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و شورای اسالمی در  فوالد شهر
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 شهرستان      

لنجان

محمدرضا باقری اظهار کرد: شورای 
اســامــی دوره پنجم فــوالدشــهــر در 
ــاز کــرد که  حــالــی فعالیت خــود را آغـ
ــرو بــود،  بــا چــالــش هــای بسیاری روبـ
ــاالی شـــهـــرداری و حــقــوق و  بــدهــی بـ
مزایای معوق شده پرسنل از جمله 
ایــن چالش ها بــود که ایــن موضوع 
مصادف شد با آغاز جنگ اقتصادی 
علیه کشورمان و رکود باالی درآمدی 
و فعالیت های اقــتــصــادی حاکم بر 
جامعه که به تبع شهرداری فوالدشهر نیز تحت تاثیر قرار گرفت.وی گفت: 
از دست دادن مرحوم جواد قاسمی بر اثر سانحه تصادف که از همکاران 
ما و اولین رئیس شورای اسامی دوره پنجم بود یکی از اتفاقات ناگوار این 
دوره مدیریت شهری بود که برای ما بسیار ناراحت کننده بود.رئیس شورای 
اسامی فوالدشهر تصریح کرد : از جمله مسائلی که از روز نخست فعالیت 

شورای پنجم در...

حــســیــن ایــــزدی گــفــت:  فــوالدشــهــر 
اولین شهر جدید کشور و یکی از ۱۰ 
شــهــر پرجمعیت اســتــان اصفهان 
است و دومین پــروژه بزرگ مسکن 
مهر کشور با بیش از ۳۲ هزار واحد 

، در فوالدشهر ساخته شده است.
وی اذعان داشت: فوالدشهر دارای 
۵۴۰ هکتار فضای سبز است که ۱۱۰ 
، جنگل  هــکــتــار از ایــن فــضــای ســبــز
حاشیه اتوبان ذوب آهــن اســت که 

به نوعی فیلتر تصفیه هوای شهرستان اصفهان می تواند باشد و شهرداری 
فوالدشهر اقــدامــات خوبی بــرای حفظ و نگهداری ایــن فضای سبز انجام 

داده است.
شهردار فوالدشهر اظهار داشــت: با توجه به سرانه فضای سبزی که در 
، فوالدشهر یکی از سرسبزترین  شهر داریم بعد از استان های شمالی کشور

2شهرهای کشور محسوب می شود.
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خلیل مصطفی زاده عضو شورای شهر 

پنجمین دوره شورای اسالمی 
فوالدشهر بهترین دوران همکاری 

شهرداری و شرکت عمران بود

علی محمد لیموچی عضو شورای شهر

ین  ج تر کم خر شورای دوره پنجم 
ین شورای شهر بود و پرکارتر



محمدرضا باقری عنوان کرد : 

شورای اسالمی دوره پنجم فوالدشــهر در حالی فعالیت خود 
را آغاز کرد که با چالش های بســیاری روبرو بود، بدهی باالی 
شهرداری و حقوق و مزایای معوق شــده پرسنل از جمله این 
چالش ها بود که این موضوع مصادف شد با آغاز جنگ اقتصادی 
علیه کشورمان و رکود باالی درآمدی و فعالیت های اقتصادی 

حاکم بر جامعه که به تبع شهرداری فوالدشهر نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
محمدرضا باقری اظهار کرد:  از دست دادن مرحوم جواد قاسمی بر اثر سانحه تصادف که 

از همکاران ما و اولین رئیس شورای اســالمی دوره پنجم بود یکی از اتفاقات ناگوار این 
دوره مدیریت شهری بود که برای ما بسیار ناراحت کننده بود.

رئیس شورای اسالمی فوالدشهر تصریح کرد : از جمله مسائلی که از روز نخست فعالیت 
شورای پنجم در اولویت کار قرار گرفت پیگیری استقالل و استقرار ادارات در فوالدشهر 

بود که توانستیم عملکرد خوبی در این زمینه داشته باشیم.
 باقری بیان کرد: با پیگیری های اعضای شورای اســالمی دوره پنجم و تعامالتی که با 
مسئوالن استانی انجام شد توانستیم با اختصاص یک مکان از شهرداری شاهد استقرار 
بخشداری فوالدشــهر در دوره پنجم مدیریت شهری باشیم که به پشــتوانه آن دیگر 
ادارات از جمله دادگاه بخش فوالدشهر نیز مستقر شد و همچنین محل استقرار اورژانس 

اجتماعی و بهزیستی فوالدشهر را نیز به تصویب رساندیم.
 وی افزود: پیگیری هایی که در مــورد بدهی ها و مطالبات شــهرداری صورت گرفت، 
توانستیم با دریافت بخشی از طلب های شهرداری از ارگان ها، نهادها و شرکت ها و نیز با 
استفاده از فروش برخی اراضی و امالک شهرداری بخشی از بدهی هایمان را به پرسنل و 
پیمانکاران شهرداری پرداخت کردیم و سپس کمیته درآمدزایی در شهرداری فوالدشهر 

راه اندازی شد که منجر به وصول بخشی از درآمدهای شهرداری شد.
رئیس شورای اسالمی شــهر فوالدشــهر ادامه داد: اولین تفاهم نامه  شورای اسالمی 
فوالدشهر با شرکت عمران در ســال ۹۸ منعقد شــد، از مهم ترین بندهای این قرارداد 
اختصاص زمین ۱۱ هکتاری در بهترین نقطه شــهر بین دو ورودی شــهر است که اگر 
بخواهیم به ارزش ریالی این زمین اشاره کنیم مبلغی در حدود هزار و صد میلیارد تومان 
می باشد و اگر شــهرداری در این زمینه وارد فاز سرمایه گذاری شود درآمدی پایدار برای 

خود وصول می کند.
 وی گفت: از دیگر بندهای این تفاهم نامه اخــذ 5۰ میلیارد زمین باز به صورت رایگان و 
یک نردبان آتش نشانی 5۶ متری برای ساختمان های بلند مرتبه فوالدشهر و مدیریت 
بحران می باشــد و همچنین اختصاص زمین معاینه فنی به مســاحت 5 هکتار با ارزش 
ریالی باال و اخذ زمین پارکینگ خودروهای سنگین ، که زمینه ساز درآمدی پایدار برای 

فوالدشهر م یباشد .
 باقری اضافه کرد: از اراضی دیگری که توانستیم اخذ کنیم، اراضی میدان میوه و تره بار 
و بازار روز می باشد ،که بازار روز در 2 پالک سه هزار متری واگذار و در اختیار مردم قرار 

داده و این اراضی گامی در جهت درآمدی اساسی و پایدار است.

 وی بیان داشت: از مهم ترین کارهای انجام شده، تصویب بافت فرسوده شهر فوالدشهر 
می باشــد، که با تعامالت صورت گرفته با مسئوالن در استان و تهران در دفتر بازآفرینی 
بعد از برگزاری حداقل 45 جلســه طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهر ، موفق به تصویب 

مساحتی در حدود ۱۳۰ هکتار شدیم.
رئیس شورای شهر فوالدشهر اذعان داشــت: با تصویب طرح بازآفرینی بافت فرسوده، 
بلندمرتبه ها و خانه های فرســوده که وجود دارند با وام هایی کــه دولت برای هر واحد 
۳۰۰ میلیون تومان تصویب کرده و بین 4 تا ۸ درصد کارمزد دارند بازآفرینی می شوند و 
شهرداری موظف به صدور رایگان پروانه می باشد و شرکت عمران نیز موظف می شود که 
اگر قرار است تصرفی بیش از حد ساخته شده االن صورت گیرد زمین را به صورت رایگان 
در اختیار ســرمایه گذار قرار دهد و همه این موارد باعث ارتقای چهره شهر و زمینه ساز 

رشد اشتغال زایی و شهر دارای قیر و خدمات رایگان دولتی می شود.
 محمدرضا باقری اظهار کرد: پل های فلزی بین ایمانشهر و فوالدشهر که حدود ۱5 سال 
رها شده بودند، با همکاری شورای شــهر، همکارانمان در راهداری، پلیس راه نجف آباد 

و فالورجان راه اندازی شد.
وی افزود: ایمن سازی اتوبان شهید کاظمی به مســاحت دو و نیم کیلومتر به دلیل عدم 
ایمن سازی منجر به غیر قابل کنترل شدن ورودی ، خروجی های مسکن مهر شده بود که 
با نصب نیوجرسی ساماندهی شد، همان طور که می دانید ورودی مسکن مهر و زیرگذر 
بلوار امام خمینی زیرگذرهای نامســاعدی دارند که مطالعات طــرح زیرگذر،روگذر آنها 
انجام شده و فاز اجرایشان یکی بر عهده شــرکت عمران و دیگری بر عهده شهرداری 

می باشد.
 رئیس شورای شــهر فوالدشــهر ادامه داد: از دیگر بحث های مهم طرح تفصیلی شهر 
فوالدشهر است که در دوره پنجم شــورا با برگزاری بیش از ۱۱۷ جلسه، طرح تفصیلی 
فوالدشهر در اداره راه و شهرسازی به تصویب رسید و با برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 

به زودی طرح تفصیلی شهرمان در استانداری نیز تصویب خواهد شد.
 وی عنوان کرد: با پیگیری ها و جلســات انجام شــده در مورد حمل و نقل شــهری و 
نارضایتی های مردم، در ماه اخیر الیحه استقرار ســازمان حمل و نقل شهری مستقل از 
سازمان حمل و نقل جمعی شهرستان لنجان آمد و به اتفاق آرا در شورا به تصویب رسید 

و مستقر شد.
 باقری گفت: تکمیــل پروژه نیمه تمام زمین چمن B4 با همــکاری اداره تربیت بدنی و 

شهرداری و آماده کردن زیر ساخت زمین چمن به ارزش حدود یک میلیارد و 4۰۰ میلیون 
تومان در حال انجام است.

 محمدرضا باقری بیان داشــت: به پاس زحمات کارکنان و پرسنل زحمتکش شهرداری 
و پیگیری های صورت گرفته در تهران و اصفهان موفق شــدیم زمینی در حاشیه محله 
A۶ را به عنوان زمینه پرسنل کارکنان شهرداری در اختیارشان قرار دهیم و هم اکنون در 
فاز تحویل قطعات زمین با شرایط خاص، شامل یک پیش پرداخت بسیار کم و بعد از سه 

سال شروع به پرداخت اقساط هستیم.
 رئیس شورای شهر فوالدشــهر تصریح کرد: از موضوعات دیگری که ما پیگیری و به 
سرانجام رساندیم بازنشســته کردن نیروهای بود که بیش از ۳۰ سال در شهرداری کار 
می کردند و توانایی کار کردن یک نیروی جوان را نداشتند که به دلیل این که شهرداری 
هم از لحــاظ مالی و هم مســائل اداری توانایی این کار را نداشــت، ایــن کار صورت 
نمی گرفت، اما هم اکنون در این مدت حدود ۳4 نفر از نیروها بازنشست شدند و مقدمات 

بازنشسته شدن ۳۶ نفر دیگر هم فراهم شده است.
 محمدرضا باقری اظهار کرد: احداث پارکینگ پارک کوهستانی، احداث آبشار مصنوعی 
پارک پرنیان برای ایجاد فضایی نشــاط آور، احداث پارک محله A4 با هزینه یک و نیم 
میلیارد تومان که غیر قابل اســتفاده بود، روشــنایی پارک پرنیان، احداث پارک محله

C۳ ، زیباسازی بلوارهای شــهر، روشــنایی بلوار مطهری و پیاده روهای بلوار، تعریض 
بلوار مطهری به دلیل تصادفات زیاد، پیاده رو ســازی اطراف محله C۳ و محالت شهر، 
درخواست ساخت زمین های ورزشی در محالت مسکن مهر، آسفالت محالت و محوطه 
سازی و... از جمله اقدامات دیگری است که در این دوره از شورای اسالمی پیگیری شد 

و به انجام رسید.
  باقری افزود: یکی دیگر از مهم ترین فعالیت هایمان هوشمندسازی در شهر فوالدشهر 
می باشد. همچنین ما اقداماتی را برای ایجاد یک کمپ مناسب و استاندارد برای سگ های 
بدون صاحب انجام دادیم که البته این کمپ تا رســیدن به وضــع مطلوب هنوز نیازمند 
رسیدگی است. وی تاکید کرد: سرانه فضای سبز در شهر فوالدشهر هم اکنون به ازای هر 
نفر 55 متر است، اما در طرح تفصیلی این مساحت را ۶۶ متر در نظر گرفتیم ،تا فوالدشهر 
،شهر سبز باقی بماند و همچنان شاهد ساخت محالت جدید با فضای سبز کافی و مطلوب 

در سطح فوالدشهر باشیم.

سـید نوربخـش صیدائـی بـا ۴ رای مثبـت بـه عنـوان اولیـن رئیـس دوره ای 
شـورای اسـامی فوالدشـهر انتخاب شـد. 

اعضـای  تحلیـف  مراسـم  فوالدشـهر،  از  جـم  جـام  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

ششـمین دوره شـورای اسـامی فوالدشـهر برگزار و در پایان این مراسـم 
دوره  یـک  بـرای  شـورا  رئیسـه   هیـات  تعییـن  جهـت  داخلـی  انتخابـات 
رای مثبـت سـید  بـا ۴  اسـامی  اعضـای شـورای  گردیـد.   برگـزار  یکسـاله 

نوربخـش صیدائـی را بـه عنـوان رئیـس، عبـاس طهماسـبی بعنـوان نایـب 
رئیـس، احمـد مقصـودی بـه عنـوان خزانـه دار و لیـا کوچکـی را بـه عنـوان 

نمودنـد. انتخـاب  فوالدشـهر  اسـامی  شـورای  دوره  ششـمین  منشـی 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان لنجان

در مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسالمی:
سید نوربخش صیدائی رئیس شورای اسالمی فوالدشهر شد 

اقتصادی
 اجتماعی

عملکرد پنجمین دوره شورای اسالمی و شهرداری فوالدشهر  مثال زدنی بود

نگار اکبرپور

خبرنگار 
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حسین ایزدی عنوان کرد: 

حســین ایزدی گفــت:  فوالدشــهر اولین شــهر جدید 
کشــور و یکــی از ۱۰ شــهر پرجمعیــت اســتان اصفهان 
است و دومین پروژه بزرگ مسکن مهر کشور با بیش 

از ۳۲ هزار واحد ، در فوالدشهر ساخته شده است.

وی اذعان داشت: فوالدشهر دارای ۵۴۰ هکتار فضای 
، جنگل حاشــیه اتوبــان ذوب آهن  ســبز اســت که ۱۱۰ هکتار از ایــن فضای ســبز
اســت که به نوعــی فیلتــر تصفیه هــوای شهرســتان اصفهــان می تواند باشــد و 
شــهرداری فوالدشــهر اقدامات خوبــی برای حفــظ و نگهــداری این فضای ســبز 

انجام داده است.

شــهردار فوالدشــهر اظهار داشــت: با توجه به ســرانه فضای ســبزی که در شهر 
، فوالدشهر یکی از سرسبزترین شهرهای  داریم بعد از استان های شمالی کشور

کشور محسوب می شود.

وی افــزود: با توجه بــه مشــکات کم آبــی و خشکســالی خصوصًا در ســال های 
اخیر ، با خرید ۱۰۰ لیتر در ثانیه پساب فاضاب و لوله گذاری ۱۵ کیلومتر در سطح 
شــهر ، برنامه ریزی  بســیار خوبی برای حفظ و نگهداری فضای ســبز شــهر انجام 

شده است.

ایــزدی تصریح کــرد: پســاب خریداری شــده بــا برآوردهــای فعلــی بیــن ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
میلیارد تومان ارزش ریالی دارد و از اقدامات ارزشمندی است که شهرداری فوالد 

شهر برای تکمیل زیرساخت های شهر انجام داده است.

وی افزود: در دوره اخیر با توجه به مشــکاتی که پســاب داشــت از یک شــرکت  
دانش بنیان دعوت کردیم تا بتوانیم ســطح اســتاندارد آب را به استانداردهای 

الزم و مورد تأیید محیط زیست برسانیم.

شهردار فوالدشــهر خاطرنشــان کرد: شبکه آبرســانی فوالدشــهر متعلق به ۵۰ 
ســال پیش می باشــد که این شــبکه نیــاز بــه  ترمیــم، اصــاح و بازســازی دارد با 
مطالعات انجام شــده توســط کارشناســان، هزینه ای بالــغ بر ۶۰ میلیــارد تومان 

برای اینکار برآورد شده است.

وی خاطرنشــان کــرد: حفظ ، نگهــداری و توســعه فضای ســبز در دســتور کار و از 
اولویت های شهرداری فوالدشــهر است و با پیگیری شــهرداری و حمایت های 
اســتانی و ملــی فوالدشــهر یکــی از سرســبزترین و زیباتریــن شــهرهای کشــور 

خواهد بود.

ایــزدی ادامــه داد: از اتفاقــات خوبی که در ایــن دوره شــاهدش بودیم اســتقرار 
سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری اســت که به جز بحث فضای سبز در 

حوزه مبلمان شهری و سیما و منظر شهر هم اقدامات خوبی صورت گرفت.

وی گفت: این اقدامات کافی نبوده ولی حرکت رو به جلوست و با توجه به سبک 
معماری شــهراز نظرات کارشناســان  و مشــاورانی کــه در این حــوزه تجربه دارند 

استفاده خواهیم کرد.

شــهردار فوالدشــهر اذعان داشــت: به شــرکت عمران در فوالدشــهر به عنوان 
یک ظرفیت نگاه می کنیم. تعامات خوبی در این دوره بین شهرداری و شرکت 
عمران اتفــاق افتاد کــه خروجی بســیار خوبی هــم برای مــردم هم بــرای دو نهاد 

داشت.

وی افــزود: طــی تعاملــی کــه بــا شــرکت عمــران صــورت گرفــت زمین هایــی برای 
( ، بــازار روز و مرکــز معاینه فنــی اختصاص یافــت و همچنین  ترمینــال)۱۱ هکتار
بــرای کارکنان خــدوم و زحمتکش در شــهرداری فوالدشــهر زمین با تســهیات 

واگذار خواهد شد.

ایزدی اظهار داشت: یکی از آرزوهای دیرینه مجموعه شهرداری با توجه به وجود 
بلند مرتبه ها در شــهر خرید نردبان ۵۶ متری بود که با همکاری شــرکت عمران 

این مهم صورت گرفت.

وی تصریح کــرد: با توجــه به این کــه منابــع در خدمت شــرکت عمران می باشــد 
انتظار و توقع ما این است که با تعامل و برگزاری جلسات کارشناسی مشترک در 

حوزه های مختلف بتوانیم خدمات مناسب به شهروندان ارائه دهیم.

شهردار فوالدشهر گفت: در سرفصل عناوین بودجه ملزم هستیم که تکمیل 
پروژه های نیمه تمام را در اولویت کار خود قرار دهیم. تصفیه تکمیلی پســاب و 
در مجموعه پارک پرنیان هم ســینمای روباز و پــارک ترافیک کودک در این دوره 

تکمیل و به بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: فاز چهارم فرهنگسرای غدیر بجز سالن اجتماعات که با پیگیری 
شهرداری و با مشارکت بخش خصوصی انجام میشــود بزودی تکمیل و آماده 

بهره برداری می باشد.

ایزدی در ادامه بیان کرد: شــرایط حاکم بر جامعه به خصوص شــرایط اقتصادی 
و همــه گیری ویــروس منحوس کرونا مشــکاتی برای شــهرداری ها در راســتای 

تکمیل پروژه های نیمه تمام ایجاد کرد.

وی افزود: باغ بانوان یکی از پروژه های نیمه تمام دوره گذشته است که دغدغه 
اصلی شهروندان هم بوده ، با تعاماتی که با شرکت عمران صورت گرفت توافق 
شــد تکمیل این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان توسط شرکت عمران 
گهی و فرایند قانونی آن شروع و در آینده ای نه چندان دور  انجام شود که مراحل آ

شاهد تکمیل و بهره برداری از این پروژه بسیار ارزشمند خواهیم بود. شهردار 
فوالدشهر اذعان داشت: در این دوره شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه بودیم و 
در سال جاری تمام تاش ما این است که بودجه واقعی، شفاف و قابل گزارش 
به مــردم ارائه دهیــم که قطعا الزمــه این امــر برگزاری جلســات متعــدد با حضور 
کارشناسان خبره در این حوزه است تا با توجه به تورم و شرایط اقتصادی حاکم 

، برآورد بودجه واقعی و دقیقی به شورا ارسال و تصویب گردد. بر کشور

وی حضــور اقــوام را فرصتــی بــرای فوالدشــهر دانســت و تصریــح کــرد: رویکــرد 
شــهرداری در این دوره رویکرد فرهنگی بود و تاش کردیــم در مباحث مختلف 
حتــی پروژه های عمرانــی پیوســت فرهنگــی را لحــاظ نمایم و بــا توجه بــه حضور 
اقوام در فوالدشــهر ، قطعًا یکی از رســالت های شــهرداری پرداختن به مباحث 

فرهنگی است. 

ایــزدی اظهــار داشــت: بــا مطالعاتــی کــه یکــی از شــرکت های متخصــص و خبره 

در ســطح فوالدشــهر انجــام داد فرصت هــای مختلــف ســرمایه گذاری در شــهر 
شناســایی و به صورت کتابچه آماده گردید، قرار بر این بود که طی همایشــی که 
در این دوره برگزار می شود از این کتابچه رونمایی گردد که به خاطر شرایط کرونا 

این همایش لغو شد.

 ، وی تاکید کرد: برنامه شهرداری با توجه به  ظرفیت و پتانسیل باالی فوالدشهر
در راستای جلب سرمایه گذار می باشد. و این کتابچه در اختیار سرمایه گذاران 

با هر مقدار توان مالی قرار خواهد گرفت.

شهردار فوالدشهر در پایان ضمن قدردانی از زحمات مدیران این دوره  گفت: بر 
خود الزم می دانم از مدیران این دوره مهندس ســلیمی و دکتر محمدی تشــکر 
و قدردانی نمایم. قطعًا مردم خوب فوالدشــهر شایســته بهترین ها هستند ما 
نتوانستیم خدماتی در شان مردم فوالدشهر ارائه دهیم. امید است مردم فهیم 

فوالدشهر کوتاهی و قصور ما را ببخشند.

ین  شهرهای کشور یباتر فوالدشهر چشم انداز یکی از ز

فعالیت  شهرداری ها در شرایط سخت اقتصادی

را  شــهــرداری هــا طی ســال هــای اخیر شرایط بــدی 
کشور  مالیاتی  امـــور  جــامــع  نــظــام  کــردنــد،  تجربه 
بسیاری از عــوارض را حذف کــرده و ذیل مالیات 
آنجایی که مالیات به خزانه ریخته  از  قرار داده و 

می شود، در نتیجه حذف عوارض، اختیارات شوراها به عنوان اصِل حاکمیت 
محلی را محدودتر و حقیرتر می کند. از سویی دیگر جنگ اقتصادی، تحریم ها 
آن کــه نسبت به  بر  کرونا مزید بر علت شــده و عــاوه  و شیوع ویـــروس 
شهرداری ها کم توجهی های اینچنینی می شود، هرکجا هم دولت کم آورده، 

دست در جیب همین شهرداری ها کرده و از آن منابعی که برایشان تعیین 
شده، کسر می کند.در این شرایط شوراهای اسامی شهرها باید در قامت 
یک نهاد مشاوره ای توانمند و متخصص در کنار شهرداری ها باشند تا بتوان 

امور شهرها را به نحو احسنت مدیریت کرد.
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خلیل مصطفی زاده عنوان کرد: 

کــرد:  اظهــار  زاده  مصطفــی  خلیــل 
شــهری  یــت  مدیر پنجــم  دوره  در 
شــاهد بهتریــن تعامــل و همــکاری 
بیــن شــهرداری و شــرکت عمــران بــا 
محوریــت شــورای اســامي بودیــم و 
شــورای اســامی در ایــن دوره محــور 
وحــدت و همکاری هــای بســیار ســازنده ایــن دو نهاد بــود که 
حاصــل آن یــک توافق نامه خــوب ســیزده بنــدی که بســیار با 
کیفیت و جامع و کامل با نگاه کان شهری در چارچوب قانون  

می باشد.
وی تصریــح کــرد: ایــن توافق نامــه می تواند نقشــه راهــی برای 

شــوراهای اســامی دوره هــای بعــد و حتــی الگوی خوبــی برای 
شهرهای جدید کشور می باشد که در نوع خود بی نظیر است. 
این توافقنامه مدیریت شــهری و شــهر را حدود ۲۰ ســال جلو 
انداخت که جا دارد از دکتر محمدی شهردار وقت و همکاران 
و مهندس شــیروانی و همکاران و همچنین دکتــر طاهرخانی 
معاون وزیــر و همکاران ایشــان صمیمانه بابــت حمایت ها و 

تاش های این عزیزان تشکر می کنم .
قســمتی از این توافق نامه یا انجام شــده و یا در مراحل نهایی 
می باشــد. و برخی دیگر از بندها باقی مانده که توســط شورای 

محترم دوره ششم نهایی و اجرایی خواهد شد .
عضو و نایب رئیس شــورای اســامی  فوالدشــهر بیــان کرد: از 

جملــه بندهای مهــم این توافــق نامــه خرید نردبــان ۵۶ متری 
بــود کــه مدیریــت شــهری فوالدشــهر ســالها بدنبــال آن بود، 
تکمیــل پــارک بانــوان و احیــاء پــارک جنگلــی، دو قطعــه زمین 
تجهیزات شــهری ، بــازار روز و پارکینگ ماشــین های ســنگین 
بصــورت رایــگان، مشــارکت ســه جانبه عمــران و شــهرداری و 
بخش خصوصی بــرای ایجــاد مجموعــه و بــازار در زمین جنب 
شــهرداری )ســمت شــرق (، اختصاص زمین جهت ترمینال و 
پارک سوار و خدمات پشتیبان ، ســاخت اراضی باقی مانده در 
مراکز برزن های A و B و C جهت کاربری فضای سبز می باشد که 
هزینه اجرا توسط شرکت عمران پرداخت می شود، همچنین 
مقرر شد شــهرداری این پارک های محله را به مناقصه بگذارد 
تــا پیمانــکار مشــخص شــود در ادامــه صــورت وضعیت های 
انجام شده را تحویل شرکت عمران داده و در ازای این صورت 
وضعیت های اجرا شده ،  هزینه  پروژه ها در قالب زمین  توسط  

شرکت عمران به شهرداری پرداخت گردد.
وی افزود: دو قطعه زمین توســط شــرکت عمــران در برزن F با 
قیمت حدود ۱۱ میلیارد تومان جهت ساخت ساختمان اداری، 
آموزشی و پرورشی، تمرینی و آتش نشانی به مناقصه گذاشته 
شــده تا پیمــان کار مشــخص شــود و پــس از ســاخت تحویل 
 )D( شهرداری شود ،به عاوه یک قطعه زمین هم در برزن دیار
به شــماره ۱۷۰۷ توســط شــرکت عمران برای ســاخت ایستگاه 
آتش نشانی حدود ۲ میلیارد تومان تامین اعتبار شده است.
مصطفی زاده در خصوص ســاماندهی ورودی های شــهر بیان 
داشــت: قرار بــود مطالعــات کامــل ورودی های شــهر توســط 
شــهرداری صــورت گیــرد و پــک طراحــی و مطالعاتــی آن جهــت 
تامین اعتبار و ساخت این ورودی ها به شرکت عمران تحویل 
داده شــود که تــا کنــون مطالعــات محــور بزرگــراه نجف آبــاد از 
پلیــس راه تــا نزدیکی های جــوزدان توســط شــهرداری انجام و 
مصوبــات الزم صورت گرفتــه و تمام مــدارک و مســتندات طی 
نامــه ای بــه شــرکت عمــران ارائــه داده شــد تــا شــرکت عمران 
تامین اعتبــار نمایــد ، همچنین تقاطــع غیر همســطح انتهای 
بلــوار قائــم بــا آزادراه شــهید کاظمــی در شــورای ترافیــک 
شهرســتان و اســتان تصویــب و جهت اجرا شــدن به شــرکت 

عمران ارجاع داده شود. 
وی تشــریح کــرد: مطالعــات، طراحــی و تهیــه اســناد مناقصــه 

ورودی شهر از بلوار آیت اهلل خامنه ای توسط شهرداری انجام 
شــده و مصوبــات الزم نیــز اخــذ شــد و توســط شــرکت عمران 

مناقصه آن برگزار گردید.
مصطفــی زاده تصریــح کــرد: اراضــی ضلــع جنوبــی اتوبــان کنــار 
گلــزار شــهدا و آرامســتان کــه تــا گردنــه رهــا شــده اســت، قــرار 
بود تاسیســات و تجهیزات شــهری مانند پســت برق، گاز و ... 
شــوند، اما با توجه به این که کنــار اتوبان بود و نمــای مطلوبی 
به شهر نمی داد ، اراضی مذکور را تغییر کاربری دادیم و تبدیل 
به کاربری گردشــگری، توریســتی، تفریحی، تجاری در مساحتی 

حدود ۱۲۰ هکتار نمودیم.
نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر اظهــار داشــت: در دوره 
یکساله ریاســت بنده در شورای اســامی حدود ۴۰  جلسه در 
ح تفصیلــی بحــث و گفتگو شــد و مراحــل نهایی  خصــوص طــر
هم اکنون در زمان ریاســت محمدرضا باقری در حال پیگیری 

است. 
وی تشــریح کــرد: یکــی دیگــر از مهــم تریــن فعالیت هــای این 
دوره شــورای شــهر هوشمندســازی شــهر فوالدشــهر بــود و 
اولین گام در جهت هوشمندســازی حمل و نقل شــهر جدید 
فوالدشهر ایجاد توافق نامه با هدف ســاماندهی اتوبوس ها، 
ناوگان حمل و نقل عمومی و ســاخت ایستگاه های دوچرخه 

سواری می باشد.
ح  مصطفی زاده ادامه داد: تصفیه خانه پســاب فاضاب که طر
و ایده آن برای دوره چهارم شورا بود در این دوره از شورا افتتاح 
گردیــد و همچنین اولین بــار اخذ اراضــی ماده ۱۰۱ کــه حدود ۸ 
میلیارد تومــان ارزش ریالــی آن بود با نــگاه تعامــل و همکاری 
شرکت عمران زمین به شــهرداری پرداخت کرد و نیز پرداخت 
بخش بزرگی از ۱۷ میلیارد پیش فــروش پروانه که توافق نامه 
شــورای دوره قبل بــود در زمان این دوره شــورا بخــش عمده 

آن پرداخت شد.
وی گفــت: پیگیری هایــی کــه در ۲ ســال عضویــت مــن در 
: ساماندهی  کمیسیون خدمات شهری انجام شده عبارتند از
جــداول و کانالهــای دفع آب هــای ســطحی شــهر و هدایت آن 
بــه ســمت دریاچــه پــارک پرنیــان ، ایجــاد ســیل بند در مســیر 
اتوبــان ذوب آهــن و محــدوده مجــاور آرامســتان ، جمــع آوری 
حیوانــات مزاحــم شــهری و ایجاد کمــپ و نگهــداری حیوانات 

و انجــام اقدامــات بهداشــتی، تجهیــز و نوســازی و بازســازی 
ناوگان خودروهای حمــل زباله ، انجام تعمیرات اساســی لودر 
و تجهیــزات شــهرداری ، بازســازی تانکر هــا و مخــازن تامیــن 
، خریــد ۱۵۰ دســتگاه مخــازن زبالــه و نصب در  آب فضــای ســبز
، بازســازی و تعمیرات حدود۴۰۰ دستگاه  محات ســطح شــهر
مخــزن زباله ، برنامه ریزی مناســب جهت جمع آوری پســماند 
شــهری و افزایش میزان جمــع آوری روزانه زباله در ســه نوبت 
در شــبانه روز ، مناســب ســازی و ِبــه ســازی مســیر های تــردد 
، ســهولت تــردد معلولین  عابــر پیــاده در نقــاط مختلف شــهر
و جانبــازان، تامیــن روشــنایی پارک هــا و بلوار هــا و میادین در 
، ســاماندهی ترمینال شــهر و کف ســازی  بعضــی از نقاط شــهر
محوطه و تامین روشــنایی، ایجاد اتاق اســتراحت مسافرین، 
، تکمیــل  تعمیــرات و بازســازی وســایل ورزشــی ســطح شــهر
و راه انــدازی ســاختمان نیمــه کاره در محــدوده پــارک پرنیــان 
جهــت اســتقرار ســازمان ســیما و منظــر شــهری، تعمیــر دو 
دســتگاه کاپرا اســتیجاری جهت انجام وظایــف اداره نظارت و  
تخلفات و پیشگیری شــهری، ایجاد سیســتم نظارت و کنترل 
تخلفات ســاختمانی با اســتفاده از نرم افزار های شهرســازی و 
رصد تخلفات شــهری از مرحله اعام گزارش، تخلف و پیگیری 
و کنتــرل نظــارت تا مرحلــه صــدور گواهی عــدم خافــی، تامین 
ج نوری ارامســتان، به کار گیری مشاور فرهنگی  روشــنایی و بر
و امــور مذهبی در حــوزه آرامســتان، برنامه ریزی جهــت ایجاد 
قطعــه مخصــوص در آرامســتان جهــت تدفیــن مشــاهیر نام 
، رنــگ آمیــزی جداول ســطح شــهر بــه طور  اشــنای فوالدشــهر
 ، متنوع در محات و پارک ها، میادین و بلوارها به طور مستمر
نصــب حفاظ هــا و گاردیل های ایمنــی پل های موجــود بر روی 
کانال ســوکرا پل بلــوار ایت اهلل طالقانــی و پل محلــه آ۶، ایجاد 
دور برگردان در بعضی از بلوارها با هماهنگی و مشــاور پلیس 
راهــور ، توزیــع ُبروشــور اطــاع رســانی وضیعــت جمــع آوری 
پسماند شهری، فعال شدن اکیپ ماده ۱۶ پسماند، بازسازی 
اســتند های بیلیوردی بتونی، ایجاد ســامانه ۱۳۷ برای برقراری 
تماس شهروندان و ایجاد شهرداری و شــهروندان، مدیریت 
و پیگیری تماس ها و مشــکات ارائه شده توسط شهروندان 
از جملــه اقدامــات دیگــر ایــن دوره از شــورای اســامی شــهر 

بوده است.

پنجمین دوره شورای اسالمی فوالدشهر بهترین دوران همکاری شهرداری و شرکت عمران بود

بـزودی میـدان والیـت در تقاطـع بلـوار مطهـری و بلـوار شـهید میـر عظیم با 
بـرآورد اولیـه ۷ میلیـارد ریال توسـط شـهرداری احداث می شـود.

 چهارشنبه  20  مرداد 1400   شماره 6008

4
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان لنجان

ساخت میدان در یکی از تقاطع های غیرایمن 
فوالدشهر

اقتصادی
 اجتماعی

نگار اکبرپور

خبرنگار 

بـزودی میـدان انقـاب در تقاطـع بلـوار مطهـری و بلـوار مالیـات بـا بـرآورد اولیـه 
۷.۵ میلیـارد ریـال توسـط شـهرداری احـداث می شـود.

از نقـاط پرحادثـه شـهر می باشـد کـه بارهـا شـاهد تصادفـات  ایـن تقاطـع یکـی 
شـدید خودروهـا در ایـن محـل بـوده ایـم.

تقاطع پرحادثه فوالدشهر ایمن میشود.



علی محمد لیموچی عنوان کرد : 

صــده اغلــب کارهایــی هســتند کــه 
کار شــورا و  از دســتور  سالهاســت 
ج و بعضًا تحقق آنها به  شهرداری خار
تعویق افتاده بود و انجام نمی شدند 
کــه مــا توانســتیم بــا پیگیــری جدی و 

تاش فراوان آنها را به ســرانجام برسانیم.
 عضــو شــورای اســامی شــهر فوالدشــهر افــزود : از اولیــن 
اقداماتــی که صــورت گرفت ارتقــای درجه شــهرداری از ۷ به 
۸ بــود کــه در بحــث تســهیات مرتبــط باموضــوع از جملــه 
، بودجه هــای دولتی افزایش حقوق پرســنل و  ســهمیه قیر

...   تاثیرگذار است.
فوالدشــهر  بخشــداری  اســتقرار  کــرد:  بیــان  لیموچــی 
کاری بــود کــه در دوره هــای گذشــته نماینــدگان مختلــف 
پیگیری هایــی انجام دادنــد و مجوزات الزم اخذ شــد، اما به 
دالیل مختلف بخشــداری مستقر نشد که در دوره پنجم با 
، موانع مرتفع و  همکاری شــهرداری و شورای اسامی شــهر

خوشبختانه بخشداری فوالدشــهر مستقر شد.
وی تشــریح کرد: هم اکنون ســی ســال است که شــهر وارد 
فاز توســعه و پیشــرفت شــده، اما از یک مجموعه ترمینال 
مطلــوب و در خــور شــأن شــهروندان بهره منــد نبودیم، ما 
حدود ۱۲۰ هــزار مترمربــع زمین بــه صورت رایگان از شــرکت 
عمــران برای ســاخت ترمینــال گرفتیم، مطالعــات آن انجام 

شده و در دوفاز شروع به اجرا کردیم.
لیموچی گفت: بازآفرینی بافت فرســوده از اقدامات مهمی 
بود که انجــام شــد و مزیت هایی چــون دریافت تســهیات 
جهــت نوســازی از بانک هــا، خدمــات رایــگان شــهرداری، 

تخفیف ســازمان نظام مهندسی و... را به دنبال دارد.
وی ادامــه داد: در خصــوص بحــث میــدان میــوه و تــره بــار 
حــدود پنــج هکتــار زمیــن گرفتیــم کــه بخشــی از مطالعــات 

انجام شده است.
عضو شورای اسامی شهر فوالدشهر اضافه کرد: در زمینه 
اســتقرار دادگســتری بخــش، اقداماتــی صــورت گرفــت تــا 
دادگســتری بخش فوالدشــهر مستقر شــد. دیگر موضوع 
مهمــی کــه مدیریــت شــهری بــرای انجــام آن دســت بــه کار 
تش نشــانی  نمیشــد و ســالها رها شــده بود خریــد نردبان آ
بود، در این دوره نردبان خریداری شــد که طی دو ماه آینده 

وارد شهر می شود.
علــی محمــد لیموچــی اظهــار داشــت:  کارهــای مطالعاتــی 
زیــادی در زمینــه احــداث پارک هــا، زیرســاخت ها، توســعه 
، طراحــی میادیــن ،  ، هوشمندســازی شــهر پایــدار شــهر
بحــث پــارک کوهســتان، پــارک ۳۲ و ۱۶هکتاری انجام شــد، 
الزم به ذکر اســت در حال حاضــر بیش از ۷۰ درصــد کارهای 
مطالعاتــی عمرانــی شــهر انجــام شــده اســت و زمینــه برای 
شــروع عملیــات اجرایــی در صــورت تامیــن اعتبــار فراهــم 

گردیده است.
ح  عضــو شــورای اســامی شــهر فوالدشــهر ادامــه داد: طــر
تفصیلی یکی از مســائلی اســت که منجر به تثبیت و ذخیره 
حقوق آینده شهر و شهرداری می شــود که با برگزاری بیش 
از ۲۰۰ جلسه در ســطح کارشناســی انجام و به مراحل پایانی 

خود رسید. 
کارهای عمرانی نیز با توجــه به بضاعت مالی در هر محله ای 
ســاخته و پارک هــا و معابــر موجــود ماننــد بلــوار مطهــری 
و ورودی هــای شــهر نیــز اصــاح شــد، همچنیــن در بحــث 
روکــش آســفالت و لکــه گیــری نیز اقدامــات خوبــی صورت 

گرفته است.
وی اذعان داشت: فرهنگ سرای دانش و ســاختمان پیام 
نیــز راه اندازی و به بهــره برداری و فــروش رســید، همچنین 
برای رفع معارض پــارک  بانــوان اقدامات خوبی انجام شــد. 

همچنین زمان زیادی بــرای صدور اســناد ۴۰۰ مغازه تجاری 
قدیم که سالیان ســال دست مردم اســت اما اسناد صادر 
نمی شــود صرف شــد و با پیگیری های موثر تا مرحله پایانی 

پیشرفت نموده است.
لیموچــی بیــان داشــت: شــهر فوالدشــهر یــک شــهر دو 
مدیریتی اســت، یک طرف مدیریت شهری شــرکت عمران 
بــا در اختیــار داشــتن منابــع و مســئولیت ســازندگی طبــق 
قانون شــهرهای جدید و طرف دیگر شهرداری بدون منابع 
و مسئولیت قانونی در بحث انجام زیرساخت های عمومی 
شهر می باشد، با توجه به این که در بعضی موارد به صورت 
مــوازی عمــل می کننــد منجــر بــه جلوگیــری از پیشــرفت و 
توسعه شــهر می شــود، بنابراین در شــهرهای جدید منابع 
شهر در دست شرکت عمران و خدمات برعهده شهرداری 
می باشــد که یک معادلــه غیر اصولــی و نابرابر اســت و باید 
ج شــویم و تکلیف  حــل شــود تــا از بحــث دو مدیریتــی خــار
کارهــای انجــام نشــده شــهر  نیز مشــخص گــردد و شــهر از 
حالت کارگاهی بخصــوص مراکز برزن ها و مکانهای عمومی 
ج گــردد، ایــن موضوع طبــق قانــون شــهرهای جدید در  خار

تعهد شــرکت عمران می باشد.
وی خاطرنشان کرد: مســئوالن فرادســتی از جمله مجلس 
شــورای اســامی در بحث قانون گذاری باید در موضوع دو 
مدیریتی شهرهای جدید راهکاری مناســب را تدوین کنند 
و شــورای دوره بعــد باید در ایــن مســیر پیگیری های الزم را 

بعمل آورند.
عضو شــورای اســامی شــهر فوالدشــهر ادامــه داد: ضمن 
 ، تشکر و قدردانی از حســن اعتماد مردم شریف فوالدشهر
به منتخبین شــورای دوره ششــم تبریک و برای آنان آرزوی 
موفقیــت میکنــم و در هــر زمینــه ای کــه بخواهنــد آمــاده 

همکاری با شــورای جدید هستم.

ین شورای شهر بود ین و پرکارتر ج تر شورای دوره پنجم کم خر
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اجتماعی
اقتصادی

محدثه اکبرپور

خبرنگار 

خبرنـگاری شـغل، حرفـه، هنـر و عشـق اسـت، هنری و عشـقی که خبرنـگار باید 
بـا جـان و دل عاشـق آن باشـد تـا بتوانـد در ایـن زمینه موفق باشـد.

اداره ارتباطات شهرداری فوالدشهر

گاهی و  روز خبرنگار روز گام نهادن در وادی آ
نیک اندیشی

 طـی مراسـمی شـهردار ، ریاسـت و اعضـای شـورای اسـامی ، بـه همـراه جمعـی 
از معاونیـن ومسـئولین شـهرداری بـا حضـور در گلـزار شـهدای گمنـام بـا احترام 
بـه مقـام شـامخ شـهدا، بـا آرمان هـای واالی انقـاب، امـام )ره( و شـهدا تجدیـد 

میثـاق کردنـد .

تجدیدمیثاق مدیریت شهری فوالدشهر با 
آرمان های شهدا
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نگاهی به عملکرد چهارساله شهرداری  و شورای اسالمی در  فوالد شهر
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مقام معظم رهبری :
شوراهای شهر در فعالیت های خود باید به مختصات »شهر اسالمی« توجه کرده و خدمات شهری را در جهت تأمین 
این مقصود به کار گیرند و بخصوص به معماری و شهرسازی متناسب با حیات طیبه ی اسالمی به طور کامل توجه 
کنند. در شهر اسالمی، عدالت در تقسیم خدمات شهری، تأمین آرامش روحی و امنیت معنوی، ظهور و اعتالی مظاهر 

اسالمی و انقالبی، عمران و آبادی و زیبایی، حفظ طبیعت و فضای طبیعی، همه با هم باید مورد توجه قرار گیرد.
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صاحب امتیاز:           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان اصفهان :        هاجر مقضی
    نماینده شهرستان لنجان : ابوذر سلیمانی

 تحریریه شهرستانها:       ۰2۱-442۳۳5۱۱
  د  فتر سرپرستی    استان اصفهان  :۰۳۱-۳۶۶۳۷5۰۰

      نمایندگی شهرستان لنجان : ۰۹۹۰۰۷۹۸۰5۱
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