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ویژه

تازههای مدیریت شهری در «شهر ایدهآل»

دغدغه امر به معروف و نهی از
منکر در شهرداری وجود دارد
دومین جلســه فصلی ســال  97ویــژه دبیران
شــوراهای امر به معروف شــهرداری اصفهان
روز دوشنبه  14چهاردهم آبان ساعت  7صبح با حضور
حجت االسالم عباسی ،قائم مقام ستاد امر به معروف و
نهی ازمنکر اســتان ،رضایی دبیر ســتاد امر به معروف و
نهــی از منکــر اســتان ،ســیدمحمود حســینی ،رئیــس
شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری اصفهان و
نیز دبیران مناطق ،سازمان ها ،شــرکت های وابسته و
ســهامی خــاص در محــل ســالن اجتماعــات معاونــت
برنامهریزیوتوسعهسرمایهانسانیشهرداریاصفهان
برگزار شد .در این جلسه ،رئیس شورای امر به معروف و
نهی از منکر شــهرداری اصفهــان تا کید کرد :در شــرایط
کنونی جامعه و شــهرداری ،مدیریت هزینه ها و ارتباط
صحیح و درســت با اربــاب رجوع بایــد در راس امــور قرار
گیرد .حســینی افزود :فرد آمر به معــروف باید خود اهل
معروف باشد و به مومنان پشت گرمی دهد .وی تا کید
کرد :متاسفانه درعصر حاضر ،با وجود تمدن ماشینی و
پیشــرفت هــای حیــرت آور در جامعــه بشــری بهویــژه
درمــان ،مدیریت و  ...بــه دلیل عدم اتکا بــه معنویت و
اخالق،در بحرانیاز بیماریهایجسمیوروحیبهسر
می بریم.حســینی تصریح کرد :در این راستا ،نیازهای
مشاوره ای پرسنل با انعقاد قرارداد با مرا کز مشاوره مد
نظر قرار گرفته شــده و جهت تحقق بخشیدن به امر به
معــروف و نهی از منکر ،بــا اقداماتی مانند پیاده ســازی
عدالت سازمانی ،ایجاد نظم و انضباط ،مدیریت کارآمد
وجهادی،تکریماربابرجوع،حفظبیتالمال،رعایت
وجــدان کاری ،ارتقــای کارآیــی کارکنــان و اثر بخشــی،
خالقیتونوآوری،سختکوشی،انتقالتجارتونظارت
و بازرسی ،ایجاد میز خدمت و  ...گام های مثبت و رو به
جلویی برداشته شده است .پس از سخنان حسینی،
دبیران شوراهای مناطق ،گزارشی از نحوه انجام فرضیه
امربهمعروفونهیاز منکردر سازمانوادارهمربوطارائه
کردند .در ادامه جلســه ،حجت االســام عباسی ،قائم
مقام ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر استان از اینکه در
فضای شــهرداری دغدغه امــر به معروف و نهــی از منکر
وجود دارد ،ابراز خرســندی کرد و گفــت :در یک جمله
میتوانجامعترینمعنیوتعریفاز امربهمعروفونهی
از منکر داشت و آن هم دوری از بی تفاوتی است .وی با
اشــاره بــه اینکــه طبــق قانــون ،در بحــث آمــوزش بایــد
شــهرداری خود متولی برگزاری جلســات آموزش امر به
معروف و نهی از منکر باشد ،افزود :تشویق نیروها برای
انجام وظایف انســانی و کاری خود و داشــتن احساس
مسئولیت در حوزه کاری ،مهمترین وظیفه هر سازمان
برای حفظ این ارزش است و برای تاثیر بیشتر کار ،باید
روحیه انتقاد پذیری و خوداندرزدهی و تذکر به خود را در
وجودمان تقویت کرده تا بتوانیم آمر تاثیرگذار باشیم.
در پایان جلسه رضایی ،دبیر ستاد امر به معروف و نهی
از منکر اســتان با تشــکر از حاضران جلســه ،بــر مواردی
ماننــد اختصاص تابلو جهــت دبیرخانه شــورا ،برگزاری
جلسات با مدیران و روسای شورا ،درخواست از امامان
جماعت جهت بحث و نقل حدیــث در خصوص امر به
معروف و نهی از منکر ،استفاده از ظرفیت های موجود
در شهرداری و شهر برای تبلیغ پیام امر به معروف و نهی
از منکر،همافزاییستادهایاقامهنماز وامربهمعروفو
نهیاز منکروبسیججهتاستفادهاز ظرفیتباالیاین
حوزه ها در سطوح کالن تا کید کرد.
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هشدارهای گازی
در تابلوهای شهری
رئیــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی
شــهرداری اصفهــان گفــت :بــا توجــه بــه
فرارســیدن فصــل ســرما ۳۰۰ ،تابلــوی شــهری عالئــم
مسمومیت با گاز مونوا کســیدکربن را هشدار میدهد.
احمد رضایی دارافشانی در گفت و گو با ایمنا اظهارکرد:
تابلوهای شهری هدفمند و متناسب با نکاتی است که
شــهروندان باید از آنها مطلع و آ گاهی داشته باشند ،با
توجهبهاینکهامسالفصلسرماوبرودتهوازودتراز راه
رســیده اســت ،تابلوهای شــهروندی به موضــوع مهم
رعایت نکات ایمنــی هنگام اســتفاده از بخاری و نصب
اتصاالت آن اختصاص یافته است .وی با بیان اینکه هر
ســال در خصوص رعایــت نکردن مــوارد ایمنــی هنگام
نصــب و راهانــدازی بخــاری و اتصــاالت آن آمارهایــی از
گازگرفتگی و فوت به گوش میرسد ،تصریح کرد :امسال
حــدود  ۱۰۰پایه بتنــی از تابلوهــای شــهری در خصوص
نحوه نصب لولههای بخاری و نصب وسایل گرمایشی
و  ۳۰۰تابلــوی شــهری عال ئــم مســمومیت بــا گاز
مونوا کسیدکربن را به شــهروندان هشدار میدهد.وی
ادامــه داد ۳۰ :هــزار بروشــور تکمیلــی در خصــوص این
مســائل در وســایل حمــل و نقــل عمومــی شــهر نصــب
یشــود که امیدواریم شــهروندان ،این تابلوها را مورد
م 
توجه قرار داده و با رعایت نکاتی که هشــدار داده شده،
زمســتان خوبی را پشــت ســر بگذارند.رضایی از تدوین
نقشهراهاینادارهبرایاجرایهدفمندو کارآمدفرهنگ
شهروندیخبردادوتا کید کرد:ایننقشهراه،برنامهای
عملیاتی بوده که در چارچــوب وظایف برنامههای این
اداره تدوین شده است.وی با بیان اینکه در این نقشه
راه،سمتوسویبرنامههاواهدافادارهتوسعهفرهنگ
شــهروندی شــهرداری اصفهان مشخص شــده است،
خاطرنشــان کرد :محور برنامهها در نقشــه راه ،توســعه
مخاطب است و این موضوع به شدت در حال پیگیری
است؛ بر اساس نگاه توســعه مخاطب ،مرا کز جمعیتی
شهروندان همچون مجتمعهای مســکونی ،باغهای
بانــوان و مــدارس شناســایی میشــوند و پیامهــا و
آموزههایشهروندیرادر قالبهایمتفاوتوبهصورت
هدفمندبهآنهاانتقالمیدهیم.ویبابیاناینکهحوزه
فرهنــگ ،مخاطــب محــور اســت ،بیــان کــرد :ا گــر نگاه
توسعهای داشته باشــیم ،میتوانیم گستره بیشتری از
مخاطبان را زیر پوشش برنامههای فرهنگ شهروندی
قــرار دهیــم تــا پیامهــای شــهروندی بهتــر و موثــر بــه
شهروندان انتقال داده شود.

شهرداری اصفهان فرصت های سرمایهگذاری شهر را معرفی میكند
نهمین نمایشگاه بزرگ شهر ایده آل از  21تا  24دی
بــا حضــور دههــا شــرکت ،ســازمان و برخــی از
شهرداریهای مناطق مختلف کشــور در جزیره کیش برگزار
مــی شــود .بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطالع رســانی شــهر
ایدهآل ،در این رویداد بزرگ انواع برنامه ها و طرح های نوین
مدیریــت شــهری ،خدمــات شــهری و شهرســازی ،انــواع
ماشینآالت ،تجهیزات و صنایع مرتبط و همچنین سلسله
نشستها و کارگاه های مرتبط با حوزه مدیریت شهری برگزار
می شــود.مدیر اجرایــی نهمین رویداد شــهر ایــده آل گفت:
امسال با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکالت صنایع
و تولیدکنندگان داخلی ،مشوق ها و تسهیالت ویژه ای برای
شرکتکنندگان در نمایشــگاه اختصاص یافته است .بر این
اســاس ،تســهیالت مالی بــدون بهــره کــه شــامل  100درصد
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هزینههای نمایشگاهی است (همچون
غرفه و غرفه ســازی و هزین ههــای رفت و
بــرگ ـشـ ـ ــت و اس ـکـ ـ ــان) در اخ ـت ـیـ ــار
مشارکتکنندگان در نمایشــگاه امسال
قــرار میگیرد.عاطفــی افــزود :طبــق
برنامهریزی صورت گرفته ،نهمین دوره
نمایشگاه در راســتای تحقق شعار سال
یعنی حمایــت از کاالی ایرانی اســت و بر
این اســاس بــا توجــه بــه رویکــرد ملــی و حمایــت از تولیدات
داخلی ،صنایع و کاالهای ایرانی ،حضور بســیار چشــمگیر و
پررنگتــری خواهنــد داشــت .در ایــن رویــداد همچنیــن
شهرداریهای کشور ،فرصتها ،طرح ها و پروژه های بزرگ
و کوچکسرمایه گذاریشهریراجهتجذبسرمایهگذاران

داخلی و خارجی ارائه میکنند.عاطفی با
بیان برنامه های جانبی نمایشگاه امسال
بیــان کــرد :برنامــه ر یــزی بــرای حضــور
هیئتهای اقتصادی داخلی و خارجی و
برگزاری نشست ها و کارگاههای تخصصی
با موضوعات مختلــف از جملــه پارکها و
فضــای ســبز شــهری ،مدیریت پســماند،
حمل و نقل ترافیک و فناوری اطالعات از
این جمله است.وی تصریح کرد :نهمین رویداد شهر ایده آل
همچون سالهای گذشــته با حمایت و مشارکت دبیرخانه
مجمــع کالنشــهرهای کشــور ،ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری ،دبیرخانه مناطق آزاد کشــور ،کانــون نهاد های
سرمایه گذاری ایران و دیگر ســازمانهای ذیربط به مدت

چهار روز در محل نمایشگاه بین المللی کیش برپا می شود.
عاطفی با اشــاره به اینکه برخــی از تجهیزات و ماشــین آالت
تولیــد شــرکت هــای داخلــی بــرای نخســتین بــار امســال در
نمایشــگاه ارائــه مــی شــود ،خاطرنشــان کــرد :در نهمیــن
نمایشگاه شــهر ایده آل ،شــهرداریها و ســازمانهای تابعه
ضمن حضــور در نمایشــگاه از پروژه ها و طــرح های مختلف
حــوزه هــای فضــای ســبز ،زیباســازی ،مبلمــان شــهری و
تجهیزات پارکی ،ترافیک و حمل و نقل شهری بازدید کرده و
همچنین فرصتهای ویژه سرمایه گذاری شهر خود را برای
مشارکت به ســرمایه گذاران بخش خصوصی ارائه میکنند.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر نهمین رویداد شهر
ایــده آل میتواننــد بــه پایــگاه اینترنتــی www.ideal city.ir
مراجعه کنند.
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مراقب چهارباغ هستيم
شهردار اصفهان در رسانه ملی :میراثدار آسیبهای پیشین به این خیابان شدهایم
وی ،بافــت تاریخی یک مجموعه اســت که همه ابعاد
آن باید با هم و متناســب دیده شود .نوروزی از اصالح
جداره هــای خیابــان های شــهر نیــز خبــر داد و تا کید
کرد :مدیریت شــهری درآینــده ای نزدیک ایــن مهم را
محقق می کند.

صبـح روز گذشـته رسـانه ملـی میزبان شـهردار اصفهان بود تـا هم از اقدامات صـورت گرفته
در یـک سـال گذشـته سـخن بگویـد و هـم ابهاماتی را کـه برنامـه تلویزیونـی «بر فـراز الوند»
چنـد هفتـه پیـش دربـاره چهاربـاغ در ذهـن هـا ایجـاد کـرده بـود ،برطـرف کنـد .قـدرت الـه
نـوروزی بـا تاکیـد بر اینکه میراثدار آسـیب هایی اسـت کـه پیش از او به چهارباغ وارد شـده،
ا كبر
منتشلو گفـت بعـد از بـه دسـت گرفتـن امـور ،نـه تنها در بازسـازی آسـیب هـا کوشـیده اسـت بلکه با
تشـکیل شـورای عالـی چهاربـاغ بـا حضـور صاحبنظـران و ذی نفعـان ،بـه دقـت مراقب این
میـراث تاریخـی اسـت .بـه گفتـه وی ،هـر برنامـهای در چهاربـاغ بـا نظـر کارشناسـان اجـرا می شـود و میراث
فرهنگی همانند یک پاسدار واقعی بر اجرای کار نظارت دارد و جای نگرانی نیست.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در یک سال گذشته تمام
تالش مدیریت شهری این بوده که به گونهای عمل شود
تا برند شهر فرهنگی و جهانی اصفهان ،حفظ و این میراث
برای آیندگان بماند ،افزود :یکی از مهمترین اولویتهای
ما از ابتــدای حضــور در ســمت شــهردار ،گردشــگری بود.
در ایــن راســتا تالشهــای بســیاری شــد تــا اصفهــان را به
نــام مرکــز گردشــگری ایــران معرفــی کنیــم .همچنیــن بــا
خواهرخواندههای اصفهان ارتباط گرفته شــد و چهارباغ
اصفهان را درقالب محور فرهنگــی معرفی کردیم و در عید
نوروز و اردیبهشــت ،فضای فرهنگی اصفهان عوض شد.
نوروزی با اعالم اینکه در آذر ،روز اصفهان را داریم ،تصریح
کرد :به این مناسبت در سه روز ،میزبان مهمانان داخلی و
خارجی هستیم تا اصفهان بتواند در مسیر واقعی خود به
جهان معرفی شود.
آرزوی  40ساله را محقق کردیم
نوروزی با اشــاره به اینکه پیــاده راه ســازی چهارباغ ،ایده
بســیار خوبی بــود کــه از چهــار دهه پیــش بر اســاس طرح
تفصیلی مطرح شده بود اما سال ها افکار عمومی و مسائل
اجتماعی مانــع از اجرای آن می شــد ،بیان کــرد :آنچه را از
قبل در چهارباغ انجام شــده بود ،نمی شــد دوباره از ابتدا
شروع کرد .پیش از اینکه بیایم ،حدود  400متر از این مسیر
سنگفرش شده و کار در بدنه شــرقی پیش رفته بود؛ البته
آسیب هایی هم وارد شده بود.
وی تا کیــد کرد:مطالبی کــه چندی قبــل در برنامــه بر فراز
الوند در خصوص چهارباغ مطرح شد ،مربوط به این دوره
مدیریت شهری نبود .نوروزی خاطرنشان کرد :هر چیزی
که در این مســیر آســیب دیده بود ،در حال بازسازی است
و میراث فرهنگی کامال مراقبت میکند .شــهردار اصفهان
بــا تا کید بــر اینکه تــاش کردیــم پیش از شــروع جشــنواره
فیلم کودک و نوجوان در شــهریور ،پیاده راه
سازی چهارباغ تمام شود ،تا کید کرد :در سه
ماه ،کاری را که یک سال زمان میخواست،
انجــام دادیــم و آرزوی چهــل ســاله همــه را
محقق کردیم.
آســیب های وارد شــده برای ایــن دوره
نیست
نــوروزی بــا اشـ ــاره بــه ای ـن ـکـ ــه بـ ــه دل ـی ــل
حسا ســیتها ،شــورای عا لــی چهار بــاغ،
بــا حضــور متخصصــان میراثــی ،فرهنگــی،
باســتانی و متخصصان فنی عمرانی تشکیل
شــد ،ابراز کــرد :هــر کاری در چهاربــاغ انجام
شــود ،بــر اســاس نظــر کارشناســی اســت و
به گونــه ای عمــل می کنیــم که چهاربــاغ نه

درقالب یک پروژه ،بلکه به صورت یک برنامه دیده شود.
بــه گفتــه ،وی میــراث فرهنگــی کامــا ماننــد یک پاســدار
واقعی در این شورا نظارت بر اجرای کار دارد و جای نگرانی
نیســت .شــهردار اصفهان با تا کید بــر اینکه ا گر آســیبی به
چهارباغ وارد شده مربوط به این دوره نبوده است ،افزود:
به طور قطع ا گر میخواســتیم از ابتدا کار را شــروع کنیم با
حساسیت بیشتر و به نحو دیگری عمل می کردیم.
بافــت فرســوده و فرونشســت زمیــن ،اصفهــان را
تهدید میکند
شــهردار اصفهــان در پاســخ بــه ســوالی دربــاره وضعیــت
خطرپذیــری اصفهــان با اشــاره بــه اینکــه شــهر اصفهان،
خود در معرض خطر گســل ها نیست اما اســتان اصفهان
ایــن خطــر را دارد ،بیــان کــرد :شــهر اصفهــان بــا دو خطــر
بافت فرســوده و فرونشســت زمین تهدید می شود .ا گر در
رودخانه و مادی ها آب جاری نباشد و در زمین نفوذ نکند،
احتمــال فرونشســت زمیــن و تهدید آثــار تاریخی هســت.
نــوروزی با یــادآوری این مهم کــه اصفهــان ،دارای میراث
متعددی اســت ،تصریح کــرد ٢١٠٠ :هکتار بافت فرســوده
در اصفهــان وجــود دارد کــه  ۵٠٠هکتــار آن بافت فرســوده
تاریخــی اســت که نیــاز بــه مرمــت دارد و نمــی شــود آنها را
صرفا بازســازی کــرد .وی خاطرنشــان کــرد :بیــش از ١۵٠٠
هکتار بافت فرســوده روســتایی و میانی در شــهر اصفهان
وجود دارد که در مناطق  ١۵گانه شهر واقع است .با توجه
بــه سیاســت هــای اخیــر دولت بــرای احیــای بافــت های
فرسوده ،اقداماتی را شــروع کردیم و نمونه آن تصمیماتی
است که برای منطقه همت آباد اتخاذ شده است.

تاب آوری اصفهان را دنبال میکنیم
شــهردار اصفهان با تا کید بر اینکه یکــی از بحث های مهم
و دارای اولویت ما رسیدگی به بافت فرسوده
اســت ،تا کید کرد :در ایــن راســتا مصوباتی را
گرفته ایم کــه بتوانیم در این زمینــه از امکان
مالی الزم هم برخوردار شویم و به دنبال این
هســتیم تا بافــت فرســوده از وضعیــت فعلی
از همه مقامات خارج شود.
نوروزی خاطرنشان کرد :تحقق این موضوع
تقاضا دارم
به شدت به مشــارکت مردم نیاز دارد و جلب
کمک کنند تا
مشــارکت مردم هم یکــی از شــعارهای اصلی
تونل
ما بوده است.
بهشت آباد و
وی ابــراز امیــدواری کــرد :بــا مشــارکت مردم
تونل
و حضــور ســرمایه گــذاران و ایجــاد تعاونی ها
سوم کوهرنگ
بتوان اصفهــان را از ایــن تهدید نجــات داد و
در این راســتا باید تاب آوری شــهر اصفهان را
ساخته
درقالب اصلی آن دنبال کرد.
شود

برای حفظ شهر اصفهان راهکار بدهید
نوروزی با اشاره به اینکه چند روز گذشته برای روز جهانی
شــهرها ،تنها شــهرداری اصفهان برنامه هایی برگزار کرد،
ادامه داد :در این برنامه متخصصان را گرد هم آوردیم و در
ـال این رویداد جهانی که تاب آوری و
خصوص شــعار امسـ ِ
پایداری شهری بود ،طرح مسئله کردیم.
وی بیان کرد :هدف مــا از تحقق تاب آوری شــهر اصفهان
در راســتای ایجاد شــرایط زندگی بهتر در شــهر بهتر است.
شــهردار اصفهان خطاب بــه همه شهرســازان ،معماران،
متخصصــان و افــراد خــاق از آنهــا خواســت راهکارهــای
خود را برای حفظ شــهر اصفهان در وضعیت خشکســالی
به شــهرداری ارائه دهنــد و تا کید کرد :اصفهــان بر مبنای
وجود زاینده رود ساخته شــده و بدون زاینده رود ،آسیب
می بیند.
بزرگترین غصه اصفهان خشکی زاینده رود است
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه نبود زاینده رود ،بدترین
دردی است که به جان اصفهان افتاده و بزرگترین غصه
مردم شده است ،ادامه داد :همه باید به این موضوع ملی
توجه کنند .شــهرداری هم درجایگاه ذی نفع و حقابه بر،
پیگیر این موضوع اســت .نــوروزی بــا تا کید بر اینکه شــهر
اصفهــان بزرگتریــن نیازمنــد به جــاری بــودن زایندهرود
اســت ،ابــراز کــرد :آب زاینــده رود بایــد از پایــاب تــا تــاالب
گاوخونــی جاری باشــد  .تــاالب گاوخونی جایی اســت که
ا گر آب نداشته باشد ریزگردهای آن نه تنها شهر اصفهان،
بلکــه چهــار میلیــون نفــر جمعیــت ســا کن در شــعاع 30
کیلومتری خود را تهدید میکند.
آثار باستانی اصفهان تشنه آب است
نوروزی با اشاره به اینکه  500هکتار از آثار باستانی اصفهان
تشــنه آب اســت ،تصریح کرد :بنای شــهر اصفهان در کنار
ســاحل زاینده رود برپا شده اســت و از همه کسانی که می
توانند به جــاری شــدن آب در این رودخانــه کمک کنند،
میخواهیم ورود کنند .شهردار اصفهان با تا کید بر اینکه
هیچ لحظه ای نیســت که این دغدغه را نداشــته باشیم،
گفــت :از همــه مقامــات تقاضــا دارم کمــک کننــد تــا تونل
بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ ساخته شود ،چرا که ا گر
آب در زاینده رود جاری نباشــد ،بزرگترین دستاوردهای
میراثی کشور در معرض خطر می افتد.
جــداره های خیابان ها بــه زودی اصالح
می شود
شــهردار اصفهان در بخش دیگری از صحبت
خــود در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اقدامــات
شهرداری اصفهان در راســتای ایجاد تناسب
ســیما و منظر ســاختمان ها بــا بافــت تاریخی
شهر چه بوده است ،تصریح کرد :این موضوع
ضوابط خاص خود را دارد و با توجه به تاریخی
بــودن بافــت شــهر ،دس ـتکم بایــد  60درصــد
نمای بنا آجری باشد.
همچنیــن در با فــت هــای غیرتاریخــی هــم
حدا کثــر  20درصد می تواند ســنگ کار شــود.
نــوروزی ادامــه داد :ا گــر تخلفی در ایــن زمینه
صــورت گرفت ،باید رســیدگی شــود .بــه گفته

بــرای خــط ســه بــه دنبــال تشــکیل کنسرســیوم
هستیم
شــهردار اصفهــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا
راهاندازی قطار شهری اصفهان طول کشید و وضعیت
خطوط متروی شهر به چه صورت است ،خاطرنشان
کــرد :زمانی کــه کار را شــروع کردیــم  78درصــد از خط
یــک اجــرا و  13درصــد آن باقــی مانــده بــود .در برنامه
تلویزیونی ایــن قــول را دادیم کــه خط یک تــا عید 96
تکمیل شود و این وعده با کار سه شیفت محقق شد،
به طوری کــه در طول چهــار ماه بــه اندازه چهار ســال
فعالیت انجام شد .نوروزی با اشــاره به اینکه آن زمان
شــش ایســتگاه کار نشــده بود که دو ایســتگاه میدان
انقالب اسالمی و میدان امام حسین (ع) زیر  50درصد
پیشرفت فیزیکی داشــت ،ادامه داد :ا کنون خط یک
کامل شــده و شــهروندان از شــمال تا جنوب شــهر می
توانند با خط یک سفر کنند.
نوروزی با اشــاره به اینکه عملیات احداث خط دو نیز
شروع شــده اســت ،بیان کرد :ا کنون چهار ایستگاه از
خط دو کار شده و دو ایســتگاه دیگر نیز در حال شروع
شدن است .وی با اشاره به اینکه برای ادامه این خط
تامین اعتبار شــده اســت ،تا کید کرد :توانستیم برای
این خــط 500 ،میلیارد تومان اوراق مشــارکت از بانک
مرکــزی بگیریم ،این در حالی اســت که ســال گذشــته
برای احداث هر یک کیلومتر مترو  250میلیارد تومان
هزینــه می شــد اما امســال ایــن مبلــغ بــه  400میلیارد
تومان رسیده است.
وی بیان کــرد :برای خط ســه نیز شــهرداری به دنبال
تشکیل کنسرســیومی از ذی نفعان است .این خط از
میدان آزادی شروع شــده و امیدواریم به ذوب آهن و
فوالدمبارکه نیز ســرویس دهد و در این مسیر نیازمند
کمک همه ارگان ها هستیم.
کار را با آرامش به پیش می بریم
نوروزی درباره فراهم کردن زیرساخت های گردشگری
گفت :از زمانی که شهردار شــدم با گروههای مختلفی
دیدار کردیم ،به طوری که در طول یک ســال گذشته
بالغ بــر  40نشســت هم اندیشــی برگزار شــد کــه یکی از
گروه ها ،فعاالن گردشگری بودند .وی افزود :از جمله
گالیــه هــای ایــن گــروه ،نبــود ســرویس بهداشــتی در
محورهای تاریخی و بهویــژه چهارباغ بود که برای رفع
این مشــکل ،در پــارک شــهید رجایی این ســرویسها
ایجاد شد .نوروزی با تا کید بر اینکه برنامه های زیادی
برای چهاربــاغ داریــم و هر مســافری به اصفهان ســفر
میکنــد حتما بــرای دیدن چهاربــاغ مــی رود ،تصریح
کرد :قصــد داریم شــرایطی ایجاد کنیم کــه خانواده ها
بتواننــد دس ـتکم چهــار تا پنــج ســاعت در ایــن محور
حضــور داشــته و از امکانــات مختلــف آن بهــره ببرند.
وی با اشــاره به اینکه وعــده داده بودیم محــور میانی
چهاربــاغ را تا عیــد تکمیل کنیم ،خاطرنشــان کــرد :با
این حال با توجه به حساســیتهایی که وجود دارد،
کار را با آرامش به پیش می بریم تا آسیبی به این محور
تاریخی وارد نشود.

باید دهکده های آی تی ایجاد کنیم
شهـ ــردار ا ص ـفـهـ ــان در بــاره ح ـمـا ی ــت از جوا نــان و
شــرکتهای دانــش بنیان گفــت :مدیریت شــهری در
یک ســال گذشــته تمام تالش خود را کرده است تا در
این مســیر گام بردارد اما بخش خصوصی نیز
بایــد کمک کنــد .نــوروزی بیان کرد :شــورای
مشورتی جوانان شــهردار اصفهان را تشکیل
دادیم.همچنین با یک شــرکت دانش بنیان
قراردادی منعقد کردیم تا ســاختمان جهان
نما بــه مرکــز کارآفرینــی و حضور اســتارتاپها
هدف ما از
تبدیل شود .از سوی دیگر دنبال این هستیم
تحقق
تــا در دیگــر نقــاط شــهر نیــز فضــای الزم برای
تاب آوری شهر
فعالیت اســتارتاپ ها را مهیا کنیم .نوروزی با
اصفهان در
تا کید بر اینکه نگاه ما بــه اصفهان فراصنعتی
راستای
اســت ،بیــان کــرد :اصفهــان دیگــر ظرفیــت
ایجاد شرایط
صنعــت را نــدارد و بایــد دهکــده هــای آی تی
زندگی
ایجاد کنیم و بــا ایجاد زیرســاخت های الزم ،
دانش و تولیــدات اصفهانی ها را بیــن المللی
بهتر در شهر
کنیم.
بهتر است

راهنمای

حقوقی

مزاحمت سد معبر
برای شهروندان
همه عواملــی که موجــب کندی یــا توقف
عبور و مــرور در گذرگاههــای عمومی اعم از
پیادهرو ،کوچه ،خیابان ،میادین وموجب انسداد
معابر شود ،سد معبر تلقی می شود .سد معبر عالوه
بر کندی عبــور و مرور ،از نظر زیبایی و منظر شــهری
نیز موجــب ناهمگونی فضای عمومی شــهر شــده و
طبیعــی اســت کــه زمینــه بــروز ناهنجار یهــای
اجتماعی و آثار سوء روانی بر اذهان عمومی را در پی
داشته باشد.
این عامل میتوانــد درقالب معضلــی عمومی برای
مدیریت شــهری مشکل ســاز باشــد .در صورتی که
راهکارهــای عملیتــری جهــت پیشــگیری از ایــن
امــر پیشبینــی نشــود ،ســد معبــر در آینــدهای نــه
چنــدان دور نــه تنهــا از منظــر اجتماعــی و فرهنگی
مزاحمتهــای زیــادی را بــرای شــهروندان خواهد
داشــت ،بلکه با ایجاد حق کاذب برای ســد کننده
معابــر ،برخورد بــا آنان را با مشــکالت پیچیــده تری
مواجه میکند .
از طرفی عابران پیــاده نیز به علت ســد معبر مجبور
هســتند از طول خیابانهــا عبور کنند کــه باعث به
وجود آمدن خطرهای جانی برای شهروندان شده
و همچنیــن موجــب کنــدی ترافیــک روان شــهرها
میشود .لذا ضروری است قانونگذار اصالح قوانین
و مقــررات مربــوط را دردســتور کار خــود قراردهد تا
شــهرداریها بتواننــد با اهرمهــای اجرایــی قوی تر
و برنامــه ریــزی دقیــق تر بــا ایــن معضــل قدیمی در
مدیریت شهری برخورد مناسب داشته باشند .
در ایــن راســتا فرهنــگ ســازی در زمینــه احتــرام
بــه قانــون و حقــوق شــهروندان و ترجیــح منافــع
عمومــی برمنافــع شــخصی  ،توســط دســتگاههای
فرهنگــی نیــز میتوانــد کمــک شــایانی بــه حــل
مشــکل کنــد .الزم بــه ذکــر اســت از دیــدگاه
شــرعی نیــز ســد معبــر از مصادیــق بــارز تعــددی به
حق الناس است.
مصادیق سد معبر
 -1پهــن کــردن بســاط توســط دســت فروشــان و
دوره گردها
 -2چیدن قسمتی از کاال توسط فروشندگان
 -3پارک کردن وسایل نقلیه به ویژه موتورسیکلت
و دوچرخه به هر دلیل
 -4رهــا کــردن مصالــح ســاختمانی در پیادهروهــا،
خیابانها و ...
 -5فروش کتاب و مجله در پیادهروها
 -6ریختــن خــا ک و نخالــه ســاختمانی در معابــر
عمومی
مســتندات قانونــی جهــت جلوگیــری از ســد
معبر :
الف  -تبصره  1بند  2ماده  55قانون شهرداری:
 ســد معابر عمومی و اشــغال پیادهروها و استفادهغیــر مجــاز آنهــا و میدانهــا و پارکهــا و باغهــای
عمومی برای کســب یا ســکنی یا هر عنــوان دیگری
ممنــوع اســت و شــهرداری مکلــف اســت از آن
جلوگیــری و در رفــع موانــع موجــود و آزاد کــردن
معابر این اما کن توســط مامــوران خود رأســا اقدام
کند .
دربــاره دکههــای نصــب شــده قبــل از تصویــب این
قانــون ،شــهرداری مکلــف اســت آنهــا را بــردارد
وچنانچــه صاحبــان ایــن قبیــل دکههــا ادعــای
خســارتی داشــته باشــند با نظر کمیســیون مقرر در
مــاده  }*{77درصــدد جبــران خســارت برآیــد .اما
کســانی کــه بعــد از تصویــب ایــن قانــون ،دکههایی
در معابــر عمومــی ایجــاد کننــد ،شــهرداری موظف
اســت رأســا و به وســیله مامــوران خــود ایــن دکهها
را بــردارد و اشــخاص مزبــور حــق ادعای هیــچ گونه
خسارتی ندارند.
{*منظــور ایــن کمیســیون در مــاده 77قانــون
شهرداری است }
ب -اصــل چهلــم قانــون اساســی ج.ا.ا :هیچکــس
نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر
یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
ج  -ماده  2قانون مجازات اسالمی مصوب : 1392
هر رفتاری اعم ازفعل یا ترک فعل که در قانون برای
آن مجــازات تعییــن شــده اســت ،جــرم محســوب
میشود.
وظیفه شهرداری
در متن قانون قید شــده ســد معبر توسط اشخاص
حقیقی و حقوقــی ممنوع بوده و شــهرداری مکلف
است نه تنها از سد معبر جلوگیری کند ،بلکه توسط
مأمــوران خــود جهــت رفــع آن اقــدام کنــد .در این
راستا ماموران شــهرداری درجایگاه ضابط قضایی
میتواننــد دوشــادوش پرســنل نیــروی انتظامی با
متخلفان برخورد واعمال قانون کنند .
درادامــه ایــن تکلیف ،شــهرداری می تواند اشــیای
ســد کننــده معبر رابــه جــای دیگــری منتقــل کرده
وبه صورت امانــت نگهداری تا پس از فراهم شــدن
شــرایط قانونــی بــه صاحبــان آن مســترد کنــد .در
خصوص مواد فاســد شــدنی مانند میوه هــا و مواد
غذایی کــه صاحبــان آن در معابر جا گذاشــته وآنها
راترک کرده انــد باید طبق مقررات مربــوط به اموال
مجهــول المالــک یــا بــا صاحــب از طریــق مراجــع
قضایی اقدام شود.
اداره حقوقی شهرداری اصفهان

