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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:

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
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کالم نخست

(( والسالم على یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا{مریم33}))

در آن هنــگام کــه عقالنیــت صــرف و کامــال تــک بعدى،بــى توجهــى  بــه معنویــت، جهانــى خســته 
ــه  ــن ســازان و خداســازان دروغیــن را ب ــى اســیر در بیــن تفکــرات دی ــادى و مردمان ازتنگناهــاى م
ورطــه گمراهــى کشــاند و فطرتهــاى الهــى را ســرکوب و نیمــه خدایــى بــه فراموشــى ســپرده شــده 

بــود.        
مولــودي بــه عرصــه گیتــی آمــد کــه صلــوات و ســالم خــداي بــزرگ همــراه او بــود ؛ روح اهللا بــود و 
همچــو  خــدا بــا دم مســیحا ئیــش ظاهــراً و باطنــاً انســانهاي دل چرکینــی را کــه کورســویی از امیــد 
در آنهــا بــود را زنــده نمــود . اینجــا بودکــه انســانهاي پــاك دل و نیــک سرشــت و گــم کــرده راه در 
پــی نداهــاي ملکوتــی ایــن زائــر آســمانها و نگاههــاي معنــوي و عرفانیــش ؛ روحــی تــازه یافتنــد و چه 
زیبــا گفــت پیــرو مرادمــان خمینــی کبیــر مــردي کــه اســماً و رســماً همچــو عیســی روح اهللا بــود در 
خصــوص ایــن پیامبــر عظیــم الشــان ((ســالم خــداي بــزرگ بــر مــادر عظیــم الشــانش مریــم عــذرا 
و صدیقــه حــورا ؛ کــه بــا نفخــه الهــی چنیــن فرزنــد بزرگــی را بــه تشــنگان رحمــت الهــی تســلیم 
نمــود .درود بــر روحانیــون و احبــار و رهبانیــان کــه تعالیــم عیســی مســیح ، نفــس سرکشــان را بــه 
آرامــی دعــوت مــی کننــد .درود بــر ملــت آزاده مســیح ،آنــان کــه بــا تعالیــم آســمانی عیســی روح 

اهللا برخوردارنــد )) 

نــگاه شــهر ســالروز تولــد آســمانی ایــن پیامبــر عظیــم الشــان و جلیــل و القــدر و ســفر کــرده بــه 
آســمانها را بــه پیــروان صدیقــش تبریــک عــرض مــی نمایــد .



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان
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فهرست

نشریه داخلى همیارى شهردارى هاى استان اصفهان
  شماره چهاردهم                     دى ماه 1395

نگاه شهر:نشریه داخلی
مدیرمسئول: ناصر نفرى

مدیر اجرایى: محسن کبیرى
رسانه: آزاده کرم زاده

راه هاى ارتباطى

hoi.negaheshahr@gmail.com

شــناســنامه

04/   ده مقصد گردشگرى جذاب براىکسانى که تنها سفر مى کنند
08/   ساماندهى حوضه آبى زاینده رود به کشاورزان واگذار مى شود

09/    طرح توسعه ى فرودگاه شهید بهشتى اصفهان
09/    طرح ترافیکى اصفهان باید مبتنى بر مطالعات جامع و ترافیک باشد

10/   رئیس مجلس مجارستان در گفتگو با استاندار اصفهان:گسترش تعامالت گردشگرى، 
بهترین روش گسترش مناسبات است

11/   بهره بردارى از بیش از 5هزار پروژه در دولت تدبیر و امید در اصفهان
12/   محمد على طرفه معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: شهردارى 

شاهین شهر در زمینه احداث پروژه هاى عمرانى در استان اصفهان نمونه است
13/   وزیر نیرو در آئین افتتاح طرح آبرسانى به گز اعالم کرد : اجرایى شدن آبرسانى به گز با 

همت وعزم و اراده خدمت بـه مردم
13/  اعضاى هیات رییسه شوراى اسالمى استان اصفهان انتخاب گردیدند

14/   نشست مدیران کل دفاتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى ها در رشت
16/   سخنگوى وزارت کشور اعالم کرد: وزارت کشور به دنبال ایجاد توازن در بودجه 

شهردارى هاى کشور است
16/   درب هـاى سـنگى و کوچـه باغ هاى تیـران ثبت ملى مى شـوند

17/   میـزبانى اصفهان از بزرگتریـن کنفرانس علمى جهان در سال2
17/   معاون هماهنگى امور عمرانى استان: تدوین ضوابط خانه هاى مسافر در شهر اصفهان

18/   سازمان مدیریت حمل بار در شهردارى ها ایجاد مى شود
19 /   آغاز مرحله دوم واگذارى قیر رایگان به شهردارى ها

19 /    مدیرکل دفتر برنامه ریزى و مدیریت توسعه روستایى سازمان شهردارى ها و دهیارى 
هاى کشور؛ طرح درآمدزاى دهیارى ها

19 /    تصویب مطالعات طرح آبرسانى و فضاى سبز شهرهاى زرقان و جوزدان
20/   الیحه استخدامى شهردارى ها در دستورکار کمیسیون اجتماعى مجلس قرار گیرد

22/   با سرمایه گذاري سازمان همیاري شهرداري هاي استان اصفهان: اصفهان - دلیجان 
در انتظار آزاد راه

22/   بازدید هیات مدیره سازمان همیارى واعضاى هیات مدیره تعاونى مسکن استاندارى از 
پروژة عمرانى تنکابن

23/   بهره بردارى ازهشت پروژه عمرانىدر سده لنجان
24/    نگاه شهر در گفت و گو با علیرضا افشارى، مدیر فنى سازمان همیارى یکى ازعمده ترین 

فعالیت هاىسازمان همیارى، فعالیت هاى عمرانى است
25/   رئیس شوراى اسالمى شهرفوالدشهر: شورا فقط مختص شهردارى نیست

26/    جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت خدمات بیمه اى همیارمهراصفهان
26/    شهردارمحمدآباد مطرح کرد: محمدآباد، بافت تاریخى است نه فرسوده
27/     شرکت تعاونى شهروند؛ راهى به سوى خانه دار شدن مدیران شهرى

28/    سفـــرنامه/شهـر تاریخـى گوگـد
30/    محمود اشرفى در گفتگو با نگاه شهر گوگد؛ میراث دار تمدنى 4000ساله

32/    نگاه شهر در گفت و گو با شهردار گلشهر گلپایگان گلشهر؛ گلبوستان گلپایگان
34/   نگاه شهر در گفتگو با شهردار کامو و چوگان: مهمانى گالب و انگور بر سفره هاى کامو و 

چوگان
36/    نگاه شهر در گفت وگو با شهردار بهاران بهاران؛شهر برجهاى کبوتر و خانه هاى قدیمى

38/    در گفتگو با جناب آقاى صفرى صورت گرفت: تشریح عملکرد و شرح وظایف دفتر 
بازرسى، مدیریت عملکرد و امور حقوقى استاندارى اصفهان

39/   تحقق دولت الکترونیک سامانه جدیدى جهت درج آگهى هاى بنام مجاد
40/     بازخوانى متن و حاشیه قانون

41/    خسته شدیم از بس، از آلودگى هاى دنباله دار نوشتیم هوا ، همینه که هست...
42/    آلودگى بصرى یا وضعیت قرمز

44/    سرمایه اي که در بوشهر به هدر مى رود لزوم فرهنگ سازى تفکیک پسماند
46/    برگزارى کنگره صنعت ساختمان اصفهان در 13و 14بهمن ماه در هتل عباسى

48/   حمید شهبازى شهردار شهر هرند: توسعه گردشگرى؛ بهترین راهکار خروج کشور از 
اقتصاد نفتى

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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شـرکت Contiki یکـى از شـرکت هاى مسـافرتى ارائـه 
دهنـده ى تورهـاى سـفر انفـرادى بـراى افـرادى از 18 تا 
35 سـال اسـت. تورهاى این شـرکت از تورهاى محبوب 
در میـان عالقه منـدان بـه سـفر انفـرادى اسـت. سـال 
گذشـته، 60 درصـد از مسـافران این شـرکت، به تنهایى 
سـفر مى کردنـد و بـه نظر مى رسـد که امسـال ایـن آمار 
افزایـش خواهـد یافـت. گرچه بیـش از 4 دهه اسـت که 
ایـن شـرکت، تورهایـى بـه گوشـه و کنـار دنیـا ترتیـب 
داده اسـت، امـا اخیـرا هنـد را به عنـوان یکـى از مقاصد 

گردشـگرى جدیـد خـود معرفى کرده اسـت.  

تورهـاى سـفر بـه هند ارائه شـده توسـط این شـرکت از 
مـاه دسـامبر آغـاز مى شـوند. ایـن تـور 12 روزه، بازدیـد 
از مشـهورترین مقاصـد گردشـگرى فرهنگـى و تاریخى 
هنـد شـامل دهلـى، آگـرا، جایپـور و بمبئـى را در بـر 
مى گیـرد. سـفر به جنـوب هنـد و بازدید از سـواحل گوا 
(Goa) نیـز بخـش دیگـرى از ایـن تور اسـت. همچنین 
ایـن امکان وجـود دارد که مسـافران مطابق با سـلیقه ى 
خـود، بخش هایـى از سـفر را بـه دلخـواه تغییـر دهنـد 
مثـال مى تواننـد تجربیاتـى چـون سـافارى، شـرکت در 

کالس هـاى آشـپزى و یـوگا را بـه تـور اضافـه کنند.

ــرکت هاى  ــر از ش ــى دیگ ــرکت Wendy Wu یک ش
ــزو  ــیایى آن، ج ــفرهاى آس ــه س ــت ک ــور اس ــه ى ت ارائ
ــافران  ــراى مس ــگرى ب ــاى گردش ــن توره محبوب تری
ــد از  ــور بازدی ــواع ت ــن شــرکت، ان ــرادى هســتند. ای انف
ــه  ــا نیــاز و تقاضــاى مســافران ارائ چیــن را متناســب ب
ــور  ــور ت ــن ط ــور 28 روزه و همی ــه ت ــد. از جمل مى کن
10 روزه موســوم بــه «یــک تجربــه ى چینــى» کــه براى 
مســافرانى مناســب اســت کــه بــه دنبــال گذرانــدن یک 
تعطیــالت کوتــاه در ســرزمین رویایــى چیــن هســتند. 

ــد از جاذبه هــاى گردشــگرى مهــم و  ــا بازدی ــن توره ای
ــن  ــزرگ چی ــوار ب ــه دی ــن از جمل ــده ى چی شناخته ش
ــور  ــود و بخشــى از ت ــامل مى ش ــا را ش ــش تراکوت و ارت
نیــز بــه بازدیــد از اماکــن کمتــر شــاخته شــده ماننــد 
ــن  ــاص دارد. ای ــى Zhujiajiao اختص ــهر آرام و آب ش
شــرکت امکانــى را بــراى مســافران فراهــم مى کنــد تــا 
بــراى صرفه جویــى در هزینه  هــا اتاقشــان را بــا دیگــران 

اشــتراکى اســتفاده کننــد.

سفر به هند، سرزمین بى انتها

یک تجربه ى چینى

ده مقصد گردشگرى جذاب براى 
کسانى که تنها سفر مى  کنند

بســیارى از افــراد در گوشــه و کنــار دنیــا، تنهایــى ســفر کــردن را ترجیــح مى دهنــد. شــرکت هاى مختلفى 
نیــز بــراى ارائــه ى تورهــاى مختــص مســافران انفــرادى وجــود دارنــد. در ایــن مقالــه بــا ده نمونــه از ایــن 

شــرکت ها و نمونــه اى از تورهــاى ارائــه شــده توســط آنهــا آشــنا مى شــویم. بــا کجــارو همــراه باشــید.

ــد  ــش روبه رش ــن بخ ــه ای ــته ب ــتر از گذش ــه روز بیش ــفر، روز ب ــات س ــده ى خدم ــرکت هاى ارائه دهن ش
از بــازار گردشــگرى یعنــى ســفرهاى انفــرادى، توجــه نشــان مى دهنــد و تورهــاى متعــددى بــراى ایــن 
دســته از افــراد ارائــه مى کننــد؛ کســانى کــه انفــرادى ســفر مى کننــد و بــه دنبــال یافتــن دوســتانى از 

گوشــه و کنــار دنیــا هســتند کــه مثــل آنهــا فکــر مى کننــد.
در ادامــه بــا برخــى از ایــن شــرکت هاى گردشــگرى و تورهــاى ارائــه  شــده توســط آنهــا بــراى مســافران 

ــویم. ــنا مى ش ــرادى آش انف
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یکى دیگر از شـرکت هاى گردشـگرى فعـال در زمینه ى 
سـفر انفـرادى، شـرکت G Adventures اسـت کـه 
بـه شـما ایـن امـکان را مى دهـد تـا بـراى صرفه جویـى 
در هزینه هـا اتـاق اختصـاص داده شـده بـه خودتـان 
را بـا دیگـر مسـافران بـه اشـتراك بگذاریـد. مسـافران 
انفـرادى تقریبـا یک سـوم از مشـترى هاى این شـرکت 
را تشـکیل مى دهنـد. یکـى از جدیدتریـن تورهـاى این 
شـرکت براى امسـال، سـفر دریایى به سـواحل دالماتى 

(Dalmatian coast) اسـت؛ مقصـدى کـه روزبـه روز 
بیشـتر مورد توجه مسـافران انفرادى قـرار مى گیرد. این 
تـور 9 روزه کـه از دوبروونیک کرواسـى شـروع مى شـود 
و در همیـن شـهر بـه پایـان مى رسـد، به طـرف جنوب 
و مونته نگـرو ادامـه مى یابـد و شـامل بازدیـد از مناظـر 
طبیعـى نفس گیر بالکان، سـواحل زیبـا و یک دهکده ى 

قدیمـى ماهیگیرى اسـت.

بـراى کسـانى که دوسـت دارنـد در سـفر انفرادى شـان 
کمـى هـم فعالیـت تفریحـى و ورزشـى داشـه باشـند، 
شـرکت Hofnar، تورهایـى بـراى مسـافران انفـرادى 
در نظـر گرفتـه اسـت. یکـى از ایـن تورهـا، تجربـه ى 
لذت بخـش اقامت در کلبه اى کوهسـتانى در کوهسـتان 
آلپ اسـت. این شـرکت، کلبه اى در مورزین فرانسه دارد 
کـه 80 درصـد مهمان هـاى آن، مسـافرانى هسـتند که 
تنهـا سـفر مى کننـد. در نتیجـه با اقامـت در ایـن کلبه 

بـا افـراد زیادى که هم فکر و هم سـلیقه ى شـما هسـتند 
آشـنا مى شـوید کـه مى توانیـد بـا هـم در دامنه هـا قدم 
بزنیـد و بعـد از اسـکى به گفت وگـو بپردازید و دوسـتان 
جدیـدى پیـدا کنیـد. البته ایـن تورها معموال بیشـتر از 
14 مسـافر ندارند و دسترسـى این منطقه به سایر نقاط 
بـه نحوى اسـت که مسـافران مى توانند در طـول اقامت 
خـود، تفریحـات کوچـک دیگـرى را نیـز در برنامـه ى 

سفرشـان بگنجانند.

شـرکت Dragoman تخمیـن مى زنـد کـه 60 درصد 
مشـتریانش را مسـافران انفرادى تشـکیل مى دهند. این 
شـرکت، گروه هاى کوچـک ماجراجویى تـا 22 نفر دارد. 
ایـن تورهـا عـالوه بر اینکه زیاد شـلوغ نیسـتند در عین 
حال فرصتى عالى براى آشـنا شـدن با سـایر مسافران و 
پیـدا کردن دوسـتان جدیـد فراهم مى کننـد. این تورها 
بهترین انتخاب براى کسـانى هسـتند که دوسـت دارند 

مکان هـاى کمتـر شـناخته شـده را ببیننـد؛ جایـى که 
گردشـگران معمـوال بـه آن توجهـى نشـان نمى دهنـد. 
یکـى از ایـن تورهـا سـفرى 21 روزه بـه غـرب آفریقـا 
اسـت. این سـفر زمینـى از آکـرا (Accra)، پایتخت غنا 
شـروع مى شـود و به سـمت شـرق و جنگل ها و تپه  هاى 
کـوه کلوتـو (Klouto) در توگـو و در نهایـت بـه کشـور 

جمهورى بنیـن ادامـه مى یابد.

سفر دریایى در کرواسى و مونته نگرو

اسکى در مورزین (Morzine)، فرانسه

(Benin) غرب آفریقا، از غنا تا توگو و بنین
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 Intrepid بیش از نیمى از مسافرانى که تورهاى شرکت
را انتخـاب مى کننـد مسـافران انفرادى هسـتند بنابراین 
بسـیار کـم پیش مى آیـد که یک مسـافر انفـرادى، بین 
گروه هـاى مختلـف و زوج هـاى جـوان، تنهـا بمانـد. بـا 
ایـن حال، این شـرکت تورهـاى ویژه اى براى مسـافرانى 
کـه تنهـا سـفر مى کننـد در نظـر گرفته اسـت. یکـى از 

تورهـاى رویایـى این شـرکت براى عاشـقان قهوه، سـفر 
بـه ارتفاعـات کلمبیـا و بازدیـد از مـزارع و کارگاه هـاى 
آماده سـازى قهـوه اسـت. ایـن تـور در نهایت با سـفر به 
از دیدنى تریـن شـهرهاى  مدئیـن (Medellin) یکـى 
آمریـکاى جنوبـى و شـهر کارتاگنـا (Cartagena) که 

میـراث جهانى یونسـکو اسـت، ادامـه مى یابد.

Responsible Travel شـرکتى اسـت کـه تورهـاى 
متعـددى متشـکل از گروه هـاى کوچـک دارد که امکان 
انتخـاب از بیـن آنهـا را بـراى مسـافران انفـرادى فراهم 
ایـن  سـفرهاى  توجه تریـن  جالـب  از  یکـى  مى کنـد. 
شـرکت، تـور دوهفتـه اى ژاپـن اسـت. در بیشـتر مـدت 
سـفر، مسـافران اتاق هاى انفـرادى دارنـد و هنگام اقامت 

در مهمانخانه هاى سـنتى یا اماکـن اقامتى کوچک، اتاق 
را بـا یکـى از همسـفران بـه صـورت اشـتراکى اسـتفاده 
مى کننـد. در این سـفر از برترین جاذبه هاى گردشـگرى 
ایـن کشـور، از شـهرهاى پـرزرق و بـرق گرفته تـا معابد 
بودایى و شـهرهاى کوهسـتانى قدیمى، بازدید مى کنید. 

سـفرتان در نهایـت در توکیـو بـه پایان مى رسـد.

براى یک سـفر کوتاه که خسـتگى را از تن شـما بیرون 
کنـد، تمریـن یـوگا یکى از بهتریـن انتخاب ها اسـت. در 
Suryalila مى توانیـد در فضایـى محصـور در کوه هـاى 
کالس هـاى  در  دیدنـى،  دریاچه هـاى  و  مـزارع  زیبـا، 
روزانـه ى یـوگا شـرکت کنیـد. بیـن دو کالس کـه هـر 
روز برگـزار مى شـود، از خـوردن غذاهـاى گیاهـى تازه و 

سـالم لذت خواهید بـرد. Destination Yoga یکى از 
شـرکت هاى محبـوب ارائه دهنـده ى تور براى مسـافران 
انفرادى اسـت. 70 درصد از مشـتریان این شـرکت، تنها 
سـفر مى کننـد. همچنیـن ایـن شـرکت بـه مسـافران 
کمـک مى کند تا همسـفرى را براى اشـتراك گذاشـتن 

اتـاق و تقسـیم هزینه هاى سـفر پیـدا کنند.

گروهـى کـه ایـن تـور ماجراجویانـه ى دوچرخه سـوارى 
در مناظـر بى نظیـر مراکـش را تـدارك دیده  انـد، تمامى 
مسـیرهاى رشـته کوه اطلـس کوچـک را گشـته اند تـا 
بهتریـن مسـیر را انتخـاب کننـد. در این سـفر متفاوت، 
از میـان نخلسـتان ها و دره هـا عبـور خواهیـد کـرد و از 

مهمان نـوازى قـوم بربـر سـاکن در ایـن مناطـق، لـذت 
شـرکت  سـفرهاى  از  یکـى  تـور  ایـن  بـرد.  خواهیـد 
Exodus اسـت کـه بـا در نظـر گرفتن مسـافران تنها، 
برنامه ریزى شـده اسـت؛ بنابراین بیشـتر همسفران شما 

در ایـن تـور، تنهـا سـفر مى کنند.

کافه کلمبیا

ژاپن

تمرین یوگا در اسپانیا

فرود از اطلس، مراکش
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Wild Frontiers یکى دیگر از شـرکت هایى اسـت که 
امکاناتى براى سـفر مسـافران انفـرادى را فراهم مى کند. 
بیـش از 70 درصـد مسـافران تورهاى این شـرکت، تنها 
سـفر مى کنند. کسـانى که دوسـت دارند، زمانى را براى 
تنهـا بودن و تنها سـفر کـردن در نظر بگیرنـد مى توانند 

از تور 15 روزه ى این شرکت به ویتنام و کامبوجاستفاده 
کنند. این تور شـامل گشـت و گذار در شـهر هوشى مین 
رود  دلتـاى  در  دوچرخه سـوارى   ،(Ho Chi Minh)
مکونـگ و گشـت زدن در معابـد آنگکـور اسـت. اقامـت 

ایـن تـور در هتل هاى کوچـک و مهمانخانه ها اسـت.

دلتاى مکونگ (Mekong)، جزیره ها و معبدها



سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان
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اسـتاندار اصفهـان گفـت: کلیـه ى مصوبات 
آبى سـفر معاون اول رئیس جمهـور در قالب 
مصوبـات قانونـى بودجـه، مصوبـات قانونـى 
شـوراى عالـى آب و مصوبات قانونى شـوراى 
هماهنگى حوضه ى آبریز زاینده رود اسـت و 
هیـچ موضوعى خـارج از این مصوبـات اجرا 

نخواهد شد. 
دکتـر رسـول زرگـر پـور در نشسـت خبرى 
با اصحاب رسـانه ى اسـتان به تشـریح نتایج 
سـفر معـاون اول رئیس جمهـور و 9 تـن از 
اعضـاى هیئـت دولت بـه اصفهـان پرداخت 
و بابیـان اینکه افتتـاح تعـدادى از طرح هاى 
از دالیـل سـفر  بـزرگ و در سـطح ملـى 
معـاون اول رئیس جمهـور بـه اصفهـان بود، 
اظهار داشـت: بازدیدها و دیدارهایى در سفر 

ایشـان به اصفهـان صورت گرفت که مى تواند در پیشـبرد 
مسـائل اسـتان بسـیار مؤثر باشد.

وى بـه دو جلسـه ى معـاون اول رئیس جمهـور و اعضـاى 
هیئـت دولت قبل از سـفر به اصفهان اشـاره کـرد و افزود: 
ایـن دو جلسـه عمدتـاً در خصـوص آب بـود کـه یکـى با 
حضور اعضاى شـوراى عالى آب برگزار شـد و در جلسه اى 
نیز در هیئت دولت در روز چهارشـنبه به مسـائل اصفهان 
پرداختـه شـد به طورى کـه هفتـه ى گذشـته، هفتـه ى 

اصفهـان در رسـانه هاى ملـى و دولـت بود.
رسـول زرگـر پـور بـا اشـاره بـه اینکـه 9 نفـر از وزیـران، 
معاونیـن وزیـران و معاونین رئیس جمهور بـه همراه دکتر 
جهانگیـرى به اصفهان سـفر کردند، اظهار داشـت: افتتاح 
ورزشـگاه بـزرگ نقش جهان به عنـوان مهم ترین پـروژه ى 
ورزشـى بعـد از انقـالب، تولیـد ریـل ملـى که سـه سـال 
قبل کلنگ آن توسـط وزیر راه و شهرسـازى زده شـد که 
سـاالنه 400 هـزار تن ریـل مى تواند تولیـد نماید ازجمله 
پروژه هـاى مهمـى بـود کـه در این سـفر بـه بهره بـردارى 

رسید.
زرگـر پـور افزایـش تولیـد ریخته گرى فـوالد مبارکـه فاز 
دوم خـط نخسـت متـرو شـامل 4 ایسـتگاه و تونـل بیـن 
دو ایسـتگاه میدان شـهدا و چهـارراه تختـى، افتتاح طرح 
آب رسـانى و تصفیه خانـه ى گلپایـگان توسـط وزیـر نیرو، 
خط آب رسـانى و تصفیه خانه ى خوانسـار، شهرك فناورى 
اسـتان و خـط انتقـال آب به شهرسـتان گـز و بر خـوار از 
دیگـر پروژه هایـى عنـوان نمود کـه در این سـفر با حضور 

اعضـاى هیئـت دولت بـه بهره بردارى رسـید.
وى افـزود: بازدیـد از شـرکت اسـنوا و خـط تولید یخچال 
سایدباى سـاید و بازدیـد هوایـى از بخشـى از زاینـده رود از 
دیگـر برنامه هـاى معـاون اول رئیس جمهـور بـه اصفهـان 

بود.
رسـول زرگـر پور بـه دیدار با آیـت اهللا مظاهـرى و آیت اهللا 
ناصـرى اشـاره کـرد و افـزود: آیـت اهللا مظاهـرى سـخنان 
بسـیار مهـم و اثرگـذارى را عنـوان نمودنـد و بـا انتقـاد از 
برخـى وزرا خواسـتار اجـراى تعهـدات خود در سـفرهاى 

قبلى شـدند.

استاندار اصفهان اعالم کرد:

ساماندهى حوضه آبى زاینده رود به کشاورزان واگذار مى شود

وى بـه دو جلسـه ى سـتاد فرماندهى اقتصـاد مقاومتى در 
اسـتان و بررسـى چالش هـاى اصلـى اسـتان اشـاره کرد و 
افـزود: در جلسـه ى اقتصـاد مقاومتى عملکـرد برنامه هاى 
اقتصـاد مقاومتى اسـتان مرور شـد و مشـکالت و مسـائل 
بررسـى گردیـد و ایشـان انتظـارات خـود را از برنامه هـاى 

اسـتان بیان نمودند.
بررسـى  اینکـه در جلسـه ى  بابیـان  اصفهـان  اسـتاندار 
چالش هـاى اسـتان کـه با حضـور کلیـه ى 9 نفـر اعضاى 
هیئت دولت و همچنین مسـئولین اجرایى اسـتان برگزار 
شـد دو چالش اصلى مسـائل زیسـت محیطى و آب استان 
به تفصیـل بررسـى گردید، گفـت: جمع بندى هـاى خوبى 
در ایـن زمینـه صـورت گرفـت به طورى کـه سـفر معـاون 
اول رئیس جمهـور بعـد از سـفر دکتر روحانـى به اصفهان 
نقطـه ى عطفـى در تصمیمـات و پیگیرى هـا در خصوص 

مقولـه ى زیسـت محیطى و آب اسـتان بود.
تأکیـد معـاون اول رییس جمهـور بـر تکمیل سـامانه دوم 

آب شـرب اصفهان 
زرگـر پـور بـه نتایـج سـفر اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: 
بـر تکمیـل سـامانه ى دوم آب شـرب اصفهـان بااعتبـارى 
بالغ بـر 15 هـزار میلیـارد ریـال تأکیـد شـد و معـاون اول 
سـریع تر  چـه  هـر  کـه  نمودنـد  تأکیـد  رئیس جمهـور 
بایـد ایـن سـامانه اجرایـى شـود کـه شـامل خـط لوله و 

اسـت. تصفیه خانـه 
وى افـزود: الینینـگ تونـل سـوم کوهرنـگ در مراحـل 
نهایـى کار اسـت و سـد کوهرنـگ 30 درصـد پیشـرفت 
داشـته و در سـال 95، 750 میلیـارد ریـال اعتبـار بـراى 
آن پیش بینى شـده اسـت و قـرار اسـت 100 درصـد آن 
تأمیـن شـود و بـراى تکمیـل آن 4 هزار میلیـارد ریال نیز 
تعهد شـده اسـت که امیدواریم با تغییر پیمانکار و نظارت 
بیشـتر هـر چه سـریع تر این طرح مـورد بهره بـردارى قرار 

گیرد.
اسـتاندار اصفهـان بابیـان اینکـه 4 اسـتاندار طـى نامـه ى 
بـه وزیـر نیـرو خواسـتار اجـراى هرچـه سـریع تر ایـن 
سـد بهشـت آباد شـده بودنـد، گفت: بحـث ناکافـى بودن 
مطالعات و نبودن ارزیابى هاى زیسـت محیطى مطرح شـده 

بـود کـه در جلسـه مطـرح گردیـد و ایـن 
اول  معـاون  و  گردیـد  بررسـى  مقولـه  دو 
رئیس جمهـور تأکیـد بـر تسـریع هـر چـه 
سـریع تر عملیـات اجرایى این سـد شـدند.

وى بـا تأکیـد بـر اینکـه آب این سـد صرفاً 
همـه ى  گفـت:  اسـت  شـرب  آب  بـراى 
مصوبـات رادار اسـت و مشـکلى دراین بـاره 

وجـود نـدارد.
وى سـاماندهى رودخانـه را از دیگـر مـوارد 
عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: مقـرر گردید 
کـه سـاماندهى کل حوضه ى زاینـده رود در 
اسـتان اصفهان بـه صنف کشـاورزان واگذار 
گـردد و باقـوت کار ادامـه پیدا کنـد که این 
طـرح در حـال حاضـر در مرحلـه ى عقـد 

اسـت. قرارداد 
رسـول زرگـر پـور بابیـان اینکه کنتـرل برداشـت ها در دو 
اسـتان اصفهـان و چهارمحـال بختیارى طـى توافقنامه با 
اسـتاندار چهارمحـال بختیـارى بـه دو صنـف کشـاورزى 
اصفهـان و چهارمحـال واگذار شـود، گفت: قـرارداد نهایى 
در حـال امضـا اسـت و ایـن نویـد را مى دهـد کـه توسـط 
خـود کشـاورزان کنتـرل بـر برداشـت ها صـورت گیـرد و 

برداشـت غیرمجـاز در منطقـه صـورت نگیرد.
بـراى کل کشـاورزى  اینکـه  بابیـان  اصفهـان  اسـتاندار 
حوضـه ى آبریـز زاینـده رود مقـرر گردیـد کـه برنامـه ى 
جامـع کشـت تدوین گـردد، افـزود: یک طرح کامـًال ویژه 
و اختصاصـى توسـط وزیـر کشـاورزى تدوین خواهد شـد 
کـه هـم در رابطـه با الگوى کشـت و هم افزایـش راندمان 
و بهـره ورى و اسـتفاده از سیسـتم مـدرن بـا مشـارکت و 

همـکارى کامـل کشـاورزان برنامه ریـزى خواهـد شـد.
وى بابیـان اینکـه شـوراى هماهنگـى حوضـه ى آبریـز 
زاینـده رود بـه ریاسـت وزیر نیرو تشـکیل مى شـود گفت: 
برنامـه ى توزیـع آب سـال 95-96 را متناسـب بـا میـزان 

بـارش و بـا مشـارکت کشـاورزان تعییـن خواهنـد کـرد.
رسـول زرگـر پـور افـزود: در قالـب صنـدوق خسـارت و با 
اجـراى فرایند مصوبـه در طرح 9 ماده اى تأمین خسـارت 
نکشـت صـورت خواهـد گرفـت کـه در حـال حاضـر این 
صنـدوق در هیئـت دولـت اسـت و در آینـده ى نزدیـک 

مصـوب خواهد شـد.
زرگـر پـور بـا تأکیـد بـر اینکـه تمامـى ایـن اقدامـات و 
پیگیرى هـا در قالب مصوبات قانونى بودجه، شـوراى عالى 
آب و شـوراى هماهنگـى حوضه ى آبریز زاینده رود اسـت، 
گفـت: هیچ چیـزى خـارج از ایـن مصوبـات اجـرا نخواهد 

. شد
وى افزود: در طول سـه سال گذشته اقداماتى که در رابطه 
بـا بخـش کشـاورزى صـورت گرفتـه اسـت بـا هماهنگى 
کامل صنف کشـاورزان انجام شـده و به پیشـنهاد استاندار 
اصفهان نماینده ى اعضاى صنف کشـاورزى عضو شـوراى 
هماهنگـى حوضه ى آبریـز زاینده رود اسـت و کمیته ى 5 
نفـره ى توزیـع آب نیـز تشکیل شـده اسـت و تمامى این 

موضوعـات با کشـاورزان هماهنگ مى شـود.
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معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان: 

طرح ترافیکى اصفهان باید مبتنى 
بر مطالعات جامع و ترافیک باشد

اسـتاندارى  عمرانـى  امـور  هماهنگـى  معـاون 
اصفهـان: طرح هـاى ترافیکى شـهر اصفهان باید 
مبتنـى بـر مطالعـات طرح جامـع حمـل و نقل و 

ترافیک باشد. 
محمد على طرفه اظهارداشـت: طرح هاى ترافیکى شـهر 
اصفهـان بایـد مبتنى بـر مطالعـات طرح جامـع حمل و 
نقـل و ترافیـک و با لحـاظ کلیه ى مالحظـات ترافیکى، 

فرهنگى، اجتماعى اجرا گردد. 
محمـد علـى طرفـه، معـاون هماهنگـى امـور عمرانـى 
اسـتاندارى اصفهـان در هشـتمین جلسـه ى شـوراى 
هماهنگـى ترافیک اسـتان بـا تاکید بر اینکـه طرح هاى 
ترافیکـى شـهر اصفهـان باید مبتنـى بر مطالعـات طرح 
جامـع حمـل و نقـل و ترافیـک باشـد، اظهارداشـت: این 
طـرح هـا بایـد بـا لحـاظ کلیـه ى مالحظـات ترافیکى، 
فرهنگـى، اجتماعـى و سـایر عوامل اثرگـذار برنامه ریزى 

و اجرا گـردد.
در این جلسـه تصمیماتى در خصوص نحوه ى دسترسى 
هـا و ورود و خـروج ورزشـگاه نقـش جهـان و نحـوه ى 
اجـراى سـنگ فرش میدان امـام (ره) و خیابـان چهارباغ 
عباسـى اتخاذ گردید و مقرر شـد بـراى فازبندى و لحاظ 
نمودن کلیـه ى جوانب پروژه مطالعات بیشـترى صورت 

پذیرد.
در ادامـه ى جلسـه نحوه ى عبـور رینگ چهارم ترافیکى 
اصفهـان از اراضـى دولتـى و شـخصى بررسـى و مکانیزم 

آزادسـازى و اجـراى فـاز اول پروژه مشـخص گردید.
همچنین مقرر شـد شـهردارى اصفهان با لحـاظ الزامات 
قانونـى ظـرف یکماه ضمـن انعقـاد قـرارداد بـا پیمانکار 
فـاز اول پـروژه را اجرایـى نمایـد و کلیه ى دسـتگاه هاى 
اسـتانى اثرگـذار بـراى ادامـه ى پـروژه همـکارى الزم را 

بعمـل آورند.

بـه گـزارش اداره کل روابط عمومى اسـتاندارى اصفهان، 
دکتر رسـول زرگرپور در چهل و دومین جلسه ى شوراى 
گفتگـوى دولت و بخش خصوصى اسـتان، اظهارداشـت: 
طرح توسـعه ى فرودگاه شـهید بهشـتى اصفهان یکى از 
طـرح هاى مهمى اسـت که بـا جدیت در حـال پیگیرى 

است.
اسـتانداراصفهان با تاکیـد بر اینکه اتـاق بازرگانى باید با 
اداره کل فـرودگاه اسـتان همکارى الزم را داشـته باشـد، 
گفت:هیـأت فرانسـوى در حال پیگیـرى اقدامات فنى در 
ایـن خصوص اسـت و اتـاق بازرگانـى نیز باید عـزم خود 
را بـراى همـکارى در اجراى طـرح CIP وVIP  فرودگاه 

نماید. جزم 
رسـول زرگرپـور اضافـه کـرد: فـرودگاه اصفهـان معین 
فرودگاه تهران اسـت و باید هرچه سـریعتر طرح توسـعه 
ى ایـن فرودگاه شـامل ایجاد بخـش CIP وVIP   اجرا 

گردد.
وى به عدم تناسـب سیسـتم حمل و نقل داخلى (ریلى 
و هوایـى) و بیـن المللـى با نیـاز و جایگاه اسـتان اشـاره 
کـرد و افزود: راه کار حل این مشـکل بهـره بردراى کامل 

از کارگـو ترمینـال اسـت کـه بایـد بـا همکارى سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت، اتـاق بازرگانى، اسـتاندارى و 
ادارات کل فـرودگاه هـا و گمرکات اسـتان صـورت گیرد.

زرگرپـور بـه سـفر دکتـر جهانگیرى بـه اصفهان اشـاره 
کـرد و افـزود: در ایـن سـفر با پیگیـرى هایى کـه قبل از 
سـفر صـورت گرفته بـود و همچنین در جلسـات خوبى 
کـه در این سـفر برگزار شـد، مصوبات آبـى خوبى گرفته 
شـد و بطـور کلـى نتایج سـفر در خصـوص آب و محیط 

زیسـت اصفهان بسـیار خـوب بود.
مدیرارشـد اسـتان با اشاره به اینکه مسائل مربوط به آب 
اصفهان در باالترین سـطح بررسى گردید، گفت: بسیارى 
از مسـائل و ابهامـات مربوط به مشـکالت و مصوبات آبى 

اسـتان برطرف گردید.
گفتنـى اسـت در ایـن جلسـه رئیـس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان در خصـوص اجـراى مصوبـات 
توسـعه ى صادرات اسـتان و مصوبات ویژه ى آن سازمان 

گزارشـى را ارائـه نمود.
همچنین پیشـنهادات شـورا در مورد مسائل و مشکالت 

امـور مالیاتى فعاالن اقتصادى بررسـى گردید.

چهل و دومین جلسه ى شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان به 
ریاست دکتر رسول زرگرپور برگزار گردید.

دکتر رسول زرگرپور در چهل و دومین جلسه ى شوراى گفتگوى دولت و

 بخش خصوصى استان، اظهارداشت: 

طرح توسعه ى فرودگاه شهید بهشتى اصفهان
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بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومى اسـتاندارى 
اصفهـان، دکتر رسـول زرگر پـور در دیدار رئیس 
مجلس مجارسـتان با ایشـان به بیـان ظرفیت ها 
اظهـار  و  پرداخـت  اصفهـان  پتانسـیل هاى  و 
داشـت: اصفهـان در 4 دوره پایتخـت ایران بوده اسـت 
و در حـال حاضـر این اسـتان پایتخت فرهنـگ و تمدن 

ایـران اسـالمى و شـهر جهانى صنایع دسـتى اسـت.
وى بابیـان اینکـه اصفهـان بعـد از تهران دومین اسـتان 
دانشـگاهى کشـور است، افزود: 6 دانشـگاه این استان در 
رنکینـگ بین المللى جـاى دارند و 330 هزار دانشـجو و 
7 هزار دانشـجو در مقطع دکترا در این اسـتان تحصیل 

مى کنند.
زرگـر پـور یـادآور شـد: اصفهـان در بخـش صنعـت، 
صنعتى تریـن اسـتان کشـور اسـت و 10 درصـد صنایع 
بـزرگ کشـور، 70 درصـد فـوالد، 50 درصـد مصالـح 
سـاختمانى و سـنگ، 60 درصـد مصنوعـات طـالى و 
25 درصـد فراورده هـاى نفتى کشـور در اصفهـان تولید 

مى شـود.
رسـول زرگـر پـور بـا اشـاره بـه اینکـه گردشـگرى وجه 
تمایـز این اسـتان اسـت، گفـت: 20 هزار جاذبـۀ میراثى 
و طبیعـى در اسـتان وجـود دارد که از این تعـداد 1760 
اثـر بـه ثبت ملى و 6 اثر به ثبت جهانى رسـیده اسـت و 
96 منطقۀ  گردشـگرى نمونه در اسـتان اصفهان مصوب 

شـده است.
افزایـش  از برجـام و  افـزود: پـس   اسـتاندار اصفهـان 
ورود  تعـداد  مختلـف  کشـورهاى  بـا  ایـران  تعامـالت 
گردشـگران خارجـى بـه اصفهـان 4 برابر رشـد داشـته 
اسـت و گردشـگران از 86 کشـور دنیـا به اصفهان سـفر 
مى کننـد و در یـک سـال گذشـته بیـش از 80 هیئـت 
بلندپایـۀ خارجى به اصفهان سـفرکرده اند. رسـول زرگر 
پـور بابیـان اینکه ایران و مجارسـتان از گذشـته روابط و 
تعامـالت بسـیار خوبى با یکدیگـر داشـته اند، افزود: پس 
از برجـام نیـز شـرایط بـراى ارتقـاى روابـط فراهم شـده 

است.
اسـتاندار اصفهان افزود: اسـتان اصفهان با این ظرفیت ها 
مى تواند با یکى از اسـتان هاى کشـور مجارسـتان روابط 
بازرگانـى، فرهنگى و اقتصادى برقرار نماید و سـفر شـما 

مى تواند در تسـریع روابط تأثیرگذار باشـد.
مبـادالت  در  مى تواننـد  طـرف  دو  کـرد:  اضافـه  وى 
توریسـتى روابط خوبى با یکدیگر داشـته باشـند چراکه 
هـم ایرانى هـا عالقه مند سـفر به مجارسـتان هسـتند و 
هـم مـردم مجارسـتان مى توانند به اصفهان سـفر کنند 

و از جاذبه هـاى زیبـاى ایـن شـهر دیـدن نمایند.
رسـول زرگـر پـور افـزود: تـور لیدرهـاى ایـن کشـور 
مى تواننـد بـا همـکاران خـود در ایـران ارتبـاط برقـرار 
نماینـد کـه در جـذب گردشـگر بسـیار اثرگـذار خواهد 

. بود
وى بـه برگـزارى هفتـۀ فرهنگى اصفهان در مجارسـتان 

باعـث  افـزود: فرهنـگ  اشـاره کـرد و 
نزدیکـى ملت هـا و ارتباط بیشـتر آن ها 

مى شـود.
افـزود: کشـور مجارسـتان  زرگـر پـور 
زیـادى  مزیت هـاى  اصفهـان  هماننـد 
دارد کـه مى تـوان بـا ارتبـاط و تعامـل 
اى  طـرف  دو  بازرگانـى  اتاق هـاى 
افزایـش  را  خـود  اقتصـادى  تعامـالت 

دهیـم.
اسـتاندار اصفهـان بابیـان اینکـه اصفهـان بـا 14 شـهر 
بـزرگ دنیا خواهرخوانده اسـت؛ گفـت: اصفهان مى تواند 
با یکى از شـهرهاى تاریخى و میراثى کشـور مجارسـتان 

نیـز عقـد خواهرخواندگى برقـرار نماید.
الزلـو کوور رییس مجلس مجارسـتان نیـز در این دیدار 
اظهـار داشـت: اصفهـان براى همه بخصوص کسـانى که 

از اروپـا مى آینـد جاذبه هاى زیـادى دارد.
وى هـدف از سـفرش بـه ایـران را تحکیـم روابـط بیـن 
مجلـس ایران و مجلس مجارسـتان عنوان کـرد و افزود: 

امیدواریـم کـه از طریـق نماینـدگان بیـن مجلـس دو 
کشـور، روابـط بیـن دو دولـت را گسـترش دهیـم.

رییـس مجلس مجارسـتان بابیان اینکه برجام شـرایطى 
را بـراى ایـران فراهـم کـرد کـه دوبـاره وارد جریانـات 
سیاسـى و اقتصـادى جهانى شـود، افزود: مجارسـتان از 
ایـن امـر بسـیار حمایـت خواهـد کـرد و امیدواریـم که 
در گردشـگرى، سیاسـت و موضوعات اقتصـادى بتوانیم 

همکارى هـاى خوبى داشـته باشـیم.
وى بـا اشـاره بـه تعامالت ایران و مجارسـتان از گذشـته 
تاکنـون گفـت: پـس از برجـام شـرایط بـراى گسـترش 
روابـط و تعامـالت و همکارى هاى دوجانبه محقق شـده 

است.
الزلـو کـوور افـزود: هـدف اصلى سیاسـت ایجـاد ارتباط 
بیـن مـردم دو کشـور اسـت و بهتریـن وسـیله بـراى 
ایجـاد ایـن هـدف گسـترش تعامالت توریسـتى اسـت 
کـه امیدواریـم روابـط اصفهـان و 
مجارسـتان در ایـن بخـش تقویت 

. شود
وى بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از 
4 هـزار دانشـجوى ایرانـى در ایـن 
شـده اند،  فارغ التحصیـل  کشـور 
گفـت: در حـال حاضـر نیـز هـزار 
دانشـجوى ایرانـى در مجارسـتان 

مى کننـد. تحصیـل 
وى افـزود: زمینه هـاى همکارى مشـترك خوبى بین دو 
طـرف وجـود دارد و اگـر این سـفر بتوانـد همکارى هاى 
دو طـرف را تسـریع بخشـید بسـیار مفیـد و اثربخـش 

خواهـد بود.
الزلو کوور با اسـتقبال از پیشـنهاد هاى استاندار اصفهان 
گفت: سـفیر مجارسـتان در ایـران این پیشـنهاد هاى را 
پیگیـرى خواهد کـرد و ما هم براى گسـترش این روابط 

کمـک خواهیم کرد.

رئیس مجلس مجارستان در گفتگو با استاندار اصفهان: 
گسترش تعامالت گردشگرى، بهترین روش گسترش مناسبات است

استاندار اصفهان: 
اصفهان با ظرفیت هاى فراوان 

خود مى تواند با یکى از 
استان هاى مجارستان روابط 

بازرگانى، فرهنگى و اقتصادى 
برقرار کند.
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نشسـت مجمـع نماینـدگان اسـتان در مجلس شـوراى 
اسـالمى بـا حضـور دکتر رسـول زرگر پـور و تعـدادى از 
مدیران اسـتانى در شهرسـتان شـهرضا برگزار شـد و در 
خصوص 4 محور از مسـائل و مشـکالت این شهرسـتان 
بحـث و تبادل نظـر گردیـد و تصمیمات الزم اتخاذ شـد. 
بـه گـزارش اداره کل روابط عمومى اسـتاندارى اصفهان، 
دکتـر رسـول زرگـر پـور در نشسـت مجمـع نمایندگان 
بـا حضـور  کـه  اسـالمى  در مجلـس شـوراى  اسـتان 
امام جمعـه ى شـهرضا و تعـدادى از مدیـران اسـتانى و 
شهرسـتانى در شهرستان شهرضا و پیرامون چهار  محور 
از مسـائل و مشـکالت این شهرسـتان برگزار شـد؛ اظهار 
داشـت: بزرگ تریـن طـرح رفـاه اجتماعـى کشـور طرح 
تحـول نظام سـالمت اسـت کـه در دولـت تدبیـر و امید 

اتفـاق افتاد.
اسـتاندار اصفهـان بابیـان اینکـه در طـرح تحـول نظـام 
سـالمت تاکنـون 650 میلیارد تومان در اسـتان اصفهان 
هزینه شـده اسـت، گفـت: از این میزان اعتبـار بالغ بر 16 
میلیارد تومان مربوط به شهرسـتان شـهرضا بوده اسـت.

رسـول زرگـر پـور با اشـاره بـه اینکه در طول سـه سـال 
از 5 هـزار پـروژه در اسـتان اصفهـان  گذشـته بیـش 
افتتاح شـده اسـت، گفـت: اعتبار ایـن پروژه هـا بالغ بر 50 
هـزار میلیـارد ریال بوده اسـت که 75 درصـد آن مربوط 

استاندار اصفهان خبر داد:

بهره بردارى از بیش از 5 هزار پروژه در دولت تدبیر و امید در اصفهان

بـه بخـش غیردولتى اسـت.
زرگـر پـور ادامه داد: از اسـتان اصفهان انتظـار مى رود که 
بیشترین اسـتفاده را از ظرفیت ها و پتانسیل هاى موجود 
در اسـتان در بخـش غیردولتـى داشـته باشـد چراکـه 

بودجه هـاى دولتى بسـیار محدود اسـت.
وى افـزود: بایـد در اسـتان اصفهـان بـا توجـه بـه ایـن 
ظرفیت هـا، تولید بودجـه نماییم و ورزشـگاه نقش جهان 
نیـز نمونه ى اسـتفاده از این ظرفیت ها اسـت چراکه طى 

15 مـاه، 30 میلیـارد تومـان بـراى 
تکمیل این ورزشـگاه هزینه شـد که 
تنهـا 3 و نیـم میلیـارد آن بودجـه ى 

دولتـى بوده اسـت.
اسـتاندار اصفهـان خواسـتار فعال تـر 
شـدن کارگروه هاى میـراث فرهنگى، 
در  صنایع دسـتى  و  گردشـگرى 
دهاقـان  به ویـژه  و  شهرسـتان ها 
کارگروه هـا  ایـن  در  گفـت:  و  شـد 
پیگیرى هاى مسـائل و مشکالت این 

انجـام خواهـد شـد. به صـورت سـریع تر  بخـش 
مدیر ارشـد اسـتان در پیشـنهادى از مجمـع نمایندگان 
اسـتان خواسـت که در نشسـت هاى این مجمع مسـائل 
کالن اسـتان را مطرح و پیگیرى نمایند و در نظر داشـته 

باشـند که 4 محور اصلى مسـائل و مشـکالت استان آب، 
محیط زیسـت، آسـیب هاى اجتماعى و مسـائل اشتغال و 
کارگـرى اسـت که باید به صـورت تخصصى بـا همکارى 
مدیـران اسـتان پیگیـرى شـود و مسـائل مربـوط بـه 
شهرسـتان ها در شهرسـتان ها در جلسـات خـاص خـود 

بررسـى شود.
شـایان ذکر اسـت در این جلسـه امام جمعه ى شهرستان 
شـهرضا، مدیـران کل راه و شهرسـازى، میـراث فرهنگى 
کشـاورزى  جهـاد  گردشـگرى،  و 
و رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکى 
و  مسـائل  از  گزارشـى  اصفهـان 
و  شـهرضا  شهرسـتان  مشـکالت 
اقدامات صـورت گرفته ارائـه دادند.
جلسـه  ایـن  در  اسـت  گفتنـى 
بـه  مربـوط  مسـائل  در خصـوص 
راه و شهرسـازى و مسـکن مهـر، 
مشـکالت  و  مسـائل  کشـاورزى، 
بیمارسـتان  و  و درمـان  بهداشـت 
شهرسـتان شـهرضا و دهاقان و مسائل و مشکالت بخش 
میـراث فرهنگى و گردشـگرى شـهرضا و دهاقان بحث و 

اتخـاذ شـد. تبادل نظـر گردیـد و تصمیمـات الزم 

استاندار اصفهان: در سه سال 
اخیر  بیش از 5 هزار پروژه در 

استان اصفهان با اعتبار 50 هزار 
میلیارد ریال به بهره بردارى 

رسیده که 75 درصد آن مربوط 
به بخش غیردولتى بوده است.
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بـا حضـور معاون هماهنگـى امـور عمرانى اسـتاندارى 
اصفهـان، مدیـرکل دفتـر فنـى اسـتاندارى، فرمانـدار 
شهرسـتان شـاهین شـهر و میمـه، شـهردار و رئیـس 
و اعضـاى شـوراى اسـالمى شـاهین شـهر و جمعـى از 
معاونـان و مدیران شـهردارى، از پروژه هـاى عمرانى در 
حـال احداث شـهردارى شـاهین شـهر بازدیـد به عمل 

آمد. 
محمـد علـى طرفـه معـاون هماهنگـى امـور عمرانى 
اسـتاندارى اصفهـان در ایـن بازدیـد گفـت: شـهردارى 
شـاهین شـهر در زمینـه احـداث پـروژه هـاى عمرانى، 
خصوصاً پروژه هاى فرهنگى در اسـتان نمونه و پیشـتاز 

است.
وى با اشـاره به تنوع و گسـتردگى پروژه هاى سـرمایه 
گـذارى در سـطح شـاهین شـهر افـزود: خوشـبختانه 
حجـم سـرمایه گـذارى شـهردارى شـاهین شـهر بـا 
بخـش خصوصى از چند سـال گذشـته تاکنـون حدود 
3500میلیـارد ریـال بـوده کـه ایـن مهم نشـان دهنده 
همـت واالى شـهردارى و شـوراى اسـالمى شـهر براى 

جـذب سـرمایه گـذار بوده اسـت.    
طرفـه خاطـر نشـان نمـود: بـه لحـاظ نـرخ بـاالى 

 ، جمعیـت  رشـد 
و  مهاجرپذیـرى 
بخـش  در  توسـعه 
 ، مختلـف  هـاى  
امـکان فعـال نمودن 
پـروژه هاى سـرمایه 
در  بیشـتر  گـذارى 
شـاهین شـهر وجود 

دارد.
وى همچنین افزود: 
از  اسـتفاده  حجـم 
فاضـالب  پسـاب 
در  شـهر  شـاهین 
سـطح اسـتان در رتبه باالیى قرار داشـته و این پسـاب 
فاضـالب بـا بهترین کیفیت و حجم گسـترده در فضاى 

نمایـد. توزیـع مـى  سـبز شـهرى 
حسـین امیرى شهردار شاهین شـهر نیز در این بازدید 
گفـت: شـهردارى با لطف خدا و یارى شـوراى اسـالمى 
شـهر توانسـته اسـت على رغـم مشـکالت و نامالیمات 
مالـى، رونـد احـداث پـروژه ها را در دسـتور کار داشـته 
باشـد و در آینـده نزدیـک چندیـن پـروژه عمرانـى، 
فرهنگـى و رفاهـى در سـطح شـاهین شـهر افتتـاح و 

تقدیـم شـهروندان فهیم شـاهین شـهر خواهـد نمود.
وى از مسـاعدت هاى شـوراى اسـالمى شـاهین شـهر 
در راسـتاى پیشـبرد اهـداف عالیه شـهردارى، خصوصاً 
احـداث و بهـره بـردارى پـروژه هـاى عمرانى و سـرمایه 

گـذارى تشـکر و قدردانـى نمود.
شـهردار شـاهین شـهر تصریح نمود: مسیر شـهردارى 
خدمت به مردم و توسـعه روز افزون شـهر اسـت و همه 
مـا باید تـالش نماییـم برنامه هـا و اهـداف پیش بینى 
شـده شـهردارى را بـه پیش بـرده و براى رفـع نیازهاى 
مـردم و کاهـش آسـیب ها، موانع و مشـکالت شـهرى 

نماییم. تالش 

روح اهللا بیدرام رئیس شـوراى اسـالمى شـاهین شـهر 
نیـز در ایـن بازدید گفت:شـهردارى و شـوراى اسـالمى 
شـاهین شـهر از هیچ تالشـى در جهت خدمات رسانى 
بـه شـهروندان فهیـم شـاهین شـهر فرو گـذار نبـوده و 
پـروژه هـاى عمرانـى را در زمـان بنـدى خود احـداث و 

تقدیـم شـهروندان عزیز مـى نمایند
وى در ادامـه افـزود: امیدواریـم امسـال در دهه مبارك 
فجر شـاهد افتتاح و بهـره بردارى از پـروژه هاى عمرانى 

و فرهنگى در شـاهین شـهر باشیم.
بیـدرام به نقش و جایگاه فضاى سـبز و اهمیـت آن در 
زیبایـى و شـادابى و نیز کاهش آلودگى در شـهر اشـاره 
نمود و گفت: در این راسـتا امسـال شـهردارى و شـوراى 
اسـالمى شـاهین شـهر حـدود 300 میلیـارد ریـال از 
بودجه 1600 میلیارد ریالى را به توسـعه فضاهاى سـبز 

اختصاص داده اسـت.
رئیـس شـوراى اسـالمى شـاهین شـهر خاطـر نشـان 
نمود: اعضاى شـوراى اسـالمى شـهر سـعى و تالش مى 
نماینـد آنچـه در شـأن و جایـگاه شـهروندان فرهیخته 

شـاهین شـهر مى باشـد، را انجـام نمایند.
نظیـر  پـروژه هـاى  ایـن مراسـم  اسـت در  گفتنـى 
کمپینگ شـرق، سـاختمان شـهردارى، مجتمع ادارى، 
تجـارى و خدماتـى میـدان امـام حسـین(ع)، پـارك 
سـوار اتوبوسـرانى، مجتمـع تجـارى ،تفریحـى آیت اهللا 
طالقانـى، آماده سـازى معابـر محله برم، مدرسـه محله 
شـهید ردانـى پـور، پـارك محلـه اى همـت و گلدیس، 
فرهنگسـراى خانواده، مجتمع ادارى تجـارى ، خدماتى 
نـور، خانـه فرهنـگ هنـر، سـایت بارانـداز زبالـه، انتقال 
آب پسـاب بـه فضاى سـبز، ایسـتگاه اتوبـوس مکانیزه، 
پارکینک طبقاتى آدینه، خانه فرهنگ،دانش و خالقیت 

مـورد بازدیـد قـرار گرفت.
گفتنـى اسـت تاکنـون اعتبارى بالـغ بـر 400 میلیارد 
ریـال صـرف پـروژه هـاى درحـال احـداث در سـطح 

شـاهین شـهر گردیـده اسـت.

محمد على طرفه معاون هماهنگى امور عمرانى 

استاندارى اصفهان گفت:

شهردارى شاهین شهر در زمینه 
احداث پروژه هاى عمرانى در 

استان اصفهان نمونه است



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com
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وزیــر نیــرو در افتتــاح آبرســانى بــه شــهر گــز گفــت: 
بســیار خوشــحال هســتم کــه در مراســم افتتــاح ایــن 
ــف  ــه ردی ــروژه ن ــن پ ــه ای ــم چراک ــروژه حضــور یافت پ
بودجــه داشــت و نــه اعتباراتــى بــه آن تخصیــص داده 
شــد بلکــه بــا همــت و عــزم و اراده خدمــت بــه مــردم 
اجرایــى گردیــده اســت چراکــه ایــن طــرح آبرســانى بــا 

ــردارى رســید. ــه بهــره ب ــى ب ســرعت مثــال زدن
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه باعــث افتخــار اســت کــه 
فعــاالن در وزارت نیــرو بــا امــر آبرســانى بــه مــردم اقدام 
ــود: بســیار جــاى  ــالم نم ــد اع ــى نماین ــقایى م ــه س ب
خوشــحالى دارد کــه بــا افتتــاح طــرح آبرســانى به شــهر 
گــز مشــکل چنــد دهــه تأمیــن آب شــرب مــردم ایــن 
ســامان رفــع شــده اســت. ایــن درحالیســت کــه با ســفر 
هیــأت دولــت بــه اســتان اصفهــان 5 طــرح در بخــش 
آب و فاضــالب بــه بهــره بــردارى مــى رســد کــه بــه غیر 
از افتتــاح طــرح آبرســانى گــز، 2 تصفیــه خانــه آب در 
شهرســتان خوانســار و گلپایــگان نیــز افتتــاح مى شــود.

چیــت چیــان بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم 
ــد  ــام معظــم رهبــرى فرمودن رهبــرى اعــالم کــرد: مق

ــالش و  ــام ت ــد تم ــت بای ــزاران در دول ــام خدمتگ تم
همــت خــود را صــرف تحقــق آرمانهــاى انقالب و اســالم 
و خدمــت بــه مــردم کننــد و اجــراى ایــن پــروژه مهم به 
منظــور رفــع یکــى از دغدغــه هــاى مــردم بوده اســت و 
از همــه مســئولین و افــرادى کــه در ایــن زمینــه تــالش 

کردنــد بایــد قدردانــى نمــود.
وى گفــت: بــراى کاهــش و رفــع بــوى فاضــالب منطقه 
برخــوار و میمــه مقــرر گردیــد کــه طــى 2 مــاه آینــده 
دســتگاه دیواترینــگ خریــدارى و نصب شــود تا مشــکل 

ناشــى از بــوى فاضــالب در ایــن منطقــه رفــع شــود.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان در مراســم 
ــا حضــور  ــه شــهر گــز کــه ب افتتــاح طــرح آبرســانى ب
وزیــر نیــرو، مدیرعامل شــرکت مهندســى آب و فاضالب 
کشــور، مدیرعامــل منابــع آب ایــران، معــاون نظــارت بر 
بهــره بــردارى شــرکت مهندســى آب و فاضالب کشــور، 
نماینــده مــردم شــاهین شــهر و میمــه و فرمانــدار شــهر 
گــز و ســایر مقامــات برگــزار شــد گفــت: آبرســانى بــه 
ــن  ــردم ای ــاله م ــات 30 س ــى از مطالب ــز یک ــهر گ ش
منطقــه بــوده اســت و بــه رغــم اینکــه عملیــات کلنــگ 

وزیر نیرو در آئین افتتاح طرح آبرسانى به گز اعالم کرد :

اجرایى شدن آبرسانى به
 گز با همت وعزم و اراده 
خــدمت بـه مــردم

ــا  ــت ام ــورت گرف ــال 91 ص ــروژه در س ــن پ ــى ای زن
ــى  ــق قطــره چکان ــى و تزری ــه جهــت تنگناهــاى مال ب
اعتبــارات مانــع از اجــراى بــه موقــع ایــن پــروژه گردیــد 
ایــن درحالیســت کــه در ســال جــارى باتوجــه به شــعار 
ســال کــه اقتصــاد مقاومتــى اقــدام و عمــل بــوده اســت 
مســئولین امــر در شــرکت آبفا اســتان اصفهان بــا توجه 
بــه تأکیــد و رهنمودهــاى مدیرعامل شــرکت مهندســى 
آب و فاضــالب کشــور و حمایــت هــاى اســتاندار تمــام 
تــالش خــود را بــه منظــور عملیاتــى شــدن ایــن پــروژه 
ــش  ــذارى بخ ــرمایه گ ــا س ــبختانه ب ــه خوش ــود ک نم

خصوصــى بــه مرحلــه بهــره بــردارى رســید.
هاشــم امینــى بــا اشــاره بــه چگونگــى اجــراى طــرح 
آبرســانى بــه شــهر گــز گفــت: مصمــم شــدیم کــه در 
ــوان و  ــرى از ت ــره گی ــا به ــى و ب ســال اقتصــاد مقاومت
ــه شــهر  تخصــص نیروهــاى داخلــى طــرح آبرســانى ب
ــه  ــم ک ــى نمائی ــه عملیات ــازه 3 ماه ــک ب ــز را در ی گ
خوشــبختانه بــا وجــود موانــع گوناگــون امــا بــا تــالش 
همــکاران 9 کیلومتــر از طــرح آبرســانى بــه شــهر گز در 

طــى 3 مــاه اجرایــى شــد .  

ــی 82/7/6 و 86/8/27)  ــاده 16 (اصالح ــتناد م ــه اس ب
ــوراهاي  ــات ش ــف و انتخاب ــکیالت، وظای ــون تش از قان
اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران، پــس از برگــزاري 
انتخابــات بــه صــورت مکتــوب و اخــذ راي مخفــی، افراد 
زیــر بــا راي اکثریــت اعضــاي شــوراي اســالمی اســتان 
اصفهــان از تاریــخ 95/10/11 بــه عنــوان هیــات رئیســه 

ایــن شــورا بــراي مــدت باقیمانــده انتخــاب گردیدنــد:

 ناد علی توکلی به عنوان رئیس شورا
عباس محمد صالحی به عنوان نائب رئیس شورا

 داوود میرزایی به عنوان منشی اول شورا
 حسین قاسمی به عنوان منشی دوم شورا
 مصطفی صادقی به عنوان سخنگوي شورا

اسامى هیات رییسه شوراى اسالمى استان اصفهان اعالم شد:

اعضاى هیات رییسه شوراى اسالمى
استان اصفهان انتخاب گردیدند
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نشسـت مدیـران کل دفاتـر امـور شـهرى و شـوراهاى 
اسـتاندارى هاى کشـور طى روزهاى 17 و 18 آذر از سوى 
سـازمان شـهردارى ها و دهیـارى هاى کشـور به میزبانى 
اسـتاندارى گیالن در رشـت برگزار و در آن آخرین برنامه 
هـا و تصمیمـات کالن در زمینه شـهردارى هـا و مدیریت 
شـهرى از سـوى معاونـان و مدیـران کل سـازمان کشـور 
تشـریح و در خصـوص موضوعـات مطرح ایـن حوزه بحث 

و تبادل نظرشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـى سـازمان شـهردارى هـا و 
دهیارى هاى کشـور، مراسـم افتتاحیـه این همایش صبح 
چهارشـنبه 17 آذرمـاه بـا حضـور اسـتاندار گیـالن، قائم 
مقام سـازمان شـهرداري ها و دهیاري هاي کشـور و تنی 
چند از مدیران کل سـازمان و شـهردار رشـت برگزار شـد.

در ایـن مراسـم ابتدا حجت شـعبانپور معاون هماهنگی 
امـور عمرانى اسـتانداري گیالن طی سـخنانی ضمن خیر 
مقـدم بـه حاضـران بـا اشـاره بـه وضعیـت اسـتان گیالن 
اظهـار کـرد: اسـتان گیـالن 0.9 درصـد مسـاحت و 3.3 
درصـد جمعیت کشـور را بـه خود اختصـاص داده که بعد 
از اسـتان تهران و البرز، متراکم ترین اسـتان کشـور است.

وى افـزود: گیالن بـا برخوردارى از 16 شهرسـتان و 52 
شـهر از نظر تعداد شـهردارى ها در رتبه هشـتم کشـورى 
قرار گرفته که فرصت هاى سـرمایه گـذارى متنوعى را در 

خود جاى داده اسـت.
شـعبانپور در ادامـه بـه اهمیـت ورود بخـش خصوصـى 

بـه بحـث سـرمایه گـذارى اشـاره کـرد و گفت: 
در هفتـه دولـت امسـال پـروژه هایى بـا بیش از 
یـک هـزارو 100 میلیارد تومان سـرمایه گذارى 
در اسـتان گیـالن افتتـاح شـد که از ایـن میزان 
700 میلیـارد تومـان به سـرمایه گـذارى بخش 
خصوصـى اختصاص داشـت که این آمار نشـان 
از تمایـل اسـتان بـه ورود بخـش خصوصـى بـه 

حـوزه سـرمایه گذارى اسـت.
وى همچنیـن بـا اشـاره بـه معضـل تولیـد 
پسـماند در گیـالن خاطرنشـان کـرد: جمعیت 

2.5 میلیون نفرى گیالن بدون محاسـبه حضور گردشگر، 
روزانـه یـک هـزار و 800 تـن زبالـه تولیـد مـى کند.

معـاون اسـتاندار گیـالن همچنیـن بـه اهمیـت جلـب 
سـرمایه گـذارى در شـهرها بـراى سـاماندهى زبالـه هـا 
اشـاره کـرد و افـزود: انتظار مى رود که با حمایت سـازمان 
شـهردارى هـا و دهیـارى هاى کشـور، به شـهردارى هاى 
اسـتان گیـالن بـراى جلـب اعتبـارات دولتـى در حـوزه 

پسـماند کمک شـود.

شـعبانپور ایجـاد درآمد پایـدار براى مدیریت شـهرى را 
از اولویـت هـاى فعالیـت اسـتاندارى گیالن عنـوان کرد و 
گفـت: تصویـب الیحـه مدیریـت یکپارچه شـهرى کـه از 
دغدغـه هـاي دسـت انـدرکاران مدیریـت شـهري اسـت، 
حوزه اختیارات شـهرداران را در مدیریت شـهرى افزایش و 

مـوازى کارى هـا را کاهـش مـى دهد.
قائـم مقـام سـازمان هـاى  راحتـى  ادامـه خلیـل  در 
شـهردارى هـا و دهیـارى هـاى کشـور طـی سـخنانی با 
بیـان اینکـه پنج الیحـه مهم در دسـتور کار این سـازمان 
قـرار دارد، گفت: لوایح اداري و اسـتخدامى، دهیارى ها، در 
آمدهاى پایدار، مدیریت شـهرى و اصالح انتخاب شـوراها 
پنج الیحه مهمى هسـتند که در دسـتور کار این سـازمان 

قـرار دارند.
پایـدار  درآمدهـاي  الیحـه  تصویـب  بـا  افـزود:  وي 
شـهرداري ها، طـی یـک دوره زمانـی ده سـاله درآمدهاي 
شـهرداري ها از محل سـاخت و سـاز حداکثر بـه 4 درصد 

کاهـش می یابـد.
وى گفـت: در الیحـه درآمدهـاي پایـدار شـهرداري ها، 
کـه بـه زودي در هیـات دولـت مطـرح مـی شـود، منابـع 
درآمـدي جدیـدي بـراي شـهرداري ها تعریـف و برخـی 

منابـع درآمـدي حـذف می شـود.
راحتـی در ادامـه اظهـار کـرد: الیحه اداري، اسـتخدامی 
شـهرداري ها کـه هم اکنـون در کمیسـیون هاي تخصصی 
مجلـس درحال بررسـی اسـت، درصـورت تصویب موجب 
از  بیـش   مشـکل  رفـع 
یکصدهـزار نفـر از کارکنـان 
شـهرداریهاي سراسـر کشور 
می شـود کـه این موضـوع از 
دغدغه هـاي حـوزه مدیریت 

شـهري اسـت.
بیـان  بـا  همچنیـن  وي 
مدیریـت  الیحـه  اینکـه 
شـهري درحـال بررسـی در 
تخصصـی  کمیسـیون هاي 
الیحـه،  ایـن  تصویـب  درصـورت  گفـت:  اسـت  دولـت 
مسـئولیت بسـیاري از وظایـف محلـی از دسـتگاه هاي 

می شـود. واگـذار  شـهرداري ها  بـه  دولتـی 
الیحـه  تدویـن  در  یازدهـم  دولـت  راحتـی جسـارت 
مدیریت شـهري را کـه از انتظارات شـهرداري ها بود، قابل 

سـتایش ذکـر نمود.
وي همچنیـن گفـت: الیحـه دهیاري هـا هـم کـه در 
28 مـاده تهیـه شـده دردولـت درحـال بررسـی و الیحـه 

اصـالح الیحـه شـوراها هم در دولـت درحال بررسـی هاي 
اسـت. تخصصی 

قائـم مقـام سـازمان شـهرداري ها و دهیاري هاي کشـور 
همچنیـن گفـت: تالش بـراي انجام پروژه هـاي نیمه تمام 
شـهرداري  هاي زیر یکصدهزار نفر جمعیت از اولویت هاي 
کاري سـال جاري اسـت و اعتبـاري معـادل 250 میلیارد 

تومـان به ایـن موضوع اختصاص یافته اسـت.
وي همچنیـن بـا اشـاره بـه اجـراي طـرح بازسـازي 
 20 گفـت:   95 سـال  در  شـده  متوقـف  اتوبوس هـاي 
اتوبوس در راسـتاي اجراي این طرح به شـهرداري رشـت 

می یابـد. اختصـاص 
راحتـى به مشـکالت پسـماند اسـتان هاى شـمالى نیز 
اشـاره و بیـان کرد: پروژه هایى را بـراى رفع این معضل در 
سـازمان تعریف کردیم که براسـاس آن در یک بازه زمانى 

باید مشـکل پسـماند استان هاى شـمالى برطرف شود.
در ادامه محمدعلى نجفى اسـتاندار گیالن طی سخنانی 
تاکیـد نمـود: بایـد برنامه ریزى ها به سـمتى باشـد که از 
فرصـت بخـش خصوصى بـراى توسـعه و عمران شـهرى 

بیشتر اسـتفاده کنیم.
وي بـا اشـاره به وجـود تنگناهها در حوزه شـهرى اظهار 
داشـت : گیـالن على رغـم اینکـه در ظاهـر 2 میلیـون و 
پانصـد هـزار جمعیـت دارد امـا بـا تراکم سـنگین مواجه 
بوده و سـاالنه به طور متوسـط پذیـراى 28 تا 30 میلیون 

مسـافر و گردشـگر است.
وى اظهـار داشـت : در نظـر گرفتـن سـهم اسـتان در 
بخـش هـاى مختلـف بـراى 2,5 میلیـون نفـر جمعیت و 
هزینـه کـرد گیالن بـراى حـدود 5 میلیون جمعیـت ، از 

جملـه مباحثـى اسـت کـه بـا وزرا مطـرح مى کنیم.
وى بـا بیـان اینکـه هزینـه هـاى متفاوتـى در حـد پنج 
میلیـون نفـر در اسـتان داریـم، تصریح کـرد: یکـى از این 

هزینـه هـا در مدیریت پسـماند اسـت.
وى مشکالت بخش پسماند را از جمله مشکالت استان 
برشـمرد و افـزود : بسـیار در تـالش هسـتیم تـا فرهنـگ 
صحیح اسـتفاده از پسـماند که در بسـیارى از کشـورهاى 
پیشـرفته دنیـا بـه عنـوان سـرمایه شـناخته مى شـود در 

همشـهریان و مسـافرین نهادینه کنیم.
نجفى بر ضـرورت نهادینه کـردن فرهنگ تفکیک زباله 
تأکیـد کرد و افـزود : در ابتداى دولت تدبیـر و امید میزان 
تفکیـک زبالـه در برخـى از شـهرها در حـدود 10 تـا 12 
درصـد و در برخـى دیگر از شـهرها در حد صفـر بود که با 
تـالش هاى صـورت گرفته توفیقـات خوبى حاصل شـده 

است.

بررسى مسائل شهردارى ها در ؛

نشست مدیران کل 
دفاتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى ها 
در رشت

قائم مقام سازمان هاى 
شهردارى هاى هاى کشور: 

تصویب لوایح اداري و 
استخدامى، دهیارى ها، 

درآمدهاى پایدار، مدیریت 
شهرى و اصالح انتخاب 

شوراها در دستور کار این 
سازمان قرار دارند.



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com
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کشـور تدویـن شـده بـراي حاضـران تشـریح و مقرر شـد 
اسـتانداري هـا ظـرف یـک هفتـه نظـرات خـود را در 

خصـوص آنهـا بـه سـازمان ارسـال نماینـد.
در ایـن همایـش همچنین سـید محمدعلـى ثابت قدم 
شـهردار رشـت گزارشـی از اقدامـات ایـن شـهرداري در 
زمینـه بازآفرینـى بافـت فرهنگـى تاریخى شـهر رشـت و 
اقدامـات انجـام شـده در حـوزه فرهنگی، اجتماعـی بیان 

نمود.
همچنیـن آخریـن اقدامات انجام شـده 
درخصوص شـوراهاي اسـالمی شهرها نیز 
از سـوي بهـزاد افشـار مدیرکل شـوراهاي 
بـه  و  ارائـه  روسـتاي  و  شـهر  اسـالمی 

پرسشـهاي حاضـران پاسـخ داده شـد.
تفسـیر مـاده 101 قانون شـهردارى ها، 
رفـع ابهامـات حقوقـى شـهردارى هـا در 
دیـوان عدالـت ادارى و تبصـره 4 قانـون 
تعییـن وضعیت امـالك دولـت و شـهرداریها اولین محور 
روز دوم ایـن همایـش بـود که از سـوي حجت االسـالم و 
المسلمین جبارى رئیس کمیسـیون تخصصى شهردارى 
هـا و شـوراها دیـوان عدالـت ادارى و نـورى مدیرکل دفتر 
حقوقى و امور قراردادها سـازمان تشـریح و به پرسشـهاي 

حضار پاسـخ داده شـد.
تشـریح موارد مرتبط با قانون بودجه سـال 96، تشـریح 
احـکام اختصاصـى در الیحـه جدیـد برنامـه ششـم دیگر 
محـور روز دوم ایـن همایـش بـود و علـی اکبـر اسـدي 
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و بودجه سـازمان شـهردارى ها 
و دهیـارى هاى کشـور با اشـاره بـه رویکرد مثبـت دولت 
در کمـک بـه شـهردارى ها در حوزه حمـل و نقل ریلى به 
ویژه در کالنشـهرها گفت: امسـال وزارت کشـور نسبت به 

توسـعه حمـل و نقل ریلـى تاکید ویـژه دارد.
اسـدى گفـت: همچنین در برنامه ششـم توسـعه بحث 
اسـتفاده شهردارى کالنشـهرها از تسهیالت مالى خارجى 

در اجـراى حمـل و نقـل ریلى پیش بینى شـده اسـت.
در ادامـه اسـد معانی معاون توسـعه منابع و پشـتیبانی 
سـازمان شـهردارى ها و دهیارى هاى کشـور گزارشـی در 
خصـوص واگـذاري ماشـین آالت و قیـر بـه شـهرداري ها 
ارائـه نمـود و گفت: در سـال جـاري تاکنون نزدیـک به دو 
هـزار میلیارد تومان از اعتبارات مالیات بـر ارزش افزوده به 

شـهرداري ها پرداخت شـده اسـت.
وي همچنیـن بـر انجـام حسابرسـی شـهرداري هـا و 
نظـارت بر هزینـه کرد اعتبـارات بند «و» تبصـره 6 قانون 

بودجـه سـال95 تاکیـد نمود.
مسـعود احمـدى مدیـرکل دفتـر هماهنگـى عمرانى و 
خدمـات شـهرى سـازمان شـهردارى هـا و دهیـارى هاى 
کشـور در بخـش آخـر ایـن نشسـت آییـن نامـه آسـیب 
شناسـى و سـاماندهى مشـاغل و صنـوف شـهرى را براي 
حاضـران تشـریح نمـود و گفـت: در ایـن آئین نامـه که با 
نظرخواهـى از اسـتان ها تدوین شـده اسـت راهـکار واحد 
بـراى سـاماندهى و برخـورد بـا مشـاغل و صنوف شـهرى 
مزاحم و آالینده تعریف شـده اسـت که بـراى قرار رگفتن 

در سسـر مراحـل تصویـب بـه دولت ارسـال مى شـود.
همچنیـن مقـرر شـد اسـتانداري هـا ظرف یـک هفته 
نظـرات خـود را در خصـوص ایـن آئیـن نامـه به سـازمان 

نمایند. ارسـال 
در این نشسـت، از خدمات فرهاد کرمى مدیرکل سـابق 
دفتر امور شـهرى و شـوراهاى اسـتاندارى گیـالن به پاس 

34سـال خدمـت در این حوزه تقدیر بـه عمل آمد.

وى انتصـاب وزراى معیـن بـراى اسـتان ها در بخـش 
اقتصـاد مقاومتـى را از جملـه اقدامات ارزشـمند دولت در 
راسـتاى توسـعه اسـتان ها عنـوان کـرد و افـزود : امـروز با 
اندیشـه بلند و نـگاه عالمانه رهبر معظم انقالب و ریاسـت 
جمهـورى کـه کشـور را هدایـت مى کننـد بـا بهره گیرى 
از ظرفیـت بخـش خصوصـى در جهت شـکوفایى کشـور 

تـالش کنیم.
وى تولیـد بـرق بـه میـزان دو برابـر نیـاز اسـتان را از 

جملـه مزیت هـاى گیالن برشـمرد و 
افـزود : در حـوزه گازرسـانى اتفاقـات 
شـکل  حـال  در  اسـتان  در  خوبـى 
گیرى بـوده و تمامى شـهرها و عمده 
شهرسـتان هاى اسـتان در سـال 95 

سـبز خواهند شـد.
بـا  ا...  انشـاء   : داشـت  اظهـار  وى 
امکانـات  بتوانیـم  دولـت  تمهیـدات 

جدیـدى بـراى تمامى گردشـگران و اسـتان هاى شـمالى 
کشـور داشـته باشـیم.

نجفـى بـا بیان اینکه از شـروع کار دولت تدبیـر وامید تا 
بـه امـروز گیالن در تمامى شـاخص ها حـرف بزرگى براى 
گفتـن دارد افـزود : برحسـب گزارش مرکـز پژوهش هاى 
مجلـس شـوراى اسـالمى گیـالن در دولت تدبیـر و امید 
در بخـش بهبـود فضـاى کسـب و کار جـزو اسـتان برتر و 

ممتاز کشـور است.
اسـتاندار گیالن با اشـاره به توفیقات خوب حاصل شـده 
در بخـش اشـتغال اسـتان اظهـار داشـت : بـا تالش هـاى 
خـوب صـورت گرفتـه نرخ بیـکارى اسـتان از 15,6 سـال 
91 براى نخسـتین بـار به نرخ بیـکارى 11 درصد کاهش 

یافـت و با میانگین کشـورى برابر شـد.
وى در ادامه افزود : در شـش ماه نخسـت سـال 95 على 
رغـم افزایـش نرخ بیکارى کشـور به دلیل مشـکالت باقى 
مانده از گذشـته بر اثر تحریم ها خوشـبختانه گیالن براى 
نخسـتین بـار در طـى 6 ماهـه اول سـال 95 به رقـم 9,9 

دسـت یافت و تک رقمى شـد.
وى بـا اشـاره به وجـود مرز زمینى و دریایـى گیالن با 4 
کشـور دنیـا اظهار داشـت : وجود این مرزهـا فرصتى براى 

اسـتان و کشور است.
نجفـى بـه وجـود تنهـا منطقـه آزاد شـمال کشـور در 
بندرانزلى اشـاره کـرد و افزود : کار ویژه اى در بنادر اسـتان 
در حـال شـکل گیرى بـوده و آینـده درخشـانى را بـراى 

اسـتان و کشـور در ایـن بخـش متصور هسـتیم.
وى ظرفیـت بندرانزلـى را 10 میلیـون تن عنـوان نمود 
کـه در حال افزایش اسـت افـزود : با افتتاح بندرکاسـپین 
کـه اکنـون در منطقـه آزاد انزلى در حال احداث مى باشـد 
میـزان 18 تـا 20 میلیـون تـن به ظرفیت بنـدرى گیالن 

اضافه خواهد شـد.
در ادامـه همایـش، مباحـث تخصصـی مطـرح شـد و 
گزارشـی از وضعیـت پـروژه هاى بند «و» تبصـره 6 قانون 
بودجه سـال95 در حوزه شـهرى از سوي مسعود احمدى 
مدیـرکل دفتـر هماهنگـى عمرانـی و خدمـات شـهرى 
سـازمان و مجیـد عبدالهی مدیـرکل دفتر برنامـه ریزى و 
مدیریت توسـعه شـهرى براي حاضران ارائه و به پرسـش 

هـاي مطرح شـده پاسـخ داده شـد.
سـپس دسـتورالعمل هـاي نحـوه ایجـاد و مدیریـت 
تاالرهـاى گفتگـوى شـهر و دسـتورالعمل محـل بنـدى 
و منطقـه بنـدى کـه بـه تازگـی از سـوي معاونـت امـور 
شـهرداري هـاي سـازمان شـهرداري هـا و دهیـاري هاي 

در صورت تصویب 
الیحه ادارى، استخدامى 

شهردارى ها مشکل 
بیش از یکصدهزار نفر از 
کارکنان شهردارى ها حل 

مى شود

وى بـا اشـاره به کمک هاى وزارت کشـور و سـهم ارزش 
افزوده اظهار داشـت : امیدواریم سـهم اسـتان هاى شمال 

و گیـالن در ایـن بخـش فراتر در نظر گرفته شـود.
نجفـى با بیـان اینکـه شـهرداران و مسـئولین در حوزه 
شـهرى و روسـتایى بار سـنگینى را به دوش دارند افزود : 
باتوجـه به این میزان جمعیت در اسـتان امیدواریم تمامى 
امکانـات را بـراى جمعیت 2 برابرى گیـالن در نظر گرفته 

شود.
وى تخریب آسـفالت ناشـى از ورود و خروج ماشین هاى 
سـنگین را از جلـه آسـیب ها در ایـن بخـش عنـوان کـرد 
و افـزود : امیدواریـم بـا بهره گیـرى از خـط ریلـى رشـت- 
قزویـن کـه رئیـس جمهـور نویـد بهره گیـرى از آن را در 
پایـان دولت دادند بتوانیم از فرصـت راه آهن بهره گیریم .

وى ادامـه ایـن خـط ریلى از رشـت- بـه آسـتارا را جزو 
برنامه هـاى دولـت عنـوان کـرد و افـزود : بـا اجـراى ایـن 
خـط ریلـى راه آهن سراسـرى جنوب به شـمال و مسـیر 
نوسـتراك تکمیل خواهد شـد و حدود 2 هـزار کیلومتر از 

راه ارتباطـى موجـود دنیـا کوتاهتر خواهد شـد.
دکتـر نجفى گفـت : باتوجه به دیپلماسـى قـوى دولت 
تدبیـر و امید ووزارت خارجه توانسـتیم راه آهن سراسـرى 
شـمال جهـان را از طریـق آذربایجان تا داخـل خاك ایران 
ادامـه دهیـم و به یـارى خداوند با اجراى خـط ریلى 200 
کیلومترى رشـت- آسـتارا اتصال راه آهن شبکه سراسرى 

دنیا صورت خواهـد پذیرفت.
دکتر نجفى جمع آورى آبهاى سـطحى شهر و بازسازى 
و جوان سـازى ماشـین آالت فرسـوده در حوزه راهدارى از 
جملـه اقدامات سـال هاى اخیر باتوجه بـه محدودیت هاى 
اعتبـارى عنـوان کرد و افزود : باید امکانـات و ارزش افزوده 

شـهرى صرف هزینه هاى حوزه شـهرى شود.
وى بـا بیـان اینکـه باید ایـن هنر را داشـته باشـیم تا از 
سـرمایه گذارى در بخش هـاى مختلـف بهره منـد شـویم 
افـزود : در مدیریـت شـهرى اسـتفاده از تخصـص ، تدبر و 

امیدآفرینـى بـراى آیندگان مدنظر باشـد.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه گاهـى اوقـات فرصـت کوتـاه 
شـهرداران در مدیریت موجب مى شـود که نتوانند برنامه 
هایشـان را اجـرا کنند، ادامه داد: همیـن نگاه ها باعث مى 
شـود کـه شـهردار دیگرى کـه مى آیـد ، عکس شـهردار 

قبلـى عمل مـى کند.
اسـتاندار گیـالن گفت: اگر عزل و نصـب ها تاثیر مثبت 
داشـته باشـد، اسـتقبال مى کنیم اما گاهى مى بینیم که 

اثر معکوس داشـته است.
اسـتاندار گیالن با اشـاره به اسـتخدام هـاى غیرضرورى 
و بـه دور از تخصـص در برخـى شـهردارى ها گفـت: الزم 
نیسـت کـه هـر شـهردار بـا ورود بـه شـهردارى و قبـول 
مسـئولیت، نیروهاى متعددى را در شـهردارى جذب کند 
و همـواره بایـد تخصـص و تدبـر را در راس و اولویـت قرار 
دهنـد تا مشـکلى بـراى شـهرداران و شـوراهاى بعدى به 

وجـود نیاید.
وى بـر لـزوم بهره گیـرى از فرصت حضور جمعیـت وارد 
بـه اسـتان و سـرمایه هاى بخـش خصوصى تأکیـد کرد و 
افـزود : تـوان دولـت محـدود بـوده و بایـد بـا بهره گیـرى 
از ظرفیت هـاى بخـش خصوصـى در جهـت توسـعه و 

شـکوفایى اسـتان و کشـور بهـره گیریم.
نجفـى تاکید کرد: همه شـهرداران باید نسـبت به جلب 
سـرمایه گـذارى بخـش خصوصـى انگیـزه هـاى الزم را 
داشـته باشـند زیرا منابـع دولت براى کمک به شـهردارى 

ها محدود اسـت.
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سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان

فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت:
 درب هـاى سـنگى و کوچه باغ هاى سـنتى 
تیـران بـا قـول مسـاعدت سـازمان میراث 

فرهنگـى بـزودى ثبـت ملى مى شـود.
علـى رحمانى در گفتگو با خبرنگار ایمنا از شهرسـتان 
تیـران و کـرون اظهار داشـت: کوچـه باغ هـا و درهاى 
سـنگى تیـران، دربند و قلعه تاریخى قمشـلوى و قلعه 
هـاى تاریخى روسـتایى شهرسـتان تیـران و کـرون از 
جملـه آثار منحصر به فرد و اسـتثنایى در سـطح ملى 

و بین المللى اسـت.
وى بیان داشـت: حمایت و کمک به رشـد این ظرفیت 
هـا موجـب رونـق گردشـگرى در ایـن شهرسـتان و 

توسـعه اقتصادى مى شـود.
فرمانـدار شهرسـتان تیـران و کـرون با اشـاره به سـفر 
معـاون سـازمان میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشـگرى کشـور به شهرسـتان تیران و کرون، افزود: 
در ایـن سـفر اختصـاص 50درصد هزینه هـاى مرمت 
و بازسـازى خانه هاى تاریخى، اختصـاص  15 میلیارد 
ریـال بـراى مرمت قلعـه تاریخى قمیشـلو و ثبت ملى 
کوچـه بـاغ هـا و درب هـاى سـنگى بـاغ هـاى تیران 

مصـوب و قول مسـاعد صادر شـد.
وى ادامـه داد: ظرفیـت هـاى تاریخـى تیـران با همت 
مردم اصیل و یکپارچه باقى مانده اسـت و نیاز به ثبت 
ایـن آثـار تاریخـى در فهرسـت آثار ملـى و بین المللى 
اسـت که ایـن آثار یک ظرفیت بزرگ جذب توریسـت 

از سراسـر جهان را دارد.
رحمانـى گفـت: حفـظ فرهنگ بومـى مـردم و آداب و 
رسـوم هـر منطقـه بهتریـن راهـکار مبـارزه بـا تهاجم 
فرهنگـى اسـت و بایـد تـالش شـود اماکـن تاریخـى 
و بافـت هـاى سـنتى شـهرها و روسـتاها بـه خوبى با 
فرهنـگ غنى مـردم هر منطقـه حفاظـت و نگهدارى 

شود.
وى یادآور شـد: براى نخسـتین بار در کشـور نهادهاى 
مردمـى شهرسـتان تیـران و کرون نسـبت بـه حفظ و 

آثـار تاریخـى اقدام کـرده اند.

سخنگوى وزارت کشـور از ارائه گزارش حوزه عمرانى 
در  مجلـس  عمـران  کمیسـیون  در  کشـور  وزارت 
خصوص عدم توازن در بودجه شـهردارى هاى کشـور 
و تشـریح اقدامـات و گام هـاى مهم ایـن وزارتخانه در 
جهـت اصـالح ایـن وضعیـت و بازگرداندن تعـادل و 

تـوازن به شـهردارى ها خبـر داد.
به گـزارش پایگاه اطالع رسـانى وزارت کشـور، سـید 
سـلمان سـامانى بـا اشـاره به حضـور معـاون عمران 
و توسـعه امـور شـهرى و روسـتایى وزارت کشـور در 
کمیسـیون عمران مجلس شوراى اسـالمى در هفته 
جـارى، ابعـادى از گـزارش ارائه شـده از سـوى وزارت 

کشـور در این کمیسـیون را تشـریح کرد.
قائم مقـام وزیـر کشـور در امـور مجلـس و اسـتان ها 
بـا مـرور وضعیـت توزیـع جمعیت شـهرى کشـور و 
اشـاره به اسـتقرار 11 درصد جمعیت شـهرى کشور 
در شـهر تهـران و 21 درصـد از جمعیـت شـهرى در 
هفـت کالن شـهر مشـهد، کـرج، اصفهـان، تبریـز، 
شـیراز، اهـواز و قم؛ گفـت: درمجمـوع، در یک توزیع 
کامالً نامتوازن؛ حدود یک سـوم کل جمعیت شـهرى 
کشـور فقط در 8 کالن شـهر کشـور جـاى گرفته اند 
و بیـش از 1230 شـهر دیگـر کشـور میزبـان بقیـه 

جمعیت شـهرى هسـتند.
وضعیـت  تشـریح  در  کشـور  وزارت  سـخنگوى 
نامتـوازن بودجـه شـهردارى ها، بـا اشـاره بـه سـهم 
66 درصـدى شـهردارى تهران و سـایر کالن شـهرها 

شـهردارى هاى  بودجـه  کل  از 
درصـد   36 فقـط  گفـت:  کشـور 
جمعیـت شـهرى در کالن شـهرها 
سـایر  شـهردارى هاى  و  هسـتند 
شـهرهاى کشـور ازجمله تعـدادى 
 34 از  فقـط  اسـتان ها،  مراکـز  از 
درصـد کل بودجـه شـهردارى هاى 
در  ایـن  وى  برخوردارنـد  کشـور 
حالى اسـت کـه باید بـه 64 درصد 

جمعیـت شـهرى خدمـات ارائـه کننـد. سـامانى در 
تشـریح ترکیـب منابع درآمـدى شـهردارى ها گفت: 
به طورکلـى 50 درصد بودجه شـهردارى هاى کشـور 
از محـل ساخت وسـاز تأمیـن مى شـود که عـالوه بر 
اینکـه یـک منبـع ناپایـدار درآمـدى تلقى مى شـود، 
زمینـه شـهر فروشـى و بروز آثـار مخـرب در محیط 

شـهرى را در پـى خواهـد داشـت.
سـخنگوى وزارت کشـور افـزود: درحالى کـه عوارض 

درب هـاى سـنگى و کوچـه باغ 
هاى تیـران ثبت ملى مى شـوند

نوسـازى به عنوان پایدارترین و سـالم ترین منبع درآمدى 
شـهردارى ها در مباحـث برنامه ریـزى و مدیریت شـهرى 
درآمـدى  منابـع  از  فقـط 2 درصـد  مطـرح مى شـود، 

شـهردارى هاى کشـور از ایـن محـل تأمیـن مى شـود.
قائم مقـام وزیـر کشـور در امـور مجلـس و هماهنگـى 
اسـتان ها با اشاره به موضوع سـرانه بودجه شهردارى هاى 
کشـور بـه ازاى هـر نفـر گفـت: درحالى کـه در بودجـه 
شـهردارى هاى اسـتان تهـران، بـه ازاى هـر شـهروند در 
سـال بیـش از یک میلیون و چهارصد هـزار تومان، تأمین 
و هزینه شـده اسـت، در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
به طـور متوسـط فقط حـدود 150 هـزار تومان بـراى هر 

نفـر در بودجـه شـهردارى ها پیش بینى شـده اسـت.
سـخنگوى وزارت کشور با اشاره به فراز دیگرى از گزارش 
ارائه شـده در مجلس، تدویـن 8 الیحه مهم براى حمایت 
سـاختارى از شـهردارى ها با رویکـرد بازگردانـدن تعادل 
و تـوازن بـه وضعیـت درآمـدى و هزینه اى شـهردارى ها 
در سراسـر کشـور را به عنـوان اقدام اصولى وزارت کشـور 

براى اصالح ریشـه اى مشـکالت شـهردارى ها برشمرد.
سـامانى؛ الیحـه مدیریـت شـهرى، الیحـه درآمـد پایدار 
شـهردارى ها، الیحـه دهیارى هـا، الیحـه اصـالح قانـون 
تشـکیالت، وظائف و انتخابات شـوراهاى اسـالمى کشور 
و شـهرداران، الیحـه مدیریـت یکپارچـه ایمنـى شـهر و 
روسـتا و الیحـه اصالح قانون توسـعه حمل ونقل عمومى 
و مدیریت مصرف سـوخت را ازجمله این لوایح برشـمرد 
کـه از سـوى وزارت کشـور بـه دولت ارسال شـده اسـت.

قائم مقـام وزیـر کشـور در امور مجلس 
همیـن  در  اسـتان ها،  هماهنگـى  و 
زمینه با اشـاره به الیحـه اصالح قانون 
رسـیدگى به تخلفات رانندگـى که در 
حال ارسـال از سـوى وزارت کشـور به 
دولـت اسـت، از اتمـام بررسـى الیحه 
بازنگـرى مقـررات ادارى و اسـتخدامى 
شـهردارى ها و دهیارى هاى کشـور در 
دولـت و ارائـه ایـن الیحـه بـه مجلس 
شـوراى اسـالمى خبـر داد و اظهـار امیدوار کرد بـا پایان 
مراحل بررسـى لوایح 8 گانه تدوین شـده از سـوى وزارت 
کشـور در دولت و مجلس شـوراى اسـالمى و تبدیل این 
لوایـح بـه مصوبـات قانونـى و اجـراى آن، روند بازگشـت 
تعـادل و توازن به شـهردارى هاى کشـور تسـهیل شـود.
سـامانى در پایـان خاطرنشـان کرد: اطالعـات تفصیلى از 
ایـن لوایـح از طریق پایگاه اطالع رسـانى وزارت کشـور در 

اختیـار افـکار عمومى قـرار خواهد گرفت.

سخنگوى وزارت کشور  اعالم کرد:

وزارت کشور به دنبال ایجاد توازن در 
بودجه شهردارى هاى کشور است

گزارش حوزه عمرانى وزارت 
کشور در کمیسیون عمران 

مجلس در خصوص عدم توازن 
در بودجه شهردارى هاى
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نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان

شـهردار اصفهـان گفـت: بـا توجـه بـه پیگیـرى هاى 
مسـتمر بـه عمـل آمـده سـى و پنجمیـن کنفرانس 
جهانـى پـارك هاى علـم و فناورى در سـال 2018 به 
میزبانى اصفهان در ایران اسـالمى برگزار خواهد شـد.

به نقل از اداره ارتباطات رسـانه اى شـهردارى اصفهان 
مهـدى جمالى نـژاد بـا اشـاره بـه لـزوم توجه بـه علم 
و فناورى هـاى نویـن در کشـور و تبدیـل کالن شـهر 
اصفهان به شـهرى دانش محور در سـال 1400 اظهار 
داشـت: بـا توجـه بـه پیگیرى هاى مسـتمر بـه عمل 
آمـده سـى و پنجمیـن کنفرانـس جهانـى پارك هاى 
علـم و فناورى در سـال 2018 به میزبانى اصفهان در 

ایـران اسـالمى برگزار خواهد شـد.
وى بـا اشـاره بـه منویـات مقـام معظـم رهبـرى در 
خصـوص تولیـد علـم، افـزود: علـم و تحقیـق کلیـد 
قطعى پیشـرفت کشـور به شـمار مى رود و هـر اندازه 
کـه در این مسـیر حرکت کنیم زمینه رشـد و ارتقاى 
علمـى کشـور را محقق کرده و توانسـته ایم با تکیه بر 
داشـته هاى علمى کشـور بـراى ایران اسـالمى جذب 

سرمایه داشـته باشیم.
شـهردار اصفهـان تصریـح کـرد: در ایـن میـان لـزوم 
توجـه به مراکـز تولید علم کـه یکى از آن ها شـهرك 
علمـى و تحقیقاتـى بـوده یـک امـر ضـرورى اسـت؛ 
اکنـون با پیگیرى هاى فراوان همکارانمان در شـهرك 
علمـى و تحقیقاتـى توانسـته ایم در راسـتاى تحقـق 
ایـن مهم میزبانى سـى و پنجمیـن کنفرانس جهانى 
پارك هـاى علـم و فنـاورى (IASP 2018) در سـال 

2018 را بـر عهـده بگیریم.
جمالى نـژاد با اشـاره بـه اینکه میزبانى ایـن کنفرانس 
افتخـار بزرگى اسـت که اکنون نصیب اصفهان شـده، 
ادامـه داد: در 33 کنفرانـس برگـزار شـده کشـورهاى 
فرانسـه،  انگلسـتان،  ژاپـن، اسـترالیا، آمریـکا، ایرلند، 
فنالنـد، کانادا، چیـن، برزیـل، ایتالیا، ترکیه، اسـپانیا، 
پرتغـال، آفریقـاى جنوبـى، کـره جنوبـى، دانمـارك، 
اسـتونى و قطـر میزبانـى ایـن اجـالس را بـر عهـده 
داشـته اند کـه بعضـاً برخـى از کشـورها چنـد دوره 
میزبانـى این کنفرانس بین المللى را عهـده دار بوده اند.

وى در ادامـه بـا اشـاره بـه رونـد پذیـرش اصفهـان 
بـه عنـوان میزبـان کنفرانـس سـى و پنجـم، گفـت: 
بـر اسـاس فراخـوان انجمـن بین المللـى پارك هـاى 
علمـى و مناطـق نوآورى در سـال 2016، اصفهان نیز 

معـاون هماهنگـى امـور عمرانـى اسـتاندارى اصفهان 
خبـر داد: ضوابـط راه اندازى مجتمع خانه هاى مسـافر 

در شـهر اصفهـان تدوین مى شـود.
محمـد على طرفه از تدوین ضوابـط راه اندازى مجتمع 
خانه هاى مسـافر در شـهر اصفهان در ستاد هماهنگى 

خدمات سفر اسـتان خبر داد.
محمـد على طرفه، قائم مقام سـتاد هماهنگى خدمات 
سـفر اسـتان اصفهـان در جلسـه ى سـتاد هماهنگـى 
خدمـات سـفر اسـتان از تدویـن ضوابـط راه انـدازى 
مجتمـع خانه هاى مسـافر در شـهر اصفهان خبـر داد 
و اظهارداشـت: بـا توجـه به گسـترش روز افـزون ورود 
گردشـگران به شـهر تاریخى اصفهان و لزوم ساماندهى 
وضعیـت اقامت گردشـگران در شـهر اصفهـان، ارائه ى 
راهکارهاى مناسـب جهت فراهم نمـودن امکان اقامت 
خیـل گسـترده ى گردشـگران بیش از هـر زمان دیگر 

احسـاس مى شـود.
معـاون هماهنگـى امـور عمرانـى اسـتاندارى اصفهان 
افـزود: طـرح ایجـاد خانـه ى مسـافر در شـهر اصفهان 
را مـى تـوان بـا رعایـت ضوابـط ایمنـى گردشـگران و 
بـا در نظـر گرفتـن اسـتانداردهاى ارائـه ى خدمات به 
گردشـگران و همچنین شـاخصه هـاى فرهنگى مردم 
اصفهـان، در مرکـز شـهر و بـه صـورت مجتمـع هـاى 

بـزرگ و بـا واحدهـاى اقامتـى مجـزا ایجـاد کرد.
طرفـه در ادامـه تصریـح کـرد: تمامى نهادهـاى ذیربط 
در حـوزه ى اقامـت گردشـگران همچـون شـهردارى، 
آمـوزش و پـرورش و میـراث فرهنگـى بـا ورود بـه این 
موضـوع، ضوابـط تاسـیس ایـن اقامتگاه هـا را تا یکماه 
آینـده تدویـن خواهند کرد. مدیرکل میـراث فرهنگى، 
صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان نیز در این جلسه 
اظهارداشـت: با توجه دغدغه ى امنیت سـرمایه گذارى 
در صنعـت هتلـدارى، بـه دنبال تامین فضاى مناسـب 

براى اقامت گردشـگران هسـتیم.
وى یـادآور شـد: بـا ایجـاد مجتمع هـاى اقامتـى ویژه 
ى گردشـگران، بـه دنبـال ایجـاد تنـوع در حـوزه هاى 
اقامتى ویژه ى گردشـگران بـوده و در عین حال با ارائه 
ى خدمـات اقامتى بـا کیفیت متنوع، گردشـگران مى 
تواننـد متناسـب با تـوان مالى خـود به سـفر بپردازند.
شـایان ذکـر اسـت در ادامـه ى ایـن نشسـت اعضـا 
بـه مـواردى همچـون تاسـیس خانه هـاى مسـافر در 
اصفهـان بـه صـورت مجتمع هـاى بزرگ مسـکونى و 
حمایـت از مسـکن سـازان در اصفهـان، تاسـیس ایـن 
مجموعـه هـا بـه صـورت آزمایشـى در مرکـز شـهر 
اصفهـان و لـزوم نظـارت مسـتقیم بـر عملکـرد ایـن 
واحدهـا توسـط نهادهایـى همچون میـراث فرهنگى و 

نیـروى انتظامـى اشـاره شـد.

آمادگـى خـود را اعـالم کـرد.
رونـد  ایـن  در  کـرد:  اضافـه  اصفهـان  شـهردار 
شـهردارى اصفهـان به همراه سـایر دسـتگاه هاى 
ایـن  میزبانـى  جهـت  خـود  آمادگـى  مرتبـط 
کنفرانـس را اعـالم کردند و در نهایت میزبانى این 

اجـالس از آن اصفهـان شـد.
جمالى نـژاد در ادامـه به بیان ویژگى هاى شـاخص 
ایـن کنفرانـس پرداخـت و عنـوان داشـت: ایـن 
و  مدیـران  گردهمایـى  بزرگ تریـن  کنفرانـس 
پارك هـاى علـم و  کارشناسـان دنیـا در حـوزه 
فنـاورى و تحقـق دانش محـورى اسـت، به همین 
دلیـل در واقـع بزرگ ترین واقعه سـاالنه در حوزه 
پارك هـاى علمـى در سـطح بین المللى به شـمار 

مى رود.
وى به میزبانى اجالس مسـکو در سـال جارى نیز 
اشـاره داشـت و بیـان کرد: در سـال جـارى بیش 
از یـک هـزار و 700 شـرکت کننده از 72 کشـور 

جهـان در ایـن اجالس شـرکت کردند.
شـهردار اصفهـان بـه اهمیـت میزبانـى اصفهان و 
داشـته هاى آن بـراى کالن شـهر اصفهـان اشـاره 
و خاطرنشـان کـرد: قطـع بـه یقین برگـزارى این 
اجـالس در اصفهـان مى توانـد آورده هـاى علمـى 
بسـیارى را براى محققان و پژوهشـگران اصفهانى 
بـه همراه داشـته باشـد و فرصت بسـیار مغتنمى 
دانشـى  رویکردهـاى  تحقـق  و  عرصـه  ایـن  در 

بود. خواهـد 
و  گردشـگرى  بعـد  از  داد:  ادامـه  جمالى نـژاد 
اقتصـادى نیـز حضـور بیش از یـک هـزار و 700 
شـرکت کننـده در این اجـالس جهانـى مى تواند 
زمینه حضور گردشـگران بیشـترى در شهر باشد 
و بـه واقـع آن هـا تبدیل به سـفیران گردشـگرى 

اصفهـان خواهند شـد.
برگـزارى  محـل  خصـوص  در  پایـان  در  وى 
ایـن اجـالس بین المللـى نیـز اظهـار داشـت: در 
جلسـه اى که با حضـور شـوراى اجرایى کنفرانس 
برگـزار شـد آمادگى خود را در خصـوص برگزارى 
اجـالس در مرکـز همایش هـاى بین المللـى امـام 
بـه  تـا آن زمـان  اعـالم داشـته کـه  خامنـه اى 

بهره بـردارى خواهـد رسـید.

شهردار اصفهان خبر داد

میـزبانى اصفهان از بزرگتریـن 
کنفرانس علمى جهان در سال 2018

معاون هماهنگى امور عمرانى استان:

تدوین ضوابط خانه هاى 
مسافر در شهر اصفهان
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و  شـهردارى ها  سـازمان  شـهردارى هاى  امـور  معـاون 
اقدامـات صـورت  برشـمردن  دهیارى هـاى کشـور ضمـن 
گرفتـه در خصـوص ارائه سـوخت ناوگان دیزلـى حمل ونقل 
درون شـهرى بـر اسـاس عملکـرد، اعـالم کـرد: سـازمان ها و 
مدیریت هاى بار شـهرى در شـهردارى ها در حال ایجاد است.
و  شـهردارى ها  سـازمان  عمومـى  روابـط  گـزارش  بـه 
دهیارى هاى کشـور، على نوذر پور صبح دوشـنبه 26 مهرماه 
بابیـان مطلـب فـوق اظهار کـرد: رشـد روزافـزون جمعیت و 
افزایش مالکیت وسـایل نقلیه در شـهرها، مشکالت فراوانى را 
براى زندگى شـهرى در شهرها و به ویژه کالن شهرهاى کشور 
ایجـاد کرده اسـت کـه از مهم تریـن آن ها مى توان بـه ازدحام 
ترافیـک، تصادفـات، آلودگـى هـوا و مصرف سـوخت و انرژى 
اشـاره کرد. در این میان بخش اعظم مصرف سـوخت متعلق 
بـه بخـش حمل ونقل بوده اسـت، که با توجه به عمـر ناوگان 

دیـزل درون شـهرى همـواره در حال ازدیاد اسـت.
وى افـزود: بنابرایـن به منظـور کاهـش و مدیریـت مصـرف 
سـوخت در بخـش حمل ونقل، طـرح سـهمیه بندى و کارت 
هوشـمند سـوخت به اجرا درآمـد. اما به دلیـل عدم مدیریت 
بهینه تخصیـص نفت گاز در بخش حمل ونقـل، اجراى طرح 
موجب عرضه سـوخت خارج از شـبکه براى افراد سـودجو در 
قالب قاچاق شـده اسـت. لذا به منظور بهبود وضعیت موجود 
و توزیـع عادالنه سـوخت، هیئـت دولت مصوبه اى را در سـال 

1393 به تصویب رسـانده اسـت.
وى اضافـه کـرد: محتـواى ایـن مصوبه بـه دنبال آن اسـت تا 
تحویـل سـوخت به هـر خـودروى مشـمول در طـرح یعنى 
کامیـون، کامیونـت، اتوبـوس، مینى بوس هـاى حمل ونقل بار 
و مسـافر درون شـهرى و برون شهرى با سوخت مصرفى نفت 

گاز تابـع مقدار پیمایش آن باشـد.
نوذرپورگفت: بنابراین شـرکت ملى پخـش فرآورده هاى نفتى 
ایـران مکلف اسـت بر اسـاس مقادیـر پیمایش اعالم شـده به 
تفکیک هر وسـیله نقلیه، میزان سـوخت مربوط را در مقاطع 
زمانى قابل تعریف، محاسـبه و در کارت سـوخت خودرو ثبت 
نمایـد. مبناى محاسـبات شـرکت ملـى پخـش فرآورده هاى 
نفتى ایران، اطالعات دریافتى از سـامانه جامع پیمایش اسـت 
کـه طراحـى آن بـر عهـده وزارت راه وشهرسـازى قـرار گرفته 

است.
وى اضافـه کـرد: بـا توجه به اطالعـات به دسـت آمده در حال 
حاضـر 820 هزار دسـتگاه نـاوگان بارى و مسـافرى دیزل در 
کشـور مشـغول فعالیـت مى باشـند کـه از این تعـداد، حدود 
528 هـزار دسـتگاه یعنـى حـدود 64 درصـد  بـدون اسـناد 
بـوده و در بخـش درون شـهرى  حمـل و صورت وضعیـت 
مشـغول فعالیـت مى باشـند. معـاون امـور شـهردارى هاى 
سـازمان شـهردارى ها و دهیارى هـاى کشـور افـزود: در قالب 
اجـراى تدریجـى مصوبه هیئت وزیران، مقرر شـد تا سـهمیه 
پایـه نـاوگان دیزل در فازهـاى مختلف کاهش داده شـود. در 
فـاز اول کـه از ابتـداى مهرمـاه 94 آغـاز و تا انتهـاى آبان ماه 
همـان سـال ادامـه داشـت میـزان سـهمیه پایه بـا میانگین 
وزنـى 15 درصـد نسـبت بـه سـهمیه اولیـه کاهش داشـته 
اسـت. در فـاز دوم کـه از ابتـداى آذرمـاه 94 آغـاز و تا انتهاى 
دى مـاه همان سـال ادامه داشـته اسـت، میزان سـهمیه پایه 
بـا میانگین وزنى 25 درصد نسـبت به سـهمیه اولیه کاهش 

داشـته است.
نوذرپـور اضافـه کـرد: در فـاز سـوم کـه در مـاه بهمـن 94 به 
اجـرا درآمد، میزان سـهمیه پایه با میانگین وزنـى 28 درصد 

نسـبت به سـهمیه اولیه کاهش داشته اسـت و در فاز چهارم 
کـه از ابتداى اسـفندماه 94 آغازشـده و تاکنـون در حال اجرا 
اسـت، میـزان سـهمیه پایـه بـا میانگیـن وزنـى 29 درصـد 
نسـبت به سـهمیه اولیه کاهش داشـته اسـت. وى همچنین 
گفـت: بـا توجـه به اجـراى مصوبـه هیئـت دولت تـا انتهاى 
خردادمـاه سـال 95 بیش از یک میلیـارد و 257 میلیون لیتر 
صرفه جویى در ناوگان بارى و مسـافرى دیزل شـهرى صورت 
گرفـت و  بـا فرض گازوئیل آزاد لیتـرى 6000 ریال، در هرروز 
به طـور متوسـط برابـر 28 میلیـارد ریـال صرفه جویى شـده 

اسـت کـه همـواره در ماه هـاى بعد نیـز ادامه خواهـد یافت.
وى میـزان صرفه جوئى ماهانـه در 9 ماه مزبور را 139 میلیون 
لیتـر نفـت گاز و روزانـه حـدود 4 میلیـون و 650 هـزار لیتر 

اعـالم کرد.
نوذرپـور اقـدام بعـدى در این عرصه را ایجاد سـامانه یکپارچه 

حمل ونقل بار شـهرى برشـمرد و گفت: براى 
اجـراى مصوبه هیئت دولت براى سـاماندهى 
حمل ونقـل درون شـهرى چهـار سـامانه بـا 
عناویـن مدیریـت مرکـزى، صـدور بـار برگ 
شـهرى، تسـهیم مرکزى و هوشـمند سازى 

در نظر گرفته شـده اسـت.
بـار  حمـل  مرکـزى  سـامانه  افـزود:  وى 

درون شـهرى، سامانه اى متمرکز براى مدیریت کاربران، قواعد 
و فرآیندهاى حمل بار درون شـهرى در کل کشـور اسـت. این 
سـامانه، مجموعه نرم افزارى یکپارچـه از نرم افزارهاى ثبت نام، 

صـدور بـار بـرگ، مدیریـت فرآیند و گزارش سـاز اسـت.
بـرگ درون شـهرى  بـار  اضافـه کـرد: سـامانه صـدور  وى 
مجموعـه اى از نرم افزارها اسـت که در الیه هاى مختلف عمل 
مى نمایـد. ایـن سـامانه تحـت وب و موبایـل پایـه در سـطح 
کاربـران حمل ونقلـى و نرم افـزار مدیریـت فرآینـد در سـطح 
مدیران سـامانه اسـت. این سـامانه امکان صدور اسـناد حمل  
یـا بار بـرگ را براى کاربـران از طریق ارتباط برخط با سـامانه 

مرکـزى فراهم مى سـازد.
نوذرپـور در خصـوص سـامانه تسـهیم گفت: سـامانه اى براى 
تسـهیم منافـع حاصل شـده بیـن ذینفعـان مختلـف حاضر 
از کرایـه  به عبارت دیگـر بخشـى  اسـت.  اجـراى طـرح  در 
حمل ونقـل بـار در قالـب بار بـرگ بین ذینفعان طرح شـامل 
شـهردارى ها و شـرکت هاى برنـده براى مناقصه هـاى مربوط 
بـه سـامانه هاى مختلـف تقسـیم خواهد شـد. وى همچنین 
درزمینۀ سـامانه هوشـمند سـازى گفت: سـامانه هوشـمند 
سـازى حمل بـار درون شـهرى، تحـت وب و موبایـل پایه در 
سـطح کاربـران حمل ونقلـى و نرم افـزار مدیریـت فرآینـد در 
سـطح مدیـران سـامانه اسـت. ایـن سـامانه امـکان مدیریت 
نـاوگان بار درون شـهرى بر اسـاس پیمایش و اسـناد حمل را 
بـراى کاربران از طریق ارتباط برخط با سـامانه مرکزى فراهم 
مى سـازد. معاون امور شـهردارى هاى سـازمان شـهردارى ها و 
دهیارى هاى کشـور سـپس مهم تریـن مزایاى ایجاد سـامانه 
یکپارچه حمل ونقل بار شهرى را بهبود لجستیک و جابجایى 
بار در شـهرهاى کشـور، کاهش هزینه هاى اجتماعى ناشى از 
حمل ونقل بار درون شـهرى ماننـد ازدحام ترافیکـى، آلودگى 

زیسـت محیطى، مصـرف سـوخت و ... ذکـر نمود.
نوذرپـور، تشـکیل بانـک اطالعاتى قوى از نـاوگان حمل ونقل 
بـار شـهرى، سـاماندهى فعـاالن در بخـش حمل ونقـل بـار 
درون شـهرى، نظـارت مناسـب بـر بخـش حمل ونقـل بـار 
درون شـهرى را سـایر مزایـاى ایجاد سـامانه مزبور برشـمرد.

فعالیـن  بیـن  منابـع  عادالنـه  تخصیـص  ادامـه  در  وى 
پایـدار  درآمـد  ایجـاد  درون شـهرى،   حمل ونقـل  بخـش 
بـراى شـهردارى ها به منظـور بهبـود وضعیـت حمل ونقـل 
درون شـهرى و ایجاد شـرایط مناسـب براى برنامه ریزى قوى 
و با پشـتوانه در آینده را از دیگر مزایاى ایجاد سامانه یکپارچه 

حمل ونقـل بـار شـهرى عنـوان نمـود.
نوذرپـور افـزود: به منظـور پشـتیانى از اجـراى سـامانه هاى 
یادشـده، سـه دسـتورالعمل در قالـب مدیریـت حمل ونقـل 
بـار درون شـهرى و حومـه تهیـه و به شـهردارى هاى کشـور 
ابالغ شـده است که عناوین آن ها عبارت است از: دستورالعمل 
شناسـایى، سـاماندهى و نظـارت سـامانه حمل ونقـل بـار 
درون شـهرى و حومه، دسـتورالعمل هوشمند سـازى سامانه 
حمل ونقـل بـار درون شـهرى و حومـه و دسـتورالعمل صدور 

اسـناد حمل ونقـل بـار (باربـرگ) درون شـهرى و حومـه.
وى همچنین از برگزارى مناقصه به منظور 

اجراى سـامانه هاى یادشده خبر داد.
وى درزمینـۀ باربـرگ افـزود: در این حوزه 
4 تعریـف بـراى باربـرگ انجام شـده کـه 
عبارتنداز: باربرگ حقوقى ویژه شـرکت ها، 
باربـرگ حقیقـى بـراى اشـخاص ذینفـع، 
باربرگ اعتبـارى براى برخى شـرکت هاى 
پخش کننـده کاالهـا در سـطح شـهر و باربرگ دفتـرى براى 
وسـایل نقلیـه اى که در بیرون شـهرها هـم فعالیت مى کنند.

نوذرپور افزود: سیسـتم تعریف شـده در این زمینه دستگاهى 
کامـًال هوشـمند باهدف امنیـت جابجایـى کاال و ایجاد حس 
آرامـش براى شـهروندان اسـت و متقاضى حمل بـار از طریق 
اپلیکیشـن هـاى ویـژه و یا سـایت هاى مخصـوص، متقاضى 
خـود را اعـالم مى نماید و سـامانه به وى کـدى ارائه مى نماید 
و باربـرگ فعـال مى شـود و راننـده در هنـگام رسـاندن بـار 
بـه مقصـد، کـد رسـید را دریافـت مى کنـد و سیسـتم براى 

بازگشـت وى هـم حمـل بار تعریـف مى کند.
وى افـزود:  سـامانه هاى مخصـوص این امر به صـورت رایگان 
در اختیـار شـهردارى ها قـرار مى گیرد و بخشـى از هزینه هم 
به حسـاب شـهردارى واریـز مى شـود که نوعـى درامـد پایدار 

محسـوب مى شود.
وى بابیـان اینکـه ایـن سیسـتم بـر اسـاس مصوبـه کارگروه 
کاهش آلودگى هواى کالن شـهرها تا شـهریور 96 مى بایست 
راه انـدازى شـود، اضافه کرد: دسـتورالعمل نحوه تعیین کرایه 
بار به زودى ابالغ مى شـود تا نرخ مربوطه در هر شـهر توسـط 

شـوراها تصویب شود.
نوذرپـور افـزود: براى انجام این امر مطابق ضوابط تشـکیالتى 
شـهردارى ها کـه از سـوى وزارت کشـور ابالغ شـد، سـازمان 
مدیریـت حمل ونقـل بـار در کالن شـهرها تشـکیل و از این 
طریق، اقدامات این شـهردارى ها در این راسـتا تقویت خواهد 

شد.
وى همچنین از تشکیل سازمان مدیریت شبکه حمل و نقل 

در کالنشهرها هم خبر داد.
وى اضافـه کـرد: در شـهردارى هاى شـهرهاى بـا جمعیـت 
باالتـر از 200 هـزار نفـر و مراکـز اسـتان ها با افـزودن وظیفه 
شـهردارى ها،  در  بـار  ونقـل  حمـل  مدیریـت  سـاماندهى 
سـازمان هاى مدیریـت حمـل و نقـل بـار و مسـافر تشـکیل 

شـد. خواهد 
وى همچنین اعالم کرد: در شـهردارى هاى زیر 200 هزار نفر 

جمعیت، سـازمان مدیریت حمل و نقل تشکیل مى شود.

معاون امور شهردارى هاى سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور:
سازمان  مدیریت حمل بار در شهردارى ها ایجاد مى شود

وزارت کشور باید اقداماتى را در 
بخش حمل ونقل باردرون شهرى 

به عمل مى آورد که ضمن 
شناسایى و ساماندهى، سامانه 
حمل بار و اسناد آن را هوشمند 

نماید
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مطالعـات مرحلـه اول و دوم طرح شـبکه آبرسـانى و آبیارى فضاى سـبز شـهرهاى زرقان 
در اسـتان فـارس و جـوزدان در اسـتان اصفهـان در مرکز مطالعات برنامه ریزى شـهرى و 

روسـتائى سـازمان شـهردارى ها و دهیارى هاى کشـور تأیید شـد.
بـه گـزارش روابط عمومى سـازمان شـهردارى هـا و دهیارى هاى کشـور،مطالعات مرحله 
اول و دوم طـرح شـبکه آبرسـانى و آبیـارى فضـاى سـبز شـهر هـاى فوق پس از بررسـى 
توسـط کمیتـه اجرایى و هماهنگى اسـتاندارى هاى مربوطـه در حوزه معاونت پژوهشـى 

مرکـز مطالعـات برنامـه ریزى شـهرى و روسـتائى مورد ارزیابـى و تأیید قـرار گرفت.
در این طرح ضمن بررسـى وضعیت موجود و توسـعه فضاى سـبز،نیاز آبى و منابع تامین 
آب فضـاى سـبز،ضوابط و مبانـى طرح،بررسـى گزینـه هاى مختلـف انتقـال و توزیع آب 
بـه لحـاظ فنى و اقتصـادى و انتخاب گزینه بهینه،نقشـه هـاى اجرایى به همـراه جزئیات 

اجرایى ارائه شـده اسـت .
 طراحى شـبکه مسـتقل آبرسـانى به فضاى سـبز،تامین آب این شـبکه با اسـتفاده از آب 
خـام (غیـر شرب)،جداسـازى شـبکه آب فضـاى سـبز از شـبکه آب شـرب،بهینه سـازى 
سیسـتم آبرسـانى و آبیارى فضاى سـبز با استفاده از اجراى سیسـتم آبیارى تحت فشار و 
کاهش هزینه هاى آبیارى فضاى سـبز از جمله نیروى انسـانى و سـوخت از جمله اهداف 

ایـن طرح اسـت .  

مدیـر کل دفتـر برنامه ریزى و مدیریت توسـعه روسـتایى سـازمان شـهردارى ها و 
دهیارى هـاى کشـور از ابالغ بسـته راهنماى تهیه طرح هاى درآمـدزاى دهیارى ها 

بـه معاونتهاى هماهنگى امـور عمرانى اسـتاندارى ها خبر داد.
 اسـماعیل زیارتـى نصرآبـادى ضمن اعـالم این خبـر، در خصوص هـدف از تهیه 
این بسـته گفت: بسـته راهنماى تهیه طرح هاى درآمدزاى دهیارى ها در راسـتاى 
پرداخـت تسـهیالت کم بهره بـه طرح هـاى درآمـدزاى دهیارى ها بـه منظور نیل 
بـه خودکفایـى و کمک بـه ایجاد درآمد پایـدار محلى دهیارى ها ابالغ تهیه شـده 

است.
وى افـزود: پـس از بررسـى هاى انجـام شـده در خصـوص طرح هـاى درآمـدزاى 
دهیارى هـا واصلـه از اسـتان ها و ابهامـات و نواقـص موجـود در آن هـا، «بسـته 
راهنمـاى تهیـه طرح درآمـدزاى دهیارى» مشـتمل بر «راهنمـاى تدوین توجیه 
اقتصـادى- فنـى طرح هـاى درآمـدزاى دهیارى هـا»، «مشـخصات کلـى طـرح»، 
«نـکات قابل توجـه در تهیه طرح هاى درآمـدزاى دهیارى هـا» و «فرایند پرداخت 
وام بـه طرح هـاى درآمـدزاى دهیارى هـا» بـه همـراه جـداول توجیهـى طرح که 
بـراى تسـهیل در محاسـبات مالـى در قالـب فایل اکسـل تهیه شـده اسـت براى 

راهنمایى دهیاران ارسـال شـد.
زیارتـى همچنیـن افـزود: ضـرورى اسـت دفاتـر امـور روسـتایى و شـوراهاى 
اسـتاندارى ها،  پیگیرى هـاى الزم را بـراى تهیـه طرح هـاى درآمـدزاى دهیارى هـا 
در چارچـوب ضوابـط ابالغـى انجـام داده و طرح هاى مصـوب را در اسـرع وقت به 

سـازمان شـهردارى ها و دهیارى هـاى کشـور ارسـال نماینـد. 

ــع و پشــتیبانى ســازمان شــهردارى ها و دهیارى هــاى کشــور از  معــاون توســعه مناب
آغــاز فرآینــد اجرایــى واگــذارى مرحلــه دوم قیــر رایــگان بــه شــهردارى هاى کمتــر 
از 50 هــزار نفــر جمعیــت خبــر داد و گفــت: حواله هــاى قیــر شــهردارى ها در حــال 

صــدور اســت.
ــد  ــور، اس ــاى کش ــهردارى ها و دهیارى ه ــازمان ش ــى س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
معانــى بابیــان خبــر فــوق گفــت: در اجــراى بنــد (ه) تبصــره (یــک) قانــون بودجــه 
ســال 1395 کل کشــور، 300 هــزار تــن قیــر بــه شــهردارى هاى شــهرهاى کمتــر از 
50 هــزار نفــر جمعیــت به منظــور کمــک بــه توســعه و بهبــود عبــور و مــرور شــهرى 
ــن  ــه دوم بیــش از 150 هــزار ت ــد کــه در مرحل ــگان اختصــاص مى یاب به صــورت رای

ــود. ــذار مى ش ــر واگ قی
وى افــزود: مرحلــه نخســت واگــذارى قیــر، نیمــه تابســتان ســال جــارى با اعطــاى قیر 
بــه شــهردارى هاى کمتــر از 50 هــزار نفــر جمعیــت مناطــق 9 اســتان سردســیرى و 

شــهردارى هاى اســتان هاى ســاحلى شــمال آغــاز و درنهایــت 143 تــن قیــر رایــگان 
در ایــن مرحلــه بیــن 1072 شــهردارى واجــد شــرایط توزیــع شــد.

معانــى اضافــه کــرد: نحــوه تأمیــن قیــر از شــرکت ملــى پخــش و پاالیــش فرآورده هاى 
نفتــى ایــران به صــورت « وکیــوم باتــوم» اســت کــه بــر اســاس دســتورالعمل ابالغــى، 
هزینــه تبدیــل وکیــوم باتــوم بــه قیــر مصرفــى و همچنیــن ســایر کســورات قانونــى از 

محــل ســهمیه اختصاصــى تهاتــر مى شــود.
وى بابیــان اینکــه قیــر مرحلــه دوم در حــال واگــذارى بــه شــهردارى هاى هــاى واجــد 
شــرایط اســت، گفــت: ســهمیه قیــر رایــگان ذکرشــده باهــدف بهبود عبــور و مــرور در 
ــه  ــت ب ــز و لکه گیــرى در ســطح شــهرها از ســوى دول ــع نقــاط حادثه خی ــر، رف معاب
شــهردارى هاى زیــر 50 هــزار نفــر جمعیــت تحویــل مى شــود کــه امیدواریــم اقدامــات 

شــهردارى ها در ایــن خصــوص موجبــات رضایــت شــهروندان را فراهــم نمایــد.

    روابط عمومى سازمان شهردارى ها و دهیارى ها خبر داد:

تصویب مطالعات  طرح آبرسانى و 
فضاى سبز شهرهاى زرقان و جوزدان

 مدیرکل دفتر برنامه ریزى و مدیریت توسعه روستایى 

سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور؛

طرح درآمدزاى دهیارى ها

آغاز مرحله دوم واگذارى قیر رایگان به شهردارى ها

همکار گرامى
جناب آقاى محسن خلیلى 

 مدیر عامل محترم سازمان عمران زاینده رود

مصیبـت وارده در گذشـت مـادر گرامیتـان را خدمـت شـما تسـلیت عـرض 
نمـوده و از درگاه خداونـد سـبحان بـراى آن مرحومه رحمت و غفـران و براى 

حضـرت عالى صبر و شـکیبائى مسـئلت مـى نمائیم.



سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان

13
95

اه 
ى  م

- د
هم

ارد
چه

ره 
ما

ش

20

هوشــنگ خنــدان دل رئیــس ســازمان 
ــا  ــور ب ــاي کش ــاري ه ــا و دهی ــهرداري ه ش
ارســال نامــه اي بــه رئیــس کمیســیون امــور 
اجتماعــی مجلس شــوراي اســالمی خواســتار 
ــه الیحــه اســتخدامی شــهرداري  آن شــد ک
ــات  ــه مطالب ــخگویی ب ــور پاس ــه منظ ــا  ب ه
شــهرداران و کارکنــان خــدوم شــهرداري هــا 
در دســتورکار ایــن  کمیســیون قــرار گیــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان شــهرداري ها و 
دهیــاري هــاي کشــور، متــن نامــه هوشــنگ خنــدان 
دل رئیــس ســازمان شــهرداري هــا و دهیــاري هــاي 
ــه  ســلمان خــدادادي رییــس کمیســیون  کشــور ب
امــور اجتماعــی مجلــس شــوراي اســالمی بــه ایــن 

شــرح اســت:
«بــا عنایــت بــه اینکــه کمیســیون اجتماعــی مجلس 
ــی  ــیون اصل ــوان کمیس ــه عن ــالمی ب ــوراي اس ش
ــهرداري ها  ــتخدامی ش ــه اس ــده الیح ــی کنن بررس
ــه شــماره چــاپ 225 و تاریــخ چــاپ 28/6/1395  ب
ــم  ــه ه ــاند ک ــی رس ــتحضار م ــه اس ــد، ب ــی باش م

ــا  ــهرداري ه ــتخدامی ش ــوزه اداري و اس ــون ح اکن
ــاالي نیــروي انســانی  ــا مشــکالتی نظیــر حجــم ب ب
مــازاد بــر نیــاز، عــدم تناســب کمــی و کیفــی نیروي 
انســانی موجــود در شــهرداري هــا بــا نیازهــاي 
ــه  ــول حرف ــت اص ــدم رعای ــا، ع ــهرداري ه روز ش
ــت  ــه خدم ــی در ورود ب ــات قانون ــی و الزام اي، علم
نیــروي انســانی و بکارگیــري نیــروي انســانی خــارج 
از فضــاي رقابتــی و بــدون عدالــت اســتخدامی، عــدم 
تعییــن تکلیــف اســتخدامی بالــغ بــر صدهزار نفــر از 
ــر  ــه طــی ســالهاي اخی ــا ک ــان شــهرداري ه کارکن
بــدون مجــور اســتخدامی و رعایــت ضوابــط جــذب و 
بکارگیــري بــه اشــکال مختلف بــه اســتخدام درآمده 
انــد، ورود شــوراهاي اســالمی شــهر بــه حــوزه جذب 
و بکارگیــري نیــروي انســانی در شــهرداري هــا 
ــر  ــام پرداخــت غی ــی، نظ ــف قانون ــر خــالف وظای ب
ــن  ــداري متخصصی ــذب و نگه ــراي ج ــب ب متناس
ــتخدامی  ــت اس ــی وضعی ــهرداري ها، بالتکلیف در ش
شــهرداران مســتعفی و پایــان خدمــت یافتــه و عــدم 
ــراي  ــب ب ــتمزد مناس ــوق و دس ــام حق ــود نظ وج

ــاي  ــئولیت ه ــزان مس ــا می ــب ب ــهرداران متناس ش
ــد. ــرو می باش ــان روب آن

آســیب هــاي موجــود در حــوزه اداري و اســتخدامی 
شــهرداري هــا دالیــل متعــددي دارد از جملــه 
عــدم شــفافیت در حــوزه قوانیــن و مقــررات اداري و 
ــن منظــور ســیر تطــور  اســتخدامی شــهرداري بدی
قوانیــن و مقــررات اداري و اســتخدامی شــهرداري ها 

ــر مــی باشــد. ــه شــرح زی ب
ــن و  ــال 1334 تدوی ــهرداریها در س ــون ش 1-    قان
بــه تصویــب رســیده اســت و در مــاده 58 آن قانــون 
بیــان شــده اســت کــه کارکنــان شــهردارى بایــد در 
ــراردادى  ــمى و ق ــن رس ــن مأموری ــه اول از بی درج
ــت  ــغول خدم ــه مش ــت ک ــزء دول ــه و ج و دون پای
ــه  ــوند و چنانچ ــاب ش ــتند  انتخ ــهردارى هس در ش
کارکنــان موجــود در شــهردارى تکافــوى احتیاجــات 
دســتگاه شــهردارى را ننمایــد بایــد عــده مــورد نیــاز 
از بین ســایر مســتخدمین رســمى و قــراردادى و دون 

پایــه و جــزء دولــت انتخــاب شــوند.
ــال  ــی س ــه اصالح ــون بودج ــره 38 قان 2-    تبص

رئیس سازمان شهردارى ها ودهیارى هاى کشورخواستار شد:

 الیحه استخدامى شهردارى ها در دستورکار 

کمیسیون اجتماعى مجلس قرار گیرد



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com
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ــررات  ــه مق ــی دارد ک ــالم م ــور اع 1343 کل کش
مربــوط بــه اســتخدام کارکنــان شــهرداریها و میــزان 
حقــوق شــهرداران بــه موجــب آیین نامــه اى خواهــد 
بــود کــه از طــرف وزارت کشــور بــا  توجــه بــه اوضــاع 
هــر محــل و وضــع مالــى شــهرداریها تنظیــم و بــه 
ــخ  ــید. از تاری ــد رس ــران خواه ــأت وزی ــب هی تصوی
تصویــب آیین نامــه مزبــور مــاده 70 قانون شــهرداریها 

ــى مى شــود. ــر ملغ ــررات مغای ــایر مق و س
تاریــخ  در  شــهرداریها  قانــون   58 مــاده   -3
ــررات اداري و  ــه مق ــر اینک ــی ب 28/11/1345 «مبن
اســتخدامی کارکنان شــهرداریها و موسســات وابسته 
ــود کــه  ــه اي خواهــد ب ــر طبــق آییــن نام ــه آن ب ب
وزارت کشــور بــه اســتناد تبصــره 38 قانــون بودجــه 
اصالحــی ســال 1343 کل کشــور تدویــن و بــه 
تصویــب هیــات وزیــران مــی رســاند» اصــالح گردید.

ــهرداریها در  ــتخدامی ش ــه اس ــن نام ــن آیی 4- اولی
تاریــخ 19/09/1345 و بــه اســتناد تبصــره 38 قانــون 
بودجــه ســال 1343 کل کشــور تدویــن و بــه تاییــد 
هیــات وزیــران رســید، و از تاریــخ فــوق شــهرداریها 
مشــمول آییــن نامــه اســتخدامی خــود شــدند و تــا 
ــط  ــه توس ــن نام ــار آیی ــن ب ــالب چندی ــل از انق قب

هیــات وزیــران اصــالح و تغییــر نمــوده اســت.
5- بــر اســاس  الیحــه قانونــى شــمول قانــون 
ــت)  ــهردارى پایتخ ــر از ش ــورى ( غی ــتخدام کش اس
دربــاره کارکنــان شــهرداریهاى سراســر کشــور 
 مصوب 1358,6,27 کلیه مســتخدمین شــهرداریها و 
مؤسســات تابعــه و وابســته مشــمول قانون اســتخدام 

کشــورى مى شــوند.
ــران در  ــهرداري ته ــتخدامی ش ــه اس ــن نام 6- آیی
ســال 1358 بــه اســتناد مــاده 58 اصالحــى قانــون 
ــون  ــى  قان ــون اصالح ــره 38 قان ــهردارى و تبص ش
بودجــه 1343 آیین نامــه اســتخدامى شــهردارى 

تهــران در 91 مــاده و 30  تبصــره بــه تصویــب 
ــد. ــی رس ــالب م ــوراي انق ش

ــورخ 1368,2,13  ــه م ــران در جلس ــأت وزی 7-  هی
ــه  ــتناد ب ــا اس ــور و ب ــنهاد وزارت کش ــه پیش ــا ب بن
ــال 1343  ــی س ــه اصالح ــون بودج ــره 38 قان تبص
ــران اصــالح و  ــه اســتخدامى شــهردارى ته آیین نام
ــی  ــن م ــه شــهرداریهاى سراسر کشــور تامی ــه کلی ب

یابــد.
ــگ  ــام هماهن ــون نظ ــاده 12 قان ــاس م ــر اس 8- ب
پرداخــت کارکنــان دولــت مصــوب 1370 و اصالحیه 
ــررات  ــث مق ــا از حی ــدي آن شــهرداري ه ــاي بع ه
حقــوق و مزایــا مشــمول قانــون مذکــور مــی گردنــد.
ــال  ــه اســتخدامی س ــن نام ــال 1381 آیی 9- در س
1368 اصــالح و در تاریــخ 14/12/1381 بــه اســتناد 
تبصــره 38 قانــون بودجــه ســال 1343 بــه تصویــب 

هیــات وزیــران مــی رســد.
10-  در اســفندماه ســال هــاي 82 و 83 آییــن نامــه 
اســتخدامی ســال 1381 مــورد ایــراد هیــات بررســی 
ــررات   ــن و مق ــا قوانی ــت ب ــات دول ــق مصوب و تطبی
عمومــی کشــور واقــع و بــا توجــه بــه عــدم تامیــن 
نظــر هیــات مذکــور آییــن نامــه ملغــی االثــر مــی 
ــق  ــات تطبی ــه هی ــن نظری ــر اســاس آخری ــود. ب ش
مصوبــات مجلــس شــوراي اســالمی، اختیــار قانونــی 
ــون  ــاده 58 قان ــی از م ــران ناش ــرم وزی ــات محت هی
شــهرداري هــا و تبصــره 38 قانــون بودجــه اصالحــی 
ســال 1343 بــا تصویــب قوانیــن بعــدي نســخ 

ضمنــی شــده اســت.

ــور  ــه منظ ــوق و ب ــب ف ــه مرات ــه ب ــا توج ب
رفــع آســیب هــاي موجــود در ایــن حــوزه، 
الیحــه اســتخدامی شــهرداري ها بــا ویژگــی 
هــاي زیــر تقدیــم مجلــس شــوراي اســالمی 

شــده اســت.
1-  افزایــش انعطــاف در حــوزه اداري و اســتخدامی 
ــا تصویــب آییــن نامــه توســط هیــات  شــهرداریها ب
ــاي روز  ــه نیازه ــخگویی ب ــور پاس ــه منظ ــران ب وزی

شــهرداریها
2- تاکیــد بــر اجــراي سیاســتهاي کلــی نظــام اداري  
ابالغــی مقــام معظــم رهبري(مدظله العالــی) در تهیه 

و تنظیــم مقررات اداري و اســتخدامی شــهرداریها
3-   تفــاوت قائــل شــدن بیــن شــرایط و ویژگیهــاي 
مختلــف شــهرداري هــا و پیــش بینــی تهیــه ســه 
آییــن نامــه به تفکیــک کالن شــهرها، مراکز اســتانها 

و ســایر شــهرداریها
4- لغــو تمــام قوانیــن و مقــررات ناســخ و منســوخ از 
60 ســال گذشــته تاکنــون کــه باعــث ایجاد مشــکل 

در ایــن حــوزه در شــهرداریها شــده اســت.
5- پیــش بینــی مشــارکت شــوراهاي اســالمی شــهر 
از طریــق شــورایعالی اســتانها در تنظیــم آییــن نامــه

و  اداري  ســازمان  مشــارکت  بینــی  6-پیــش 
اســتخدامی کشــور در تنظیــم آییــن نامــه بــه دلیــل 
ایجــاد هماهنگــی میان مقــررات اداري و اســتخدامی 
شــهرداریها بــا ســایر نهادهــاي عمومــی غیــر دولتــی 

ــور در کش
7- توجــه بــه تنوع، گســتردگی و پیچیدگــی وظایف 
شــهرهاي هــاي مختلــف در تهیــه آیین نامــه جدید

در پایــان ضمــن تشــکر از جنابعالــی و ســایر اعضــاي 
ــوراي  ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع ــرم کمیس محت
ــات  ــه مطالب ــخگویی ب ــور پاس ــه منظ ــالمی، ب اس
هــا  شــهرداري  خــدوم  کارکنــان  و  شــهرداران 
ــه  ــا الیح ــد ت ــتور فرمایی ــت، دس ــمند اس خواهش
ــیون  ــتورکار آن کمیس ــت در دس ــا اولوی ــور ب مذک

ــرد.» ــرار گی ــرم ق محت
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 رهبرانقـالب : راهپیمایـى عظیـم و باشـکوه  اربعیـن حقیقتـا یـک پدیده عظیم 
تاریخى و الهى اسـت ونشـاندهنده این اسـت که این راه، راه عشـق همراه بصیرت 
اسـت / بایـد ایـن نعمـت را شـکرگزارى کـرد و شـکرش بـه ایـن اسـت کـه آن 
روحیـات، بـرادرى، مهربانـى و آن توجه بـه والیت که در حال پیاده روى داشـتید 

را حفظ کنیـد.95/9/3
بحمـداهللا پیـاده روي اربعیـن امسـال با شـکوه فراوان و جمعیتی بیشـتر از سـال 
گذشـته در عـراق برگـزار شـد و جمعیت انبـوه عـزادار در کمال آرامـش و صفا و 

صمیمیـت حضـور گسـترده خـود را به نمایش گذاشـتند 
مراکـز صـدور روادید در ایران بنا به اعالم سـتاد مرکزي 16 نقطه (سـفارت تهران 
؛  کنسـولگري هاي اهواز، مشـهد،  کرمانشـاه و 12 دفتر موقت در ورامین، رشـت، 
تبریز، قم، اصفهان، کرج، شـیراز،  سـاري،  کرمان،  سوسـنگرد،  آبادان، ایالم) برنامه 

ریزي و تعیین شـده بود.
بـا توجـه بـه تمهیـدات و ُحسـن مدیریـت شـرکت خدمـات مسـافرتی هوایـی 
،جهانگـردي و زیارتـی آفاق نقش جهان (وابسـته به سـازمان همیاري شـهرداري 
هاي اسـتان اصفهان) ، نظر به اسـتقبال پرشـور مشـتاقان زیارت اربعین حضرت 
اباعبـداهللا الحسـین (علیه السـالم) و افزایش قابل توجه شـمار ثبـت نام کنندگان 
در سـامانه سـماح (samah.haj.ir) امسـال این شـرکت از نظر تعداد (بیش از 
2500 نفـر) و خدمـات دهی بـه زائرین در جهت دریافت ویزاي اربعین حسـینی 
(کشـور عراق) از بین بیش از 200 دفتر زیارتی در اسـتان اصفهان مقام نخسـت 

را کسـب نمود .
مدیران و پرسـنل این شـرکت همواره با جدیت و دلسـوزى به دنبال ارائه بهترین 
خدمـات بـا سـهل تریـن شـرایط و مناسـب ترین قیمـت بـراى مشـتریان خود 
هسـتند؛ از ایـن رو افتخـار مـى کنیم کـه گلچینى از بهتریـن پروازهـا و تورهاى 
مسـافرتى بـه سراسـر جهـان و تمامى نقـاط ایـران را بـراى عرضه فراهـم نموده 
اسـت. بـا گذشـت زمانى انـدك هم اکنون بـا تکیه بر الطـاف الهى و بهـره گیرى 
از پرسـنل مجرب، متعهد، کارامد و کارشناسـان ارشـد در زمینه گردشگرى که با 
بررسـى و شناسـایى هوشـمندانه بازار گردشـگرى، اسـتفاده از فرصت هاى پیش 
آمده و در نهایت با درایت و مدیریت شـرکت توانسـته اسـت خود را بعنوان عمده 
فروش طراح و برنامه ریز قدرتمند در صنعت گردشـگرى و توریسـم معرفى کند.

سیاسـت مدیران این شـرکت بر مشـترى مدارى و حفظ اعتبار شـغلى در صنعت 
گردشگرى مى باشد.

امیدواریم که بتوانیم با تکیه بر فرهنگ اصیل و غنى و ریشـه دار ایرانى اسـالمى 
گامى در جهت اشـاعه ایـن فرهنگ کهن برداریم.

زیارت اربعین انصافاً بسـیار پرمحتوا اسـت . ابتدا انسـان با فضائل اهل بیت آشـنا 
مـی شـود، سـپس به ذکر هـدف قیام امام حسـین(ع) کـه همانا مقابلـه با جهل، 
خرافـه گرایـی و گمراهـی مردم بود مـی پـردازد و در پایان نیز می گویـد:» َقلِْبی 
ِبٌع َو ...( قلبم تسـلیم قلب شـما اسـت و کارهایم  لَِقلِْبُکْم ِسـلٌْم َو أَْمِري ِألَْمِرُکْم ُمَتّ
ٌة «. (یاري  بر اسـاس اعمال و رفتار شـما اسـت ) «یا می گویـد» نُْصَرتِی لَُکْم ُمَعـَدّ
ام برایتان آماده اسـت) . معلوم می شـود زیارت اربعین بیعت با امام حسـین(ع) و 
ادامه راه او اسـت. از این رو بیعت باید تعریف شـود و کسـانی که در مراسم اربعین 
شـرکت کـرده و بـر می گردند بایـد اخالق و فرهنگ حسـینی و ایثار و شـهادت 
را در سراسـر جامعـه بگسـترانند و بماننـد خونی کـه در رگهاي بـدن جریان پیدا 

می کند این فرهنگ در سراسـر ایران اسـالمی و جهان اسـالم گسـترش یابد .

به گزارش نگاه شهر:
جلسـه هیات مدیره سازمان همیاري شهرداریهاى اسـتان اصفهان در تاریخ 23 آذر 95 
در محـل سـازمان تشـکیل و تصمیمات کلی در حـوزه هاي بازرگانی و سـرمایه گذاري 

گردید. اتخاذ 
 در این جلسـه به بررسـی چگونگی مشـارکت سازمان در ارتباط با سـرمایه گذاري آزاد 
راه  اصفهـان- دلیجـان و توجیـه اقتصـادي و فنـی آن از یک طـرف و همچنین تامین 
منابـع مالـی سـرمایه گـذاري فوق از طریـق بانکها بحث و بررسـی و نهایتـاً تفاهم نامه 
اولیـه بیـن سـازمان همیـاري و معاونت زیـر سـاخت وزارت راه و ترابري مـورد تصویب 

قـرار گرفت.
 همچنیـن اختیاراتـی در ارتبـاط بـا تسـهیل خریـد و فـروش ماشـین آالت سـبک و 
سـنگین شـهرداریها که از طریق سـازمان همیاري صورت می-پذیرد به مدیرعامل در 

چهـار چـوب اساسـنامه و آئیـن نامه مالـی و معامالتی سـازمان واگـذار گردید . 
اختصاص اعتبار جهت تعمیرات مجموعه فرهنگی رفاهی شـهروند متعلق به سـازمان 
از مصوبـات دیگـر در ایـن جلسـه بـود. الزم بذکر اسـت در این جلسـه 30 مصوبه مورد 

تصویـب قـرار گرفـت و جهت اجراء به مدیرعامل سـازمان ابـالغ گردید.

روز جمعـه مـورخ 1395/10/9 جمعـى از اعضـاى هیـات مدیـره سـازمان همیـارى و 
اعضـاى هیـات مدیـره تعاونـى مسـکن اسـتاندارى اصفهان با حضـور در مـکان احداث 
پـروژة مسـکونى- تفریحى تـن کابن حضور یافتـه و از نزدیـک روند اجرایى ایـن پروژه 

را مشـاهده کردند. 
بـه گفتـۀ مدیـر عامل سـازمان همیـارى شـهردارى هاى اسـتان اصفهـان: این پـروژه، 
پـروژه اى 36 واحـدى اسـت کـه قرار اسـت جهت مقولۀ اسـکان کارکنان، مسـئوالن و 

مدیـران سـازمانهاى ذیربـط مورد بهره بـردارى قـرار گیرد. 
همچنیـن در ادامـه ایـن بازدیـد، مدیر پروژه و مدیـر معمارى؛ هیات بازدیـد کننده را با 

ارائـه گزارشـاتى در جریان رونـد امور اجرایى قـرار دادند.
الزم بـه ذکر اسـت کـه این هیات  بازدید کننده متشـکل از معاون عمرانى اسـتاندارى، 
مهنـدس طرفـه، مدیـر کل امـور مالـى و ادارى اسـتاندارى، آقاى حیدر قاسـمى،  مدیر 
کل دفتـر فنـى اسـتاندارى اصفهـان  مهندس کاظمـى  ومدیر عامل سـازمان همیارى 
شـهردارى هـاى اصفهـان آقـاى ناصـر نفـرى و آقـاى هویـدا مدیـر منطقه چهار شـهر 

اصفهان مى باشـد.

بسم رب الحسین (ع)
نعمت راهپیمایـى اربعیــن را 

باید شکـرگزارى کرد

با سرمایه گذاري سازمان همیاري شهرداري 
هاي استان اصفهان: 

اصفهان - دلیجان در انتظار آزاد راه

بازدید از پروژه 36 واحدى تنکابن:
بازدید هیات مدیره سازمان همیارى و اعضاى هیات مدیره 

تعاونى مسکن استاندارى از پروژة عمرانى تنکابن



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان
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آکاایران هشـت پروژه عمرانى که به همت شـهردارى سـده لنجان طى 9 ماه گذشـته 
اجـرا شـده بود، روز سـه شـنبه با حضـور جمعى از مدیران اسـتانى و شـهرى به بهره 
بـردارى رسـید. «بازگشـایى مسـیر و احـداث خیابـان آیـت الـه مـدرس»، «محوطـه 
سـازى، احداث آبنما و روشـنایى میدان سـفیر امیـد»، «روکش آسـفالت خیابان امام 
حدفاصـل سـه راهى اسـتقالل تـا چهـار راه توحید»، «احـداث پارك محلـه جام جم 
»، «اجـراى بهسـازى پارك مسـجد اعظم و پارك بهشـت (مسـجد ابولفضـل) و پارك 
ملت»، «لکه گیرى آسـفالت و ترمیم ترانشـه و آسفالت معابر شـهر »، «پیاده روسازى 
معابـر اصلـى سـطح شـهر » و « فـاز یـک کانـال دفـع آبهـاى سـطحى خیابـان امام 
علـى(ع) » پـروژه هایـى بودند که علیرغم کمبود نقدینگى و رکـود حاکم، اما با همت 
مدیران شـهردارى سـده لنجان اجرا شـد و به بهره بردارى رسـید و شـهردارى سـده 
لنجـان ثابـت کرد با کمترین هزینه مى توان بیشـترین خدمات را به شـهروندان ارائه 
نمود. میثم محمدى، شـهردار سـده لنجان خاطرنشـان کرد عالوه بر هشـت پروژه اى 
کـه بـه بهـره بردراى رسـید، 8 پروژه بـزرگ دیگر هم با پیشـرفت بیـش از 70 درصد 
در دسـت اقدام اسـت که تالش مى شـود تا قبل از پایان سـال به بهره بردارى برسـد 

و تقدیم شـهروندان گردد.
بـه گزارش آکاایران شـهردار سـده لنجان در نشسـت خبرى که به همیـن منظور و با 
حضـور خبرنـگاران برگـزار شـده بود، با اشـاره بـه اینکه پروژه هاى اجرا شـده بیشـتر 
جنبـه عمرانى و زیبایى براى شـهر داشـت گفـت: مهمترین این پروژه ها «بازگشـایى 
خیابـان مـدرس» بـود کـه در طـرح تفضیلـى هـم پیـش بینى شـده بـود. بـه گفته 
محمـدى خیابـان مدرس بـا اعتبارى بالغ بر 13 میلیارد ریال اجرا شـد که بیشـترین 
سـهم آن متعلق به هزینه آزادسـازى بوده اسـت. وى «احداث آبنما و روشنایى میدان 

سـفیر امیـد» را دیگـر پروژه افتتاح شـده عنـوان و تصریح کرد:
 ایـن پـروژه در ضلـع غربـى ورودى شـهر قرارد دارد و به گونه اى طراحى شـده اسـت 
کـه از بعـد زیبایى پیـش بینى هاى الزم صورت گرفته اسـت و 2 عـدد آبنماى بزرگ 
در وسـط میدان اجرا شـده و در کنار آن موضوع محوطه سـازى و روشـنایى و فضاى 
سـبز هـم دیده شـده است.شـهردار سـده لنجـان پـروژه بعـدى را «روکش آسـفالت 
خیابـان امـام» عنـوان و گفـت: خیابـان امـام خیابان اصلى شـهر اسـت و بـا توجه به 

اقداماتـى کـه روى آن انجـام مـى شـد، بیش از 30 سـال بود که وضعیت آسـفالت آن 
نامناسـب بـود. محمـدى اظهارداشـت: با توجـه به اینکه از سـمت چهـار راه توحید تا 
ورودى شـهر شـرکت مخابرات و در سـمت دیگر خیابان شرکت آب و فاضالب حفارى 
دارد آسـفالت آن هنـوز تکمیـل نشـده و ادامـه خواهد داشـت.« پیاده روسـازى معابر 
اصلـى سـطح شـهر» دیگر پـروژه اى بود کـه محمـدى از آن یاد کـرده و گفت: تقریبا 
در معابـر اصلـى شـهر پیاده رو سـازى تکمیل شـده اسـت و تمام تالش شـهردارى بر 
ایـن اسـت که تا قبـل از پایـان دوره چهارم، پیاده روسـازى تمامى خیابان هاى شـهر 
عملیاتـى شـود.«احداث پـارك محلـه جام جـم» و  « اجراى بهسـازى پارك مسـجد 
اعظـم، پـارك بهشـت و پارك ملـت» پروژه هاى دیگرى بود که شـهردار سـده لنجان 
بـه آن اشـاره کـرده و گفـت: یکـى از سیاسـت هاى اصلـى شـورا و شـهردراى در این 
دوره ایـن اسـت کـه غیر از توسـعه پـارك هاى بزرگ، توسـعه پارك هـاى محله اى و 
تجهیـز و مبلمـان جدیـد آنهـا را هم در دسـتور کار داریم.محمدى با اشـاره بـه پروژه 
هاى «لکه گیرى آسـفالت و ترمیم ترانشـه» و «آسـفالت معابر شـهرى» تصریح کرد: 
ایـن پـروژه هـا در شـهر سـده لنجان مهم اسـت چرا که در طول سـه سـال گذشـته 
بالـغ بـر 40 کیلومتـر شـبکه گـذارى فاضـالب صـورت گرفتـه و مـى طلبیـد هر چه 
سـریعتر لکـه گیـرى و روکـش آسـفالت انجام شـود.وى با اشـاره بـه پـروژه «فاز یک 
کانـال دفـع آبهـاى سـطحى خیابان امـام علـى(ع)» گفت: بـا توجه به مشـکالتى که 
هنگام بارندگى در سـطح شـهر براى شـهروندان ایجاد مى کرد،  در این راسـتا 5 نقطه 
شناسـایى شـد. وى ادامـه داد: بـر اسـاس اولویـت و منفت مـردم، ابتدا احـداث کانال 
فـاز اول بلـوار امـام على (ع) در اولویت اجرا قرار گرفت.شـهردار سـده لنجـان در ادامه 
بـا تشـریح جزئیـات هشـت پـروژه دیگرى که تـا قبـل از پایان سـال به بهره بـردارى 
مـى رسـد گفت: ایـن پروژه ها شـامل احـداث خیابان کمربنـدى جنوبى شـهر (بلوار 
بصیـرت و میـدان امام حسـین (ع) )، احـداث پارك کـودك، ادامه احداث سـاختمان 
رسـتوران سـنتى، لکه گیرى و ترمیم ترانشـه هاى سـطح شـهر، پیاده رو سازى معابر، 
زیرسـازى اراضى تفکیک شـده محله نگین، زیرسـازى و جدولگذارى محالت پردیس 

و نگین و احداث سـاختمان کتابخانه عمومى شـهر  اسـت.

بهره بردارى از هشت پروژه عمرانى در سده لنجان 
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هـر اهل فنـى براى موفقیـت در کسـب کار خود 
بـه سـه مطلـب نیـاز دارد تخصـص در در فـن 
وحرفـه مـورد نظـر. امیـن باشـد ودر کار ومـال 
مـردم امانـت ودرسـتى را حفـظ کند بـا کارفرما 
وصاحـب کار خوش برخـورد وخوش قلب باشـد. 
مهنـدس علیرضا افشـارى مدیـر فنى سـازمان همیارى 
شـهردارى ها داراى کارشناسـى عمران اسـت و از سـال 
اسـتان  شـهردارى هاى  همیـارى  سـازمان  وارد   1382
اصفهـان شـده اسـت. وى پیـش از همـکارى با سـازمان 
همیارى در بنیاد مسـکن مشـغول به فعالیت بوده است. 

پـس از بـدو وروددر سـازمان بـه عنـوان 
سرپرسـتى کارگاههاى پـروژه کمر بندى 
نجـف ابـاد ، پـروژه زریـن شـهر ، مجتمع 

مسکونى مشـتاق و ...
رونـد اجرایـى پروژه هـاى عمرانـى 
از زمـان تصدى شـما در این پسـت 

چگونـه بوده اسـت؟
هـدف  کـه  باشـید  داشـته  عنایـت 
ووظایـف شـهردارى ها  در جهـت تامیـن 
نیازمندى هـاى شـهرى و تاسیسـات مورد 
نیـاز عمومـى واداره امورشـهر شـهردارى 
اسـت وهدف سـازمان همیارى شهردارى  
هـا در همیـن راسـتا مى باشـد ودر جهت 
کمک به شـهردارى ها بـا توجه به وظایفى 
کـه دارنـد تاسـیس شـده و مى توانـد بـه 

نوعـى نماینـدة شـهردارى ها در امور،عمرانـى خدماتـى 
و فرهنگـى و زیرسـاختى باشـد. یکـى از فعالیت هـاى 
عمـده اى کـه سـازمان همیارى هـا در ایـن زمینـه انجام 
زیرسـاختى  و  عمرانـى  فعالیت هـاى  مى دهـد،  و  داده 
در رشـته هایى نظیـر زیرسـازى، روسـازى راه وخیابـان، 
تاسیسـات شـهرى مانند اب وفاظالب  سـاختمان وابنیه 

عمومـى وغیـره و.. اسـت. 
رونـد اجرایـى پروژه ها در زمان هاى مختلف نیز بسـتگى 

به شـرایط شـهردارى ها ومنابـع مالى سـازمان همیارى 
است.  داشته 

این بخش از سازمان در حال حاضر چه پروژه هایى 
را در دست دارد؟

االن حـوزه عمرانـى چندیـن پـروژه بـزرگ وکوچـک را 
در دسـت اجـرا داریـم کـه مختصـر بـه معرفـى برخـى 
از انهـا مـى پردازیـم از آن جملـه مى تـوان بـه تقاطـع 
غیرهمسـطح شـهیدان حجتـى نجف آبـاد  اشـاره کرد. 
ایـن پـروژه، پـروژه اى حیاتى براى شـهردارى نجـف آباد 
اسـت کـه باتوجه بـه مشـکالت ترافیکـى و ترانزیتى که 
بـراى ایـن شـهر در قسـمت جنوبى شـهر نجف آبـاد به 
وجـود آمـده بـود، اقـدام بـه اجرایـى کـردن ایـن پـروژه 
کرده انـد. اعتبـار اولیه این پـروژه 120 میلیـارد ریال مى 
باشـد کـه، پیـش بینى مى شـود کـه بـا افزایـش هزینه 
هاتـا مـرز 150 میلیـارد ریـال هـم افزایـش پیـدا کنـد. 
شـروع ایـن پـروژه از تاریـخ 1395/5/3 بـوده اسـت کـه 
البتـه طبـق برنامه زمان بندى پیشـنهادى مـدت اجراى 
پـروژه ك14 مـاه پیـش بینى شـده بوده اسـت و باتوجه 
بـه مشـکالت معارصـات تملـک شـهردارى و همچنین 
معارضـات تاسیسـات زیربنایـى ماننـد جابجایـى خـط 
انتقـال اب کشـاورزان منطقـه خط فاضالب شـهرى که 

در پـروژه بـه وجـود آمـده ماننـد فاضـالب و آب رسـانى 
و.. ممکـن اسـت تـا  18 مـاه نیز بـه طول انجامـد. طول 
ایـن پـروژه چیـزى در حـدود 1369 متـر اسـت. میزان 
حجـم عملیـات خاکـى این پـروژه بالغ بر 173هـزار متر 
مکعب اسـت. تعداد شـمعى که باید در پروژه اجرا شـود 
352 عـدد اسـت. طـول کل حفـارى پـل 1428 متـر و 
قالب بنـدى جهـت اجـراى دیوارهـا و سـتون ها نیـز  که 
چیـزى حـدود 14500متر مربـع باید قالب بندى شـود. 

قالب بنـدى پل نیز چیـزى حدود 3000متر مربع اسـت. 
تابلیـه بصـورت TOP DOUN    اجـرا مى گرددیزان 
آرماتـور مصرفى پـروژه چیزى بالغ بـر 1000 تن برآورده 
شـده، میـزان بتـن مصرفـى 11000 متـر مکعب اسـت 
مصالح مورد نیاز جهت زیرساسـى )اسـاس وزیر اسـاس( 
حـدود 19000 تـن مـى باشـد و تمامـى ایـن مـوارد در 
مسـیر اجرا قـرار دارنـد، البته مشـکالتى وجـود دارد که 
مـا را از برنامـه زمان بنـدى جداکرده اسـت کـه بحمداهللا 

مرتفـع خواهند شـد. 
پروژه سرمایه گذارى آزاد راه اصفهان - کاشان 

یکى از پروژه هاى که در سـالیان گذشـته توسط سازمان 
سـرمایه گـذارى و اجـرا گردید با هدف تسـهیل ترانزیت 
بیـرون شـهرى انجـام شـده کـه هـم اکنـون در اختیـار 
سـازمان مـى باشـد و در سـال جـارى نیـز بـا توجـه به 
فرسـوده بودن قسـمتى از جاده اقدام به اصالح آسـفالت 
و سـرمایه گـذارى مجدد بر روى جـاده مذکور با اعتبارى 

بالـغ بـر 75/000/000/000 ریال نموده اسـت.
از پـروژة خـط انتقال پسـاب شاهین شـهر براى 

مخاطبانمـان بگویید.
پـروژه خـط انتقال پسـاب شـهردارى شاهین شـهر یکى 
دیگـر از پـروژ هایـى مى باشـد کـه بـا قـرار دادن فى ما 
بیـن شـهردارى شـاهین شـهر عملیاتـى 
گردیـده وامـاده بهـره بـردارى مـى باشـد 
اسـت. این پـروژه جهت تامین آب پسـاب  
فضـاى سـبز شـاهین شـهر کلید خـورده 
اسـت. ایـن پـروژه  در دیمـاه سـال 94 
سـال گذشـته شـروع شـد  طـول مسـیر 
پروژه حـدودا 3500 متر لوله گذارى شـده 
اسـت کـه بـه علـت طول عمـر بـاال وعدم 
برابـر امـالح واسـید هـاى  خوردگـى در 
موجـود در فاضـالب  از لولـه GRP اجرا 
گردیـده  طـول انتقـال خط بصـورت رفت 
وبرگشـت از لولـه 800و600  انجام گرفته 
میـزان عملیـات خاکـى شـامل تخریـب 
مکعـب  متـر  حـدودا 12000  وحفـارى 
سـنگ و38000 متر مکعب خـاك صورت 
گرفتـه اسـت. جهـت راندمان بهتـر  خط انتقـال لوله  8 
عـدد حوضچـۀ هـوا و رسـوب اجـرا شـده اسـت . میزان 
اختالف فشـار پمپـاژ خانه با منبع ذخیـره چیزى حدود 
54 متـر مى باشـد. پمپـاژ خانـه مجهـز بـه سیسـتمى 
کامال هوشـمند تله مترى وفیلتراسـیون هیدروساکشـن 
وبکـواش اتومـات بـه میـزان 300 لیتـر بر ثانیه  اسـت و  
قسـمت کنترل پمپاژ خانه مجهز بـه مانیتورینگ میزان. 
ورود و خروج سـیال به وسـیله شـیر هاى کنترل سـطح 

نگاه شهر در گفت و گو با علیرضا افشارى، مدیر فنى سازمان همیارى

یکى از عمده ترین فعالیت هاى سازمان همیارى،
 فعالیت هاى عمرانى است

هـر اهل فنـى براى موفقیـت در کسـب کار خود 



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان
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اتومات وفلومتر هاى اولتراسـونیک وارسـال اطالعات بصورت وایرلس مى باشـد ایستگاه 
پمپـاز بـا ظرفیـت 2500 متـر مکعـب بر سـاعت توسـط  4  دسـتگاه پمـپ پمپاژ مى 
گردد. از دیگر پروژه اجراى اسـکلت سـالن اجتماعات شـهردارى دهاقان به متراژ 1200 
متـر مربـع در حـال اجـرا مـى باشـد که تـا تاریـخ 15/ 10/ 95 عملیـات اجرایـى ان به 

اتمام میرسـد                                                                 
از پروژه هاى آیندة در زمینه فعالیت هاى عمرانى سازمان بگویید.

 یکى دیگر از سیاسـتها واهداف سـازمان هماهنگى وبرنامه ریزى براى اینده مى باشـد 
کـه در ایـن زمینـه مى توان به پـروژه تبدیل بزرگراه اصفهـان  دلیجان به آزاد راه ااشـاره 
کـرد کـه در حـال برنامه ریزى وبـراورد هزینه وتوجیه فنـى اقتصادى بـراى ورود به این 
مبحث هسـتیم. همچنین پروژه ویالسـازى  مزرعه باغبهادران را در دسـتور کار داریم.  
مزرعـه اى بـه متراژ  60000هزارمتر مربع با 9 سـند مجزا  جهت سـرمایه گزارى وایجاد 
منطقـه گردشـگرى در دسـتور کار قرار دارد پروژه هتل سـازى در خیابـان چهار باغ باال 

در زمینى به مسـاحت 3500 متر مربع اماده سـرمایه گزارى مى باشـد.
از سیاسـت هاى کلـى سـازمان در مبحث سـرمایه گذارى در پـروژه هایى که 

در آمد پایـدار ایجاد مى کننـد بگویید.
 یکى دیگر از این سیاسـت ها ى کلى سـازمان سـرمایه گزارى واجراى پروژه هاى درون 
سـازمانى کـه خـود هدفـى بـزرگ جهت درامـد پایـدار ودرامد زایـى مى باشـد  یکى از 
ایـن پـروژه هـا احـداث انبارهاى  واقع درباسـتان آباد مرغ مى باشـد.که قبال قـرار بوده با 
کاربـرى ورزشـى اجرا شـود که با توجه به بررسـى ونداشـتن توجیه اقتصـادى وبادرایت 
مدیریـت سـازمان کاربـرى آن بـه انبـار تبدیـل شـد اعتبـار اولیه ایـن پـروژه در حدود 
3میلیـارد و 300 میلیـون تومـان که پیش بینـى میگردد ، تا 4 میلیـارد و اندى افزایش 
یابـد . ایـن پروژه شـامل 6  عددانبار اسـت که به طور کلى با اسـکلت فلـزى در دو تیپ 
اجـرا شـده 1200 متـرى و650 متـرى مى باشـد،که جمعـا در حـدود 5000 هزار متر 
مربـع زیـر بنـا دارد. کل زمینى که سـوله ها در آن اجرا شـده 12000 متر مربع اسـت و 
هـر انبـار بصورت مجزا ومجهز طراحى شـده هم در حدود 55 متر سـاختمان ادارى که 
در 2 طبقه اجرا شـده اسـت و نماى آن هم سـنگ و آجر اسـت و به منظور صرفه جویى 
در انرژى، دیواره هاى سـوله از سـازه هاى مقاوم Panl 3 اجرا شـده سـقف سـوله هابا 
توجـه به مسـایل بهداشـتى وانرژى وهمچنین زیبایى از سـاندویچ پنل اسـتفاده شـده  
کـف سـازى انبارهـا بـا در نظـر گرفتـن احتمـال تردد وسـایط سـنگین از بتن مسـلح 
مـى باشـد وپیـش بینى هـاى الزم جهت نصب جرثقیل سـقفى وکلیه مـوارد ومباحث 
مقررات ملى سـاختمان رعایت شـده اسـت  وبا توجه به پیشـرفت فیزیکى 85 درصدى 

پیـش بینـى مى گـردد تا 22 بهمـن قابل بهره بردارى باشـد
یکـى دیگـر از پـروژه هاى درون سـازمانى اجراى سـالن کنفرانـس در طبقه منفى یک 

نصراله شریفى 
«به منظورتبادل نظروهماهنگى بیشـتر بین مدیران ادارات مختلف فوالدشـهر، نشستى 

صمیمى در شـهردارى فوالدشهر برگزارشد».
على بابادى رئیس شـوراى اسـالمى شهرفوالدشـهر، با تشـریح وظایف شـوراها درادامه 
اظهـار کـرد: شـورا فقط مختص شـهردارى نبـوده و متعلق بـه تمـام ادارات وارگان هاى 

شهراسـت و وظیفـه دارد بر تمام ادارات نظارت داشـته باشـد.
وى بـا تاکیـد براهمیـت تعامل بین شـوراى اسـالمى شـهر و ارادات شهرسـتان تصریح 
کـرد: وحـدت و همدلـى شـوراى اسـالمى شـهر بـا سـازمان ها و ارگان هاى شـهر باعث 
پیشـبرد اهـداف شـهردارى مى گـردد. لـذا بـر آن شـدیم هـراز گاهى بـه ایـن منظوراز 
مدیران ادارات جهت تعامل سـازنده و برطرف کردن مشـکالت شـهرى دعوت به عمل 

آوریم.
نادعلى توکلى، عضو شـوراى اسـالمى شـهر فوالدشـهر، با اشـاره به نکاتى در راسـتاى 
همـکارى و تعامـل بیشـتر مدیـران ادارات، خاطرنشـان کرد:کلیـه مدیران سـازمان ها و 

         رئیس شوراى اسالمى شهرفوالدشهر: 

ارگان هـاى شـهرى موظف هسـتند عملکـرد و درآمد سـالیانه و بودجه خود را به شـورا شورا  فقط مختص شهردارى نیست
ارائـه دهنـد؛ زیـرا ایـن موضـوع باعث خواهد شـد تا مـا بتوانیم کمبـود و نقصـان آن را 

تهیه و جبـران کنیم.
شـاقوزائى عضو شـوراى اسـالمى نیز با بیان بخشـى ازمشـکالت شـهراظهار کرد: شـهر 
فوالدشـهر، جمعیتـى بالغ بر25 هـزار نفررا درخود جـاى داده؛ درصورتى که مشـکالت 
عدیـده ودشـوارى دارد؛ لـذا از مسـئوالن تقاضـا داریم تدابیرى اتخـاذ کنند تا معضالت 

شـهرى هرچه سـریعتر برطرف شود. 
هوشـنگ رضایى اظهار کرد: با گذشـت سـه سـال ازعمر شـورا، تاکنون گزارشـى از کم 
کارى مدیران ادارات داده نشـده، ولى پیش آمده که در سـاعات مختلف براى پیشـرفت 
شـهر و مـردم در تمـاس باشـم و کار ادارات را بـراى برطرف کردن مشـکالت احتمالى، 

مورد بررسـى قـرار دهم. 
عضو شـوراى اسـالمى شهر فوالدشـهر گفت: مجوز بخشدارى صادر شـده و ادارات یکى 

پس از دیگرى در این شهرمسـتقر مى شـوند.
 وى از مدیران شـهر به خاطرهمکارى وتعامل با شـورا تشـکر کرد و ان شـاءا.... به زودى 
شـاهد واگـذارى زمیـن به ادارات خواهیم بود تا بتوانند سـاختمان مجزا بـراى اداره خود 

داشـته وخانه به دوش و مستاجر نباشند.   

سـاختمان مرکـزى سـازمان همیـارى اجـرا شـده بـا توجـه بـه نداشـتن سـالن جهت 
برگـزارى جلسـات بـا انتقـال ازمایشـگاه فنـى ومکانیک خـاك به مجموعـه فرهنگى و 
رفاهـى شـهروند طبقـه زیر زمیـن به ایـن کار اختصاص یافـت در پایان از کلیه دسـت 
انـدکاران نـگاه شـهر تشـکر میکنـم که زمینـه فراهم نمـودن شـهردارى ها  وسـازمان 
گوشـه اى از زحمـات وفعالیتهـاى شـهر را در نگاه مردم قراردهنـد وهمچنان توصیه به 
شـهردارى هـاى محترم که این سـازمان اماده اجـراى پروژه هاى عمرانى شـهردارى ها 
مـى باشـد وصحبـت هاى خـود را با این شـعر بـه خاتمه مرسـانم ( همت بلنـد دار که 

مـردان روزگار از همـت بلنـد بـه جایى رسـیده اند)
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«متاسـفانه نـگاه به منطقه شـرق اصفهان و بخـش مرکزى، هنوزنگاهى کشـاورزى 
اسـت». شـهردارمحمدآباد درهمین رابطـه ادامه داد: منطقه شـرق اصفهان وبخش 
مرکـزى داراى پتانسـیل و ظرفیـت هـاى بسـیار خوبـى ازجملـه اماکـن تاریخـى 
وگردشـگرى اسـت ولـى متاسـفانه بـا توجـه بـه ایـن مهـم نگاه اسـتان بـه بخش 

مرکـزى یـک نگاه کشـاورزى اسـت.
مهـدى نصراصفهانـى کـه درگفـت وگـو بـا   نـگاه شـهر ، بـا ابـراز تاسـف ازاینکـه 
مشـکالت  بـا  را  اصفهـان  شـرق  کشـاورزى  بخـش  اخیـر،  دهـه  «خشکسـالى 
بسـیارازجمله افزایـش نـرخ بیکارى مواجه کـرده است»،هشـدارداد: بـا افزایش نرخ 
بیـکارى درمنطقـه شـرق اصفهـان جوانان به سـمت کالنشـهرها ازجملـه اصفهان 
مهاجـرت مـى کننـد کـه این اقـدام تبعـات فرهنگـى اجتماعـى  بـه دنبـال دارد. 
عالى ترین مقام عمرانى شـهرمحمد آباد، همچنین افـزود: به همین دالیل مدیریت 
شـهرى بـراى حل این مشـکل برنامه ریزى هـاى مدیریتى کرده که طى آن درسـه 

العـاده شـرکت  جلسـۀ مجمـع عمومـى فـوق 
خدمـات بیمـه اى همیـار مهـر اصفهـان  روز یک 
باتـالوت  شـنبه سـاعت 14 مـورخ 1395/9/28 
آیاتـى ازکالم ا... مجیددرمحـل سـازمان همیارى 
باحضورنمایندگان،کلیه سهامداران و اعضاى هیات 
مدیـره  تشـکیل گردیـد و  اعضاى هیات رئیسـه 
نیـز انتخاب شـده و به شـرح زیـر اعـالم گردید:

آقـاى مهنـدس ناصـر نفـرى بـه سـمت رئیـس مجمع، 
آقـاى مهنـدس حمیدرضـا رحیمـى بـه سـمت ناظـر 
مجمـع، آقاى مهندس سـید مسـعود واحدى به سـمت 
ناظر مجمع، آقاى سـید موسـى هاشـمى به سـمت ناظر 
مجمـع و آقـاى علـى اکبـر آقایـارى بـه سـمت منشـى 
مجمـع انتخاب شـدند. همچنیـن در این جلسـه اعضاى 
مجمـع پـس از انتخاب هیئت رئیسـه، توضیحـات مدیر 
عامـل سـازمان همیـارى شـهرداریها و نیـز مدیـر عامل 

شـرکت همیـار مهر  بـه ایـراد سـخنرانى پرداختند.
در ابتدا و پس از خیر مقدم و اسـتماع سخنان مدیرعامل 
سـازمان همیارى شـهرداریهاى اسـتان اصفهان، توسـط 
حاضریـن آقاى على اکبـر آقایارى (مدیر عامل شـرکت) 
در مـورد رونـد راه اندازى مجدد و بیالن کارى شـرکت از 
تاریخ( 1394/5/1 ) تاکنون گزارش مبسـوطى در جلسـه 
ارائـه نمودنـد. مدیرعامل سـازمان همیـارى  در خصوص 
بدهـى قبلـى شـهردارى ها بـه شـرکت بیمـه ایـران و از 
چگونگى نحوه تهاتر بدهى با آنان به نسـبت سود متعلقه 
شـهردارى ها توضیحات الزم را ارائـه دادند. در ادامه خانم 
فاطمه محسـنى که برنده مزایده 49٪ از سـهام شـرکت 
مـى باشـد، در رابطـه بـا رزومـه خـود اطالعاتـى را بـه 

به گزارش نگاه شهر:

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت خدمات 
بیمه اى همیارمهراصفهان

حاضریـن ارائـه نمودنـد.  در پایـان جلسـه  و بـا توجه به 
تغییراتـى که در خصوص سـهامداران خصوصى شـرکت 
بوجـود آمـده بود، سـهامداران حقوقى شـرکت به شـرح 
ذیـل انتخـاب گردیدند:  سـازمان همیارى شـهرداریهاى 
اسـتان اصفهـان 260 سـهم، سـازمان خدمـات طراحى 
شـهرداریهاى استان اصفهان100 سـهم، شرکت سان آرا 
50 سـهم، خانـم فاطمـه محسـنى سـهامدار جدید259 
سـهم، آقاى مجتبى ملکیان  سـهامدار جدید 230 سهم، 
آقـاى على على بابایى سـهامدار جدید 1 سـهم، شـرکت 
آفاق نقش جهان 100 سـهم. همچنین شـرکت آگاه تراز 
مدبر بعنوان بازرس اصلى و آقاى سـید موسـى هاشـمى 
بـه عنـوان بـازرس علـى البـدل بـراى مـدت یک سـال 

انتخـاب گردیدنـد. بـه نمایندگـى ازشـرکت آفـاق نقش 
جهـان بعنـوان عضـو على-البـدل هیئت مدیـره انتخاب 
گردیدنـد این جلسـه بـا ذکر صلـوات در سـاعت 16:15 

به پایان رسـید.
 اعضـاى هیئـت مدیـره: آقاى حسـین عسـگرى بعنوان 
رئیـس هیئـت مدیـره، آقاى على سـاعدى بعنـوان نایب 
رئیـس هیئـت مدیـره، خانم نجما اسـدى بعنـوان عضو 
اصلـى هیئت مدیـره، آقاى مجتبى ملکیـان بعنوان عضو 
اصلـى هیئت مدیـره، آقاى على علـى بابایى بعنوان عضو 
اصلـى هیئـت مدیـره، آقاى علـى اکبـر آقایـارى بعنوان 
عضـو على البـدل هیئـت مدیره،شـرکت آگاه تـراز مدبـر 
بعنوان بازرس اصلى، آقاى سـید موسـى هاشـمى بعنوان 

على البدل. بـازرس 

شهردارمحمدآباد مطرح کرد:

محمدآباد، بافت تاریخى است نه فرسوده

سـال اخیر با شناسـایى ظرفیت هاى بالقوه از جمله ظرفیت تاریخى وگردشـگرى، 
بـا صـرف هزینـه هاى میلیـاردى اقـدام بـه بازسـازى ومرمـت اماکن تاریخـى این 
شـهر کرد و محمد آباد را با برگزارى جشـنواره هاى تاریخى، گردشـگرى و صنایع 
دسـتى بـه عنـوان یک شـهر تاریخى وگردشـگرى به اهالـى اسـتان و دیگر مناطق 
کشـورمعرفى کـرده اسـت. به گفته وى شـهرمحمدآباد بافت فرسـوده نـدارد، بلکه 

داراى بافـت هاى تاریخى اسـت که متاسـفانه در حال تخریب هسـتند. 
نصراصفهانى با بیان اینکه «شـهرمحمد آباد یک شـهر تاریخى متمایز از بافت هاى 
فرسـوده اسـت»، ادامـه داد: شـهردارى با توجه به شناسـایى پتانسـیل هـاى بالقوه 
تاریخـى محمدآبـاد، قلعـه قدیمـى و موزه مردم شناسـى را بازسـازى وفعـال کرده 
همچنیـن درحـال مرمت بادگیرهـاى باغ میر، بازسـازى یک مـکان تاریخى جهت 

راه انـدازى یک هتل 30 سـوئیتى و... اسـت. 



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com
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وضع حقوقى شـهرداران وضعیتى نزدیک به تمول اسـت 
باید بگوییم که اصال اینگونه نیسـت و خیلى ها با مشـکل 
نقدینگى روبرو هسـتند که براى رفع و رجو این مسـئله 
بـا مشـکالتى روبرو شـده اند کـه امیدواریم مرتفع شـود. 
امیدواریـم که با تجمیـع عمومى در زمینه صـدور پروانه 
ها نیـز بتوانیم بـراى اعضا تخفیفاتى 
را در نظـر بگیریـم و حتـى اگـر مى-
توانستیم به صورت تجمیعى نیز وارد 
مبحـث سـاخت مى شـدیم، به تبع به 
نفـع اعضـا بـود امـا بـه دلیـل عـدم 
وجـود نقدینگـى ایـن موضـوع نیـز 

امـکان پذیر نمى باشـد.
منابـع مالى این مبحـث از کجا و 

چگونه تامین شـده است؟
منابـع مالـى از همان پیـش پرداختى کـه از اعضا گرفته 
شـده تامین شـده اسـت چـون پیـش از این مقرر شـده 
بـود کـه 20 درصـد از کل مبلـغ از اعضـا گرفتـه شـود و 
همیـن مبلـغ به حسـاب صاحـب ملـک ریخته شـده و 

زمین هـا خریدارى شـد.
شـهروند  تعاونـى  شـرکت  آینـدة  برنامه هـاى 
بـراى اعضـا و گسـترش فعالیت هاى ایـن تعاونى 

؟ چیست
مـا برنامه هـاى بسـیار خوبى بـراى آینـده داریـم که این 
مسـئله منـوط بـه تامین منابـع مالى اسـت تـا برنامه ها 
محقـق شـود و اعضـا بتواننـد از آن بهره منـد شـوند. 
همچنیـن در آینـده مـا بـا پیشـرفت برنامه هـا آمادگـى 
خدمت رسـانى بـه دیگـر اعضـا را نیـز داریـم که انشـااهللا 
بتوانیـم در منطقـه بهارسـتان یا حواشـى شـهر اصفهان 

زمین هایـى را بـراى آن عزیـزان نیـز تهیـه کنیـم. 

شرکت تعاونى مسـکن شهروند 
در سـال 1378 بـا هـدف کمک 
در زمینه مسکن به شـهرداران، 
مدیـران و معاونان سـازمان هاى 
وابسـته تاسـیس شـد. در ابتدا 

بالـغ بـر 150 نفر عضو شـدند

تقى شـاهى، رئیس هیات مدیرة شـرکت تعاونى مسـکن 
شـهروند بـه مدت 25 سـال شـهردار شـهرهاى مختلف 
اسـتان بوده اسـت. وى همچنین به مدت 5 سـال معاون 
سـازمان همیارى شـهردارى ها بـوده و هم اکنـون نیز به 
لـواى بازنشسـتگى نائـل آمده اسـت. آقاى شـاهى داراى 

مـدرك کارشناسـى مدیریت دولتى مى باشـند.
مشـخصاتى از فعالیـت هـاى اجرایـى شـرکت 
تعاونـى مسـکن شـهروند و تاریخچـۀ آن را بیان 

. کنید
شـرکت تعاونى مسـکن شهروند در سـال 1378 با هدف 
کمک در زمینه مسـکن به شـهرداران، مدیران و معاونان 
سـازمان هاى وابسـته تاسـیس شـد. در ابتدا بالغ بر 150 
نفر عضو شـدند، منتها علیرغم تالش شـهرداران محترم 
بـراى شـهرها و سـازمان هاى وابسـته، هیـچ تالشـى در 
جهـت بهبـود اوضـاع معیشـتى آنها انجام نشـده بـود تا 
مبحـث تعاونى پیـش آمـد و در این بین تعـدادى پالك 
آمـاده و بـه فـروش رسـید امـا مابقـى بـه دالیلـى انجام 
نشـد. بنابراین ما در چندسـال گذشته فعالیتى نداشتیم 
تـا اخیـرا بـا صحبت هـاى بـه عمـل آمـده در مزایـده اى 
شـرکت کردیـم( کـه متعلـق بـه بنیـاد جانبـازان بـوده 
اسـت) و بـه صورت رسـمى و قانونـى برندة حـدود 200 
پـالك شـدیم و این پالك هـا در میان شـهرداران قدیم و 
جدید و معاونین ایشـان تقسـیم شـد. ما این 200 پالك 
را در منطقـۀ شـهر شاهین شـهر گرفتیـم کـه مقدمـات 
واگـذارى آن در حـال انجام اسـت و امیدواریم که بتوانیم 
حداقـل بـراى اولین بـار، یک پالك زمین بـه این عزیزان 
واگـذار کنیـم که این را هم فقط از طریق مزایده شـرکت 
کردیـم. ولـى هیچ موضوع دیگرى ماننـد تغییر کاربرى و 

چیـز دیگـرى در میان نبوده اسـت.

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونى شهروند در گفت و گو با نگاه شهر
شرکت تعاونى شهروند؛ راهى به سوى خانه دار شدن مدیران شهرى

نحـوة قرعـه کشـى بـراى بدسـت آوردن ایـن 
اسـت؟ چگونـه  زمین هـا 

بـراى قرعـه کشـى و امتیـاز باید بگوییـم که امتیـازى را 
بـراى عزیزانى کـه از قدیم عضو بوده انـد در نظرگرفته ایم  
چـون زمین هـا بـه تقریـب در شـعاعى نزدیـک بـه هـم 

واقـع شـده اند و بنابرایـن همـه 
لحـاظ  از  قولـى  بـه  زمین هـا 
یـک  در  امتیـازات  و  امکانـات 
مـا  مى گیرنـد.  قـرار  شـاخه 
و  ارزیابـى  را  آنهـا  و  آمده ایـم 
بـدون  کرده ایـم  قیمت گـذارى 
توجـه بـه ایـن کـه ایـن زمیـن 
متعلـق به چه شـخصى اسـت. 
بنابرایـن توسـط جبهـه بنـدى 

موقعیـت و ابعـاد پالك هـا را معیـن کـرده  و در ایـن 
دسـته بندى گنجانده ایـم و همچنیـن وضعیت آنهـا را از 
لحاظ کارشناسـى قیمت  با حضور کارشـناس مشـخص 
کرده ایـم و پـس از آن بـر اسـاس اولویت بنـدى امتیـاز 
دادیـم و بـا حضـور شـخصیت هاى اسـتانى همچـون 
مدیـرکل دفتـر امـور شـهرى و معـاون ایشـان، رئیـس 
حراسـت، مدیرعامـل سـازمان همیـارى شـهردارى-ها، 
شـهردار شاهین شـهر و...بودنـد کـه توانسـتیم بـه لطف 
ایشـان و در چهارچـوب قانـون، ایـن قرعه کشـى را انجام 

 . دهیم
آیـا در اجـراى ایـن طـرح با مشـکل نیـز روبرو 

بوده ایـد؟
ببینیـد یکـى از مشـکالت اجرایـى ایـن طـرح مسـئلۀ 
بازپرداخـت آن از سـوى اعضـا و مخصوصـا شـهرداران 
محتـرم اسـت چرا کـه برخالف نظر رایج مبنـى بر اینکه 
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شهـر تاریخـى گوگـد

سفـــرنامه

:::::  موقعیت جغرافیایى:
شـهر گوگد در 21 دقیقه و 50 درجه طول جغرافیایى و 
28 دقیقـه و 32 درجه عرض جغرافیایى بـا ارتفاع 1813 
متر از سـطح دریـا و در فاصله 360 کیلومترى از پایتخت 
و 180 کیلومتـرى از مرکـز اسـتان اصفهان قـرار گرفته و 
جمعیت آن بر اسـاس سرشـمارى سـال 90معادل 6008 
نفر مى باشـد. شـهر گوگد در مسـیر راه اصفهان، خمین، 
اراك و غرب کشـور واقع شـده که از طرف شـمال به شهر 
گلشـهر از طـرف جنوب بـه گلپایگان و از طرف شـرق به 
شـهرهاى دهـق و علویجـه و از طرف غرب هم به اسـتان 
مرکـزى و شـهر خمین محـدود مى گردد. مسـاحت این 
شـهر 1484 هکتـار مـى باشـد. شـهر گوگـد داراى یـک 
پـارك عمومـى بـه مسـاحت 10 هکتار اسـت. این شـهر 

فاقـد جنـگل ،کویـر، رودخانـه و کوهسـتان اسـت و تنها 
مسـیل هدایت آبهاى سطحى و فصلى شـهر لوله گذارى 
شـده  اسـت که از سـمت جنوب به سمت شمال  هدایت 
دفع آبهاى سـطحى شـهر از این طریق صـورت مى گیرد 
.ایـن شـهر لطـف و آرامش دلپذیـر و مخصوصـى دارد در 
دهه گذشـته  موقعیت ممتـاز ارتباطی یافته و در مسـیر 
راه اصفهـان خمیـن- اراك و غرب کشـور واقع شـده و به 
همیـن دلیل رو به توسـعه می باشـد، وجـود ارگ تاریخی 
گوگـد کـه دومیـن بنـاي خشـتی و گلـی ایـران اسـت ، 
قدمـت 400 سـاله دارد و  موجـب جـذب گردشـگران از 
سراسـر کشـور و خـارج از کشـور شـده  و با اجـراي بلوار 
و میـدان و فضـاي سـبز در ضلـع جنـوب آن  در زیبائـی 
و نمایـان شـدن بنـاي ارگ متمایـز نسـبت بـه بافتهـاى 

مسـکونی اسـت و طرحهـاى مـد نظـر درآتـى نزدیک بر 
جذابیـت آن مـى افزاید .

:::::  وجه تسمیه:
نـام شـهر گوگـد در ابتـدا (قوقـه ) بـوده و عـده اي از ادبا 
و تاریخ نویسـان ایـن کلمـه را بـه معنـاي محـل تجمـع 
پهلوانـان و جوانمـردان معنـا نمـوده اند،کلمـه قوقـه  بـه 
مـرور زمان تغییر شـکل پیدا کـرده و در حـال حاضر آنرا  
گوگـد تلفـظ می کنند.این منطقه پیش از طلوع اسـالم و 
در زمـان اشـکانیان جـزء نواحی (مـاد) بزرگ بوده اسـت 
کـه پـس از حمله اسـکندرمقدونی یونانیان ایـن ناحیه را 

(مدیـا) مـی خوانده اند.
مراکـز تفریحى: ارگ تاریخى گوگد، پارك الله، بوسـتان 

گل یاس.

یکــى دژ برآمــد ز راه نخسـت   ز رزم آوران نــام آن را بجسـت
در او ایمن از هرچه دیو و دد است شنید این سخن نام دژ گوگد است  

همسـفر بـاد صبـا در این شـماره بـا گروه سـفرنامه نگاه شـهر به دیـدار  شـهر تاریخى گوگـد رفته ایم. شـهرى بـا قلعه اى 
عظیـم کـه قفـل آن با سـالم مهمانان شکسـته مى شـود. شـهرى بـا آب و هـواى نیمه بیابانـى و مردمانـى سـاده و صادق و 
دوسـت داشـتنى. شـهرى که دعوت ما را لبیک گفت و ما در رکاب دوسـتان تحریریۀ نگاه شـهر به آن ره سـپار شـدیم تا با 
شـهردار خـوش سـخن آن به گفتگو بنشـینیم. اینک این شـما و این سـفرنامۀ گوگود، گلـى از گلهاى خطۀ گلپایـگان بزرگ.
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گوگـد،  تاریخـى  ارگ  دیدنـى:   و  تاریخـى  اماکـن 
مسـجد جامـع، امامـزاده عمـران ابـن علـى (ع)، امامزاده 

علمـداران(ع).
::::: ارگ تاریخى گوگد:

ارگ تاریخـى گوگـد دومیـن بناى بزرگ خشـت و گلى 
ایـران مـى باشـد کـه در تاریـخ و زمـان، سـاخت آن بـه 
حدود چهار قرن پیش نسـبت داده مى شـود. تنها سـند 
مکتوبـى کـه از ایـن بنا موجود اسـت متعلق بـه یکصد و 
سـى سـال پیش مى باشـد و نشـان مى دهد نصـف بناى 
ارگ توسـط شـخصى به نـام علیخان به عنـوان مهریه به 
همسـرش واگذار شـده اسـت و از آن پس به عنـوان ارگ 

علیخانى نامیده شـده اسـت.
ارگ گوگـد و شـهر گلپایـگان در مسـیر جـاده اصلـى 
تجـارى دوران قدیـم قـرار داشـته اند. در شـهر گلپایگان 
منـارى به ارتفاع 18 متر وجود دارد که در دوران گذشـته 
شـعله هـاى فـروزان آن در شـب ها راهنمـاى کاروانیـان 
بـوده کـه به همیـن مناسـبت به فانـوس صحرا شـهرت 
دارد. ارگ گوگـد در زمـان صلـح بـه عنـوان کاروانسـرا 
مـورد اسـتفاده قـرار مى گرفتـه و بـا توجه بـه وضعیت و 
موقعیـت خـاص خـود نسـبت بـه کاروانسـراهاى مجاور 
محـل اسـتراحت کاروان تجـار سرشـناس و یـا حاکمـان 
و والى هـاى سـایر ایـاالت ایـران بـوده اسـت. بـه گفتـه 
افـراد مسـن شـهر گوگـد، آقـا محمـد خـان قاجارنیـز 
در لشکرکشـى هاى خـود چنـد روزى را در ایـن محـل 
اسـتراحت نمـوده اسـت. ارگ تاریخـى گوگـد در زمـان 
جنگ و یا حمله اشـرار به عنوان دژ نظامى مورد اسـتفاده 
قرار مى گرفته و در روى درب ورودى شـمالى قسـمتى به 
عنوان شـاه نشـین وجود داشـته اسـت که هـم اکنون به 
عنوان سـوئیت ویژه مورد اسـتفاده قـرار مى گیردو حوض 
آبـى در ایـن شـاه نشـین وجـود دارد کـه هر زمـان درب 
توسـط مهاجمین آتش زده مى شـد، محافظین با تخلیه 
آب حـوض، آتـش را خامـوش مـى کرده انـد. همچنیـن 
سـوراخ هایى روى دیوار هـاى مرتفـع آن وجـود دارد که از 
آن به عنوان سیسـتم ایمنى هشـدار دهنده اسـتفاده مى 

شـده اسـت  بـه ایـن صـورت کـه کبوتر هایـى را در ایـن 
سـوراخ ها اسـکان مـى دادنـد که شـب ها بـا بى قـرارى و 
سـروصداى این کبوتـران متوجه ورود مهاجمین توسـط 
قـالب و یـا نردبان مى شـدند. از طرفى چاهى در قسـمت 
جنـوب شـرقى ارگ وجـود دارد که نشـان مى دهـد براى 
روزهاى مقاومت فکر آب آشـامیدنى نیز بوده اند. در روى 
درب ورودى دو درکـوب وجـود دارد کـه بزرگ تـر را مـرد 
کـوب و کوچک تـر را زن کـوب مینامیده انـد، که برعکس 
بقیـه مناطـق ایران، زن کوب در سـمت راسـت قـرار مى 
گرفتـه اسـت. در سـاختمان ارگ وجود زیر بنـا در اطراف 
و فضـاى بـاز در وسـط، همچنیـن وجـود طبقـات پایین 
و بـاال نشـان از معمـارى و کاروانسـرایى دارد کـه بیانگـر 
رعایـت نظام طبقاتـى در اجتماع آن روز مى باشـد. به این 
صورت که اسـتر و استربانان در طبقه پایین و در مجاورت 
هـم و بازرگانـان و افـراد شـاخص در طبقات باال مسـکن 

مى گزیده انـد. ایـن فضاهـا پس از بازسـازى هـم اینک به 
عنـوان مهمانسـرا بـا امکانات مدرن شـامل سـوئیت هاى 
زیبـا بـا سـرویس هـاى بهداشـتى، رسـتوران، چایخانـه 
سـنتى، فروشـگاه و نمایشـگاه صنایع دسـتى، سالن هاى 
مختلـف و مجموعـه اى از مکان هاى تاریخـى و تفریحى 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و همـه روزه پذیـراى سـیل 
گردشـگران ایرانـى و خارجـى مـى باشـد.ارگ گوگـد به 
شـماره 2574 در فهرسـت آثار ملى به ثبت رسیده است.

:::::  تولیدات شهر:
تولیـد گوشـت از ناحیـه دامپـرورى، لبنیـات از طریـق 
دامدارى هـا ، گوشـت مـرغ، مرغدارى هـا ، صنایع دسـتى 
خانگـى ، محصـوالت باغـى شـامل انگـور ،بـادام، سـیب، 
هلـو، زردآلـو، محصـوالت کشـاورزى شـامل غلـه کارى 
(جـو ،گنـدم) ذرت، علوفـه هاى دامـى، دانه هـاى روغنى 

و مایحتـاج روزانه.
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 شـهردارى گوگد در چه سـالى تاسـیس شده 
و شـما چندمین شـهردار آن هستید؟ 

شـهردارى گوگد در سـال 1343 تاسـیس شـده و بنده 
نوزدهمین شـهردار این شـهر هسـتم.

پیش از شما چه کسى شهردار بوده است؟ 
پیـش از من آقـاى مجتبى حـاج نوروزى،شـهردار بومى 

محـل به مدت 8 سـال شـهردار ایـن شـهر بوده اند.
بودجه شـهردارى گوگد در سـال 95 بر چه رقمى بسـته 

است؟ شده 
بودجـۀ سـال 95 مبلغ 2میلیـارد و پانصد میلیون تومان 
بسـته شـده کـه نزدیک  بـه60 درصـد آن تا ایـن زمان 
محقق شـده اسـت.  در سـال 90 بودجه شـهردارى رقم 
6750 میلیون ریالى را داشـت که با پذیرش مسـئولیت 
در ایـن شـهر بـا تدابیـرى، بودجه به سـقف 2/5 میلیارد 

رسید.
منابـع درآمـد پایـدار شـهردارى از چه محلى 

مى شـود؟ تامین 
بیشـتر از طریق تغییر کاربرى ، تفکیـک اراضى و صدور 
پروانـه هـاى سـاختمانى اسـت کـه  متاسـفانه در چند 
سـال اخیـر آمـار قابـل مالحظـه اى را در بحـث صـدور 
پروانـه سـاختمان نسـبت بـه سـال هاى قبل نداشـتیم. 

درآمـد در شـهر گوگد بصورت پایـدار باقى نمى ماند که 
تابـع تحوالتى همچـون موقعیـت اقتصادى شـهروندان 
و همچنیـن تولیـدات آنـان اسـت و همـه سـاله شـاهد 

ناپایـدارى درآمدهـا بـوده ایم.
آیـا ایـن شـهر از مبحـث ارزش افـزوده هـم 

برخـوردار اسـت؟
 هرماهه از طریق اداره کل دارایى و امور اقتصادى استان 
وجوهـى بـراى شـهردارى هامنظور و واریـز مى شـود که 
ایـن مبلـغ تنها مى تواند بخشـى از به  حقـوق و مزایاى 

کارکنان شـهردارى را تأمین نماید.
آیـا شـهر گوگـد داراى مناطـق صنعتـى هم 

؟ هست
 متاسـفانه گوگـد فاقـد صنایـع کارگاهـى و شـهرك 
صنعتـى اسـت. بیشـتر شـغل مردمـان مـا کشـاورزى، 
دامـدارى و دامپـرورى وتولیـد لبنیات اسـت. که بنوعى 
در چندین سـال گذشـته بعلت عدم شغل مناسب براى 
جوانـان تحصیـل کـرده گوگـد ، شـهر مهاجـر فرسـت 
بوده اسـت ودر این راسـتا شـهردارى و شـوراى اسالمى 
درتالشـند تـا زمینـه هاى اشـتغال را بـراى آنـان فراهم 
نماینـد کـه یکـى از راهکارهـاى مـورد پیگیـرى احداث 
صنایـع کارگاهـى و مکانیـزه نمودن عملیات کشـاورزى 

، تولیـدات لبنى اسـت.
محصوالتـى  چـه  گوگـد  رایـج  محصـوالت 

؟ هسـتند
 بیشـترین محصـوالت و تولیـدات گوگـد مـواد لبنـى 
کـه لبنیـات آن معـروف و شـاخص اسـت و در خصوص 
تولیـدات دیگر مى تـوان به انگور ،بادام،سـیب،زردالو،هلو 
و تولیـدات  غلـه (جـو و گنـدم و ذرت ) و علوفـه هـاى 

دامـى اشـاره نمود.
جمعیت شهر گوگد چند نفر است؟ 

آمـار سـال 1390 6هـزار و 8 نفـر بـوده و بـا توجـه بـه 
سرشـمارى در سـال 95 هنـوز آمـار جدید به دسـت ما 

است. نرسـیده 
حـوزة اسـتحفاظى و محـدوده شـهر چنـد 

هکتـار اسـت؟
مطابـق طـرح حریـم و خـط محـدوده در نقشـه جامـع 
شـهر حـوزة اسـتحفاظى مـا 1484 هکتـار و محـدوده 

شـهر نیـز 252 هکتـار اسـت.
شـهر گوگـد داراى چـه میـزان فضـاى سـبز 
اسـت و سـرانۀ هـر شـخص چقـدر معین شـده 

؟ ست ا
 8 تـا 9 هکتـار کـه سـرانه بـراى هـر فـرد 13 تـا 15 

محمود اشرفى در گفتگو با نگاه شهر

ــراث دار  ــد؛ می گوگ
ــاله ــى 4000 س تمدن

مهنـدس محمود اشـرفى نوش آبادى از سـال 79 بـا قبول تصدى 
پسـت شهرسازى وارد شـهردارى نوش آباد شـده و پس از 3 سال 
و نیم خدمت با حفظ سـمت، جانشـین و معاون شـهردار وقت بوده 
اسـت. در شـهریور 86 بنابر پیشنهادشـوراى اسالمى شـهر برزِك 
کاشـان مسئولیت شـهردارى آنجا را با حکم اسـتاندار اسبق، جناب 
آقـاى بختیـارى بـه عهـده گرفته و تـا خـرداد 90 در آنجا مشـغول 
بـه کار بـوده اسـت. همچنیـن از سـال 90 هـم بـه مدت 6 مـاه در 

فرمانـدارى آران و بیدگل مسـئولیت امور عمرانى را به عهده داشـته 
و پس از آن بنابه پیشـنهاد شـوراى اسالمى شـهر گوگد، مسئولیت 
شـهردارى شـهر را بـا حکـم اسـتاندار سـابق جنـاب آقـاى ذاکـر 
اصفهانـى پذیرفتـه اسـت. وى در دوره چهارم شـوراى شـهرگوگد 
در سـمت شـهردارى این شـهر ابقا شـده اسـت. مهندس اشرفى 
داراى دیپلـم فنى و معمارى ، فوق دیپلم روابط عمومى و کارشناسـى 

روابـط عمومى الکترونیک اسـت. 
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مترمربـع در نظر گرفته شـده اسـت. و شـهردارى گوگد 
هـر سـاله هزینه هـاى وافـرى را براى حفـظ و نگهدارى 
آن در بودجه سـاالنه منظور مى نمایدو بعلت کشـیدگى 
فضـاى سـبز بخصـوص در محـور گوگـد بـه گلپایـگان 
شـبکه هاى آبرسـانى کـه از آب چـاه شـهردارى تأمین 

مـى گـردد هزینـه بر مى باشـد.
از میان طرح هاى سـه گانۀ سـاماندهى شهرى، 

شـما هم اکنـون بـا کدامیک از 
آنهـا کار مى کنید؟

بـه   89 سـال  در  کـه  طرحـى   
شـهردارى گوگـد ابـالغ شـده طرح 
جامع شـهرى اسـت که بنابر بعضى 
از مسـائلى کـه تحت عنـوان رعایت 
حقـوق مکتسـبه مـى باشـد در این 
طـرح دیـده نشـده،االن بـه دنبـال 
تهیـه طرح تفصیلى شـهر هسـتیم 
که قـرارداد آن از طریق اداره کل راه 

و شهرسـازى اسـتان با مشـاور تنظیم شـده و در مرحله 
مقدماتـى اسـت و کـه شـهردارى بـا همکارى سـازمان 
خدمـات طراحـى اسـتان در حـال تهیـه نقشـه بهنگام 

باشـد. مى 
در طـرح جامـع چه مشـکالتى بوده کـه قرار 

اسـت در طـرح تفصیلى رفع شـود؟ 
در طرح هادى که قبال در دسـت شـهردارى بوده اسـت، 
محـدوده شـهر فراتـر از محـدودة فعلـى  کـه در طـرح 
جامـع دیـده شـده ، بوده اسـت و شـهردارى نسـبت به 
صـدور مجوزهـا و تفکیـک اراضـى و تغییـر کاربرى ها با 
اعمـال مـوارد در کمیسـیون 6001  قبـال اقـدام کرده و 
در پـى آن حقوقـى را براى جمعى از شـهروندان تعریف 
کـرده کـه متاسـفانه در طرح جامع دیده نشـده اسـت و 
بسـیارى از پالك هـاى تفکیکـى خارج از محدوده شـهر 
و در حریـم شـهر قـرار دارد ولى هم اکنون شـهردارى به 
دنبـال توسـعه محـدوده شـهر در بعضى نقاط اسـت که 
امیدواریـم  حقـوق مکتسـبه نیـز  در ایـن میـان رعایت 
شـود. موضـوع دیگـر از حقـوق مکتسـبه امـالك تـازه 
سـاز اسـت،چرا کـه هنـگام طرح تعریـض معابـر مجدداً 
در طـرح قـرار دارنـد. مورد سـوم توافق-نامه هایى اسـت 
که شـهردارى براى تفکیک بعضى از اراضى شـهرتنظیم 
کـرده کـه متاسـفانه مجـددا در طـرح فضاى سـبز قرار 
گرفته اسـت. ایـن کاربرى ها از طریق کارگـروه و کمیته 
کار مـاده 5 تـا حـدودى پیگیرى و حـل و فصل گردیده 
اما بحث این اسـت که در طرح تفصیلى انشـاء اهللا کلیه 

این مـوارد برطـرف گردد
مهمتریـن اقدامات عمرانى شـهردارى از زمان 

تصدى شـما تا کنـون چه بوده اسـت؟
 اولیـن طـرح مهـم کانالى بـوده بـه طـول 2,5 کیلومتر 
که از ضلع جنوبى شـهر تا انتهاى شـهر به سـمت ضلع 
شـمالى قرار داشـته اسـت. شـهرداران وقت بـا اقداماتى 
ایـن کانال را به شـکل ذوزنقه دیوارچینى سـنگى نموده 
بودنـد ولـى لـِب کار با توجه بـه اینکه از قسـمت میانى 
معابـر عبـور مى کـرد هیچ فضـا و عالئم ایمنى نداشـت. 
اقدامـى کـه انجـام شـد بـا هماهنگـى مدیریـت بحران 
اسـتان پـس از بازدیـداز محـل و صحبـت با مشـاورین، 
مقـدار ِدبـى آب عبـورى محاسـبه شـد و بـا تشـکیل 
کمیسـیون هاى فنـى توانسـتیم ایـن مسـیر دو و نیـم 
کیلومتر را لوله گذارى نمائیم . یکى از اقدامات شـاخص 

دیگـر که توانسـتیم در گوگد انجام دهیم، پوشـش روى 
کانالهـا درمعابـر فرعى بود کـه مورد رضایت شـهروندان 
هـم قـرار گرفـت. اقـدام بعـدى مـا جدول گـذارى معابر 
اصلـى بـود، بـا توجه بـه اینکـه لـِب نهرهـاى معابر هم 
سـطح با آسـفالت بودند و هرازچند گاهى شـاهد سقوط 
وسـایل نقلیـه بـه نهر هـا و برخـورد آن بـا درخت هـا 
بودیـم، جـدول گـذارى بـه عنـوان یـک  اقـدام ایمنـى 
و پیشـگیرانه انجـام شـد کـه بـه 
ایـن واسـطه حدفاصـل پیـاده رو و 
خیابـان نیـز مشـخص و ایمن شـد 
همچنیـن با توجـه به اینکـه اغلب 
شـاغلین گوگـد کشـاورز هسـتند 
در  کشـاورزى  هنـوز کرت هـاى  و 
دارنـد،  قـرار  مسـکونى  بافتهـاى 
نهرهـاى فرعـى در  ایمـن سـازى 
معابـر از لحـاظ ایمنى  و بهداشـت 
و سـیماى شـهرى نیـز در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه و بـه اجـرا درآمـد. توسـعه پـارك الله، 
توسـعه آرامسـتان، سـاخت سـرویس هاى بهداشـتى را 
داشـتیم و اجـراى طـرح هـاى هندسـى چند میـدان را 
داریـم. همچنیـن باید به به سـازى معابر کـه هزینه هاى 

وافـرى براى شـهردارى داشـت اشـاره کنـم. در چهار 
سـال گذشـته اکثـر معابر شـهر گوگـد کانیـو گذارى 
و آسـفالت گردیـد بطـور مثـال در سـال 94 بیسـت 
هـزار متـر مربـع پخـش آسـفالت و در سـال 95 این 
رقـم بـه بیسـت و دو هزار متـر مربع رسـید حفر چاه 
هاى دفع آبهاى سـطحى معابر و آزاد سـازى دو سـوم 
خیابـان ارگ بـه امامزاده و بخشـى از خیابان حافظ و 

شـاکریها نیـز انجـام گردید. 
شـهر گوگـد در زمینـۀ گردشـگرى چـه 

دارد؟  پتانسـیل هایى 
ارگ تاریخـى گوگـد را داریـم که درسـال  84 مرمت 
آن بـه پایـان رسـید و به دسـت رئیس جمهـور وقت 
بازگشـایى شـد. این بنـا در حدود 12 هـزار متر مربع 
مسـاحت دارد و توسـط هیئـت مدیـره شـرکت امین 
آسـایش که زیرمجموعه شـرکت سایپاسـت از خرده 
مالکیـن خریـدارى و مرمـت و بازگشـایى شـد کـه 
مجـددا طى یـک معامله بـه بخش خصوصـى واگذار 
شـد. غیـر از ایـن ارگ، مـا بقـاع متبرکه و یک سـرى 
کبوترخانـه هـا را داریـم کـه انتظارمـان از میـراث 
فرهنگى اسـتان اسـت که کار ثبت و مرمتى آنها را به 
انجام برسـاند.  همچنین شـهر گوگد شـهر مسطحى 

اسـت و اطرافـش برخـوردار از جاذبه هاى طبیعى اسـت 
و از طبیعـت سـبز و زیبایـى برخوردار اسـت .

در زمینـه اقتصاد مقاومتى تـا االن چه فعالیت 
هایى داشـته اید؟

بخـش  در  بخصـوص  ادارى  وضعیـت  کـردن  بهینـه 
شهرسـازى و عمـران کـه ایـن دو واحـد فعالیت هـاى 
خوبـى از خودشـان بـا در نظـر گرفتـن بحـث اقتصـاد 
مقاومتـى ارائـه داده انـد و بـراى هـر پـروژه بـا تشـکیل 
جلسـات کارشناسـى اقدام مى کنیم کـه موضوع اقتصاد 
مقاومتى در این جلسـات مطرح مى شـود و ما توانستیم 
بـا تشـکیل ایـن جلسـات بـا حداقـل هزینه هـا بهترین 
کارایـى و بـاز خورد مثبت را براى شـهر داشـته باشـیم. 
حتـى در انجـام امـور خدماتـى بـا تهیـه برنامه هـاى از 

پیـش تعییـن شـده اقـدام مى شـود.

اگر بخواهید شـهروندان شـهرهاى دیگر را به 
گوگد دعـوت کنید چـه مى گویید؟ 

چیـزى کـه مـا مى توانیـم پیشـنهاد بدهیـم اقامت یک 
شـب بـه یادماندنـى در ارگ گوگـد اسـت. بـا توجـه به 
سـوئیت هاى زیبـا و چایخانـه و رسـتوران مى تواننـد از 
این محیط زیبا اسـتفاده کنند. در فصول بهار و تابسـتان 
هـواى عـارى از هـر گونـه آلودگى کـه از فضاهاى سـبر 
شـهر گوگـد برخواسـته اسـت قطعاً بـراى هر مسـافر و 

گردشـگر بیـاد ماندنى مى باشـد
سخن پایانى؟

 6 هـزار نفـر در 252 هکتـار مسـاحت زندگى مى کنند. 
پراکندگى منازل مسـکونى در شـهر و وجود متراژ باالى 
معابـر، خدمـات بیشـترى را از شـهردارى طلب مى کند 
و شـهردارى بـا توجـه به بودجـه محـدودش و وضعیت 
پاسـخ گوى  نمى توانـد  مـردم،  اقتصـادى  نامناسـب 
نیازهاى شـهر باشـد و این سـبب شـده کـه هزینه هاى 
جارى شـهردارى پاسـخ گوى همه این موارد نباشـد. ما 
تالش مى کنیم بیشـتر بودجه شـهردارى را به سـمت و 
سـوى کارهـاى عمرانى ببریـم و زیرسـاخت ها را تعریف 
،  تـا هزینـه هاى جارى نیز به حداقل برسـد مشـکالت 
بعدى ما مشـکالت حمل و نقل شـهرى است. گلپایگان 

در فاصلـه 5 کیلومتـرى گوگـد قـرار دارد. بـا توجـه بـه 
اینکـه گوگـد فاقـد دسـتگاه ها و ادارات اجرایـى اسـت، 
ایـاب و ذهاب شـهروندان ما به مرکز شهرسـتان بیشـتر 
از شـهرهاى دیگـر اسـت. نمایندگـى ادارات در شـهر 
گوگـد وجـود نـدارد . به دنبـال سـرمایه گذارانى که مى 
شناسـیم مى-رویم، آنها عالقمند به سـرمایه گذارى در 
شـهر هستند ولى  شرایط مهیا نیسـت. اخیرا شهردارى 
اقـدام به تفکیک حـدود 7 هکتار زمین بـا موافقت اداره 
کل راه و شهرسـازى نمـوده کـه ایـن زمیـن را تحـت 
عنـوان صنایـع کارگاهـى مزاحـم شـهرى تفکیـک و با 
حمایـت مسـئولین انشـاءاهللا پـاى صنعت هم بـه گوگد 
بـاز شـود کـه قطعـا در بودجـه شـهردارى و وضعیـت 

اقتصـادى مردم شـهر هـم تاثیرگذار اسـت.

گلپایگان در فاصله 5 کیلومترى 
گوگـد قـرار دارد. بـا توجـه به 
اینکـه گوگـد فاقد دسـتگاه ها 
و ادارات اجرایـى اسـت، ایاب و 
ذهـاب شـهروندان ما بـه مرکز 
شهرسـتان بیشـتر از شهرهاى 

اسـت. دیگر 
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نگاه شهر در گفت و گو با شهردار گلشهر گلپایگان

گلشهر؛ 
گِل بوستان گلپایگان

جمعیت گلشهر چقدر است؟
گلشـهر از توابـع شهرسـتان گلپایـگان و بـا جمعیتـى 
بالـغ بـر 10 هزار نفـر از تجمیـع 4 روسـتاى کنجدجان 
، فیالخص، وداغ و ورزنه تشـکیل شـده اسـت. این شـهر 
در فاصلۀ حدود 170 کیلومتر از مرکز اسـتان، در مسـیر 
جـادة ارتباطـى اسـتان اصفهـان بـه اسـتانهاى غربـى و 
شـمال غربى کشـور واقع شـده اسـت. محدوده شـهرى 
آن حدود 947 هکتار  وحریم شـهر 11هزار و494 هکتار 

مى باشد.
گلشـهر درچه مرحلـه  اى از طرح هـاى 3 گانۀ 

سـامان دهى شـهرى قرار دارد؟
تـا ابتـداي سـال 1393  از طـرح هـادى اسـتفاده مـی 
گردیـد و با پیگیرى هاى انجام شـده طرح جامع شـهري 
درسـال 1393 ابـالغ شـد و فعـال در حـال اسـتفاده از 
طرح جامع هسـتیم. اما این طـرح ایرادات زیـادى دارد و 
پى گیـر آن هسـتیم که طـرح جامع را بـه طرح تفصیلى 
تبدیـل کنیم ولى بـه علت محدوده باالى شـهر و هزینه 
هـاي زیـاد طـرح تفصیلـی تـا کنون موفـق به تهیـه آن 

نشـده ایم.
چه مشکالتى در طرح جامع وجود دارد؟

طرح جامع مشـکالت خاصـى دارد و خیلـى از مواردش 
هـم قابـل اجرا نیسـت. یکـى از معایب آن عـدم تطبیق 
معابـر، عـرض گذرهـا و کاربـرى اراضـى با وضـع موجود 
اسـت. از دیگـر مشـکالت ایـن طـرح عـدم پیـش بینى 
کاربـرى هـاى مـورد نیاز جهـت توسـعه و اجـراى پروژه 

هـاى عمرانى  شـهر مى باشـد.
منابع درآمدى شـهردارى از چه منابعى تامین 

مى شود؟
کسـب،  عـوارض  خـودرو،  عـوارض  حاضـر  درحـال 
پروانه هـاى سـاختمانى وخودیـارى کـه بابـت مـواردى 
چـون آسـفالت معابـر اخـذ مى شـود بـه عـالوه مبحـث 
ارزش افـزوده منابـع درآمـدى شـهردارى هسـتند ولـى 
بیشـترین درآمد از طریـق ارزش افزوده حاصل مى شـود 
مشـکالت گلشـهر در زمینه مدیریت شهرى 

؟ چیست
یکى از مشـکالت این شـهر بافت فرسـوده، پراکندگى و 

وسـعت زیـاد شـهر و معابر خاکى اسـت .بـه علت عرصه 
وسـیع امالك که عمدتاً فاقد سند مالکیت نیز میباشندو 
از طرفـى خدمـات رسـانى بـراى ایـن فضاهـاى بـزرگ 
و پراکنـده هـم بسـیار مشـکل اسـت و همچنیـن وجود  
محـور اصلـى ترانزیتـى که از داخل شـهر عبـور مى کند 
و محاسـن و معایبـى دارد. معایـب آن به این دلیل اسـت 
که 13 کیلومتر مسـیر در داخل شـهر میباشـدوخدمات 
رسـانى ایـن فاصله براى شـهردارى سـخت اسـت. البته 
اگرهـم این محور نباشـد، تردد کاهش یافته و مشـکالت 

اقتصـادى ایجاد مى شـود.
بودجـه شـهردارى گلشـهر بـر چه مقـدارى 

بسـته شـده است؟
و700  میلیـارد  ایـن شـهردارى 2  سـال 95  بودجـه 
میلیـون تومـان تنظیـم شـد. 650 میلیـون هزینه هـاى 
جـارى و2 میلیـارد و100 میلیـون هم بـراى هزینه هاى 
عمرانى میباشـد و در 5 ماه گذشـته 900 میلیون از این 

بودجـه محقق شـده اسـت.
از جاذبه هـاى گردشـگرى گلشـهر برایمـان 

علـى نیکبخـت متولـد 1356  فارغ التحصیل کارشناسـى مدیریت دولتى ازدانشـگاه پیام نورگلپایگان وکارشناسـى ارشـد مدیریـت دولتى از 
دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نراق اسـت. وى درسـال 81 که شـهردارى گلشـهر تاسـیس شـد مدتى مسـئول امور مالى  آنجا بوده  تا در نهایت 
در تاریخ 18 دى ماه سـال 1391 ، به عنوان سرپرسـت این شـهردارى انتخاب شـده اند و سـپس در 11 اردیبهشت سـال 92 با حکم استاندار 

اصفهان به سـمت شـهردار گلشـهر منصوب گردیده اندکه تا به امروز در این سـمت مشـغول خدمت اسـت.
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. یید بگو
قلعـه تاریخـى وداغ از جاذبه هاى گردشـگرى اسـت که 
در ایـن 2 سـال اخیر بـر روى آن مطالعاتـى انجام گرفته 
و بـا همکارى سـازمان میـراث فرهنگى به دنبـال جذب 
سـرمایه گذار براى بازسـازى آن هسـتیم. آستان متبرکه 
امـام زاده دانیـال(ع) و همچنیـن بقعه صالـح پیغمبر(ع) 
هـم کـه در بلنـدى کوه قـرار گرفتـه  از دیگـر جاذبه هاى 
مذهبـى و گردشـگري این شـهر هسـتند. همچنیـن از 
قدیـم دشـتى بـه عنـوان آذر آبـاد در ایـن منطقـه وجود 
داشـته و دارد که آن هم جاذب توریسـم اسـت و نیاز به 
سـرمایه گـذار دارد. اما با وجـود فراخوان هنـوز براى این 

دو مـورد سـرمایه گذارى جذب نشـده اسـت. 
سـرانه فضـاى سـبز گلشـهر بـه ازاى هر نفر 

چنـد متر اسـت؟
سـرانه فضـاى سـبز بـراى هر نفـر 20 متـر اسـت و در 
طـرح جامـع هـم نزدیک بـه 28 متر دیده شـده اسـت. 
اینجا منطقه ایسـت که شـغل غالـب مردم کشـاورزى و 
دامـدارى اسـت و از آخریـن منطقه مسـکونى کـه خارج 
مى شـویم بـا مـزارع روبـرو هسـتیم، از ایـن رو نیـازى به 

فضاى سـبز بیرون شـهرى احسـاس نمیشـود..
آیا دچار مشکالت کم آبى هم هستید؟

کـم آبـى از مشـکالت بـزرگ  سـال هاى اخیـر اسـت. 
و هرسـال بـا پاییـن رفتـن سـطح آبهـاى زیـر زمینى و 
خشـک شـدن چاه هـاى آب کشـاورزى متقابـًال سـطح 
زیرکشـت و درآمـد کشـاورزان نیـز کاهـش مـى یابـد و 
ما شـاهد مهاجـرت شـهروندان به گلپایگان و شـهرهاى 

بزرگتر هسـتیم.
اقتصـاد  تحقـق  جهـت  در  اقداماتـى  چـه 

داده ایـد؟ انجـام  مقاومتـى 
شهردارى گلشـهر در راستاى اجراى سیاستهاى اقتصاد 
مقاومتى سـال گذشـته اقدام به راه انـدازى کارگاه تولید 
بلـوك و جـدول نمـود و بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـا و 
نیروهـاى بومـى در ایـن کارگاه عالوه بر تامیـن نیازهاى 
شـهردارى، تولیـدات ایـن کارگاه بـا قیمـت مناسـب به 
شـهردارى هـا و پیمانکاران عرضه مى گـردد. به عالوه در 
بحث آبیارى فضاى سـبز، سـال گذشـته آبیارى پارك ها 
را مجهز به سیسـتم آبیارى تحت فشـار کردیم و اینگونه 
مصـرف آب را پاییـن آوردیم. همچنین هزینه هاى جارى 

شـهردارى را هـم تا حـد امکان کاهـش دادیم.
مهـم ترین فعالیت هـاى عمرانى شـما از زمان 

تصدى این پسـت چـه اقداماتى بوده اسـت؟
تجهیـز و راه انـدازى سـاختمان نیمه کاره آتش نشـانى، 
تجهیـز و راه انـدازى سـالن نیمـه کاره ورزشـى 9 دى 
گلشـهر، تمرکز بر آسـفالت معابـر وجدول گـذارى اغلب 

در  مسـیل  کانـال  دیواره سـازى  کوچه هـا، 
4 محلـه، افتتـاح پـل بـزرگ بـراى مسـجد 
حاشـیه  آسـفالت  وداغ،  صاحب الزمان(عـج) 
بلـوار اصلـى شـهر، احـداث بلـوار نگارسـتان، 
انجـام سـنگ فـرش پیاده روهـا، آزادسـازى 
معابـر و تخریـب منازل مسـکونى در مسـیر، 
در دسـتورکار قرار دادن احـداث میدان بزرگ 
ورودى شـهر در محلـه ورزنـه، مشـارکت بـا 
حـوزه مقاومـت بسـیج درخصـوص سـاخت 
سـالن شـهردارى محلـه ورزنـه، زیر سـازى و 
تسـطیح معابر خاکى، عملیـات نصب پالك و 
کدپسـتى منازل و واحدهـاى تجارى، ممیزى 
امالك سـطح شهر، سـاماندهى گلزار شهداى 
خریـد  سـبز،  فضـاى  توسـعه  وداغ،  محلـه 
ماشـین آالت و تجهیـزات مـورد نیـاز آتـش 
نشـانى از جملـه کارهـاى عمرانى شـهردارى 

گلشـهر بوده اسـت.
ایـن  عمومـى  بهداشـت  وضعیـت 

شـهر چگونـه اسـت؟
وضعیـت بهداشـت عمومـى بـا توجـه بـه 
نسـبتا  شـهر  فرسـوده  بافـت  و  پراکندگـى 
خوب اسـت ولى ایده آل نیسـت. گلشـهر فاقد 
بیمارسـتان اسـت و فقط 1 مرکز  بهداشـت و 
درمانـى دارد، و از آنجـا که مردم منطقه اغلب 
کشـاورز و دامـدار هسـتند و درخانه هاى خود 
دام نگهـدارى مى کننـد برخـى از مشـکالت 
بهداشـتى ایجـاد مـى شـود و ایـن موضـوع 

معضلـى براى شـهر اسـت.
چـه اقدامـات بـراى مبحـث تغییر 

انجـام داده ایـد؟ کاربرى هـا 
حفـظ کاربرى زمین از جمله اقداماتى اسـت 
کـه مرتبـط بـا جهـاد کشـاورزى شهرسـتان 
اسـت امـا مـا هـم در تـالش بـراى حفـظ 
زمین هـا هسـتیم، البتـه مشـکل آنچنانى در 
ایـن رابطـه نداریـم چون بافـت پُر نداشـته و 
اغلـب خالى هسـتند. بنابراین امکان سـاخت 
و سـاز بـراى مـردم در ایـن بافت هـاى خالـى 
وجـود دارد ولـى اگر چنیـن اتفاقى هم بیافتد 
هـم شـهردارى وهم جهاد کشـاورزى برخورد 

مى کنند.
وضعیـت حمـل و نقل عمومـى این 

شـهر چطور اسـت؟
در گلشـهر ترمینال مسـافربرى وجود ندارد. 
در حال حاضر 49 دسـتگاه تاکسى،4 دستگاه 

گلشهر 
از توابع 

شهرستان 
گلپایگان و با 
جمعیتى بالغ 
بر 10 هزار 

نفر از تجمیع 
4 روستاى 
کنجدجان ، 

فیالخص، وداغ 
و ورزنه تشکیل 

شده است. 
این شهر در 
فاصلۀ حدود 
170 کیلومتر 

از مرکز استان، 
در مسیر جادة 
ارتباطى استان 

اصفهان به 
استانهاى 

غربى و شمال 
غربى کشور 
واقع شده 

است.

مینـى بـوس و1 دسـتگاه ون در بخـش 
حمـل و نقـل شـهرى فعـال مى باشـند. 
در سـال جـارى بـا آغـاز طـرح نوسـازى 
حمـل  واحـد  فرسـوده،  هـاى  تاکسـى 
و نقـل شـهردارى نسـبت بـه ثبـت نـام 
تاکسـى هـاى بـا عمر بـاالى ده سـال در 
طـرح مذکـور اقـدام نموده و تاکنـون 10 
دستگاه تاکسـى جدید وارد ناوگان حمل 

و نقل شـده اسـت.
از  شـما  انتظـارات  پایـان،  در 

چیسـت؟ مسـئوالن 
از مواردى که درسـال جـارى قابل طرح 
میباشـد .بـر اسـاس اصالحیه اییـن نامه 
اجرایـى مـاده 12 قانـون نظـام صنفـى 
حـذف اسـتعالم صـدور پروانـه کسـب از 
شـهرداریها بـه همـراه داشـته کـه ایـن 
شـهرداریها  درامـد  کاهـش  باعـث  امـر 
و عـدم نظـارت مناسـب بـر مکانـى کـه 
صنـف دائـر میشـود  گردیده اسـت واین 
درحالـى اسـت کـه خدمـات بـه اصناف 
توسـط شـهرداریها ارائه میگردد وبا آیین 
نامه جدید مشکالت شـهرداریها درحوزه 

اصنـاف افزایـش یافته .
یکـى دیگر از مسـائل حوزه حریم شـهر 
گلشـهر معادنى اسـت که حدود 8 سـال 
اسـت که تعطیل هسـتند در صورتى که 
پیگیرى هایـى بـراى راه انـدازى مجـدد 
ایـن معـادن شـده ودر صـورت راه اندازى 
مجـدد اشـتغال زایى خوبـى بـه همـراه 

خواهد داشـت .
مـورد دیگر وجود 100 واحد تراشـکارى 
در گلشـهر اسـت. زمانى که معـادن فعال 
آنهـا کار مى کردنـد ولـى  بـراى  بودنـد 
تولیـد دسـتگاه هاى  در  بیشـتر  اکنـون 
صنعتى هسـتند و ما درصـدد دایر کردن 

صنایـع کارگاهى بـراى آنها هسـتیم.
و در آخـر مسـالۀ محـور ترانزیتى اسـت 
کـه از این شـهر عبـور مى کند و سـاالنه 
بـراى  زیـادى  ومالـى  جانـى  خسـارات 
شـهر گلشـهر بـه همـراه دارد و انتظار ما 
رسـیدگى بیشـتر اداره راه و شهرسـازى 
فـوق  محـور  سـاماندهى  درخصـوص 

میباشـد .
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شـهر کامو و چوگان از نادر شـهرهاى بکِر خوش آب و هواى ایران اسـت 
کـه در میـان عطر گل هاى محمدى و چشـمه هاى گوارا شـناور اسـت. این 
شـهر نزدیـک به 2500 متر از سـطح دریـا ارتفـاع دارد و داراى جاذبه هاى 
گردشـگرى طبیعى و تاریخـى ویژه اى هم چـون آبشـار 185 مترى پاکله، 
تنهـا برج مسـکونى و تاریخى کشـور، بـرج میرزا خان، آسـیاب هـاى آبى 
کنار رودخانه، برج شـیخى، سـفره هاى بسـیار زیبا و معـروف کامو، صنایع 
دسـتى بـى نظیِر کامـال طبیعـى، لبنیات خـوش خـوراك و گـوارا، گل هاى 
بهشـتى محمدى، گردو، فنـدق و میوه هاى سـردرختى و مخصوص مناطق 
سردسـیرى است. شـهر کامو و چوگان آخرین نقطۀ گل خیز منطقۀ کاشان 
اسـت که مراسـم گلچینى و عـرق گیرى در آن تـا 25 خردادمـاه ادامه دارد. 
ایـن شـهر به زودى میزبـان 25 هزار گردشـگر بین المللى عاشـق نجوم و 
سـفرة بیکـران آسـمان آبى خواهـد بود چرا که تـا چندى دیگر یکـى از 10 

رصدخانـۀ مجهـز جهان در آن بـه بهره بردارى خواهد رسـید.
مهنـدس غالمرضـا بابائیان اولین شـهردار شـهر کامو و چـوگان پس از 
تفکیـک ایـن دومحله به دوشـهر مجـزا اسـت. وى دانـش آموختۀ مقطع 
کارشناسـى ارشـد مدیریت جغرافیاى شـهرى اسـت و سـابقۀ 15 سـال 
خدمت بعنوان کارمند وزارت کشـور را در کارنامـۀ  کارى خود دارد. مهندس 
بابائیان حدود 5 سـال در شـهردارى شـهر دهق در سمت مسئول حراست 
بوده و پس از آن 8 تا 9 سـال در شـهردارى جوشـقان قالى در پسـت هاى 
مختلـف خدمـت نموده اسـت که پـس ازآن به دلیل اشـراف ایشـان بدین 
منطقـه در تاریـخ 1392/9/29 بـا حکم اسـتاندار محترم به عنـوان اولین 
شـهردار شـهر کامـو و چـوگان منصوب شـده اسـت. این شـهر بـه دلیل 
عدم برخوردارى از شـوراى شـهر، با قائم مقامى شـورا بوسـیلۀ اسـتاندار 

محترم بـه فعالیت خـود ادامه مـى دهد.

منطقـه در کنـار منطقـه اى کویـرى مانند کویر کاشـان، 
شـهرى بـا آب وهواى سردسـیرى و مطبوع را بـراى ما به 
ارمغـان آورده اسـت. ایـن شـهر داراى آب بسـیار فراوانى 
اسـت از بضاعت هـاى بسـیار خـوب ایـن منطقـه جهت 
ایجـاد درآمدهـاى پایدار درزمینۀ گردشـگرى بـا رویکرد 
لـذت بردن گردشـگران از جشـنوارة عرقیات، اسـتفاده از 
رصدخانـه و سـرمایه گذارى در بخش هـاى کشـاورزى، 
دامـدارى و امـور مربـوط بـه اسـکان مسـافران بـه خاطر 
حـدوث در کریـدور گردشـگرى کاشـان، قمصـر، ابیانـه، 
مشـهد اردهـال و برزك اسـت کـه در سـال هاى آینده از 

بضاعت بسـیار روشـنى برخـوردار خواهـد بود.
 آیـا مبحـث ارزش افـزوده با توجه بـه صنایعى 
که در نزدیکى این شـهر اسـت، به خوبـى رعایت 

؟ د مى شو
چندین سـال اسـت که دیگر مناطقى مانند شهرك هاى 
را  ارزش افـزوده  عـوارض  مسـتقیم  به صـورت  صنعتـى 

نمى پردازنـد بلکـه این عـوارض ابتدا باید بـه خزانۀ دولت 
واریز شـود و سـپس بر اسـاس آیتم هایـى چون جمعیت 

و... در میـان شـهردارى هاى اسـتان توزیع مى شـود.
 آیـا از طریـق فـروش تراکـم هـم درآمـدى 

داریـد؟
خیر.

 از میان طرح هاى سـه گانۀ سـاماندهى شهرى، 
شـما با کدام یک در حال ادارة شـهر هستید؟

طـرح مورداسـتفادة ما طـرح هادى اسـت. منتهـا زمانى 
کـه جوشـقان و کامـو یکى بودنـد این طرح اجرا مى شـد 
امـا قبـل از انتـزاع طـرح جامع در حـال مطالعه بـود و با 
توجـه بـه پیگیرى هایـى کـه انجـام دادیـم طـرح جامع 
قبلـى منسـوخ اعالم شـد و مجـدداً بـا مشـاورانى جدید 
از سـوى سـازمان راه و شهرسـازى قرارداد بسـته شـد و 
مشـاور موظف به بازبینـى و تکرار مطالعات شـد که اآلن 
2 سـال و نیـم اسـت ایـن مطالعـه در حال انجام اسـت و 

 جمعیت شهر کامو و چوگان چقدر است؟
بالغ بر 2500 نفر.

 بودجـۀ مصـوب سـال 1395 بـر چه رقمـى 
بسته شـده و چه میزان از آن محقق شـده اسـت؟

بودجۀ  سـال 1395 بر مبلغ 5 میلیارد ریال بسـته شـده 
کـه میـزان 600 میلیارد ریـال در نیمه اول سـال محقق 

شـده است.
 لطفـاً بـراى مخاطبانمان از مسـیرهاى کسـب 
درآمـد پایدار شـهرى بـا توجه به پتانسـیل هاى 

شـهر کامو و چـوگان بگویید.
چنانچـه ایـن شـهر را به صـورت حرفـه اى موردمطالعـه 
قـرار دهیـم متوجـه این نکته خواهیم شـد که این شـهر 
داراى پتانسـیل هاى بسـیار قـوى درزمینـۀ گردشـگرى 
اسـت. حـدوث بـاالى ارتفـاع ایـن شـهر از سـطح دریـا، 
چیـزى نزدیـک بـه 2500 متر هسـت کـه امرى بسـیار 
نادر در میان شـهرهاى کشـور است. سردسـیر بودن این 

مهمانى گالب و انگور بر 
سفره هاى کامو و چوگان

نگاه شهر در گفتگو با شهردار کامو و چوگان:



نشریه داخلى سازمان همیارى
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شهر کامو و 
چوگان از نادر 
شهرهاى بکِر 
خوش آب و 
هواى ایران 
است که در 

میان عطر گل 
هاى محمدى 
و چشمه هاى 
گوارا شناور 

است و داراى 
جاذبه هاى 
گردشگرى 
طبیعى و 

تاریخى ویژه 
اى هم چون 
آبشار 185 
مترى پاکله، 

تنها برج 
مسکونى و 

تاریخى کشور، 
برج میرزا 

خان، آسیاب 
هاى آبى کنار 
رودخانه و برج 
شیخى است. 

فکـر مى کنـم کـه پیـش از عیـد طـرح جامع 
نیـز ابالغ شـود.

 در طـرح هـادى بـا چـه مشـکالتى 
روبـرو هسـتید؟

نزدیـک بـه 85 مـورد مشـکل در ایـن زمینـه 
شناسایى شـده کـه به صـورت مکتوب بـه اداره 
کل راه و شهرسـازى و مشـاور مربوطـه ارائـه 
کردیـم کـه نزدیـک بـه 85 درصـد از آن هـا 
برطرف شـد. مشـکالتى نظیر حقوق مکتسبه 
بـه خاطـر جدایـى دو محلـه، نقاطـى کـه در 
محـدوده بـوده اسـت و حـاال در طـرح جامـع 
وارد حریـم شـده اسـت، خیابان هـا و معابـرى 
کـه نیـاز داشـتیم عـرض آن ها بیشـتر باشـد 
کـه این گونـه نبود، خدمات شـهرى کـه دیده 
نشـده بود ازجملـه پارکینگ و خدمـات ادارى 
و فضـاى سـبز و از همـه مهم تـر، بزرگ تریـن 
مشـکلى کـه مـا در طـرح هـادى داشـتیم 
راسـتاى  در  اصلـى  سیاسـت گذارى هاى 
گردشـگرى کـه توانمنـدى اصلـى ایـن شـهر 

اسـت دیـده نشـده بود.
 فکـر مى کنید این مشـکالت ناشـى 

چیست؟ از 
بـه نظرم یکـى از مشـکالت کلیـدى که همۀ 
شـهردارى ها درزمینـۀ طرح هـاى سـه گانه بـا 
آن روبـرو هسـتند این اسـت کـه سـازمان راه 
و شهرسـازى قراردادى را با مشـاوران مى بندد 
و آن هـا طـرف حسـاب سـازمان مى شـوند تـا 
یکـى از طرح هـا را براى سـازمان آمـاده کنند. 
نظـارت بر این موضوع نیز توسـط سـازمان راه 
و شهرسـازى انجام مى شـود و آنچه قرار اسـت 
به عنـوان چکیـده مطالعـات انجام شـده بیایـد 
و در بسـتر یک شـهر بنشـیند، تحـت مطالعه 
سـازمان قـرار مى گیـرد و متأسـفانه تنهـا در 
شـرایط خاصى از شـهردارى ها نظرسـنجى به 
عمـل مى آیـد و از ابتدا مشـاور و شـهردارى با 
یکدیگـر وارد همکارى نمى شـوند، یعنى طبق 
نظـر شـهردارى کار پیـش نمى رود و سـازمان 
را به عنـوان مشـاور ایـن موضوع قـرار مى دهد 
کـه عمالً شـهردارى به عنـوان مهم تریـن نهاد 
حـاال  و  مى شـود  فرامـوش  موضـوع  درگیـر 
شـهردارى بایـد بیاید و با این نـوع برنامه ریزى 
پیشـرفت خـودش را بـراى 20 یـا 30 سـال 
آینـده آمـاده کنـد و به مـردم خدمـات بدهد 
امـا چـون به صـورت حرفـه اى ایـن کار انجـام 
نمى شـود، مشـکالتى را ایجاد مى کند و شـما 
مى آیـى و مى بینـى کـه طرحى به شـهردارى 
ابالغ مى شـود و تازه مشـکالت آغاز مى شـود و 
شـهردار و مسئول فنى باید بیایند و مشکالت 
را شناسایى کنند و ببرند به کمسیون و شروع 
بکننـد بـه حـل ایـن مشـکالت درحالى کـه 
خیلـى راحـت مى تـوان زمانـى که ایـن طرح 
تهیه مى شـود مشـکالت را با شناخت موضوع 
برطـرف کـرد که بحمـداهللا با همیـارى آقایان 
مهنـدس طرفـه و مهندس غالمـى و مهندس 
اسـدى و همکارانشـان و بـا توجـه بـه اینکـه 
قائم مقام شـوراى شـهرمان هم آقاى اسـتاندار 

بودند، توانسـتیم بسـیارى از مشـکالت را حل 
کنیم.

مهم تریـن فعالیت هـاى عمرانى شـهردارى را 
بیـان کنید.

در چنـد سـال گذشـته ما فعالیت هاى بسـیار 
بزرگ تریـن  از  یکـى  داشـته ایم،   خوبـى 
پروژه هایـى کـه مـا در شـهر کامـو و چـوگان 
اجـرا کردیـم بحـث بازگشـایى 6 کیلومتـر از 
مسـیل اصلـى رودخانـۀ کویـر کامو بـود که با 
توجـه به بررسـى هایى کـه از طـرف مدیریت 
بحران اسـتان اعالم شـده بـود و بررسـى هایى 
کـه ما به صـورت جغرافیایى انجـام داده بودیم 
و تجربیاتـى کـه مردم محل داشـتند از میزان 
سـال هاى حـدوث سـیل در ایـن منطقـه که 
50 سـاله اسـت باخبر شـدیم. درمجموع این 
مطالعـات بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه دورة 
سـیل رودخانـه بـه همیـن زودى هـا خواهـد 
بـود و نتیجـۀ دوم آن ایـن بـود که اگر سـیلى 
حـادث شـود در 3 نقطـه، تمـام شـهر را دچار 
مخاطـره خواهد کرد و تمام زیرسـاخت ها را از 
بیـن خواهـد برد. همین مسـئله باعث شـد تا 
پیگیـر اخـذ مجوزهـاى الزم از مراجع مربوطه 
دسـتگاه ها  جمعـِى  حضـور  بـا  و  برآمدیـم 
میـزان  باالتریـن  بـا  توانسـتیم  محـل  در 
همیـارى و همـکارى ایـن 6 کیلومتـر مسـیر 
رودخانـه بازگشـایى کنیـم و اآلن هـم پس از 
پیگیرى هایـى که از تهران انجـام دادیم، حدود 
500 میلیـون تومان با تصویـب هیئت وزیران 
به محـض  اهللا  انشـا  کـه  رسـید  نتیجـه  بـه 
تخصیـص اعتبـار در خصوص موضـوع دیواره 
چینـى رودخانه نیـز اقدام خواهیـم کرد. یکى 
دیگـر از مباحث عملیاتى ما آماده سـازى جادة 
سرچشـمه مان بـود. این جـاده کـه نزدیک به 
3 کیلومتـر اسـت دسترسـى مناسـبى بـراى 
توریسـت هاى داخـل اسـتان نبـود بـه همین 
جهت این مسـیر بازسازى و زیرسـازى شد. از 
دیگـر پروژه هـاى مهم جادة کنـار رودخانه بود 
کـه به صـورت کامل تمامى مسـیر زیرسـازى 
و آسـفالت شـد. ایـن خیابان، خیابانـى بود که 
دسترسـى اصلى شهر است و مشکالت خیلى 
زیـادى داشـت کـه بحمـداهللا در زیرسـازى و 
آسـفالت بـه نتیجه رسـید. همچنیـن احداث 
خیابـان مفتـح و برق رسـانى ایـن خیابـان را 
داشـتیم کـه پـس از اقدامـات پایـه احـداث 
روشـنایى آن نیـز انجام شـد. این جـاده مانند 
کریـدورى اسـت کـه دورتـادور شـهر کامـو و 
چـوگان را پوشـش مى دهـد. حـدود 5 هـزار 
متـر جدول کشـى خیابان هـاى اصلـى شـهر 
و آسـفالت کامـل جاده هاى شـهر را داشـتیم. 
احـداث بلـوار محلـۀ چـوگان و برق رسـانى به 
ایـن ناحیـه نیز به صـورت کامل و عالـى انجام 
شـد. ایـن بلـوار در حـدود طـول 500 متـر و 
عـرض دوتـا 8 متر و روفوژ وسـط کـه در یک 
الیـن هم اکنون به بهره بردارى رسـیده اسـت. 
تصحیح و آماده سـازى سرچشـمه بنـاب کامو 
را داشـتیم که نقطـه اصلى مرکز گردشـگرى 

شـهر اسـت و در حال حاضر مشـغول آماده سازى طرحى 
بـراى آن هسـتیم و بـا مشـاوران خوبـى نیـز قـرارداد 
بسـته ایم. برداشـت اولیه ما 300 هکتار بوده اسـت. آنچه 
در نظـر گرفته ایـم 100 هکتار بوده و بـراى 25 هکتار آن 
طـرح جامعـى در حال تهیـه داریم که به یـارى خدا پس 
از بـه نتیجـه رسـیدن طـرح، آمـاده ورود سـرمایه گذاران 
خواهـد بـود. از دیگـر اقداماتـى کـه انجـام داده ایم چون 
شـهردارى زمینـى از آن خـود نداشـت، در مـورد زمینى 
11000 متـرى بـا آموزش وپـرورش قـرارداد بسـتیم. اول 
کار مدرسـه داخـل آن را مرمـت کردیـم و اآلن داخل آن 

مدرسـه کارهـاى شـهردارى در حـال رتق وفتق اسـت.
درزمینۀ  اقتصاد مقاومتى چه اقداماتى انجام داده اید.

در ایـن راسـتا ما چنـد تا کار انجـام دادیم کـه مهم ترین 
آن ایـن بـود کـه آمدیم و حرفه هایى که مـردم از قدیم به 
آن اشـتغال داشـتند را در دو سـه زمینه مثل سـفره بافى 
کامـو بـا قدمـت بسـیار زیـادى کـه دارد احیـاء کردیم و 
شـهردارى محل هایـى را در اختیـار مـردم گذاشـت و 
کارگاه هایـى احـداث شـد. بحث کشـت گل محمـدى را 
از طریـق تأسـیس شـرکت تعاونـى کویـر کامـو که یک 
شـرکت خودجوش مردمى اسـت پى گرفتیم و توانستیم 
طـى دو سـه سـال 70 هکتـار زمین را به کشـت این گل 

خوشـبوى بهشـتى اختصاص دهیم.

 نقـاط ضعـف و فرصت هـا و تهدیدهاى شـهر 
کامـو و چـوگان چه هسـتند؟

نقـاط قـوت: رودخانه به عنـوان زه کش آب هاى سـطحى، 
شـیب خیلـى مناسـبى بـراى دفـع آب هـاى سـطحى 
و فاضـالب شـهرى، خـاك بسـیار حاصـل خیـز بـراى 
کشـاورزى، حدوث این شـهر به عنوان کریـدور مواصالتى 
توریسـم داخلـى ابیانه کاشـان، مشـهد اردهـال و قمصر 
حـدوث رصدخانـه ملّى ایران در این شـهر، ارتفاع بسـیار 

مناسـب از سـطح دریـا و ....
نقـاط ضعـف: نداشـتن شـبکه جمـع آورى فاضـالب یـا 
سیسـتم جمـع آورى و دفـع آب هاى سـطحى بـه خاطر 
سـنگى بودن بستر شهر، عمق کم سـفره هاى زیرزمینى 
کـه هـم عجیب اسـت هـم جالب و هم مشـکل زا، سـیل 

گیـر بـودن منطقـه دفع فاضـالب بـه رودخانه.
تهدیدها: سـیل، زلزله، بافت به شـدت فرسـوده و سـنتى 
منـازل، گسـل هاى مختلـف و معادنى کـه در اطـراف ما 

مـدام در حـال انفجارهاى حاصل از اکتشـاف اسـت.
از همیارى شما بسیار ممنونیم.

 سخن شهردار
محـل  به عنـوان  شـهر  ایـن  شناسـایى  بـه  توجـه  بـا 
رصدگاهـى جهـان، ایـن امـر موجبـات جـذب 26 هـزار 
گردشـگر علمـى در سـال مى شـود که بـا احتسـاب 60 
دالر هزینـه سـفر روزانه بـراى هر گردشـگر در بازه زمانى 
10 روزه، عایـدات گردشـگرى آن بالغ بـر 1506 میلیـون 
دالر خواهـد بـود. ایـن رقـم مى توانـد موجبـات جـذب 
گردشـگر داخلـى نیـز شـود که ایـن میـزان درآمد نقش 
بسـزایى در توسـعه اقتصـاد گردشـگرى منطقـه خواهد 
داشـت. ورود گردشـگران خارجـى به تنهایـى موجبـات 
ایجـاد اشـتغال بـراى 3500 نفـر به صـورت مسـتقیم و 
6000 نفـر به صـورت غیرمسـتقیم مى شـود. حـال ایـن 
تعـداد در بخـش اعظمـى از جمعیـت شـهر را پوشـش 
مى دهـد و موجبـات جذب نیـروى کار را از سـایر مناطق 

داشـت. خواهد 
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نگاه شهر در گفت وگو با شهردار بهاران

  بهاران؛شهر برجهاى 
کبوتر و خانه هاى قدیمى

  

 شما چندمین شهردار شهر بهاران هستید؟
سومین شهردار.

 پیـش از شـما چـه کسـى عهـده دار سـمت 
شـهردارى بـوده اسـت؟

آقاى نصوحیان.
 جمعیت شهر بهاران چقدر است؟

حدود 12 هزار نفر.
 بـا توجـه بـه طرح هـاى سـه گانۀ سـاماندهى 
شـهرى اعم از طـرح هـادى، طرح جامـع و طرح 
تفصیلـى کـه تبیین کننـدة رشـد یـک شـهر 
ایـن طرح هـاى  از  از کدام یـک  هسـتند، شـما 
سـه گانه در ادارة امور شـهرى اسـتفاده مى کنید؟

طــرح تفصیلــى مــا در ســال 95 ابالغ شــده و در حــال 

حاضــر نیــز بــا طــرح جامــع کار مى کنیــم و بــراى طــرح 
تفصیلــى هــم قــراردادى بــا مشــاور بســته ایم و در حــال 
انجــام آن هســتیم کــه تابه حــال حــدود 30 درصــد ایــن 

طــرح محقــق شــده اســت.
ــا در طــرح جامــع مــواردى کــه مختــص   آی

ــده؟ ــر گرفته ش ــت در نظ ــاران اس ــهر به ش
ــکالت  ــع مش ــاى جام ــوالً طرح ه ــن معم ــر م ــه نظ ب
ــدون  ــچ کارى ب ــع هی ــد و به تب خــاص خودشــان رادارن
ــار  ــده دچ ــۀ یادش ــز درزمین ــا نی ــت و م ــکل نیس مش
مشــکالتى هســتیم کــه دراین بــاره صحبت هــاى 
زیــادى بــا مســئولین مربوطــه انجام شــده ولــى منتهــاى 
امــر بــه نتیجــه اى نرســیده ایم. چنانچــه عنایــت کنیــد، 
خیلــى از مشــکالتى کــه مــردم در طــرح هــادى 

ــود دارد  ــم وج ــع ه ــرح جام ــان در ط ــتند، همچن داش
ــل  ــى مح ــه زمان ــهر ک ــارج از ش ــاى خ ــل زمین ه مث
ِکشــت کشــاورزان بــوده اســت امــا بــه دلیــل مشــکالتى 
نظیــر کم آبــى و تغییــر الگوهــاى شــغلى هم اکنــون بــه 
زمین هایــى بایــر و لم یــزرع تبدیل شــده کــه تنهــا 
کاربــرى مناســب آن هــا در جهت مرتفع ســاختن بعضى 
از مشــکالت شــهروندان بهاران شــهر، کاربرى مســکونى 
اســت کــه متأســفانه در هیچ کــدام از طرح هــاى هــادى 
و جامــع بــه آن اعتنایــى نشــده و مى طلبــد تــا در جهت 
ــرم از  ــهروندان محت ــهردارى و ش ــه ش ــاندن ب یارى رس
طریــق مســئولین ذى ربــط تدبیــرى بایســته اندیشــیده 
شــود تــا موجــب خیروبرکــت عمومــى باشــد و بدیــن 
واســطه موجبــات زیبایــى شــهرى و نضــج گرفتــن بافت 

شـهر بهـاران نمونـه کامل شـهرى اسـت کـه صنعـت و کشـاورزى را 
به صـورت توأمـان بـر بسـتر خـود پـرورده اسـت. شـهرى کـه عمده 
مردمـان آن به مشـاغل صنعتـى، کشـاورزى و خدماتى مشـغول اند. در 
حاشـیه ایـن شـهر کارخانه هـاى و صنایـع گوناگونـى وجـود دارد که از 
آن جملـه مى تـوان به شـرکت مـس و روى با ما و شـرکت داروسـازى 
امیـن کـه از برندهـاى مطـرح داروى ایـران اسـت اشـاره کرد. شـهر 
بهـاران بـا وسـعت تقریبـى 10/5 کیلومترمربـع و بـا داشـتن باغـات 
فـراوان، بیشـه زارهاى حاشـیۀزاینده رود و کوه هـاى نسـبتاً مرتفـع از 
نقـاط دیدنى شهرسـتان فالورجـان اسـت. از دیگر جاذبه هـاى دیدنى 
مى تـوان بـه مقبرةامام زاده سـید محمـد، برج هاى کبوتر هـا و خانه هاى 
قدیمـى اشـاره کـرد. این شـهر متشـکل از 6 محلـه به نـام محله هاى 
آبنیـل، شـهرك آزادگان، سـهلوان، باغکومه و محله حبیب آبـاد و اجگرد 

اسـت. حاج حسـن باقریـان سـهلوانى متخلص بـه الکـن از مفاخر این 
شهراسـت کـه على رغـم بى بهـره بـودن از سـواد خوانـدن و نوشـتن 

تاکنـون سـه دیـوان از وى به چاپ رسـیده اسـت.
مهنـدس ناصـر معینـى اسـتخدام رسـمى اسـتاندارى اصفهان اسـت. 
وى در حـدود 15 سـال سمت شـهردارى شـهرهاى کمشـچه از توابـع 
شهرسـتان برخـوار و شـهر حسـن آباد از توابـع شـهر اصفهـان را در 
کارنامـه کارى خـود دارد و هم اکنـون نیـز در حدود 3 سـال و اندى اسـت 
کـه شـهردار شـهر بهـاران از توابـع شهرسـتان فالورجان اسـت. وى 
داراى مـدرك کارشناسـى مهندسـى اجرایـى عمـران اسـت و هم اکنون 
نیز دانشـجوى کارشناسـى ارشـد مهندسى زلزله اسـت. مهندس معینى 
در تاریخ 92/6/30 با حکم اسـتاندار محترم به شـهردارى شـهر بهاران 

منصوب شـده اسـت.
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شــهرى ازلحــاظ معمــارى محیــا گــردد.
ــده در  ــى انجام ش ــاى عمران ــم فعالیت ه  اه

طــول دوران تصــدى خــود را بیــان کنیــد.
در طــى ســال هایى کــه شــهردار شــهر بهــاران بــوده ام 
همــواره ســعى مــن، شــوراى شــهر محتــرم و کارکنــان 
شــهردارى بر آن بوده اســت تا با شــناخت نقــاط ضعف و 
قــدرت خــود بتوانیــم بــه بهترین و شایســته ترین شــیوه 
در خدمــت همشــهریان محترم باشــیم. در همین راســتا 
ــهردارى  ــهر و ش ــى ش ــا تکیه برتوان داخل ــته ایم ب توانس
بــه تکالیفــى همچــون زیرســازى راه هــا، آســفالت معابر، 
ــارك،  ــر، احــداث پ ــوك کــردن معاب جدول گــذارى و بل
ــداى  ــه از ابت ــى ک ــا و دیگــر برنامه های ــن و بلواره میادی
ــته ایم  ــتور کار داش ــهردارى در دس ــن ش ــم در ای فعالیت
جامــۀ عمــل بپوشــانیم. همچنین بســیار خوشــوقتم که 
ــهردارى  ــش ش ــرم و زحمت ک ــان محت ــاق کارکن به اتف
توانســته ایم بســیارى از ایــن پروژه هــا را بــه پایــان 
رســانده و در اختیــار همشــهریان محترم جهت تســهیل 
در اســتفاده از امکانــات شــهرى قــرار دهیــم و از خداونــد 
منــان حــول و قــوه اى دوچنــدان مى طلبیــم تــا مابقــى 
ــى و باکیفیتــى درخــور شــهرى  پروژه هــا را نیــز به خوب
چــون بهــاران شــهر بــه پایــان برســانیم و بــه پیشــواز 
پروژه هــاى جدیــدى در جهــت اعتــالى هرچــه بیشــتر 

شــهر و اســتان برویــم.
شــهردارى  کــه  پــروژه اى  بزرگ تریــن   
شــهر بهــاران هم اکنــون در حــال انجــام 
ــروژه اى  ــه پ ــت چ ــردارى از آن اس ــا بهره ب ی
ــه  ــى ب ــه مدت زمان ــروژه در چ ــن پ ــت و ای اس

بهره بــردارى رســیده اســت؟
یکــى از بزرگ تریــن پروژه هــاى شــهردارى بهــاران 
شــهر کــه بــه یــارى خــدا و ســعى و تــالش دوســتان و 
همــکاران شــهردارى تکمیــل و بــه بهره بــردارى رســیده 
اســت، پــروژة عظیــم میــدان بقیــه اهللا (عجــل اهللا تعالــى 
ــى آن از  ــات اجرای ــه عملی ــت ک ــریف) اس ــه الش فرج
یــک ســال پیــش آغــاز و در حــدود 2 مــاه قبــل نیــز بــا 
حضــور آقــاى دکتــر رســول زرگــر پــور اســتاندار محترم 
ــردارى  ــورد بهره ب ــون م ــده و هم اکن ــان افتتاح ش اصفه
ــروژه از دو  ــن پ ــز قرارگرفتــه اســت. ای همشــهریان عزی
ــز  ــهر حائ ــاران ش ــهر به ــهردارى و ش ــراى ش ــت ب جه
اهمیــت اســت. نخســت آن کــه محلــى کــه هم اکنــون 
بــه میــدان بقیــه اهللا (عــج) تبدیل شــده اســت از نقــاط 
بســیار حادثه خیــز شــهرى بــود کــه متأســفانه بســیارى 
از همشــهریان عزیزمــان را داغــدار کــرده بود و ما بســیار 
خوشــحالیم کــه توانســتیم ایــن مــورد ویــژه را بــه اتمام 
برســانیم. دوم هــم آنکــه بــا توجــه بــه نــوع طراحــى و 
فضــاى ســبز در نظــر گرفته شــده بــراى آن توانســته ایم 
ازلحــاظ زیبایــى بصــرى و چشــم انداز شــهرى محیطــى 

شهر بهاران 
نمونه کامل 

شهرى است 
که صنعت 

و کشاورزى 
را به صورت 
توأمان بر 
بستر خود 

پرورده است. 
شهرى که 

عمده مردمان 
آن به مشاغل 

صنعتى، 
کشاورزى 
و خدماتى 
مشغول اند. 
در حاشیه 
این شهر 

کارخانه هاى 
و صنایع 

گوناگونى وجود 
دارد که از آن 
جمله مى توان 

به شرکت 
مس و روى 

با ما و شرکت 
داروسازى 
امین که از 

برندهاى مطرح 
داروى ایران 

است 

جهــت  را  درخــور  و  مناســب 
اســتفادة عمــوم همشــهریان آماده 

. کنیم
 95 ســال  بودجــۀ 
ــه  ــر چ ــاران ب ــهردارى به ش
ــت؟ ــده اس ــى بسته ش رقم

 300 و  میلیــارد   3 حــدود  در 
میلیــون تومــان بسته شــده اســت، 
منتهــا تفریــق ســال گذشــته ما 4 

ــارد اســت. ــم میلی و نی
 چقــدر از آن محقــق شــده 

؟ ست ا
در حــال حاضــر در حــدود 50 
ــه تحقــق پیوســته  درصــد از آن ب

ــت. اس
 بـا توجـه به وجـود مناطق 
بهـاران  اطـراف  در  صنعتـى 
آالیندگى هـاى  و  شـهر 
ایجادشده توسـط این صنایع، 
آیـا مبحـث ارزش افـزوده در 
ایـن زمینه رعایـت و پرداخت 

مى شـود؟
و  وصــول  و  بهره منــدى  رونــد 
پرداخــت مبحــث ارزش افــزوده 
شــهر  بهــاران  شــهردارى  بــه 
دیگــر  هماننــد  طبیعتــاً  نیــز 
اســت.  اســتان  شــهردارى هاى 
ماهیانــه  به صــورت  مبلغــى 
ــا در رابطــه  ــود ام پرداخــت مى ش
با ایــن مبلــغ و چگونگــى پرداخت 
ــدى  ــى بهره من ــیوه هاى قانون و ش
از آن اطالعــى در دســترس مــا 

ــت. نیس
شهردارى  پایدار  درآمدهاى 

از کجا تأمین مى شـود؟
درآمدهــاى پایــدار مــا بیشــتر 
تأمیــن  ساخت وســاز  حــوزة  از 

. د مى شــو
فروش تراکم هم دارید؟

خیر.
 درزمینـۀ گردشـگرى چـه 
منحصربه فـردى  ویژگى هـاى 
بخواهیـد  کـه  دارد  وجـود 
مردم و گردشـگران را به شهر 

کنید؟ دعـوت  بهـاران 
شــهر بهــاران درزمینۀ گردشــگرى 

از پتانســیل هاى بســیار باالیــى برخوردار اســت کــه از آن 
ــرى  ــوى بى نظی ــاى چندقل ــه برج ه ــوان ب ــه مى ت جمل
ــاً  ــت واقع ــارى و قدم ــاظ معم ــه ازلح ــرد ک ــاره ک اش
ــر پتانســیل گردشــگرى،  ــالوه ب ــر هســتند و ع بى نظی
ــى  ــیار باالی ــى بس ــى پژوهش ــیل هاى آموزش از پتانس
ــاى نســبتاً  ــر کوه ه ــژة دیگ ــورد وی ــد. م ــز برخوردارن نی
ــوردان  ــراى کوه ن ــدون شــک ب مرتفعــى هســتند کــه ب
حرفــه اى و کســانى کــه بــه ایــن رشــته و به طورکلــى به 
ــد هســتند، بســیار جالب توجــه خواهــد  ــوه عالقه من ک

بــود.
ــرى در  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــرو فرمایش  پی
ــى  ــه اقدامات ــى چ ــاد مقاومت ــا اقتص ــه ب رابط

ــد؟ ــام داده ای انج
ــعار  ــا ش ــال را ب ــه امس ــم ل ــه معظ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــدام و عمــل  ــردى اقتصــاد مقاومتــى؛ اق بایســته و کارب
آغــاز نمودنــد، مــا نیــز در لبیــک گفتــن بــه ایــن شــعار 
همچــون دیگــر دســتگاه ها عمــل کــرده و در رابطــه بــا 
ایــن موضــوع تــا آنجایــى کــه در توانمــان بــوده اســت 
تــالش وافــى و ســعى کافــى نموده ایــم تــا در اســتفاده 
از تولیــدات داخلــى جهــت مصارف شــهرى و شــهردارى 
اســتفاده کنیــم. همچنیــن بــا مدیریــت هزینه هــا 
ــه  ــم ک ــه برداری ــن رابط ــرى در ای ــته ایم گام مؤث توانس
ایــن قضیــه در کل مجموعــه شــهردارى از مدیــران تــا 
کارمنــدان و کارگــران بــه نحــو شایســته رعایــت شــده 
اســت تــا مــا نیــز بــه ســهم خودمــان قدمــى هرچنــد 

کوچــک در تحقــق ایــن مقولــه برداریــم.
 بزرگ تریــن مشــکلى کــه شــهردارى شــهر 

بهــاران بــا آن روبــرو اســت؟
ــر  ــا اگ ــتگى ناپذیر ام ــا خس ــد و م ــکالت فراوان ان مش
بخواهیــم بــه مســئله اى کــه نفــع عمومــى در آن 
ــن  ــق یافت ــورت تحق ــد در ص ــت و مى توان ــل اس دخی
منشــأ خیروبرکــت باشــد اشــاره کنیم، بایــد بــه مبحــث 
آالیندگــى هــوا و شــرکت ها و صنایعــى اشــاره کنم کــه 
ــدك  ــاران شــهر احداث شــده اند و اندك ان ــراف به در اط
در صــورت عــدم توجــه ممکن اســت کــه این شــهر را به 
پاییــزان شــهر تبدیــل کننــد. از همیــن رو مى طلبــد تــا 
مســئولین باالدســتى در راستاى بهینه ســازى تولیدات و 
عــدم ایجــاد آالیندگــى مباحثــى طــرح و تعریــف کننــد 
پیــش از آن کــه اتفاقــات جبران ناپذیــرى گریبــان گیــر 
ایــن بخــش از اســتان زیبــاى مــا اصفهــان شــود و مردم 

نیــز نفســى به پــاى و آســودگى بکشــند.
 همــکارى شــهردارى بهــاران و ســازمان 
ــت؟ ــه اس ــه چگون ــن زمین ــت در ای محیط زیس
همــکارى بســیار خوبــى در ایــن زمینه داریــم امــا ایــن 
مســئله نیازمنــد ورود دســتگاه هایى اســت کــه قــدرت 

اجرایــى مکفــى را در ایــن زمینــه دارا باشــند.
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جنـاب آقاي صفري ضمن معرفی دفتر بازرسـی 
و شـرح وظایف آن توضیحـی در خصوص اقداماتی 
کـه در رابطه بـا شـهردارى ها از طریق دفتر شـما 

انجام مى شـود بـراي ما بیـان فرمایید.
دفتر بازرسـی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی اسـتانداري 
تقریبـاً از اواخـر سـال 1390 بـه بعـد، بـا ادغـام چنـد 

واحـد مـوازي ازجملـه دفتـر ارزیابـی عملکرد 
و پاسـخگویی بـه شـکایات، مرکـز ارتباطـات 
در  سـامد  واحـد  و  حقوقـی  واحـد  مردمـی، 
چـارت وزارت کشـور و اسـتاندارى ها بـه وجود 
در  را  وظایـف خـود  محـور  پنـج  در  و  آمـد 
سـطح اسـتانداري و واحدهـاي تابعـه ازجملـه 
و  شـهردارى ها  بخشـدارى ها،  فرماندارى هـا، 
دهیارى ها و سـازمان هاى وابسـته به استانداري 
و دسـتگاه هاى اجرایی اسـتان انجـام مى دهند 

کـه ایـن پنـج محور شـامل: 
1- بازرسی و نظارت 

2- پاسخگویی به شکایات 
3- ارزیابی عملکرد

 4- امور حقوقی و 5- ارتباطات مردمی هست.
ضمنـاً ایـن اداره کل داراي سـه معـاون و پنج گـروه اداري 
تخصصـی هسـت و تعداد سـی نفـر کارمند و کارشـناس 
وظایف اداري مذکور را انجام مى دهند. البته درکناروظایف 
ذاتی مسـئولیت دبیري و دبیرخانه سـه مرجع رسیدگی و 
رفـع اختالف دسـتگاه هاى اجرایی، سـتاد ارتقاء سـالمت 
اداري و مبـارزه با فسـاد، شـوراي هماهنگـی امور حقوقی 
دسـتگاه هاى اجرایـی اسـتان نیـز بـه عهـده ایـن دفتـر 

مى باشد.
در خصوص مسـائل شـهردارى ها دفتر بازرسی 

اسـتانداري چه اقداماتی را انجـام مى دهد؟
در رابطـه بـا شـهردارى ها دفتـر بازرسـی اسـتانداري در 
چنـد محـور خدماتـی را ارائـه مى دهد اولیـن و مهم ترین 

مسـئله رسیدگی به شکایات شـهروندان از شهردارى ها در 
سـطح اسـتان اسـت و در ابعاد حقوقی بعضاً مشاوره هایى 
بـه شـهردارى هایى کـه درخواسـت داشـته باشـند ارائـه 
مى گـردد کـه در ایـن خصـوص معمـوالً شـهردارى ها در 
رابطه با پاسـخگویی به محاکم قضائی یا سـازمان بازرسی 
یـا هیئـت رسـیدگی بـه تخلفـات اداري مشـاوره هایى با 
امور حقوقی ایـن اداره کل 
در طـول سـال بـه عمـل 

مى آورنـد.
بـه  رسـیدگی  درزمینـۀ 
مـا  شـهروندان  شـکایات 
بعضـاً گروه هـاى بازرسـی 
را به شـهردارى هاى سطح 
اسـتان اعـزام مى کنیم که 
بنـا به نوع شـکایت ممکن 
است کارشناسـانی از دفتر 
امور شـهري یـا دفتر فنی 
اسـتانداري همـراه گـروه بازرسـی وجـود داشـته باشـند. 
همچنین از دیگر خدماتی که اکنون به شـهردارى ها داده 
مى شـود رفع اختالفات حقوقی آنان با سـایر دسـتگاه هاى 
اداري و اجرایـی مى باشـد کـه در ایـن زمینـه طـی سـال 
مـا پرونده هـاى متعـددي که شـهردارى ها متقاضـی رفع 
اختـالف و حـل مشـکالت حقوقـی وادارى خـود با سـایر 
دسـتگاه هاى اجرایی هسـتند را در مرجع رسیدگی و رفع 
اختـالف دسـتگاه هاى اجرایی اسـتان بررسـی مى کنیم و 
تصمیـم الزم اتخـاذ و ابالغ مى گردد. این مرجع بر اسـاس 
مصوبـه هیئت وزیـران در سـطح اسـتاندارى ها تشـکیل 
گردیـده و در اسـتانداري اصفهـان رب اسـت آن از سـوي 
اسـتاندار محتـرم بـه معـاون محتـرم عمرانی اسـتانداري 
تفویـض شـده و دبیـري مرجـع بـه عهـده این جانـب و 
دبیرخانـه مرجـع نیـز در معاونـت حقوقـی ایـن اداره کل 

مى باشد. مسـتقر 

جنـاب آقـاي صفـري مشـکالت و مسـائلی 
کـه بعضـاً در رابطـه بـا شـهردارى ها از سـوي 
دسـتگاه هاى نظارتی یا بازرسی اسـتانداري مطرح 
و پیگیري مى گـردد در چه زمینه هایى مى باشـد؟
ما در مرحله اول موضوع پیشگیري از وقوع تخلفات را باید 
پیگیـري نماییم و این امر با آموزش و آگاه سـازى کارکنان 
امـروز  زیـرا  اسـت  امکان پذیـر  شـهردارى ها  مدیـران  و 
بسـیاري از پرونده هایى که از طریق دسـتگاه هاى نظارتی 
و قضائـی پیگیـري مى گردد قبل از آنکه حاصل سـوءنیت 
کارکنان شـهردارى ها باشـد اکثراً براثـر بى توجهى یا عدم 
اطـالع از قوانیـن و مقررات مربوط به وظایف شـهردارى ها 
مى باشـد و البتـه در مـوارد معدودي هم متأسـفانه افرادي 
با سـوءنیت مبادرت بـه اقدامات مجرمانـه اى مى کنند که 
موضوع از طریق دسـتگاه هاى نظارتی و قضائی پیگیري و 

با آنـان برخورد مى شـود.
آیـا به صـورت جزئى تـر مى توانیـد بـه اهـم 
تخلفاتـی که در شـهردارى ها به وقـوع مى پیوندد 

اشـاره نمایید؟
بـا توجه به حجـم زیاد وظایفی کـه براي شـهردارى ها در 
قوانیـن موضوعـه پیش بینـى گردیـده و از طـرف دیگري 
نیـز شـهردارى ها بـا محدودیت ها و کمبودهـاي متعددي 
مواجـه مى باشـند ابتـداً بایـد از زحمـات و تالش هـاى 
شـبانه روزى شـهرداران و کارکنـان خـدوم شـهردارى ها 
تقدیـر و تشـکر نمـود امـا در معدود مـواردي نیـز با توجه 
بـه حجـم و گسـتردگى وظایـف شـهردارى ها ممکـن 
اسـت ناخواسـته تخلفاتـی نیـز صـورت پذیـرد کـه مـا با 
بررسـى هایى کـه از پرونده هـاى ارسـالی از طرف سـازمان 
بازرسـی و سایر دسـتگاه هاى نظارتی داشته ایم بیست ودو 
مـورد را به صـورت موضوعی احصـاء نموده ایم که به منظور 
آگاه سـازى و دقـت و نظـارت بیشـتر شـهرداران محتـرم 
به منظـور پیشـگیري از وقـوع این گونه تخلفـات در اینجا 

مى نماییم. مطـرح 

در گفتگو با جناب آقاى صفرى صورت گرفت:

تشریح عملکرد و شرح وظایف 
دفتر بازرسى، مدیریت عملکرد و 

امور حقوقى استاندارى اصفهان

اولین و مهم ترین مسئله مورد توجه 
دفتر بازرسى استاندارى اصفهان 

در حوزه شهردارى ها رسیدگی به 
شکایات شهروندان از شهردارى ها 

در سطح استان اصفهان است و 
درمواردى نیز پیشنهاداتى حقوقى به 

شهردارى ها ارائه مى شود.

دفتـر بازرسـى، مدیریـت عملکرد و امـور حقوقى اسـتاندارى اصفهـان از جمله 
دفاترى اسـت کـه فعالیت آن ارتباط نزدیکى با امور شـهردارى هـا دارد، از همین 
رو بـا جناب آقـاى صفرى، مدیـر دفتر بازرسـى، مدیریت عملکـرد و امور حقوقى 

اسـتاندارى اصفهـان گفتگویى انجـام دادیم کـه در ادامه از نظر مـى گذرانید؛



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان

 www.hmesf.ir            hoi.negaheshahr@gmail.com
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دولـت  تحقـق  مسـیر  حرکـت  راسـتاى  در 
الکترونیـک حسـب  فرمایشـات  رهبـر معظـم 
انقـالب  در حوزه فضـاى مجازى، سـامانه  ایى به 
نـام «مجاد» (مرکـز جامع آگهى هـاى دولتى) راه 
اندازى شـده اسـت کـه قابلیـت درج آگهى هاى 
روزنامـه اى را بـه صـورت الکترونیکـى و آنالین 

دارد.
از خصوصیـات این سـامانه مى تـوان به تجمیع آگهى ها 
در یـک سـامانه واحد بـا توجه به تعدد نشـریات چاپى و 
وجود مشـکالت موجـود آن، امکان دسترسـى آنالین  به 
آگهى ها و بهره بردارى از آن  توسـط سیسـتم دسـتگاه 
هـاى مختلـف  و عمـوم مـردم، نظـارت و مدیریـت یک 
پارچه آگهى ها ى درج شـده توسـط سیسـتم و یا آگهى  
دهنـده اشـاره کـرد . بـر همیـن اسـاس جهت آشـنایى 
بیشـتر بـا ایـن سـامانه گفتگویـى بـا مهنـدس عبدالـه 
عمرانـى مدیـر سـامانه الکترونیکـى مجـاد انجـام گرفته 

است.
جنـاب عمرانـى در مـورد مجـاد توضیـح دهید 
و بفرماییـد جرقـه اولیـه ایـن سـامانه از کجا به 

آمد؟ وجـود 
در راسـتاى تحقـق دولـت الکترونیـک کـه مـورد تاکید 
دولت و در برنامه 5 و6  توسـعه قرار دارد، بر آن شـدیم در 
ادامـه «پایـگاه اطالع رسـانى » مفتاح به  مدیر مسـئولى 
آقـاى حسـین صـادق زاده ، سـامانه اى را تعریـف کنیم 
کـه در تسـریع امور، تجمـع آگهى هاى دولتـى و قضایى 
بتوانـد خدماتى در رسـیدگى عادالنه بـه محاکم و حقوق 
عامـه مـردم ونیز اطـالع به شـخص آگهى دهنده باشـد 
و بتوانـد دسترسـى آسـان را از طریـق ایمیـل و حتـى از 

طریق گوشـى هاى تلفـن همراه فراهـم آورد.
مجاد یعنى چه؟ و آیا این سـامانه کشـورى اسـت 

استانى؟ یا 
مجـاد مخفف «مرکز جامـع آگهى هاى دولتى» اسـت و 
در حـال حاضر براى اسـتان اصفهان تعریف شـده اسـت 
اما با اقداماتى از قبیل اخذ مجوز از وزارت متبوع نسـبت 
بـه درج آگهـى در مـدت  زمـان کوتاهـى بـراى اقصـى 
نقـاط کشـور قابـل اسـتفاده اسـت،اما قصد داریـم مجاد 
را بـه عنوان یک سـایت تخصصى آگهى هـاى دولتى در 

در گفتگو مدیر سامانه «مجاد» مطرح شد:

تحقق دولت الکترونیک 
سامانه جدیدى جهت درج 

آگهى هاى بنام مجـاد

خصوصیات  خصوصیات این سامانه 
مى توان به تجمیع آگهى ها در یک 

سامانه واحد با توجه به تعدد نشریات 
چاپى و وجود مشکالت موجود آن، 
امکان دسترسى آنالین  به آگهى ها 
و بهره بردارى از آن  توسط سیستم 
دستگاه هاى مختلف  و عموم مردم

سراسـر کشـور جا بیندازیم.
مهمترین خصوصیات سامانه مجاد چیست؟

در واقـع ایـن سـامانه کمـک به رسـالت دسـتگاه هـا در 
رسـیدگى عادالنـه  به موضوعـات، مناقصـات و مزایدات 
نشـریات  مـى پـردازد و امـکان اطـالع به شـخص آگهى 
دهنـده پیرامـون آگهى مـورد درخواسـت وى را از طریق 
پیامـک یـا ایمیل فراهـم مى کند. این سـامانه بـا فراهم 
آوردن سـازکار اپلیکیشـن موبایل و دسترسى آگهى هاى 
حقوقى و قضاى و شـهردارى هـا از طریق تلفن همراه به 
عمـوم مردم سـرعت خوبـى بـه درج آگهى هـا مى دهد 
و از سـوء اسـتفاده احتمالى برخى آگهـى ها، مناقصات و 

مزایـدات بـه دالیـل چاپى جلوگیـرى مى کند.
ایـن سـامانه از کجـا مجوز 
در چـه  و  کـرده  دریافـت 
سـالى موفق بـه اخذ مجوز 

؟  شد
وزارت  طریـق  از  پیگیـرى  بـا 
اسـالمى  ارشـاد  و  فرهنـگ 
نسـبت به اخـذ مجوز در سـال 
93 موفـق بـه اخذ مجـوز درج 
اگهـى هاى دولتـى و قضایى در 
فضـاى مجـازى از طریـق اداره 

کل مطبوعـات و خبـر گزاریهـاى داخلـى شـدیم.
بـه «روزنامـه  در واقـع مجـاد مرکـزى اسـت وابسـته 
الکترونیک و پایگاه طالع رسـانى کشـورى مفتاح» است 
که توانسـت در سـال 93 موفق به اخذ مجوز از اداره کل 
مطبوعـات و خبرگـزارى هاى داخلـى و درج الکترونیکى 
آگهـى هـاى دولتـى و قضایـى شـود. ( ماده یـک  قانون 
اصالحى مطبوعات سـال 88 اشـاره دارد که روزنامه هاى 
الکترونیکـى هماننـد روزنامـه هاى کثیر االتنشـار چاپى 
اسـت و اکنـون ایـن سـامانه به عنـوان رسـانه الکترنیک 

مـورد تایید و قبول اسـت).
سـامانه مجاد منافاتى با درج آگهى هـاى روزنامه 
اى نـدارد و آیـا درج الکترونیکـى آگهـى هـاى 
دولتـى و قضایـى بمانند چـاپ نوبتـى اگهى هاى 
دولتـى و قضایـى در روزنامـه هاى کثیراالنتشـار 

کاغـذى محسـوب مى شـوند ؟

همانطور که مسـتحضرید طبق ماده یک اصالحى قانون 
مطبوعـات مصـوب سـال 88 مصـوب مجلـس شـوراى 
اسـالمى نشـریات الکترونیک به مثابه مطبوعات کاغذى  
شـناخته اسـت و این در حالى اسـت کـه مطبوعات باید 
خریـدارى شـود امـا در روزنامه هاى الکترونیکـى  با زدن 
یـک دکمـه تمـام اطالعـات و آگهى هـا را مـى توانید به 

راحتى مشـاهده کنید.
در پاسـخ به قسـمت دیگر سوال شما به اطالع مخاطبین 
گرامـى مى رسـانم درج الکترونیکى آگهـى هاى دولتى و 
قضایـى در فضـاى دیجیتـال این سـامانه که وابسـته به 
روزنامـه الکترونیکى(پایـگاه اطـالع رسـانى) مفتـاح مى 
باشـد بماننـد چاپ نوبتى اگهى هاى دولتـى و قضایى در 
روزنامـه هاى کثیراالنتشـار کاغذى 

محسـوب مى شوند.
زیـادى  تعـداد  روزانـه  طرفـى  از 
کاغـذ بـراى درج آگهـى اسـتفاده 
مـى شـود کـه بـا تاخیـر یـک روزه 
در  ایـن  و  اسـت  مشـاهده  قابـل 
حالـى اسـت کـه دولـت تاکیـد بـه 
سیسـتم الکترنیـک دارد و بـا وجود 
ایـن سیسـتم آگهى ها بعـد از چند 
سـاعت قابل مشـاهده و در سـامانه 

دسـته بنـدى مـى شـود. 
آیـا در سـامانه مجـاد آگهـى هـا قابـل تفکیک 

؟ ست ا
بلـه طراحـى سـایت بـه صـورت دسـته بنـدى اسـت و 
شـهرداریها،محاکم و اشـخاص حقیقـى و حقوقـى احصا 
شـده و همـه سـازمان هـاى مربوطـه در ایـن سـامانه 
مشـخص شـده اسـت و همـگان مـى تواننـد از سـایت 

اسـتفاده کننـد.
در پایـان بـا دعوت از مدیران کل و روسـاى دسـتگاهها و 
سـازمان هـاى دولتـى و غیـر دولتى و اشـخاص حقیقى 
جهـت درج آگهى هـاى خود آمادگى تبـادل نظر در این 

خصوص نیز وجـود دارد. 

www.meftahnews.ir
www.majad.ir
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بازخوانى متن و حاشیه قانون 

ان شـااهللا بنـا داریـم ازاین پـس در هر شـماره 
نشـریه بـه بررسـى الفبـاى مقـررات مرتبط با 
شـهردارى و تعدادى از حواشى مهم آن ها، براى 
مخاطبیـن محتـرم رسـانه حاضر[کارشناسـان 
حقوقـى و غیـر ایشـان]بپردازیم. بـا امیـد بـه 
این کـه مطالعـه دقیق هـر بخش بـراى هرکدام 

از دو گـروه هـدف، فایده بخش باشـد.
ارجاع دعاوى شـهردارى و مؤسسـات وابسـته، 
بـه داورى با انجام کـدام تشـریفات امکان پذیر 

است؟
 الـف - بـا توجـه به حکـم صریـح منـدرج در قانـون 
دعـاوى  ارجـاع  ایـران،  اسـالمى  جمهـورى  اساسـى 
شـهردارى و مؤسسات وابسـته، به داورى بدون تصویب 
هیئت وزیـران، هم چنیـن بدون اطالع مجلس شـوراى 

اسـالمى امکان پذیـر نمى باشـد.(*)
 ب- به موجـب پیش بینـى همـان قانـون، چنانچـه 
دعـاوى داخلـى مذکـور قانونـاً مهم قلمـداد شـوند، یا 
این کـه طـرف آن هـا خارجـى باشـند، ارجـاع ایـن دو 
گـروه از دعـاوى شـهردارى و مؤسسـات وابسـته، بـه 
داورى مشـروط بـه تصویـب مجلس شـوراى اسـالمى 

ست. ا
عـادى  قوانیـن  از  دریکـى  فوق الذکـر،  موازیـن  پ- 
کشـورمان[ قانـون آیین دادرسـى دادگاه هـاى عمومى 

و انقـالب در امـور مدنـى] نیـز تکـرار شـده.(**)
 1 - در روابط قراردادى شـهردارى و مؤسسـات وابسته 
بـا دیگـران، درصورتى کـه مقـررات مورداشـاره رعایت 
نشـوند و اختالفـات قطعـى یـا احتمالـى بـا طرف هـا، 
بـه حکمیت شـخص یـا افـرادى واگـذار گردد، شـرط 
یـا قـرارداد مبتنى بـر وضعیت موصـوف، اصـوالً باطل 
و اثـرى قانونـى بـر آن مترتـب نیسـت. باوجـود این ها 
طبعـاً رأى صـادره توسـط داور هـم در هیـچ موقعیتى 
قابـل اسـتناد و پذیـرش نمى باشـد. دراین ارتبـاط الزم 
بـه ذکر اسـت: حتـى در وضعیتى که ضوابط« شـرایط 
عمومـى پیمان» [ نشـریه موسـوم بـه 4311، موضوع 
بخشـنامه 102/108854/842 - 78/3/3، تنظیم شده 
مسـتند به مـاده (23) قانون برنامه وبودجـه،] در رابطه 
میان شـهردارى و مؤسسـات وابسـته، با سایرین حاکم 
باشـد نیز تمسـک به مقررات پیش بینى شـده در ماده 
(53) آن بخش نامـه، بـراى ارجـاع امور منظـور نظر به 

داورى، موضوعـاً منتفـى خواهد بود.   

 2 - مراجـع قضایـى ذیصـالح متعاقـب طـرح دعاوى 
مرتبـط، بـر اسـاس قواعد آمـره معنونـه با صـدور آراء 
دائـر بـر اعـالم بطـالن احـکام داورى مغایـر بـا ضوابط 
مذکـور، وظیفـه پایـش سـالمت روابـط اجتماعـى و 
ازجملـه داورى هـا را پـاس خواهنـد داشـت. در همین 

محمود صالحی  
مشاور حقوقى سازمان

ارتبـاط، تعرض به سـه نکتـۀ دیگر ضـرورى مى نماید:
 یکـم - بـه نظـر مى رسـد در راسـتاى طـرح دعـاوى 
نسـبت بـه آرا, داورى هـاى مغایـر بـا احـکام مرقومـه، 
مهلـت بیسـت روزه مقـرر در مـاده (490) قانـون آیین 
دارسـى ... مدنـى موضوعیـت پیدا نکند. چـون با اتمام 
آن دوره الزم مى آیـد آرا, موردنظـر واجـد اعتبارشـده، 
یادشـده  احـکام  درحالى کـه  یابنـد.  اجرائـى  قـدرت 
همان گونـه کـه قبـًال مطـرح گردیـد، به واسـطه نقض 
قوانیـن آمـره همچنـان باطـل وکان لم یکـن قلمداد و 
دقیقـاً بـه همین جهـت فاقد قابلیـت اجرا مى باشـند. 
مـع هذا رسـیدگى و صدور رأى مبنى بـر اعالم بطالن 
آن هـا در هـر مقطـع زمانـى امکان پذیـر خواهـد بود. 

دوم- بـه نظـر مى آید مقـام قضائـى در موقعیت اجراى 
حکـم داور، پیـش از صـدور دسـتور مکلف بـه ارزیابى 
رأى صـادره، از جهـت مغایـرت احتمالـى آن با موازین 
آمـره هم باشـد. زیرا جهت آشـکارى نظیر ایـن، بدون 
نیاز به رسـیدگى ماهـوى نیز قابل احراز اسـت. بدیهى 
اسـت در چنین موقعیتى متعاقباً، رد درخواست صدور 

اجرائیـه اجتناب ناپذیر خواهد شـد. 
سـوم-  درصورتى کـه پیـش از مرحله اجرا، مسـؤولیت 
ابـالغ رأى داور بـه طرفیـن اختـالف، بـا مقـام قضائى 
باشـد، طـى مقطع زمانى مذکـور، ارزیابـى آن از جهت 

نام بـرده در جـزء دوم، شـدنى بـه نظر مى رسـد.

* اصل (139) قانون اساسى
** ماده (457) قانون آیین دادرسى...مدنى
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:::: گروه اصفهان 
 وقتــى پیــر شــدم، اگــر از مــن بپرســند در ایــن ســال 
ــاره چــه چیــزى بیشــتر خبــر نوشــتى، قطعــا  هــا درب
«آلودگــى هــوا» را خواهــم گفــت. اینقــدر در ایــن چنــد 
ســال از آلودگــى هوا نوشــتیم و هشــدار دادیــم که دیگر 
انــگار واژه جدیــدى بــراى نوشــتن نداریــم؛ امــا نــه تنهــا 
ایــن موضــوع از بیــن نرفــت، بلکــه هرســال بدتر از ســال 
قبــل شــد و باعــث شــد هــر بــار از شــدت گرفتــن آن 
نســبت بــه قبــل هشــدار بدهیــم. حــاال هم چنــد مدتى 
اســت کــه اوضــاع همیــن اســت، شــهر بــه ســرفه افتاده 
و پوســت شــهر مثــل قبــل لطیــف و بانشــاط نیســت. 
لبــاس شــهر بــوى دود مــى دهــد، چشــم ها تــا چنــد 
متــر آن طرف تــر را بیشــتر نمى توانــد ببینــد، بقیــه اش 
هرچــه هســت آلودگــى اســت و خفگــى. کســى قصــد 
مراعــات حــال شــهر را نــدارد ، همچنان خوشــحالیم که 
خــودروى خودمــان را ســوار مــى شــویم، تک سرنشــین 
ــان خــودرو نشســته گاز  ــا ژســت خــاص پشــت فرم ب
بــه  مى فرســتیم  لعنــت  و  مى رانیــم  و  مى دهیــم 
مســببان آلودگــى هــوا. کارى نداریــم کــه چقــدر 
خودمــان مقصریــم، فعــال فقــط مســئوالن مقصرنــد و 
بقیــه مــردم . مــا در ایــن آلودگــى هیــچ ســهمى نداریم!

:::: خسته شدیم از بس نوشتیم و نوشتیم
تهــران درگیــر نمایشــگاه مطبوعــات که بودیم، دوســتى 
مى گفــت همانجــا بمــان کــه هــواى اصفهــان آلوده تــر از 
تهــران شــده اســت. برایــم جــاى تعجــب داشــت کــه تا 
همیــن دو ســال پیــش مــى گفتند تهــران جزو 5 شــهر 
ــان از  ــواى اصفه ــد ه ــوده دنیاســت و حــاال مى گوین آل
ــر شــده اســت. «کیفیــت هــواى اصفهــان  آن هــم بدت
ــاکان در شــرایط ناســالم  ــى کم ــن روز متوال در پنجمی
ــن چیــزى  ــرار دارد.»  ای ــراى گــروه هــاى حســاس ق ب
نیســت کــه بشــود بــا تکذیبیــه و بــا جوابیــه آن را حــل 

کــرد. ایــن یــک واقعیــت محــرز اســت کــه اصفهــان در 
بدتریــن حالــت قــرار دارد. خواهــش دارم فردا دوبــاره در 
جلســات ننشــینید و اعــالم کنیــد کــه هــواى اصفهــان 
ــت و  ــوده اس ــل ب ــاى قب ــال ه ــر از س ــال پاك ت امس
چنــان بــوده اســت و چنــان و چنــان کــرده ایــم و چنان 

قــرار اســت بکنیــم. 
:::: هــواى اصفهــان بــه وضعیــت قرمــز رســیده 

است
ــد:  ــتى بخوانی ــم و کاس ــچ ک ــدون هی ــر را ب ــن خب ای
«مســئول آزمایشــگاه هاى اداره کل محیــط زیســت 
ــز  ــت قرم ــه وضعی ــان ب ــواى اصفه ــت: ه ــان گف اصفه
رســیده کــه یعنــى هــوا بــراى عمــوم ناســالم اســت و 
در نقــاط پرتــردد و میادیــن اصلــى اصفهــان، شــاخص 
کیفــى هــوا بــاالى 150 اســت. بابــک صادقیــان ادامــه 
داد: در چهــار منطقــه شــهر، هــوا بــراى عمــوم ناســالم 
ــه  ــت ک ــى اس ــن در حال ــت: ای ــان داش ــت. وى بی اس
ــان  ــى، خیاب ــان رودک ــه خیاب ــاط از جمل ــى از نق برخ
پرویــن، چهاربــاغ خواجــو هــواى ناســالم بــراى گروه هاى 
ــه  ــان ب ــواى اصفه ــه داد: ه ــت. وى ادام ــاس اس حس
وضعیــت قرمــز رســیده، یعنــى هــوا بــراى عموم ناســالم 
ــان،  ــى اصفه ــن اصل ــردد و میادی ــاط پرت اســت و در نق

ــت.» ــه باالس ــوا از 150 ب ــى ه ــاخص کیف ش
:::: تا کى اوضاع همین است که هست؟

ــال و روز  ــنبه ح ــا سه ش ــه ت ــد ک ــى کرده ان پیش بین
ــه رســانه ها گفتــه  شــهر همیــن اســت. کارشناســان ب
انــد: « زمینــه انباشــت و افزایــش آالینــده هــا در هــواى 
اصفهــان و اســتمرار آلودگــى هــواى ایــن کالنشــهر تــا 
اواخــر روز سه شــنبه هفتــه جــارى وجــود دارد. شــرایط 
پایــدارى و ســکون نســبى دمــا تــا ســه روز آینــده روى 
اســتان اصفهــان وجــود دارد و زمینــه را بــراى انباشــت 
ــل از  ــه نق ــتیم ب ــد.« داش ــم مى کن ــا فراه ــده ه آالین

اخبــار ســازمان هواشناســى مــى نوشــتیم کــه گفته انــد 
تــا سه شــنبه وضعیــت هــوا بهتــر مى شــود کــه ناگهــان 
خبــر دیگــرى روى خبــر قبلــى را ســیاه کــرد بــا ایــن 
ــوم  ــراى عم ــالم ب ــرایط ناس ــروز ش ــه : ام ــون ک مضم
پیش بینــى شــده و فــردا بعدازظهــر فقــط بــراى گــروه 
هــاى حســاس ناســالم اســت و تــا روز چهارشــنبه و پنج 
شــنبه میــزان آلودگــى کاهــش یافتــه و تــا آخــر هفتــه 
بــا گرمتــر شــدن هــوا میــزان آلودگــى کمتــر مى شــود، 
پــس بــا این حســاب یــک روز بــه باقــى مانــدن آلودگى 
هــوا در شــهر اضافــه شــد و بــه جــاى ســه شــنبه بایــد 

تــا چهارشــنبه میزبــان هــواى آلــوده شــهر باشــیم.
ــر از  ــى ضخیم ت ــوزان اصفهان ــه دانش آم :::: ری

تهرانى هاســت؟
شــدت آلودگــى هــوا در اصفهــان 160 و در تهــران 135. 
مــدارس تهــران تعطیــل و مــدارس اصفهــان ســرجاى 
ــت و  ــن اس ــم همی ــال ه ــول. هرس ــق معم ــود طب خ
ــه  ــد ری ــش چیســت. نکن ــد دلیل ــم نمى گوی کســى ه
از دانش آمــوزان  دانش آمــوزان اصفهانــى ضخیم تــر 
ــدام  ــان در جلســات م ــتاندار اصفه ــى اســت؟ اس تهران
تاکیــد دارد کــه تعــداد روزهــاى پــاك ســال بیشــتر از 
روزهــاى پــاك ســال قبــل بــوده، امــا هیچــگاه نمى گوید 
میــزان آالیندگــى هــا چقــدر بــوده و بــه چقــدر رســیده 
اســت. نمى گویــد کــه چــرا مــدارس تعطیــل نمى شــوند 
و نمى گویــد چــرا بــا خودروهــاى دودزا و عامــالن اصــل 
آلودگــى هــوا برخــورد قانونــى نمى شــود؟ چــرا جلــوى 
ــود  ــه نمى ش ــت گرفت ــه صراح ــده ب ــات آالین کارخانج
ــهر  ــان در ش ــین همچن ــاى تک سرنش ــرا خودروه و چ
ــا از  ــاد اســت، ام ــى زی ــد؟ ســواالت خیل ــراژ مى دهن وی
شــدت آلودگــى گلویمــان گرفتــه کــه بخواهیــم حــرف 
بزنیــم. آقــاى اســتاندار چشــم هایمان دارد مــى ســوزد. 

چــکار بایــد کــرد؟

خسته شدیم از بس، از آلودگى هاى دنبــــــاله دار نوشتیم

هوا ، همینــه که هست...
حسن اسماعیلى
روزنامه نسل فردا
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    امـروزه یکـى از آلودگیهـاى 
زیسـت محیطـى آلودگـى هـوا و 
ریزگردهـاى موجـود در آسـمان 
نـه چندان آبى شـهرها سـت که 
سـر و صـداى همـه را درآورده و 
سالهاسـت کـه بدنبـال راهکارى 
بـراى بـرون رفـت از ایـن آلودگـى نفـس گیـر کـه جان 
شـهروندان را بـه مخاطـره اتداختـه مسـئولین و مدیران 
شـهرى گـرد هـم جمـع مـى شـوند و در نهایـت بـدون 
حصـول را هـکارى نتیجه گـرا و مؤثر تقصیـر را بر گردن 
یکدیگـر انداخته و دسـت آخـر این آلودگى هواسـت که 
پیـروز میـدان مـى شـود و بـه جـان شـهر و شـهروندان 

افتـاده و نفـس هـر دو را مـى گیـرد.
    هرچنـد ایـن آلودگى در اکثر کالنشـهرها در وضعیت 
قرمـز و هشـدار قـرار دارد لیکن پرداختن بـه این موضوع 
و غفلـت مردم و مسـئولین از نوع دیگـرى از آلودگى  که 
در عـادات رزمـره گى شـهرى به بوته فراموشـى سـپرده 
شـده باعث گشـته از « آلودگى بصرى» فقط نام و نشانى 
آن هـم بسـیار انـدك در البـالى مباحـث زیباسـازى و 
حـوزه هاى شـهرى  برجاى بماند وحتـى در میان برخى 
مدیـران شـهرى واژه اى ناآشـنا و پیـش پـا افتـاده تلقى 

گردد.
    آنچه مسـلم اسـت «آلودگى هوا» نفس شـهروندان را 
مـى گیـرد لیکـن «آلودگى بصـرى» که به نظـر مهم تر 

و جدى تر از آلودگى هواسـت ، روح و روان شـهروندان را 
مـى آزارد و آثـار مخـرب و زیـان بار ناشـى از آن صدمات 
روحـى و روانى و پریشـانى و افسـردگى اذهـان جمعى را 

بدنبال دارد.
    در تعریف آلودگى هوا هر ماده اى که وارد هوا شـود و 
خواص فیزیکى،شـیمیایى ،و زیستى آنرا تغییر دهد ، هوا 
را آلـوده خواهد نمود که به نسـبت آالینـده هاى موجود 
در هـوا ، آلودگى شـدت و ضعف پیـدا خواهد کرد ، اما در 
«آلودگـى بصرى» حضور و ظهور عناصر و عوامل دیدارى 
و تجسـمى از جملـه فـرم و رنـگ و عـدم انطبـاق آنها با 
یکدیگر و همچنین ازدحام،شلوغى،شـلختگى،بى نظمى 
در چینـش ایـن عناصـر در سـیما و منظر شـهرى،باعث 

ابوالفضل رسولیان

آلودگى بصـرى یا وضعیت قرمــز

ابوالفضل رسولیانابوالفضل رسولیانابوالفضل رسولیانابوالفضل رسولیانابوالفضل رسولیانابوالفضل رسولیانابوالفضل رسولیانابوالفضل رسولیانابوالفضل رسولیانابوالفضل رسولیانابوالفضل رسولیان

رسول عابدى 
محــقق
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و  سـاکنان  پنهانـى  و  نامحسـوس  بصـورت  میگـردد 
مخاطبان شـهرى را بیآزارد و زنگى در شـهر را براى همه 
غیرقابل تحمـل نموده و استرس،پرخاشـگرى،عصبانیت 
وکاهش آسـتانه تحمل  و مشـاجرات خیابانى شهروندان 

را بیشتر نماید.
    فقـدان هویـت تجسـمى ،نابسـامانى و اغتشاشـات 
بصرى،سـایه و اتمسـفر آلـوده و آشـفته اى را بـر چهـره 
ى پریشـان شهرهاگسـترانیده بگونـه اى کـه حاصل آن 
وضعیـت قرمـزى اسـت کـه بهداشـت بصـرى و دیدارى 

شـهرها را بـه مخاطـر اتداختـه اسـت .
    نحـوه چیدمـان فضـاى سـبز، آرایـش سـاختمانهاى 
بـدون هویت،تیرهـاى آهنـى چراغهاى برق مزین شـده 

بـه انـواع ریسـه هـا ، تراکـت هـاى تبلیغاتـى، پرچمهـا، 
تابلوهاى آشفته و درهم سردرب فروشگاهها،بیلبوردهاى 
تبلیغاتـى ، تابلوهاى ترافیکى،ایسـتگاههاى نامناسـب و 
نامنظـم اتوبـوس و تاکسـى، نـرده ها، سـطل هـاى زباله 
شـهرى و ... همـه و همـه مـى تواننـد جـزء منبـع هاى 
مولـد آالینـده هـاى بصـرى باشـند که بـا انتشـار انرژى 
هاى منفى بهداشـت روحـى و روانى شـهروندان را دجار 

اختـالل و پریشـانى نمایند.
    فقـدان وجـود نظـرات کارشناسـى و همچنین اعمال 
سـلیقه و تغییـرات مدیریـت شـهرى ، نبـود اسـتراتژى 
مناسـب و نظـام منـد جهـت آرام سـازى سـیما و منظر 
شـهرى در حـال حاضـر طـراوت و شـادابى بصـرى را به 
چالـش کشـانده و خسـتگى و ناآرامـى را جایگزیـن آن 

اسـت. نموده 
    سـیماى یـک شـهر در نـگاه اول نمایانگـر فرهنـگ و 
تمدن،هنـرو ادب، دیـن و مذهب، اقتصـاد و در یک کالم 
هویت و شـخصیت آن شـهر مى باشـد در حالى که اکثر 
شـهرهاى ما بدلیـل تبعیـت کورکورانـه از زندگى مدرن 
وارداتـى و عـدم توانمنـدى در بومى سـازى گرایش هاى 

تجسـمى دنیـاى مـدرن و حفـظ میـراث بصـرى و غنى 
ایرانى اسـالمى ، در گیر نوعى آشـفتگى و آلودگى بصرى 
مـى باشـند کـه سـاماندهى ، پاکسـازى و حـذف زوائـد 
بصـرى از اولیـن و مهم ترین وظایف مدیران شهریسـت 
کـه تعلل و کوتاهـى در این زمینه در آینده اى نه چندان 

دور آلودگـى بصـرى را در وضعیـت قرمـز خواهد برد. 
    ناهمگونـى در مـواد و مصالـح کاربـردى در کالبـد 
شـهر، عـدم هماهنگى رنـگ و فرم، بى انضباطـى و نبود 
سـاختارى نظـام مند در عناصـر بصرى و دیـدارى ، پازل 
هـزار تکـه و نامرتبـى از سـیماى اغلـب شـهرها برجاى 
گذاشـته کـه  هرچندمرتـب نمـودن و چینـش آن کار 
دشـوارى اسـت لیکن با کمک کارشناسـان  مجـرب و با 

ذوق هنرهاى شـهرى و بصرى ، کنترل و سـاماندهى این 
همه نابسـامانى بصرى و ایجاد آراسـتگى و پیراسـتگى و 
در نهایـت هویـت بخشـى به فـرم وفضاى شـهرى امرى 

دور از دسـترس نیست.
    پیرایـش ، حـذف زوائـد و سـاماندهى بصـرى کالبد و 
فیزیـک شـهرها اولین گام بـراى کنتـرل آلودگى بصرى 
و همچنیـن رسـیدن بـه تعـادل و آسـایش تجسـمى و 
دیـدارى شهرهاسـت . بهرحال عوامـل و عناصر محیطى 
رفتارهـاى  سـوء  و  ناهنجاریهـا  پیدایـش  و  ایجـاد  در 
اجتماعـى و جمعـى در فضـاى شـهرى به عنـوان مؤلفه 
هاى مهم و اساسـى در مبحـث «آلودگى بصرى» چیزى 
نیسـت کـه بـه سـادگى و در عـادات روزمره امـروزى به 

بوته فراموشـى سـپرده شـود.
    یک شـهر تجسـم کامل از یک جامعه آمارى اسـت که 
بواسـطه عالئم ،نشـانه ها،عناصر و عوامـل بصرى موجود 
در سـیما و چهـره آن هـم بـراى سـاکنان بومـى و هـم 
میهمانـان و غریبه ها قضاوت و درك خواهد شـد.قطعا» 
شـهرى که از نظـر کیفیات بصرى زیباتر،سـالمترو ایمن 
تـر باشـد ، نگـرش و بینـش اجتماعـى رسـمى و غیـر 

رسـمى در خصـوص آن مطلوبتـر خواهد بـود و رغبت  و 
اشـتیاق براى سرمایه گذارى مادى و معنوى و همچنین 
جـذب گردشـگر داخلـى و خارجـى  در چنیـن شـهرى 

بیشـتر خواهد بود.
    کارشناسان و متفکران طراحى شهرى شهر را مجموعه 
اى پیچیده و سـازمان یافته متشـکل از سـه مؤلفه اصلى 
یعنـى کالبد،تصـورات و فعالیـت مـى دانند که مـدام در 
حال تغییر و تحول اسـت در حقیت نحوه زنگى شـهرى 
بـه انـواع داده هـا و اطالعـات بصـرى و دیدارى بسـتگى 
دارد کـه بصـورت پیـام و همچنین سـیگنالهاى مثبت و 
منفى در اتمسـفر یک شـهر منتشـر شده و سـاکنان آنرا 

تحـت کنترل و سـیطره خـود قرار مـى دهد.

     اسـتاندارد سـازى،ایجاد هویـت بومـى و منطقـه اى 
،سـاماندهى و انسـجام و همچنیـن یکپارچگـى عناصر و 
داده هـاى بصرى شـهرى به شهرنشـینان هدیه اى بهتر 
و مطلوبتر از طراوت و شـادابى و نشـاط جمعى ندارد که 
تقدیـم کنـد چـرا کـه ارتقاى کیفیـات بصـرى همچون 
رنـگ و فـرم و انطبـاق آنهـا بـا یکدیگـر سـالمت روحى 
و روانـى و بهداشـت تصویـرى از شـهر را بدنبـال خواهد 

داشت.
    در پایـان ایـن نوشـتار انتظـار مى رود مدیران شـهرى 
بـا بهـره گیرى ازنظـرات کارشناسـان و هنرمنـدان فعال 
در حـوزه هنرهـاى شـهرى و گرافیک محیطى به منظور 
مناسـب سـازى و زیباسـازى و همچنیـن سـاماندهى 
فضاى بصرى شـهرى و حذف زوائد نامناسـب از سـیما و 
منظر شـهر با تشـکیل کارگروهى تحت عنوان«مدیریت 
پیرایـش و آرام سـازى شـهر» گامهـاى مثبـت و مؤثرى 
برداشـته و نتایـج باورنکردنى این اقدام را ببیند و نشـاط 
و شـادابى و خاطـرات جمعـى بین شـهروندان را تعمیم 
و گسـترش دهنـد کـه ایـن وظیفـه احتـرام بـه حقـوق 

شـهروندى است.
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درحالى کـه ســـرانه تولید پســـماند در کشـورهاى 
توسـعه یافته، بـه 250 تـا 500 گـرم مى رسـد، هـر 
شـهروند بوشـهرى، روزانـه حـدود 900 گرم پسـماند 
تولیـد مى کند. الزمه زندگى در محیطى سـالم، حفظ 
محیط زیسـت و مشـارکت در نگهـدارى و زیباسـازى 
محیط شـهرى، کاهش و مدیریت بهینه پسـماندهاى 
تولیـدى اسـت کـه ایـن مهـم، مسـتلزم همراهـى و 
مشـارکت همه شهروندان اسـت. تفکیک زباله از مبدأ؛ 
یعنى جداسـازى پسـماندهاى تر و خشـک در منازل، 
که عالوه بر کمک به داشـتن محیط زیستى ســـالم، 

باعـث مى شـود تـا بسـیارى از کاالهایـى کـه ارزش 
بازیافـت دارند نیز در چرخه بمانند. پسـماندهاى تر یا 
فاسدشـدنى، شـامل باقیمانده مواد غذایى، سبزیجات، 
میوه جـات، پسـماندهاى باغبانى و فضاى سـبز اسـت 
کـه به خوبى تجزیه مى شـوند و پسـماندهاى خشـک 
مانند پالستیک، کاغذ، شیشـــه، مقوا، فلزات و پارچه 
و... مانـدگارى بیشـــترى در طبیعـت دارنـــد و در 

مدت زمـان طوالنى تـرى، تجزیـه مى شـوند.
::::: جداسازى پســماندهاى تر و خشک

 یکـى از مهم ترین کارهایى اســـت که شـــهروندان 

براى کاهــش هزینه هاى دفــع پســماند و همچنین 
داشــتن محیــط زیســتى ســالم مى توانند انجــام 
دهند. شـــهروندان مى توانند هر شب پســـماندهاى 
تر خود را براى دفع بهداشــتى، درب منــزل بگذارند 
و پســـماندهاى خشـــک را تحویـــل ایستگاه هاى 
بازیافت دهنـــد و یا در مخزن هاى مربوطــه بگذارند. 
علیرغـم سـادگى و وقت گیـر نبـودن تفکیـک زباله از 
مبدأ، شهروندان بوشـــهرى اهمیت چندانى براى این 
موضـوع قائـل نیسـتند و تنهـا بخش خیلـى کمى از 
پسـماندهاى تولیـدى، هـرروز تفکیک و جداســـازى 

سرمایه اي که در بوشهر به هدر می رود

لزوم فرهنگ سازى تفکیک پسماند
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مى شـود.
::::: 4 درصـد پسـماند بوشـهرى ها، تفکیک 

مى شـود
 مدیرعامل ســـازمان مدیریت پسـماند شهردارى 
بوشـهر، از تولیـد روزانه 170 تن پسـماند در شـهر 
بوشـــهر خبـر داد و گفـت: تنها حـدود 4 درصد از 
پسـماندها بازیافت مى شـود و امیدواریم شهروندان 
اهتمـام بیشـترى بـه ایـن موضوع داشـته باشـند. 
مسـعود غـالم زاده فـرد اضافـه کـرد: بیـش از 50 
دســـتگاه خـــودرو و 350 پاکبان و نیـروى واحد 
پســـماند، روزانـه بـراى جمـع آورى و دفـع و دفن 
پســـماند در شـهر بوشـهر تـالش مى کننـد کـه 
هزینـه و انـرژى بســـیار زیـادى مى بـرد. وى بیان 
کرد: پســماندهاى جمع آورى شده از شهر بوشــهر 
بـه محـل دفن در نزدیکـى نیروگاه اتمى بوشـــهر 
مـى رود و آنجـا تفکیـک و همچنین عملیـات دفن 

انجـام مى شـود..
::::: آمـوزش چهـره بـه چهـره مـردم بـراى 

پسـماند  تفکیک 
مدیرعامل ســـازمان مدیریت پسماند شــهردارى 
بوشـــهر، با اشـــاره به نیاز بوشـــهر به راه اندازى 
سـایت جامـع دفـع پسـماند، خاطرنشـــان کـرد: 
امیدواریـم اسـتاندارى بوشـهر هـر چـه سـریع تر 
نسـبت بـه راه انـدازى ایـن ســـایت اقـــدام کنـد 
تـا معضـل موجـود حـل شـود. غـالم زاده فـرد از 
انجـام برنامـه آموزش هـاى چهـره بـه چهـره براى 

آمـوزش تفکیک از منزل اشـاره کرد و افـزود: 14 هزار 
بوشـــهرى تاکنـون در ایـن زمینـه آموزش دیده اند و 
هـر نفر که آمـوزش مى بیند، یک کد اشـتراك گرفته 
و یـک پکیـج در اختیـار او قرار مى گیـرد. وى از اضافه 
شــدن دو غرفــه بازیافت جدید طى روزهاى آینــده 
خبـر داد و گفـت: ارائـه آموزش هاى تفکیک پسـماند 
از مبـدأ در کل شـهر انجـام خواهـد شـد و امیدواریـم 
همه شـهروندان ایـن آموزش را فرابگیرنـد. مدیرعامل 
سـازمان مدیریت پسـماند شـهردارى بوشـهر تصریح 
کرد: هر تولیدکننده پســـماند موظف اسـت سـاالنه 
ســـهم خـود را براى جمـع آورى پســـماند پرداخت 
کنـد ولـى در بوشـهر شـــاهد ایـــن پرداخـت از 
ســوى مردم نیســـتیم و همکارى مناســب صورت 

نمى گیـرد.
::::: دفن جداگانه پســماندهاى عفونى

 وى از دفـن جداگانه پسـماندهاى عفونى خبـــر داد 
و اظهار داشـــت: مطب هاى پزشـکى و بیمارسـتان ها 
و دیگـر مراکـز، بایـد پسـماندهاى عفونـى خـود را 
تفکیـک و ایمن سـازى کننـد و ما آن هـا را دفع و دفن 
خواهیـــم کـرد. غـالم زاده فـرد اضافه کـرد: به منظور 
ارائـه بهتـــر خدمات در بخش پسـماند، نســـبت به 
ارائـــه آموزش هاى مناســـب به پاکبانان بوشــهرى 

اقـدام کرده ایـم
::::: لزوم فرهنگ سازى تفکیک پسماند

 معـــاون اجرایـــى و خدمات شـــهرى شــهردارى 
بندر بوشـــهر نیز بر لزوم فرهنگ سـازى دفع پسماند 

تأکیـد کـرد و اظهـار داشـت: یکـى از برنامه هـاى 
مهم شـــهردارى، جمع آورى و دفع پسـماند اسـت 
که شـهردارى بوشـهر، تـالش ویژه اى در این راسـتا 
دارد. عبدالرسـول رمضانـى بـا تأکیـد ویژه بـر لـزوم 
اجـراى طـرح تفکیـک زبالـه از مبدأ توســـط همه 
شهروندان، اضافه کـــرد: دو هزار مخـــزن زباله در 
شـهر بوشهر جانمایى شـــده اسـت. وى بیان کرد: 
سـاالنه 150 میلیـارد ریال بـراى جمـع آورى و دفع 
و دفـن پســـماند خانوارها در شـهر بوشـهر هزینه 
مى شـود کـه در صـــورت تفکیـک زباله توســـط 
شـــهروندان، بســـیارى از ایـن هزینه هـا کاهـش 
مى یابد و در مسـیر توسـعه شـهر اسـتفاده مى شود. 
معــاون اجرایـــى و خدمات شــهرى شــهردارى 
بندر بوشـــهر افزود: همه شــهروندان باید یارى گر 
شـــهردارى در انجام امور شــهرى باشند تا بتوانیم 
شـــهرى زیبـا، ســـالم، پـاك و بهداشـتى داشـته 
باشـیم. همه شـهروندان مى توانند بـاکارى کوچک؛ 
یعنـى تفکیـک زبالـه از مبـدأ، نتیجـه اى بـزرگ را 
حاصـل کننـد و عـالوه برداشـتن محیـط زیسـتى 
سـالم تر و بهتـر، شـــهرى زیباتـر و توسـعه یافته تر 

داشـته باشند.
 هر تولیدکننده پسـماند موظف اسـت ساالنه سهم 
خـود را بـراى جمـع آورى پسـماند پرداخـت کنـد 
ولـى در بوشـهر شـاهد ایـن پرداخت از سـوى مردم 

نیسـتیم و همـکارى مناسـب صـورت نمى گیرد
(برگرفته از روزنامه نسل فردا)
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دبیر انجمن بتن ایران نمایندگى استان اصفهان خبر داد:
برگزارى کنگره صنعت ساختمان اصفهان در 13 و 14 بهمن ماه در هتل عباسى 

مهنـدس فریـدون اقبالـى در گفتگو بـا ماهنامه 
نـگاه شـهر از برگـزارى کنگره صنعت سـاختمان 
اصفهـان در بهمن مـاه سـال جـارى خبـر داد و 
گفـت: در دنیـاى صنعتى امروز شـاهد پیشـرفت  
فناورى هـاى نویـن در صنعـت هسـتیم و صنعت 
سـاختمان بـا توجـه بـه حجـم عظیـم فعالیت و 
تنـوع، بخـش بزرگـى از این رشـد و پیشـرفت را 

برمى گیـرد. در 
وى در ادامـه افـزود: ایـن کنگره باهـدف ارتباط 
صنعـت  دسـت اندرکاران  مؤثـر  و  مسـتقیم 
سـاختمان شـامل تولیدکننـدگان، پیمانـکاران، 
مجریـان، مهندسـین و محققیـن  ایـن صنعـت 
پایه ریـزى گردیـده و محورهـاى اصلـى کنگـره 
بتـن،  تکنولـوژى  نویـن،  فناورى هـاى  شـامل 
بهینه سـازى مصـرف انـرژى، معمـارى، طراحـى 
و دکوراسـیون  و ... اسـت کـه تـالش نموده ایـم 
ابداعـات و نوآورى هایـى را در ایـن سـرفصل ها 

موردتوجـه قـرار دهیـم.
اسـتان  نمایندگـى  ایـران  بتـن  انجمـن  دبیـر 
اصفهـان خاطرنشـان کـرد: ایـن کنگـره دسـت 
آورد سـال ها تجربـه و تحقیـق در امـر بازاریابى و 
فـروش مؤثـر به روش هـاى نوین بوده و مـا بر آن 
شـده ایم تـا گوشـه اى از فعالیـت ملـى را باهم به 

بگذاریم. اشـتراك 
مهنـدس اقبالـى رسـالت اصلـى ایـن کنگـره را 
ارتقـاء سـطح دانش علمى و اقتصـادى مخاطبان 
دانسـت و ادامـه داد: امیدواریم با راهکارهاى نوین 
و فرهنگ سـازى درسـت بتوانیم به تحقق اهداف 

دست یابیم.
اقتصـادى  علمـى-  کنگـره  اسـت  شـایان ذکر 
صنعـت سـاختمان که همراه با نمایشـگاه جانبى 
صنعـت  در  نویـن  فناورى هـاى  محوریـت  بـا 
سـاختمان همچـون نانو، انـرژى، معمـارى، بتن، 
فـوالد، اجـر، بازیافـت، .... و بـا تأکیـد بـر اقتصـاد 
مقاومتـى و تولیـد ملـى برگـزار مى شـود باهدف 
درایت هـاى  و  تجربه هـا  اشـتراك گذارى  بـه 
به کاربـرده در جهـت معرفـى و مانایـى برندهـاى 

فعـال و خوش نـام ایرانـى برگـزار مى شـود.
گفتنى اسـت این کنگـره روزهاى چهارشـنبه و 
پنج شـنبه 13 و 14 بهمن مـاه 95 در سـالن هاى 
عباسـى، مرمـر و فیـروزه هتـل عباسـى اصفهان 

مى شـود. برگزار 



نشریه داخلى سازمان همیارى
شهردارى هاى استان اصفهان
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سازمان جهانى گردشگرى در سال 1995 یک تعریف 
نهایى از گردشگرى منتشر کرد: مجموعه فعالیتهاى فرد 
یا افرادى که به مکانى غیر از مکان عادى زندگى خود 
مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا 
اقامت مى کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات 
فراغت است. البته اهدافى نظیر اشتغال و کسب درآمد 
شامل آن نمى شود. براین اساس کسانى که شامل این 
تعریف مى شوند نیز گردشگر نامیده مى شوند. همچنین 
گردشگر  نیز  هستند  شهرها  ها  آن  مقصد  که  افرادى 

شهرى نامیده مى شوند.
امروزه عواملى مانند جهانى شدن، توسعه سرمایه دارى 
ارتباطات  توسعه  و  نقل  و  ابزارهاى حمل  پیشرفت   و 
تکنولوژیکى به توسعه صنعت گردشگرى منجر شده است. 
در کشور ایران که به دنبال خارج کردن اقتصاد بر پایه 
نفت است توسعه صنعت گردشگرى مى تواند جایگزین 
مناسبى باشد. همچنین در شهرهایى که به علت کم آبى 
صنعت کشاورزى دچار بحران یا نابودى شده است مى 
توان از این جایگزین استفاده مناسب نمود. شهرهاى شرق 
اصفهان از جمله هرند که پیشینه تاریخى چند هزار ساله 
و قابلیت هاى سرمایه گذارى فراوان در صنعت توریسم 

دارند از این نمونه اند.
صنعت گردشگرى مى تواند از طرق مختلف باعث توسعه 
و رشد شهرها شود که مهم ترین آن ها جنبه اقتصادى 
محصوالت  فروش  براى  جدید  بازارهاى  ایجاد  است. 
داخلى، افزایش عرضه نیروى کار مرتبط با این صنعت، 
افزایش کیفیت معاش، اشتغال زایى و افزایش در آمدهاى 
عمومى، گسترش صادرات پنهان و برابرى فرصت هاى 
شغلى در جامعه از جمله نتایج مثبت اقتصادى حاصل از 

توسعه صنعت گردشگرى هستند.
از لحاظ اجتماعى و فرهنگى نیز صنعت گردشگرى باعث 
جذب جمعیت براى شهر مى گردد که به تبع این جذب 
امکانات و رونق مربوط به جمعیت اضافه شده را در پى 
دارد. همچنین کیفیت زندگى ساکنان شهر مقصد به 
سبب رونق حاصل از حضور توریست ها در آن به همراه 
غرور، روحیه همبستگى آنان، سرزندگى و شادابى عمومى 
رو به فزونى مى رود. از طرفى ارزش ها و سنت هاى محلى 
از بین نمى روند و هنرها و سنت هاى دستى و محلى احیا 
مى گردند. در کنار همه این ها آگاهى ساکنان آن مکان 

بهبود پیدا مى کند.
صنعت گردشگرى در بهبود روابط سیاسى بین کشورها 
اثر مى گذارد. هر چه کشورها از فرهنگ و تمدن یکدیگر 
بیشتر اطالع داشته باشند، راهکارهاى ارتباطى بهترى را 

در مقابل یکدیگر انتخاب مى کنند.
قطعا ورود گردشگران داخلى و خارجى به شهرها باعث 
تغییر و تحوالت محیطى نیز در آن ها خواهد شد. شهردارى 
ها و ارگان هاى دولتى به ارائه و توسعه تسهیالت جدید 
و زیرساخت هاى شهرى خواهند پرداخت و در محافظت 
از میراث باستانى آن دقت بیشترى به خرج داده خواهد 
شد. نوسازى و مرمت ساختمان ها و سایت هاى تاریخى 
موجود سرعت بیشترى خواهد یافت و از ساختمان هاى 

قدیمى بر اساس نیاز هاى جدید استفاده مى شود.
از تاثیرات مهمى که صنعت توریسم بر یک محیط على 
الخصوص محیط شهرى دارند، افزایش آگاهى ساکنان از 

حمید شهبـازى شهردار شهـر هرند:

توسعه گردشگرى؛ 
بهترین راهکار 
خروج کشور از 
اقتصاد نفتى

محیط طبیعى و فرهنگى و تالش براى پاکیزگى و حفظ 
آن است. چرا که گردشگران مسلما شهرهایى را براى 
ورود انتخاب خواهند کرد که آب و هواى خوب و محیطى 

پاکیزه داشته باشند.
آب و هوا نیز در چگونگى جذب گردشگر تاثیر بسزایى 
هوایى  و  آب  خصوصیات  به  توجه  با  منطقه  هر  دارد. 
خود اعم از ساحلى، کوهستانى، کویرى و ... مى تواند به 
گردشگرى خود جنبه خاص و منحصر به فرد دهد. براى 
مثال با توجه به قرار گرفتن هرند در محیط کویرى شرق 
اصفهان مى تواند از لحاظ گردشگرى در کویر پیشرفت 
زیادى در صنعت توریسم به دست آورد. خانه هاى تاریخى 
موجود در این شهر و روستاى  قهى که در نزدیکى آن 
قرار دارد، همچنین بادگیرها و آب انبارهاى موجود در آن 
خود گویاى بسیارى از فرهنگ و تمدن چند هزار ساله 

این شهر است.
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مجموعـه مطالبـى که تحت عنوان معیارهاى طراحى شـهرى- محیطـى در این کتاب مالحظه مى نمایید حاصل تجربیـات برگرفته از انجام 
پروژه هایى همچون طراحى شـهرى- محیطى رود دره دارآباد و مدیریت و طراحى طرح هاى جامع و تفصیلى بنادر، در حاشـیه خلیج فارس 

و همچنین اسـکچ هاى پایان نامه دکترى اسـت.
بطـور کلـى ایـن کتـاب شـامل پنج فصل اسـت. در فصل اول بـه مقدمه اى در مـورد نقش آب و اهمیـت آن در ادیـان و اعتقـادات و باورهاى 

مختلف و اشـکال گوناگون آن در معمارى منظر پرداخته شـده اسـت.
 در فصـل دوم ضمـن اشـاره بـه کنـارة رودخانه و دریا و معمارى منظر آن ها در گسـتره هاى جغرافیایى گوناگون قابلیت ها، فرصت ها، ضعف ها 
و تهدیدهـا مطـرح و بـه چگونگـى خلق فضاى عمومى سـرزنده و ضـرورت ایجاد ارتبـاط بین لبۀ آب هاى شـهرى و بافت هاى اطـراف و ابعاد 
اکولوژیـک موضوع پرداخته شـده اسـت. در فصل سـوم به شـکل گیرى محورهاى شـاخص شـهرى و ارتبـاط آن ها با کریـدور اکولوژیک لبه 

رودخانه هـا، چگونگـى و نحـوة طراحـى آن ها در ایران و جهان مورد بررسـى قرار گرفته اسـت.
در فصـل چهـارم مطالبـى در مورد برنامه ریزى و طراحى شـهرى محیطى در کنار دریا و بندرگاه ها در پهنه هاى گوناگـون در ایران و جهان،باز 

زنده سـازى شـهرى بیروت در ارتباط با کنارة دریا، بندر هنگ کنگ، پارك سـاحلى مونترال کانادا، و دیگر سـواحل ارائه شـده اسـت.
در فصل پنجم و پایانى نیز به معیارهاى اکولوژیک و هیدرولیک، فضاهاى عمومى، منظر شـهرى لبه آب، فضاى سـبز، تأسیسـات شـهرى و 

جزئیاتى همچون کف سـازى، پله و رمپ و نهایتاً سـخن پایانى پرداخته شـده اسـت.

روســتا جامعــه اى اســت کــه داراى ابعــاد مختلــف بــوده و نیازمنــد توســعه همــه جانبــه اســت و توســعه روســتایى جزئــى از برنامــه 
هــاى توســعه ملــى در هــر کشــور محســوب مــى شــود که بــه منظور بازســازى جامعــه روســتایى ، عاملــى در بهبــود شــرایط زندگى 
افــراد کــم درآمــد ســاکن در روســتا و خودکفاســازى آنــان بــا دگرگــون ســازى ســاخت اجتماعــى  اقتصــادى جامعــه روســتایى در 

رونــد توســعه کالن کشــورى اســت .
ضــرورت و اهمیــت توســعه روســتایى در ایــران بــا توجــه بــه جایــگاه اهمیــت و نقــش جامعــه روســتایى و مســائل و مشــکالتى کــه 

ایــن جامعــه بــا آن مواجهــه اســت و همچنیــن بــا توچــه بــه شــرایط کشــور کامــال روشــن اســت . 

هـوش تجـاري هماننـد پنجـره اي بـه پویایی کسـب و کار اسـت کـه کارایی، بـازده عملیاتی و فرصت هاي اسـتفاده نشـده را آشـکار 
مـی کنـد. در عصـر حاضر شـرکت ها و سـازمان ها دیگر بـه جمع آوري و ذخیـره اطالعـات در پایگاه داده هاي عظیم نمی اندیشـند، 
بلکـه دغدغـه اصلـی سـازمان هـا اسـتفاده موثـر از داده هاي زیادي اسـت کـه در پایگاه داده هاي بزرگ ذخیره شـده اسـت. سـازمان 
هـا دیگـر روي ذخیـره رکوردهـاي اطالعاتی حجیم، سـرمایه گـذاري نمی کنند، بلکـه اطالعات نهفته اي کـه در ایـن رکوردها وجود 
دارد بـراي سـازمان هـا ارزشـمند اسـت. اطالعاتـی کـه بـه مدیـران در تصمیم گیري هـاي کالن سـازمان کمک می کنـد و می تواند 
وضعیـت سـازمان را در آینـده پیـش بینی کند. این کتاب برآن اسـت تا با آشـنایی با مفاهیم هـوش تجاري و ارائـه اطالعات در زمینه 
کاربردهـاي هـوش تجـاري، فرصـت هـا، محدودیت ها، مشـکالت مطرح در عرصه هـوش تجاري در زمینـه اجرا و پیاده سـازي هوش 

تجـاري به سـازمان هـا کمک کند.

مؤلفان : نجیبه عباسى رستمى، محمدحسین مشرف جوادى، فرانک صفرى شاد
تاریخ نشر :1394

نویسنده: دکتر محمدرضا پورجعفر 
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ چاپ: 1392

طراحى شهرى محیط آب کنار

هوش تجارى در سازمان (مفاهیم و کاربردها)

 توسعه روستایى نظریه و عمل روث مک آروى

نویسنده: روث مک آروى
 ترجمه : دکتر محمدرضا رضوانى , دکتر فاطمه عزیزى 


