
بازدید شهـردار و بازدید شهـردار و 

اعضای شورای اسالمی اعضای شورای اسالمی 

شهر گلپایگان از سیر شهر گلپایگان از سیر 

پیشرفت پروژه های پیشرفت پروژه های 

مـدیریت شهـریمـدیریت شهـری
 صفحه8
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تقدیر از فعالیت های 
شهرداری در زمینه مبارزه با 

ویروس کرونا  
صفحه7

                                                                  

پیمان شکرزاده:پیمان شکرزاده:  
بودجه شهرداری در سال 

جدید افزایش دوبرابریدوبرابری  
داشته است.                      صفحه8

  دیدار و گفتگوی شهردار و 

اعضای شورای اسالمی شهر با  

آیت اهلل العظمیآیت اهلل العظمی حاج شیخ لطف 

اهلل صافی گلپایگانی        

         صفحه6                                                                  

نصب تمثال شهدا در بلوارهای 
امام رضا)ع( و مادر       صفحه6                                                                  

برگزاری مسابقه حکمت هایحکمت های
 نهج البالغه نهج البالغه                     

صفحه6
                                           

طرح تأسیس مجمع خیرین شهرساز و 
فرهنگ ساز گلپایگان در دست اجراست

پيمان شــکرزاده، شهردار گلپايگان از طرح تأسيس مجمع خيرين شهرساز و 
فرهنگ ساز گلپايگان می گويد:

بانــام و ياد خداوند متعــال و با مدد نيکــوکاران خدامحور و بــه انگيزه تجلي 
مباني واالي انسان دوســتی و با عنايت به ســنت مرضيه انبياء و ائمه اطهار )ع( 
و به منظور ســاماندهي و تشکيالتي نمودن فعاليت های مردمي در بهره گيری از 
توانمندی های مادي و معنوي خيرين در گسترش امور شهرسازي و فرهنگ سازی 
»شهر گلپايگان« و به استناد مشروعيت قانوني جمعيت ها و انجمن ها در راستاي 
سياســت های کلي نظام در شهر گلپايگان براي تأسيس مجمع خيرين شهرساز 
و فرهنگ ســاز اقدامات شايسته و بايســته ای را انجام می دهيم. مشارکت فعال، 
تعامل انديشــه و جلــب کمک و ياري خيرين به انجمن امــور خير در زمينه های 
شهرسازي و فرهنگ سازی در شهر گلپايگان از اهداف اوليه اين مجمع غيردولتي 

خواهد بود.
فعاليت ها به دو بخش شهرسازي و فرهنگ سازی تقسيم می شود:

بخش شهرســازي: در اين بخش کليه زيرساخت های شهري که به شکلي در 
تســهيل ارائه خدمات به شــهروندان تأثيرگذار بوده و خيرين تمايل به مشارکت 
در آن دارند ازجمله ســاخت بوســتان های محله ای، منطقه ای، احداث پل های 
هوايي عابر پياده، ساخت سالن های ورزشي توپي و غير توپي، احداث مساجد، 
نمازخانــه، همچنين ســقاخانه و مجموعه های مذهبي فرهنگــي و ديگر موارد 

عمراني شهر
بخــش فرهنگ ســازی: با توجه بــه عقبه فرهنگي شــهر گلپايــگان، در اين 
بخش ســعي خواهد شــد که با همکاري افراد خير عالقه منــد در احياء فرهنگ 
و ســنت های پســنديده گذشــتگان که برگرفته از فرهنگ غني اسالمي هست، 
ازجمله: احســان به پدر و مادر و احترام به بزرگ ترها، ياری رســاندن و همکاري 
با همســايگان، امربه معروف و نهي از منکر خصوصــًا در زمينه های اجتماعي - 
فرهنگي ترويج فرهنگ عبادي ازجمله اذان و حضور در نماز جماعت و ...، قانون 
مداري و رعايت قوانين و مقررات به منظور ايجاد نظم و انضباط و احساس امنيت 
در شهر اشاعه فرهنگ احترام به حقوق خصوصي افراد و حقوق عمومي ازجمله 
ترويــج فرهنگ حفظ و نگهداري اموال عمومي، اشــاعه فرهنــگ کار و تالش و 
راه اندازی کســب وکار حالل و کمك به ايجاد اشتغال سالم و پايدار ديگر مواردي 
که به تشــخيص خيرين و تصويب هيئت مديره می تواند در غنی ســازی فرهنگ 

شهر گلپايگان مؤثر واقع شود.

کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی          کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی          

تکمیل بلوار امام رضا    تکمیل بلوار امام رضا    

افتتاح سوله موتوری           افتتاح سوله موتوری           

تقدیم برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی شهرداری 
گلپایگان به شورای اسالمی شهر

در روز ســه شــنبه مورخ 15 بهمن ماه 98 برنامه پنج ساله 
راهبردی عملیاتی شــهرداری گلپایگان به شــورای اســامی 

شهر تقدیم شد.
پيمان شــکرزاده شــهردار گلپايگان گفت: مديريت شــهری در 
راســتای نيل به اهداف توسعه پايدار و تصميم گيری در جهت حل 
مشــکالت و مســائل شــهری، نيازمند برنامه ريزی دقيق و بهنگام 
شــهری است. ايشان با اشــاره به ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران 
شهری )مصوب ۱۳۴۷( افزود: شهرداری ها مکلف به تنظيم برنامه 
عملياتی پنج ساله ميان مدت و برنامه راهبردی بلند مدت )۲۰ ساله( 
می باشــند. وی خاطر نشــان کرد: برنامه راهبردی )چشــم انداز(، 
ســندی کالن و باالدستی اســت که تصويری واقع گرايانه، مطلوب 
و مورد انتظار از آينده شــهر »آرمان شهر« را ترسيم می کند و برنامه 

عملياتی شــهر راهی برای رســيدن به توســعه پايــدار و پيش بينی 
شــرايط آينده و ايجاد آمادگی در ســازمان شهرداری برای مواجهه 
با چالش ها، بهره گيری از فرصت ها و مقابله با تهديدهای احتمالی 
اســت. ايشــان با اشــاره به خأل برنامه های ميان مدت و بلند مدت 
عليرغم گذشــت نزديک به يک قرن از تأسيس شهرداری گلپايگان 
افزود: با تغيير رويکرد مديريت شــهری در امر شناسايی فرصت ها، 
پتانســيل های بالقوه، تهديــدات و هم افزايی جمعی در جهت نيل 
به توســعه همه جانبه شــهر گلپايگان، با تالش مجموعه شهرداری 
اوليــن برنامــه پنج ســاله راهبــردی عملياتی و چشــم انداز شــهر 
گلپايگان، تنظيم و در روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه 98 تقديم شورای 

اسالمی شهر شد.

دکتر جمالی نژاد :           دکتر جمالی نژاد :             

کلنگ زنی بند رودخانه اناربارکلنگ زنی بند رودخانه اناربار

کلنگ زنی پارک اسفنجهکلنگ زنی پارک اسفنجه

احداث میدان فرهیختگاناحداث میدان فرهیختگان

تکمیل زمین تنیس پارک ساحلیتکمیل زمین تنیس پارک ساحلی

افتتاح باغ بانوانافتتاح باغ بانوان

تکمیل پارک شهید خرازی تکمیل تکمیل پارک شهید خرازی تکمیل 
بلوار امام رضا و میدان فرهیختگانبلوار امام رضا و میدان فرهیختگان

آییـن آییـن افتتـاحیه و کلنـگ زنی طـرح های شهــرداری گلپــایگان افتتـاحیه و کلنـگ زنی طـرح های شهــرداری گلپــایگان 
مدیریت شهری مدیریت شهری در گلپایگان انصافًا خوب عمل کرده و با هّمت و همدلی در گلپایگان انصافًا خوب عمل کرده و با هّمت و همدلی 

بین شهردار و شورا فعالیت های ارزشمندی رقـــم خـورده است.بین شهردار و شورا فعالیت های ارزشمندی رقـــم خـورده است.
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امروزه يکــی از بزرگترين دغدغه های مســئوالن 
کشوری، افزايش ســهم حضور و مشارکت بانوان در 
اداره کشور است. بر اين اساس يکی از اصلی ترين 
ماموريت های مديريت شهری در گلپايگان نيز بر اين 
امر استوار گشته است و به هر بهانه ای دنبال اعمال 
اراده ای موثر و مفيد در اين زمينه بوده و خوشبختانه 
گام های زيربنايی فراوانی در اين خصوص برداشــته 
شده است. يکی از مهم ترين اين فعاليت ها احداث 

پارک بانوان بوده است. 
مديريــت شــهری بر اين مهــم اعتقــاد دارد که 
بانوان شــهر يکی از بازوان پرتوان حرکت به ســوی 
پيشــرفت و آبادانی هســتند. زنان شــهر گلپايگان 
صاحــب تجــارب و دارای توانمندی هــای فراوانی 
هســتند که می توانند گام های موثــری در ترقی و 

توسعه ی اين شهر بردارند.
از  يکــی  بانــوان  بــرای  زيرســاخت  احــداث 
خواســته های قديمی و هميشــگی زنان و دختران 
اين شــهر با هدف ايجاد باغ بانوان بوده که ساعاتی 
در کنــار هم به ورزش و تفريح و فعاليت و مشــارکت 
هدفمنــد اجتماعی؛ فرهنگی و ورزشــی بگذرانند؛  
خوشــبختانه اين امر به تحقق پيوسته است و ادامه 
اين مسير بسيار هموار تر از گذشته شده است. زيرا 
در گذشته برای زنان تصميم گيری می شده و اينک 
خودشان می توانند با مشــارکت هم، صدای خود را 
به گوش مســئولين شهر برسانند و مطالبات خود را 
مطرح و در روند تصميم ســازی ها و تصميم  گيری 

ها مشارکت کنند.
می توان پارک بانوان را به عنوان يکی از مولفه های 

مهم توســعه فرهنگی در شهرستان قلمداد نمود که 
ســبب افزايش ســهم بانوان در مشــارکت پروژه های 

شهری در گلپايگان شده است.

شــهردار گلپایگان از تالش های مستمر جهت 
آزادسازی، اجرا و راه اندازی بلوار امام رضا خبر داد.

در راستای تکمیل حلقه اول ترافیکی شهر گلپایگان 
و اهداف پدافند غیرعامل، انتقال شــمال به جنوب 
رودخانه، اولین مسیر دوچرخه و پیاده راه استاندارد 
و منفک  ایجاد شد. بلوار امام رضا در ایجاد سهولت 
در تردد ساکنین ناحیه یک شهرداری اعم از شهرک 
های شــهید رجایی، فاطمیه، الوند  و مسکن مهر به 
داخل بخش مرکزی شــهر به عنوان مسیر ارتباطی 
موثر است. این امر مزیتی را در جهت توسعه شهر در 
مناطق ذکر شده ایجاد نموده است. گسترش ساخت 
وســازهای ناحیه ای که تعدد زیادی دارد و ترغیب 
شهروندان به خرید و ساخت زمین در نتیجه توسعه 
شــهر در مناطق را  به دنبــال دارد. با وجود منطقه 
گردشگری سد گلپایگان امکان دسترسی شهروندان 

ساکن در بخش مرکزی نیز تسهیل گردیده است.
اولين مســير دوچرخــه و پياده راه اســتاندارد 
و منفــک از خيابان غدير به ميــدان پيامبر اعظم 
نيز ايجاد گرديده اســت. اين بلــوار به طول ۲/۵ 
کيلومتر می باشد که با حدود ۱6۲۵۰۰ متر مربع 
زمين آزادســازی شــده اســت و در فاز سوم طی 
شش ماه جهت بازگشايی ۵۰۷۴ مترمربع امالک  
در مســير خريداری و آزادسازی شده است و طی 

شش ماه اين مهم تحقق يافته است. 

پیمان شکرزاده:  پارک بانوان پارک بانوان یکی از مؤلفه ای مهم توسعه ی فرهنگی در شهرستان

آزادسازی،آزادسازی،اجرا و راه اندازیاجرا و راه اندازی
بلوار امام رضا)ع( و میدان فرهیختگان

بــاغ بانوان با مســاحت ۳۶ هزار متر مربع به 
اتمام رسیده است.

در جلســه ای کــه بــا حضــور پيمان شــکرزاده 
شــهردار گلپايگان و تنی چند از مســئوالن مرتبط 
در شــهرداری برگزار گرديد؛ پــارک بانوان همزمان 
با هفته عفاف و حجاب شــروع بــه کار نموده و در 

اختيار بانوان شهر قرار گرفت.
پارک بانــوان گلپايــگان در تاريخ ۳ ارديبهشــت 99 
با حضور معــاون عمرانی وزير کشــور، معــاون عمرانی 
اســتاندار، نماينده مجلس شــورای اســالمی و ســاير 
مســئوالن کشــوری و اســتانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ 
ميليارد ريال با مساحتی حدود ۳/6 هکتار در مجاورت 

بلوار امام رضا افتتاح گرديد. 
در ايــن پارک که به صــورت ويژه برای بانــوان ايجاد 
شــده اســت؛ زنان و دختران می توانند در کمال امنيت 
و آرامــش خاطــر، در آن بــه ورزش و تفريــح بپردازنــد. 
رعايت امنيت اجتماعی، محصور بودن، مشــرف نبودن 

ساختمان های اطراف به پارک زنان، از ويژگيهای اصلی 
ايــن مراکز اســت، هــم چنيــن آفتابگير بــودن، وجود 
کارکنان و نگهبانان زن، سيســتم آب، برق، گاز، تلفن، 
سرويس بهداشتی ، زمين بازی کودکان، سالن ورزشی، 
درياچه، پيســت دوچرخه ســواری و پياده روی، همراه 
با بوفه و رســتوران، نمازخانه، سالن اجتماعات و وجود 
آالچيق برای برگزاری نشســت های دوســتانه و نيمکت 
ثابت و ســيار، از ديگر امکانات رفاهی پيش بينی شــده 

در اين بوستان است.
تعــدادی از اين امکانــات قابل بهره بــرداری بوده و 
تعدادی نيز برای اين طرح پيش بينی شــده که به زودی 

به بهره برداری می رسد.
شهردار گلپايگان بيان کرد: جهت شناسايی مسايل 
اصلی و حل آن، مدتی اين پارک با مديريت شــهرداری 

اداره می گــردد؛ و ســپس بــرای مديريــت بــه بخــش 
خصوصی واگذاری می شــود. همــکاری فيمابين پارک 
و بخــش خصوصی منشــا ظهور طرح هــا و ايده های نو 

مبتنی بر نيازهای بانوان  است.
پيمــان شــکرزاده همچنين اظهارکرد: پــارک بانوان 
را يکــی از مؤلفــه ای مهــم توســعه فرهنگی در ســطح 
شهرســتان دانســت. افتتــاح اين پــارک کــه مبتنی بر 
نيــاز جامعه بانوان که نيمی از قشــر جامعه را تشــکيل 

می دهند بوده است؛ حائز اهميت است.
  زنان به عنوان بخش مهمــی از جامعه که در تربيت 
فرزند و شــاکله خانواده نقش تعيين کننــده دارند بايد 
بتوانند از امکانات فرهنگی، ورزشــی، رفاهی و تفريحی 
مناســبی بوده و با تقويت روحيه خــود درخانواده نقش 

آفرينی کنند.

بلوار امام رضا)ع( بعد از تکمیل پروژه

بلوار امام رضا)ع( قبل از اجرا پروژه

پيمان شــکرزاده شــهردار گلپايگان گفت: 
ســاختمان موتوری شــهرداری با هدف ايجاد 
پارکينگ خودرو ها و تجهيزات سبک و سنگين 
حــوزه معاونــت خدمات شــهری شــهرداری 

گلپايگان احداث شده است. 
ايــن ســاختمان از نظر مکانيابــی )خيابان 
حافــظ( در محلــی قــرار گرفتــه اســت که از 
نظرخدمات رسانی دسترسی به معابر ترافيکی 
به ســهولت امکانپذير می باشــد و بــا توجه به  
نزديک بودن با ســالن بحران شهرداری امداد 
رسانی و استفاده از امکانات در مواقع ضروری 

با سرعت بيشتری ميسر می شود. 
الزم به ذکر است اين ساختمان با مساحت 
۲۵۰۰ مترمربع و زيربنای سازه 6۰۰ مترمربع 
بنا شــده اســت و اعتباری بالغ بر ۵۰ ميليارد 

ريال به اين پروژه تخصيص داده شده است.

با توجه به اينکه در ســنوات گذشته منطقه 
مسکن مهر شيب تندی داشته و ايجاد رواناب 
باعث کــه مزاحمــت در تــردد شــهروندان و 
نارضايتی آنان می شــد، با برنامــه ريزی های 
انجام شــده با احداث کانال  در ميدان نه دی 
واقع در بلوار نهج البالغه هرزآب ها به ســمت 

رودخانه اناربار هدايت شد. 
  تاکنــون ۱۲۰ مترطــول از ايــن طــرح با 
اعتبــاری بالغ بــر ۲ ميليارد ريال اجرا شــده 

است.

بازســازی حمام بهشت و احداث 
بازارچه هنر و رستوران سنتی

   
حمــام بهشــت پروژه ای اســت کــه با هدف 
بازآفرينــی زمين جنب حمام و بهســازی حمام 
مالاسدالله انجام گرفته است. مرمت و بهسازی 
حمــام تاريخی و احداث دوطبقه ســاختمان با 
زيربنــای 8۰۰مترمربع در زميــن مجاور حمام 
با اعتباری بالغ بر ۱۲ ميليارد ريال انجام شــده 

است. 
تير 98

خرداد 99

بازسازی حمام رباط آحسین
بهســازی و مرمت حمــام تاريخی آحســين 
و تبديــل به مــوزه مردم شناســی گلپايــگان با 
زيربنــای 6۷۰ مترمربــع و با اعتبــار 6 ميليارد 

ريال در حال انجام است. 
                         تير 98

                     خرداد 99

ادامه روند پرشتاب آسفالت 
معابر)زیرسازی و جدول 

گذاری( و لکه گیری خیابان ها
عمليات آسفالت حدود ۴۰۰۰۰ مترمربع با 
هزينه ۲۰ ميليارد ريال انجام شده است. و لکه 
گيری آسفالت معابر نيز با 6۵۰۰ تن با اعتباری 

بالغ بر ۲۵ ميليارد ريال اجرا شده است.

خرداد 99

لکه گيری مسکن مهر- اسفند 98 

آسفالت معابر فرعی-۱۲ فروردين- شهريور 98

 شکرزاده در خصوص آزادسازی مسير ورودی گوگد به گلپايگان با هدف کاهش ترافيک در وردی شهر و بهبود وضعيت مديريت موجود سخن گفت.
طی يک ســال گذشــته 6۱۵ مترمربع امالک در مسير تملک و آزادسازی شده است. در اجرای سياست های نوين شــهرداری و به منظور اولويت بخشی پروژه های 
نيمه تمام، پس از برگزاری جلســات کاری مســتمر و طی روال اداری و حصول توافق و پرداخت بهای مربوطه به قيمت کارشناســی از طريق واگذاری اراضی معوض ، 
تخريب مستحدثات  در مسير در حال انجام می باشد. الزم به ذکر است، ۱۰ پالک ديگر در مسير آزادسازی نهايی باقی مانده است، که با همکاری ساير مالکين محترم 

آزادسازی کامل مسير انجام و عمليات عمرانی پروژه به زودی آغاز خواهد شد.
در خصوص تملک و آزادســازی باقيمانده بلوار شــهيد مطهری ؛  شهرداری از مالکين محترم درخواست می نمايد در اسرع وقت جهت ارزيابی و توافق به شهرداری 

مراجعه نمايند. 

ساختمان موتوری ساختمان موتوری 
شهرداریشهرداری

در برخــی نقاط ســطح شــهر بــا توجه به 
زيرســاخت های قبلی احتمــال آب گرفتگی 
وجود دارد و بر همين مبنا شــهرداری  جهت 
رفاه حال شهروندان و سهولت در تردد ايشان 
نسبت به احداث کانال  الهوتی جهت هدايت 

هرزآب اقدام نموده است.
دفع آب های ســطحی در نقــاط مختلف از 
جمله در منطقه مرکزی شهر مثل خيابان های 
امام خمينی و شــهيد هاشــمی با بهســازی 

کانال هرزآب الهوتی انجام شد.
با توجه به شــيب موجود در ســطح شهر و 
ايجــاد رواناب ها کانالی به طول ۲۰۰ متر و با 
اعتبار ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال جهت هدايت 

هرزآبها به رودخانه کهن رود احداث شد.
کانال هرزآب الهوتی -تير 98

کانال هرز آب الهوتی -زمستان 98

آب  هرز  کانال)آبراه(  آب بهســازی  هرز  کانال)آبراه(  بهســازی 
الهوتیالهوتی

پيمان شــکرزاده شــهردار گلپايگان درباره 
احداث زمين تنيس در پارک ساحلی گلپايگان 
گفت:  ، زمين تنيس پارک ســاحلی با رعايت 
اســتانداردها بــا مســاحت 6۰۰ مترمربــع و 
 هزينــه ای بالــغ بــر ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
 به منظور تجهيز امکانات پارک، ايجاد نشــاط 
و شادابی برای شهروندان احداث شده است.

احداث زمین تنیس پارک ساحلیاحداث زمین تنیس پارک ساحلی

بهسازی و مرمت معابر
با هدف اجرای طرح های عمرانی در ســطح 
شهر و به منظور ايجاد چهره ای زيبا و منظم در 
معابــر عمومی عمليات تعميــر و ترميم جداول 
، ســنگفرش هــا، کانيو، قالب بنــدی جوی ها 
و زيرباکس هــای زبالــه در معابر ســطح شــهر 
گلپايــگان و بــا تــالش نيروهــای کارگاه امانی 

شهرداری در حال انجام است.

افتتاح باغ 
بانوان

روند آزادسازی در مسیر خیابان شهید مطهری
) ورودی گوگد به گلپایگان(

آب  هرز  کانال)آبــراه(  آب احداث  هرز  کانال)آبــراه(  احداث 
میدان میدان 99دیدی

حفر چاه جاذبحفر چاه جاذب

چــاه جذبی يکی از بهتريــن گزينه ها برای 
سيســتم دفع فاضالب و آب باران است.بدين 
منظور در سطح شــهر ۳۵۰۰ متر مکعب چاه 
جذبی حفر گرديده است که هزينه اجرای آن 

بالغ بر ۲ميليارد ريال می باشد.

پیمان شــکرزاده شــهردار گلپایگان همچنان به سایر تملکات شهرداری غیر از امالک در مسیر خیابان شهید مطهری )ورودی گوگد به گلپایگان( طی 
یک ســال اخیر اشــاره نمودند . جمع مساحت  تملک و آزادســازی اراضی در مسیر معبر در طی یکسال گذشته در کل سطح شهر  12597 مترمربع 
می باشــد. قابل ذکر اســت 6 فقره پالک به مســاحت 5074 مترمربع مربوط به بلوار امام رضا، 4547 مترمربع مرتبط با بلوار آیت اهلل محمدی، 600 
مترمربع پارکینگ بازار،105 مترمربع میدان میوه و تره بار،170 مترمربع فضای ســبز خیابان حجت االسالم، 13 مترمربع یک فقره خیابان فروردین، 

62 مترمربع یک فقره تعریض معبر، 1381 مترمربع فضای سبز جنب مسجد حجت االسالم، 30 مترمربع کوچه هرزآب الهوتی می باشد.

تملک و آزادسازی 12527مترمربع از اراضی
در مسیر معبر در طی یک سال گذشته
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گلپایگان شهری جذاب با قابلیت های ویژه برای سرمایه گذاران

گزارشی از کلنگ زنی بزرگترین پروژه سرمایه گذاری شهر بزرگترین پروژه سرمایه گذاری شهر  پارکینگ طبقاتی

پيمــان شــکرزاده بــا بيان ايــن نکته که شــهر 
گلپايگان تمام شــاخص ها و معيارهای يک شــهر 
قابل توســعه و پيشــرفته را دارد و می توان با چشم 
انــدازی اميدوارانه بــه آن نگاه کــرد گفت: تجربة 
کشــورهای با اقتصاد و برنامه ريزی متمرکز نشان 
داده اســت کــه در اقتصاد جهانی قرن بيســت و 
يکم، تحقق توســعه تنها با اتکاء بــر منابع دولتی 
)مالی، ســرمايه های، انسانی و ..( ميسر و ممکن 
نيست. لذا مناسب ترين روية مديريتی در هدايت 
جوامع به سوی توســعه پايدار، هدايت تولی گرانة 
تمامی عوامل اقتصادی با هدف و چشم اندازهای 
کالن آنهاســت که عالوه بــر بهره بــردن از منابع 
دولتــی و عمومی و ايجــاد زيربناها، مشــوق های 
اقتصــادی برانگيزاننده ای نيز بــرای ايجاد تحرک 
در بخــش خصوصی فراهــم می کنند تا اين بخش 
با مشــارکت فعال خود در فعاليت های اقتصادی ـ 
اجتماعی، نقش مکملی بــرای دولت برای فراگير 
و همــه جانبــه در ابعــاد اجتماعــی ـ اقتصادی ـ 
زيســت محيطی ايفــا نمايد. ســرمايه گــذاری يا 
تشــکيل ســرمايه در اکثر قريب به اتفاق نظريات 
و الگوهــای رشــد و توســعه اقتصادی، بــه عنوان 

موتور محرکــه و عامل اصلی تداوم فرآيند توســعة 
اقتصادی معرفی شــده است. دستيابی به اهداف 
توســعة همــه جانبه مســتلزم تأميــن منابع کافی 
برای انجام ســرمايه گذاری در طرح های توسعه با 
مشارکت بخش خصوصی اســت. در همين راستا 

و بــا اعتقاد بــه اين امر که جذب ســرمايه گذار در 
پروژه هــای مديريــت شــهری يک اختيار نيســت 
بلکه الزام اســت و به منظور تقويت مشارکت بخش 
خصوصــی و هدايــت آن در جهــت تحقق اهداف 
و سياســت های بلندمدت توســعه، برنامة جامع و 
کامــل مديريت ســرمايه گذاری و گردشــگری در 
شــهر گلپايــگان در موضوعات مرتبط بــا اهداف 
و مأموريتهــا و نتايــج طرح، تدوين شــده اســت. 
مديريت شــهری گلپايگان با هدايــت برنامه ريزی 
شدة سرمايه گذاری بخش خصوصی در اين شهر 
و ارائة پيشنهادات عملی ـ اجرائی اقدام به معرفی 
۴۷ پــروژه اصلی و ۱۷۰ پروژه فرعی نموده اســت 
که ارزش کل طرح سرمايه گذاری ۱96۵ ميليارد 
تومان اســت که در افق ده ساله شــهر ديده شده 
اســت. با تحقق اين طرح ها ۱۰8۵۵ شغل ايجاد 
می شــود و ســرانه ســرمايه گذاری به ازای هر نفر 

گلپايگانی ۳۳/۳ ميليون تومان است.
با نگاهی به اقدامات و جلســات جدی مديريت 
شهری برای ســرمايه گذاری و مشارکت، می توان 
کامال اميدوار بود که ســرمايه گذاری و مشارکت با 
برنامه ای قوی پيش می رود و آينده ای جذاب برای 
شهروندان را نويد می دهد.اين امر می تواند درآمد 

پايدار را برای شهر به همراه داشته باشد.

شــهردار گلپایگان از تاش های مستمر جهت 
ساماندهی رودخانه اناربارخبر داد. 

رییس شــورای شــهر گلپایگان: با وجود اوضاع 
سخت اقتصادی و کرونایی یکی از آرزوهای دیرینه 
مردم شهر گلپایگان که ساماندهی رودخانه اناربار 

گلپایگان بود محقق می شود.
پيمان شــکرزاده در مراســم شــروع  به احداث بند 
رودخانــه اناربار گلپايگان اظهار کرد:با توجه به برنامه 
هايی که شهرداری و شــورای برای توسعه همه جانبه 
شهر در نظر داشــتند، يکی از اين برنامه ها توسعه ی 
گردشگری و ســاماندهی رودخانه ی انار بار گلپايگان 
بــود که به حول و قوه ی الهی آيين کلنگ زنی آن آغاز 
شــد و ان شاالله در آينده نزديک شــاهد بهره برداری 

آن خواهيم بود.
وی افــزود: حاشــيه ايــن رودخانــه حدفاصل پل 
آزادگان تــا پــل قاضــی زاهــدی، يکــی از پروژه های 
اولويــت دار شــهرداری گلپايــگان بــوده تــا بتوانيــم 
زيرســاخت های الزم را جهت حضور ســرمايه گذاران 
مهيا کنيم. شهرداری و سيستم مديريت شهری بدون 
حضورســرمايه گذاران نمی تواند قدم شــاخصی را در 

اين زمينه بردارد.
شــهردار گلپايگان با بيان اينکه با وجود محدوديت 

منابعــی کــه داريم تمام ســعی و تالش ما اين اســت 
بتوانيم زير ساخت الزم در جهت حضور سرمايه گذاران 
داشته باشيم، گفت: طراحی ضلع رو به رويی رودخانه 
اناربــار را تمام کرديم و در کميته کار کميســيون ماده 
پنج شــورای عالی شهرســازی نيز به تصويب رســيد. 
بخشی از اين زيرساخت ها را آماده می کنيم تا بتوانيم 

حضور سرمايه گذاران را در شهر داشته باشيم.
شکرزاده ادامه داد: اکنون ۴۷ پروژه سرمايه گذاری 
تعريــف کرديــم و در آينــده ای نزديک نيز به شــورای 
اســالمی شهر ارسال می کنيم که مصوبات الزم را ارائه 

دهند تا بتوانيم فراخوان عمومــی را اعالم کنيم. اين 
۴۷ پروژه در حوزه های مختلف در جهت رفع نيازهای 

شهر و قرار گرفتن در مسير توسعه است.
وی افزود: از تمام مردم و ســرمايه گذاران و کسانی 
گه عالقه منــد به ســرمايه گذاری در حــوزه مديريت 
شهری هســتند، دعوت می کنيم در اين پروژه حضور 
به هم رسانند تا در کنار شــهرداری و شورای اسالمی 

شهر قدمی در جهت توسعه برداريم.
شــهردار گلپايگان با بيــان اينکه اين پــروژه در دو 
فاز انجام می شــود، افزود: فاز نخســت طرح توســط 
پيمانکار و ظرف مدت دو ماه با پيش بينی اعتبار ۴۰۰ 

ميليون تومان و با اشتغالزايی ۱۵ نفر انجام می شود.

شــکرزاده با بيان اينکه پروژه پارکينگ طبقاتی 
بــه عنــوان يکــی از نمونه هــای مشــارکت بخش 
خصوصی و شــهرداری می توان اشاره کرد. گفت 
: برنامه های متعددی برای مشــارکت با شهرداری 
در نظر داريم و ۴۷ پروژه به عنوان فرصت سرمايه 

گذاری قابــل معرفی به بخش خصوصی اســت. 
نهايی شدن قرارداد مشارکتی شهرداری گلپايگان 
و  سرمايه گذار بخش خصوصی به منظور احداث 
پارکينگ طبقاتــی بازار  گلپايگان پــروژه احداث 
پارکينــگ طبقاتــی و مجتمع تجاری بــازار بزرگ 
گلپايگان به امضای سرمايه گذار و شهردار رسيد.

پيمان شــکر زاده شهردار گلپايگان گفت : اين 
پــروژه به عنــوان اولين و بزرگترين پروژه ســرمايه 
گذاری شــهری در گلپايگان  با مشــارکت سرمايه 
گــذار بخش خصوصــی و شــهرداری گلپايگان با 
حجم سرمايه گذاری ۲۲۰ ميليارد ريال ، در  بازار 
بزرگ  گلپايــگان و در زمينی به مســاحت ۱۷۰۰ 
مترمربع و بــا زيربنای مفيــد 68۰۰متر مربع  در 

حال اجرا است.
و  طبقاتــی  پارکينــگ  احــداث   : افــزود  وی 
واحدهای تجــاری آن در بازار تاريخی گلپايگان با 
توجه به واقع شدن در بافت فرسوده و پرتردد شهر 
و نزديک بودن به بازار، مزايايی همچون بهســازی 
بافــت فرســوده ، افزايش ســطح ســرانه خدمات 

شــهری و کاهش معضل ترافيــك را به همراه دارد 
که ايــن مجتمــع با داشــتن پارکينــگ طبقاتی، 
واحدهــای تجــاری و همچنيــن انبــار می توانــد 
پاســخگوی نياز اقشار مختلفی از شــهروندان به 

ويژه کسبه بازار باشد.
شهردار گلپايگان گفت: رويکرد جديد مديريت 
شــهری بر مبنای توســعه پايدار از طريــق اتکا به 
توانمندی ها و ظرفيت های شــهر و جذب سرمايه 
بخش خصوصی می باشد که اين رويکرد جايگزين 
سياســت های متکی بر اعتبارات دولتی و فروش 

تراکم شده است.

معرفی مجموعه چندمنظوره مهستان  مهستان 
اين مکان ضلع جنوب شــرقی بلــوار ولی عصر واقع 
در ميــدان ولی عصــر با کاربــری تجــاری، خدماتی، 

فرهنگی، ورزشی و گردشگری  است.
 مجموعه چند منظوره مهستان با مساحت زيربنايی 
حدود۱۱۵۰۰مترمربع، شــامل حياط ورودی، ســالن 
آمفــی تئاتر و ســينما، کافی شــاپ، بازارچــه صنايع 
دســتی، گلخانــه، ورزش های آبی)اســتخر و ســونا(، 
ســالن ورزشــی سرپوشــيده )بدنسازی(، ســاختمان 
فرهنگی)کالس های آموزشــی و ســالن اجتماعات(، 
رســتوران، زمين تنيس و واليبال، پارکينگ، نمازخانه 
و سرويس بهداشتی، فروشــگاه، نگهبانی و انتظامات 

می باشد.

ساماندهی و بازآفرینی حاشیه رودخانه  اناربار اناربار

شــرکت وعضويــت آقــای پيمــان شــکرزاده 
شــهردار گلپايگان درششــمين جلسه کار گروه 
ســرمايه گذاری شهرداری های کشــور و تدوين 
دفترچه شيوه نامه سرمايه گذاری شهرداريهای 

کشور -مرداد 98

برگزاری نشست درخصوص فرصت های سرمايه 
گــذاری شهرســتان بــا حضــور دکتر ذاکــر رييس 
دفتــر شــهری و شــوراهای اســتانداری، نماينــده 
شهرســتان های گلپايــگان و خوانســار و فرمانــدار 
شهرســتان و تنی چند از اعضای شورای شهر منجر 
به ارايــه کتابچه فرصت های ســرمايه گذاری شــهر 

گلپايگان گرديد-ارديبهشت 99

جلســه ســرمايه گذاری شــهرداری و شناســايی 
فرصت های سرمايه گذاری و طرح جامع گردشگری 

شهر گلپايگان-دی 98

جلســه شــورای عالی ســرمايه گذاری با مشاور 
طرح جامع گردشگری-بهمن 98

تدوین شیوه نامه  سرمایه گذاریتدوین شیوه نامه  سرمایه گذاری

شرکت در جلسه توجیه و بررسی شرکت در جلسه توجیه و بررسی 
شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریهاشیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها

تدوین کتابچه فرصت های تدوین کتابچه فرصت های 
سرمایه گذاری سرمایه گذاری 

کارگروه  جلسه  ششمین  در  کارگروه شرکت  جلسه  ششمین  در  شرکت 
سرمایه گذاری در سازمان شهرداری سرمایه گذاری در سازمان شهرداری 

ها و دهیاری های کشورها و دهیاری های کشور

شــرکت وعضويــت آقــای پيمــان شــکرزاده 
شــهردار گلپايگان در جلســه توجيه و بررسی از 
ابعاد حقوقی و فنی شــيوه نامه سرمايه گذاری 
شهرداری های کشــور به منظور تدوين دفترچه 
شــيوه نامه سرمايه گذاری شــهرداريهای کشور 
در دفتر آقای دکتر محسن کوشش تبار مديرکل 
دفتراموراقتصــادی و خدمــات مالــی ســازمان 

شهرداريهاودهياريهای کشور-مرداد 98

حضــور شــهردار و کارشناســان شــهرداری 
گلپايگان در جلسه بررسی تدوين دستورالعمل 
ســرمايه گذاری و امور مشــارکت شهرداری ها 
در اســتانداری اصفهان در اين جلســه پيمان 
شکرزاده شهردار گلپايگان به نمايندگی از ساير 
شهرداران در استانداری به نهايی نمودن و ارايه 
دســتورالعمل ســرمايه گذاری و امور مشارکت 

شهرداری ها پرداختند. .مهر 98

برگزاری جلسات متعدد در مورد شناسایی برگزاری جلسات متعدد در مورد شناسایی 
فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگانفرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

از تدويــن کتابچــه   ، شــهردار گلپايــگان 
فرصتهــای ســرمايه گذاری در ســطح شــهر 

گلپايگان ، خبر داد. 
پيمان شــکرزاده اظهار داشت : شهرداری 
گلپايــگان به منظور معرفی ظرفيتهای شــهر 
جهت جذب ســرمايه گــذار و ارائــه خدمات 
مطلوب و ويژه به آنان ، اقدام به تدوين کتابچه 
فرصتهــای ســرمايه گذاری در ســطح شــهر 

گلپايگان نموده است .
شــهردار گلپايــگان گفت : ايــن کتابچه ، 
موقعيت هريك از فرصت ها و مزايای ويژه آنها 
را جهت مشــاوره ، در اختيار ســرمايه گذاران 

قرار می دهد 
شــکرزاده اظهـــار داشــت : در کتابچـــه 
فرصت هــای ســرمايه گــذاری ، بــه معرفــی 
پتانســيل های سرمايه گذاری شــهر پرداخته 

شده است .
پروژه هــای معرفی شــده در ايــن کتابچه، 
چکيده ســاعت ها بحث و بررسی و مطالعات 
کارشناســی است که همراه با برنامه عملياتی 

در اين کتاب ارايه شده است.

گزیده ای از جلسات متعدد در گزیده ای از جلسات متعدد در 
خصوص  سرمایه گذاریخصوص  سرمایه گذاری

جلسه شــورای عالی سرمایه گذاری شــهرداری گلپایگان-
مرداد 98

جلسه سرمایه گذاری در بخش گردشگری
-مرداد 98

جلسه شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری گلپایگان-مهر 
98

جلسه شورای سرمایه گذاری شهرداری گلپایگان-مهر 98

جلســه شورای عالی سرمایه گذاری شــهرداری گلپایگان-
فروردین 99
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سیستم انتقال، انشعاب و توزیع آب خامسیستم انتقال، انشعاب و توزیع آب خام
شهردار گلپايگان از تالش های مستمر 
جهت ايجــاد زيرســاخت های الزم برای 
انتقــال و تامين آب خام به فضای ســبز 

خبرداد. 
جهت جداسازی آب شرب از آب مورد 
اســتفاده گياهان و فضای ســبز بيش از 
۱۲ کيلومتــر لولــه گذاری انجام شــده 

است. 
 عمليات شبکه آبرســانی فضای سبز 
با آب خام وجداســازی آن از شــبکه آب 
شــهر گلپايگان از ابتدای دی ماه ســال 
98 اجرايی شــد. پيمان شــکر زاده پس 
از بازديــد از روند اجــرای اين پروژه گفت 
: اين طرح به منظورآبياری فضای ســبز 
شــهری با آب خام و عدم استفاده از آب 
شــرب و حــذف کنتورهــای آب در حال 
اجرا می باشــد که تاکنون 8۰درصد اين 
پروژه محقق شــده و ۲۰درصد باقيمانده 
طرح شــامل عمليات حفــاری ، خريد و 
نصب اتصاالت در ســه مرحله اجرايی با 
هزينه ای بالغ بر هيجده ميليارد ريال در 

دست اجرا می باشد.
وی با اشــاره بــه منابع فعلــی آبياری 
فضای سبز گلپايگان افزود : چاه های آب 
پارک بانوان،کمربندی،پارک شهر و بلوار 
نماز از چاه هــای اصلی مورد اســتفاده 
بــرای آبيــاری فضای ســبز می باشــند. 
همچنين آبهايی که توسط شبکه آبياری 
سی و ســه جوی در سطح شهر در نقاط 

مختلف به صورت هــر ده روز يکبار بين 
کشاورزان تقسيم می گردد از ديگر منابع 
مورد اســتفاده برای آبياری فضای ســبز 
شــهر اســت. شــهردار گلپايگان گفت: 
يکی از بارزترين مشــکالت آبياری فعلی 
فضای ســبز، عدم توزيع مناســب منابع 
تأمين آب در نقــاط مصرف در گلپايگان 
اســت که اين امر باعث شد ايجاد شبکه 
يکپارچــه آبيــاری فضای ســبز درصدر 
پروژه های شهرداری گلپايگان قرار گيرد؛ 
به طوريکه امــکان جابجايی آب در بين 
مکان های مختلف و نقاط پراکنده تأمين 

آب وجود داشته باشد. 
شکر زاده با اشاره به محدوده اجرايی 
طــرح افــزود: شــيب های کلــی شــهر 

گلپايــگان از دو جهت شــمال و جنوب 
به ســمت مرکز شهر اســت که  لکه های 
فضای ســبز از مناطق شــمالی )شهرک 
الوند( تا مناطق نســبتًا مرتفع در جنوب 
شــهر )پــارک جنگلی(پراکنــده شــده 
اند.  ايجاد شــبکه منســجم بــرای همه 
مناطق شهر به شکلی که بتواند قطعات 
فضای ســبز در شمال و جنوب شهر را به 
صــورت يکپارچه زير پوشــش قرار دهد، 
ســبب افزايــش هزينه هــای اجرايــی و 
ايجاد مشــکالت در بهره برداری خواهد 
گرديدکه  با بررسی های انجام شده، کل 
محدوده شــبکه فضای سبز گلپايگان به 

ترتيب بين دومنطقه تقسيم می شود.
منطقه يک،  شــامل محــدوده بلوار و 

ميدان کارگر و پــارک جنگلی که به طور 
کامل تحت پوشــش چــاه بلــوار نماز و 

مخزن ميدان کارگر  می باشد.
منطقه دو، بدنه اصلی شهر گلپايگان 
به اضافه شــهرک الوند و مســکن مهرکه 
تحــت پوشــش چاه هــای پارک شــهر، 

کمربندی و پارک بانوان قرار دارند.
وی افــزود : بــا توجــه به پيــش بينی 
استقرار مخزن هزار متر مکعبی در شمال 
شهرک الوند و توزيع آب از اين مخزن، کليه 
آب های ذخيره شده در مخازن گلخانه و 
پارک شهر و همچنين آب توليدی توسط 
چاه پارک بانوان مســتقيمًاً به اين مخزن 
منتقل می گردد و ازآنجا به صورت ثقلی در 

کل شبکه توزيع خواهد گرديد.
شــهردار گلپايگان با اشاره به بررسی 
اثرات زيست محيطی و اقتصادی ناشی 
از اجرای اين  طرح گفت: يافته ها نشان 
می دهد فضای ســبز، خصوصًا پارکها با 
ايجاد حــس آرامش و به عنــوان مکانی 
برای گذران اوقات فراغت، تأثير مستقيم 
بر کيفيت زندگی مردم دارند و با توجه به 
اهميت اين موضوع، در مديريت شهری 
بدنبــال ايجاد و توســعه منظــر و فضای 
ســبز پايداری هستيم که کاهش هزينه، 
ســازگاری و حفظ تنوع زيستی و قابليت 

کاربردی را نيز به دنبال داشته باشد.

میادین شهر در 
انتظار تحول

شــهرداری گلپايــگان در نظــر دارد با هدف 
معرفی و تبليغ آثار و جاذبه های تاريخی، هويتی 
و ميــراث معنــوی شهرســتان بــا هــدف هويت 
بخشی و ساماندهی بصری و ارتقای کيفی سيما 
و منظر شــهری، فراخوان طراحی المان ميادين 
اصلی شــهری را به منظور دستيابی به ايده های 

نو و خالقانه برگزار کند. 
مشــاور،  مهندســی  شــرکت های  کليــه  از   
شهرســازی و معماری، دفاتر طراحی و معماری 
، هنرمنــدان و همچنيــن اشــخاص حقيقــی و 
حقوقــی عالقه مند و واجد شــرايط که ســابقه 
شــرکت در مســابقات مشــابه را دارنــد دعــوت 
می شــود تا با ارايه اسناد مورد نياز جهت شرکت 

در اين مسابقه اقدام نمايند.
 جهت کســب اطالعات بيشــتر به دبيرخانه 
برگــزاری )ســازمان مديريــت حمــل ونقــل و 

ترافيک( تماس حاصل نماييد.
ميادين مورد نظر برای طراحی المان

۱-ميدان وليعصر )عج(
۲-ميدان پيامبر اعظم)ص(

۳-ميدان دفاع مقدس
۴-ميدان فرهيختگان

۵-ميدان هفده شهريور

پروژه مشترک در خصوص اجرای عمليات تبديل 
شــبکه های هوايی برق به کابل زمينــی در خيابان 
امــام خمينــی )ره(، که باهمــکاری فرمانــداری ، 
نماينده مردم شهرستان ،اداره برق وسايرسازمانهای 
خدمت رسان در شهريور و مهر 98 انجام شد. کانال 
حفرشــده در سراســراين خيابان ، حدفاصل ميدان 
۱۷شــهريور تا ميــدان فردوســی بــه منظورانتقال 
کابلهای برق فشــار قــوی به داخل زميــن بوده که 
ايــن امر افزايش ايمنــی وامکان تعميــر ونگهداری 
بهترشبکه برق وعدم شاخه بری درختان وهمچنين 
بهبــود آشــفتگی های بصــری موجود را بــه همراه 
داشــت. رويکرد کلی شهرداری گلپايگان پياده گذر 
نمــودن کل مســير و تبديــل آن به يک مســير ويژه 
گردشگری می باشد که تحقق اين امر در بلند مدت 
و با همت جمعی و هم افزايی تمامی ســازمان های 

مسئول و همکار ميسر می باشد .
طرح اجرا شــده بــرای اين خيابــان ، حفر کامل 
کانــال به منظــور انتقال کابل های برق فشــار قوی 
توســط اداره برق و ســپس ترميم کانال ، بتن يزی 
و اجرای بلوک فرش بوده اســت. طبق صورتجلســه 
تنظيــم شــده ، حفــاری و ترميم خيابــان بر عهده 
شــهرداری بود که طبق برنامه زمان بندی روز شنبه 
۳۰ شــهريورماه  ۱۳98 کارحفاری به پايان رســيد 
وپنج روزبعد اداره برق کابل های  ۱۲ رشته ای برق را 
بــه زمين منتقل کردند و ده روز پس از آن اين کانال 

پر و بتون ريزی شد .
همچنين در اين زمان شــهرداری اقدام به نصب 
شــير های آتــش نشــانی )هيدرانت( در پنــج نقطه 
جهــت باالبردن ايمنی مجتمع هــای تجاری و بازار، 
لوله گــذاری جهت عمليــات تکميل شــبکه جمع 

آوری و توزيع آبياری تحت فشــار ويژه فضای ســبز،  
عمليات لوله گذاری خيابان امام خمينی )ره( به 

منظور دفع آبهای سطحی، توزيع لوله های آب خام 
به متــراژ ۲۲۰۰ متــر در عمق تحت فشــار و انجام 
 عمليــات فيبــر نوری جهــت پايش تصويــری کرد. 

در  گلپايــگان  شــهردار  شــکرزاده،  پيمــان 
خصــوص  برگــزاری دومين جشــنواره کباب و 
لبنيات شــهر گلپايگان در پارک جنگلی گفت: 
اين جشــنواره به منظور معرفی کباب و صنعت 
لبنيــات گلپايــگان برگــزار شــد و با اســتقبال 
بــی نظير شــهروندان و مهمانانی از شــهرهای 

همجوار روبرو شد.
شهرداری و شورای اســالمی شهر گلپايگان 
ضمــن حضــور در اين جشــنواره در جلســات 
برنامــه ريزی و هماهنگی اين جشــنواره ملی، 
تبليغات و اطالع رسانی شــهری، امور اجرايی 
جشــن، نظافت مضاعف و آماده ســازی  پارک 
و ملزومــات الزم، پيش بينــی خودروهای آتش 
نشــانی با حدود۲۵۰۰نفرســاعت مشــارکت و 
نيز  همکاری کامل داشت.شهرداری گلپايگان 
با ارائــه فرصتها، زمينه ها وپروژه های ســرمايه 
گذاری شــهری در زمينه جذب سرمايه گذار و 

خيرين فعاليت داشت.

پیمان شکرزاده:پیمان شکرزاده:
 گلخانه شهرداری گلپایگان بیش از  گلخانه شهرداری گلپایگان بیش از 
یک میلیون تولید گل و گیاه داشته یک میلیون تولید گل و گیاه داشته 

است.است.
پيمان شــکر زاده شــهردار گلپايگان اظهار نمود: 
گل کاری ميادين و پارک های ســطح شهر در راستای 
ايجاد چشم انداز مناسب، زيبايی منظر شهری، ايجاد 
نشاط و شادابی ميان شــهروندان و طراوت بخشيدن 
به محيط شــهری يکی از اقدامات شاخص شهرداری 

است.
 گلخانــه شــهرداری گلپايگان پنج هــزار مترمربع 
وسعت دارد و نه نفر در سه شيفت کاری در آن مشغول 

کار هستند.
ايشــان تصريح کرد: ســاالنه بيش از يک ميليون 
گلدان گل فصلی يک ساله و چند ساله توليد می شود. 
در چند ماهه اخير تعداد پانــزده هزار گلدان و پنجاه 
هزار صندوق گل بنفشــه ايرانی توليد و در سطح شهر 
کاشته شــد و مازاد آن نيز به شهرداری های شهرهای 

همجوار فروخته شد.
شــکرزاده افــزود: تاکنــون بيش از دويســت هزار 
گلدان انواع گل و درختچه زينتی دائمی شامل انواع 
رز، ساناز و نســترن، شمشاد سبز و طاليی، رز ماری، 
الوان، ياس زرد و بنفــش، ترون، ختمی درختچه ای، 
پيراکانتــا، پامپاس گراس، يوکا باغــی و ارغوان توليد 

شده است. 
وی گفت: ســال گذشته بالغ برســيزده هزار اصله 
انواع درخت در نقاط مختلف شــهر و پارک ها کاشــته 
شده و بيش از چهار هزار اصله درخت و درختچه های 
تزئينی بين شــهروندان توزيع شــده اســت. شهردار 
گلپايگان خاطرنشان کرد: ساالنه توليد گل و گياه در 
مرکز پرورش گل و گياه شــهرداری هشــتصد ميليون 

تومان صرفه جويی اقتصادی همراه دارد.
 وی با اشــاره به ســرلوحه قرار گرفتن منويات مقام 
معظــم رهبری در همــه امور شــهرداری گلپايگان به 
خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی گفت : اولين هدف 
ما اين اســت که تالش کنيم شــهر گلپايگان در توليد 
و اســتفاده انواع گل خودکفا شود و سپس در صورت 
امکان گل های پرورش داده شــده به سايرشهرها هم 

صادر شود.
گلخانه شهرداری- بهار 99

هــر ســاله، در آســتانه ســال نو شــهرداری 
گلپايــگان اقدامات مناســبی در جهــت، زيبا 
سازی معابر سطح شهر به مناسبت بزرگداشت 
آيين نوروز اجرا می نمايد. شهردار گلپايگان در 
اين زمينه گفت: شــيوع ويروس کرونا در اوايل 
اســفند ماه امسال و توصيه پزشــکان مبنی بر 
پرهيز از حضور مردم در اماکن عمومی ســطح 
شــهر باعث شــد که در فضا ســازی ها و نصب 

المان های نوروزی کمی تغيير ايجاد کنيم.
 امســال با هدف حفظ سالمتی و همچنين 
کاهش حضور شــهروندان در فضا های شهری، 
فضا سازی محيطی و نصب المان های نوروزی 
بصورت محدود تری نســبت به سنوات گذشته 

در سطح شهر نصب و اجرا شد.
فروردين 99

بررســی هــا نشــان داده اســت کــه نصــب 
المــان نــوری ميتواند ســيمای شــبانه زيبايی 
ارتقــای  ســبب  و  کــرده  ايجــاد  شــهر  در  را 
روحيــه شــهروندان گــردد، از ايــن رو در نوروز 
ســال98 افزودن بــه المانهای نوری شــهر جزو 
برنامه هــای شــهرداری گلپايــگان بــود کــه از 
 جملــه آن ميتــوان بــه مــوارد زير اشــاره کرد:
نورپــردازی منبــع قديمی آب واقــع در خيابان 
علــی ابن ابی طالــب)ع(، نورپــردازی ميادين 
بســيج، فردوســی، هفده شــهريور و آيــت اله 
قاضــی زاهدی، نورپــردازی بلوار هــای ورودی 
شــهر با نصب وال واشــر و همچنيــن طراحی و 
ساخت تونل نوری در پارک شهر با اعتباری بالغ 
بر ۱۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال که با استقبال خوب 

شهروندان مواجه شد.
المان نوری پارک شهر-فروردين 99

استقبال از نوروز استقبال از نوروز 9999

نصب المان های)نماد( نورینصب المان های)نماد( نوری

دومین جشنواره ملی کباب و لبنیات 
گلپایگان

بهسازی خیابان امام خمینی )ره(

در بهار ســال 99، سوسک های سياه مزاحم 
به شــهر گلپايگان  هجوم آوردند و شــهروندان 
ايــن شــهر را غافلگير کردند. ضمــن اينکه اين 
سوســک های مشکی در شــهرهای اطراف هم 
ديده شــده و دردســرهای زيادی را برای مردم 
ايجــاد کــرده بودنــد. در ايــن ميــان نيروهای 
خدوم شــهرداری با ســرعت وارد عمل شدند  و 
سم پاشــی بــا تالش کارکنــان خــدوم مديريت 
بحران شهرداری و ساير نهادهای مسئول انجام 

گرفت.
در ايــن خصوص مديريت بحران شــهرداری 
گلپايــگان اظهــار کرد: بــه علت تغييــرات آب 
و هوايــی، تغييــرات زيســت گاهــی و تغيير در 
وضعيــت اکوسيســتم ها)زيســت بوم( شــاهد 
افزايش برخی گونه های سوســک ها هســتيم 
که بــا رعايت آييــن نامه اعالمــی وزارت جهاد 
کشــاورزی از راهــکار مبــارزه شيميايی)ســم 
پاشی( بدون آســيب به مناطق مجاور استفاده 

شده است.

مقابله با بحرانمقابله با بحران

حفظ و نگهداری از انبوه درختان و درختچه 
ها از اولويت های مهم شهرداری برای زيباسازی 
منظر شــهر است که در اين راســتا در زمانهای 
مناســب طبــق نظــر کارشناســان عملياتهای 
هرس و ســرزنی ،قطع تنه جوش و پاجوش،س
مپاشــی،آبياری،نظافت،کوددهی،علف کنــی 
و... توســط نيروهای فضای ســبز شهرداری به 

صورت منظم انجام می گيرد.

حفظ و نگهداری فضای سبزحفظ و نگهداری فضای سبز

پيمان شکرزاده شــهردار گلپايگان از نصب 
مجموعه بازی پلی اتيلنی در پارک خرازی واقع 
در بلوار آيت الله محمدی ســخن گفت. الزم به 
ذکر اســت اين پــارک حــدود ۲۵۰۰ مترمربع 
مســاحت دارد و اعتباری بالغ بــر ۳۵ ميليارد 
ريال جهت ســاخت و تجهيز بــه آن تخصيص 

داده شده است.

اجرا و تجهیز فاز)مرحله( دوم اجرا و تجهیز فاز)مرحله( دوم 
پارک شهید خرازیپارک شهید خرازی

تیر 98

تیر 99

باغ بانوان

پارک بانوان گلپايــگان يکی از زيباترين پارکهای 
غرب اســتان اصفهان است که مانند نگينی خاص 

بر قلب اين شهر جلوه گری می کند.
امنيــت کم نظير ، فضای مناســب و گســترده، 
وسايل و دستگاه ها ورزشی استاندارد، رنگ آميزی 
متناســب بــا ايجاد اشــتياق و نشــاط در کودکان، 
آالچيق های زيبا، بهداشــت و محيط بوستان و ... 

شهروندان را به تحسين و اعجاب واداشته است.
ا زآن جايــی کــه گلپايــگان از قديــم شــهری با 
صبغه ای دينی، اعتقادی و مذهبی بوده است و به 
ويژه بانوان اين ديار به حجب و حيا و عفاف شهرت 
داشــته انــد، در ســال های اخير به دنبــال مفهوم 
گســترده عدالت اجتماعی در شهرها، موضوعاتی 
چــون ايجــاد فضاهايی بــرای زنان با هــدف بهره 

برداری از فضای عمومی مطرح شده است. 
مصاحبه با تعدادی از بانوان نشـان ميدهد؛ بيشـتر 
بانوان بـــه دليل امنيت و آرامش ايـــن پـارک و همين 
طـور فرصتی که بـرای برقـراری ارتباطـات اجتماعی 

در ايـن پارک وجـود دارد بـه آن مراجعـه می کنند.
از ســـوی ديگر اسـتقبال بانـــوان از فعاليتهـای 
ورزشـــی در ايـــن پـــارک نيـــز قابل توجه اســت. 
امکانـــات ورزشـــی موجـــود در پارک چــون ارايه 

دورچرخــه و زميــن مخصوص دوچرخه ســواری، 
زمين اســکيت، زمين تنيس، فوتبال و بســکتبال 
و بدنســازی و ...ســبب ارتقـــا ســالمت فـــردی و 

اجتماعی ، جسـمی و روحـی بانوان می شود. 
نتايج حاصـــل از مصاحبه و نظرسنجی  نشـــان 
دهنده بـــاال بـودن ميـــزان رضايت زنـــان از پارک 

بانوان است.
البتــه بايســـتی توجه داشـــت فقط نظــارت بر 
حضـــور افـــراد در پارک بانـــوان و تک جنســـيتی 
بـودن اين فضا نمی تواند بـه امنيت آن منجر شـود 
و زيبايــی فضــا وتجهيــزات و امکانــات موجود نيز 

رضايت بانوان را افزايش داده است.
وجود يک اتاقک يا کيوســک نگهبانی جداگانه 
در قســمت در ورودی پارک به نوعی که عبور و مرور 
را تحت نظر داشــته باشد و از طرفی نگهبان هم به 
عنوان يــک مرد آمد و رفتی به فضــای داخل پارک 
نداشــته باشد از ديگر خواسته های بانوان شهر بود 

که جامه عمل پوشيد.
گفتگــو با شــهردار گلپايــگان در خصوص پارک 

بانوان ابراز داشت: 
زن در خانواده نقش اساســی و کليدی درتربيت 
فرزنــدان داشــته و نوع تربيــت نيزنقش بســزايی 

درشــکل گيری فرهنگ جامعه دارد و چنانچه زن يا 
مادردرخانواده دچارمشکل جسمی يا روحی شود 
همه خانــواده تحت تاثير ان مشــکل قرار خواهند 
گرفت. به همين مناســبت ايجاد پارک بانوان برای 
توســعه سالمت بانوان امری حائز اهميت بوده و به 
يکی از مهــم ترين اهداف مديريت شــهرها تبديل 

شده است.
مهم ترين اهداف و پيامدهای ايجاد پارک بانوان 

می توان به موارد زير اشاره کرد:
۱-حفــظ تعــادل جامعه از نظر امنيــت وآرامش 

روانی
۲-حفظ و تحکيم بنيان خانواده

۳-پيش گيری از فروپاشی نظم جامعه
۴-تامين فضاهای ورزشی ويژه بانوان

۵-تقويت روحيه شادی ونشاط در بانوان
6-تامين آرامش در نهادمقدس خانواده

۷-حفظ سالمت جسمی وروحی زنان
پيشنهاد برای بهبود وضعيت پارک:

۱- برگزاری کالســهای آموزشــی- بهداشــتی و 
ورزشی

۲-ايجاد و توسعه  کارآفرينی برای زنان
۳- توسعه فعاليت های اجتماعی و فرهنگی

فراخوان

گام های ارزشمند مدیریت شهری در افزایش سهم بانوان از شهر گلپایگان



ویژه نامه اختصاصی شهرداری گلپایگان - گزیده ای از عملکرد یکساله شهرداری و شورای اسالمی تیر 98 تا تیر599

در صبحگاه روز شــنبه مورخ ۱۳ ارديبهشت 
۱۳99 »پيمان شکرزاده«، شهردار گلپايگان به 
همراه رياســت محترم شــورا مهندس »حسين 
زاهــدی« و چند تن چند از معاونــان و مديران 
شــهرداری، با حضور در محالت و معابر سطح 
شــهر و با اهدای گل و لوح سپاس، از کارگران 
شــهرداری قدردانی و تشکر به عمل آوردند. به 
دليل شيوع بيماری کرونا و عدم امکان برگزاری 
مراسم همانند ســال های قبل، مسئوالن خود 
به محل کار کارگران رفتند و از ايشان قدردانی 
کردند. قابل ذکر اســت، در اين ديدار، شهردار 
گلپايگان ضمن گراميداشت روز جهانی کارگر، 
ســعادت و توفيق اين نيروهای زحمتکش را از 

خداوند منان مسئلت نمود.
در اين مراســم توسط آقای وحيد اعظمی به 

کارگران ماسک و دستکش اهدا شد.

شــهرداری گلپايــگان در نظــر دارد بــا هدف 
افزايش  مشــارکت داوطلبانه و فعاالنه جوانان در 
مديريت شهری نسبت به ثبت نام از دانشجويان و 

فارغ التحصيالن عالقه مند در رشته های
عمــران، معماری، شهرســازی، فضای ســبز، 
محيط زيســت، علوم اجتماعی، فرهنگ و هنر، 
فن آوری و اطالعات و ســاير رشته های مرتبط با 

مديريت شهری اقدام نمايد.
شــهردار گلپايــگان در ايــن زمينه گفــت: با 
پيــروی از مفاهيم گام دوم انقالب در پی افزايش 
روحيه اميد ونشاط در اقشار جامعه بويژه جوانان 

هستيم.

عالقه مندان برای ثبت نام و کســب اطالعات 
بيشــتر ضمن ارسال درخواســت و رزومه خود به 

سايت شهرداری گلپايگان مراجعه فرمايند.
هدف اصلی :

اســتفاده از ظرفيت هــای جوانــان متخصص 
در توانمندســازی حوزه مديريت شــهری و ارايه 
پيشــنهادبه مديران شــهری بر مبنای محورهای 
تعيين شــده و  شناســايی اســتعدادها و قابليت 
هــای جوانان در توانمندســازی حــوزه مديريت 
شــهری و کمک به رفع موانع در راستای تعالی و 
پويايی اين نسل و کمک به آماده سازی آنها برای 

قبول مسئوليت است.

موضوعات پیشنهادی:
* پيگيری طرح آســيب شناســی و مبــارزه با 

آفات و بيماری درختان
* تهيه شناسنامه فرهنگی و اجتماعی مناطق 

و محالت شهر گلپايگان
* شناسايی و جذب سرمايه گذار و مشارکت با 

بخش خصوصی
* ارتقای صنعت گردشگری در شهر 

* ارايه ايده های زيباســازی شهری با محوريت 
مولفه های بومی و ملی

* همکاری در طرح افکارسنجی شهروندان
* شهروند نگار)هرشهروند، يک خبرنگار(

طرح مشاوران جوان و افتخاری شهرداری گلپایگان 

رســالت اصلــی شــهرداری ها در موضوعــات 
فرهنگــی پرداختن بــه مقوله فرهنگ شــهروندی و 
ارتقــای ســطح فرهنگ شهرنشــينی به شــهروندی 

هست.
ازجمله مســائل مهم حقوق شــهروندی، توجه به 
کرامت و حقوق ســاير افراد جامعه و همچنين تبيين 
مســئوليت و اهميت مشــارکت افراد جامعه در اداره 

بهتر جامعه و ايجاد نظم و انضباط در آن است.
شهرداری گلپايگان در حوزه فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی فعاليت های متعدد و متنوعی داشته است 
کــه گزارش کوتاهی از فعاليت ها از تير 98 تا تير 99 

به شرح ذيل است:
- همکاری و مشــارکت در برگــزاری ويژه برنامه های 
و  اطالع رســانی  و  شهرســتان  کالن  و  شــاخص 

تبليغات آن
- ديــدار بــا رياســت بهزيســتی و بازديــد از مراکــز 

نگهداری کودکان و نوجوانان سحر و اوتيسم
-برنامه بازديد ادواری از پروژه های مديريت شهری و 

بررسی مشکالت محالت مختلف
- برگــزاری دوميــن همايش ســرطان های گوارش و 

کبد چرب و راهکارهای درمانی آن
- طراحــی و اجــرای تبليغــات و اطالع رســانی در 
پرتابل هــا، تابلوها و امکانات تبليغاتی شــهری در 

مناسبت های ملی و مذهبی
- مستندســازی، ســاخت تيزر و کليپ از برنامه ها و 

پروژه ها
- تجليل از کارکنان پايگاه انتقال خون شهرستان

- ديــدار و تجليــل از علــی رحيمی قهرمــان کاراته 
مسابقات جهانی در کشور اسپانيا

- برگزاری نشست مشترک خبری شهردار و فرماندار 
و تجليل از خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات
- حضــور در برنامــه ميــز خدمــت و پاســخگويی به 

سؤاالت شهروندان
- برگــزاری نشســت مطبوعاتی در دفتر شــهردار با 

موضوع پروژه بهسازی خيابان امام خمينی )ره(
- ديــدار بــا خانــواده محتــرم شــهدا به مناســبت 

گراميداشت هفته دفاع مقدس
- برگزاری مراسم روز آتش نشانی و ايمنی

- مشارکت در برگزاری مراسم بزرگداشت روز سالمند 
و کودک

- شرکت در مراسم بزرگداشت هفته نيروی انتظامی و 
تجليل از فرماندهی انتظامی شهرستان و معاونين

- برگزاری همايش ســرطان های شــايع در بانوان با 
همکاری کميسيون بانوان شورای اسالمی شهر، 

فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان شهرستان
- برگــزاری مراســم رونمايــی از تابلــو بلوار ســپهبد 
شهيد سپهبد قاسم سليمانی با همکاری سازمان 

مديريت حمل ونقل شهرداری
- تهيه و چاپ پوستر ســپهبد شهيد قاسم سليمانی 
و توزيع در مراسم بزرگداشت در مصلی شهرستان

- طراحی، چاپ و نصب پوســتر لمينت شده از اهم 
اقدامــات شــهرداری به صورت فصلی بــه منظور 

اطالع رسانی به مراجعين و شهروندان
- برگــزاری کارگاه آموزشــی پيشــگيری از آنفوالنزا و 
ايدز ويژه کارگران شــهرداری و پيشگيری از شيوع 

ويروس کرونا
- برگــزاری اوليــن همايــش کارآفرينی ويــژه بانوان 
شهرستان در ســالن اجتماعات کتابخانه آيت اله 

محمدی
- برگزاری مراسم تکريم خانواده معظم شهدا

- ويرايــش و چاپ بروشــور پيشــگيری و ايمنی ويژه 
چهارشنبه پايان سال، ايام نوروز و روز طبيعت

- برگزاری مراسم روز درختکاری و شهر پاک
- طراحــی و چاپ پوســتر بــا موضوع پيشــگيری از 
بروز ويــروس کرونا-  توزيع در نــاوگان حمل ونقل 

عمومی و ساختمانهای شهرداری
- تجليل از بانوان شاغل همکار و گراميداشت مقام زن

- طراحی و برگزاری مســابقات مجازی با موضوعات 
مختلف

- پيگيری طراحی و ساخت المان مدافعان سالمت
- پــروژه فرهنگی نصــب تمثال تابلوهای شــهدای 

گران قدر شهرستان
- همــکاری در برگزاری مراســم افتتاحيه پروژه های 

مديريت شهری
- تهيــه احاديث و روايات ائمه اطهــار )ع( درباره ماه 
مبــارک رمضان جهــت درج در ســربرگ نامههای 

اداری و تابلوهای تبليغاتی سطح شهر
- برگزاری مسابقه فرهنگی نهج البالغه )حکمت های 
۱۰۰- ۱( بــه مناســبت ايام ماه مبــارک رمضان و 
گردآوری و بررســی نتايج و انتخاب چهارده نفر به 

نيت چهارده معصوم )ع(
- برگزاری مراســم تجليل و ديدار با اعضای شــورای 

اسالمی شهر به مناسبت گراميداشت روز شورا
- برنامه ريزی پــروژه طراحی و توليد موشــن گرافی 
بــا موضــوع آمــوزش حقــوق شــهروندی جهت 
اطالع رســانی در ســايت شــهرداری و کانالهــای 

خبری شهرستان
- گردآوری آثار مسابقات عيدانه شهرداری )در خانه 
می مانيم( و شــرکت در جلســه ارزيابی و انتخاب 

بهترين آثار
- برگزاری جلسات شورای مديران شهرداری

- پيگيری برگزاری برنامه های ورزش صبحگاهی
- طراحی و برگزاری مســابقه فرهنگــی دهه کرامت 
)ايام والدت باســعادت حضرت فاطمــه معصومه 
)س( و والدت امام رضا »ع«( و بررسی پاسخنامه ها 

و تقدير از برگزيدگان مسابقه دهه کرامت
- تهيه متون پيام های فرهنگی، آموزشــی و مذهبی 
در مناســبت های مختلــف ماننــد دهــه کرامت، 
امربه معروف و نهی از منکر و هفته عفاف و حجاب 
جهت درج در سربرگ نامه های اداری، پرتابل های 

شهری و کانال های خبری شهرستان

- پيگيری چاپ و انتشــار پوســتر منشور فرهنگ 
و حقوق آپارتمان نشــينی به منظور ترويج فرهنگ 

احترام به حقوق يکديگر در زندگی های جمعی
توجــه  مــورد  - احصــای مصاديــق شــاخص های 
امربه معروف و نهی از منکر در شــهرداری و ابالغ 
به تمامــی واحدهای عملياتی و اجرايی از ســوی 

شهردار
- برگزاری مراســم ديدار با روسای ادارات بهزيستی 
و تأمين اجتماعی و هالل احمر و رياســت سازمان 
نظام پزشــکی و مدير شبکه بهداشــت و درمان و 

تقدير از زحمات آنان
- هماهنگــی و پيگيری برگزاری فراخوان المان های 
شــهری بر اســاس هويــت فرهنگــی و اجتماعی 

مناطق و محالت مختلف شهر
- طراحــی برنامــه تجليــل از زوج هــای گلپايگانی 
همنام حضرت علــی )ع( و حضرت فاطمه »س« 
با مهريه کم به منظور فرهنگ ســازی ازدواج های 
آسان و ساده و نام گذاری اسامی ائمه )ع( بر روی 

فرزندان
- طراحی برنامه مســابقه کتاب خوانی به مناســبت 
بزرگداشــت دهــه واليــت باهدف ترويــج فرهنگ 
مطالعه و آشناســازی بيشتر شــهروندان با فلسفه 
غدير و امامت با همکاری اداره امور کتابخانه های 

شهرستان
- تهيــه پيام های تبريک شــهردار به مناســبت های 
مختلــف هماننــد روز شــهرداری و دهياری هــا، 

گراميداشت هفته عفاف و حجاب و ...
- برگــزاری مراســم تجليــل از آتش نشــانان در روز 

آتش نشانی و ايمنی
- تهيه پيام های فرهنگی و آموزشی حقوق شهروندی 
با مضامين مختلف حمل ونقل و ترافيک، بازيافت، 
تفکيــک از مبــدأ، عفاف و حجــاب، امربه معروف 
و نهــی از منکــر و ...در ســايت و کانــال خبــری 
شهرداری و تابلوها و ايستگاه های انتظار مسافران

در روز پنجشــنبه مورخ ۱۰ مردادماه 98، پيمان شکر زاده 
شــهردار گلپايگان به اتفاق جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر 
به ديدار مرجع عاليقدر تشــيع، آيت اله حاج شــيخ لطف اله صافی 

گلپايگانی در شهر مقدس قم رفتند.
 در اين ديدارمعنوی، آيت اله العظمی حاج شيخ لطف اله صافی 
گلپايگانــی ضمــن اظهار خرســندی ازاقدامات مديريت شــهری و 
دعای خير برای موفقيت شــهردار و اعضای شــورا،  با رهنمود های 
اســالمی و اخالقی خود در خصوص تعامل شــورا و شهرداری برای 
خدمت هرچه بيشــتر بــه مردم تاکيــد کردند  و اظهار داشــتند که 

شهرســتان گلپايگان يکی از شــهرهای عالم خيز وعالم پرور اســت 
وحرمت عالمان وشهدای شهرستان بايد حفظ گردد.

 ايشــان همچنين تاکيد نمودند که شــهردار بايد خدمات خود را 
برای مردم شــرح دهد که اين امر آرامــش دل را برای مردم به همراه 

دارد.
شــهردار گلپايگان نيز ضمن ابراز خرســندی از ديــدار اين عالم 
بزرگوار و مرجع عاليقدر تشــيع با مجموعه مديريت شــهری گفت: 
اميدواريــم خداونــد متعال توفيق و امــکان بهره منــدی از بيانات و 

الطاف حضرتعالی را برای ما ميسر گرداند.

اهم اقدامات و برنامه های فرهنگی شهرداری گلپایگان از تیر 98 تا تیر 99

شــهرداری گلپايگان، مسابقه فرهنگی 
»حکمت نهج البالغه« به مناســبت ماه مبارک 
رمضان را برگزار نمود. ســواالت مسابقه حکمت 
نهج البالغه از ۲۰ ارديبهشت مصادف با ميالد 
امــام حســن مجتبــی )ع( در ســايت و کانــال 
تلگرامــی شــهرداری منتشــر و مهلت ارســال 

پاسخنامه تا ۲۵ ارديبهشت ماه اعالم شد. 
هدف از برگزاری اين مســابقه، ترويج معارف 
علوی در بين شــهروندان و ُانس و ارتباط هرچه 
بيشــتر با معــارف گنجينــه ارزشــمند و ميراث 
گرانبهــای نهج البالغه است.شــکرزاده تصريح 
کــرد: بــا توجه به شــيوع ويــروس کرونــا، اين 
مســابقه فرهنگی با هدف افزايش روحيه نشاط 
معنــوی  ويژه تمامی گروه های ســنی خانواده 
های شــهروندان گلپايگانی بــه صورت مجازی 
برگزار شد.پس از تصحيح سواالت و قرعه کشی 
اسامی برندگان در دفتر امام جمعه محترم شهر 
برگــزار گرديد و از برنــدگان در دفتر امام جمعه 

شهر تجليل به عمل آمد.

شهردار گلپايگان: بلوارهای امام رضا)ع( و مادر 
به تعداد ۱۰۰ تابلوی تصاوير شهدای گرانقدر مزين شده 
اســت. پيمان شــکرزاده ضمن اعالم خبر فوق افزود: 
مديريت شهری همواره نســبت به اشاعه فرهنگ ايثار 
و شــهادت اهتمام جدی داشته و بر اين اساس تاکنون 
۱۰۰ تابلواز تمثال نورانی شــهيدان شهر در بلوار های 
امام رضا)ع( و مادر نصب شــده است. وی تصريح کرد 
همه ما وظيفه داريم با تاسی از رهنمودهای مقام معظم 
رهبــری و جمله ماندگار معظم له کــه فرمودند:" امروز 
فضيلت زنده نگه داشتن شــهدا کمتر از خود شهادت 
نيســت." اين امر را ســرلوحه کاری خود قــرار دهيم تا 
اقدامی هرچند کوچک در اين راستا و بزرگداشت مردان 
بی ادعا و کسانی که با اقتدا به حضرت سيدالشهدا)ع( 
با تقديم جان عزيز خود از آرمان های دينی و خاک پاک 

ميهن اسالمی جانانه دفاع کردند، صورت پذيرد.
شهردار گلپايگان افزود: نصب تابلوهای بيت الشهيد 
بر ســردر منازل خانواده شهدا، ترويج فرهنگ عفاف و 
حجاب، ســاماندهی گلزار شــهدا، موزه شــهدا و دفاع 
مقدس در آرامســتان قاضی زاهدی از ســاير اقدامات 
انجام شــده در مديريت شهری گلپايگان در اين زمينه 

است.

پيمان شــکر زاده ، شهردار گلپايگان به مناسبت عيد 
سعيد غدير خم  مصادف با ۲9 مرداد ۱۳98 با نيروهای 
خدماتــی و عملياتــی شــهرداری ديــدار و از خدمات و 

زحمات آنان تجليل نمود .
در ايــن نشســت، شــهردار گلپايگان ضمــن تبريک 
اين عيد بزرگ شــيعيان و تاکيد بر الگو بودن شــخصيت 
حضرت علی عليه الســالم و عدالت محوری ايشــان ، از 
ارائــه خدمات شــبانه روزی صادقانــه نيروهای خدماتی 
، پارکبان و فضای ســبز به عنــوان نيروهای عملياتی در 

جبهه مقدم خدمت به مردم ، تقدير و تجليل نمود.
وی ضمــن تاکيــد بر لــزوم رفــع مشــکالت رفاهی و 
معيشــتی نيروهــا، ســختی کار و بازنشســتگی آنان از 
پيگيری جــدی خود برای دفــاع از حقوق حقــه نيروها 

خبــر داد و از تمامی نيروها درخواســت نمود تا دغدغه 
ها و پيشــنهادات خــود را در خصــوص راهکارهای رفع 
مشکالت شهر و افزايش کيفيت خدمات به شهروندان به 
شــماره همراه ايشان پيامک نمايند تا از بهترين نظريات 
و پيشــنهادات در برنامه های بعدی و در روز کارگر تجليل 

شود.
در انتهــای مراســم ، شــهردار گلپايــگان محصوالت 
فرهنگی اهدايی و متبرک از طرف دفتر آيت الله العظمی 
صافی گلپايگانی را بين نيروهای شهرداری توزيع نمود و 
ضمن تقدير و تشکر از حمايت و پشتيبانی خانواده های 
محترم همکاران عملياتی ، ســالمتی و توفيق روز افزون 
نيروها  و کيفيت باالتر خدمات به مردم را از درگاه احديت 

مسئلت نمود.

نشست صمیمی شهردار با نیروهای خدماتی 
و عملیاتی و توزیع بسته های فرهنگی بین آنان

بلوارهای  در  شهدا  تمثال  نصب 
امام رضا )ع( و مادر

دیدار و گفتگوی شهردار و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر گلپایگان با
  مرجع عالیقدر، آیت اهلل العظمی حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی

طبق سنوات گذشته، شهرداری گلپايگان به مناسبت 
گراميداشت هفته منابع طبيعی و روز درختکاری اقدام به 

کاشت نهال در پارک جنگلی نمود. 
اين مراســم در صبح روز شــنبه مورخ ۱۷ اسفند ماه 
سال ۱۳98، با حضور شهردار ، اعضای شورای اسالمی 
شهر و معاونان ومديران شــهرداری وجمعی از مسئوالن 

شهرستان برگزار شد.
شــکرزاده، شــهردار گلپايگان ضمــن تبريک ميالد 
حضرت امام علی عليه السالم وخير مقدم به مسئوالن، 
با اشاره به اينکه هر سال به منظور فرهنگ سازی و ترويج 
سنت حسنه کاشت نهال و گسترش فضای سبز شهری، 
مراســم روز درختکاری با حضور جمــع کثيری از دانش 
آموزان و دوســتداران محيط زيست برگزار می شد وليکن 
در سال جاری به دليل پيشگيری از شيوع ويروس کرونا ، 
مراسم به شکل محدود در پارک جنگلی برگزار شد و تعداد 
۵۰۰۰ اصله درخت در مرحله دوم توســعه پارک جنگلی  

در روز درختکاری کاشته شد.

به  کاشــت نهال در پارک جنگلی 
مناسبت روز درختکاری

برگزاری مسابقه حکمت نهج البالغه

تجلیل میدانی از 
کارگران شهرداری گلپایگان به مناسبت  

هفته کار و کارگر



ویژه نامه اختصاصی شهرداری گلپایگان - گزیده ای از عملکرد یکساله شهرداری و شورای اسالمی تیر 98 تا تیر699

مالقات شهردار مردمی با شهروندان

در بهار 99، دستگاه نوبت دهی هوشمند برای استفاده شهروندان 
در واحد شهرسازی خريداری و مســتقر شد. با خريد اين دستگاه در 
روند خدمت رســانی تغيير به وجود آمده و رضايت شهروندان افزايش 

يافته است.
پيمان شــکرزاده با اشاره به نصب دســتگاه نوبت دهی هوشمند در 
واحد شهرسازی اين شهرداری، اظهار کرد: اين دستگاه به روز شده با 
هدف رعايت فاصله گذاری اجتماعی و جلوگيری از تجمع ارباب رجوع 

در مقابل ميز کاری کارکنان در واحد شهرسازی نصب شده است.
وی افزود: شــهروندان نوبــت خود را به صــورت اتوماتيک دريافت 
می کنند و تا زمانی که شــماره دريافت شــده از طريق سيستم اعالم 
 نشــود بــه داخل ســاختمان اداری يــا باجه هــا مراجعــه نمی کنند.

شــهردار گلپايگان گفت: سيســتم نوبت دهی راندمان و کيفيت کار را 

افزايــش می دهد و از تأثيــرات منفی روحی و روانــی در محيط کار به 
ميزان قابل مالحظه ای کاسته می شود.

شــکرزاده بــا بيــان اينکــه ســامانه نوبــت دهــی شهرســازی بــا 
توجــه بــه تعــدد وظايف اين واحــد به صــورت مجزا اقــدام به صدور 
نوبــت می کنــد، گفــت: پيش بينــی می شــود روزانــه بــه صــورت 
 متوســط يکصــد نفــر از خدمــات ايــن دســتگاه اســتفاده کننــد.

وی تصريح کرد: نقل و انتقاالت، پاسخ استعالم به بانک ها و اداره ثبت 
و اســناد، مکاتبه با ادارات خدمات رسان برق، گاز، صدور پروانه های 
ســاختمانی و انجــام روزانــه ۳۰ بازديــد، توســط کارشناســان واحد 

شهرسازی انجام می شود.
شــهردار گلپايگان خاطرنشان کرد: راه اندازی سيستم نوبت دهی سبب 

شده است، وضعيت خدمات رسانی با مشارکت شهروندان ارتقا يابد.

به همت شهرداری گلپایگان، در نوشتار و مبلغ بودجه تحول 
به وجود آمده است. 

مهندس حسین زاهدی رییس شورای اسامی شهر گلپایگان 
: انتظار شــورا از شــهردار با توجه به تخصص اصلی شــهردار ، 
تنظیم بودجه با رویکرد عملیاتی و متفاوت از سال های گذشته 
بوده به طوری که موجب افزایش ســرانه عمران ، آبادی ، توسعه 

و پیشرفت شهر گلپایگان باشد. 
در زمســتان 98، بخشــنامه بودجــه 99 بــرای اولين بار توســط 
وزارت کشــور با سبک و سياق جديد اعالم شد؛ و علی رغم درگيری 
شــهرداری های متفاوت در روش محاســبات، شــهرداری گلپايگان 

توانست بودجه را بر مبنای بخشنامه جديد تنظيم کند.
در زمان نشســت و بررســی و نقد بخشــنامه جديد کــه با حضور 
مدير کل برنامه و بودجه شــهرداری ها در استانداری اصفهان برگزار 
گرديد، پيمان شــکرزاده شهردار گلپايگان به نمايندگی از شهرداران 
اســتان اصفهان در اين نشست شرکت کردند و با اعالم کاستی های 

بخشنامه، راه حل های جديد جهت حل مشکالت آن ارايه دادند.
شــهردار گلپايــگان تصريح کرد: امروز شــاهديم بــا برنامه ريزی 
انجام شــده، درايت و پشتکار، کاهش هزينه ها، ساماندهی و ايجاد 
درآمدهای جديد بودجه شهرداری گلپايگان از سال گذشته تاکنون 

افزايش دوبرابری داشته است.

تقديم بودجه به شورا-زمستان 98

پيمان شکرزاده ،شــهردار گلپايگان، گفت: شهرداری  طبق آيين 
نامه مالی مکلف اســت که اليحه بودجه پيشنهادی را حداکثر تا ۳۰ 
دی ماه تحويل شورای اسالمی شهر دهد تا شورا بتواند تا ۳۰ بهمن 
ماه نســبت به تصويب يــا اصالح بودجه اقدام نمــوده و جهت تأييد 
نهايی به اســتانداری ارسال کند که در سال 98 شهرداری گلپايگان  

توانست قبل از موعدد مقرر اين مهم را به سرانجام رساند.
شــکرزاده  گفت: امسال طبق دستورالعمل جديد وزارت کشور از 
سوی سازمان شهرداری ها ســاختار بودجه تغيير کرده است وليکن 
زيرساخت  و تخصص الزم در شهرداری ها در تدوين اين بودجه وجود 

ندارد اما به دليــل تخصص بخش مالی شــهرداری گلپايگان تقريبا 
دستورالعمل های وزارت کشور را در بودجه تدوين نموده اند.

وی تصريح کرد: اهداف استراتژيک و راهبردی شهرداری برمبنای 
اقتصاد مقاومتی است که در بندهای مختلف در تدوين بودجه سال 

99 مشخص شده است.
شــهردار گلپايگان افزود: اولويت بندی بودجه، تکاليف مندرج در 
قانون برنامه ششم توسعه کشور در شهرداری است، بخشی از بندهای 
برنامه ششــم توسعه کشور مربوط به شــهرداری ها است که در برنامه 
راهبردی کوتاه مدت بايد عملياتی شود و سعی داريم مباحث درآمدی 

و وصول مبالغ استانی و ملی در دستور کار قرار گيرد.
شکرزاده گفت: در بخش منابع درآمدی بودجه سال 99  عوارض 
ارزش افزوده ۲۱ درصد، عوارض صدور پروانه ســاختمانی و ساخت 
و ساز ۲۴ درصد، سرمايه گذاری ۳۴ درصد، ساير منابع درآمدی ۲۱ 
درصد، اعتبارات جاری ۱9 درصد و ســرمايه ای و عمرانی 8۱ درصد 

پيش بينی شده است.
وی افزود: ســرانه درآمد و هزينه های شهرداری گلپايگان برای هر 

نفر يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد.
شــهردار گلپايگان اضافه کرد: سرانه هزينه های جاری ۲9۰ هزار 
تومان، عمرانی ۷۴۰ هزار تومان و ســرمايه گذاری ۵۵۵ هزار تومان 
اســت که در مجموع بودجه سال 99 با احتســاب جاری، عمرانی و 

سرمايه ای 86 ميليارد تومان برآورد شده است. 
شــکرزاده تصريح کرد: ســال 99 از لحــاظ تأميــن منابع مالی، 
ســال ســختی اســت وليکن ســعی و تالش خود را در جهت جذب 
سرمايه گذار به کار می بنديم وبخشــی از اعتبارات سرمايه گذاری با 

احداث پارکينگ طبقاتی بازار شهر جبران می شود.
وی، از ارائه برنامه پنج ســاله شهرداری گلپايگان در آينده نزديک 
خبــر داد و گفــت: ۳۰ دی ماه بودجه ۴۰ ميليارد تومانی ســال 98 
شهرداری گلپايگان به صورت صد در صد تحقق يافت . يعنی دو ماه 

پيش از پايان سال اين مهم اتفاق افتاد.
وی همچنين به نگاه ويژه شــهرداری به مبحث سرمايه گذاری در 
بودجه 99 اشــاره نمــود و در پايان تأکيد کرد: شــهرداری گلپايگان 
با روند رو به رشــد خود از جمله موفق ترين شــهرداری ها در ســطح 
استان اصفهان اســت که اين موفقيت در سايه برنامه ريزی، اصالح 
فرآيندها، تالش و پيگيری و مديريت درآمد و هزينه ها بدســت آمده 

است.

توسعه هوشمندسازی هوشمندسازی خدمات در شهرداری گلپایگان

بودجه شهرداری گلپایگان از سال گذشته تاکنون افزایش دوبرابری داشته است

پاسخگویی  مستقیم 
تلفنی شهردار به شهروندان

در روز پنجشــنبه مورخ ۱۷ مردادماه ۱۳98 
در ســاعت ۱۱/۳۰ صبــح،  نشســت مشــترک 
خبــری شــهردار و فرمانــدار گلپايــگان ، بــه 
مناسبت گراميداشــت سالروزشهادت خبرنگار 
شهيد محمود صارمی و روز خبرنگار به پيشنهاد 
شــهرداری گلپايگان ودبيــری اداره فرهنگی و 
ارشاد اسالمی با دعوت از خبرنگاران شهرستان  
درســالن اجتماعــات فرمانــداری  بــا حضــور 
فرماندار،بخشدار ، شهردار وجمعی از معاونين 
و مديران شــهرداری ، رياســت اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی ، خبرنگاران ، اصحاب رسانه و 

مطبوعات برگزار شد.
در ايــن نشســت آقای شــکر زاده شــهردار 
گلپايــگان ضمــن تبريــک  وگراميداشــت روز 
خبرنگار به کليه خبرنگاران شهرســتان و اشاره 
بــه مناســبتهای پيش رو بــا اظهار خرســندی 
ومغتنــم شــمردن  فرصــت  نشســت مشــترک 
خبــری ومطبوعاتــی شــهرداری وفرمانــداری 
بــا حضــور همــه خبرنــگاران واصحاب رســانه 
شهرســتان ،با اعالم شــماره تلفن همراه خود 
از آمادگی پيگيری وپاســخگويی به مشــکالت 
وموضوعــات مورد رصد توســط خبرنگاران خبر 
داد وبا اعالم محورهــا و جهت گيری های کلی 
فعاليتهای شهرداری ، گزارش  اجمالی آخرين 
شــهرداری  دســتاوردهای  و  فعاليتها،اقدامات 

گلپايگان را ارائه کرد.
وی افــزود : پــس از جلســات تخصصــی با 
معاونيــن ، مديران و کارشناســان شــهرداری و 
ســاير صاحبنظران ، بــا تفکری نو و بر اســاس 
تأکيد مقــام معظم رهبــری ، رويکرد اساســی 
مديريت جهادی را سرلوحه کار خود قرار داديم. 
مديريــت جهادی با شــاخصه هايــی همچون 
موانــع کوچک را بــزرگ نديدن و عبــور از آنها ، 
فرامــوش نکردن جهت و آرمان ها و اشــتياق به 

کار  شناخته می شود.
ايشــان اتمام پروژه )طرح ( هــای نيمه تمام 
خصوصًا پــارک بانوان ، توجه بــه مناطق کمتر 
برخوردار و حاشــيه شــهر و توسعه متوازن شهر 
، حرکــت و فعاليت بر اســاس برنامه پنج ســاله 
و چشــم انداز بيســت ســاله، تکريم مراجعان ، 
ترويج فرهنگ حقوق شهروندی بر اساس محله 
محوری ، تسريع فرآيند های کاری ، تسهيل رفت 
و آمد شهری و روانسازی حمل و نقل و ترافيک، 
زيباســازی ســيما و منظــر شــهری و فراخوان 
طرح ها و المان های شــهری وهمچنين تعيين 
تکليف وضعيت ترمينال شهر ، ساخت مجتمع 
چند منظوره فرهنگی هنری و راه اندازی واحد       
سرمايه گذاری و جذب مشارکت های مردمی را 
از مهمتريــن موضوعات و جهت گيری های آتی 

شهرداری گلپايگان معرفی کرد .
و  هــا  ظرفيــت  تمامــی  از  اســتفاده  وی 
توانمندی های شــهر و گلپايگانی های ســاکن 
شهرستان ، تهران و ساير شهر ها و حتی خارج 
از کشــور را نويد داد، از خبرنگاران درخواســت 
نمود تا در امر اطالع رســانی موضوعات شهری 
خصوصًا معرفی ظرفيتها وجاذبه های گلپايگان 
،جذب ســرمايه گذار و مشــارکت های مردمی و 
افزايش اميد و اعتمادسازی در جامعه بر اساس 
فرمايشــات مقــام معظم رهبــری در تبيين گام 
دوم انقالب ، بامســئولين شهرستان ومديريت 

شهری همکاری نمايند.
نشست خبری-مرداد 98

برگزاری نشست خبری با برگزاری نشست خبری با 
حضور شهردار و فرماندار حضور شهردار و فرماندار 

: : 13981398//55//1717
تبییــن رهنمودهای مقام تبییــن رهنمودهای مقام 
اولویت  در  رهبــری  اولویت معظم  در  رهبــری  معظم 
برنامه ریزی های ما هست.برنامه ریزی های ما هست.

شهردار میزبان 

شهروندان

دیدار حضوری شهردار با 
شهروندان هر هفته در دفتر شهردار

پيمان شــکرزاده: دوشــنبه های هرهفته ميزبان 
شهروندان شهر گلپايگان هستم.

مالقــات  جلســات  در  شــکرزاده  پيمــان 
حضــوری بــا مــردم کــه به صــورت مســتمر  
تشــکيل می شــود حضور فعال دارد و با اشاره 
بــه ضــرورت پاســخگويی بــه مطالبــات بحق 
مــردم، تصريح کــرد: خدمت شايســته در گرِو 
پاســخگويی شايسته و مناســب به درخواست 
هاِی بحِق مردم در حوزه های مختلف اســت و 
اين امــر از اولويت های کارِی ما در شــهرداری 
گلپايــگان اســت. شــهردار گلپايــگان پس از 
شنيدن درخواســت ها و مشکالت شهروندان، 
دستورات الزم را جهت رسيدگی به معاونت های 

مربوطه ارجاع می دهد.
گفتنی اســت که مطابــق برنامــه، روزهای 
دوشــنبه بــا وقــت قبلــی از ســاعت 9 تا ۱۲ 
شهروندان محترم گلپايگان می توانند با جناب 
آقای پيمان شــکرزاده در دفتر ايشــان ديدار و 

مالقات حضوری داشته باشند.
شــهروندان- و  شــهردار  حضــوری  ديــدار 
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پيمان شــکرزاده، با هدف ارتباط مســتقيم و 
بی واسطه با شــهروندان، از طريق سامانه ۱۳۷ 
ضمن پاسخگويی به درخواست های شهروندان 
در خصوص موضوعــات مرتبط با حوزه مديريت 
شــهری، دســتورات الزم را برای رفع مشــکالت 

مطرح شده از سوی شهروندان صادر می کند.
شــهردار گلپايــگان اذعان داشــت: ســامانه 
مديريت شــهری ۱۳۷ پل ارتباطــی خوبی بين 
مديريت شهری و شهروندان می باشد که امکان 
رسيدگی به درخواســت ها، انتقادات و شکايات 

آنها را تسهيل کرده است.
وی ســامانه ۱۳۷ را زمينــه ای برای تســهيل 
روابــط بيــن مســؤوالن و مــردم دانســت گفت 
اين ســامانه باعث می شــود  احســاس رضايت 

شهروندان  و عدالت اجتماعی افزايش يابد.
وی افزود: ســطح کيفيت و کميت رســيدگی 
به درخواست های شــهروندان نسبت به گذشته 
افزايش يافته است و همواره گزارش های سامانه 
۱۳۷ رصد و بررســی می شــود و پيگيــری امور 

شهروندان با جديت بيشتری دنبال می شود.

دیدار شهردار و 
شهروندان در مساجد شهر

شهردار پاسخگوی مطالبات مردم در مساجد 
سطح شهر

پيمان شکرزاده طبق برنامه ريزی های منظم 
، با حضور و ديدارهای مردمی در مساجد سطح 
شــهر ، درصدد رفع هرچه ســريع تر مشکالت 

شهروندان می شود.
در ايــن ديدارها شــهروندان بدون واســطه و 
بصورت چهره به چهره با شهردار گفتگو کرده و 
در خصوص مشــکالت محالت با وی تبادل نظر 
می کنند. ايشــان در اين باره خاطر نشان کرد: 
رسيدگی به مشکالت شــهروندان سرلوحه امور 
مسئوالن شــهرداری گلپايگان است و خدمات 
رسانی به همه اقشار جامعه را وظيفه ذاتی خود 

می داند.
شــهردار گلپايگان بــا بيان اينکه مســئولين 
بايد پاســخگوی مطالبات شــهروندان باشــند، 
پاســخگويی شــفاف و صريح به شــهروندان را، 

حق آنان دانست. 
ايشــان مالقــات مردمی بــدون واســطه در 
مســاجد را، مهمترين عامل برای رفع مشکالت 
اهالی و قدمی هر چنــد اندک با هدف افزايش 

سطح رفاه نسبی آنان بيان می کند.
مسجد وليعصر محله کاظم آباد-تير99

شهردار همراه با 

شهروندان در مساجد

پيمان شــکرزاده، شــهردار گلپايگان 
بــا بيان اينکه شــهرداری با اولويــت قرار دادن 
اصــل توزيع عادالنــه خدمــات و امکانات و نيز 
توجه به مناطق کم برخــوردار در روند خدمات 
رسانی تالش فراوانی برای تحقق خواسته های 
دارد،  مناطــق  ايــن  در  ســاکن  شــهروندان 
خاطرنشــان کرد: برنامه شــهرداری گلپايگان 
اين اســت که در توزيع و ارايه خدمات بين کليه 
مناطــق تبعيضی قائــل نبــوده و عمده هدف 
خود را توزيــع عادالنه خدمــات در مناطق کم 

برخوردار تعيين کرده است.
پيمان شکرزاده،شــهردار گلپايگان با اشاره 
به تداوم بازديدهای دوره ای از ســطح شــهر به 
صورت محله ای و تداوم عمليات خدمت رسانی 
ويژه به شهروندان گرامی تا حصول نتايج مثبت 
از اقدامــات انجام يافته اشــاره نمــود و بر عزم 
جدی شــهرداری گلپايگان در خدمت رســانی 

ويژه به شهروندان تاکيد کرد.
وی همچنيــن افزود: برای تســريع و تکميل 
پروژه های ســطح شــهر در کنــار پيگيری های 
صورت گرفته شده ، جلساتی را نيز با مسئوالن 
شهری و اســتانی داشــته و داريم تا بتوانيم در 
کنار تســريع خدماتی کــه به شــهروندان ارائه 
ميشــود نه تنها کيفيت مدنظر قــرار گيرد بلکه 
مــدت زمان احداث و بهره برداری را نيز کاهش 

دهيم.
شــکرزاده در ادامــه ســخنان خــود گفت: 
برخی مناطق شــهر از لحاظ زير ســاخت های 
اوليه با مشکالتی روبرو هستند و در برنامه های 
شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر ، يکی از 
اولويت های ما رفع اين مســايل بوده اســت که 
اميدواريم با برنامه ريزی های صحيح و مدون در 
آينده نزديک شــاهد رفع مشکالت و معضالت 
موجود در اين مناطق از شهر باشيم و به تبع آن 
رضايتمندی شهروندان و ساکنين محل را بيش 

از گذشته فراهم آوريم.

مناطق کم برخوردار، کانون توجه 
پروژه های شهرداری 
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شــهردار گلپايگان از تشــکيل هشت گروه 
جهادی با مشارکت شهرداری و ناحيه مقاومت 
بســيج گلپايــگان بــرای انجــام ضدعفونی و 
گندزدايــی اماکــن عمومی و معابر اين شــهر 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: ۳۲ دست لباس، 
ماسک و ساير ملزومات بهداشتی مورد نياز از 
طرف مديريت شهری تهيه و بين اعضای اين 

گروه ها توزيع شد.
شــهردار گلپايگان تصريح کرد: در راستای 
مقابلــه با شــيوع ويــروس کرونا مقــداری از 
بودجه زيباســازی شــهر در طرح استقبال از 
بهار در ايام نوروز کاسته و صرف مبارزه با اين 

ويروس شد.
شــکرزاده افزود: اين اقدام به معنای عدم 
اجرای طرح های زيباســازی شــهری نيست، 
اما در شــرايط فعلی حفظ سالمت شهروندان 
و جلوگيــری از شــيوع ويروس کرونــا اولويت 

اصلی مديريت شهری است

رزمايش دفاع بيولوژيک و عمليات پاکســازی محيطی به منظور مقابله با ويروس مرگبار کرونا  با حضور نيروهای شــهرداری، فرمانداری، 
ناحيه مقاومت بسيج در سطح شهر گلپايگان برگزار گرديد.

 پيمان شــکرزاده شــهردار گلپايگان در حاشيه عمليات اجرايی اين رزمايش اظهار داشــت: در راستای اقدامات پيشگيرانه به منظور رفع 
آلودگی محيطی، به صورت هدفمند و موثر جهت مقابله با ويروس منحوس کرونا و تامين امنيت و ســالمت جامعه شــهری و شــهروندان ، 

رزمايش دفاع بيولوژيک توسط شهرداری گلپايگان با همکاری ناحيه مقاومت بسيج، فرمانداری  در سطح  شهر اجرا شد. 
وی افزود: از آنجا که شــهر گلپايگان دارای مســير های مهم تردد شهروندان می باشــد و با توجه به شيوع گسترده  ويروس کرونا در سطح 

شهر به منظور عمليات گسترده تر، و منسجم تر برگزار شد.
شکرزاده خاطر نشان کرد: در  اين عمليات که  با محوريت عوامل خدمات شهری شهرداری شهر گلپايگان صورت گرفته است، ضدعفونی 

و رفع آلودگی معابر و مکان های در معرض آلودگی سطح شهر گلپايگان از جمله معابر اصلی و فرعی انجام شد.

۱( آماده باش مضاعف و کامل نيروهای عملياتی، آتش نشــانی و خدمات 
ايمنی

۲( فعاليت مســتمر ستاد پيشــگيری از کرونا در شــهرداری گلپايگان به 
منظور انجام فعاليت های آموزشی، پيشگيرانه و بازدارنده

۳( انجام اقدامات پيشگيرانه، اليروبی جوی ها و بازگشايی مسير کانال ها و 
روان آب ها و بازديد مستمر از نقاط بحران خيز، دهانه مسيل ها، چاه ها

۴( کنترل ورودی آرامستان قاضی زاهدی به منظور عدم حضور شهروندان 
در روزهای بيست و يکم و بيست و دوم فروردين

۵( برقراری تخفيفات ويژه شــهرداری تا پايان فروردين ماه )تمديد مهلت 
يک ماهه به دليل شيوع کرونا(

6( پشــتيبانی و پذيرايی از عوامل مســتقر در ايســتگاه های ورودی شهر 
و همــکاری کامــل شــهرداری در طرح فاصله گــذاری اجتماعــی و اجرای 
بازديدهای مستمر از ايستگاه های پايش سالمت و ورودی های شهر در جهت 

تأمين امکانات الزم )دو ورودی شهر از سمت خوانسار و کوچری(
۷( افزايش شــيفت های نظافت، پاکيزگی کلی محالت شهر و جمع آوری 

زباله ها.
8( تجهيز و فعال سازی واحد رفع سد معبر در طول ايام نوروزی و تعطيالت 

در جهت همکاری با ستاد پيشگيری از کرونا.
9( توقــف عمليات حفاری و عمرانی شــهرداری و ســازمان های خدمات 

رسان از تاريخ 98/۱۲/۱۵ تا پايان فروردين ماه 99.
۱۰( کنتــرل خدمت رســانی نــاوگان حمل ونقل عمومی و ســاماندهی و 

نظارت بر فعاليت پارکينگ های سطح شهر و حاشيه معابر.
۱۱( طراحی و اطالع رسانی پيام های مديريت شهری و اطالعيه های ستاد 
پيشگيری از شيوع کرونا از طريق تابلوها، امکانات شهری، شبکه های فضای 
مجازی و رســانه های اجتماعــی محلی همانند: تمديد مهلــت برخورداری 
شهروندان از تخفيف های پرداخت عوارض شهری با تصويب شورای اسالمی 
شهر تا پايان فروردين ماه، محدوديت تردد و اجرای طرح زوج و فرد خودروها 

و نصب در تمامی مسيرهای تردد شهری، تعطيلی کليه پارک ها، بوستان ها، 
تفرجگاه ها و مراکز تفريحی و گردشــگری شــهری و روستايی، تبليغات منع 
تردد خودروها )به اســتثنای خودروهای امدادی و انتظامی( و اعمال ســقف 
جريمه پنج ميليون ريالی و تشديد اعمال قانون در روزهای دوازدهم، سيزدهم 
و بيســت و يکم و بيســت و دوم فروردين ماه وعدم سفر به مقصد اصفهان در 

مبادی ورودی و خروجی شهرها
۱۲( اســتفاده حداکثری از فضــای مجازی و توان گروه ها و رســانه های 

اجتماعی در اطالع رسانی و آموزش شهروندان
۱۳( توليــد محتــوای آموزشــی و فرهنگــی اعــم از: بروشــور، عکــس، 
اينفوگرافيک، فيلم و انيميشــن با موضوع پيشگيری از بروز کرونا و پرهيز از 
دســت دادن، چاپ و توزيع پوســتر و توزيع در نــاوگان حمل ونقل عمومی و 
ساختمانهای شــهرداری، پيامهای بهداشتی و آموزشی با موضوعات رعايت 
بهداشــت فردی و جمعی و نحوه پيشگيری و مقابله با ويروس کرونا، ترغيب 
مردم برای در خانه ماندن، محدوديت تردد در ســطح شــهر )تعطيلی اماکن 
عمومــی و پارک ها و بوســتان ها، تعطيلی اصناف، بــازار و تبليغ خريدهای 
اينترنتی(، توليد کليپ های انگيزشــی در جهت تشويق مردم برای در خانه 

ماندن
۱۴( مانورهای روزانه خودروهای آتش نشانی به منظور اطالع رسانی پرهيز 

از ترددهای غيرضروری به شهروندان
۱۵( اســتفاده از ظرفيت های موجود مردمی و گروه های بسيجی )هشت 
گروه جهادی با مشــارکت ناحيه مقاومت بســيج( در گندزدايی و ضدعفونی 

سازی معابر شهری
۱6( جلب مشارکت خيرين در تهيه ماسک و دستکش های يک بارمصرف 
و محلول هــای ضدعفونی کننــده )بيــش از ۵۰۰ ليتــر آب ژاول و بيــش از 
۵۰.۰۰۰ ليتر مواد ضدعفونی کننده( و توزيع آب ژاول رايگان بين شهروندان 

در سه نقطه شهر
۱۷( تعطيلی بازارهای موقت و هفتگی و جمع آوری کليه دست فروش ها و 

دوره گردها با هماهنگی نيروهای محترم انتظامی
۱8( درج پيام های آموزشــی در سايت شــهرداری و پايگاه های اطالعاتی 

شهرستان
۱9( تشــديد کنترل ها و نظارت ها بر دفع پســماندهای ضدعفونی، دفن 
اجســاد مشکوک و بيمار، پايانه مسافربری و سرويس های بهداشتی عمومی 
و تجهيز کامل آنان به مايع دستشويی و سطل های زباله درب دار سطح شهر

۲۰( عمليات نظافت و ضدعفونی شبانه روزی محالت، رباطات و ساير معابر 
شــهری با چهارده دستگاه تراکتور مه پاش و توربو، خودروهای آتش نشانی و 
تجهيزات سم پاش توسط هيجده نيروی شهرداری با کمک نيروهای بسيجی 
و مردمی در ضدعفونی ســازی و گندزدايی: ادارات و ســازمان های دولتی، 
مــدارس )با هماهنگــی مديريت آموزش وپــرورش(، ميدان ميــوه و تره بار و 
خودروهای حمل ميوه )۱6۰۰ دســتگاه(، ناوگان حمل ونقل عمومی درون 
شــهری )۳۱۵۰ دســتگاه(، ناوگان حمل ونقل عمومی برون شــهری اعم از 
سواری و اتوبوس )6۷۰ دستگاه(، پايانه مسافربری، مرکز معاينه فنی خودرو، 
خودروهــای ويژه همانند آمبوالنس ها و خودروهای نظامی، چهل دســتگاه 
خودپرداز بانک ها )روزانه دو نوبت، جمعًا ۳۰۰۰ مورد(، محيط غسالخانه قبل 
و بعد از شستشو، تغسيل اموات و تجهيز کامل افراد مشغول در غسالخانه بر 
اساس دستورالعمل های شبکه بهداشــت و درمان، پارک ها و فضاهای بازی 
کــودکان، نيمکت ها، مبلمان و المان های شــهری، جداول، ايســتگاه های 
انتظار مسافر، باجه های عمومی، شرکت های شهرک صنعتی، مخازن زباله، 
منازل افراد فوت شــده براثر بيماری کرونا، سطوح معابر عمومی، بازار و کليه 

مراکز پرتردد
۲۱( بازديدهای ميدانی مديران شــهری از پارک ها و بوســتان های سطح 

شهر و اتخاذ تمهيدات الزم به منظور عدم حضور شهروندان
۲۲( افزايش تعداد نگهبانان پارک ها و فضای ســبز در روزهای دوازدهم و 
ســيزدهم، بيست و يکم و بيست و دوم فروردين و جلوگيری از ورود و استقرار 

و اسکان مردم

اهم اقدامات و برنامه های شهرداری گلپایگان در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

براساس مصوبات ستاد مديريت بيماری کرونا شهرستان و همچنين دستورالعملهای طرح فاصله 
گذاری اجتماعی، پايانه مســافربری شهرداری گلپايگان با رعايت پروتکلهای بهداشتی اعم از رزرو 
بليط بصورت اينترنتی،سرويس دهی با ۵۰ درصد ظرفيت و ضدعفونی کامل ناوگان و توزيع ماسک 
و دســتکش مناسب به مسافرين توسط شــرکتهای مســافربری به صورت محدود فعاليت می کند.
گشــت وبازرســی از ناوگان حمل ونقل عمومی ومبــارزه با ويروس کرونا، تجهيــز نيروهای خدمات 
شهری )ناوگان جمع آوری وحمل زباله(به البسه بهداشتی و ايزوله جهت جلوگيری از ابتال به کرونا 

به منظور قطع زنجيره انتقال انسانی ويروس کرونا به صورت مستمر در حال انجام می باشد.

فعالیت مدیریت حوزه حمل و نقل

تشــکیل 8 گروه جهــادی برای 
مبارزه با ویروس کرونا

برگزاری کارگاه های آموزشــی پيشــگيری از 
شيوع ويروس کرونا با همکاری شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان ويژه ی کارکنان ســتادی، 
کارگران واحدهای مختلف شــهرداری، ناوگان 
حمــل و نقــل عمومــی درون شــهری اعــم از 
رانندگان آژانس ها، تاکســی ها و سرويس های 
مدارس کارگاه آموزشی تغسيل اموات کرونايی 
ويــژه روحانيون داوطلــب گلپايگان در ســالن 

چندمنظوره مديريت بحران انجام شد.
در هميــن راســتا ضمــن آمــوزش و آگاهی 
بخشــی کارگران خدمات شــهری در خصوص 
راه های پيشگيری از ويروس کرونا، توزيع محلول 
ضــد عفونی، تهيه ســطل های زباله مخصوص 
ضايعات بهداشــتی، تهيه تجهيزات بهداشــت 
فــردی کارگران خدمات شــهری شــامل )مواد 
شوينده، ماسک، دستکش(  و نصب بنر اطالع 
رســانی و پوستر آموزشی پيشــگيری از ويروس 

کرونا در محلهای اسکان کارگری انجام شد.
تهيه و نصب پوستر های توصيه های بهداشتی 
ويروس کرونا، در کليه ساختمان های شهرداری، 
آموزش نکات بهداشــتی و نظافتی خاص برای 
پيشــگيری از ويروس کرونا ويــژه نيروی بخش 
خدماتی که نقــش تعيين کننــده ای در حفظ 
ســالمت خود و ســاير پرســنل دارنــد از جمله 

اقدامات انجام شده می باشد.
لغو جلســات داخلــی مديــران و معاونين و 
برگــزاری جلســات اضطراری،خريد دســتگاه 
هوشــمند و تعبيــه صندلــی شــهروندان برای 
استفاده از خدمات شهرســازی با فاصله، تابلو 
پيش شــرط ورود به شهرداری با ماسک، اطالع 
رســانی کليه اقدامات از طريق انتشار توليدات 
چندرسانه ای شامل )مولتی مديا، اينفوگرافی و 
خبر(، تعبيه جايگاه های مخصوص ضدعفونی 
دســت ها در ساختمانهای شــهرداری از ديگر 

اقدامات انجام شده می باشد.

برگــزاری آموزش پیشــگیری از 
شیوع ویروس کرونا

رزمایش دفاع بیولوژیکدفاع بیولوژیک در شهرداری گلپایگان

دکتر جمالی نژاد:دکتر جمالی نژاد:
شــهری  مدیریت  فعالیت هــای   
بحــران  دوران  در  گلپایــگان 
ویــروس کرونــا قابــل تقدیر و 

تحسین است )اردیبهشت 99(

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از کنترل 
ورودی های شهر در ایام انتشار ویروس کرونا

سنگر همان سنگر است مردم همان مردمسنگر همان سنگر است مردم همان مردم ؛ ایثار و فداکاری از دیروز تا امروز ایثار و فداکاری از دیروز تا امروز 
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برگزاری نشست خبری با حضور شهردار و اعضای شورا-برگزاری نشست خبری با حضور شهردار و اعضای شورا-2121//1212//13981398::
 اجرای پروژه های متعدد؛ در کنار مبارزه با کرونا اجرای پروژه های متعدد؛ در کنار مبارزه با کرونا

يکی از داليل تشــکيل شورای شهر، تســهيل در کار شهروندان است و 
شــهروندان می توانند در اين زمينه به شورا و شــهرداری کمک کنند تا در 

پيشبرد و پيشرفت شهر گامهای ارزنده و مطلوبی برداشته شود.
شورای شهر با هدف پويايی،تحقق وتوسعه شهری و با توجه به امکانات 

موجود تمام توان خود را به کار بسته واز هيچ تالشی دريغ نکرده است.
توسعه همه جانبه شهر، ايجاد زيرســاختهای اساسی در مسير رسيدن 
به يک شــهر پويا و شکوفا ازجمله مواردی است که مد نظر اعضای شورای 
شــهر قرار گرفته و در اين مسير گام برمی دارند. همراهی و همگامی مردم 
با شــوراها نيز نيازمند فراهم بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی 
اســت و فراهــم نمــودن اين بســترها نيز بيــش از هر چيز بــر عهده خود 

شوراهاست. 
به واسطه همدلی موجود در بين اعضای شورای شهر گلپايگان تحوالت 
خوبی در شــهر رخ داده و طرح های زيرساختی بعد از چندين سال در اين 

دوره اجرايی شد که در توسعه شهرستان مؤثر است.
رييس شــورای شــهر گلپايگان با تأکيد بر اينکه مــردم خوب گلپايگان 

شايسته دريافت بهترين خدمات هســتند بيان کرد: انتخاب مدير شهری 
قــوی و همدلــی خوبی که در مجموعه شــهرداری وجــود دارد، گلپايگان 
توانسته است مسير شکوفايی را با سرعت هر چه بيشتر طی کند به همين 
دليل با وجود مشکالت اقتصادی موجود در کشور، شهر گلپايگان با جذب 

اعتبارات گام های خوبی برای توسعه برداشته است.
وی افزود: رويکرد جديد مديريت شهری در خدمت رسانی ارتقای حس 
تعلق شهروندان به شهر، افزايش مسئوليت پذيری و باالخص مشارکت در 
اداره شهر گلپايگان است. قطعًا با اطالع رسانی مناسب، معرفی طرح های 
در دســت اجرا و هزينه کرد چندين ميلياردی اعتبارات جهت توسعه شهر 
و ارايــه گزارش های مربوطه، شــاهد افزايش حس اعتماد شــهروندان به 

مجموعه مديريت شهری خواهيم بود.
ايشــان همچنيــن اشــاره کــرد: اميدداريم بــا چنين اقداماتــی و رفع 
کمبودها و مشــکالت، قدمی هر جند کوچک برای ارتقای شهر و رضايت 
شــهروندان برداريم و ان شــاالله در اين راه، رضايتمندی شهروندان را در 

کارنامه عملکرد خود داشته باشيم.

@vahidazami آی دی پیام از طریق تلگرام

بازدید شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر از سیر پیشرفت پروژه های مدیریت شهریبازدید شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر از سیر پیشرفت پروژه های مدیریت شهری
نتايج بازديد شــهردار و شورای شــهر نشــان از روند تحول گسترده در 
وضعيت پروژه های خدمت رســانی در سطح شــهر دارد. پيمان شکرزاده 
شــهردار گلپايــگان در ايــن باره گفــت: شــهرداری با رويکــرد جهش به 
پروژه های مديريت شــهری می نگرد.تالش و همدلی برای توســعه شــهر 
در دســتور کار شهرداری اســت. قابل ذکر اســت. طرح های زيرساختی 
چون آزادســازی، اجرا و راه اندازی بلوار امام رضــا، افتتاح و بهره برداری 
از باغ بانوان و کلنگ زنی بزرگترين پروژه مشارکتی در سطح شهر نشان از 

عملکرد خوب مديريت شهری و رضايت شهروندان دارد .
گشــت و گــذاری در اقصی نقاط شــهر گلپايــگان می توانــد مويد اين 
باشــد که با اجرای طرح های عمرانی، چهره شهر گلپايگان دگرگون شده 
و کمبود منابع و اعتبارات نتوانســته اســت خللی در عــزم و اراده مديران 

شهری برای توسعه و عمران ايجاد کند.
پيمان شــکرزاده شــهردار گلپايگان در اين زمينه اظهار داشت: مسير 
شــهرداری خدمت به مردم و توســعه روز افزون شــهر است و همه تالش و 

کوششــمان بر اين امر استوار بوده که برنامه ها و اهداف پيش بينی شده 
شــهرداری را پيش بــرده و برای رفــع نيازهای مردم و کاهش آســيب ها، 
موانع و مشکالت شهری تالش کنيم.رييس شورای شهر در خصوص روند 
پيشــرفت پروژه ها اذعان می دارد: در اوج کمبود منابع و اعتبارات شاهد 
هســتيم که ده ها ميليارد پروژه شــهری با تالش و همت مديريت شهری 
گلپايــگان افتتاح و به بهره برداری رســيده و باور داريم کــه امور عمرانی 
و طــرح هايــی که در برنامه قرار دارند پيشــرفت خوبی داشــته اند و نمی 
گذاريــم محدوديت ها و تهديدها خللی در پيشــبرد امور ايجاد نمايد؛ هر 
چند اين کمبودها زحمات و تالش مديران شــهر را دوچندان ســاخته و با 
دشــواری های فراوانی روبرو ساخته اســت ولی نتوانسته باعث تعطيلی و 
بــر زميــن ماندن هيچ کدام از اين پروژه ها شــده و به حول و قوه الهی در 
آينده ای نزديک شاهد ارايه خدمات فراوانی در زمينه های مختلف خواهيم 

بود تا بلکه توانسته باشيم به گوشه ای از اعتماد مردم پاسخ گوييم.

نگاهی به طرح تفصیلی 
شهرداری گلپایگان

امــروزه تبعــات ناشــی از گســترش شــهر 
نشينی، ارتقای نســبی سطح زندگی عمومی 
جامعه، ازديــاد جمعيت، ارتباطات و تعامالت 
اجتناب ناپذير از يک ســو و لزوم تنوع بخشی 
در ارايه خدمات عمومی به شــهروندان رشــد 
کمی و کيفی متناســب با نياز ايشــان و ...در 
کنار ساير محدوديت ها و تنگناهای موجود از 
ســوی ديگر، چالش های جدی و مهمی پيش 
روی مديران، مســئوالن و سازمان های مرتبط  

قرار داده است.
به روشــنی نمايان اســت در اداره شــهری 
ماننــد گلپايــگان؛ روش های اجرايی ســنتی 
حاکــم بــر فعاليــت ســازمان هايــی ماننــد 
شهرداری به عنوان مادر خدمات شهری، قادر 
به تامين خواســته ها، برآورده ساختن حقوق 
شــهروندان و محقق ساختن وظايف و رسالت 
اين ســازمان نيســت. از همين رهگذر اجرای 
طرحی نو به منظور روانسازی خدمات رسانی 
به شــهروندان و رهايی از مشــکالت و کاستی 
ها به منزله گشودن روزنه های شفابخش برای 
تداوم زندگی شهری است و نقشی بس حياتی 

دارد.
به اين منظور از طرح های جامع شهری که 
نحوه اســتفاده از اراضی و منطقه بندی های 
حوزه های مختلف و ...را به صورت بلندمدت 

مطرح می کند، بهره گرفته می شود.
برای اين  که بتوان خطوط کلی طرح جامع 
را بــه طرح های دقيق قابل اجــرا تبديل کرد، 
از طرح های تفصيلی اســتفاده می شود. زيرا 
طرح های جامع، شامل مسايل و راهنمايی ها 
و خط  مشی های کلی است و به جزييات نمی 
پردازد. بنابراين، طرح تفصيلی، متعاقب طرح 
جامع شــهری و بــه منظور انجــام برنامه های 
اجرايی تصويب شــده، در ايــن طرح صورت 
می گيــرد. به ايــن ترتيب، ماهيــت غير قابل 
اجــرای طرح های فرادســت، تهيه طرح های 
تفصيلــی را ضروری می کند؛  وضعيت اراضی 
و مالکيت روشــن تر شده، ســاز و کار مديريت 
شــهری بــرای کنتــرل و نظارت بــر فضاهای 

شهری و کاربری اراضی تکميل می شود. 
مديريت شــهری نيز با درک شــرايط حاکم 
بر شــهر و اهــداف متعالی که برای اين شــهر 
ترسيم و تعيين کرده است، برنامه های جامعی 
در اين خصوص تنظيم نموده اســت نمود آن 
را در آزادســازی اجــرا و راه انــدازی بلوار امام 
رضا، باغ بانوان، آزادســازی اراضی در مســير 
معبر خيابان شــهيد مطهری)ورودی گوگد به 
گلپايگان( و بســياری از پروژه های مهم ديگر 
در دست اجرا توسط مديريت شهری گلپايگان 
ديــده مــی شــود، و در عيــن حــال تمامــی 
زيرمجموعــه خود را ملزم بــه اجرای کامل آن 
دانســت تا از رهگذر آن آرمان شهروندمداری 
را محقق سازد و تاکيد کند که شهر با مشارکت 
همه جانبه شــهروندان ســاخته، آباد و توسعه 
يافته می شــود؛وجود برنامه جامــع به همراه 
طرح تفصيلی می تواند ما را در رسيدن به اين 
نقطه درخشــان کمک کند. از اين روســت که 
اين طرح يک برنامه راهبردی و بنيادين تلقی 

می شود.
بهنگام ســازی پايــگاه داده امــالک يــک 
بــرای  مانــدگار  و  زيرســاختی  موجوديــت 
درآمدزايی شــهرداری ها بــوده و در امر پايش 
توســعه شــهرها يک ابــزار کليدی محســوب 
می شــود. دسترســی بــه اطالعــات دقيق و 
بهنــگام وضعيــت امــالک يکــی از مهمترين 
پيش نيازهــای در عرصه برنامه ريزی شــهری 

است. 
مميزی امالک در تهيه گزارشی از وضعيت 
واحدهای مســکونی و تجاری پراهميت است 
و اجــرای اين طرح عالوه بــر ايجاد يک بانک 
اطالعات مکانيزه از آخرين وضعيت بلوک ها، 
امالک، ساختمان ها، آپارتمان ها و واحدهای 
کســب و پيشه، به علت ســهولت دسترسی به 
اطالعات از ساختمان ها و اراضی در مراجعات 
مالکان باعث ارايه خدمات بهتر به شهروندان 

خواهد شد.

شــهردار گلپایگان از پیشــرفت مطلوب پروژه 
انتقال پسماندهای شهری خبر داد.

 پيمان شــکرزاده شــهردار گلپايگان از پروژه 
انتقال پســماند در دشــت شــمال بازديــد کرد. 
پيمان شــکرزاده در حاشيه اين بازديد با توجه به 
حفظ و اهميت شــهر گلپايگان در جهت توسعه 
گردشــگری و حفظ محيط زيســت در خصوص 
اهميت انتقال پســماندهای دفن شده در ناحيه 

جنوبی پارک جنگلی گفت:
تا چندی پيــش دفن زباله ها بــه صورت غير 
اصولــی در ناحيــه جنوبی پارک جنگلی شــهر 
گلپايــگان انجام می شــد. که بــا اخطاريه مکرر 
زيســت محيطی روبرو بود. با توجــه به پيگيری 
ها و مذاکرات انجام شــده بين شهرداری و اداره 
حفاظت محيط زيست شهرستان، و همراهی اين 
اداره اين نتيجه حاصل شــد کــه بايد محل های 
دفن زباله ســاماندهی شــده و زباله های شهری 

به جايــی انتقال يابــد که قابليت دفــن اصولی 
وجود داشته باشد و بهترين مکان در حال حاضر 

منطقه دشت شمال می باشد.
شــکرزاده ادامه داد: با نشست و هم انديشی 
ميــان دهياران و شــهرداران محترم شهرســتان 
در خصــوص انتقــال اصولی پســماندها در کل 
شهرســتان به منطقه مذکور اجماع حاصل شد. 
در حــال حاضر پروژه مذکور متناســب با انتظار 

پيشرفت کرده است.
پــروژه راه انــدازی کارخانه بازيافت پســماند 

شهری مراحل نهايی خود را طی می کند. 
شهردار گلپايگان ســپس گفت: بحث زيست 
محيطی يکی از مهم تريــن مقوله های مديريت 
شهری است. در زمينه سيستم مديريت پسماند 
بايد نسبت به کل سيستم  نگاهی جامع داشت 
و از سوی ديگر در اين رويکرد سه مزيت از جمله 
برنامه ريزی استراتژيک، محيط زيست و اقتصاد 

را مدنظر قرار داد.   
با همين نــگاه، برنامه ريزی ميان مدت و بلند 
مدت انجام شــده و مــا در پی راه انــدازی پروژه 
کارخانه بازيافت پسماند شهری به عنوان هدف 
اصلی هســتيم. اين کارخانه هــم اکنون مراحل 
نهايــی خود را ســپری می کنــد و راه اندازی آن 
ســبب می شــود حجم کمتری از زبالــه ها  دفن 
شــود و در صــورت بهره بــرداری می تواند تا ۵۰ 

درصد از حجم زباله شهرستان را کاهش دهد.
حساسیت ویژه شهرداری بر دفن بهداشتی و 

اصولی پسماندها
شکرزاده ابراز کرد: شهرداری گلپايگان حساسيت 
ويژه ای بر موضوع دفن بهداشتی و اصولی پسماندها 
دارد، بــه همين منظــور تا زمان راه انــدازی کارخانه 
بازيافت، دفن بهداشتی و اصولی پسماندها مطابق با 
استانداردهای زيست محيطی در دشت شمال مورد 
توجــه قرار می گيــرد. هم چنين جهــت رعايت تمام 

نکات زيســت محيطی، ايجاد ســلول های جديد در 
مرکز دفن مورد توجه قرار گرفته است. 

شهردار گلپايگان خاطر نشان کرد:  در حال حاضر 
کنترل کامل در محوطه پارک جنگلی انجام می گيرد 
که هيچ زباله ای در پارک جنگلی دفن نشــود. و پس 
از پاکسازی کامل پارک جنگلی، برنامه های متعددی 
بــرای ايجاد فضای مناســب گردشــگری در منطقه 
مذکور داريم که با ترســيم نقشه راه اصولی در زمينه 
جذب و مشــارکت سرمايه گذاران اين امر به سرانجام 

خواهد رسيد. 
 بازديد مهندس شــکرزاده از ســايت دفن زباله در 

دشت شمال
شــکرزاده در پايان اظهــار کرد: من از مشــارکت 
شهروندان و مســئوالن پشــتيبان ما در توسعه شهر 
بودند، تشکر و قدردانی می کنم و اميدوارم با همدلی 
و همکاری ايشان وضعيت مديريت پسماند در سطح 

شهر به سطح مطلوب برسد.
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شهردار گلپايگان در نشست خبری که در اواخر 
اســفند 98 با خبرنگاران داشــت؛ با بيان اينکه در 
حــال حاضر پنجــاه درصد انرژی شــهرداری برای 
مبارزه با شــيوع ويروس کرونا صرف می شود اظهار 
داشت : پرسنل شهرداری در اين ايام در کل شبانه 
روز تنها سه ساعت استراحت دارند و در شيفت های 
مختلف ، سيســتم حمل و نقل شهرستان ، اماکن 
،عابر بانک های سطح شهر و ديگر موارد را به صورت 

مستمر ضد عفونی می کنند.
شــهردار گلپايگان تاکيد داشــت : مبارزه با اين 
ويروس بايد مدام و تا زمان ريشــه کن شدن صورت 
گيرد. وی با بيان اينکه بخشی از خدمات تحت تاثير 
اين بيماری قرار گرفت گفت: پروژه هايی که وعده 
داده بوديم انجام شــده و در فرصت مناسب اطالع 

رسانی خواهد شد. 
ايشــان درباره طرح پارک بانوان اعالم داشــت : 
ساخت اين پارک با مســاحت ۳6 هزار متر مربع به 
اتمام رسيده اســت. وی تکميل شدن پارک شهيد 
خرازی به مســاحت ۲۵۰۰ متر ،زمين تنيس پارک 
ساحلی ، ســاختمان خدمات موتوری شهرداری و 
محوطه آن ، دفع آب های ســطحی در سطح شهر و 
خيابان امام خمينی ، فاز اول پروژه مخزن هزار متر 
مکعبی جهت تفکيک آب خام از آب شرب و دوازده 
کيلومتر لوله گذاری در ســطح شــهر را از  اقدامات 
انجام شــده با تالش شــهرداری گلپايگان برشمرد 
.وی يادآور شد : در سال آينده کلنگ زنی پارکينگ 

طبقاتی  را خواهيم داشــت. همچنين در خصوص 
بهســازی های صورت گرفته بيان داشت :در پارک 
فاطميه، پارک شهر، پارک جنگلی، پارک ساحلی و 

پارک شادی بهسازی الزم صورت گرفته است .
شــکرزاده ادامــه داد: ســنگ فرش و بهســازی 
آرامستان قاضی زاهدی ، مسقف کردن قسمتی از 
گلزار شهدا ، بهسازی خيابان امام خمينی  همزمان 
بــا پــروژه اداره برق ، لوله گذاری بــرای دفع آبهای 
سطحی ، لوله گذاری آبياری تحت فشار مخصوص 
فضای ســبز خيابانهــا ، تعبيه کابل فيبــر نوری به 
منظور امکان پايش تصويری ترافيکی ، تعبيه شــير 

آتشنشــانی جهت افزايش ايمنی و تسريع عمليات 
اطفــای حريق کســبه و بازار در پنــج نقطه خيابان 
امام خمينی از جمله ديگر اقدامات شهرداری بوده 

است
 شــکرزاده ، کنتــرل ترافيکی و مســدود نمودن 
خيابان امام خمينی توسط ســازمان حمل و نقل، 
بهســازی هــرز آب شــهيد الهوتی ، لکــه گيری و 
اصالح ترانشــه ها در خيابان امام حســن مجتبی، 
خيابان امام حســين عليه الســالم، شــهيد قرنی، 
مســجد جامع ، خيابان فروردين ، شــهيد رجايی، 
شــهيد احمدی، بلوار مادر و بلوار شــهيد مدرس را 

بعنوان اقدامات ديگر شهرداری گلپايگان بيان کرد. 
شــهردار گلپايگان با بيان اينکه صد و ســی چاه 
بــرای دفــع آب های ســطحی حفر گرديده اســت 
گفت: در حوزه خدمات شــهری تغييراتی در بحث 
فضاهای ســبز ، المان شهری، جداول سطح شهر، 
عبور و مرور معلولين، رنــگ آميزی جداول صورت 

گرفته است
وی در خصوص آزاد ســاز ی های صــورت گرفته 
که جزيی از مطالبات اصلی شــورای اسالمی شهر 
و مردم گلپايگان هســت خاطر نشــان کــرد :  آزاد 
ســازی های بلوار امام رضا  و بلوار آيت الله مطهری 

در حال انجام است.
شــکرزاده ادامــه داد : در بلــوار امــام رضا)ع( ، 
شهيد مطهری، بلوار ملت ، بلوار آيت الله محمدی 
، خيابان حجت االســالم ، پارکينــگ بازار و خيابان 

شهيد احمدی آزاد سازی داشتيم. 
ايشــان با اشاره به مشکالت فراوان در آزاد سازی 
بلــوار امام رضا گفت : آزاد ســازی بلوار امام رضا  با 

8۲ ميليارد ريال  کامال انجام شده است. 
وی تصريح کرد : کل آزاد ســازی در ســطح شهر 
تاکنون رقمی بالغ بر ۱۲۵ ميليارد ريال بوده است.  
شــهردار گلپايــگان در خاتمــه ابــراز داشــت: 
جهت صــدور و تمديد کارت فعاليت و ســاماندهی 
سيستم حمل و نقل شهرســتان، ۷8۱ مورد صدور 
و تمديد پروانه فعاليت و اشتغال خودرو های ديزل و 

ساماندهی آنها صورت گرفته است


