیت شرکت تعاونى  3- اصالح و تغییر بند 12 اساسنامه 

بدیهى است اعضا مى توانند در صورت عدم حضور نماینده خود را به صورت کتبى معرفى نمایید

ادعـا کنـد کـه از همـه ایـن قوانیـن آگاهـى دارد، گفت: 
متأسـفانه مـردم اطـالع کمـى از قوانین و حتـى حقوق 
قانونـى خوددارنـد و در ایـن خصـوص ارائـه آموزش هاى 
عمومـى در کنـار تنقیـح قوانیـن یـک موضـوع ضرورى 

است.
امیـن زاده خاطرنشـان کـرد: سـمن ها و سـازمان هاى 
مردم نهـاد مى توانند به صـورت چهره به چهـره، گفتمان 

حقـوق شـهروندى را به مـردم آمـوزش دهند.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندى:

سمن ها مى توانند گفتمان حقوق شهروندى را به مطالبه اى جدى و عمومى تبدیل کنند

و  ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـا  بى تردیـد  افـزود:  وى 
توانمنـدى سـمن ها مى تـوان در اداره امـور کشـور 
موفق تـر بـود و دولت به تقویت و اسـتفاده از ظرفیت 

سـمن ها توجـه جـدى دارد.
امیـن زاده تصریح کرد: بایـد مطالبه و عطش حقوق 
شـهروندى در جامعـه و میـان آحـاد مـردم شـکل 
بگیـرد و در ایـن راسـتا بـه دنبـال برنامه ریـزى و 
عمل هسـتیم و از همراهى و مشـارکت سازمان هاى 

مردم نهـاد در ایـن زمینـه اسـتقبال مى کنیـم.
در ایـن جلسـه نمایندگان تشـکل ها و سـازمان هاى 
مردم نهـاد و همچنیـن کارشـناس سـازمان همیارى 
سـخنان  در  اصفهـان  اسـتان  شـهردارى هاى 
جداگانـه اى دغدغه هـا، پیشـنهاد ها و سـؤاالت خـود 
را مطـرح کردنـد و دسـتیار رییس جمهـور در امـور 
حقـوق شـهروندى نیـز در پایـان بـه سـؤاالت آنـان 

پاسـخ داد.

همکـار گرامى
 جناب آقاى نمـازى

مصیبت وارده درگذشـت مادر گرامیتان را خدمت شـما تسـلیت عرض نموده 
و از درگاه خداونـد سـبحان براى آن مرحومـه  رحمت وغفران و براى حضرت 

عالى صبر و شـکیبائى مسئلت مى نمائیم.

همکـار گرامى 
جناب آقاى لقمانـى

 شهـردار محتـرم کمشچه

مصیبت وارده درگذشـت پدر گرامیتان را خدمت شـما تسـلیت عرض نموده 
و از درگاه خداونـد سـبحان بـراى آن مرحوم  رحمت وغفـران و براى حضرت 

عالى صبر و شـکیبائى مسـئلت مى نمائیم.

آگهى نوبت دوم مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت تعاونى مسکن شهروند اصفهان
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استاد نادر قلى نادرى رانانى کیست؟
اسـتاد نـادر قلـى نـادرى رانانى در سـال 1317 در روسـتاى راران در شـمال شـرقى 
اصفهـان چشـم به جهـان گشـود، وى تحصیـالت ابتدایـى خـود را در خوراسـگان، 
متوسـطه را در اصفهـان و دوره عالـى را با پذیرش کار و مسـئولیت در تهران سـپرى 
کرد، در دوران جوانى به اشـتغال در ارتش و دایره مهندسـى وزارت کشـور پرداخت و 
چون روحش باکارهاى ادارى سـازگار نبود، از سـمت خود استعفا داد و از سال 1345 
در مزارعـى مشـغول بـه کشـاورزى اسـت و در این مدت، گذشـته از کار کشـاورزى، 
بیشـى از نیمـى از اوقـات شـبانه روز خـود را به مطالعـه و تحقیق و بخـش مهمى از 
عمر خود را به مسـافرت و جهانگردى گذراند و ازسـال 1350 تابه حال، بیش از 435 
مسـافرت به داخل و خارج از کشـور داشـته اسـت که حاصل تحقیقات و جهانگردى 
وى، خلـق بیـش از 60 اثـر و چندیـن اثر مسـتند و مصور اسـت که درزمینـۀ قرآن، 
ادبیـات، تاریـخ و هنـر داشـته اسـت کـه نمونه هایـى از آن شـامل نمونه هـاى خطى 
پنج هزارسـاله تاریـخ و خط، و تحقیـق و عکس بردارى از چند هـزار جلد قرآن خطى 
اسـت، عـالوه بر ایـن وى مؤلف کتاب هایى نیز هسـت و درنهایت بااینکه بسـیارى از 

کشـورها و مناطـق دنیا را مشـاهده کرده معتقد اسـت کـه نام زیبا و مقـدس وطن، 
همیشـه برایـش عزیـز و محترم بوده و با شـعرى این احساسـش را بیـان مى کند؛

در سفر گر روم بینى یا ختن
از دل تو کى رود حب الوطن.

تواضع و فروتنى اسـتاد نادرى در همه سـلوکش، دوسـتان و خانواده و هرکسـى که 
دقایقـى از عمـرش را بـا او سـپرى مى کند مجـذوب رفتار خود مى کنـد، این محقق 

فرهیخته معتقد است؛
هرچه دانش بیشتر، وامانده تر از زندگى

هر چه کمتر فهم، کبر و خودنمایى بیشتر
وى همیشـه بهره مندى از مواهب و نعمت هاى خدادادى را معلول سـه عامل عنایت 
خداونـد متعـال، رضایـت و دعاى خیر پدر و مادر و عشـق و پشـتکارش مى داند و در 

پایـان کالم خود را با این سـخن به پایـان مى برد؛
یارب تهى مکن از مى عشق جام ما                                  

 از معرفت بریز شرابى به کام ما

محقق، پژوهشگر و جهانگرد اصفهانى در دیدار با
 مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان:

خانه اصفهانـى ها موزه است
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اسـتاد نادر قلى نـادرى رارانـى، محقق، پژوهشـگر تاریخ 
و فرهنـگ و ادبیـات و جهانگـرد اصفهانـى در دیـدار بـا 
اسـتان  شـهردارى هاى  همیـارى  سـازمان  مدیرعامـل 
اصفهـان بـا اشـاره به اینکـه وى تاکنـون بیـش از صدها 
سـفر بـه 80 کشـور جهـان داشـته اسـت گفـت: سـفر 
بایـد همـراه با یـک پیش آگاهـى و ممارسـت و ره آوردى 
فرهنگى و عقالیى باشـد که در آن انسـان پخته، صبور و 

بانشـاط و سـالم مى شـود.
همیـارى  سـازمان  عمومـى  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان  مدیرعامـل  اصفهـان،  اسـتان  شـهردارى هاى 
همیـارى شـهردارى هاى اسـتان اصفهـان در دیـدار بـا 
اسـتاد نادر قلـى نادرى، پژوهشـگر و جهانگـرد اصفهانى 
کـه در منزل وى برگزار شـد از تالش ها و مسـاعدت هاى 
وى در حـوزه فرهنـگ، تاریـخ و گردشـگرى تقدیـر کرد.

در ایـن دیـدار صمیمانـه اسـتاد نادر قلـى نـادرى رارانى 
سـفر را موهبتى الهى دانسـت و گفت: بزرگ ترین فلسفه 
گردشـگرى دیـدن هنرنمایى هاى خالق و خلقت بشـر و 
توانایى هـاى آن و تکثر عقیده و سـالیق آن در حوزه هاى 

است. مختلف 
وى بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون بـه بیـش از 70 کشـور 
سـفر داشـته اسـت، محـور سـفرهاى خـود را کشـف 
انسـانیت، محبـت به خلـق و خدمـت به هم نـوع عنوان 
و خاطرنشـان کـرد: سـفر و مشـاهده آثـار صنـع الهى و 
همچنین سـاخته هاى دسـت بشریت، انسـان را به کمال 

نزدیـک مى کنـد.
اسـتاد نـادرى بـه ارکان اساسـى موردنیـاز گردشـگران 
بـراى سـفر بـه یـک منطقـه جغرافیایـى اشـاره کـرد و 
گفـت: مهم تریـن ضرورت هـا و جاذبه هـا بـراى جلـب 
نظـر توریسـت براى سـفر، داشـتن امنیت، رفـاه و غناى 
فرهنگى در آن منطقه اسـت که خوشـبخاته تمامى این 

مـوارد در ایـران اسـالمى وجـود دارد.

وى در ادامـه افـزود: عـالوه بـر مـواردى کـه ذکـر شـد 
بهتریـن و زیباتریـن چیـزى کـه نظـر توریسـت ها را به 
خـود جلـب مى کنـد رفتـار و محبتى اسـت کـه آن ها از 
مـردم مى بینند که خوشـبختانه مردم ایـران رفتار خوب 

و مناسـبى بـا گردشـگران دارند.
 ایـن پژوهشـگر سـفر در ادامه سـخنان خود گفـت: اگر 
امـکان ایـن مسـئله وجـود داشـته باشـد کـه بـه همـه 
گردشـگران خارجـى کـه بـه ایـران سـفر مى کننـد یک 
دفترچـه راهنمـاى گردشـگرى بـا جزییـات کامـل داده 
شـود و عـالوه بر این بـراى کلیه خریدهاى آنـان از ایران، 
فاکتـور رسـمى ارائـه شـود، ایـن مسـئله تأثیـر مطلوبى 
برگردشـگران خواهـد گذاشـت، مضـاف بـر اینکـه اگـر 
بتـوان یـک هدیه خـوب ارزان قیمـت از صنایع دسـتى و 
یـا شـیرینى هاى اصفهـان و ایـران بـه آن ها تقدیم شـود 

حرکـت بسـیار خوبـى خواهـد بود.
اسـتاد نـادرى بـر ضـرورت سـرمایه گذارى همـه نهادها 
به ویـژه شـهردارى ها در عرصـه گردشـگرى به منظـور 
حفـظ آثـار تاریخـى و توسـعه اقتصـادى مناطـق تأکید 
کـرد و گفـت: شـهردارى ها حتمـاً بایـد در حوزه هـاى 
گردشـگرى سـرمایه گذارى کننـد و در ایـن خصـوص 
به جاسـت کـه اطالعـات و دانـش الزم به مردم نیـز داده 
شـود کـه فرهنگ جامعـه ظرفیـت پذیرش گردشـگر را 
داشـته باشـد و عـالوه بـر ایـن، آموزش هـاى الزم نیز به 
گردشـگران در خصوص آداب ورسـوم و فرهنگ و قوانین 
نانوشـته و نحوه دسترسـى هاى صحیح و درست به آن ها 

داده شـود.
وى بـه نقـل خاطراتـى از سـفرهاى خـود به اقصـا نقاط 
جهـان پرداخـت و گفـت: در سـفرهایم از حضـور در 
چیـن بـه خاطـر نظـم و پاریـس لذت بیشـترى بـردم و 
در مراکـش نیـز به علـت اینکه حفاظت خوبـى از میراث 
باسـتانى خـود کردنـد حـس بهتـرى داشـتم و در همه 

شـهرهایى کـه گذر کـردم روحیـات و وضعیـت یونان و 
سـن پترزبورگ را بـه اصفهـان نزدیک تـر یافتـم.

ایـن جهانگـرد اسالم شـناس که آیـات بسـیارى از قرآن 
کریـم را حافـظ اسـت بـر ضـرورت شناسـایى ایـران 
اسـالمى بـه همـه جهانیـان تأکیـد کـرد و گفـت: بـه 
نظـر مـن رسـانه هاى گروهـى نقـش بسـیار خوبـى در 
شناسـایى ایـران به خـارج و آموزش مهارت هـاى رفتار با 
گردشـگران به مـردم مى توانند داشـته باشـند، آگاهى و 
احترام به توریسـت ازجمله مسـائل مهمى است که باید 
بـر روى آن بیشـتر کار فرهنگـى انجام داد و در بسـیارى 
مـوارد باید تالش کنیـم که از برخى رفتارهاى نادرسـت 

در حـوزه تعامـل با گردشـگران پیشـگیرى کنیم.
اسـتاد نادرى خاطرنشـان کرد: در بسـیارى از کشورهاى 
دنیـا بافت هـاى تاریخى اصالـت خود را حفـظ کرده اند و 
به جاسـت کـه در ایران نیز براى آثـار تاریخى حریم قائل 
شـویم و بافت هـاى تاریخـى به همان شـکل قبلى حفظ 
و حراسـت شـوند و از ساخت وسـازهایى که بـا این نما و 

شمایل مغایر اسـت پرهیز کنیم.
ایـن پژوهشـگر تاریـخ در ادامـه افـزود: در بسـیارى از 
خانه هـاى اصفهانى هـا، عتیقه هـاى نایابـى وجـود دارد 
کـه برخـى از آن هـا شـاید در مـوزه لـوور پاریـس هـم 
نباشـد و بـه نظر من به جاسـت کـه مـوزه اى تاریخى در 
اصفهان تأسـیس شـود که مردم حاضر باشـند عتیقه اى 
خـود را به آنجا بسـپارند، چـون بسـیارى از هنرمندان و 
خانواده هـاى اصیـل اصفهانى هسـتند که آثار زیـادى را 
در منـزل خوددارنـد، امـا قصـد فـروش آن هـا را ندارند و 
مى داننـد که بعد از فوتشـان، این میـراث از بین مى رود، 
از همیـن رو بـه نظـرم اگـر در اصفهـان مـوزه اى در این 
رابطـه تشـکیل شـود، به یقین ما مـوزه اى در حـد و وزن 

موزه لـوور پاریـس خواهیم داشـت.

محقق، پژوهشگر و جهانگرد اصفهانى در دیدار با مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان:

سفر، محملى براى آموزش صبر و مشاهده مخلوقات الهى است/
در خانه  اصفهانى ها، عتیقه هاى نایابى وجود دارد که برخى از آن ها در موزه لوور پاریس هم نیست
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فرهنـگ  شـگفتى هاى  مهـد  اصفهـان  سـرزمین 
و تاریـخ بشـرى اسـت. سـرزمینى بـا 107 شـهر 
کـه چـون مشـعل هایى فـروزان بـر تـارك ایـران 
را  فیـروزه اى اش  آسـمان  و  شـعله ورند  اسـالمى 
روشـن مى کنند. سـرزمینى با شـهرهایى شگفت و 
روایت هایى از سـیر زیسـت انسـان هایى کـه در هر 
دوره از تاریخ توانسـته اند برگ زرینى را در سـاختن 

ایـن فرهنـگ رقـم بزنند.
بـه گـزارش خبرنگار اعزامى نگاه شـهر به گلپایگان، 
گاهـى بایـد بجاى توجـه صرف به درجه شـهردارى 
هـا، بـه سـیر فعالیت هـا و توانایى هـاى آن بـا در 
نظـر گرفتـن تـوان داخلـى و نیرویـى کـه مصروف 
خدمت رسـانى بـه شـهروندان آن شـهر مى شـود 

توجـه نمود.
در سـفر اخیـر بـه شـهر گلپایـگان عـالوه بـر آنکه 
شـناخت خوبى از این شـهر بدسـت آوردیم، با سـیر 
فرصت هـاى  و  فرهنگـى  و  عمرانـى  فعالیت هـاى 
کـه  هفت هزارسـاله  شـهر  درایـن  سـرمایه گذارى 
چون نگینى در آسـمان اصفهان مى درخشـد، آشنا 

شدیم.
شـهردارى گلپایـگان باقدمتـى 90 سـاله ازجملـه 

شـهردارى هاى پرسـابقه ایران اسـت که شـهرداران 
زیـادى را بـه خـود دیـده و در هـر دوره زمانـى، بنا 
به مقتضـاى زمانـه و سـطح توانمندى هـاى مدیران 
شـهرى، خدماتـى را بـه شـهر و شـهروندان محترم 

خـود ارائـه نموده اسـت.
ایـن شـهردارى بـا دارا بـودن مدیـران و کارمندانى 
توانـا و ارزشـمند توانسـته اسـت با توجه بـه مقوله 
مطرح شـده در منویـات مقـام معظـم رهبـرى در 
اقتصـاد مقاومتـى و مبحـث درون زایـى  موضـوع 
و  داخلـى  تـوان  بـه  توسـل  بـا  و  برون گرایـى  و 
و  اساسـى  گام هایـى  مـدون،  برنامه ریزى هـاى 
پربرکت را در جهت تحقق بخشـیدن به فرمایشـات 

بـردارد. معظم لـه 
درایـن راسـتا و بـا توجـه بـه ویژگى هـاى تاریخى، 
فرهنگـى و اقتصـادى این شـهر و نگاه مسـئولین و 
مدیران داخلى و اسـتانى، مباحث بسـیار جالبى در 
برندسـازى و برجسـته نمودن این توانایى ها در نظر 
گرفته شـده اسـت که از جمله این ویژگى هامى توان 
به ظرفیت جذب گردشـگر با تکیه بر شـگفتى هاى 

طبیعـى و تاریخى این شـهر اشـاره کرد.
شـهر  شـهردار  جمالـى  امیـن  محمـد  مهنـدس 
گلپایـگان در ایـن رابطـه اظهـار داشـت: باتوجـه به 
اینکه شـهر گلپایـگان از جمله شـهرهاى باسـتانى 

ایـران زمیـن بـا قدمتـى بیـش از هفت هـزار سـال 
و مردمـى فرهنـگ دوسـت، شـیفته اهـل بیـت و 
هنرمنـد اسـت، مـا تصمیم گرفتیـم با تکیـه براین 
ویژگى هـا و لبیـک گفتـن بـه دعـوت مقـام معظم 
رهبـرى در رابطـه با شـعار سـال مبنى بـر «اقتصاد 
مقاومتى، اقـدام و عمل» با شناسـایى، ارزش گذارى 
جـذب  جهـت  اساسـى  زیرسـاخت هاى  ایجـاد  و 
سـرمایه گذار بـرگ زرینى را در آینده درخشـان این 

شـهر رقـم بزنیم.
جمالـى بـا بیـان ایـن نکتـه کـه هرشـهردارى بنـا 
بـه حیطـه وظایف خـود مى توانـد از پتانسـیل هاى 
راسـتاى  در  شـهروندانش  و  شـهر  خـود،  درونـى 
اسـتفاده بهینـه از فرصت هـاى اقتصـادى اسـتفاده 
کنـد ادامـه داد: بـا تمـام مشـکالتى کـه بـه تبـع 
وضعیـت اقتصـادى کشـور بوجـود آمـده اسـت ما 
توانسته ایم بسـترهایى را براى جذب سرمایه گذاران 
عالقمند به حیطه فعالیت هـاى اقتصادى در حیطه 

صنعـت و گردشـگرى مهیـا کنیم.
شـهردار گلپایـگان بـا اشـاره بـه گـزارش عملکـرد 
شـهردارى در سـال 94 و 3 ماهه اول سال 95 ادامه 
داد: بـا توجـه بـه فضـاى عمومـى اقتصـاد کشـور و 
ایـن مسـئله کـه شـهردارى ها در سـال هـاى اخیر 
بـا مشـکالت اقتصـادى فراوانـى روبـرو بوده انـد مـا 

گلپایگــان؛
 شهر صنوبـرهاى باالبلنـد شهر صنوبـرهاى باالبلنـد

سفـــرنامه

 این بار سـرى زدیم به یکى از شـهرهاى
اصفهان استان 
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توانسـته ایم بـا کلنگ زنـى، پیشـروى 
 40 از  بیـش  از  بـردارى  بهـره  و 
پـروژه عمرانـى و فرهنگـى در جهت 
شـریف  مـردم  بـه  خدمت رسـانى 
گلپایـگان، گام هایـى را بـا تـوان خود 
مى توانـد  گام هـا  ایـن  کـه  برداریـم 
پلکانـى بـراى صعـود ایـن شـهر بـه 
جایـگاه اصلـى خـود در آینده باشـد.
محمـد امین جمالى بابرشـمردن این 
نکتـه کـه شـهر گلپایـگان در مسـیر 
راه ابریشـم قـرار داشـته و تنها همین 
یـک ویژگى مى تواند سـکوى پرشـى 
جهانـى بـراى معرفـى شهرباسـتانى 
افـزود:  باشـد  دنیـا  بـه  گلپایـگان 
درخواسـت من از مدیران و مسئوالن 
دلسـوز اسـتان و کشـور این است که 
بـا توجـه ویـژه بـه ظرفیت هـاى این 
شـهر و بـا حمایت هـاى خـود بسـتر 
رشـد گلپایـگان را کـه بـدون شـک 
بـه سـرافرازى ایـران اسـالمى منجـر 

خواهـد شـد مهیـا نمایند.
شـهردارگلپایگان در پایـان بـا اشـاره 
سـاماندهى  طرح هـاى  مقولـه  بـه 
شـهر اذعـان داشـت: بـه یـارى خـدا 
مـا توانسـته ایم بـا اعمـال رفتارهـاى 

مدیریتى سالم و توجه به خصوصیات 
بى رویـه  رشـد  از  گلپایـگان  شـهر 
سـاخت و سـاز جلوگیـرى کنیـم تـا 
منظـر زیباى این شـهر باسـتانى را از 
هجـوم آهـن و بتـون ایمـن داریم که 
ایـن مسـئله خـود نقطـه عطفـى در 
سـالمت محیـط زیسـت، چشـم انداز 
و ویژگى هـاى منحصـر بـه فرد شـهر 

گلپایـگان خواهـد بود.
شهرسـتان گلپایگان از جمله مناطق 
بسـیار منحصـر بـه فـرد ایـران بـوده 
کـه در طـى هزاره هـا بخـش اعظمى 
از تاریـخ و فرهنـگ ایـران اسـالمى 
را رقـم زده اسـت. منـاره سـلجوقى 
در ایـن شـهر بـه عنـوان بلندتریـن و 
تنهـا فانـوس صحرایـى ایران بر سـر 
راه جاده ابریشـم و روشـنگر راه قافله 
هایى که از آن مى گذشـتند، از جمله 
مقاصد گردشـگرى اسـت که نیازمند 

توجـه و عنایت بیشـترى اسـت.
ایـن شـهر کـه در وجه تسـمیه خود 
نام شـهر گل سـرخ را داراسـت آب و 
هوایى لطیف و روح افزا دارد و هرسـاله 
پذیراى گردشـکران داخلى و خارجى 

بسـیار زیادى است. 
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شـهردارى گلپایگان در چه سالى تأسیس شده 
و شما چندمین شـهردار این شهر هستید؟

شـهردارى گلپایـگان در سـال 1305 تأسیس شـده و تـا 
جایـى که ما شناسـایى کرده ایم من هجدهمین شـهردار 

این شـهر 90 سـاله و کهن سـال هستم.
مهم تریـن فعالیت هاى شـما پـس از انتخابتان 

به عنـوان شـهردار چه بوده اسـت؟
بـا توجـه به اینکـه ورود شـهردارى را در همـه حوزه هایى 
کـه بـر اسـاس قانـون به عنـوان وظیفـه بـراى ایـن نهـاد 
کـه  اعتقـاددارم  امـا  اسـت الزم مى دانـم،  تعریف شـده 
شـهردارى بایـد در حـوزه عمرانى که نقش به سـزایى در 
پیشـرفت و آبادانى شـهر دارد توجه ویژه ترى داشته باشد، 
ازایـن رو بـا برنامه ریزى هـاى انجام شـده سـعى کردیم که 
پروژه هـاى عمرانـى را در اولویـت کارى خـود قـرار دهیم.

یکـى از پروژه هـاى بسـیار مهم شـهر کـه نیاز بـه اجراى 
آن از ضرورت هـاى شـهردارى بـود، موضـوع بسـیار مهم 
ورودى شـهر گلپایـگان بـود کـه طراحـى آن حـدود 30 

سـال پیـش انجام شـده بود.
 ایـن خیابـان کـه به نام شـهید آیـت اهللا مرتضى مطهرى 
مزین شـده اسـت، از سـمت تهران به عنوان ورودى شـهر 
گلپایگان محسـوب مى شـود که بحث آزادسازى و تملک 
اراضـى آن خیلـى کنـد پیـش رفتـه بـود و مـا بـا نگاهى 
ویژه به آن پرداختیم و پیشـرفت خوبى هـم در اجراى آن 
داشـتیم و خوشـبختانه یکى از پروژه هاى خیلى شاخص 

نگاه شهر در گفتگو با شهردار گلپایگان

گلپایگــان؛ 
ــى از  ــا قلب ــهرى ب ش

ــم ــار و ابریش ان

            مهنـدس محمدامیـن جمالـى متولد سـال 1360 و داراى مدرك کارشناسـى ارشـد مهندسـى عمران اسـت. وى 
فعالیت حرفه اى خود را در مجموعه شـهردارى ها از سـال 82 در پسـت مسـئول فنى دفتر شـهردارى نطنز آغاز نموده و 
تـا سـال 86 در این سـمت به فعالیـت پرداخته اسـت. وى در ادامه خدمت از سـال 86 تا 90 نیز در شـهردارى گلپایگان 
بـا عنـوان مدیر شهرسـازى شـهردارى فعالیـت خود را پـى گرفته و پـس ازآن از ابتـداى سـال 91 تا تاریـخ 94/5/24 
مدیـر فنى عمرانى شـهردارى بهارسـتان بوده اسـت و درنهایـت از تاریخ 95/5/24 با حکم اسـتاندار محترم به سـمت 

شهردار شـهر گلپایگان منصوب شـده است.

شـهردارى بوده اسـت. براى احداث ایـن خیابان که نقش 
عمـده اى در کم کردن بار ترافیکـى در یکى از ورودى هاى 
پرتردد شـهر را دارد، حدود 700 تا 800 متر زیرسـازى و 
آسـفالت انجام گرفتـه و در حـال حاضر مراحـل نهایى اش 
را طـى مى کنـد. نکته مهـم در ایجـاد این پـروژه مبحث 
آزادسـازى و رفـع معارضیـن و انجـام توافقـات الزم بـود 
کـه بـا توجـه بـه ایجـاد واحد امـالك کـه تـا پیش ازاین 
در شـهردارى وجـود نداشـت و در زمـان بنـده آغـاز بـه 
کارکـرد، تالش شـهردارى را براى انجـام این پروژه به ثمر 
رسـاند. الزم مى دانم که این مژده را به همشـهریان خوبم 
بدهـم که ایـن پروژه به عنـوان یکى از پروژه هـاى عمرانى 
شـاخص و زیر بنایى شـهردارى بـه زودى بـه بهره بردارى 

خواهد رسـید.
در راسـتاى تحقـق شـعار شـهردارى مبنـى بـر توزیـع 
متناسـب و منطقـى بودجه هـاى عمرانـى در مناطـق 
مختلف شـهر و حرکت به سـوى شـهرى آبـاد و برخوردار 
در همـه مناطـق، یکـى دیگـر از پروژه هاى شـاخصى که 
سـال پیش توسـط شـهردارى آغاز گردید، پارك شـادى 
شـهرك الوند بود. با توجه به اینکـه در این منطقه 3000 
واحد مسـکن مهر پیش بینى شـده و حـدود 1000 واحد 
آن هم آماده شـده اسـت، بالطبع حجـم قابل مالحظه اى از 
جمعیـت گلپایـگان را در آنجا به خود اختصـاص داده که 
ایـن امـر باعث شـد تـا شـهردارى، احـداث پارك شـادى 
شـهرك الوند را با مسـاحت 20 هزار مترمربع در دسـتور 

کار خـود قـرار دهـد که این پـروژه یکـى از اثربخش ترین 
اقدامـات شـهردارى در حـوزه تفریحـى و افزایش سـرانه 

فضاى سـبز شـهرى بـه شـمار مى آید.
عملیـات اجرایـى ایـن پـارك در حـال حاضـر بـا حـدود 
80 درصـد پیشـرفت فیزیکى در حال پیگیرى اسـت که 
امیدواریم به زودى به عنوان یک هدیه از سـوى شـهردارى 

بـه شـهروندان فرهنگ مـدار گلپایگان تقدیـم گردد.
از دیگـر اقداماتـى کـه در زمـان تصـدى مـن به عنـوان 
شـهردار و خدمتگـزار مـردم در گلپایـگان صـورت گرفته 
اسـت مى تـوان بـه تسـطیح، بهسـازى و بدنـه سـازى 
مسـیل کهـن رود اشـاره کـرد کـه بـا هزینـه اى بالغ بـر 
10/000/000/000 ریـال و باهـدف هدایت سـیالب هاى 
احتمالى، هدایت و دفع آب هاى سـطحى به پایان رسـید.
تعریـض بخش اعظمـى از خیابان صفاییه (قلعـه موتور)، 
جدول گـذارى، زیرسـازى و آسـفالت ایـن خیابـان هـم از 
خواسـته هاى به حـق مـردم این منطقـه بود که بـا توجه 
به نیازسنجى انجام شـده از سوى شهردارى در دستور کار 
قـرار گرفت و به عنـوان یکى دیگـر از پروژه هاى زیر بنایى 

شـهرى در اختیار شـهروندان قرار گرفت.
لکه گیـرى و آسـفالت معابـر سـطح شـهر، پیگیـرى و 
تکمیـل پروژه هـاى نیمه تمام، اجـراى طرح هـاى عمرانى 
مناطـق مختلـف شـهر در نگاهى محلـه محـور ازجمله: 
دفـع آب هـاى سـطحى، اصـالح هندسـى، حفـر چـاه 
جذبـى در اکثـر معابر فرعـى، کانیو گـذارى، ادامه نهضت 
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پیاده روسـازى در معابـر مختلـف شـهر بـا در نظر گرفتن 
مسـیر تردد ویژه براى روشـندالن عزیز و دوچرخه سواران 
و ... ازجملـه اقداماتـى بوده اند که در این مدت، شـهردارى 
در جهـت خدمت رسـانى به شـهروندان عزیـز گلپایگانى 

انجام داده اسـت.
همچنیـن بـا توجـه به تأکیـد رهبر معظم انقـالب مبنى 
بـر اقتصـاد مقاومتى، اقـدام و عمل، شـهردارى بـا اجراى 
پـروژه جداسـازى آب شـرب از آب خـام موردنیـاز فضاى 
سـبز در اکثر نقاط شـهر با تحقق این شـعار گام دیگرى 
در راسـتاى خدمات رسـانى بهینه با عمل به شـعار ابالغى 

مقام معظم رهبرى برداشـته اسـت.
نصب تابلوهاى ورودى شـهر گلپایگان از سمت خوانسار و 
گوگد از دیگر نیازهاى شـهر بود کـه در مدت زمان اندکى 

به انجام رسـید.
همچنیـن توجـه ویـژه بـه موضـوع زیباسـازى سـیما و 
منظـر شـهرى و ایجـاد فضاهـاى مناسـب شـهرى براى 
آرامـش خاطر شـهروندان، مـا را بر آن داشـت که با ایجاد 
واحـد زیباسـازى در شـهردارى اهتمـام ویـژه اى بـه ایـن 
مقوله داشـته باشـیم که بحمـداهللا اتفاقات خوبـى هم در 
ایـن حوزه در سـطح شـهر رقـم خـورده که باعـث ایجاد 

تغییراتـى در منظـر شـهرى گردیده اسـت.
همچنیـن شـهردارى در حـوزه ترافیکـى نیـز بـا اجـراى 
مناطـق  به ویـژه  منطقـه  هـر  بـا  متناسـب  طرح هـاى 

اسـت. داده  انجـام  را  اقداماتـى  حادثه خیـز 
بـا توجه بـه حجم عملیـات عمرانى در سـطح 
شـهر، به طـور اجمالـى دربـاره سـایر اقدامـات 

شـهردارى هـم توضیحاتـى بفرمایید؟
شـهردارى گلپایـگان بـا توجـه به اینکـه در اجـراى تمام 
پروژه ها نگاهى انسـان محور داشـته اسـت به عنـوان یکى 
از سـازمان هاى فرهنگـى، عمرانى و خدماتـى، اقداماتى را 
در جهـت خدمت رسـانى به شـهروندان انجام داده اسـت 
کـه مى تـوان باجرئـت عنـوان نمود که با شـرایط نسـبتاً 
نامناسـب اقتصـادى حاکم بر کشـور که شـهردارى ها نیز 
بـا مشـکالت پیرامون آن دسـت به گریبان انـد نمره قابل 

قبولـى را به خـود اختصاص داده اسـت.
ازجملـه اقداماتـى کـه در دسـتور کار شـهردارى در زمان 
تصـدى بنـده صـورت گرفـت، اقـدام بـه تهیـه طـرح 
مطالعاتـى و اجرایـى دفـع و هدایـت آب هـاى سـطحى و 
همچنیـن احـداث و تجهیز یک حلقه چـاه جهت آبیارى 
فضاى سـبز بـاغ بانـوان، بلـوار امام رضـا، شـهرك الوند و 
مسـکن مهـر مى باشـد. اهتمـام شـهردارى بـه تکمیـل 
طرح هـاى نیمه تمـام کـه نیـاز بـه اتمـام هرچه سـریع تر 
آن ها احسـاس مى شـد از دیگر برنامه هاى شـهردارى بود 
کـه در ادامـه به برخى از ایـن پروژه ها اشـاره خواهم کرد.

ادامـه احـداث بلـوار امـام رضـا بـا توجـه بـه موقعیـت 
اسـتراتژیکى که داشـت و لزوم تکمیل هرچه سریع تر آن 
باعث شـد که شـهردارى اقدامـات ویـژه اى را در خصوص 
تکمیـل آن انجـام دهد. یکى از بزرگ ترین مشـکالتى که 
در مسـیر اجـراى این پـروژه وجود داشـت مبحث مربوط 
بـه امـالك واقع در مسـیر ایـن بلوار بـود که بـا همکارى 
مالـکان و پیگیرى هاى واحد امالك شـهردارى باالخره به 
سـرانجام رسـید و مى توان این مژده را به شهروندان عزیز 

گلپایگانـى داد کـه تـا پایـان آبـان ماه فـاز اول ایـن پروژه 
آمـاده بهره بـردارى گردد.

اقـدام بـه تکمیـل پـروژه مـوزه شـهدا کـه بـا مشـکالت 
حقوقـى زیادى هم مواجه بود از دیگر اقدامات شـهردارى 
بـود که در حال اجراسـت و ایـن پروژه هم بـه زودى مورد 

بهره بـردارى قـرار خواهـد گرفت.
ادامـه و پیگیـرى تکمیـل پـروژه سـالن مدیریـت بحران 
هـم یکى دیگـر از برنامه هاى شـهردارى به شـمار مى رود 
کـه در جهـت نهضت تکمیـل و بهره بـردارى از پروژه هاى 

نیمه تمـام در حـال اجرا مى باشـد.
شـهردارى همچنین با نگاه ویژه اى که به حفظ بهداشـت 
عمومى شـهر و بـه جهت بازگرداندن منابـع قابل بازیافت 
بـه چرخـه بازتولیـد، با اجـراى طرح هاى تفکیـک زباله از 
مبـدأ و تعبیـه مخازن دوقلـو و جمع آورى زباله در سـطح 
شـهر و نظافت هاى مسـتمر محله اى در راسـتاى وظایف 
خدماتـى خـود نیز اقدامات مؤثـرى را به صـورت روزانه در 

شـهر به انجام مى رسـاند.
بـه نظر مى رسـد یکـى از مهم تریـن اقدامات شـهردارى، 
کنتـرل فروش تراکم و جلوگیرى از افزایش آن در سـطح 
شـهر بـوده اسـت. همان طـور کـه مى دانیـد توجـه بـه 
حفـظ بافـت تاریخى شـهر و پتانسـیل هاى گردشـگرى 
قابل توجـه در گلپایـگان زمینه سـاز این سـاماندهى بوده 
اسـت. بـر همیـن اسـاس شـهردارى برنامه هاى ویـژه اى 
را بـراى جلوگیـرى از ساخت وسـازهاى غیرمجـاز و تغییر 
کاربـرى اراضى کشـاورزى و باغات پیش بینى کرده اسـت 
و اهتمـام بـه ایـن ماجرا را وظیفـه ذاتى خویـش مى داند.
امـا از سـوى دیگـر شـهردارى در سـایر نقـاط و بـا توجه 
بـه نیـاز بـه پیشـرفت هاى عمرانـى در جاى جاى شـهر و 
بـا حفـظ حریـم و اولویت، اقـدام به صـدور پروانـه نموده 

است.
مراحـل  از  کدام یـک  در  گلپایـگان  شـهر 

دارد؟ قـرار  شـهرى  سـه گانه  طرح هـاى 
از سـال 90 طرح جامع شـهر گلپایـگان در حال بازنگرى 
اسـت که مقـدارى کنـد پیش مى رفـت. از زمـان تصدى 
بنـده به طورجـدى بازنگـرى ایـن طـرح دنبـال شـد و 
طـى جلسـات متعـددى که بـا شـوراى عالى معمـارى و 
شهرسـازى داشـتیم ایـن طـرح به مرحلـه ابالغ رسـیده 

است.
در حـال حاضـر بـر اسـاس چـه طرحـى کار 

؟ مى کنیـد
طـرح جامـع قبلـى ما سـال 73 یـا 74 بوده اسـت، طرح 
تفصیلـى قبلـى نیز سـال 81 ابالغ شـده که ما بر اسـاس 
آن کار مى کنیـم کـه به محـض اینکـه طرح جامـع ابالغ 
شـود، طرح تفصیلـى را در دسـتور کار قرار خواهیـم داد.

انتقـاد شـما نسـبت بـه عملکـرد این گونـه 
چیسـت؟ طرح هـا 

زمان بـر بـودن رونـد تهیـه و بازنگـرى طـرح مى توانـد 
مشـکالت زیـادى بـراى مـا داشـته باشـد. وقتـى بـراى 
بازنگـرى طرحـى 4 سـال زمـان صـرف مى شـود، قطعـاً 
مبنـاى طرح نهایى بر اسـاس برداشـت هاى وضع موجود 
اسـت کـه سـال 90 شـروع کردنـد و مـالك عمـل آن ها 
اسـت. در مـدت 4 سـاله، حتمـاً تغییرات زیادى داشـتیم 
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کـه ممکـن اسـت برخـى از آن هـا حسـاس و مهـم بوده 
باشد.

یعنى آینده نگرانه نیست؟
بایـد خیلـى زود انجـام شـود، چـون طوالنى شـدن روند 

تهیه طـرح خـودش مشکل زاسـت.
شـهر گلپایگان از چه منابع طبیعـى برخوردار 
اسـت و این منابع به همراه فضاهاى سـبز طبیعى 

و انسان سـاز چگونه مدیریت مى شـود؟
گلپایـگان درواقـع بـاغ شـهر اسـت و حجـم عظیمـى از 
حریـم شـهر ما را فضاى سـبز طبیعـى فراگرفته اسـت و 
ایـن خـودش یـک ویژگـى مثبت اسـت کـه مى توانیم از 
آن اسـتفاده کنیـم. کار شـهردارى در جهت حفظ فضاى 
سـبز طبیعـى، زمین هـاى کشـاورزى و باغـات این گونـه 
بـوده اسـت که از ساخت وسـازهاى غیرمجـاز در فضاهاى 
کشـاورزى جلوگیرى کرده و با همکارى شـوراى حفاظت 
از اراضـى باغـى و زراعى و مسـئولین جهاد کشـاورزى در 
حفظ و صیانت از این سـرمایه ملى کوشـش بسـیارى به 

عمل آورده اسـت.
سـرانه فضاى سـبز شـهر گلپایگان بـراى هر 

نفر چـه میزان اسـت؟
فضـاى سـبز در نظر گرفته شـده بـراى هر نفر چیـزى در 
حـدود 23 مترمربـع بـراى هرنفـر اسـت کـه بـا توجه به 

اسـتانداردهاى موجـود آمار خوبى اسـت...
با توجـه به اینکه گلپایگان یک شـهر صنعتى 
اسـت، آیا در بحث تقسـیم ارزش افزوده مشـکلى 

دارید؟
بلـه. متأسـفانه هیچ گونـه شـفافیتى در خصـوص بحـث 

ارزش افـزوده پرداختـى بـه شـهردارى ها وجـود نـدارد.
ارزش افـزوده به اصفهـان پرداخت مى شـود و 
بعـد از طریـق اصفهـان به شـما داده مى شـود یا 
اصـًال بـه شـما داده نمى شـود؟ میـزان آن چقدر 

؟ ست ا
درصـد   9 پرداخـت  محـل  از  قانـون  اسـاس  بـر 
رسـان،  خدمـات  دسـتگاه هاى  کـه  ارزش افزوده هایـى 
تولیـدى، صنعتى و کلیه کسـانى که مشـمول این قانون 
هسـتند 3 درصـد متعلـق بـه شـهردارى ها اسـت کـه بر 
اسـاس فعالیت هاى منطقـه اى از طریـق اداره امور اقتصاد 
و دارایـى واریـز مى شـود کـه همان طـور که عـرض کردم 
هیـچ شـفافیتى در ایـن خصـوص وجـود نـدارد و تنهـا 
مى توانـم بـه ایـن نکتـه اشـاره کنم که سـهم شـهردارى 
از محـل 3 درصـد ارزش افزوده نسـبت به سـال گذشـته 

حـدود 40 درصـد کاهـش داشـته اسـت.
بودجه سـال 95 شـما چقدر بسته شـده و چه 

میزان از آن محقق شـده اسـت؟
آن  از  بسته شـده کـه 63 درصـد  تومـان  میلیـارد   21
بودجـه عمرانى اسـت و تـا اآلن با توجه به شـرایط خاص 
اقتصـادى کشـور، چیـزى حـدود 30 تـا 35 درصـد آن 
محقق شـده اسـت و همان طور کـه عرض کـردم باوجود 
شـرایط نامناسـب اقتصـادى در کشـور و کاهـش شـدید 
درآمـد شـهردارى مـا توانسـته ایم تا این لحظـه مبلغى را 

در حـدود 80/000/000/000 ریـال هزینـه کنیـم.
جمعیت گلپایگان چقدر است؟

بـر اسـاس سرشـمارى سـال 90 تعـداد 54 هـزار نفر بود 
کـه پیش بینـى مى شـود ایـن جمعیـت بـراى سـال 95 

نزدیـک 60 هـزار نفر باشـد.
درآمدهـاى پایـدار شـهردارى از کجـا تأمیـن 

مى شـود؟
عمـده درآمـد شـهردارى در سـال هاى قبـل از بحـث 
فـروش تراکـم و پروانـه بـوده کـه بـا آن بحثى کـه براى 
سـاماندهى فضاها مطـرح کردم ما ایـن درآمـد را نداریم. 
درآمـد حاصـل از ارزش افـزوده و بحث ممیـزى امالك را 
نیـز در دسـتور کار داریـم و یکى از پروژه هاى شـاخص ما 
بحث GIS شـهرى اسـت که جزو درآمدهـاى پایدارمان 

مى شود. محسـوب 
در بحـث گردشـگرى شـما چـه پتانسـیل ها 
و برنامه هـاى ویـژه اى داریـد کـه براى شـهرهاى 

دیگـر تعریـف کنید؟
مـا فرصت هاى سـرمایه گذارى را بـراى این مبحث مطرح 
کرده ایـم، مجموعـه 33 هکتـارى پـارك جنگلـى، بحث 
اماکـن اقامتـى، هتـل، تـاالر و شـهربازى را بـراى جـذب 
سـرمایه گذار داریـم. زمینـى در بـازار بـزرگ گلپایـگان 
کـه بـازارى قدیمـى و بحمـداهللا پررونـق اسـت راداریـم 
کـه فرصـت خوبـى بـراى جـذب سـرمایه گذار در بحـث 
پارکینـگ طبقاتـى و مجتمع تجـارى اسـت. زمینى 20 
هـزار مترى نیـز دریکى از موقعیت هـاى خوب جغرافیاى 
شـهرى داریـم کـه مى توانـد بـراى مجتمـع تفریحـى، 
رفاهـى، تجـارى به خوبى مورداسـتفاده قرار گیـرد. پارك 

سـاحلى را در حاشـیه رودخانـه فصلـى گلپایـگان داریم 
و بـا توجـه بـه احـداث سـد جدید و حقابـه اى کـه براى 
گلپایـگان پیش بینى شـده، دائمـاً پـرآب خواهـد بـود که 
فرصـت بسـیار خوبـى بـراى سـرمایه گذارى درزمینـۀ 

است. گردشـگرى 
چـه  بـر  شـما  فعالیت هـاى  مهم تریـن 

اسـت؟ استوارشـده  زمینه هایـى 
بیشـترین تـالش مـا بـر ایـن بـوده اسـت تـا مـردم را از 
فرهنگ شهرنشـینى به سـوى فرهنگ شـهروندى سـوق 
دهیـم. بـراى تحقق این موضـوع مـا برنامه هاى مختلفى 
را طراحـى کرده ایـم ازجملـه ویژه نامه هـا و برنامه هـاى 
مختلف، جشـنواره ها، تولید و طراحى برنامه هاى مختلف 
و ... سـعى کرده ایـم بـا درگیـر کـردن خـود هنرمنـدان 

شـهرى و فرهیختگان این نقطه عظمت را برجسته کنیم 
به عنوان مثـال تجدید چـاپ چندیـن دوره کتاب فرهنگ 
شـهروندى، تولید و بازسـازى بازى شـهروندى است تا به 
بچه هـا ذهنیت بدهیـم درصورتى که حقوق شـهروندى را 
رعایـت کننـد، بـه آن نقطـه بـاال در ایـن پله هـا خواهند 
رسـید. مجموعـه کتاب هـاى زیـادى را در سـطح شـهر 
توزیـع کردیـم و جامعـه هدفمـان را کـودکان و نوجوانان 
قراردادیـم چون معتقدیـم که بعد از خانواده باید مهدهاى 
کودك و مراکز پیش دبسـتانى این موضوعـات را به عنوان 
نهادهـاى متولـى در وجـود آن هـا نهادینـه کننـد تـا در 
بزرگ سالى شـاهد رفتارهاى مناسب باشیم؛ بنابراین اکثر 
مـدارس ابتدایى را تحت پوشـش مجموعه هاى تولیدى و 
فرهنگـى اجتماعـى خودمـان قراردادیـم و همواره سـعى 
کرده ایـم خـود شـهروندان را در جشـنواره ها مشـارکت 

بدهیـم و اوقـات فراغـت مـردم را سـازمان دهى کنیم.
در مبحث گردشـگرى چه اقدامات زیرساختى 

دارید؟ مدنظر  را 
مـا بـه دنبـال این هسـتیم که بـا توجه به پتانسـیل هاى 
زیـادى کـه در شـهر گلپایـگان وجـود دارد یـک مـوزه 
مردم شناسـى تأسـیس کنیـم چراکـه گلپایـگان داراى 
پیشـینه و سـابقه تاریخى بسـیار زیادى اسـت. از سـوى 
دیگـر بـا توجـه به احـداث مجموعه سـد جدیـد، محیط 
طبیعـى و. مى طلبد که سـرمایه گذاران بیاینـد و در ادامه 
ایـن سـد سـرمایه گذارى کننـد کـه امیدواریم بـا احداث 
ایـن 3 پـل کـه روى رودخانـه قدیمـى اناربـار گلپایـگان 
احداث شـده بتوانیـم مجموعه هاى تفریحى را بـراى مردم 

آمـاده کنیم.
مجموعـه حمام هـاى قدیمـى و. مى توانـد در قالب بخش 
خصوصى آباد شـود و به مجموعه هاى جدید گردشـگرى 
تبدیل شـوند. رابطه ما با میراث فرهنگى شـهر گلپایگان 
رابطه خوبى اسـت و ما توانسـته ایم مسـتند جاده ابریشم 
را بـا مشـارکت شـهردارى و میراث فرهنگـى آماده کنیم. 
البتـه ورود بـه مباحـث کالن تنها با ورود خود شـهردارى 
انجـام نمى شـود بلکه مى طلبـد تا مدیریت واحد شـهرى 
به صـورت یکپارچـه در ایـن زمینـه ورود پیـدا کند چون 
الگـوى مدیریـت توسـعه در شـهرهاى کوچـک تنهـا بـا 
مشـارکت مدیریت واحد شـهرى و شـهروندان امکان پذیر 

مى شـود.
درزمینـۀ اقتصاد مقاومتـى اقـدام و عمل، چه 

اقداماتـى را انجـام داده اید؟
اقدامـات گلپایـگان در ایـن زمینـه بـه نظـر مى توانـد 
جالب توجـه باشـد. همان طـور کـه گفتـه شـد تـا حدود 
زیـادى توانسـتیم آب شـرب را از آب آبیارى فضاى سـبز 
جدا کنیم. با تعبیه پنل هاى خورشـیدى روى سـاختمان 
شـهردارى ما برق شـهردارى و حتى قسمتى از برق شهر 
را تأمیـن کرده ایـم. بـا اتوماسـیون کردن مراحـل کارى و 
اسـتفاده کردن از سیستم هاى مختلف الکترونیکى کارها 

را به سـوى عـدم دخالت نیـروى انسـانى سـوق داده ایم.
 بـراى آمـوزش منابـع انسـانى اقدامـات بسـیار خوبـى 
انجام شـده و اکثـر کارکنـان در حـال ادامـه و تکمیـل 
تحصیـالت عالیـه خـود هسـتند. همچنیـن مى تـوان به 
از رده خـارج کـردن خودروهـا و مینى بوس هاى فرسـوده 
جهـت اسـتفاده از انـرژى پـاك اشـاره کـرد؛ و درنهایـت 
اینکه شـهردارى گلپایـگان در اکثر برنامه هاى مناسـبتى 
طبـق تقویم رسـمى کشـور و در بسـیارى از فعالیت هاى 

فرهنگـى و مذهبـى گلپایـگان نقش فعالـى دارد.
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ــان و  ــر و کم ــاق و تی ــد چم ــر اشــیایى مانن ــه بیانگ ک
ــات  ــت، اثب ــى اس ــازهاى ایران ــن س ــد و کهن تری کمن

کــرد.
زلزلــه هولناکــى حــدود 700 ســال پیــش (715 
هجــرى/1316 میــالدى) گلپایــگان را بــه ویرانــى 

ــت. ــیده اس کش
::::: آثار تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى

کاروانســراى قدیمــى گلپایــگان، مســجد جامــع دوران 
ســلجوقى، بــازار چــار ســوق، منــاره آجــرى ســلجوقى، 
ــزاده  ــد، امام ــى گوگ ــادات، ارگ تاریخ ــاى سیدالس بن
هفــده تــن، ناصربن علــى، مسجدحجت االســالم، گنبــد 
ــراى  ــراوان، کاروانس ــع س ــجد جام ــرى، مس ــا مص باب
ــراى ُدّر،  ــان)، کاروانس ــم اصفه ــاده قدی ــودار (در ج جل
ــان،  ــوح وانش ــزاده ابوالفت ــاد، امام ــه آذرآب ــهر مخروب ش
ــر،  ــح پیغمب ــهیدان، صال ــیخ، دره ش ــاب ش ــه، ب گوش
امامــزاده عمران بن علــى، ظــرف آتشــدان نقــره اى، 
قلعــه ادیــب (پشــت بــارو). از دیــوار بــارو کــه نشــان از 
هویــت باســتانى گلپایگان اســت، متأســفانه امــروز تنها 

ــت. ــى اس ــى باق ــمت هاى اندک قس
ــر و  ــر خــان از ســواران دلی ــان؛ باق ــر خ ــه باق قلع
ســرکرده فــوج گلپایــگان بــوده و قلعــه وى در شــمال 
ــه در  ــداهللا بناشــده ک شــرقى شــهر و در دشــت باباعب
جنگ هــا مــورد اســتفاده قــرار مى گرفتــه اســت. 
اکنــون اطــراف قلعــه مزبــور کشــت و زرع مى شــود امــا 
ــاى شــهر  ــر قلعه ه ــا اســت. دیگ ــار آن پابرج ــوز آث هن

از: عبارت انــد 
قلعــه ادیــب (پشــت بــارو)، قلعــه قدســى، قلعــه ســر 
رباطــان (ســلواتون)، قلعــه اســفنجه، قلعــه گبــرى، قلعه 
ــک، قلعــه  رکاب دار، قلعــه اختخــوان، قلعــه حســن فل
ــى روســتاى  ــه تاریخــى و دیدن ــه و تپ حســن آباد، قلع
وداغ کــه در زیــر آن تمــام امکانــات زندگــى پیشــینیان 
شــامل حمــام و ســرداب بــا اســتفاده از اصــول معمارى 

ــوده اســت. ــز بناشــده ب حیرت انگی

گلپایــگان شــهرى در اســتان اصفهــان اســت کــه در 
فاصلــه 352 کیلومتــرى شــهر تهــران و 156 کیلومترى 

شــمال غربــى شــهر اصفهــان قــرار دارد.
گلپایــگان شــهرى اســت بــا فرهنــگ کهــن، پرداختــه 
همــاى، دختــر بهمــن (ســمره، چهــره آزاد)، از سلســله 
کیانیــان کــه در اصــل نامــش وردپاتکان (ســرزمین گُل 

ســرخ) بــوده اســت.
ــرد و  ــارت ک ــد عم ــرش آن را تجدی ــس ازآن دخت پ
ــگان از  ــت. گلپای ــام گرف ــادگان ن ــا گرب ــادگان ی گلب
آمیختگــى ســه واژه (گل، پــاى و گان) برپاشــده اســت.

ــتان هاى  ــر و داراى زمس ــگان متغی ــواى گلپای آب وه
ــا حداقــل حــرارت 21- درجــه و تابســتان هاى  ســرد ب
ــا  ــرارت آن ت ــر ح ــه حداکث ــت ک ــک اس ــرم و خش گ
ــتان  ــاً در زمس ــى غالب ــد. بارندگ ــه مى رس 37/5+ درج
و میــزان آن حــدود 300 میلى متــر اســت. گلپایــگان از 
مناطــق کوهســتانى اســت. دشــت گلپایــگان، وســیع و 
آب آن از رودخانــه و قنــات و چشــمه و منابــع آب هــاى 

ــردد. ــن مى گ ــى تأمی زیرزمین
::::: رودخانه گلپایگان

رودخانــه گلپایــگان کــه از ارتفاعــات زاگــرس در 
ــمه  ــده رود و دز سرچش ــاخه هاى زاین ــاورت سرش مج
مى گیــرد، اصلى تریــن شــبکه زهکــش منطقــه را 

تشــکیل مى دهــد.
ــدرن  ــد م ــتین ّس ــگان، نخس ــد گلپای :::::ّس

ــران ای
ــى و  ــى خاک ــد مخزن ــتین س ــگان نخس ــد گلپای س

ــت. ــران اس ــدرن ای ــد م ــتین س نخس
::::: وضعیت جمعیتى

بــر اســاس سرشــمارى ســال 1385، تعــداد جمعیــت 
ــوار)  ــر (24820 خان ــگان 86601 نف ــتان گلپای شهرس
ــن شهرســتان ســه دهســتان (جلگــه،  ــوده اســت. ای ب
کنــار رودخانــه و نیــوان)، ســه شــهر (گلپایــگان، گوگــد 

و گلشــهر) و 52 روســتا دارد.
::::: دین و مذهب

مذهــب  پیــرو  و  مســلمان  گلپایــگان  مــردم 
ســخت  مــردم  ایــن  هســتند.  شیعه اثنى عشــرى 
متدیــن و پایبنــد بــه دیــن مبیــن اســالم بــوده و در بجا 

فرایــض دینــى مقیــد مى باشــند آوردن 
شخصیت هاى برجسته

از دیربــاز گلپایــگان بــه داشــتن رجــال علــم و 
ادب شــهرت داشــته و روحانیــون برجســته آن در 
شــکل گیرى حــوزه علمیــه قــم، نقــش مؤثــرى 

ند. داشــته ا
هم اکنــون نیــز حــوزه علمیــه گلپایــگان در ترویج علم 
ــن  ــه ای ــوم سیاســى نقــش حساســى دارد. ازجمل و عل
روحانیــون آیت اهللا العظمــى گلپایگانــى کــه نــام گوگــد، 
آیت اهللا العظمــى  مانــدگار کرده انــد.  را  زادگاهشــان 
گلپایگانــى در پــرورش چهره هــاى مســتعد پیش قــدم 
ــه  ــان، همیش ــاى ایش ــویقات و دلگرمى ه ــوده و تش ب

ــوده اســت. ــه ب ــق حوزه هــاى علمی باعــث رون
::::: صنایع دستى

ــى،  ــى، نمدباف ــگان قالیباف ــم گلپای ــتى مه صنایع دس
ــت.  ــى... اس ــى، نقاش ــت کارى، خطاط ــى، منب گلیم باف
هنــر منبــت در دوران معاصــر از فنــون و نقوش متنوعى 
بهــره گرفتــه و پیشــینه فرهنگــى، هنــرى و اقلیمــى در 
ایــن مناطــق بــارز و آشــکار اســت. در اصفهــان، نقــش 
ــوى و  ــاى صف ــامل طرح ه ــى ش ــت مل ــى و هوی بوم
ــر  ــودن آن، تأثی ــتى ب ــع توریس ــز به تب ــارى و نی قاج
جهانگــردان در طــول زمــان انکارناپذیــر اســت. در جوار 
آن، عناصــر ریزنقــش گلپایــگان بــا اســتفاده از نمادهاى 
ــر  محلــى، نقــوش ســاده و گیاهــان اســتیلیزه شــده ب
زمینــه بافــت دار و گل هــا بــا طراحــى قاجــارى و ابــزارى 

ــده اند. ــت ش ــاده منب س
تاریخ

:::::  پیشینه زندگى در گلپایگان
پیشــینه زندگــى در گلپایــگان ایــن کهــن شــهر دوران 
کیانــى، بــه دوران پارینه ســنگى میانــه و نوســنگى 
ــنگ نگاره هایى  ــوان از س ــا را مى ت ــن ادع ــد. ای مى رس

وردپاتکان؛ سرزمین گُل سرخ
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 سـفید شـهر در چه مرحله از طرح هاى سـه گانۀ هـادى، جامع و تفصیلى 
دارد؟ قرار 

سـال 1389 طـرح جامـع ایـن شـهر آماده شـد ولـى تاکنون ابالغ نشـده اسـت. دالیل 
ایـن تأخیـر و مسـکوت ماندن طرح جامع مواردى مانند نبود شـناخت کافى نسـبت به 
محیط، ناآگاهى برخى از مشـاوران آن طرح و اسـتفاده از مشـاوران غیربومى اسـت که 

همیـن امـر باعث شـده ما همچنان بیـن طرح هادى و جامع در نوسـان باشـیم.
چه انتقاداتى به طرح جامع دارید؟

سـفید شـهر منطقه اى تاریخى و داراى 20 هکتار بافت تاریخى و قدیمى در مرکز شـهر 
اسـت کـه متأسـفانه اصالً این مـوارد در طـرح جامع دیده نشـده اند، درحالى کـه از اهم 
مـواردى کـه باید در این طرح متصور مى شـد و نشـد، همین مبحث بود کـه امیدواریم 

 سـفید شـهر از توابع شهرسـتان آران و بیدگل و در قسـمت شمال شرقى 
شهرسـتان کاشـان و در مجـاورت منطقه اى قدیمـى به نام درم قـرار دارد. 
در سـال 1381 بعد از تبدیل شـهر آران و بیدگل به شهرسـتان، روسـتاى 
نصرآبـاد کویـر به شـهر تغییـر وضعیـت داد. در مـورد قدمت شـهر منقول 
اسـت که سـاکنین اولیه شـهر نصرانـى و مسـیحى بوده اند و وجه تسـمیه 
شـهر نیز گویـا از کلمـه نصرانـى گرفته شـده اسـت. همچنین قبـورى در 
گورسـتان شـهر مشاهده شـده که حاکى از حضور افرادى غیرمسـلمان در 

شـهر و درگذشـته اى بسـیار دور بوده است.
عـده اى نیـز عقیـده دارند که مؤسـس شـهر شـخصى بـه نام نصـر بوده 
اسـت که نـام نصرآبـاد برگرفتـه از نام این شـخص هسـت، ولـى مدرك 

مسـتندى دراین باره در دسـت نیسـت.
مهم تریـن و قدیمى تریـن سـند مکتوبـى کـه در مـورد نصرآباد در دسـت 
هسـت، مطلبى اسـت کـه در کتاب تاریـخ قم از حسـن ابن قمى در سـال 
378 هجـرى قمـرى نقل شـده اسـت. در این کتـاب که 1059 سـال قبل 
نوشته شـده اسـت، در ذیل قاسـان (کاشـان) نصرآباد را نیز از توابع آن ذکر 
نموده انـد. نکتـه مهم دیگـر در بحث تاریخچه سـفید شـهر آن اسـت که 
محـل اولیـه شـهر در مکان دیگرى موسـوم به «چالـه غم» بوده اسـت. در 
حال حاضر کشـاورزان در این منطقه مشـغول کشـت و زرع مى باشـند. در 
حال حاضر نام کنونى در تقسـیمات جدید شـهرى در سـال 1381 مصوبه 
وزارت کشـور جمهورى اسـالمى مقرر گردید تا روسـتاى نصرآباد به شـهر 
تبدیـل گـردد، بـر ایـن اسـاس نصرآباد کـه قبـًال از توابع شـهر کاشـان 

شهردار سفید شهر در گفت و گو با نگاه شهر:

سفیـد شهر؛
سرزمین طالى سپید (پنبه)، 

شهر آفتـاب

محسـوب مى گردیـد، در حـال حاضر جـزء توابـع شهرسـتان آران و بیدگل 
به شـمار مى آیـد. از میان اسـامى مختلف پیشـنهادى به وزارت کشـور، نام 
سـفید شـهر انتخاب و جایگزین نام نصرآباد کویر شـد. قابل ذکر اسـت که 
ایـن نـام یادآور سـابقه این منطقه در تولید پنبه هسـت که بـه دلیل حجم و 
میـزان تولید باالى پنبه، این منطقه از دیرباز شـهره بوده اسـت و در السـنه 

خـاص و عـام به منطقه سفیددشـت نیـز معروف بوده اسـت.
قدیمى تریـن نامـى که براى شـهر سـفید شـهر ذکرشـده اسـت نصرآباد 
سربشـت و یا سـر پشـت اسـت که این نام در زمان سـلطنت جهان شـاه 
قره قویونـل و از سلسـله قراقویونلوهـا در سـال 579 انتخاب شـده اسـت. 
وزیـر جهان  شـاه امیر عمادالدیـن که طبق فرمـان او نیمى از قنـات مزرعه 
نصرآبـاد وقـف مسـجد میرعماد کاشـان شـده اسـت و متن آن به سـنگى 
حک شـده کـه در آن نصرآباد سربشـت تصریح گردیده اسـت. ایـن نام در 

کتاب کاشـان در آیینه گذشـته و حال ذکرشـده اسـت.
سـفید شـهر در 21 کیلومترى شـمال غربى شهرسـتان آران و بیـدگل و در 
18 کیلومترى شـمال غربى شهرسـتان کاشـان قرارگرفته است. این شهر 
در مختصـات 51 درجـه و 21 دقیقـه و 10 ثانیـه طـول شـرقى نصف النهار 
گرینویـچ و 34 درجـه و 17 دقیقـه و 40 ثانیه عرض شـمالى از خط اسـتوا 
در بخـش مرکـزى آران و بیـدگل قـرار دارد. از شـمال به راه آهـن، از جنوب 
بـه روسـتاى یـزدل و جـاده ترانزیـت قـم و آزادراه امیرکبیـر، از شـرق بـه 
روسـتاى محمدآبـاد و على آبـاد و از غـرب به جـاده ترانزیت قم-کاشـان و 

شهرمشـکات منتهى مى شـود.
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به نوعـى در نظـر گرفته شـود. همان گونه 
کـه اشـاره شـد بـه دلیـل نبود شـناخت 
کافـى مشـاوران از ایـن محیط، اصـًال به 
کاربرى ها توجه نشـده اسـت بـراى مثال: 
جایـى که بافت تاریخى اسـت در کاربرى 
طرح جامع به عنوان محیطى ورزشـى در 

نظر گرفته شـده است!
 بودجـۀ سـال 95 سـفید شـهر 
چه مقدار بـوده و چه میزانـى از آن 

محقق شـده اسـت؟
بودجۀ امسـال مـا 34 میلیارد ریـال بوده 
کـه تاکنـون 30 درصـد آن محقق شـده 

است.
جمعیت سـفید شـهر چنـد نفر 

؟ ست ا
حدود 6 هزار نفر.

اسـتحفاظى  حوضـۀ  و  حریـم 
سـفید شـهر چنـد هکتار اسـت؟

شـهر 211  سـفید  خدماتـى  محـدودة 
هکتـار و حریـم آن 1504 هکتـار اسـت. 
یکـى از دالیـل بـه تأخیـر افتـادن طـرح 
جامـع نیز همین اختالفات حریم سـفید 
شـهر و مشـکات بـوده کـه باعـث تأخیر 
ابـالغ طرح جامع شـده اسـت. ایـن مورد 
قرار شـد که با دسـتور اسـتاندار پیگیرى 
شـود ولـى هنـوز اقدامـى انجـام نگرفته 
اسـت. متأسـفانه بسـیارى از مسـیرهاى 
توسـعۀ سفید شـهر در حوزه استحفاظى 
کاشـان اسـت و همیشـه از این نظر دچار 

ضـرر و زیـان شـده ایم.
منابع درآمدى شـهردارى سفید 
شـهر از چـه مراجعـى تامیـن مى 

؟ د شو
چالش هـاى  مهم تریـن  از  یکـى 
شـهردارى هاى شـهرهاى کوچک، درآمد 
ناپایـدار آن هـا اسـت. حـال بـا توجـه  به 
اینکـه بافـت جغرافیاى معاصر این شـهر 
بیشـتر کشـاورزى اسـت و شـغل اغلـب 
مـردم هـم کشـاورزى و قالیبافـى اسـت، 
از  نمى توانـد  کوچـک  شـهردارى  ایـن 
طریـق افزایش قیمت پروانه هـا و عوارض 
سـاختمانى اقدام کند چون چنین کارى 
بـه دلیـل ناتوانى مـردم در پرداخـت آن، 
نه معقول اسـت و نـه امکان پذیر. بنابراین 
درآمـد شـهردارى بیشـتر از کمک هـاى 
دولتـى و مالیـات بـر ارزِش افـزوده تأمین 

مى شـود.

فعالیت هـاى  مهم تریـن 
شـهردارى سـفید شـهر در زمـان 

شـما؟ تصـدى 
بخـش  دو  بـه  شـهردارى  فعالیت هـاى 
فرهنگـى- اجتماعـى و عمرانـى تقسـیم 
مى شـود. که بعد از گذشـت بیـش از یک 

سفید شهر 
منطقه اى 
تاریخى و 
داراى 20 

هکتار بافت 
تاریخى و 

قدیمى در مرکز 
شهر است که 
متأسفانه اصًال 
این موارد در 
طرح جامع 

دیده نشده اند، 
درحالى که از 
مهم ترین 

مواردى که باید 
در این طرح 

متصور مى شد 
و نشد، همین 
مبحث بود 

که امیدواریم 
به نوعى در نظر 

گرفته شود.

دهه از شـهر شـدن سفید شهر، مشخص شد 
کـه بسـیارى از معابـر شـهرى خاکى بـوده و 
آنجایـى هم که آسـفالت دارد، نیازمند ترمیم 
جـدى اسـت بـر همین اسـاس مـا نزدیک به 
20 کیلومتر از معابر سـطح شـهر را آسـفالت 
کرده ایـم و همچنیـن مى تـوان بـه آسـفالت 
کمربنـدى پیامبر اعظـم و بلـوار محمدآباد تا 
سـفید شـهر اشـاره نمود. تملک و آزادسـازى 
معابـر، احداث بلوار باهنر و عملیات روشـنایى 
جدول گـذارى  و  آسـفالت  زیرسـازى  بلـوار، 
بلـوار باهنر، اصـالح روشـنایى بلوار کشـاورز، 
تصویرپـردازى در شـب بـا خریـد چراغ هـاى 
LED، نصـب تیرهـاى تلسـکوپى، سـاخت 
دفتـر جدید گلزار شـهدا و سـاماندهى گلزار، 
و مخـزن حمـام  آب انبـار  الیروبـى مخـزن 
جـذب  جهـت  چـاه  حفـر  شـهر،  عمومـى 
آب هـاى سـطحى و پیگیرى هـاى ترافیکـى 
از اهـم فعالیت هـاى عمرانـى شـهردارى بوده 
فرهنگـى  فعالیت هـاى  دررابطه بـا  اسـت. 
شـهردارى هـم مى تـوان بـه حمایـت مالـى 
اثـر مکتـوب کـه در قالـب چـاپ  از چنـد 
کتاب توسـط هنرمنـدان و فرهنگ دوسـتان 
سـفید شـهر تهیه شـده اسـت اشـاره کـرد. 
همچنیـن حمایت شـهردارى از چنـد برنامۀ 
فرهنگـى- اجتماعـى ماننـد جشـن غدیـر، 
جشـن روز معلـم، روز کارگر، یادوارة شـهداى 
سـفید شـهر از دیگر خدمـات ما بوده اسـت. 
برگـزارى  کالس هـاى آمـوزش عمومى مردم 
آقـاى  از  تجلیـل  مسـاجد،  و  پارك هـا  در 
حبیبـى خیـِر مدرسه سـاز و مسـجد سـاز در 
جلسۀ ادارى شـوراى شهرستان، حضور فعال 
سـفید شهر در نمایشـگاه فرهنگى شهردارى 
در باغ مـوزة گیاه شناسـى تهـران، مسـاعدت 
مالـى و خدمات رسـانى به مسـاجد و مدارس، 
مسـاعدت مالـى بـه هنرمنـد توانـاى شـهر، 
خانـم فاطمه حمامـى و عرضۀ آثار ایشـان در 
نمایشـگاه تهـران و مسـاعدت به ورزشـکاران 
اقدامـات فرهنگـى-  از دیگـر  سـفید شـهر 

اجتماعى شـهردارى سـفید شـهر اسـت.
جاذبه هاى گردشـگرى سـفید شهر 

را معرفـى کنید.
سـفید شـهر دروازة ورودى شهرسـتان آران و 
بیـدگل اسـت کـه داراى آثـار و ابنیـۀ زیادى 
بوده اما متأسـفانه براثر بى مهرى گذشـتگان، 
بسـیارى از آن هـا از بیـن رفته انـد. در حـال 
حاضـر هـم زیارتـگاه بى بى سـکینه خاتون و 
زیارتـگاه امامـزاده ابراهیم، آب انبـار تاریخى و 
در مدخـل ورودى شـهر، به همـراه قلعه هاى 
گردشـگرى  بـراى  کـه  راداریـم  آن  اطـراف 

مى تـوان از ایـن مجموعـه اسـتفاده کـرد.
همچنیـن شـهرى زیرزمینـى ماننـد شـهر 
ایـن منطقـه وجـود دارد کـه  نوش آبـاد در 
مغفـول مانـده ولـى اقدامات باستان شناسـى 
آن در حـال انجام اسـت. این ها جان پناه هایى 

هسـتند که گذشـتگان در زمان حمالت دشـمن از آن ها 
اسـتفاده مى کرده انـد. همچنیـن بایـد بـه کویـر بسـیار 
زیبـا و جنگل هـاى کویـرى بى نظیـرى در جـوار سـفید 
شـهر اشـاره کنم کـه امیدواریـم بحـث کویـر پیمایـى را 
هم بعدازاین داشـته باشـیم. دسـتاوردهاى خوبى هم در 
بانـد پـرواز داریم کـه درگذشـته از آن به عنوان فـرودگاه 
سم پاشـى اسـتفاده مى شـد و اکنون مى توانیـم در بحث 

پروازهـاى 1 یـا 2 نقـره از ایـن بانـد اسـتفاده کنیم.
چه زیرسـاخت هایى براى گردشـگرى سـفید 

شـهر در نظـر گرفته اید؟
بـا توجـه بـه کویـرى بـودن منطقـه و سـطح تابـش نور 
خورشـید، قـرار اسـت در 40 هکتـار از زمین هاى سـفید 
شـهر روى انـرژى خورشـیدى تمرکـز و سـرمایه گذارى 
شـود. به عـالوه بیـرون از شـهر کنده هـاى دسـت کنـد 
داریـم کـه تصمیـم داریـم بـا جـذب سـرمایه گذار آن ها 
را به صـورت رسـتوران هاى زیرزمینـى درآورده و در نظـر 
داریـم کـه در این منطقـه دهکدة نان ونمـک و پخت نان 

به صورت سـنتى را داشـته باشـیم.
سـرانۀ فضـاى سـبز سـفید شـهر چنـد متر 

؟ ست ا
ولـى  اسـت  متـر   10 از  کمتـر  سـبز  فضـاى  سـرانۀ 
درحال توسـعۀ آن هسـتیم. بـا توجـه بـه بحـران کم آبى 
سـعى کردیم کشـت گیاهـان مرتبط بـا آب وهـواى این 

منطقـه را داشـته باشـیم.
درزمینۀ اقتصـاد مقاومتى چـه اقداماتى انجام 

داده اید؟
مردم سـفید شـهر کویرنشـینانى پرتـالش، زحمت کش 
و کم توقـع بـا کمتریـن امکانـات هسـتند و درزمینـۀ 
اقتصـاد مقاومتى تجربـه این مقوله را داشـته و مى توانند 
به خوبـى فعـال باشـند. ما هـم برنامه هایـى داشـته ایم و 
سـعى کرده ایـم تغییـر نوع کشـت کشـاورزان را داشـته 
باشـیم. عمـده محصـوالت این شـهر گنـدم، جـو و پنبه 
هـم از محصوالت کشـت توأم با طالبى اسـت. درمجموع 
هنـر کشـاورزان اینجـا این اسـت که 2 یـا چند محصول 
را کنـار هـم پـرورش مى دهنـد. فعالیت دیگر این اسـت 
کـه زنـان منطقـه فرش هـاى زیبایـى مى بافنـد. منطقۀ 
ما مخصوصـاً روسـتاى محمدآباد کل فرش هـاى عتبات 
ایـن  تجمیـع  بـراى  مى بافـد. سـرمایه گذار  را  عالیـات 
فعالیـت نداریـم ولـى بافنـدگان فرش هـاى عتبـات در 

متمرکزشـده اند. مکانى 
بهداشـت عمومى سـفید شـهر در چـه حدى 

؟ ست ا
سـفید شـهر داراى اورژانس شـبانه روزى نبود و اکنون با 
کمـک خیـِر بزرگـوار آقاى کریـم شـاهى، ایـن اورژانس 
احـداث خواهـد شـد. ایـن اورژانس در زمینى به وسـعت 
4 هـزار مترمربع بناشـده کـه داراى 1400 متر زیربنا که 
تـا چند ماه آینده شـاهد افتتـاح این پـروژه خواهیم بود.

حرف آخر
 اگـر بـه مناطـق توسـعه نیافته اى چون سـفید شـهر به 
میـزان کافـى اعتبـار تعلـق گیـرد و مسـئوالن بـه ایـن 
مناطـق توجـه کننـد، من تضمیـن مى کنم کـه تا چند 
سـال آینـده با مشـارکت مردم، سـفید شـهر به شـهرى 
تبدیل خواهد شـد که تمام  عالقه منـدان تاریخ، فرهنگ 

و هنـر و آفتـاب را به سـوى خـود جـذب خواهـد کرد.
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 مصاحبه با شهردار رضوان شهر؛36
حجت ا.. کارگران فارغ التحصیل رشـته آب رسـانى از دانشـگاه صنعتى اصفهان و در حال 

گذراندن دوره کارشناسـى ارشـد رشته عمران دانشـگاه آزاد است.
وى فعالیـت خـود را از دهیـارى جـوزدان آغـاز کرده که در همان سـال به عنـوان دهیار 
نمونۀکشـور انتخاب شـده اسـت. پس ازآن با پیگیرى هایى که انجام داده، توانسـته اسـت 
روسـتاى جوزدان را به شـهر تبدیل کرده و پس از مدتى به سـفارش اسـتاندار محترم به 
پسـت قائم مقامى تیران برسـد. کارگران پس از 4 سـال با حکم اسـتاندار وقت به عنوان 

دومین شـهردار رضوانشـهر از تاریخ 15 آبان 1390 منصوب شـده است.

نگاه شهر در گفت و گو با حجت ا... کارگران:

رضوانشهر؛ 
در آستانۀ سى   سالگـى

 شـهر رضوانشـهر در چه مرحلـه اى از طرح هاى سـه گانه هـادى، جامع و 
تفصیلى قـرار دارد؟

در سـال 1390 طرح جامع این شـهر ابالغ شـده و اکنون در حال اجراسـت. همچنین در 
حین انجام طرح تفصیلى نیز هسـتیم و اگر مانع و مشـکلى ایجاد نشـود، تا پایان امسال 

مصوبۀ طرح تفصیلـى را دریافت مى کنیم.
 در طرح جامع با چه مشکالتى مواجه بوده اید؟

 عنایت داشـته باشـید که رضوانشـهر از 3 روستا تشکیل شده و 3 نوع الگو دارد. اما نکاتى 

شهرسـتان تیـران و کـرون اسـتان اصفهـان. ایـن شـهر در ابتـداى جاده 
تیـران- سـامان قرارگرفتـه و مرکـز دهسـتان رضوانیـه اسـت. این شـهر 
از بـه هـم پیوسـتن روسـتاهاى آران، اسـفیدواجان (شـامل محلـه میـان و 
محلـه پائیـن) بـه وجود آمده اسـت. صنعـت سـنگ در این منطقـه جایگاه 
ویـژه اى دارد و بسـیارى از سـاکنان آن بـه حرفه تولید سـنگ هاى تزئینى و 
سـاختمانى اشـتغال دارند و شـهرك صنعتى تخصصى در ایـن منطقه فعال 
اسـت. ازآنجاکـه در کتاب هـا و نقشـه ها روسـتاهاى این شـهر بـه تفکیک 
آمده انـد؛ براى دانسـتن طول و عرض جغرافیایى این شـهر، طـول و عرض 

جغرافیایـى دو روسـتاى آران و اسـفیدواجان در زیـر مى آیـد:
آران - طـول جغرافیایـى 51 درجـه و 05 دقیقه شـمالى - عرض جغرافیایى 
32 درجـه و 44 دقیقه عرض شـرقى، اسـفیدواجان - طـول جغرافیایى 51 
درجـه و 06 دقیقه شـمالى - عرض جغرافیایـى 32 درجه و 42 دقیقه عرض 

شـرقى - ارتفاع از سـطح دریا 1880 متر
در حقیقـت اسـفیدواجان دو بخش سـفلى و علیـا دارد که در خـود محل، به 
اسـفیدواجان سفلى محله پائین و به اسـفیدواجان علیا محله میان مى گویند 
و دلیـل ایـن امر آن اسـت کـه قنات هر دو محله یکى اسـت و درگذشـته به 
محلـه میـان و قلعه، جـوى باال نیـز گفته مى شـد. همچنین ازنظـر ثبتى هر 
دو محـل در یـک پـالك ثبتـى قرارگرفته اند و اشـتراکات فرهنگى و ریشـه 
خانوادگـى میـان دو محـل غیرقابل انـکار اسـت على رغم این کـه محله باال 

ازنظـر جغرافیایى با محله آران نزدیک تر اسـت (چسـبیده اسـت).
 نـام رضوانشـهر نامى جدید اسـت کـه از سـال 1366 و همزمان با شـهر 

شـدن ایـن دو روسـتا به آن داده شـده اسـت اما ریشـه یابى نام هـر یک از 
روسـتاهایى که رضوانشـهر را تشـکیل داده اند ازاین قرار اسـت:

آران: «آران یا آران و آالن نام سـرزمینى بوده اسـت کـه اکنون به آذربایجان 
شـوروى اطالق مى شـود و شـهرهاى عمده آن باکو و گنجه و دربند و غیره، 
همـه از آن ایـران بـوده و اینک ازدسـت رفته اسـت. یونانیـان آن را «آلبانیا» 
و ارمنیـان آن را «آغـوان» و عرب هـا آن را «آران» خوانده انـد، ولـى بـه هـر 
صـورت آران واالن نـام ایـن محـل اسـت و همچنیـن نـام طایفـه آریایى 
کهنـى کـه در آن سـکونت داشـته اند. به حکم این کـه نـام آران را در اطراف 
ایـران در نواحـى دیگر هـم مى بینیم و ازجمله آران (کاشـان، کـرج، نهاوند)، 
آران (اصفهـان)، ارانـج (قزویـن)، ارونچى (مغـان)، آالن (تبریـز) و االن آباد 
(اصفهـان) مى تـوان فکـر کـرد که قـوم االن در همـه جاى ایران سـکونت 
داشـته و نـام خـود را به این نواحـى داده انـد.»[3] در واقـع آران از دو بخش 
«آر» و «ان» تشـکیل شـده، بخـش اول آن (آر) یعنـى آریایى و همان اسـت 
کـه بـه شـکل (ایـر) در نام ایـران هم آمـده اسـت. بخـش دوم کلمه یعنى 
(ان) پسـوند مکان اسـت، و بنابراین آران یعنى سـرزمین آریاییان و در این 
معنـى بـا نام هاى زیر در یک راسـتا مى باشـد. ایـران - آران - هرنـد - ایرلند

اسـفیدواجان - نام اسـفیدواجان از دو بخش «اسـفید» و «واجان» تشـکیل 
شـده، بخـش اول آن (اسـفید) همـان سـپید اسـت، بخـش دوم (واجـان) 
پسـوند مـکان اسـت؛ و بر این اسـاس «اسـفیدواجان» به معناى روسـتا یا 

آبادى سـپید مى باشـد.
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آران: «آران یا 

آران و آالن نام 
سرزمینى بوده 
است که اکنون 
به آذربایجان 

شوروى اطالق 
مى شود و 

شهرهاى عمده 
آن باکو و گنجه 
و دربند و غیره، 
همه از آن ایران 

بوده و اینک 
ازدست رفته 

است. یونانیان 
آن را «آلبانیا» 
و ارمنیان آن 
را «آغوان» 
و عرب ها آن 
را «آران» 

خوانده اند، ولى 
به هر صورت 
آران واالن نام 
این محل است 
و همچنین نام 
طایفه آریایى 
کهنى که در 
آن سکونت 

داشته اند.

حاکـى از عـدم اطـالع از وضـع موجـود و 
ویژگى هـاى جغرافیایـى و منطقـه اى در 
آن دیـده مى شـود کـه یقینـاً در طـرح 
تفصیلى بیشـتر رعایت خواهد شـد. براى 
مثـال یکـى از مشـکالت طـرح جامـع، 
اتصـال 2 شـهرك ایـن منطقـه توسـط 
یـک خـط بـه محـدودة شـهرى اسـت 
به گونـه اى کـه این 2 شـهرك که توسـط 
بنیاد مسـکن هم بناشـده اند، از شهر جدا 
افتاده انـد. درحالى کـه این شـهرك ها باید 
بـا در نظـر گرفتـن محدوده اى مناسـب و 
خوب متصل مى شـد ولى متأسـفانه تنها 
بـا یـک خط معبـر باریـک به رضوانشـهر 
وصـل شـده اند. مسـلماً اگـر خـط اتصال 
مى شـد،  گرفتـه  نظـر  در  عریض تـرى 
خدمات بیشـترى را مى توانستیم به آن ها 
ارائه کنیم. در همین محـدوده امامزاده اى 
قرارگرفتـه که مى توانسـتیم بـا امکانات و 
خدماتى آن را احیا کنیم و از حالت بالقوه 

بـه بالفعـل درآوریم.
کاربرى هـا  تغییـر  در  آیـا   
جانمایى هـا بـا توجه بـه ویژگى هاى 

اسـت؟ منظـور شـده  شـهرى 
در رضوانشـهر مبحـث آزادسـازى معابـر 
پیاده سـازى شـد ولـى چـون ایـن شـهر 
داراى معابـرى قدیمـى اسـت، باید قبل از 
آزادسـازى آن هـا پیش بینى هـاى الزم به 
عمـل مى آمـد تـا در صـورت پهن شـدن 
معابـر، تکلیـف خانه هاى ایـن منطقه نیز 
روشـن مى شـد امـا هیـچ خـط بدنـه اى 
بـراى ایـن موضـوع دیـده نشـده اسـت. 
آزادسـازى،  بـراى  کـه  زمانـى  معمـوالً 
مقـدارى  مى شـوند  تخریـب  خانه هـا 
ایـن  بـه  اگـر  مى مانـد.  باقـى  آن هـا  از 
موضـوع توجـه مى شـد و بـراى آن مقدار 
باقى مانـده برنامه اى صحیح اجرا مى شـد، 
رونـد رضایـت دادن مالـکان و درنتیجـه 
آزادسـازى معابـر بسـیار سـریع تر صورت 
مى گرفـت اما متأسـفانه دراین رابطه هیچ 

آینده نگـرى اعمـال نشـده اسـت.
حریـم شـهرى و جمعیت شـهر چه 

 میزان اسـت؟
 محدودة شهرى حدود 270 کیلومترمربع 
و حریم آن 1700 کیلومترمربع اسـت. در 
رابطـه بـا تعـداد، 2 نـوع جمعیـت در این 
منطقه سـاکن هسـتند. جمعیت سـاکن 
کـه حـدود 4 الـى 5 هـزار نفـر هسـتند 
و بخشـى هـم جمعیـت متغیرنـد کـه 
بـه دلیـل هم جـوارى شـهرك صنعتـى 
بـا شـهر، تعـدادى به صـورت متغیـر بـه 
رضوانشـهر رفت وآمـد دارنـد و شـاید در 
برخـى از مواقـع نیـز جمعیـت تـا 8 هزار 

نفـر هـم افزایـش یابد.
شـهردارى  پایـدار  درآمدهـاى   

رضـوان شـهر؟

زمانى که شـهرك صنعتى در کنار رضوانشـهر 
احـداث مى شـد، الزم بـود کـه چند پـالك از 
ایـن شـهرك بـه شـهردارى واگـذار شـود و 
شـهردارى هـم از آن بـراى ایجاد چنـد کارگاه 
بـزرگ اسـتفاده کند. این حرکت مى توانسـت 
عاملـى بسـیار مثبت بـراى تأمیـن درآمدهاى 
پایدار شـهردارى محسـوب شـود اما متأسفانه 
بـه دلیل پیش بینـى نکـردن مسـئوالِن وقت 
چنیـن نشـد و درحـال حاضر مـا با دشـوارى 
زیـادى درحـال چنیـن کارى هسـتم. اما فعًال 
محـل تأمین اعتبارات شـهردارى از پروانه هاى 
سـاختمانى، عوارض خودرو، عوارض آالیندگى 
و ارزش افـزوده اسـت. عـوارض آالیندگـى بـه 
دلیـل صنعتى بودن منطقـه، از طریـق دولت 
به شـهردارى پرداخت مى شـود و ما هـم از آن 
در مسـیر خود، مانند احداث پارك و گسترش 

فضاى سـبز شـهرى اسـتفاده مى کنیم.
 ویژگى هاى گردشگرى رضوانشهر؟

بـه دلیـل اینکه رضوانشـهر شـهرى بین راهى 
اسـت هرکسـى در مسـیر رودخانـه درحرکت 
باشـد از این شـهر هـم عبور مى کنـد بنابراین 
منطقـه  ایـن  بـه  هـم  زیـادى  گردشـگران 
رفت وآمـد دارنـد. امامـزاده اى بـا ضریـح تمـام 
سـنگ در شـهرداریم که در تمام ایران چنین  
امامـزاده اى وجود نـدارد و این به عنوان یکى از 

جاذبه هـاى گردشـگرى مـا مطرح اسـت.
ویژگى هاى محیط زیستى رضوانشهر؟

اسـتان  ارتفاعـات  در  رضوانشـهر  ازآنجاکـه 
قرارگرفتـه تقریباً مانند شـهرکرد آب و هوایى 

معتـدل و سـرد دارد.
ایـن منطقـه   شـغل غالـب مـردم 

؟ چیسـت
اینجا داراى 3 روسـتا اسـت که هرکـدام داراى 
شـغلى غالـب هسـتند. بـراى مثـال اهالـى 
یکـى از ایـن روسـتاها بیشـتر کارمند بـوده و 
در سـازمان هاى نظامـى یـا آموزش وپـرورش 
فعالیـت مى کننـد. تعداد زیـادى از مـردم این 
شـهر هـم بـه دلیـل وجـود شـهرك صنعتى 
منطقـه، در صنعـت سـنگ مشـغول فعالیت 

. هستند
 سرانۀ فضاى سـبز رضوانشهر چقدر 

است؟
بـه شـهردارى رضوانشـهر  زمانـى کـه مـن 
منصـوب شـدم سـرانۀ فضاى سـبز صفـر بود 
و مـردم از پـارك تیـران اسـتفاده مى کردنـد 
ولـى اکنـون ایـن شـهر داراى 2 پـارك بزرگ 
10 هـزار متـرى و 6 هـزار مترى شـده اسـت. 
بوسـتانى هم به نام بوسـتان شـهدا داریم و در 

حـال احـداث پارکـى جنگلـى هم هسـتیم.
 از چـه منابع آبى بـراى آبیارى فضاى 

سبز اسـتفاده مى کنید؟
 کمبـود آب در همـۀ شـهرهاى اسـتان وجود 
دارد ولـى چـون قبـًال اینجـا فضـاى سـبزى 
نبـوده، بـراى آن هـم منابـع آبى تعریف نشـده 
امـا بـه یـارى خدا اکنـون بـا رشـد 10 برابرى 

بودجـه، بـه همـان میـزان نیز شـاهد رشـد فضاى سـبز 
شـهرى هـم بوده ایـم. اکنـون هـم درحالـى تـالش براى 

تهیـه منابـع آبى آن هسـتیم.
 بودجۀ سال 95 رضوانشهر چقدر است؟

2 میلیارد و 600 میلیون بودجه امسـال رضوانشـهر بوده 
کـه تاکنـون 40 درصد آن تحقق یافته اسـت.

 درزمینـۀ اقتصاد مقاومتى چـه اقداماتى انجام 
داده اید؟

بـا توجـه بـه رکود اقتصـادى حاکم تنهـا کارى کـه ما در 
این رابطه توانسـته ایم براى مردم شـهر به انجام برسـانیم 
ایـن اسـت کـه عوارض سـاالنۀ پروانـۀسـاخت را کمتر از 

سـال قبـل اخذ کنیم تـا این گونه همـراه مردم باشـیم.
 مهم تریـن فعالیت هـاى عمرانـى دوران شـما 

چـه بوده اسـت؟
احـداث فضـاى سـبز ویـژه، ایجـاد پارك هـاى متعـدد، 
روشـنایى و بازگشـایى معابـر، جدول گـذارى و آسـفالت 
شـهرك شـمالى و جنوبـى بلوار امـام على، احـداث پل با 
دهنـۀ 16 متـر، احداث میدان آیت اهللا مطلبى، بازگشـایى 
بلـوار امـام خمینـى، احـداث پـارك جنگلـى، بازسـازى 
محوطـۀ شـهردارى، دیوارکشـى زمین هـاى شـهردارى، 
خریـد تراکتـور و خرید سـمند از اهم اقدامات شـهردارى 

در ایـن مـدت بوده اسـت.
 از فعالیت هاى فرهنگى شهردارى بگویید؟

بـا توجـه بـه اینکه شـهر رضوانشـهر، بیشـترین شـهید 
شهرسـتان را داشـته و تقریباً نیمى از شهداى شهرستان 
را بـه خـود اختصـاص داده، ایـن شـهر بـه نـام مدینـه 
الشـهدا معروف اسـت و شـهردار هم در قالب این موضوع 
مرتـب بـه خانـوادة شـهدا سرکشـى مى کند. یکـى دیگر 
از اقدامـات، برگـزارى جشـن هاى متعـدد بـراى ارتقـاى 
نشـاط مردم شـهر اسـت. برگزارى پیـاده روى خانوادگى، 
برگـزارى نمایشـگاه عکـس محرم کـه بیـش از 550 نفر 
شـرکت کننده داشـت و آثار بسـیار قابل توجهى ارائه شد، 
ازجملـه اقدامات فرهنگى شـهردارى رضوانشـهر اسـت.

 بهداشـت عمومى رضوانشـهر در چه وضعیتى 
است؟

یکـى از خدمـات هـر شـهردارى حفظ بهداشـت عمومى 
چـون جمـع آورى به موقـع زباله هـا، تمیـز کـردن معابـر، 
بازگشـایى پل هـا، مبـارزه و اتـالف سـگ هاى ولگـرد که 
از آالینده هـاى محیـط زیسـتى به شـمار مى رونـد از اهم 
فعالیت هاى شـهردارى رضوان شـهر در راستاى بهداشت 

عمومى به شـمار مـى رود.
 درزمینـۀ حفـظ محیط زیسـت چـه اقداماتى 

انجام گرفتـه اسـت؟
بـا توجـه بـه اینکـه رضوانشـهر، فاضالب شـهرى نـدارد 
پیگیرى هـاى زیـادى بـراى انجـام ایـن مـورد با آقـاى ابو 
ترابى نمایندة شهرسـتان تیران شـده اسـت که طرح هاى 
اولیـه آن شروع شـده و منتظـر آن هسـتیم کـه بعـد از 
تیران، فاضالب شـهرى رضوانشـهر نیز احداث شـود. این 
اقـدام ازلحاظ موارد زیسـت محیطى بسـیار مؤثـر خواهد 

بود.
 حرف آخر

دوسـت دارم که مردم شـهردارها را بـه دیده خدمتگزاران 
خـود ببیننـد، در کنار شـهردار باشـند، نظرهاى خـود را 
ارائه کنند، پیشـنهاد بدهند و شـهردارى را اتاق فکر خود 

بدانند.
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نگاه شهر در گفت وگو با شهردار کرکوند

کرکـوند؛
 وادى مقدس امامزاده 

حلیـمه خاتـون

 لطفاً خودتان را معرفى کنید؟
سـید رسـول موسـوى متولـد سـال 1347 بـا مـدرك 
کارشناسـى ارشـد مدیریت، در حال حاضر شـهردار شهر 

کرکوند هسـتم.
 شـهردارى کرکونـد تـا چـه حـد در اجـراى 
برنامه هـاى سـه گانه توسـعه شـهرى پیشـرفت 

اسـت؟ کرده 
بـا توجـه بـه اینکـه شـهردارى کرکونـد در سـال 1380 
تأسیس شـده اسـت، داراى طـرح هـادى بـوده و الزم  بود 
کـه مدت زمانى از اجـراى آن بگذرد تا اقدامـات الزم براى 
تبدیـل طـرح هـادى به طـرح جامـع انجـام پذیـرد. از 2 
سـال پیش که این مدت زمان سـپرى شـد، کارشناسـان 
مربوطـه اقـدام بـه برنامه ریـزى بـراى اجراى طـرح جامع 
نمودنـد کـه از اواخـر سـال 95 طـرح جامـع کرکونـد 

به صـورت رسـمى ابـالغ خواهد شـد.
 چـه آیتم هـاى ویـژه اى در طرح جامـع در نظر 

است؟ گرفته شـده 
اشـکال طرح جامع کرکوند، کم شـدن حریم شـهر است 

بـه ایـن صـورت کـه یکى دو روسـتا کـه متعلق به شـهر 
بوده انـد از حریـم شـهر جداشـده و این امـر، معضالتى را 
ایجاد کرده اسـت. اما در برابر، سـعى شـده که اشـکاالت 
روسـتاها،  در  کـه  عمـده اى  ایـرادات  و  شـهرى  معابـر 

به خصـوص درگذرهـا بـوده برطرف شـود.
 اقدامات زیرسـاختى که براى جذب گردشـگر 

انجام شـده چیست؟
تبلیغـات ویـژه اى پیرامـون آثـار تاریخى و دیدنـى که در 
سـطح شـهر هسـتند انجام شـده و در آینـدة نزدیـک نیز 
در مسـائل رفاهـى و تفریحى شـهر اقدامات زیرسـاختى 
خوبى خواهیم داشـت ازجمله ساخت دهکده اى تفریحى  
پیش بینى شـده کـه اگـر مجـوز آن گرفته شـود، مطمئناً 
ایـن منطقـه به عنـوان یـک شـهر توریسـم پذیـر مطرح 

خواهد شـد.
 کدام یـک از محصوالت کشـاورزى شـهر قابل 

سـرمایه گذارى و تولید انبوه اسـت؟
اولویـت مـا برنـج اسـت که جـزو اولیـن محصـوالت این 
منطقـه بـوده و پـس ازآن محصوالتـى کـه در باغ هـاى 

منطقـه بـه عمـل مى آینـد.
 اقدامات شـما براى پیشـگیرى از تغییر کاربرى 
محیط زیسـت  حفـظ  و  کشـاورزى  زمین هـاى 

؟ چیست
از مسـائلى کـه بـه جدیـت بـا آن برخـورد شـده و اجازه 
چنیـن کارى از سـوى شـهردارى بـه آن داده نمى شـود، 
ساخت وسازهاى غیرقانونى انجام شـده در بافت کشاورزى 
ایـن منطقه اسـت کـه مربوط بـه دهه هاى گذشـته بوده 
وگرنـه دیگـر بـراى مردم منطقـه ایـن موضـوع جاافتاده 
اسـت کـه زمین هـاى کشـاورزى خـود را تغییـر کاربرى 

ندهند.
در بحـث محیط زیسـت هـم  18 هکتـار فضـاى سـبز 
ایجادشـده کـه نسـبت بـه جمعیت شـهر سـرانه باالیى 
اسـت. بـه عبارتـى، سـرانه فضاى سـبز هـر نفـر 26 متر 
اسـت کـه ایـن میـزان بـا توجـه بـه درجـه شـهردارى و 
وسـعت جمعیت این منطقه آمار خوبى اسـت. همچنین 
در بحـث بازیافـت زبالـه اقدامـات خوبى صـورت پذیرفته 
و درنهایـت بـه مسـائل زیسـت محیطى شـهر به خوبـى 

کرکونـد ازنظـر وضعیت آب هاى سـطحى، دائمى، موقتى و منابع آب زیرزمینى در شـرایط مناسـبى قرار داشـته و این مسـئله بـه نوبه خود 
در کیفیت کشـاورزى آن تأثیر مثبتى داشـته اسـت. زاینده رود به عنوان یک منبع دائمى قابل اطمینان مهم ترین آن هاسـت که متأسـفانه در 
سـالهاى اخیر با مشـکل خشک سـالى مواجه شـده. امـا منابع آبى موقتـى دیگرى نیز ناشـى از ریزش هـاى جوى بر یک حوضـه آبخیز به 
وسـعت 317 کیلومترمربع که از ارتفاعات غرب و جنوب شـرقى این شـهر سرچشـمه مى گیرد وجود دارد که این آب هاى سـطحى موقتى 

نیز پس از مشـروب کردن بخشـى از کرکوند از طریق دو مسـیل در شـمال این شـهر به زاینده رود مى پیوندد.
مـردم کرکونـد از فرهنـگ و روحیه اشـتراك مسـاعى خوبى با یکدیگـر برخوردارنـد. وجود مقبـره امامزاده حلیمـه خاتون در این شـهر از 
ویژگى هـاى دیگـر آن اسـت کـه اهالى وجـود آن را براى شـهر و سـاکنین موجب برکـت و حفظ شـهر در مقابل بالیاى مختلـف مى دانند. 
کتابخانه عمومى شـهر کرکوند با جذابیت بسـیار مطلوب از ویژگى هاى فرهنگى این شـهر محسـوب مى گردد. شـهر کرکوند متشـکل از 
محالت کرکوند، سـورچه پائین، خیرآباد، سـیاهبوم و شـهرك محمدیه با جمعیتى در حدود 7200 نفر در حاشـیه جلگه سرسـبز زاینده رود، 
در 65 کیلومتـرى جنـوب غربـى شـهر اصفهان و 5 کیلومترى غرب شـهر مبارکـه و در بین ارتفاعات زاگرس شـرقى، مابین چاله سـنندج 
بـه سـیرجان بـر روى طول جغرافیایى 48 51 شـرقى و عرض جغرافیایـى 22 32 واقع شـده و از جنوب به مجتمع فوالد مبارکـه، از غرب به 
شهرسـتان لنجان و از شـرق و شـمال به شـهر مبارکه محدود مى شـود و مسـیر ترانزیتـى کنارگاه غرب از مرکز این شـهر عبـور مى کند.
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پرداخته شـده اسـت.
 در آمدهـاى شـهردارى از چه محلى 

مى شـود؟ تأمین 
متأسـفانه در سـالهاى گذشـته خیلى بـر روى 
در آمدهـاى پایـدار کار نشـده کـه این یکـى 
از مشـکالت اغلـب شـهردارى ها اسـت ولـى 
پس ازاین، شـهردارى ها ناچارند به فکر راه حلى 
براى کسـب درآمدهاى پایدار باشند. شهردارى 
کرکونـد نیز مانند دیگر شـهردارى ها درآمدش 
از عـوارض ساخت وسـاز، پروانه هـاى تجـارى 
ارزش افـزوده  از  و مسـکونى و عوارضـى کـه 
صنایع به شـهردارى ها تعلق مى گیـرد، تأمین 

مى شـود.
دوران  در  عمرانـى  اقدامـات  چـه   
تصـدى شـما صـورت گرفتـه اسـت؟

 عنایت داشـته باشـید که وقتى یک شـهردار، 
سـازمانش را از شـهردار قبلى تحویل مى گیرد 
معموالً با طرح هایى که از گذشـته شروع شـده 

و به اتمام نرسـیده روبرو مى شـود. 
على اى حـال نقطـه تمرکـز مـا بـر اتمـام ایـن 
طرح هـا گذاشته شـده اسـت. امـا اقداماتـى را 
کـه در نظـر داریم به انجام برسـانیم، مجموعه 
فرهنگـى پردیـس اسـت کـه کارهـاى اولیـه 
آن شروع شـده و مشـغول ادامـه آن هسـتیم. 
همچنیـن مجموعه بزرگ فرهنگـى، تفریحى 
کـه طراحـى آن صـورت گرفتـه و در حـال 
انجـام اسـت به عـالوه اینکـه 2 طـرح دیگـر 
نیـز موردنظر بـوده و در بودجه 95 شـهردارى 
گنجانده شـده اسـت. مـورد دیگر اتصـال جاده 
کرکونـد بـه مبارکـه از سـمت شـمال اسـت، 
چراکـه بـراى  وارد شـدن از مبارکه به کرکوند، 
حـدود 20 دقیقـه زمان نیاز اسـت کـه با اتمام 
ایـن طـرح عـالوه بـر رفـع ترافیـک سـنگین، 
در هزینه هـاى فـردى و مصـرف سـوخت نیـز 

صرفه جویـى خواهـد شـد.
برنامه هـاى  و  زیباسـازى  درزمینـۀ   
نشـاط شـهرى چـه اقداماتـى صـورت 

گرفتـه اسـت؟
توجـه بـه مبلمان شـهرى جـزو اصـول کارى 
مـا اسـت و در کنار آن توجه به اسـتانداردهاى 
آن ها نیز بسـیار مورد اهمیت اسـت. همچنین 
تشـکیل کمیتـه زیباسـازى شـهرى کـه در 
همـه این هـا نشـاط شـهرى مـردم موردنظـر 
اسـت. برگـزارى جشـن هاى مختلـف در طول 
سـال، اجراى تئاتر و حتـى تئاترهاى خیابانى، 
احـداث 2 سـالن اجتماعـات که یکـى از آن ها 
با پیشـرفت فیزیکـى 70 درصـدى که تاکنون 
داشـته امیدواریم تا  پایان سـال به اتمام برسد 
و دیگـرى هـم تا پایان سـال 96 پایـان خواهد 

رسید.
 روابط عمومى شـهردارى کرکوند چه 

میزان فعال اسـت؟
ازآنجاکـه داراى دیدگاهـى فرهنگـى هسـتم 

توجه به مبلمان 
شهرى جزو 

اصول کارى ما 
است و در کنار 

آن توجه به 
استانداردهاى 
آن ها نیز بسیار 
مورد اهمیت 

است. همچنین 
تشکیل کمیته 

زیباسازى 
شهرى که در 
همه این ها 

نشاط شهرى 
مردم موردنظر 
است. برگزارى 

جشن هاى 
مختلف در 
طول سال، 

اجراى تئاتر و 
حتى تئاترهاى 

خیابانى

مسـئله دارم.  ایـن  روى  خاصـى  حساسـیت 
متأسـفانه بسـیارى از مدیران، با روابط عمومى 
ارگان خود آشنایى زیادى نداشته و تقریباً وارد 
ایـن مسـئله نمى شـوند، ولى سـعى ما بـر این 
اسـت که همـراه با روابط عمومـى پیش برویم 
کـه در ایـن صـورت روابط عمومـى فعالى هم 
خواهیم داشـت. همچنین نشـریه پیک شـهر 
راداریـم که به صورت گاهنامه تقریبـاً هر 3 ماه 
یک بار منتشـر مى شـود. به عـالوه 3 هفته نامه 
و یک روزنامه در سـطح شهرسـتان مبارکه در 
حـال فعالیـت هسـتند و تعامل خوبـى بین ما 
بـا ایـن جرایـد در بحـث فرهنگ شـهروندى، 
برگـزارى جشـن ها و همایش هـاى مختلـف و 

برگزارى مسـابقات ورزشـى وجـود دارد.
ازلحاظ زیرسـاخت هاى بیمارستانى،   
و  تخصصـى  کلینیک هـاى  بهـدارى، 
داروخانه هـا در چـه وضعیتى هسـتید؟

باوجـود فاصله نزدیـک کرکوند با بیمارسـتان 
شهرسـتان، بازهـم شـهردارى هزینـه بسـیار 
خوبـى براى تأسـیس درمانگاه این شـهر انجام 
داده و آن را در اختیار شبکه بهداشت قرار داده 
اسـت که به صـورت شـبانه روزى ایـن درمانگاه 
در حـال فعالیـت اسـت و خـود درمانـگاه هـم 

داراى داروخانه شـبانه روزى اسـت.
 به عـالوه اینکـه داروخانـه دیگـرى در سـطح 
شـهر وجـود دارد. همچنین در اواخر سـال 94 
وارد بحـث اورژانس شـدیم که تا حـدود 1 ماه 
دیگـر اورژانـس این شـهر نیـز به بهره بـردارى 
و  پیش بینـى  دیگـر،  اقـدام  رسـید.  خواهـد 
احداث جایـگاه جاده اى هالل احمر بوده اسـت 
کـه در اسـفندماه 94 مـورد بهره بـردارى قـرار 

گرفت.
 میـزان امنیـت اجتماعـى، فـردى و 
اقدامـات پیشـگیرانه در شـهر کرکوند 

اسـت؟ چقدر 
طبـق آمـار، وضعیت امنیتى این شـهر بسـیار 
خـوب ارزیابى شـده اسـت. باهمتـى هـم کـه 
شـهردارى و شـوراى شـهر داشـته اند، حـدود 
700 میلیـون تومان براى سـاختمان کالنترى 
اختصـاص داده شـد کـه وجـود ایـن کالنترى 

امنیـت بیشـترى را فراهم آورده اسـت. 
آنچـه در حیطـه وظیفـه شـهردارى ها اسـت 
مباحث تبلیغاتى و برگزارى یکسـرى رده هاى 
آموزشـى اسـت و قرار بر آن اسـت که در ادامه 
سـال از سـوى نیـروى انتظامـى کالس هـاى 
اقدامـى  ایـن  کـه  شـود  برگـزار  آموزشـى 
پیشـگیرانه اسـت. ولى نکته اى کـه قابل توجه 
بوده آن اسـت که شـهر کرکوند در مسیر عبور 
چنـد شـهر مبارکـه، زرین شـهر و... قرارگرفته 
اسـت و قطعاً هر اتفاقى در کرکونـد رخ دهد را 
نمى تـوان به پـاى مردم این شـهر گذاشـت، اما 
ایـن مـورد هـم قابل ذکر اسـت که بـا وقوع هر 
حادثـه اى آمـار جرائم مردم شـهر بـاال مى رود.

 میـزان فعالیـت بانـوان شـهر کرکونـد به چه 
اسـت؟ اندازه 

 چنـد کانـون فرهنگـى در شـهر وجـود دارد کـه معموالً 
زنان در آن حضور دارند. همچنین در رشـته هاى ورزشـى 
نیـز بانـوان فعالیت خوبى دارند و یک سـالن ورزشـى هم 
بـراى این شـهر پیش بینى شـده اسـت که احتمـاالً فقط 
اختصـاص داده خواهـد شـد. طرحـى هـم به عنـوان بـاغ 
بانوان پیش بینى شـده کـه زمین آن خریـدارى و طراحى 
آن در دسـت اقـدام اسـت که در آینـده اى نزدیک فعالیت 

اجرایـى آن نیز شـروع خواهد شـد.
 وضعیـت حمل ونقل عمومـى در کرکوند به چه 

است؟ شکل 
درزمینـۀ حمل ونقـل عمومى، خدمـات بسـیار خوبى در 
سـطح منطقه، بین شـهر، محالت و شـهر مبارکه در نظر 
گرفته شـده اسـت. ولى متأسـفانه داراى پایانه مسافربرى 
دارد،  امـکان  کـه  ایسـتگاه هایى  تـا  فقـط  و  نیسـتیم 

سـرویس دهى انجـام مى شـود.
 شـهر کرکونـد درزمینـۀ اقتصـاد مقاومتى در 

مسـیر چـه فعالیت هایـى قـرار دارد؟
اقتصـاد مقاومتـى مقوله اى شـفاف، گسـترده و قابل تأمل 
اسـت کـه اجـراى آن فرصـت زیـادى را مى طلبـد. مقـام 
سـال 95  از  قبـل  را  آن  زمزمه هـاى  رهبـرى  معظـم 
بـه اشـکال مختلفـى ارائـه کـرده بودنـد ولـى به صـورت 
انجـام شـد کـه  نام گـذارى  ایـن  از سـال 95  رسـمى 
امیدواریم شـعارزده نشـویم. آنچـه ما تاکنون در راسـتاى 
تحقـق چنیـن دسـتورالعملى انجـام داده ایـم، آن اسـت 
کـه در جلسـات و همایش هـاى عمومـى مردم را بسـیار 
بـه تولیـدات داخلـى سـفارش کرده ایـم و بارهـا گفته ایم 
کـه شـهردارى از هیـچ کمکـى براى شـما در ایـن زمینه 
دریـغ نمى کنـد. حتـى اعـالم کرده ایم کـه بـراى افرادى 
کـه متمایـل بـه سـرمایه گذارى در این منطقه هسـتند، 
هرگونه امکانات و تسـهیالتى که الزم باشـد فراهم کرده و 

در اختیارشـان قـرار خواهیـم داد.
 شـهردارى کرکونـد در راسـتاى درآمدهـاى 

پایـدار چـه اقدامـى انجـام داده اسـت؟
در مردادماه سـال جارى و با همکارى مسـئولین اسـتانى 
و شهرسـتانى مرکـز مکانیـزه معاینـه فنـى خودروهـاى 
بنزین سـوز و گازسـوز توسـط شـهردارى افتتـاح گردید 
ایـن مرکـز سـى و هفتمین مرکـز معاینه فنى در اسـتان 
اسـت که باعـث افزایش ایمنى خـودرو، کاهش آالیندگى 
و در راسـتاى درآمدهـاى پایدار توسـط این شـهردارى به 
بهره بـردارى رسـید ضمنـاً» دو طرح بـزرگ دیگر مدنظر 
قرارگرفته که انشـا اهللا با اخذ مجـوز مربوطه اعالم خواهد 

. شد
 سخن پایانى و حرف دل شهردار کرکوند؟

شـهردارى ها بـا رکـود اقتصادى شـدیدى روبرو هسـتند. 
ایـن رکـود به اندازه اى اسـت که اجازه فعالیت هـاى الزم را 
نمى دهد و امیدواریم مسـائل هرچه زودتر برطرف شـوند. 
ولـى در مقابـل مـردم هم بایـد این مسـئله را درك کنند 
کـه شـهردارى تا چـه حد مى توانـد خدمت رسـانى انجام 
دهـد. در پایـان تقاضـاى بنـده آن اسـت کـه بـا توجه به 
اهمیت بحـث فرهنگ، سمت وسـوى  همه شـهردارى ها 

در کنار مسـائل عمرانى پیوسـت فرهنگى باشـد.
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 امــروز شــهرها و مناطــق شــهرى بــا مــکان هــاى دیگــر 
ــذارى و  ــرمایه گ ــد س ــف مانن ــاى مختل ــه ه در زمین
ســرمایه پذیــرى ،توریســت ،مراکــز خریــد ،رخدادهــاى 
ــر  ــن ام ــد و ای ــى کنن ــت م ــى و فرهنگــى رقاب اجتماع
ــدن  ــى ش ــرعت جهان ــى از س ــارهاى ناش ــطه فش بواس
تشــدید شــده اســت بــه طوریکــه دیگــر رقابــت در میان 
شــهر هــاى همجــوار مطرح نیســت بلکــه در شــبکه اى 
ــى اتفــاق افتــاده کــه ممکــن اســت  از شــهرهاى جهان

بســیار ازهــم دور باشــند .
ــت  ــل رقاب ــاى قاب ــن ابزاره ــم تری ــى از مه یک
در ایــن شــبکه برخــوردارى از (برنــد شــهرى )
معتبر اســت . منظور از برندشــهرى برخــوردارى 

یــک شــهر از هویــت ویــژه اســت .

نقش و جایگاه برندینگ شهرى
از  ناپذیــر  جدایــى  بخشــى  وشناســه،  هویــت 
افراد،ســازمانها وجوامــع مختلــف مــى باشــد. با شــنیدن 
نــام هــر فرد،ســازمان ویــا نــام هــر منطقــه و محــدوده 
جغرافیایــى، مجموعــه اى از اطالعات، تجارب وبرداشــت 

ــد. ــان  شــکل میگیرن ــا در ذهنم ه
 فراخوانــى ذهنــى وتصویــرى کــه بعــد از شــنیدن یــک 
نــام در ذهــن مــا بازخوانــى میگــردد، برنــد یــا شناســه 
نامیــده میشــود کــه ممکــن اســت اثــرى خوشــایند یــا 

ناخوشــایند بــر روى مخاطــب داشــته باشــد.
ــه کار  ــهرها ب ــت ش ــه در مدیری ــى ک ــى از مفاهیم یک
گرفتــه مــى شــود برنــد شــهرى اســت. برندســازى یکى 
ــات  ــروش کاال و خدم ــت ف ــه در مدیری ــول اولی از اص
ــز  ــان نی ــزرگ جه ــهرهاى ب ــود، ش ــى ش ــوب م محس
ــا از اصــول برنــد ســازى شــهرى بــراى  ســعى دارنــد ت
ــذارى ،  ــرمایه گ ــذب س ــود در ج ــداف خ ــه اه ــل ب نی
ســرمایه انســانى و یــا جلــب گردشــگر بهــره ببرنــد. در 
گوشــه وکنــار دنیــا شــهرهایى را مــى بینیــم کــه روش 
هــاى مختلفــى را بــراى توســعه برنــد و در نتیجــه بهبود 
تصویــر ذهنــى کلــى شــهر، به عنــوان یــک برنــد خاص 

اتخــاذ کــرده انــد.
بــراي مثــال میــالن بــه معمــاري، نیویــورك بــه تنــوع و 
پویایــی، و توکیــو بــه مــدرن بــودن شــناخته مــی شــود. 

ــه شــهر  ــد ســازي شــهري، راهبــردي اســت کــه ب برن
ــزاري اســت کــه  هویتــی فرامــوش نشــدنی میدهــد اب
قــادر اســت ارزش محــوري شــهر را بــه ســرعت منتقــل 
کنــد.  وبــه عبارتــى دیگــر تضمینــى اســت بــر پویایــى 
و رونــق اقتصــادى یــک شــهر. اهمیــت و جایــگاه ایــن 
مهــم تــا بدانجاســت کــه بــه عنــوان نمونــه شــهر لنــدن 
ــد شــهرى را  در ســاختار شــهردارى خــود معاونــت برن

داراســت.
ــد  ــوان براین ــى ت ــهرى را م ــد ش ــت و برن هوی
ــه  ــه ب ــه در ادام ــت ک ــه دانس ــن مولف چندی

ــم: ــى پردازی ــا م ــریح آنه تش
1- هویــت فرهنگــى و اجتماعــى کــه شــامل مقوالتــى 
نظیــر خلــق وخوى افــراد جامعــه و میــزان بــاور و عالقه 
ــود دارند،ســطح و  ــه محــل ســکونت خ ــه ب ــدى ک من
میــزان آمــوزش شــهروندان، فرهنــگ ترافیــک ، میــزان 
و درجــه پذیــرش ســایر افــراد و روحیــه مهمــان نــوازى 

و .. میگــردد.
ــوان  ــون ت ــواردى همچ ــه م ــادى ک ــت اقتص 2-  هوی
ســرمایه گــذارى، ریســک هــاى ســرمایه گــذارى داخلى 
ــام و پــر آوازه در  و خارجى،وجــود برنــد هــاى خــوش ن
ســطح ملــى، میــزان گــردش ســرمایه و وجود پتانســیل 
ــف  ــه تعری ــن گزین ــذارى و .. در ای ــرمایه گ ــاى س ه

میگردنــد.
3- هویــت جغرافیایــى کــه شــامل وجــود منابــع غنــى 
آب، آب وهــواى مناســب، پوشــش هــاى گیاهــى و وجود 
ــم  ــدوده اقلی ــى در مح ــى و تاریخ ــاى طبیع ــه ه جاذب

مــورد نظــر و .. میگــردد.
ــن  ــه در ای ــى ک ــوان مدیریت ــى و ت ــت سیاس 4- هوی
ــدم وجــود  ــل ع ــواردى از قبی ــه م ــوان ب خصــوص میت
سیاســت هــا و باورهــاى محــدود کننــده، انجــام برنامــه 
ریــزى زیــر بنایــى در حــوزه اقتصــاد شــهرى و جــذب 
اعتبــارات الزم در اینخصــوص، وجــود افــراد خــوش نــام 
ــاى  ــت ه ــى در راس پس ــى و مدیریت ــابقه اجرای ــا س ب

کلیــدى دولتــى وخصوصــى  و .. اشــاره نمــود.
ــا  ــیارى از مزای ــر از بس ــرف نظ ــهرى ص ــگ ش برندین
ــه  ــهرها س ــراى ش ــان، ب ــکار وپنه ــتاوردهاى آش و دس
ــه دنبــال خواهــد داشــت: ــه فــرد ب ویژگــى منحصــر ب

1-  باعــث جذب گردشــگران،مصرف کنندگان،ســرمایه 
گذاران،نخبــگان عرصــه هاى مختلــف گردیــده و احترام 
و توجــه ســایر مخاطبیــن بیرونــى را نیــز شــامل مــى 

گــردد.
2- احتــرام و توجــه شــکل گرفتــه حــول برنــد شــهرى 
بــه ســایر بخشــها و برنــد هــاى اقتصــادى فعــال در آن 
شــهر منعکــس گردیــده و یــک چرخــه رو بــه رشــد را 

شــکل میدهــد.
3- باعــث ایجــاد هــم افزایــى و همگرایى در کلیــه حوزه 
هــاى فعــال در آن شــهر شــده و بــه جریــان منابــع در 
جهــت دســت یابــى بــه اهــداف و برنامــه هاى پیــش رو 

نظــم مى بخشــد.
ــى شــهروندان آن  ــه دارای ــه مثاب ــک شــهر ب شــهرت ی

شــهر اســت..
متاســفانه در حــوزه مدیریــت برنــد شــهرى آنچــه کــه 
بیشــتر شــاهد آن بــوده ایم اینســت کــه کلیــه ذینفعان 
فعــال در یــک شــهر منافــع تجــارى خــود را مســتقل از 
یکدیگــر دنبــال میکننــد و هــر کــدام ســعى دارنــد بــا 
نــگاه خــود تصویــر شــهر و محــدوده جغرافیایــى محــل 

فعالیتشــان را بــه محیــط بیرونــى خــود نشــان دهنــد.
ــدن  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــى ب ــن واگرای ــه ای نتیج
ــفته  ــض و آش ــا متناق ــده ،بعض ــال پیچی ــرى کام تصوی
بجــاى ارائــه تصویــرى شــفاف و روشــن بــه مخاطبیــن 
ــه هــدر رفتــن  ــاى ب ــه معن ــن ب ــى میباشــد. و ای بیرون
منابــع و امکانــات و بــال اســتفاده مانــدن ظرفیــت هــاى 

ــود . موج
آنچــه کــه مســلم اســت اینکــه، برنــد وشناســه شــهرى 
اگــر بــا راه کارهــاى اساســى و بــا در نظــر گرفتــن مبانى 
الزم آن هدایــت نشــود، شــانس بســیار کمى وجــود دارد 
کــه آن شــهر بتوانــد بــه عنــوان یــک کل، ارزش هــا و 
پتانســیل هــاى خــود را بــه محیــط بیرونــى نشــان داده 
و از ایــن محــل، ارزش ویــژه و منحصــر بــه فــردى بــراى 

شناســه و برنــد خــود خلــق نمایــد.

ــد  ــن برن ــت نوی ــى مدیری ــت رقابت ــاب هوی ــع :کت منب
بــراى ملــت ها، شــهرها و ســرزمین هــا نوشــته آنهولت، 

ســایمون

برند و شناسه شهـرى 
(urban branding)
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مهمتریـن واصلى تریـن وسـیله براى رسـیدن به توسـعه 
پایدار در هر کشـور ایجاد فرهنگ محیط زیسـتى اسـت 
و پایـه اصلـى براى ایجاد این فرهنگ، آموزشـهاى محیط 

زیسـتى جهت کلیه اقشـار جامعه اسـت.
گام نخسـت براى آموزش، ایجـاد توانمندى و تغییر رفتار 
و اسـتفاده بهینـه از منابـع اسـت بـه این معنى کـه باید 
نگرش افراد را نسـبت به محیط زیسـت تغییر داد و ایجاد 

عملکـرد صحیـح را در جامعه پایـه ریزى نمود.
محیـط زیسـت به دلیـل ارتباط تنگاتنگ آن با سـالمتى 
انسـان به عنـوان برترین اولویت آموزشـى و تحقیقاتى در 
سرتاسـر جهـان مطرح اسـت هر موقـع که افـراد جامعه 
تشـویق شـده و انگیزه درونى و مسـئولیت پذیرى در آنها 
ایجاد شـود انعطـاف پذیرى آنـان در زندگى بـراى اجراى 
مقـررات مربـوط به حفــــظ و نگهدارى محیط زیسـت 
مطلـوب به طـور چشـمگیرى افزایش مـى یابـد و نهایتاً 
سـبب بهبود کیفیت زندگى میشـود که خـود انگیزهاى 
مضاعـف براى اخـالق و فرهنگ زیسـت محیطى خواهد 
بـود بنابرایـن بـا افزایش آگاهـى هاى زیسـت محیطى و 
اطـالع از اتفاقاتـى که درزمینۀ محیط زیسـت رخ میدهد 
و به خصـوص اطـالع رسـانى بـه مـردم توسـط دولتهـا و 
نهادهـاى مردمى خـود در جلوگیرى از تخریـب و نابودى 
منابـع زیسـتى همچـون آب، هـوا، خـاك بسـیار مؤثـر 

خواهـد بود.
ترویـج و گسـترش حـس مسـئولیت پذیـرى در قبـال 
محیط زیسـت نیز میتوانـد در ارتقاى فرهنـگ و آموزش 

محیطزیسـت بسـیار مفید فایده باشـد.
موضـوع مهمـى کـه در اینجا بایسـتى بـه آن اشـاره کرد 
نقـش دولتهـا در مقولـه آمـوزش محیـط زیسـت اسـت 

بـه ایـن معنـى کـه ایجـاد ابزارهـاى قانونى که به دسـت 
دولتهـا انجـام مـى گیـرد اگر بـا بینش زیسـت محیطى 
همـراه باشـد خـود زمینـه جلوگیـرى از تخریـب محیط 
زیسـت را فراهم نموده، ضمن اینکه باعث نهادینه شـدن 
حفـظ محیط زیسـت در جامعه میگـردد در ایـن رهگذر 
نبایـد نقش سـازمانهاى مردم نهاد در امـر آموزش محیط 
زیسـت را فرامـوش کـرد این سـازمانها به دلیـل اینکه به 
دسـت مـردم ایجاد گردیـده و از درون جامعه بروز و ظهور 

مـى نمایند.
هـم اکنـون در ده هـاى قـرار داریم که از سـوى سـازمان 
ملـل متحد بهعنـوان دهه آمـوزش براى محیطزیسـت و 
توسـعه پایدار نامگذارى شـده اسـت در این راسـتا و نظر 
بـه تصریح اصل مترقى پنج اهم قانون اساسـى کشـور در 
حفاظـت از محیط زیسـت بهعنوان یـک وظیفه عمومى 
کـه همگانـى بـودن آن را در ضمیـر خـود نهفتـه دارد و 
نیـز بـا توجـه به اینکـه آموزش یکـى از مؤثرتریـن مؤلفه 
هـاى تأثیرگـذار بـر توسـعه پایـدار در هر کشـور اسـت، 
انجام اقداماتى وسـیع و همه جانبه و مسـتمر و فراگیر در 
جهـت افزایش آگاهى هاى زیسـت محیطى جامعه امرى 

ضرورى و بسـیار مهـم و ارزنده اسـت.
آلودگى هوا و راه هاى مقابله با آن

بـا پیشـرفت تمـدن بشـرى توسـعه فنـاورى و ازدیـاد 
جمعیت در حال حاضر دنیا ازجمله کشـور ما با مشـکلى 
بـه نـام آلودگـى هـوا و زمیـن روبـرو شـده کـه زندگـى 
سـاکنان را تهدیـد میکنـد امـروزه آلودگـى هاى زیسـت 
محیطى مرز نمیشناسـد بهگونهاى که مردم یک شـهر یا 
حتـى یک کشـور از آثار آلودگى در شـهر یا کشـور دیگر 
در امـان نیسـتند بـه عنـوان مثال برفـى که در نـروژ مى 

بارد آالینده هایى به همراه دارد که منشـأ آن از انگلسـتان 
وآلمـان اسـت یا همیـن ریـز گردهایى کـه از عـراق وارد 

کشـور ما مى شـود.
تعریف آلودگى هوا

هواى پاك و طبیعى در حالت خشـک متشـکل از اجزاى 
مختلفـى شـامل نیتـروژن، اکسـیژن، آرگون، دیاکسـید 
کربـن، نئـون، هلیوم، دى اکسـید نیتـروژن و...بـا مقادیر 
متفاوت اسـت البته این نوع هوابـر روى اقیانوس هاى دور 
از خشـکى یا در نواحى دور از مراکز جمعیتى وجود دارد.
آلودگـى هـوا بـر اسـاس سـاده تریـن تعریـف عبـارت از 
وجـود یک یـا چند ماده آلـوده کننده اعـم از جامد، مایع 
و گاز و تشعشـع پرتـو زا در هـواى آزاد بـه میزانـى که در 
مـدت زمـان معین بتوانـد کیفیت هـوا را به ضرر انسـان 
و موجـودات زنـده تغییـر دهد. ممکن اسـت طبیعى و یا 

سـاخته دست بشـر باشند.
منابع آالینده هاى هوا

آالیندهاى هوا بر اسـاس منابع تولید به دودسـته طبیعى 
و مصنوعى تعریف مى شـوند آالینده هاى مصنوعى خود 
بـر اسـاس اینکـه منبع آلودگـى ثابت و یا متحرك باشـد 
به دودسـته ثابت و متحرك تقسـیم مى شـوند ترکیباتى 
ماننـد NO و هیدروکربـن هـا و سـایر ترکیبات آلـى فرار 
کـه در هـوا انتشـار میابند نـوع اول و آالینده هایـى که از 
تبدیـل ایـن اجسـام حاصل مى شـوند و دسـت سـاخت 

انسـان هسـتند نوع دوم محسـوب مى شوند.
منابع طبیعى که شامل:

1-گردوغبار و طوفان
2-  دود خاکستر آتشسوزى جنگلها
3- گاز و دود ناشى از کانیهاى زمین

نقش آموزش در فرهنگ  
محیــط  زیستــی

براى داشـتن جامـع هاى سـالم و پویاتر، همه افـراد جامعه از هر گروه سـنى 
و هر رده شـغلى مى بایسـت در تمام امور احسـاس مسئولیت نموده و بخشى 
از وقـت و حتـى درآمد خـود را صرف جامعه نمایند. مشـکالت محیط زیسـت 
بـه ویـژه آلودگى هـوا و همچنین ناهنجارى هـاى فرهنگ ترافیـک که تاکنون 
منجـر به از دسـت رفتن جان هزاران نفر و معلولیت افراد بسـیار شـده اسـت 
از مسـائلى هسـتند که نیـاز به پیگیـرى و صرف وقـت و هزینه از سـوى همه 

افراد جامعـه به ویژه مسـئوالن دارد. 
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4-  امالح موجود در جو که توسط باد از دریا جدا
 مى شوند مثل کلسیم و کلرورسدیم

5-شـهابهاى اسـمانى و فعالیتهاى آتشفشـانى و گازهاى 
گلخانـه اى و منابع گیاهى همچون گـرده گلها و گازهاى 

ناشـى از تخمیر مـواد و گازهاى متصاعـد از آن
2-منابع مصنوعى:

1-مونوکسـید کربـن (CO) کـه بـه شـدت تمایـل بـه 
ترکیـب شـدن بـا هموگلوبیـن دارد و تأثیـر زیـادى بـر 
سیسـتم عصبـى و بینایى و عالئـم فراوانـى در اختالل بر 
اندامهاى بدن مانند سـردرد خسـتگى اختالالت تنفسـى 

کومـا و مرگ
راکتورهـاى  پیشـرفت  موتـورى  اصـالح   :CO کنتـرل
سیسـتم اگزوزى، ابداع سـوختهاى مناسـب، کاهش مواد 
افزودنى و اختراع موتورهاى گازسـوز و مشابه مثل متانول 

و سیسـتم هـاى دیگر
2-دیاکسـید سـولفور SO2: گازى اسـت بیرنـگ کـه به 
سـهولت در آب حل میشـود و سـریع جذب مخاط بینى 
و مجـراى تنفسـى میشـود ایـن گاز در اثر سـوخت زغال 
سـنگ نفت و گازوئیل تولید و دى اکسـید نیتروژن براثر 
سـوخت بنزین متصاعد میشـود که این دو گاز از اتمسفر 
ریزش هاى جوى وارد اکوسیسـتم هاى آبى میشـوند که 

بـه صورت نیتـرات وارد چرخه غذایى میشـوند.
پدیده هاى مرتبط با آلودگى هوا:

1- وارونگـى دمـا: کاهـش جابجایـى هـوا، صعـود هـواى 
سـرد، گـرم شـدن سـطح زمیـن و الیـه هـاى باالیـى 
جـو پدیدهـاى بـه نـام اینـورژن یـا وارونگـى دمـا را بـه 
سـایر مشـکالت زندگى شـهرى مـى افزایـد ایـن پدیده 
بهخودیخود خطرى را متوجه زمین و سـالمت موجودات 
زنده نمیسـازد اما ترکیب آالینده هـاى موجود با یکدیگر 
و پیدایـش آالینـده هاى ثانویـه بروز فاجعه هاى زیسـت 

محیطـى را در شـهرها فراهـم میکند.
2- مه دود فتوشیمیایى:

 NO این پدیده در اثر ترافیک سـنگین شـهرى و انتشـار
کافـى و هیدروکربنهـاى مـواد آلـى فرار در هـوا جابجایى 
بسـیارکم تـوده هـاى هـوا و گرمـا و نـور خورشـید ایجاد 

میشود.
3-گازهاى گلخانهاى:

گازهـاى اصلـى تشـکیل دهنـده (Ar,O۲,N۲) بـه علـت 
داشـتن گشـتاور دوقطبى نمیتوانند نور زیر قرمز را جذب 
کنند گازهایى که در گرم شـدن گلخانهاى زمین دخالت 
دارنـد آب دیاکسـید کربـن و متان و سـایر گازها به مقدار 
کم مى باشـند علت شـبهاى سـرد بیابان باوجود روزهاى 

بسـیار گـرم نبودن بخـارآب در جو این مناطق اسـت.
4- باران اسیدى:

در دو دهـه اخیـر در برخـى نواحى صنعتـى براثر فعالیت 
برخـى از کارخانه ها میزان دیاکسـید گوگرد و دیاکسـید 
ازت در هـوا افزایـش یافتـه ایـن دو مـاده در اتمسـفر بـا 
اکسـیژن و بخـارآب واکنـش شـیمیایى ایجـاد کـرده و 
بهصـورت اسـید نیتریـک و اسیدسـولفوریک درمیآینـد 
ایـن ذرات اسـیدى مسـافت طوالنـى را بـه وسـیله بـاد 
طـى میکننـد و بهصـورت باران اسـیدى بر سـطح زمین 
فرومیریزنـد ایـن بـاران باعـث از بیـن رفتـن بناهـا و آثار 

تاریخـى بخصـوص آنهـا کـه از سـنگ مرمـر یـا آهـک 
ساختهشـدهاند میشـود ایـن بـاران میـزان حاصلخیزى 
خـاك را کاهـش داده و مواد سـمى را وارد خاك میکند و 
موجـب نابـودى درختان و کاهـش مقاومت آنهـا در برابر 

سـرما میشود.
5- الیـه ازن یکـى از مسـائلى که در سـالهاى اخیر باعث 
نگرانى دانشـمندان شـده الیـه ازن و ایجاد حفـره در این 
الیـه در قطـب جنوب اسـت. الیـه ازن در فاصلـه 48-16 
کیلومتـرى از سـطح زمین قرارگرفتـه و کره زمیـن را در 
برابـر تابـش فرابنفـش نـور خورشـید محافظـت میکند 
هرگاه از مقدار الیه ازن 10 درصد کم شـود مقدار تابشـى 
که به سـطح زمین میرسـد تا 20 درصـد افزایش مییابد.

::: دانستنیهایى در مورد هوا
بیماریهاى ناشى از آلودگى هوا:

ایـن میدانیـد آلودگـى هـوا 11 برابـر آلودگـى آب و 16 
برابـر آلودگـى غذا براى انسـان خطرناك اسـت بر اسـاس 
گـزارش سـازمان بهداشـت جهانـى یکـى از عوامل اصلى 
تخریـب دسـتگاه هاى حیاتـى بدن مانند قلـب و عروق و 

یـک نوع سـکته مغـزى را دو برابـر میکند.
آلودگـى هـوا پـس از مسـمومیت ناشـى از ورود فلـزات 
سـنگین بـه بـدن از طریق غذاهـا و نیز عوامـل اجتماعى 
ماننـد پاییـن بـودن درآمد اقتصـادى خانواده ها سـومین 
عامـل مؤثـر در کاهـش طـول عمر انسـانها معرفى شـده 
اسـت و عامل عمده عفونتهاى تنفسـى، اسم، سرطان ریه 

و حمـالت قلبـى و. ذکـر کردهاند.
ایـن بیماریهـا بـا واکنشـهاى اختالالتـى مثـل سـوزش 
و التهـاب مخـاط چشـم، مجـارى تنفسـى و سـردرد، 
سـرگیجه، بى حوصلگى، خـواب آلودگى و ضعف عمومى 
بدن همراه اسـت. بر اسـاس نتایج تحقیقاتى که از سـوى 
دانشـگاه آکسفورد منتشرشده اسـت ارتباط مهمى میان 
قـرار گرفتن در معرض آلودگى شـدید هوا و صدمه دیدن 
اسـپرم در مردان کشـف شده همچنین بررسیهاى جدید 
نشـان داده آالینـده هـاى شـیمیایى کـه صنایـع تولیـد 
میکنند خطر خودکشـى را در سـاکنان مجاور این صنایع 
افزایـش میدهـد و همچنین مطالعات در حیوانات نشـان 
داده گاز سـولفید هیـدروژن به اعصاب آسـیب میرسـاند 
و مقادیـر انواعـى از مـواد شـیمیایى در بافـت مغـز تغییر 

میدهد.
::: اقدامات ضرورى براى آلودگى هوا

توسعه فضاى سبز:
مهمتریـن اثـرات فضـاى سـبز در شـهرها تعدیـل دمـا، 
افزایـش رطوبـت نسـبى، تلطیف هـوا و جـذب گردوغبار 
و کنتـرل و کنتـرل تشعشـعات و بازتـاب نـور، ذخیـره 
انرژى در سـاختمانها زیبایى آفرینـى و کنترل باد کاهش 
آلودگى صوتى و رنگ سـبزان اثرات روانى مثبت و بسـیار 

مؤثـرى بر انسـانها دارد.
کنترل وسایل نقلیه:

1-افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل داخل شهرى
2-جایگزین کردن وسـایل نقلیه عمومى به جاى وسـایل 

نقلیه شهرى
و  فرسـوده  خودروهـاى  کـردن  خـارج  سـرویس  3-از 

جایگزینـى آنهـا بـا خودروهـاى نـو و فرسـوده

4-جلوگیرى از تردد خودروهاى داراى نقص فنى
از  تبعیـت  بـه  داخلـى  خودروسـازان  کـردن  5-ملـزم 

هـوا آلودگـى  اسـتانداردهاى 
CNG 6-گسترش جایگاههاى توزیع گاز طبیعى
7-کنترل و اجبارى نمودن معاینه فنى خودروها

:::کنترل صنایع:
1-احـداث صنایـع در خـارج از شـهر به طوریکـه بادهاى 
غالـب منطقه آالینده هـاى خروجى را به سـمت مناطق 

مسـکونى هدایت نکند.
2-محـل احـداث کارخانـه ازنظـر شـرایط جـوى ماننـد 
سـرعت، جهـت باد و یـا وضعیت پسـتى وبلندى منطقه 

در مطالعـات اولیـه احـداث صنایـع لحاظ شـود.
3-تغییر در سوخت صنایع

4-تغییر در مراحل عملیات محصول نهایى
5-نصـب دسـتگاههاى کنتـرل کننده مـواد آالینـده در 

کلیـه قسـمتهاى موردنیـاز فراینـد تولید
:::آموزش محیط زیست:

بـه منظـور اسـتقبال برنامـه ریـزان و مـردم از عملیاتـى 
سـاختن پـروژه هـاى زیـر گسـترش فرهنگ اسـتفاده از 
متـرو، به حداقل رسـاندن تولید زباله، ایجاد آبنمـا و فواره 
بـراى جـذب گردوغبـار اسـتفاده از بنزیـن بدون سـرب، 
نصـب فیلترهاى مخصوص براى جلوگیرى از انتشـار دود 
و گردوغبـار در کارخانـه ها، ایجاد کمربند سـبز در اطراف 

شـهرها، معاینـه فنـى خودروها هر سـه مـاه یکبار
اقدامهاى فردى

1- پرهیز از گاز دادن خودرو هنگام خاموش کردن آن
2- تنظیـم بـاد السـتیک خـودرو بهطـور اسـتاندارد که 

موجـب کاهـش مصـرف سـوخت میشـود.
3- خاموش کردن وسـایل نقلیه عمومى در توقفگاه هاى 

عمومى
4- بـراى گـرم کـردن خـودرو و چنـد کیلومتـر اول را به 

آهسـتگى و در دنـده پاییـن حرکـت کنیم
5- از ساسـات فقـط براى روشـن کردن خودرو اسـتفاده 

کنید.
6- تعویـض زودهنگام روغن موتور موجب اتالف سـرمایه 

ملـى و هدر دادن وقت و هزینه میشـود
7- انتخاب مسیرهاى کوتاه و کم ترافیک

8- تهویه مسـتمر و اسـتفاده بیشـتر از گلـدان و گیاهان 
زینتـى در منازل

درروزهـاى بحرانـى حتى االمکان از تـردد در محدوده هاى 
مرکزى و پرترافیک شـهر اجتناب کنند.

::: استفاده از وسایل حمل ونقل عمومى
 محـدود کـردن فعالیت یا بـازى کـودکان در محیط هاى 

ز با
 افـراد مسـن یـا افـرادى کـه بیمارى هـاى قلبى ریـوى و 
برونشـیت مزمن و نارسـایى قلبـى دارند از خـروج از خانه 

نمایند. اجتناب 
کتاب: آلودگى هوا و اثرات زیست محیطى

نتایـج تحقیقـات انجام شـده در اصفهـان در رابطـه با اثر 
آلودگـى هـوا در بروز و تشـدید بیماریها

سالهاسـت که عـوارض آالینـده هاى زیسـت محیطى بر 
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سـالمت مشـخص شـده اسـت و آمـار کشـورهاى غربى 
بیانگـر ارتبـاط سـطح آالینده هاى هـوا با افزایـش میزان 
ابتـال و مرگومیـر ناشـى از بیماریهـاى تنفسـى، قلبـى و 
برخـى بیماریهـاى بدخیـم بـوده اسـت. از حـدود شـش 
دهـۀ پیـش مشخصشـده کـه رونـد بیماریهـاى مزمـن 
سـنین بزرگسـالى از اوان زندگى شکل میگیرد و هرچند 
اختالالت و بیماریهایى مانند تصلب شـرایین، پرفشـارى 
خـون، سـکته هاى قلبـى و مغـزى، دیابت (مـرض قند)، 
پوکى اسـتخوان، چاقـى، برخى بیماریهاى بدخیـم و ...در 
سـنین میانسـالى عالمت دار میشـوند، ولى شکل گیرى 
ایـن بیماریهـا و عوامل خطرزاى آنها از اوان زندگى اسـت؛ 
بنابرایـن بـا در نظـر گرفتـن ایـن واقعیـت که ایـن قبیل 
بیماریهـا و اختـالالت بـه طورمعمـول درمـان و بهبودى 
قطعـى ندارنـد و صرفـاً درمانهـاى نگه دارنـده بـراى آنهـا 
انجـام میشـود و همچنیـن بـا در نظر گرفتـن اصل تقدم 
پیشـگیرى بـر درمان، مجامع بیـن المللى مختلف تأکید 
زیادى بر پیشـگیرى اولیه از بروز بیماریهـاى مزمن دارند. 
در ایـن راسـتا، یکـى از مهمتریـن عوامـل تأثیرگـذار بـر 
سـالمت آحـاد مختلف جامعـه، عوامل محیطى هسـتند 
کـه در ایـن میـان تماس اجتنـاب ناپذیر همـۀ گروههاى 
سـنى بـا هـوا باعث شـده تـا نقـش آالیندههاى هـوا در 
سـالمت و بیمـارى گروههاى سـنى مختلـف موردتوجه 

ویـژه قـرار گیرد.

::: ارتباط آالینده هاى هوا با کمبود ویتامین دى
کمبـود ویتامین دى در جامعۀ ما بسـیار شـایع اسـت به 
نحـوى کـه بـر اسـاس تحقیقات مختلـف انجام شـده در 
اصفهان بیش از نیمى از مردان و اکثریت زنان و همچنین 
بیـش از نیمـى از کودکان و نوجوانـان درجات مختلفى از 
کمبـود ویتامیـن دى دارند. این اختالل عـالوه بر عوارض 
اسـتخوانى، بـا افزایـش احتمال بـروز بسـیارى اختالالت 
از قبیـل پرفشـارى خـون، بـاال رفتـن چربیهـاى مضـر و 
کاهش چربیهاى مفیـد در خون، بیماریهاى قلبى عروقى 
و برخـى بیماریهـاى بدخیـم (ازجملـه سـرطان پسـتان 
در افـراد مؤنـث و سـرطان روده بـزرگ در هـردو جنس) 
ارتبـاط دارد. همچنیـن تحقیقـات متعدد انجامشـده در 
اصفهـان نشـان دادهاند یکى از عوامل اصلـى فراوانى قابل 
 MS توجـه بیمـارى مولتیپل اسـکلروز یـا بیمـارى ام اس
کمبـود ویتامین دى اسـت. منبع اصلى ویتامیـن دى در 
انسـان، تمـاس با طول موجهـاى خاصى از نور خورشـید 
و سـاخت ایـن ویتامیـن در الیه هاى پوسـت اسـت. علل 
مختلفـى براى کمبود ویتامین دى در مناطق آفتاب خیز 
مطرحشـده اسـت و در برخى از تحقیقـات نقش آلودگى 
هوا در این زمینه مطرح شـده اسـت. دو تحقیق در شـهر 
اصفهـان نشـان داد کـه سـطح بـاالى آلودگـى هـوا مانع 
تمـاس طول موجهاى مؤثر نور خورشـید باپوسـت شـده 
و ایـن موضـوع بـا کمبـود ویتامیـن دى در خون مـادران 
بـاردار، خون بنـد نـاف جنیـن و همچنین خـون کودکان 
خردسـال که در تمـاس کافى با نور آفتـاب بودند، ارتباط 

معنى دار داشـت.

ارتبـاط آالینـده هاى هوا با عوامل مؤثر در شـروع بیمارى 

دیابت
تحقیقـى کـه بـر روى گروهـى از نوجوانان سـالم سـاکن 
در نواحـى مختلـف شـهر اصفهـان انجام شـد، نشـان داد 
کـه قـرار گرفتـن در معـرض آالیندههـاى هـوا بهویـژه 
ذرات معلـق PM۱۰ باعث افزایش مقاومت به انسـولین و 
درنتیجه افزایش اسـتعداد ابتال به بیمارى دیابت میشـود. 
همانگونـه که در بیانیۀ انجمن قلب آمریکا ذکرشـده، این 
تحقیـق اولیـن مطالعه در نـوع خود در جهان بوده اسـت. 
بـه دنبال آن، تحقیقات دیگر در کشـورهاى دیگر ازجمله 
ژاپـن و کانـادا ایـن یافتـه هـا را تأییـد نمودنـد و در حال 
حاضـر، قرار گرفتـن در معرض آالینده هـاى هوا بهعنوان 
یـک عامـل خطـرزاى ابتال به دیابت شناخته شـده اسـت.

ارتبـاط آالینـده هاى هوا بـا عوامل مؤثر در شـروع تصلب 
شـرایین علـت زمینهاى بیشـتر بیماریهاى قلبـى عروقى 
ازجملـه سـکته هـاى قلبـى و مغزى، پرفشـارى خـون و 
خـون رسـانى ناکافـى بـه اعضـاى مختلـف بـدن، تصلب 
شـرایین یا تنگى سـرخرگ هاسـت. این روند از اوایل عمر 
شـکل میگیـرد. تحقیقـات انجام شـده بـر روى کـودکان 
سـاکن در شـهر اصفهان نشان داده اسـت که قرار گرفتن 
در معـرض آالینـده هـاى هـوا از همـان دوران کودکـى با 
اختـالل عملکـرد الیـۀ داخلى سـرخرگ هـا (آندوتلیوم) 
و همچنیـن افزایش اسـتعداد به تشـکیل لختـه در رگها 
ارتبـاط دارد. ایـن عوارض با انجام سـونوگرافى هاى خاص 

و آزمایـش خـون به تأیید رسـید.
:::ارتباط آالینده هاى محیطى با بروز چاقى

امـروزه اضافـه وزن و چاقى به صـورت یک معضل جهانى 
درآمـده و در سـنین مختلـف بـه سـرعت رو بـه افزایـش 
بـوده اسـت. تمـاس بـا برخـى مـواد آالینـدة محیطـى 
 obesogen کـه بـه اصطالح بـه آنها چـاق کننـده یـا)
میگوینـد) میتوانـد اثراتـى بـر روى غـدد درونریـز بدن و 
درنتیجه تغییر تنظیم سـوخت وسـاز و بروز چاقى شـود. 
ایـن مـواد شـیمیایى متعـدد بـوده و در محیـط زندگى و 
محـل کار افـراد وجـود دارند. همچنیـن، قـرار گرفتن در 
معـرض برخى از آالینده هاى محیطى بـا بروز کبد چرب 

ارتبـاط دارد.

::: نتیجه گیرى
ایـن مجموعـه تحقیقـات نشـان داد که قـرار گرفتـن در 
معـرض آالینده هـاى هوا عـالوه بر عوارض حـاد، میتواند 
در شـروع رونـد بیماریهـاى مزمـن نقش داشـته باشـد و 
تـالش همه جانبه درزمینۀ کنتـرل آالینده هاى محیطى 
و کاهـش بیـش ازپیـش تمـاس افـراد آسـیب پذیـر بـا 
آالینده ها را ایجاب میکند. الزم به ذکراسـت که بسـیارى 
از عوارض مشـاهده شـده در تحقیقات فـوق در اثر تماس 
با سـطوح متوسـط آلودگى هوا بوده اسـت، لذا به نظرمى 
رسـد مقادیـر فعلى شـاخص کیفیت هـوا که بـراى افراد 
آسـیب پذیـر در حـد هشـدار تلقـى میشـود مربـوط بـه 
عـوارض حـاد آالینـده هاسـت و قـرار گرفتـن بـه صورت 
مزمن و طوالنى در معرض سـطوح متوسـط آالینده هاى 
هـوا هـم میتواند عـوارض مهمـى در برداشـته باشـد، لذا 
پیشنهاد میشـود طبقه بندى فعلى شـاخص آلودگى هوا 

بـراى افـراد آسـیب پذیر مـورد بازبینى قـرار گیرد.

مـاه محـرم عالوه بر ماه حـزن و اندوه و عزادارى براى سـاالر 
شـهیدان ، مـاه نذرى دادن ها هم اسـت و هـر کس به اندازه 
ى وسـع و توانایى خود سـعى مى کند تا سهمى در باشکوه 
برگزارشـدن مراسـم امام حسین علیه السـالم داشته باشد . 
امـا در کنـار این مراسـمات معنوى و عـزادارى هـا ، عاداتى 
هم در این ماه از ما سـر میرند که زیبنده فرهنگ حسـینى 
نیسـت .یکى از این عادات زشـت و ناپسـندى که هر سـال 
بیشـتر مـى شـود انداختن ظـروف یکبار مصرفى اسـت که 
غـذاى نـذرى در آن ریخته شـده و توزیع شـده اسـت . بعد 
از پخش غذا در اطراف هر تکیه و حسـینیه ، منظره بسـیار 
آزاردهنـده اى از انبـوه زباله ناشـى از ظـروف یکبار مصرفى 

بـه چشـم مى خـورد که به هیـچ وجه زیبنده نیسـت . 
یـادش بخیـر زمانـى نـه چنـدان دور کـه خبـرى از ظروف 
یکبـار مصـرف نبـود ، نذرى هـا در ظروف اسـتیل یا چینى 
سـرو مـى شـد . اگر چه آن ظـرف ها هم قشـنگى و اصالت 
خـاص خودشـان را داشـتند اما حاال چند سـالى اسـت که 
خیـال همـه بابـت بـردن و آوردن و پخـش ظـروف راحـت 
شـده اسـت و این روزها نقش اصلى در پذیرایى عـزاداران را 

ظـروف یکبار مصـرف ایفا مـى کنند . 

عکس زیر دلنوشته دختر یک پدر است ؛
پدرى که به شـغل شـریف رفتگرى مشغول اسـت و شب و 
روز در شـهرمان مشـغول جـارو کردن زباله هایى اسـت که 
مـا ، از روى یـا غفلـت یا به عمـد بر روى زمین مـى ریزیم . 

متن به شرح زیر است :
هـر وقـت نـذرى میـدن ، بابـاى من تـا صبح از خسـتگى و 

کمـردرد خوابـش نمـى بره ؛ 
کاش هیچ وقت نذرى ندن .

بیاییـم هنگامـى که بعد از اتمام مراسـم به خانـه هاى خود 
بـاز مـى گردیـم ، بـه این فکر کنیـم که نیمه هاى شـب که 
همـه به خانه مـى روند افـرادى مى آیند خیابان هاى شـهر 
را کـه از لیوان هـاى یکبـار مصـرف و ظروف خالـى نذرى پر 
شـده تمیز مـى کنند تا صبح فـردا خبـرى از آن همه زباله 
نباشـد و چهـره شـهر دوبـاره طـراوت و زیبایـى خـود را باز 
یابـد .یادمـان نرود زندگـى رفتگر ، خش خش جاروسـت و 
اگر فرصتى برایش باقى بماند نفسـى مى کشـد ، استراحتى 
مى کنـد و حاصـل زحمتـش را به خانـه مى برد  ، این شـب 

هـا به فکـر آن ها نیز باشـیم  .
در ایـن شـبهاى عزیز با هر نیتـى که در عزاداریها شـرکت 
مـى کنید لطفـا ظروف یکبار مصرف رو داخل سـطلهاى 

زباله بندازید .   

دل نوشته دختـر یک
 رفته گردر ماه محرم 
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مقدمه :
از  یکــى  هوشــمند  شــهر 
خاســتگاه هاى مدیــران شــهرى و شــهروندان در عرضــه 
ــات شــهرى  ــرار دادن خدم ــتفاده ق ــورد اس ــردن و م ک

اســت.
شــهر هوشــمند عبــارت از شــهرى اســت کــه اداره امــور 
ــى  ــرویس هاى دولت ــات و س ــامل خدم ــهروندان ش ش
و ســازمان هاى بخــش خصوصــى بصــورت برخــط 
ــه  ــت روز هفت ــبانه روزى ، در هف ــور ش (online) و بط
بــا کیفیــت و ضریــب ایمنــى بــاال بــا اســتفاده از ابــزار 
فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات و کاربردهــاى آن انجــام 
ــت در  ــوان گف ــر مى ت ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــود، ی مى ش
شــهر هوشــمند تمــام خدمــات مــورد نیــاز ســاکنان از 
طریــق شــبکه هاى اطالع رســانى تامیــن شــود. بــه ایــن 
ترتیــب دیگــر نیــازى بــه حرکــت فیزیکــى شــهروندان 
بــراى دسترســى بــه خدمــات دولــت و نهادهــاى 

خصوصــى نیســت.
ــن  ــى جایگزی ــمند ادارات دیجیتال ــهر هوش ــن ش در ای
ادارات فیزیکــى مى شــوند و ســازمان ها و دســتگاه هایى 
همچــون شــهردارى، حمــل و نقــل عمومــى و... بیشــتر 
خدمــات خــود را بــه صــورت مجــازى و یــا با اســتفاده از 
امکاناتــى کــه ICT (فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات ) در 
اختیــار آنــان قــرار مى دهــد بــه مشــترکین و مشــتریان 

ــد. ــه مى دهن ــود ارائ خ

در شــهر هوشــمند عــالوه بــر اینکه شــهروندان در شــهر 
ــک  ــازمان هاى الکترونی ــا و س ــازى و در وزارتخانه ه مج
ــود را  ــارى خ ــات ج ــد خدم ــد، قادرن ــت مى کنن حرک
ــق شــبکه انجــام  ــره از طری ــاى روزم همچــون خریده

دهنــد.
ــهر  ــه ش ــرد ک ــه ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای البت
هوشــمند یــک شــهر واقعــى اســت کــه داراى شــهروند، 
ــه در آن  ــت ک ــف و... اس ــازمان هاى مختل ــا و س اداره ه
فقــط ارتباطــات و برخــى تعامل هــاى اجتماعــى و 
تأمیــن بخــش عمــده اى از نیازهــاى روزمــره از طریــق 
بیشــترین  مى تــوان  مى گیــرد.  صــورت  اینترنــت 
ــبکه  ــانى را در ش ــبکه اطالع رس ــن ش ــاى ای ویژگى ه
و اطالع رســانى در مــورد  نقــل شــهرى  و  حمــل 
ــان  ــه در زم ــرد ک ــت وجو ک ــه جس ــوادث غیرمترقب ح
بــروز حــوادث غیرمترقبــه بــا توســل بــه ایــن سیســتم 
مى تــوان در کمتریــن زمــان بحــران پیــش آمــده را در 

ــرد. ــت ک ــه مدیری منطق
ــه  ــى ب ــکار دســت یاب ــن راه ــازى مهمتری ــگ س فرهن

ــمند ــهر هوش ــدف ش ه
در ســال هــاى اخیــر مطالــب بســیار زیــادى پیرامــون 
ــتار  ــازى انش ــاى مج ــمند در فض ــهر هوش ــوع ش موض
داده شــده اســت و مــى تــوان گفــت کــه ایــن مفهــوم 
بــه یــک موضــوع فراگیــر در دنیــا و ایــران تبدیــل شــده 
اســت.  شــهر هوشــمند بــه شــهرى اطــالق مــى شــود 

ــى  ــت زندگ ــا کیفی ــراى ارتق ــا ب ــت ه ــه در آن دول ک
شــهرى شــهروندان بــا اســتفاده از جدیدتریــن راهکار ها 
و تکنولــوژى هــاى  موجــود اقــدام بــه ســرویس رســانى 
بــه مــردم را بــراى بــا کیفیــت و ســرعت بیشــترى انجام 
ــه شــهر  ــى ب دهنــد ، امــا مهمتریــن عامــل دســت یاب
هوشــمند فرهنــگ ســازى و همســو کــردن هوشــمند 
ــمند  ــهر هوش ــدون آن ش ــرا ب ــردم اســت زی ــازى م س
معنایــى نخواهــد داشــت . شــهر هوشــمند شــاید تنهــا 
بــه عنــوان پلــى بــراى بهبــود کیفیــت زندگــى شــهرى 
مــردم باشــد و ایــن بدیــن معنــى اســت کــه یــک شــهر 
فقــط و فقــط زمانــى بــه عنــوان شــهر هوشــمند تلقــى 
ــاى  ــه معن ــه ب ــردم حاضــر در جامع ــه م ــى شــود ک م
کامــل هوشــمند ســازى و راهــکار هــاى بهــره گیــرى 
از دســتاورد هــاى شــهر هوشــمند دســت یافتــه باشــند 
ــوژى هــاى  ــن تکنول ــه نحــو احســنت از ای و بتواننــد ب

اســتفاده کننــد.
بــا توجــه بــه وضــع و ســرویس هــاى موجــود شــهرى 
بیشــتر از آنکــه نیازمنــد به صــرف هزینه در جهــت ارتقا 
سیســتم ها بــا تکنولــوژى هــاى جدیــد باشــیم نیازمند 
ــن   ــتیم بنابرای ــوع هس ــن موض ــازى در ای ــگ س فرهن
پیشــنهاد مــى شــود تا عــالوه بــر بودجــه حوزه فنــاورى 
اطالعــات بودجــه فرهنگــى نیــز براى تســریع در دســت 

یابــى بــه ایــن هــدف بــزرگ در نظــر گرفتــه شــود .
ــا دســتاورد هــاى  ــادى ب  متاســفانه مــردم آشــنایى زی

ابوالفضل رسولیان
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جایگـاه فرهنـگ در تحقـق توسعــه شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هوشمنــــــــــد

ــاورى اطالعــات شــهرى و ســرویس  ســازمان هــاى فن
ــد ، و  ــک را ندارن ــهرهاى الکترونی ــود در ش ــاى موج ه
ایــن خــود یکــى از مهمتریــن دالیــل کاهــش ســرعت 
ــد  ــى باش ــمند م ــهر هوش ــدف ش ــه ه ــى ب ــت یاب دس
لــذا الزم اســت تــا بــراى جــذب مشــارکت حداکثــرى 
مردم در تحقق شــهر هوشــمند اســتفاده از بســتر شــهر 
الکترونیــک موجــود در جهــت ارتقــا کیفیــت زندگــى 
شــهرى و از  ســوى دیگــر اســتفاده از بســتر فرهنگســرا 
ــى  ــازى و معرف ــگ س ــت فرهن ــهرى در جه ــاى ش ه
ــى در  ــک گام کوچک ــهر الکترونی ــاى ش ــت آورد ه دس
جهــت حداکثرســازى مشــارکت مــردم در تحقــق شــهر 

هوشــمند اســتفاده شــود.
یکــى دیگــر از راه هــاى فرهنگ ســازى شــهر هوشــمند 
اســتفاده از تکنیــک مــردم بــه مــردم هوشــمند در حوزه 
فرهنگــى و اجتماعــى اســت و اگــر مــا بتوانیم بــا معرفى 
ســرویس هــاى الکترونیــک شــهرى بــه مــردم و فعــال 
ــردم  ــاى انگیزشــى جهــت تشــویق م ســازى نظــام ه
ــویق  ــردم را تش ــا  م ــرویس ه ــن س ــتفاده از ای در اس
ــه برطــرف کــردن نیــاز هــاى روزمــره شــهرى خــود  ب
از ایــن خدمــات  نماییــم ،وقتــى مــردم از مزیــت هــاى 

ایــن موضــوع بــا خبــر شــوند ایــن ســرویس هــا را بــه 
دیگــران نیــز معرفــى خواهنــد کــرد ، لــذا باید بــا برنامه 
ــراى  ــتر را ب ــن بس ــه ای ــت گام اول ورود ب ــزى درس ری
مــردم دلنشــین تــر و جــذاب تــر کــرد تــا افــرادى کــه 
از ایــن ســرویس هــا اســتفاده مــى کننــد این ســرویس 

هــا را بــه دیگــران نیــز پیشــنهاد کننــد . 
ــن راه  ــازى مهمتری ــگ س ــه فرهن ــم ک ــوش نکنی فرام
دســت یابــى بــه هــدف شــهر هوشــمند اســت و ایــن 
ــردم  ــق م ــاز تحق ــه س ــود زمین ــازى خ ــگ س فرهن

ــت . ــمند اس ــهر هوش ــمند در ش هوش
فرهنــگ هوشــمند مهمتریــن حلقــه مفقــوده در تحقق 

دســتیابى بــه هدف شــهر هوشــمند
در دوره هــاى گذشــته بــه طــور ســنتى ، ســبک زندگى 
شــهرى از موقــع ، موضــع ، وســعت ، شــکل ، کارکــرد 
و ســازمانهاى داخلــى شــهرها گفتگــو میکــرد ؛ امــا بــه 
ــهرها  ــت ش ــش جمعی ــهرها ، افزای ــعه ش ــوازات توس م
بــزرگ ، ظهــور مســائل گوناگــون و پیچیــده اجتماعــى 
–  اقتصــادى در داخــل شــهرها و ورود شــهرهاى بــزرگ 
جهــان ســوم بــه سیســتم اقتصــادى جهــان ، جغرافیاى 
شــهرى بــه ابعــاد تــازه اى دســت یافتــه و باعــث تحلیل 
دقیــق شــرایط سیاســى و اجتماعــى در قلمــرو ســبک 
زندگــى شــهرى شــده اســت . امــروزه جمعیــت پذیــرى 
شــهرها بــه همــراه مســائل اجتماعــى – اقتصــادى آنهــا 
، شــکل کامــال تــازه اى از شــهر ، شــهر نشــینى و شــهر 
ــا آنچــه در نیمــه  گرایــى بــه وجــود آورده اســت کــه ب

اول قــرن بیســتم در شــهرها دیــده مــى شــد ، تفــاوت 
ــاى شــهرى  ــه جغرافی بســیارى دارد . روشــن اســت ک
نیــز بایــد ابعــاد و قلمــرو هــاى تــازه اى بیابــد تــا محیط 
زیســت شــهرى مناســبى بــراى ســاکنان شــهرها فراهم 
آورد ؛ کارکــرد انســان هــا در شــهرهاى جهــان ســوم ، نه 
تنهــا مــکان ســودآور ، بلکــه مرکــز پخــش الگــو هــاى 
مصرفــى غــرب بــراى ملــت هــاى جهــان ســوم اســت ؛ 
در نتیجــه ســطوح بــاالى شــهرهاى آســیایى ، آفریقایى 
ــى و  ــات فیزیکــى ، اجتماع ــن ، از جه ــکاى التی و آمری
اقتصــادى  ، بــه صــورت مــدل مادرشــهرهاى جهانــى در 
مــى آیــد کــه اگــر چــه در ظاهــر ، چهــره پیشــرفته اى 
دارد، در عمــل ، فاقــد فرهنــگ اســتفاده ، قــدرت و تــوان 

فعالیــت هــاى تولیــدى جهــان غــرب اســت . 
در زندگــى امــروزه اکثــر شــهرهاى دنیــا بــراى اســتفاده 
حداکثــرى از پتانســیل هــاى زندگــى شــهرى خــود در 
ــه اهــداف  ــى ب ــزى جهــت دســت یاب ــه ری حــال برنام
شــهر هوشــمند مــى باشــند ، شــهرى کــه بیشــترین 
ــته  ــهرى داش ــى ش ــوزه زندگ ــى را در ح ــزان بازده می

باشــد .
 بــراى دســتیابى بــه ایــن هــدف شــهرها نیازمند بســیج 

همــه جانبــه در عرصــه هــاى مختلف علمى و پژوهشــى 
هســتند . مهمترین نکته در زمینه هوشــمند ســازى در 
زندگــى شــهرى مطالعــه و بررســى مــوردى شــهرهاى 
مختلــف دنیاســت کــه در حــوزه هــاى مختلــف اقــدام 
ــى  ــت زندگ ــا کیفی ــت ارتق ــبک جه ــر در س ــه تغیی ب

شــهرى داشــته انــد .
ــه هوشــمند  ــر داشــت ک ــد در نظ  در گام نخســت بای
ــه معنــى الکترونیکــى  ســازى فرآینــد هــاى شــهرى ب
کــردن کلیــه فرآینــد هــاى شــهرى نیســت ، هوشــمند 
ســازى اســتفاده از کلیــه بســتر هــاى موجــود در جهــت 
ــوان از  ــى ت ــى شــهرى اســت و م ــت زندگ ــا کیفی ارتق
فنــاورى اطالعــات بــه عنــوان یکــى از عوامــل ســرعت 

بخشــیدن به دســتیابى هدف شــهر هوشــمند اســتفاده 
کــرد .

شهر هوشمند در سال هاى اخیر با 6 محور اصلى
 مردم هوشمند

 زندگى هوشمند
 حمل و نقل هوشمند

 حکمرانى هوشمند
 اقتصاد هوشمند

 محیط زیست هوشمند
در ســال هــاى ابتدایــى بــه دنیــا معرفــى شــد ، امــا در 
 IBM ســال 2012 بزرگتریــن غــول نــرم افــزارى دنیــا
در تحقیقــات خــود در حــوزه شــهر هوشــمند بــه ایــن 
نتیجــه رســید کــه بــراى دســتیابى حداکثرى بــه هدف 
ــى  ــى کاف ــن 6 محــور اصل ــا ای ــمند تنه شــهرى هوش
نیســت و بایــد ســبک فکــر هــاى گوناگــون در حــوزه 
زندگــى شــهرى در مناطــق مختلــف دنیــا را نیــز مــد 
نظــر قراردهــد تا بتوانــد بازدهى بیشــترى در ایــن حوزه 
از مطالعــات خــود داشــته باشــد ، بــه همیــن جهــت این 
ــازى وب  ــه فعالس ــدام ب ــته اق ــاه گذش ــرکت در 6 م ش
ســایت ایــده پــردازى حــوزه شــهر هوشــمند در عرصــه 

بیــن المللــى کــرده کــه کلیــه افــراد از نقــاط مختلــف 
دنیــا مــى تواننــد بــا عضویــت در ایــن وب ســایت مــى 
تواننــد  اقــدام بــه ایــده پــردازى در ایــن حــوزه کننــد . 
IBM بــا فعالســازى ایــن ســامانه ایــده پــردازى بــه کلیه 
شــرکت هــاى فعــال در حــوزه هوشــمند ســازى زندگى 
شــهرى نشــان داد کــه مهمتریــن حلقــه دســت یابى به 
هــدف شــهر هوشــمند در عرصــه بیــن المللــى حــوزه 

فرهنــگ هوشــمند اســت.
 فرهنــگ و ســبک زندگــى مهمتریــن عنصــر در حــوزه 
هوشــمند ســازى زندگــى شــهرى اســت ، چــون اگــر به 
ایــن موضــوع دقــت کافــى نشــود حتــى اگــر بهتریــن و 
کاملتریــن برنامــه هاى هوشــمند ســازى هــم در اختیار 
شــهرها قــرار گیــرد امــا دقیقــا بــا همــان مشــکلى روبرو 
مــى شــویم کــه در ابتــداى ایــن مبحــث در حــوزه عــدم 
همســو بــودن تجهیــزات موجــود در زندگــى و فرهنــگ 

اســتفاده از آنهــا بیــان شــد.
ــا  ــاز ارتق ــه س ــد زمین ــى توانن ــمند م ــگ هوش فرهن
کیفیــت زندگــى شــهرى در حــوزه هــاى مختلــف آن 
ــرمایه  ــزان س ــن می ــا کمتری ــه ب ــوى ک ــه نح ــد ب باش
گــذارى در حــوزه هوشــمند ســازى بیشــترین بازدهــى 
را بــا همــکارى کلیــه عمــوم مــردم در ســطوح مختلــف 
اجتمــاع در حــوزه بهبود زندگى شــهرى داشــته باشــیم 
 پــس مــى تــوان گفــت کــه فرهنــگ هوشــمند اصلــى 
تریــن قســمت پــازل دســتیابى بــه هــدف شــهر 

ــت  . ــى اس ــن الملل ــه بی ــمند در عرص هوش
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در یک سـال اخیر، رهبر انقالب سـه جلسـه ى چندین 
سـاعته با مسـئولین عالى رتبه ى نظام پیرامون موضوع 
«آسـیب هاى اجتماعـى» برگـزار کردند. تأکیـد بر لزوم 
توجـه به معضـالت اجتماعى و اهتمام بـراى حل آن ها 
از اصلى تریـن توصیه هـاى رهبـر انقـالب به مسـئوالن 
کشـور بـوده اسـت. بـر همیـن اسـاس ایشـان در یکى 
از ایـن جلسـات، مـردم را عائله ى مسـئوالن دانسـتند 
و پیرامـون نحـوه ى برخـورد بـا آسـیب هاى اجتماعـى 
فرمودنـد: «مـا بایـد بـه ایـن قضیـه در سـطح جامعـه 
حسـاس باشـیم و بـه فکـر عـالج باشـیم... مـا در واقع 
اهتمام مـان بـه وضعیـت مـردم مثـل اهتمام مـان بـه 
داخـل خانـواده ى خودمان باشـد.» به منظـور آگاهى از 
چگونگى وضعیت مشکالت اجتماعى و نحوه ى صحیح 
پاسـخگویى بـه آن،  پایـگاه اطالع رسـانى مقام معظم 
رهبـرى بـا حجت االسـالم غالمرضـا قاسـمیان، مدیـر 
حوزه علمیه ى مشـکات و مسـئول قرارگاه جهادى امام 
رضـا علیه السـالم گفت و گو کرده اسـت که مشـروح آن 

را مـى خوانید.
حل مشـکالت اجتماعى، خودش یک حرکت فرهنگى 

و خودسازى است .

* هـدف از خدمـات اجتماعى چیسـت؟ سـابقه ى این 
حرکـت در فرهنـگ و تاریـخ مـا بـه چه نحوى اسـت؟

هـدف از خدمـات اجتماعـى ایـن اسـت که مـردم وارد 
عرصـه شـوند و مشـکالت مـردم توسـط خـود مـردم 
حـل شـود. بـراى مثـال، در تاریـخ مـا، یـک حرکـت 
کامـًال مردمـى وجود دارد که در طول سـالیان متمادى 
همچنـان مردمى مانده اسـت و آن هم مراسـم مذهبى 
محرم و جریان امام حسـین علیه السـالم اسـت. جریان 
محـرم و صفـر جریانـى اسـت کـه خـود مـردم آن را 
پیگیـرى، آماده سـازى و اجرا مى کنند. ایـن حرکت آن 
انـدازه گسـترده و عظیم اسـت کـه نهادهاى حاکمیتى 
تـوان برگـزارى یـک روز آن را بـدون مـردم ندارند. حاال 
تصـور کنید چیزى شـبیه مراسـم محرم بـراى نهضت 
خدمات رسـانى اتفاق بیفتد؛ یعنى مـردم بخواهند ورود 
جدى براى حل مشـکالت اجتماعى داشـته باشند. آن 
زمـان همه ى مشـکالت اجتماعـى حل شـدنى خواهد 
بـود، چون این حرکت یک جریان دو سـر سـود اسـت؛ 
هـم بـراى نیازمنـد و هـم بـراى خدمت دهنـده. هدف 
جریـان خدمات اجتماعى، همین مشـارکت مردمى در 

حل معضـالت اجتماعى اسـت.

متأسـفانه پـس از انقالب تغییر شـرایط به گونـه اى بود 
کـه انگار همه چیز تمام اسـت و تنها انقـالب و نهادهاى 
حاکمیتى مسـئول رسـیدگى به همه ى امور هسـتند. 
ایـن شـرایط تـا جایـى ادامه پیـدا کـرد که امروز شـما 
وقتـى یـک فـرد یتیم مى بینیـد، احسـاس مى کنید تا 
وقتـى بهزیسـتى وجـود دارد، من کارى نبایـد بکنم یا 
وقتـى فقیـرى مى بینیـد احسـاس مى کنیـد وظیفـه 
ى اصلـى بـا کمیتـه ى امداد اسـت، نه شـما. همچنین 
همـه ى واحدهـاى مردمـى ابتـداى انقـالب تبدیـل به 
ارگان هـاى رسـمى شـد. به همیـن دلیـل آن احسـاس 
مشـارکت ابتـداى انقـالب در مـردم کم رنـگ شـد و 

کاهـش یافت.
احسـاس مشـارکت مردمـى هنگامى که وجود داشـته 
باشـد، عـالوه بـر اینکـه مشـکالت بـه بهترین شـکل 
ممکـن توسـط خود مـردم حل مى شـود، آثار فرهنگى 
بسـیار مثبتى براى مردم دارد. به طور مثال، در اردوهاى 
جهـادى، غیـر از خدماتـى کـه جهادگـر بـه محرومین 
مى رسـاند، شـخصیت فرد جهادگر رشـد مى کنـد و به 
کمـال نزدیک مى شـود. بنـده زوجى را مى شناسـم که 
ابتـدا تصـور مى کردند محرومیت اجتماعى بـه  اندازه اى 

حــل مشــکالت اجتماعــى 
بــا الگــو بــردارى از 

ــرم ــم مح مراس
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نیسـت کـه مـا مى گوییـم. همیـن زوج یـک بـار براى 
پخـش اقـالم غذایى بیـن نیازمنـدان با گروه مـا همراه 
شـدند و پـس از اینکـه واقعیـت زندگـى محرومیـن را 
دیدنـد، دیگـر زندگـى و دغدغه هایشـان تغییـر کـرد. 
مشـارکت در حـل مشـکالت اجتماعـى، خـودش یک 

حرکـت فرهنگى و خودسـازى اسـت.
بایـد حس همذات پندارى و تالش براى رفع مشـکالت 

و محرومیت هـا را در خودمـان زنده نگه داریم
* بـه چه علـت جامعه ى مـا در امر خدمـات اجتماعى 
ضعیـف بـوده اسـت؟ راه حـل پیشـرفت در ایـن حوزه 

؟ چیست
در دین ما سـفارش شـده اسـت کـه صدقـه را خودتان 
بـه دسـت مسـتحق بدهیـد. در ایـن سـال ها، یکـى از 
اشـتباهاتى که در کشـور و توسـط نهادهـاى خیریه اى 
صـورت گرفته، این اسـت که بین فرد خیر و مسـتحق 
فاصلـه افتـاده اسـت. همه ى مـردم کمک هاى خـود را 
بـه مجموعـه اى مى دهند و آن هـا بدون اینکـه به خیر 
اطالعـات کافى بدهنـد که این مبالغ بـه چه کیفیت و 
اندازه اى به دسـت کدام محروم رسـیده اسـت، کارها را 
انجـام مى دهنـد. به عنـوان مثـال، اگر از شـما بخواهند 
کـه به کودکان نیازمند آفریقا کمک مالى کنید، شـاید 
انگیـزه ى شـما خیلى کم باشـد. اما اگر به شـما عکس 
کودکـى را نشـان دهند و بگویند این کودك مسـلمان 
اسـت و نیـاز بـه یک جفت کفـش دارد، شـما انگیزه ى 
خیلـى زیادتـرى بـراى پرداخت پـول کفش مـورد نیاز 
خواهید داشـت و فقط باید مطمئن بشـوید که آن کاال 
به دسـت آن کـودك مى رسـد. بنابراین مردم بـه موارد 
جزئـى کمـک مى کننـد، نه مـوارد کلـى. ایـن قاعده ى 

سـرمایه گذارى (Crowd funding) اسـت.
بـراى اجرایـى کردن ایـن روش، نیاز اسـت تـا محله ها 
بـا تعریف اصیل خـود دوبـاره احیا شـوند؛ یعنى همان 
چیـزى کـه دیـن از آن بـا عنـوان نظام همسـایگى یاد 
کرده اسـت، باید احیا شـود و همسـایه از حال همسایه 

باشد.  باخبر 
بایـد خدمـت رسـاندن بـه مـردم مخصوصـا طبقـات 
اجتماعى محروم همه گیر شـود و مسـاجد و پایگاه هاى 
بسـیج نیز به وسـیله ى خـود مـردم این حرکـت را آغاز 
کنند. همچنین باید دانشـجویان هر دانشـگاهى بیایند 
محرومیـن مجـاور دانشـگاه را شناسـایى کننـد و بـه  
فراخور تخصص دانشـجویان، آن هـا را حمایت درمانى، 

مالـى و روحـى و روانـى کنند.
آسـیب هاى اجتماعـى بى تردید در بسـیارى از مواقع بر 

سیاسـت نیز ارجحیت دارند
آسـیب هاى اجتماعى شـکل هاى متنوع و گسـترده اى 
دارد کـه جنس و نحوه ى مشـارکت مـردم در هرکدام از 
آن هـا باید متفـاوت باشـد. ورود مردم بـه مقوله ى فقر، 
آسـان تر از ورود بـه مشـکل اعتیـاد اسـت. همان طـور 
کـه بین معضل فحشـا و درمان بیمارى، تفاوت بسـیار 
اسـت. در حـوزه ى پهنـاور آسـیب ها، مـردم بایـد بـه 
شـاخه هایى وارد شـوند که برایشـان قابل هضم و درك 
اسـت و مى تواننـد مشـارکت معنـى دارى در آن انجـام 
دهند. مثالً در پدیده ى فحشـا یا اعتیاد، شـاید مقدارى 
انگیزه ى مردم کمتر باشـد. پس بایـد در نحوه و موردى 

کـه مـردم مشـارکت مى کنند، دقت شـود.
به طـور مثـال، در امـر ازدواج آسـان، ورود مردم بسـیار 
ضـرورى و راهگشاسـت. مـا مدلـى طراحـى کرده ایـم 
کـه بـا هزینـه ى دو و نیـم  میلیـون  تومانـى مى تـوان 
یـک مراسـم ازدواج کامـل را برگزار کـرد. این تنها نیاز 
بـه اسـتفاده از ظرفیت هـاى آزاد جامعـه دارد. هتل ها، 
سـالن ها و آشـپزخانه هایى کـه در ایام غیـرکارى خود 
مى تواننـد بـا هزینه ى بسـیار پاییـن خدمـات بدهند، 
در ایـن طـرح شناسـایى و اسـتفاده مى شـوند. اگـر 
یـک زیرسـاخت الکترونیکـى شـکل بگیـرد کـه ایـن 
ظرفیت هاى خالى در سـطح کشـور شناسـایى شـود، 
تـا حد زیـادى مى شـود هزینـه ى ازدواج پاییـن بیاید. 
البتـه این حرکت در آغاز راه اسـت و مسـیرى طوالنى 
در پیـش دارد و نیـاز اسـت تـا مـردم در ایـن حرکـت 

مشـارکت کنند.
آسـیب هاى اجتماعى مشکالتى هسـتند که بى تردید 
در بسـیارى از مواقـع بر سیاسـت نیز ارجحیـت دارند. 
پـس انقالبـى بـودن نبایـد تنهـا در عالـم سیاسـت 
معنى شـود. جنـاح مؤمن انقالبـى همواره بایـد نگران 
و دغدغه منـد و عامـل حـل نارسـایى هاى اجتماعـى 
باشـد. همـه ى مـا باید این احسـاس را داشـته باشـیم 
کـه در اموالمان حقى براى محرومان اسـت. مى فرماید: 
ـائِِل وَالَْمْحـُروِم». ایـن تفکـر  «وَفِـى أَْمَوالِِهـْم َحـٌقّ لِلَسّ
بایـد بـه وجـود بیاید کـه من اگـر مؤمن هسـتم، باید 
به محرومان رسـیدگى کنـم. اگر رسـیدگى نمى کنم، 
پـس چـه مؤمنى هسـتم؟ این تفکـر و روحیـه باید در 
مـا بـه وجود بیایـد. ما نیـاز داریـم تا حرکـت خدمات 
اجتماعـى بـه یک الگو تبدیل شـود و هر کسـى در هر 
حرفـه اى به این حرکت بپیوندد. مثـًال آن طور که بنده 
شـنیده ام، حدود سـه هزار نفر در انتظار هستند تا جزء 
خدام حرم امام رضا علیه السـالم شـوند. من پیشـنهاد 
مى کنـم این افـرادى که دوسـت دارند خـادم امام رضا 
علیه السـالم شـوند، هرکـدام بـا هر حرفه و شـغلى که 
دارنـد، بیاینـد در طـول سـال، مدت زمـان محـدودى 
رایـگان بـه محرومیـن و آسـیب دیدگان خدمت کنند. 
اگـر دندان پزشـکى یـک مـاه در سـال نیازمنـدان را 
رایـگان بـه نیـت خدمـت به امـام رضـا درمـان کند یا 
دکتـر دیگـرى با تخصص دیگر چنیـن کند، مى بینید 
کـه چـه حرکـت بـزرگ و مفیـدى آغـاز خواهد شـد. 
تصـور کنید اگر این سـه هزار نفر چنین حرکتى انجام 

دهنـد، چه گشایشـى مى شـود.
 عرصه ى خدمات اجتماعى، محبوبیت آفرین است

مى فرماینـد:  اجتماعـى  خدمـات  دربـاره ى  ائمـه 
النـاس». عرصـه ى خدمـات  الـى  «کذلـک حببونـا 
اجتماعى، محبوبیت آفرین اسـت و اتفاقاً ائمه سـفارش 
کرده انـد کـه بـا کار در ایـن عرصـه، آن هـا را در جامعه 
محبوب تـر کنیـم. به طـور مثـال، در اردوهـاى جهادى 
شـاهد هسـتیم کـه گـروه جهادگـرى کـه بـراى کار 
وارد منطقـه ى محرومـى مى شـود تـا چه انـدازه بیـن 
مـردم آن منطقـه محبوبیت پیـدا مى کند، زیـرا مردم 
مى فهمنـد و مى بینند کـه عده اى بـدون کوچک ترین 
چشمداشـت و دریافـت هزینـه اى، حاضر مى شـوند به 
خودشـان سـختى دهنـد و در گرمـا یا سـرما تن خود 

را بـه زحمت بیندازند تا محرومیتـى از مردم کم کنند. 
گذشـته از ایـن، مفهـوم زکات کـه در دیـن مـا بـه این 
انـدازه سـفارش شـده، مفهومـى مرتبـط بـا خدمـات 
اجتماعى اسـت. در مقابل نماز که ارتباط با حق اسـت، 
زکات ارتبـاط بـا خلـق را برقـرار مى کند؛ یعنـى هم در 
احـکام دین و هم در سـفارش هاى معصومین به مردم، 

حضـور و دسـتگیرى از مـردم توصیه شـده اسـت.
فقر عمده ترین زمینه ساز مشکالت اجتماعى است

* در یـک سـال اخیـر، رهبـر انقـالب توجـه خاصى به 
موضـوع آسـیب هاى اجتماعـى داشـته اند. در یکـى از 
جلسـات هـم خطاب بـه مسـئوالن فرموده اند مـردم را 
مثـل عیـال خود بدانید. به نظر شـما، چـرا این موضوع 

بـراى ایشـان تا ایـن اندازه مهم اسـت؟
اصـًال مشـروعیت حاکـم حکومـت اسـالمى بـه ایـن 
موضـوع وابسـته اسـت. حکومت اسـالمى به واسـطه ى 
عناصـرى حکومت اسـالمى اسـت که در صـورت نبود 
آن هـا، ایـن حکومت از اسـالمى بـودن خارج مى شـود. 
دقیقـاً سفارشـى کـه امیرالمؤمنیـن علیه السـالم براى 
حاکمان اسـالمى دارند، حل مسـائل اجتماعى و مبارزه 
با فقر مردم اسـت. فقر عمده ترین زمینه سـاز مشکالت 
اجتماعـى اسـت. ایـن نکته خیلى قابل توجه اسـت که 
چـرا خـارج از کشـور براى بعضـى از مردم تا ایـن اندازه 
جذاب اسـت؟ مهم تریـن دلیل این امر، میـزان خدمات 
اجتماعـى اسـت کـه در ایـن کشـورها بـه مـردم داده 
مى شـود، وگرنـه ایـن کشـورها نـه داراى فرهنگ غنى 
و نـه داراى ارزش هاى واالى انسـانى و معنوى هسـتند.
بـه همیـن دلیـل در دینمـان داریـم کـه «کاد الفقر ان 
یکـون کفـرا». ایـن معضـل به اندازه اى حسـاس اسـت 
کـه مى توانـد کشـور را نـه در امـر داخلى، کـه در بحث 
روابـط خارجـى نیز بـه چالش بکشـد. اگر انفـاق مردم 
و احسـاس مشـترك مردم به یکدیگر جارى نشـود، آن 
زمـان عـده اى پیـدا مى شـوند کـه براى حـل معضالت 
داخلـى، بـه خارجى هـا و بیگانه هـا دسـت نیـاز دراز 
مى کننـد. ارتبـاط انفـاق بـا نظـام اسـالمى این گونـه 
اسـت. ایـن دقیقـاً محتـواى سـوره ى مبارکـه ى حدید 
اسـت. اگـر مـا نتوانیـم این معضـالت را حل کنیـم، در 
ارتباط خارجى به مشـکل جـدى برمى خوریم. بنابراین 
از لحـاظ انسـانى، سیاسـى و الهى، وظیفـه ى حکومت 
اسـالمى اسـت تا ایـن معضالت را برطـرف کند. پیامبر 
صلى اهللا علیه وآلـه مى فرماینـد: «الخلق عیـال اهللا». این 
مـردم کـه عیـال خداونـد هسـتند، امانتـى در دسـت 
حکومـت اسـالمى محسـوب مى شـوند. در حقیقـت، 
حرفـى که رهبر انقالب زدند، مسـتندات دینى و روایى 

دارد.
فرهنـگ و سـبک زندگى مسـئولین مـا بایـد این گونه 
باشـد. مطمئـن باشـید اگـر مسـئولین در کنـار مردم 
بـه میـدان بیاینـد، مشـکالت به راحتى حل مى شـوند. 
مسـئولین باید از نزدیک مشـکالت را ببینند. در آیه ى 
249 سـوره ى بقره داسـتان طالوت روایت شـده و تذکر 
داده اسـت تنهـا آن هایـى کـه در دنیـا غـرق نشـده اند، 
تـوان اسـتقامت در راه خدا را دارنـد. رفاه زدگى مقاومت 
مسـئولین را مى شـکند. اگـر مسـئولین رفاه زده شـوند 

آن وقـت دیگـر مقاومـت ملت نیز مى شـکند.
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خالصه:
 این کتاب حاوى اسناد شهردارى اصفهان و متون مربوط به آن طى سالهاى میان انقالب مشروطه تا انقالب اسالمى است.

انتشـار اسـناد مراکـز مختلـف در ایـران طـى سـالهاى اخیـر مـورد توجه دسـتگاه هـاى ادارى قرار گرفتـه و در ایـن زمینه آثـارى نیز 
منتشـر شـده اسـت. این پدیده اى جالب اسـت که مى توان به شـناخت وضعیت تاریخى گذشـته این سـازمان و نهادها کمک کرده 
و بـه خصـوص در برنامـه ریـزى هـاى آینـده ایـن مراکـز کمـک کنـد. شـهردارى اصفهان کـه طى دو دهـه اخیر یکـى از فعـال ترین 
شـهردارى هـاى اصفهـان بـوده، در کار انتشـار اسـناد خود از دیگر شـهردارى ها سـبقت گرفته و ایـن مجموعه دو جلدى ارزشـمند را 
منتشـر کـرده اسـت. در جلـد اول فصلهایـى با عناوین آشـنایى با نحوه اداره شـهر از تشـکیل سیسـتم ادارى تا قبل از تشـکیل بلدیه، 
تأسـیس انجمـن بلدیـه تـا انحـالل آن، دوره تثبیت شـهدارى و تصویب قانون اسـتقالل شـهردارى ها آمـده و در جلـد دوم فصل هاى 
حرکـت بسـوى اسـتفاده از ابـزار و ادوات نویـن در شـهردارى ها، و تکشـیل اولین شـهردارى هاى پس از انقالب و تشـکیل شـوراهاى 
همیـارى مناطـق مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. در تمام ایـن مراحل نه تنها اسـناد بلکه گـزارش بسـیارى از مطبوعات وقـت نیز در 
بـاره اقدامات شـهردارى درج شـده اسـت. عـالوه بر تصاویر اسـناد مربوطه بخشـى از تصاویر مربوط بـه راهپیمایى هـاى دوران انقالب 
نیـز در انتهـاى مجلـد دوم آمـده اسـت. هیـچ تردیـدى نیسـت که این اثـر ارزش زیـادى بـراى اصفهانى ها بـه طور خاص و شـناخت 

تاریخ شـهرى در ایـران دارد.

توضیحات
کتاب «نگاهى به حقوق شهروندى» براساس موازین اسالمى و دینى، نوشته حمیدرضا اکبرى، تدوین و گردآورى شده است.

اکبرى این کتاب را با بهره بردارى از کتاب هایى چون کتب شهید مرتضى مطهرى، برخى کتاب شهید ثانى و... در بخش هایى چون مبانى حقوق 
شهروندى، تبیین حقوق شهروندى در اسالم، تبیین حقوق شهروندى در بخشنامه قوه قضائیه، ویژگى حقوق شهروندى از نگاه حضرت على(ع)، 

ویژگى حقوق شهروندى از نگاه امام راحل(ره)، کرامت انسانى در حقوق شهروندى و اسالم و عدالت، تهیه کرده است.
در این کتاب آمده است، معناى اصلى حقوق شهروندى رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش کالن جامعه است، بنابراین اصطالح 

حقوق شهروندى از نظر مفهومى پدیده نوظهورى نمى تواند باشد چون پیش از این در قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران و در فرمان هشت 
ماده اى امام خمینى(ره) در سال 1360 حقوق مردم و حقوق عمومى تصریح شده است. اصطالح حقوق شهروندى براى اولین بار با صدور 

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در 20 فرودین ماه سال 1383 در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقى ایران شد.
در بخش دیگر کتاب «نگاهى به حقوق شهروندى» در تعریف شهروند آورده شده، مى توان گفت شهروند قانون مدار و آشنا به حقوق خود 

کسى است که حقوق فردى و جمعى خود را مى شناسد و از آن دفاع مى کند. اما حقوق شهروندى در اسالم نه همچون مکتب حقوق طبیعى 
است که تنها مالك آن را واقعیت عینى بدانند و نه مانند مکتب حقوق عملى محض است که تنها دستورات عقل، عملى را مالك حقوق و 

قانون قرار دهد. قوانین حقوقى اسالم نه صرفاً واقعیتى مکشوف است و نه اعتبارى مجهول، بلکه اعتباراتى است مبتنى بر واقعیات. اعتباراتى که 
اعتبار کننده آن خداوند علیم و حکیم است که براى شهروندان قوانینى بر اساس عدالت و برابرى وضع مى کند.

این کتاب نتیجۀي یک کار پژوهشی است که در 7 بخش ارائه می شود. در بخش اول بافتهاي فرسوده و ویژگیهاي آن مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است، بخش دوم، مبانی حقوقی و مستندات قانونی اجراي طرحهاي بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده را بررسی 
نموده، بخش سوم در خصوص مشارکت پایدار مردمی، مفاهیم ، ابعاد، نظریۀ ها و خصوصاً مشارکت در شهرسازي و بافتهاي فرسوده 

مباحث الزم را طرح نموده است و در بخش چهارم که می توان آن را تجارب عملی نامید شیوةهاي عملی اجراي پروژه هاي نوسازي و 
بازسازي بافتهاي فرسوده شهري در سطح بین -المللی و ملی گردآوري و تدوین شده اند. بخش پنجم پژوهشهاي تجربی و عملی انجام 
شده و مرتبط با موضوع این کتاب را بررسی نمودة است و در نهایت در پایان هر یک از این بخش ها از مجموعه مباحث مطروحه نتیجه 

گیري هاي الزم و مرتبط با این تحقیق صورت پذیرفته است.
در بخش ششم این کتاب یافتۀهاي میدانی و کتابخانه اي در 5 بخش تدوین شده است، بخش هفتم، نتایج بدست آمده از مجموعه یافته 

ها و مطالعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مجموعه راهکارهاي الزم ارائه گردیده است، نویسنده این کتاب امیدوار است نتایج 
بدست آمده بتواند اجراي پروژة هاي بازسازي و نوسازي شهري در کشور را تسهیل و تسریع نماید.
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