مسئولين تا نفس دارند بايد به اين مردم خدمت كنند  .نهضت خدمت
رساني به مردم يك مبارزه بزرگ و سنگين است .
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خدمت بي منت

سخن امام جمعه

سخن فرماندار

اکنون که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هستیم ضمن تبریک این ایام
مبارک به ملت شریف ایران اسالمی به ویژه شهروندان خوب شهرکمیجان الزم می دانم به این
نکته اشاره کنم که انقالب ما یک انقالب فرهنگی مبتنی بر آموزه های شرع مقدس اسالم بود .
یکی از آرمان های اساسی نظام ،رعایت حقوق شهروندی است که همه دولت های بعد از انقالب سعی
داشتند کارنامه خوبی در آن داشته باشند  .چون یکی از مولفه های حکمرانی خوب در جهان معاصر رعایت
حقوق شهروندی است  .دولت تدبیر و امید هم از همان روزهای ابتدایی شروع به کار ،اهتمام جدی به
رعایت حقوق شهروندی شهروندان داشته است .طبق منطق حقوقی در کنار هر حقی یک تکلیف هم وجود دارد  .اما نکته ای که مهم است
آموزش شهروندان می باشد  ،اگر قرار باشد ما در یک اجتماع انسانی در مقیاس یک شهردر کنار هم زندگی کنیم راهی جز مشارکت فعال در
رفع مشکالت اجتماع نداریم  .الزمه مشارکت دانایی و عقالنیت است  ،اینجاست که اهمیت آموزش در جامعه مشخص می گردد  .اگر شهروند
به تکالیف و حقوق خود آشنا باشد مطالبه گری او در مسیر درستی خواهد بود  .به عنوان نماینده دولت تدبیر و امید وظیفه خود می دانم در
آموزش این حقوق و تکالیف برنامه داشته باشم و سعی خواهیم کرد شهرستان با خرد جمعی اداره شود و در مسیر درست توسعه پایدار قرار گیرد .

سعيد فائض پور
فرماندار شهرستان كميجان

همه شهروندان بايد در تمام حقوق و امتيازات با هم برابر باشند
حقوق شهروندي چيست ؟
ضمن عرض تبريك به مناسبت چهل سالگي انقالب اسالمي به محضر رهبر عظيم الشأن و ملت غيور و انقالبي ايران  ،در
رابطه با حقوق شهروندي بايد گفت  :حقوق شهروندي  ،مجموعه حقوقي است كه به افراد به اعتبار موقعيت شهروندي
خود داده مي شود  ،به عبارت ديگر  ،مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور به لحاظ كردن دو اصل
كرامت انساني و منع تبعيض  ،براي فراهم سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر
كشور تعلق مي گيرد  ،حقوق شهروندي نام دارد  .از جمله حقوق شهروندي مي توان به مواردي از قبيل حقوق اساسي ،
حق استخدام شدن  ،حق انتخاب كردن و انتخاب شدن  ،حق گواهي دادن در مراجع رسمي  ،حق داوري و ...مفهوم مي يابد.
در جامعه اسالمي امكان استفاده و برخورداري از حقوق شهروندي براي تمام شهروندان وجود دارد و در اين زمينه هيچ تفاوتي ميان شهروندان وجود ندارد  .در
نهج البالغه نيز اميرالمومنين علي (ع) به اين مهم اشاره و تأكيد فرموده است  .در سفارش هاي آن حضرت به مالك اشتر درباره شهروندان آمده است  :پس آنها
دو دسته اند  :دسته اي برادر ديني تو هستند و دسته ديگر در آفرينش با تو همانند  .بر همين اساس همه شهروندان بايد در تمام حقوق و امتيازات با هم برابر باشند
كه از جمله اينها تساوي در تقسيم بيت المال  ،تساوي در اجراي قانون  ،برابري در فرصت ها و مسئوليت و وظيفه دولت در قبال همه طبقات جامعه است .
											
											

سخن شهردار

حجت االسالم و المسلمين مقدسي پور
امام جمعه شهر كميجان

سخن شورا

برنامه توسعه شهر را در قالب و چارچوب فرهنگي پيگيري خواهم كرد

به نام خدا
سپاس خدارند متعال كه توفيق خدمت به بندگان شايسته خود را در ظل توجهات حضرت وليعصر (عج) و در زمان حكومت نظام
مقدس جمهوري اسالمي به اين بنده ناچيز خود عطاء كرد  .اميدواريم با انجام خدمات بي منت و دعاي خيرمردم شريف شهركميجان
به ويژه خانواده معظم شهدا و ايثارگران ،رزق و روزي ما دو چندان گردد  .كارنامه سراسر نقص پيش رو را برحسب تكليف سازماني
تقديم حضورتان مي كنيم تا در معرض قضاوت و نقد دلسوزانه شما مردم عزيز قرار گيرد ،به اميد اينكه كوتاهي ها را بر بنده ببخشيد
 .در همان ابتداي حضورم در شهر كميجان و حتي قبل از آن در مذاكرات با اعضاي محترم شوراي اسالمي اعالم كردم برنامه توسعه
شهر را در قالب و چارچوب فرهنگي يگيري خواهم كرد چرا كه اعتقاد راسخ دارم شهرخوب را شهروند خوب مي سازد نه شهردار
خوب  .شهروند خوب در فرهنگ ديني و اعتقادي ما شهروندي است كه حدود الهي  ،حق همسايه  ،حقوق عمومي  ،حق برادر و
خواهر ديني  ،حق طبيعت و ...را رعايت مي كند  .شهروند خوب شهروندي است كه در قبال جامعه مسئوليت پذير است  ،لذا هر چهارسال پاي صندوق راي حاضر شده و
نمايندگان خود را جهت اداره امور شهر انتخاب مي كند و همواره در طول اين مدت با نگاه دقيق و تيزبين خود تصميمات آنها را مورد نقد قرار داده و دست از كمك آنها و
شهردار منتخب بر نمي دارد  .كميجان سرمايه هاي زيادي دارد ولي به نظر اينجانب سرمايه هاي انساني و اجتماعي آن اگر نگوئيم بي نظير به جرأت مي توان گفت كم نظير
است  .همه سعي و تالش ما اين خواهد بود كه انرژي سرمايه هاي اجتماعي را در جهت و مسير توسعه پايدار به كار گيريم  .رجاي واثق دارم با همدلي كه بين مسئولين شهرستان
وجود دارد و كمك اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر مي توانيم فصلي نو در توسعه و آباداني اين كهن سرزمين رقم بزنيم .وظيفه خود مي دانم از تك تك مسئوليني كه
در تحقق دستاوردهاي اين گزارش ما را ياري كردند  .فرماندار سابق و فعلي  ،امام جمعه محترم و مسئولين شهر به ويژه اعضاي محترم شوراي اسالمي تقدير و تشكر نمايم .
قطعاً موفقيت هاي پيش رو محقق نمي گردد اگر همكاران عزيزم در شهرداري از جان و دل مايه نمي گذاشتند ،لذا در قالب اين سطور از همه اين خادمان سخت كوش تقدير
و تشكر مي نمايم و از شما بزرگواران استدعا دارم براي سالمتي آنها دعا كنيد .
محمود مرادي نراقي
خادم شما در شهرداري كميجان

شهر بايد با انديشه جمعي و نظر دلسوزان مراحل رشد و توسعه خود را طي نمايد

وامرهم شورا بينهم

قرآن و سنت رسول اكرم (ص) و ائمه اطهار مويد اين مطلب است كه اجتماع مسلمين بايد با خرد جمعي اداره شود .
خود رأي بودن و احترام نگذاشتن به نظر مردم امري بسيار ناپسند است نزد بزرگان دين ما.
به قول مرحوم طالقاني اگر پيامبر با آن عقل كل با ياران خود مشورت نمي كرد هيچ حاكمي رأي و نظر مردم را در نظر
نمي گرفت  .شوراهاي اسالمي شهر كه از اصول مترقي قانون اساسي است به عنوان پارلمان محلي اختيار اداره شهرها را
به مردم واگذار كرده است  ،هرچندكه در واگذاري امور مردم به خودشان هنوز مشكالتي وجود دارد و خيلي ها نظام
شورايي را مزاحم خود مي دانند ولي در كل نظام مقدس جمهوري اسالمي كه ثمره خون هزاران شهيد جانباز و آزاده مي
باشد ،اهتمام جدي به تحقق وتقويت اين اصل دارد  .شايد باشند افرادي كه شوراي شهر را صرفاً شوراي شهرداري بدانند ولي ظرفيت قانوني اين نهاد به مراتب
باالتر از وضع فعلي است  .تمامي سعي ما بر اين خواهد بود كه شوراي شهر را ريل اصلي و قانوني آن قرار دهيم لذا پيگيرتمام مشكالت شهر در حوزه هاي مختف
هستيم و اجازه نخواهيم داد به جايگاه وااليي اين نهاد مردمي خدشه اي وارد گردد .در دوره پنجم تمام سعي ما بر اين بوده است كه فضايي آرام و به دور از تنش
را در شهر تجربه كنيم و اولين ثمره آن انتصاب شهردار در فضايي كام ً
ال صميمانه بود  .اعتقاد راسخ داريم مردم نبايد فقط با حضور در پاي صندوق هاي راي و
انتخاب نمايندگان خود مشاركت كنند و در ادامه راه ،آنها را به حال خود رها كرده و تنها گذارند  ،بلكه بايد زمينه اي فراهم گردد كه شهر با انديشه جمعي و نظر
دلسوزان مراحل رشد و توسعه خود را طي نمايد .
بر حسب تكليف قانوني و اخالقي به صورت تيتروار اقدامات شوراي شهر يك سال گذشته را در معرض ديدتان قرار مي دهيم اميد است كه ابتدا مورد رضايت
خداوند متعال و در ادامه ،شما مردم خوب كميجان قرار گيرد  .انتظار داريم با نقدهاي دلسوزانه خود اعضاي شوراي اسالمي را تقويت نماييد /.ع

نجفعلي سلطاني
رئيس شوراي اسالمي شهر كميجان
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عملكرد شوراي اسالمي شهر كميجان
•تعداد جلسات 78
•تعداد مصوبات 174:
•جلسه با معاون وزير جناب آقاي دكتر خادمي در خصوص پيگيري راههاي شهرستان
•جلسه با نمايندگان مجلس در مجلس شوراي اسالمي با حضور نماينده محترم همدان جناب آقاي حاجي بابايي با
موضوع پيگيري احداث كريدر غرب به شرق
•جلسه با استاندار پيرامون مشكالت شهرستان به همراه امام جمعه
•جلسه با معاون عمراني استاندار جناب آقاي دكتر زنديه وكيلي پيرامون طرح جامع
•ديدار با حاج سليمان اناري خير سالمت
•ديدار با دكتر كميجاني قائم مقام بانك مركزي پيرامون استقرار بانك ها
•ديدار با مديركل توسعه و ساخت راههاي كشور آقاي كدخدا زاده با موضوع پيگيري راه ها
•ديدار با مديركل راه و شهرسازي استان چندين جلسه
•جلسه با مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري در راستاي حمايت از مشاغل صنايع دستي و همچنين مرمت حوزه علميه
قديم و تكميل بازارچه خيابان شهيد حجازي
•ديدار با دكتر علي حسني پيرامون توسعه و تقويت دانشگاههاي كميجان
•جلسه با مديرعامل برق منطقه اي استان آقاي مهندس اله داد
•جلسه با مديركل ورزش و جوانان در راستاي توسعه و حمايت از ورزش شهرستان و ارتقاء نمايندگي به اداره
•پيگيري مستمر براي استقرار بانك رفاه براي رفاه حال كارگران و كارمندان تأمين اجتماعي و شهروندان شهرستان
•پيگيري استقرار درمانگاه تأمين اجتماعي براي بيمه شدگان و از طريق نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي
•جلسه با شهردار و اعضاي شوراي اسالمي همدان پيرامون توسعه راههاي ارتباطي ....
•جلسه با شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر الله جين پيرامون احياي صنعت سال
•جلسه با شهردار و اعضاي شوراي شهر قهاوند پيرامون راههاي ارتباطي
•ديدار با شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر ساروق پيرامون توسعه راههاي ارتباطي و فرهنگي

•جلسه با مسئولين ادارات شهرستان پيرامون مسائل مختلف دو اداره به صورت جداگانه گ
•تشكيل و حمايت از انجمن توسعه شهرستان به منظور نهاديه كردن فرهنگ مطالبه گري
•پيگيري جانمايي براي استقرار مناسب براي چهارشنبه بازار
•تشكيل جلسات متعدد با شهردار كميجان پيرامون مسائل شهري و توان بخشي به صنعت گردشگري
•جلسه با رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي استان در راستاي ارتقاء و خدمات مناسب به شهروندان در زمينه سالمت
•شركت مستمر در جلسات شوراي اداري و ادارات شهرستان
•كمك به برگزاري مراسم بازسازي عيد غديرخم
•كمك و مساعدت جهت برگزاري جشن دهه كرامت شهرستان در پارك شهر
•همكاري و مساعدت هاي الزم با ستاد نمازجمعه و برگزاري جلسات با امام جمعه جهت بهبود هرچه بهتر و بيشتر برنامه
هاي فرهنگي شهرستان
•پيگيري مستمر مطالبات شبكه بهداشت و درمان به ويژه احداث كلينيك تخصصي و استوار هالل احمر
•جلسه با جناب آقاي ملكي راد رئيس دانشكاه پيام نور استان جهت پيگيري مشكالت پيام نور كميجان
•جلسه با جناب آقاي ملكي رئيس امور شعب بانك ملي استان پيرامون استقرار خود پرداز در جنب جهاد كشاورزي
جهت رفاه حال شهروندان شهرك فرهنگيان و اهالي كميجان
•جلسه با جناب آقاي حسين آبادي مديرعامل بانك مهرقرض الحسنه استان مركزي پيرامون مساعدت جهت وام قرض
الحسنه جهت شهروندان
•تشكيل جلسات متعدد با مديرعامل آبفاي استان و رئيس آبفاي شهرستان جهت شروع عمليات شيكه فاضالب شهري
•تشكيل جلسات مشترك با شوراهاي شهرستان و رئيس شوراي استان جهت هم گرايي و هم افزايي در حل مشكالت
شهرستان
•شركت در جلسات متعدد آموزش

حاج علي اوسط رحيمي پويا

غالمحسين عرفاني راد

محسن كرباسي

حاج نجفعلي سلطاني

غالمعلي كميجاني

بازتاب اقدامات شهرداري در رسانه ها
قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی از اهم
ساعت09:25 :منتشر شده در مورخ06/08/1396 :شناسه خبر1223889 :
برنامه ها خواهد بود.
شهردار کمیجان مطرح کرد؛
وی به سیاست های مالی شهرداری اشاره کرد و افزود :کشف منابع درآمد
اعتماد شهروندان به مدیران شهری؛ مهمترین سرمایه
شهرداریها/تدوین برنامه توسعه پنج ساله با مشارکت نمایندگان پایدار برای شهر ،جذب سرمایهگذار در پروژههای شهری ،انضباط مالی در
هزینهها ،کاهش هزینههای جاری و افزایش سهم عمرانی در بودجه سالیانه از
مردم در شورا
اهم برنامههای شهرداری در بخش مدیریت مالی خواهد بود.
شهردار کمیجان گفت :مهمترین سرمایه برای شهرداری ها اعتماد شهروندان احداث پیاده راه با امکان ایجاد محور های مخصوص دوچرخه
به مدیران شهری است که متاسفانه این سرمایه اصلی در شهر به حداقل ممکن مرادی ساماندهی سیما و منظر شهری به ویژه در ورودی های شهر ،ساماندهی
بهبود عبور و مرور برای سالمندان ،کودکان و معلولین ،جدول گذاری،
کاهش یافته است.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ محمود مرادی شهردار جدید کمیجان آسفالت معابر ،ساماندهی پیاده روها ،احداث پیاده راه با امکان ایجاد
محورهای مخصوص دوچرخه ،احداث آبنماهای شهری را از اهم برنامه های
در گفتگو باسالم کمیجان در تشریح برنامه های شهرداری کمیجان گفت:
عمران شهری دانست.
مهمترین سرمایه برای شهرداری ها اعتماد شهروندان به مدیران شهری است
تقویت مبلمان شهری از مهمترین برنامههای شهرداری کمیجان
که متاسفانه این سرمایه اصلی در شهر به حداقل ممکن کاهش یافته است.
شهردار کمیجان در حوزه خدمات شهری بیان کرد :اجرای طرح تفکیک
تدوین برنامه توسعه پنج ساله با مشارکت نمایندگان مردم
وی در ادامه افزود :در گام اول سعی خواهیم کرد ضمن تدوین برنامه توسعه زباله از مبدا و دفن بهداشتی پسماندهای شهری ،نظافت شهر ،رفع سد معبر،
پنج ساله با مشارکت اعضای شورای شهر ،روحانیت ،دانشگاهیان ،فرهیختگان اصالح مبلمان شهری ،نورپردازی معابر و میادین در دستور کار شهرداری
قرار خواهد گرفت.
و جوانان مدلی از توسعه پایدار را در معرض دید افکار عمومی قرار دهیم تا
وی با اشاره به بسترسازی مناسب در حوزه فضای سبز شهر گفت :در بخش
به تدریج اعتماد عمومی از دست رفته شهروندان جلب شود.
فضای سبز شهری استفاده از گونههای بومی منطقه ،استفاده از درختان مثمر،
مرادی بیان کرد :اگر مردم به خادمان خود در شهرداری اعتماد نداشته باشند
توسعه فضای سبز تجهیز شده ،ساماندهی پارک های محلی ،توسعه پارک
مشارکتی هم در ساخت شهر از خود نشان نخواهند داد.
شهردار کمیجان با اشاره به مهم ترین برنامهها در حوزه شهرسازی گفت :در های جنگلی از اهم برنامهها این واحد خواهد بود.
شهردار کمیجان در حوزه ایمنی شهری تصریح کرد :در مقابل خطرات
بخش شهرسازی اصالح طرح جامع شهر ،تسهیل در امر صدور مجوزهای
ساخت و ساز ،نظارت قانونی بر ساخت و سازهای شهری ،بسترسازی شفافیت سیالبهای شهری به مقاوم سازی اماکن در مقابل زلزله و آتش سوزی با
ساعت13:48 :منتشر شده در مورخ04/10/1396 :شناسه
خبر1265338 :
رئیس مرکز ملی فرش ایران:
معرفی قلعه «آقچه کهریز» میالجرد به عنوان
پاتوق فرهنگی استان مرکزی/ثبت جهانی فرش
بزچلو در دستور کار مسئوالن قرار گیرد
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت :قلعه «آقچه کهریز»
میالجرد و آثار شاخص عیسی خان بهادری در حوزه
فرش با تالش مسئوالن به عنوان پایلوت و پاتوق فرش
استان مرکزی معرفی شود.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ به نقل از سالم
کمیجان؛ حمید کارگر ،رئیس مرکز ملی فرش ایران در
بازدید از موزه استاد عیسی بهادری و نقاشخانه ایل بزچلو
در بخش میالجرد گفت :استاد عیسی بهادری مهره اصلی
و تاثیرگذار در صنعت فرش دستباف ایران بوده و ایشان

حق بزرگی در حوزه صنعت فرش و هنر ایرانی دارد.
وی باتوجه به پتانسیل این قلعه تاریخی و آثار شاخص
عیسی خان بهادری در حوزه فرش ،بر ایجاد پاتوق
فرهنگی استان مرکزی در این منطقه تاکید کرد و افزود:
مسئوالن می توانند با عزم ملی ،این مکان تاریخی و
فرهنگی را احیا کرده و این قلعه را با تناسبی که با فرش
ایران دارد به عنوان پایلوت و پاتوق فرش استان مرکزی
معرفی کنند تا ساختاری جدید در فرش استان پدید آید.
رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد :باید با برنامه
ریزی و تحقیقات پژوهشی ،ثبت جهانی فرش بزچلو
را در دستور کار قرار داده شود که می توان با هدایت
تورهای تجاری و فرهنگی و گردشگری بستر شکوفایی
استعدادها را برای تربیت عیسی های دیگر فراهم آورد.
ظرفیت های بالقوه کمیجان برای برندسازی در صنعت
فرش ایرانی
محمود مرادی ،شهردار کمیجان نیز در این بازدید

ساعت12:21 :منتشر شده در مورخ09/12/1396 :شناسه خبر1321142 :
سیاستهای حمایتی و تجهیز امکانات انسانی و مادی مجموعه شهرداری
شهردار کمیجان خبر داد؛
خواهیم پرداخت.
مرادی با تاکید بر توجه ویژه به میراث فرهنگی شهرستان بیان کرد :در بحث معرفی قلعه «آقچه کهریز» به عنوان پاتوق فرش استان مرکزی/رشد  ۳۰درصدی
فرهنگی حفاظت از آثار تاریخی ،احیاء مراسم های سنتی و توجه به شخصیت بودجه شهرداری
های فرهنگی منطقه را در راستای برندسازی شهری به جد پیگیری میکنیم .شهردار کمیجان گفت :معرفی قلعه «آقچه کهریز» به عنوان پاتوق فرش استان مرکزی از
اولویتهای شهرداری این شهرستان در راستای حفاظت از آثار تاریخی ،احیاء مراسمهای سنتی و
شهردار کمیجان ارائه گزارش به شهروندان و فراهم کردن بستر مشارکت
توجه به شخصیتهای فرهنگی منطقه است.
مردم در تصمیم گیریها ،آموزش حقوق و تکالیف شهروندی از دیگر
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ محمود مرادی ،شهردار کمیجان در گفتگو با خبرنگار
برنامههای اجتماعی شهرداری دانست.
وی در پایان خاطرنشان کرد :انتظار داریم در پایان یک دوره چهار ساله شاهد سالم کمیجان؛ با اشاره به رویکرد اجتماعی و فرهنگی شهرداری کمیجان گفت :متاسفانه
شهرداری کمیجان هنوز از مرحله خدماتی وارد مرحله اجتماعی نشده است .در صورتی که
رشد شاخص های توسعه کیفی و کمی شهر باشیم تا مردم لذت خدمت
شهرداری یک نهاد اجتماعی بوده و بایستی برنامههای فرهنگی را در حوزه شهرسازی اجرایی کند.
صادقانه را لمس کنند.
شهردار کمیجان اظهار کرد :ارائه گزارش به شهروندان و فراهم کردن بستر مشارکت مردم در
تصمیمگیریها ،تبیین و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی از وظایف و برنامههای اجتماعی
شهرداری است.
حوزه علمیه تاریخی کمیجان با اعتبار  ۵۰میلیون تومانی بازسازی میشود
وی در ادامه با تاکید بر توجه ویژه به میراث فرهنگی شهرستان بیان کرد :یکی از دغدغههای مهم
شهرداری احیای هویت ملی و فرهنگی کمیجان است و در این زمینه حوزه علمیه تاریخی کمیجان
با پیگیریهای مستمر ،در دستور کار برای مرمت و بازسازی قرار گرفته است .پیمانکار این پروژه
مشخص شده و با مساعد شدن وضعیت هوا ،کار مرمت و بازسازی با اعتباری بالغ بر  ۵۰میلیون
تومان آغاز خواهد شد.
معرفی قلعه «آقچه کهریز» به عنوان پاتوق فرش استان مرکزی
شهردار کمیجان با اشاره به توسعه زیرساختهای فرهنگی و گردشگری کمیجان گفت :حفاظت
از آثار تاریخی ،احیاء مراسمهای سنتی و توجه به شخصیتهای فرهنگی منطقه در راستای

گفت :یکی از وظایف شهرداری ها شناسایی استعدادها
و پتانسیل های هر شهر است که با توجه به ظرفیتی که
دارند به برند تبدیل می شوند.
وی در ادامه افزود :در برنامه توسعه شهری کمیجان
باید با شناسایی پتانسیل ها و سبقه فرهنگی و تاریخی
این شهرستان بهره ببریم و آن را به سوی برندسازی
هدایت کنیم.
شهردار کمیجان در خصوص نقاشخانه ایل بزچلو بخش
میالجرد و آثار ارزشمند عیسی خان بهادری گفت:
نقش قالی بورچالی یا بزچلویی یکی از سبک های قالی
ایرانی است و در جهان معروف و ممتاز است .باتوجه به
اینکه زادگاه عیسی خان بهادری در دهکده آقچه کهریز
بخش میالجرد قرار دارد و آثار و طرح های مختلف
عیسی خان نقش مهمی در تحول فرش ایرانی دارد ،زمینه
حضور بزرگان و مسئوالن فرش ایرانی را در این منطقه
فراهم کردیم.

مرادی یکی از اولویت های شهرداری را توسعه و عمران ساعت14:27 :منتشر شده در مورخ15/12/1396 :شناسه خبر1324711 :
شهردار کمیجان:
در حوزه گردشگری و صنایع دستی دانست و تصریح
نهالهای کاشته شده روی کاغذ سبز نمیشوند/ضرورت توجه
کرد :شهرداری به دنبال برند سازی و توسعه و عمران
شهر با توجه به ظرفیت های فرهنگی و تاریخی است که به مرحله «داشت» درختان
در آینده بخشی از توسعه شهرستان کمیجان به صنایع
شهردار کمیجان گفت :نهالهای کاشته شده روی کاغذ و در
دستی و فرش بزچلو گره می خورد.
وی خاطرنشان کرد :یکی از اهداف بلند مدت شهرداری گفتارمسئوالن نه سبز میشوند و نه سایه دارند و نه میوهای میدهند.
برنامه ریزی در جهت تلفیق صنعت فرش ایرانی و صنعت به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ به نقل از سالم کمیجان؛ درخت
زیباترین نماد طبیعت و یکی از جلوههای آفرینش خداوند است ،درخت
مبل در منطقه است و بر این اساس تحول اساسی در
نماد آبادانی ،شاخص سرسبزی ،مظهر زندگی و سبب تلطیف هوا و
اقتصاد و گردشگری شهرستان ایجاد می شود.
موجب آسایش و رفاه مردم و صفا میشود.
در ادامه این بازدید مسئوالن و هنرمندان شهرستان با
طرح دیدگاه های خود بر ضرورت احیای جایگاه جهانی هرساله با آغاز اسفندماه تب و تاب کاشت نهال از سوی مسئوالن و مردم
استاد عیسی بهادری و نقاشخانه ایل بزچلو بخش میالجرد به چشم میخورد و با فرارسیدن  ۱۵اسفندماه و روز درختکاری شعار
«کاشت» نهال و بیان فوایدی در این زمینه در میان همه و به خصوص
تاکید کردند.
رسانهها به اوج خود میرسد.
اما در این روزها توجه و تاکید فقط و فقط به کاشتن نهال اختصاص

ساعت14:12 :منتشر شده در مورخ02/12/1396 :شناسه خبر1316924 :
اندر حکایت بیسر و سامانی روز بازار کمیجان؛
ُقرق بازار از سوی دستفروشان استانهای مجاور/بازار محلی به شیوه سنتی در کمیجان احداث میشود
بازار روز شهرستان کمیجان ،در روز چهارشنبه برپا میشود و متأسفانه بیشتر فروشندگان آن از شهرها و استانهای همجوار هستند تا فروشندگان بومی
و کمیجانی.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ به نقل از سالم کمیجان؛ با نگاهی گذرا به هر شهر کوچک و بزرگ« ،بازار روزها» توجه هر فردی را به خود
جلب می کند .دست فروشان محلی و حتی از شهرهای مجاور در یک روز خاص در نقطه ای از شهر جمع شده و اقدام به فروش اقالم و کاالهای خود
میکنند.
در روزهای پایانی سال این «روز بازارها» با استقبال بیشتر مردم منطقه همراه است ،تا جایی که برخی از افراد خرید مایحتاج خود را فقط در همان روز از
هفته و در بازار روزها انجام میدهند.
دستفروشان در این بازارها بدون پرداخت عوارض و مالیات ،اجناس خود را با قیمتهای مختلف به فروش میرسانند .در بین فروشندگان هستند
کسانی که با سوء استفاده از این بازار روزها کاالی قاچاق یا حتی نامرغوب را با قیمتی گزاف به فروش میرسانند.

میراثی ارزشمند که رو به زوال است؛ بنایی  ۱۰۰ساله در حسرت احیاء/بیتوجهی مسئوالن به مرگ
تدریجی هویت فرهنگی کمیجان
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به گزارش سالم کمیجان؛ بافتهای تاریخی به عنوان کانون و هسته شهرها از جایگاه و اهمیت بسیاری
برخوردار هستند.
حیات این بافتها در سدههای گذشته پایه بسیاری از آداب و رسوم و حتی فرهنگ موجود بوده و در
بسیاری از موارد رونق اقتصادی شهر و منطقه را به همراه داشته است.
این یادمانهای تاریخی اعم از سبک الگوی ساخت و سازها ،و افکار و ایدههای حاکم بر آنها میتوانند
به عنوان یکی از مهمترین منابع گردشگری و محل تمرکز فعالیتهای گردشگری محسوب شوند.
احیای بافتهای تاریخی به سبب داشتن عناصر و فضاهای باارزش معماری و شهرسازی ،جذابیت خاصی
برای جلب گردشگر دارند و از اینرو تالش در جهت احیاء ،حفظ و نگهداری این بناهای تاریخی
ضروری به نظر میرسد.
حوزه علمیه کمیجان با قدمت بیش از  ۱۰۰ساله روزگاری یکی از مراکز فعال برای کسب علم و معرفت
بوده است ،ولی سالهاست که این بنای تاریخی و یکی از هویتهای فرهنگی کمیجان رو به زوال نهاده
و در اثر بیتوجهی مسئوالن در حال تخریب است.
این حوزه علمیه به دلیل اهمیت کسب علوم و معارف اسالمی در کنار مسجد و در نزدیکی بازار این شهر
بنا نهاده شده بود و هر روز شاهد حضور جمع کثیری از افراد جویای علم بود.
شهردار کمیجان:
قطعا مستکبران امروز با دیدن مردم یکپارچه ایران نقشههای شوم خود را بر باد
رفته خواهند دید
محمود مرادی شهردار کمیجان در جمع مردم کمیجان در گفتگو با خبرنگار ما گفت :انقالب
اسالمی ایران حاصل خون شهدا و تحمل درد و رنج طبقه مستضعف است که از جان و مال
خود برای تداوم آن هزینه کردند.
وی ادامه داد :اگر امروز فرزندان ایران اسالمی هیمنه دشمن را شکستهاند که برای مهار
قدرت منطقهای و بین المللی به یک الشه موشک متوسل میشوند این چیزی نیست جز تحقق
آرمانهای امام(ره) که خودباوری را یکی از اصول انقالب میدانست.
شهردار کمیجان تصریح کرد :مردم با همه انتقاداتی که دارند این رابه خوبی میدانند که دشمن
در بیرون مرزهای کشور دندان تیز کرده است که استقالل این کشور را هدف قرار دهد.
مرادی تاکید کرد :قطعا دنیا استکبار امروز با دیدن مردم نجیب ایران در خیابانها یک بار دیگر
نقشههای شوم خود را بر باد رفته خواهند دید.
شهردار کمیجان خاطرنشان کرد :با شهدا عهد کردهایم که تا آخرین نفس از آرمانهای انقالب
دست بر نداریم .ما در مکتب سید و ساالر شهیدان آموختهایم که سر میدهیم ولی ذلت را
نخواهیم پذیرفت.

برندسازی شهری از اهداف پیش روی شهرداری است و تالش ما در این حوزه معرفی قلعه «آقچه
کهریز» به عنوان پاتوق فرش استان مرکزی است.
راه اندازی شورای محله در تمامی محلههای کمیجان/رشد  ۳۰درصدی بودجه شهرداری
شهردار کمیجان با تاکید بر اینکه برای مشارکت مردم در امر مدیریت شهری ساختار خاصی
وجود ندارد ،تصریح کرد :متأسفانه در این زمینه تنها به شوراها بسنده کردهایم اما سال آینده برای
افزایش مشارکت بیشتر و مؤثر شهروندان در بستر شورای محله برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد :به دلیل ساختار محلهای شهر کمیجان در آینده نزدیک با کمک شورای شهر،
شورای محلهها را راهاندازی میکنیم به گونهای که هر محله شهردار محله هم داشته باشد.
مرادی با اشاره به رشد  ۳۰درصدی بودجه سال آینده گفت :با توجه به رشد  ۳۰درصدی بودجه
شهرداری ،در سال آینده بودجه نهایی شهرداری  ۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان خواهد بود.
تدوین برنامه توسعه پنج ساله با مشارکت نمایندگان مردم
وی بیان کرد :شهرداری کمیجان در نظر دارد ضمن تدوین برنامه توسعه پنج ساله با مشارکت
اعضای شورای شهر ،روحانیون ،دانشگاهیان ،فرهیختگان و جوانان ،مدلی از توسعه پایدار را در
معرض دید افکار عمومی قرار دهد تا به تدریج شاهد اعتماد و رضایت عمومی شهروندان باشد.
شهردار کمیجان به مهمترین برنامههای شهرداری در حوزه شهرسازی اشاره کرد و افزود :در
بخش شهرسازی اصالح طرح جامع شهر ،تسهیل در امر صدور مجوزهای ساخت و ساز ،نظارت
قانونی بر ساخت و سازهای شهری ،بسترسازی شفافیت قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از
سوء استفادههای احتمالی از اهم برنامههای شهرداری است.
صدور مجوز رایگان ساخت خانه برای زوجهای جوان کمیجانی
مرادی با تاکید بر طرح تشویقی برای خانهدار شدن زوجهای جوان تصریح کرد :با کمک شورای
شهر ،شهرداری کمیجان یک «بسته تشویقی» برای خانهدار کردن زوجهای جوان (ثبت ازدواج در
سال  )۹۳در نظر گرفته شده که در این طرح به هر زوج ،مجوز ساخت  ۸۰متر ساختمان به صورت
رایگان اهدا میشود.

مییابد و دورههای بعد از کاشت فراموش میشود چه بسا نهالی بدون
در نظر گرفتن شرایط زیستی کاشته شود و بعد از مدتی توسط عوامل
دیگر از بین برود.
محمود مرادی نراقی ،شهردار کمیجان در گفتگو با خبرنگار سالم
کمیجان؛ با اشاره به کاشت نهال در این روزها گفت :موضوع
درختکاری در کشور باید با برنامهریزی صحیح انجام شود برای این
منظور الزم است در این زمینه با آسیب شناسی دقیق به اصالح معایب
بپردازیم.
مرادی اظهار کرد :چند سالیست که با اجرای طرح درختکاری میلیونها
اصله درخت به صورت نمادین توسط منابع طبیعی ،شهرداریها،
دانشگاهیان ،مدارس ،سمنها و غیره در مناطق مختلف کشور غرس
میشود.
شهردار کمیجان با انتقاد از بیبرنامگی در حوزه «کاشت» درخت تصریح
کرد :اگر مرکزی برای پایش آمار این حرکتهای نمادین در کشور
وجود داشت ،مشخص میشد که در همین ده سال اخیر چه مقدار از
منابع محلی و ملی صرف کاشت نهال در کشور شده است.

بازار روز شهرستان کمیجان ،در روز چهارشنبه برپا میشود و متأسفانه بیشتر فروشندگان آن از شهرها و استانهای همجوار هستند تا فروشندگان بومی
و کمیجانی.
با وجود اینکه «چهارشنبه بازار» کمیجان در راستای اقتصاد مقاومتی و برای ارائه محصوالت محلی و بومی و کم رنگ کردن نقش دالل ایجاد شده اما
در اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی کشور و کم شدن قدرت خرید مردم تاحدودی رضایت نسبی مردم را از آن خود کرده است و محیطی مناسب
برای خرید برخی از خانوادههای متوسط و اقشار ضعیف محسوب میشود.
کسبه و اصناف منطقه از این بیبرنامگی گالیه داشته و نارضایتی خود را از نابسامانی رشد اقتصادی موجود در کمیجان ،بارها به گوش مسئوالن
شهرستانی رساندهاند.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه اکثر دستفروشان حاضر در این بازار از استانهای همجوار هستند ،محیطی مناسب برای ارائه هر نوع اجناس بیکیفیت و
گاهی غیر بهداشتی است که نیاز به توجه هرچه بیشتر مسئوالن در این حوزه دارد.
در ماههای اخیر مسئوالن کمیجان به دنبال ساماندهی اساسی به این بازار در راستای کاهش مشکالت اقشار متوسط و ضعیف جامعه و همچنین ایجاد
بازاری برای میوه فروشان هستند تا کشاورزان و مردم شهرستان کمیجان محیطی برای ارائه محصوالت خود به مشتریان داشته باشند.
براساس قانون ،تصمیمگیری برای بازار روزها در «کارگروه بازار روز» شهرستانها و با نظر اعضا بررسی و مصوب میشود که مسئولیت این کارگروه
برعهده شهردار است.

شهردار کمیجان به سیاستهای مالی شهرداری اشاره کرد و افزود :کشف منابع درآمد پایدار برای
شهر ،جذب سرمایهگذار در پروژههای شهری ،انضباط مالی در هزینهها ،کاهش هزینههای جاری
و افزایش سهم عمرانی در بودجه سالیانه از اهم برنامههای شهرداری در بخش مدیریت مالی است.
وی با بیان برنامههای حوزه خدمات شهری گفت :اجرای طرح «تفکیک زباله از مبدأ» و دفن
بهداشتی پسماندهای شهری ،نظافت شهر ،رفع سد معبر ،اصالح مبلمان شهری ،نورپردازی معابر و
میادین در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
مرادی ادامه داد :در بخش فضای سبز شهری استفاده از گونههای بومی منطقه ،استفاده از درختان
مثمر ،توسعه فضای سبز تجهیز شده ،ساماندهی پارکهای محلی ،توسعه پارکهای جنگلی از اهم
برنامهها این واحد خواهد بود.
شهردار کمیجان در پایان با اشاره به انجام پروژههای عمرانی کمیجان خاطرنشان کرد :ساخت
سرویسهای بهداشتی ،احداث بازارچه سنتی و محلی ،ساماندهی سیمای شهری ،ایجاد کارگاه
شن و ماسه ،مرکز معاینه فنی خودرو ،پروژه بام کمیجان ،آسفالت معابر و کوچهها ،جدول گذاری
ورودی شهر از طرف همدان و میالجرد و تکمیل ساختمان اداری شهرداری از برنامه های مهم
عمرانی کمیجان است.

ضرورت توجه به مرحله «داشت» درختان
وی ادامه داد :با همه این تالشها ،اکنون کشورمان در خط فق ِر درخت
و فضای سبز مناسب به سر میبرد .واقعیت این است که جنگلها و منابع
طبیعی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه سالیانه هزاران هکتار از آن به
دست انسانها نابود شده است.
مرادی به مراحل درختکاری اشاره کرد و افزود :اگر بخواهیم مراحل
صفر تا صد یک پروژه درختکاری را مشخص کنیم سهم «کاشت»
و «برداشت» کمتر از پنج درصد هزینه را به خود اختصاص میدهد
و «داشت» که همان نگهداری است بیش از  ۹۵درص ِد کار را به خود
اختصاص میدهد.
شهردار کمیجان بیان کرد« :کاشت» تنها یک قدم از پروژه درخت شدن
نهالها است و اساسیترین مرحله «داشت» است که انگار خیلی برای
ما اهمیت ندارد .باید برای این که نهال به درخت تبدیل شود ،مرحله
پراهمیت «داشت» هم مد نظر قرار گیرد.
شهردار کمیجان با تاکید بر نگهداری از نهالهای کاشته شده ،گفت :در
مرحله «داشت» گاهی به دلیل فقدان آب ،گرمای بیش از حد ،کاشت

غلط ،خاک نامناسب ،انتخاب گونه غیربومی ،قطع و تخریب توسط
انسان و دام ،نهال کاشته شده از بین میرود و از میان هزاران نهالی که
هر ساله روی کاغذ آمارشان اعالم میشود ،اندک تعدادی از آنها به
درخت تبدیل میشوند.
نهالهای کاشته شده روی کاغذها سبز نمیشوند
مرادی تصریح کرد :چه بسا دانش آموزانی که هر ساله در روز
درختکاری در این فصل برای کاشت نهال به حاشیه شهرها دعوت شدند
تا با عجله و شتاب اقدام به کاشت درخت آن هم در مناطقی کنند که
امکان آبیاری و نگهداری این نهالهای کاشته شده وجود نداشته است.
بنابراین نهالهای کاشته شده روی کاغذ و در گفتارمسئوالن نه سبز
میشوند و نه سایه دارند و نه میوهای میدهند.
شهردار کمیجان خاطرنشان کرد :اگر قرار است کاری اساسی و علمی
در راستای کاشت درخت و احیای منابع طبیعی در کشور انجام شود به
جای تمرکز بر روی «کاشت» و «برداشت» بایستی به مقوله «داشت» و
نگهداری توجه ویژه شود.

ساعت10:09 :منتشر شده در مورخ23/10/1396 :شناسه خبر1278362 :
شهردار کمیجان:
طرح تفکیک زباله از مبدأ در کمیجان اجرا میشود«/بسته
تشویقی ساخت و ساز» عامل رونق در بخش مسکن

فرسوده شهر از جمله محالت «انار» و «عیسیآباد» در راستای این
بستههای تشویقی تا  ۸۵درصد تخفیف لحاظ خواهیم کرد.
مرادی تصریح کرد :منظور از «بسته های تشویقی» شامل تخفیف در
عوارض ساخت اعم از مسکونی و تجاری است؛ اگر شهروندان جرائم
کمیسیون ماده  ۱۰۰خود را تعیین تکلیف و پرداخت نمایند ۵۰ ،درصد
عوارض آن ها شامل تخفیف می شود.
شهردار کمیجان بیان کرد :اتکای  ۵۰درصد از بودجه شهرداری از محل
درآمد صدور پروانه های ساختمانی و جرائم باید به  ۱۰درصد کاهش
یابد و به جای گرفتن عوارض ساخت و ساز بر عوارض نوسازی و سطح
شهر تمرکز کنیم.
وی ساماندهی سیما و منظر شهری و نظم دهی به مبلمان شهری را از
اولویت برنامه های شهرداری عنوان کرد و گفت :سیاست شهرداری
در این دوره جذب سرمایهگذار در بخش خصوصی است که برای
این منظور بسته های سرمایه گذاری در حال تدوین و ارائه به صحن
شورا است.
وی پروژه تفریحی «بام» کمیجان ،احداث مرکز معاینه فنی خودرو،

احداث کارخانه شن و ماسه ،احداث گلخانه ،ساخت هتل و مرکز
اقامتی ،احداث بازار سنتی و بازارچه میوه و تربار را از اهم پروژه های
مشارکتی عنوان کرد.
مرادی از اجرای طرح مدیریت پسماند شهری و تفکیک از مبداء
در حوزه خدمات شهری خبر داد و تصریح کرد :در خصوص طرح
مدیریت پسماند ،شهرداری در حال عملیاتی کردن طرحی است که
به موجب آن عملیات تفکیک در منزل توسط بانوان خانهدار صورت
گرفته و شهرداری با ارائه سیاست های تشویقی شهروندان را به گونهای
عادت میدهد که تا حد ممکن کمتر زباله تولید کنند و اگر زباله ای هم
تولید شد آن را تفکیک شده به واحدهای شهرداری تحویل دهند.

شهردار کمیجان گفت :هدف ستاد «بازآفرینی پایدار شهری» را فراهم
کردن شرایط و وضعیت مطلوب ،پایدار و خدماترسانی بهتر به
شهروندان بیان کرد.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ به نقل از سالم کمیجان؛ در سال
های اخیر واژه جدیدی به نام «بازآفرینی شهری» در حوزه توسعه پایدار
شهرها مطرح است.
«بازآفرینی شهری» در واقع یکی از نمودهای توسعه پایدار محسوب
میشود که در تعریف آن می توان گفت «بازآفرینی شهری» یک
رویکرد شهری همه جانبه و چند سو نگر برای ارتقا کیفیت زندگی
شهری است.
در باز آفرینی سه مولفه اصلی پایداری یعنی محیط زیست ،اجتماع
و اقتصاد وجود دارد .این به آن معناست که در جامعه ای که بخش
هایی از آن دچار فقر شهری ،هویتی و ناپایداری هستند ،باید این سه
ویژگی برای این منطقه در نظر گرفته شود تا در ارتقا کیفیت زندگی و
ماندگاری آن ها توفیق پیدا کرد.
ستاد «بازآفرینی شهری»؛ طرحی برای خدماترسانی مطلوب
محمود مرادی شهردار کمیجان و دبیر ستاد «بازآفرینی شهری» در
گفتگو با خبرنگارسالم کمیجان گفت :شهرداری ها ،وزارت مسکن
و شهرسازی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،نظام مهندسی وظیفه دارند

شهردار کمیجان از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در این شهر
خبر داد و گفت :برای این منظور شهرداری سیاستهای تشویقی در
نظر گرفته است.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ مرادی شهردار کمیجان در
گفتگو با خبرنگارسالم کمیجان ،با اشاره به بودجه مصوب سال ۹۶
شهرداری کمیجان گفت :مبلغ  ۲۴میلیارد ریال بودجه مصوب سال ۹۶
تا پایان آذرماه محقق شد و در سه ماه پایانی سال نیز بایستی مبلغ ۲۶
میلیارد ریال دیگر درآمد داشته باشیم که تا پایان سال بودجه شهرداری
به  ۵۰میلیارد ریال برسد.
وی با بیان اینکه با مساعدت شورای شهر «بسته های تشویقی» برای
رونق ساخت و ساز در نظر گرفته شده استف گفت :در بافتهای

شهردار کمیجان:
انتقال «بازار روز» کمیجان به مکانی دیگر
محمود مرادی ،شهردار کمیجان در گفتگو با خبرنگار سالم کمیجان ،با اشاره به ساماندهی بازار روزها در این شهرستان گفت :این بازارها با هدف
حمایت از تولیدات داخلی و محلی از جمله صنایع دستی ،خانگی و روستایی ،کارگاهی و کمک به رفع سد معابر عمومی و فروشندگان کم سرمایه
داخل شهرها برپا شده است.
وی ادامه داد :وجود بازار روز در شهرستان موضوع مهمی است که باید برای آن برنامهریزی مشخصی صورت بگیرد .شهرداری کمیجان  ۳نقطه در
این شهر را برای برگزاری چهارشنبه بازار پیشبینی کرده است که به فرماندار اعالم شده و پس از مشخص شدن مکان مورد نظر ،چهارشنبه بازار به آن
منطقه منتقل میشود.
بازار روزها محلی برای سودجویی
شهردار کمیجان از برپایی اینگونه بازارها که خود مصداق سد معبر و ایجاد مشکل برای ساکنان شهر است ،ابراز نارضایتی کرد و گفت :به عنوان
شهردار موافق این نوع بازارها در شهر نبوده و آن را به نوعی تداخل در کار اصناف شهر میدانم.
وی افزود :معموال در این بازارها به لحاظ عدم کنترلهای قانونی اجناس نامرغوب نیز به فروش میرسد که در نهایت طبقه ضعیف جامعه آسیب میبینند.
حتی به واسطه حضور فروشندگانی که صالحیت الزم را ندارند شاهد بروز مشکالت اخالقی و بهداشتی باشیم.

مرادینراقی از آغاز عملیات اجرایی حفظ و مرمت حوزه علمیه «میرزا اصغر رجیل» کمیجان خبر داد و
مرادینراقی شهردار کمیجان در گفتگو با خبرنگار سالم کمیجان با اشاره به اینکه تمام آثار باستانی
قسمتي از اراضي اين بنای تاریخی از طرف خاندان رشيدي برای احداث زايشگاه کمیجان وقف شد .و
گفت :اقدامات جدی در زمینه مرمت ،بازسازی و احیای این اثر تاریخی و فرهنگی انجام خواهد شد و
در گام دوم تخریب بخشی از این مکان برای ساخت هنرستان ساعی انجام شد تا مُهری بر تائید بیتوجهی کمیجان ،نشان از مدنیت و تمدن بشری در این منطقه دارد ،گفت :یکی از برنامههای اساسی شهرداری
شهرداری نیز تمام توان خود را برای حفظ فرهنگ ،تمدن و تاریخ این منطقه به کار خواهد گرفت.
کمیجان حفظ ساختار ،هویت مدنی و شهرنشینی در این شهرستان است.
مسئوالن نسبت به بناهای تاریخی و جاذبههای گردشگری باشد.
وی بر لزوم توجه و احیای میراث فرهنگی شهرستان تاکید و بیان کرد :در بحث فرهنگی حفاظت از آثار مسئول اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان:
 ۳اثر تاریخی شهر کمیجان در انتظار ثبت ملی
تاریخی ،احیاء مراسم سنتی و توجه به شخصیتهای فرهنگی منطقه را ،در راستای برندسازی شهری به
امام جمعه کمیجان:
سعید نیکنام مسئول اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان در گفتگو با خبرنگار
جد پیگیری میکنیم.
حوزه علمیه کمیجان با قدمتی  ۱۰۰ساله در حال فرو ریختن است
سالم کمیجان گفت :شهرستان کمیجان در حوزه میراث فرهنگی  ۶۰اثر ثبتی ،شامل بناها در قالب
شهردار کمیجان با تاکید بر ضرورت حفظ کالبد هویت تاریخی و فرهنگی شهر افزود :اگر مدیران
حجتاالسالم مقدسیپور امام جمعه کمیجان در گفتگو با خبرنگار سالم کمیجان با گلهمندی از
کاروانسرا ،امام زاده ها ،محوطه ها و تپه های تاریخی وجود دارد.
بیتوجهی مسئوالن به حفظ و بازسازی حوزه علمیه شهرستان کمیجان گفت :حوزه علمیه این شهرستان شهری برنامهای در این زمینه نداشته باشند ،نمیتوان توسعه پایدار را در حوزه ساخت شهری انتظار
وی افزود :قدمت تاریخی حوزه علمیه کمیجان به یک قرن پیش در دوره قاجار بر می گردد .از ابتدای
داشت .بایستی با بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتها با کمک همه مسئوالن فرهنگی و آموزشی در
از بناهای دوران قاجاریه و یکی از مراکز دینی فعال در منطقه بوده است.
امسال اقداماتی به منظور مرمت و بازسازی برخی از اماکن تاریخی از جمله حوزه علمیه کمیجان با
راستای حفظ آثار تاریخی تالش و این مهم را به عنوان یک مطالبه مردمی نهادینه کرد.
وی افزود :این حوزه علمیه یک قرن پیش توسط یک فرد خیّر با هدف ترویج علوم اسالمی و قرآنی
شهردار کمیجان گفت :متاسفانه در سنوات گذشته مسئوالن شهر ،توسعه را تنها در کالبد و فیزیک شهری همکاری شهرداری انجام شده است.
ساخته شد و عالمان بزرگی را در آن پرورش یافتند که از جمله آن می توان به «شیخ عبدالنبی عراقی
نیکنام تصریح کرد :از ابتدای امسال  ۳اثر تاریخی «حوزه علمیه»« ،مدرسه خیر محسنین» و «مسجد چوبی»
تعریف کرده بودند ،و همین نوع نگاه آنان باعث شده تا در حفاظت از آثار تاریخی کم کاری و بی
وفسی» اشاره کرد.
کمیجان در انتظار ثبت آثار ملی قرار گرفته اند.
توجهی داشته باشند و خسارات جبرانناپذیری را برای شهر به جای بگذارند.
امام جمعه کمیجان تصریح کرد :متاسفانه در سالهای اخیر نسبت به این مرکز غفلت شده تا جایی که
آغاز عملیات اجرایی حفظ و مرمت حوزه علمیه «میرزا اصغر رجیل» کمیجان
بنا به شدت آسیب دیده و حتی سقف آن هم به صورت کامل تخریب شده و دیوارهای آن هم در حال
وی در ادامه افزود :از وظایف مهم شهرداری عالوه بر توسعه و آبادانی شهر بایستی نسبت به حفظ
فرو ریختن است.
فرهنگ و تمدن شهر همت گمارند و به این منظور نباید از بازسازی و حفظ آثار فرهنگی و نمادهای
شهردار کمیجان:
تمدنی که بسیاری از آنها امروز در حا تخریب هستند ،غافل شوند.
حفظ هویت تاریخی و تمدنی شهر را به جد پیگیر هستیم

قلعه های تاریخی؛ فرصت مناسب برای معرفی تاریخ کمیجان/طرح خواهر خواندگی بین کمیجان و
آذربایجان در دستور کار
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به گزارش سالم کمیجان؛ مسئوالن شهرستان کمیجان و گروهی از نخبگان فرهنگی استان مرکزی از قلعه تاریخی عیسی
خان بهادری روستای آقچه کهریز کمیجان دیدن کردند.
قلعه های تاریخی؛ فرصت مناسب برای معرفی تاریخ کمیجان
آقچه کهریزی کارشناس فرهنگی در این جلسه که با حضور اساتید و انجمن جغرافیای استان در موزه و نقاشخانه ایل
بزچلو برگزار شد ،با اشاره به قدمت تاریخی و سابقه ایل بزچلوئی در منطقه گفت :قلعههای تاریخی منطقه اگر برای
دیروز این منطقه از نظر توسعه در قالبهای سیاسی و امنیتی یک واقعیت غیرقابل انکار بوده است ،امروز هم برای توسعه
همه جانبه امروز شهرستان به ویژه توسعه فرهنگی و گردشگری یک واقعیت است و اگر برنامهریزی دقیقی صورت
بگیرد در عرصه توسعه و اشتغال شاهد تحول خوبی خواهیم بود.
سلیمانی فرماندار کمیجان ظرفیتهای تاریخی کمیجان را یک فرصت ارزشمند برای توسعه قلمداد کرد و یادآور شد :با
تشکیل شورای راهبردی درصدد احیای این آثار تاریخی و فرهنگی هستیم.
مرادی شهردار کمیجان بر لزوم تعریف استراتژی توسعه پایدار غیر رقابتی تاکید و تصریح کرد :به طور قطع در آینده
نزدیک طرح خواهر خواندگی بین کمیجان و آذربایجان به عنوان خواستگاه اصلی ایل بزچلویی را در دستور کار
خود قرار خواهیم داد و حتما از این فرصت فرهنگی ارزشمند برای شکلگیری هویت تاریخی مردمان منطقه استفاده
خواهیم کرد.
محمدی عضو شورای شهر اراک به لزوم داشتن برنامه ریزی مناسب در این زمینه اشاره کرد و افزود :شورای شهر اراک
در زمینه شکل گیری موزه عیسی خان و بازسازی این مجموعه نهایت همکاری را با مسئولین شهرستان خواهد کرد.

ساعت11:55 :منتشر شده در مورخ30/10/1396 :شناسه خبر1283300 :
شهردار کمیجان مطرح کرد؛
ستاد «بازآفرینی شهری»؛ طرحی در جهت توسعه پایدار

که سطح کیفی ساخت و سازها را به استاندارد جهانی برسانند و آنچه
که در گذشته ساخته شده است را آسیب شناسی و مشکالت آنان را
مرتفع سازند.
وی هدف ستاد «بازآفرینی پایدار شهری» را فراهم کردن شرایط و
وضعیت مطلوب ،پایدار و خدمات رسانی بهتر به شهروندان بیان کرد
و افزود :قابلیتها و مشکالت بافتهای شهری همچون مبلمان شهری،
عبور و مرور ،رعایت حال سالمندان و معلولین ،تاب آوری شهری و
غیره در جلسات ستاد «بازآفرینی شهری» مورد بررسی کارشناسی قرار
خواهد گرفت.
مرادی تصریح کرد :بهسازی و نوسازی یکی دیگر از معیارهای مد
نظر در طرح «بازآفرینی شهری» است تا ضمن اجرای طرح به نوسازی
آن هم توجه شود.
ساماندهی مناطق شهری در ستاد «بازآفرینی شهری»
شهردار کمیجان ادامه داد :ستادهای «بازآفرینی شهری» بافت های
فرسوده و آسیب پذیر شهرها را شناسایی کرده و با مشارکت شهروندان
و ارائه بستههای تشویقی آن ها را ساماندهی می کند .برای مثال نوسازی
در بافت های فرسوده با ارائه تسهیالت ارزان قیمت و معافیت های
عوارض در دستور ستادهای «باز آفرینی شهری» قرار دارد.
وی افزود :تخفیف  ۵۰درصد عوارض ساخت و ساز در محالت دارای
بافت فرسوده ،ارائه بسته ها تشویقی نوسازی و تراکم تشویقی از جمله
برنامه های ستاد «بازآفرینی شهری» است.
دبیر ستاد «بازآفرینی» کمیجان گفت :بافت های فرسوده و مناطق آسیب
پذیر شهری ،ساخت و سازهای غیراستاندارد ،ساختمان هایی که اصول

ایمنی و مقررات ملی ساختمان و استاندارد ضد زلزله را رعایت نکرده
اند در ستادهای «بازآفرینی شهری» تعیین تکلیف می شوند.
شهردار کمیجان با اشاره به اولین جلسه ستاد «بازآفرینی» کمیجان،
تصریح کرد :اولین جلسه ستاد «بازآفرینی شهری» کمیجان با حضور
فرماندار کمیجان به عنوان رئیس ستاد بازآفرینی و اعضای ستاد در
شهرداری کمیجان برگزار شد ،که در این جلسه بر تدوین ضوابط و
دستورالعمل ها تاکید شد .پس از مشخص شدن اعضای ستاد حکم آن
ها توسط فرماندار امضا می شود.
مرادی اعضای اصلی ستاد «بازآفرینی شهری» کمیجان را شهرداری،
اداره راه و شهرسازی ،میراث فرهنگی ،بنیاد مسکن و نظام مهندسی
دانست.

شهردار کمیجان مطرح کرد :برنامه شهرداری در مدیریت شهر بر پایه فرهنگ خواهد بود
شهردار کمیجان مطرح کرد :در برنامه توسعه آتی سرمایه گذاری بر روی شهروند اسالمی خواهد بود
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محمود مرادی شهردار کمیجان در دیدار با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان کمیجان با اشاره به حقوق شهروندی
به گزارش سالم کمیجان؛ مرادی شهردار کمیجان در اولین دیدار با حجت االسالم مقدسی پور امام جمعه کمیجان بیان کرد :با
حمایت های معنوی امام جمعه ،علما ،فرهیختگان و اعضای ستاد ،میتوانیم در فرصت به دست آمده توسعه شهرسازی را که مبتنی بر گفت :شهر خوب را نه یک شهردار خوب ،بلکه شهروندان خوب آن را می سازند ،شهروندی که به درستی حقوق و تکالیف
شهروندی را آموزش دیده باشد در ساخت و توسعه شهر نقش مهمی را ایفا میکند .آموزش و پرورش نقش مهمی را در
فرهنگ خواهد بود را در شهر پیاده سازی نماییم.
مرادی در ادامه این جلسه گفت :شهرها از مجموع واحد های مسکونی شکل می گیرند .ما اگر بتوانیم مسکن به معنی واقعی کلمه آموزش و ساخت این شهروند دارد.
برنامه شهرداری در مدیریت شهر بر پایه فرهنگ خواهد بود
را در شهر به عنوان آجر های شکل دهنده ساختمان شهر بر پایه موازین شرعی و معماری اسالمی بسازیم و از طرفی شهروند
شهردار کمیجان تصریح کرد :برنامه شهرداری در مدیریت شهر در طی چهار سال آینده بر پایه فرهنگ خواهد بود،
اسالمی تربیت کنیم قطعا در آینده نه چندان دور به پایداری توسعه یا همان توسعه پایدار دست خواهیم یافت.
همکاری جامعه فرهنگی در شکل گیری و تدوین سند توسعه پایدار شهر یک الزام اجتماعی است.
در برنامه توسعه آتی سرمایه گذاری بر روی شهروند اسالمی خواهد بود
محمود مرادی در این دیدار بر همکاری های متقابل شهرداری و آموزش و پرورش در بحث ارتقاء حقوق شهروندی ،اجرای
شهردار کمیجان تصریح کرد :اساس و شاه بیت کار ما در برنامه توسعه آتی سرمایه گذاری بر روی شهروند اسالمی خواهد بود.
طرح شهرداران مدارس ،آموزش مدیریت پسماند به دانش آموزان ،تجلیل و تکریم از مقام معلمان ،توجه و حمایت از
چون اعتقاد داریم شهر اسالمی محصول اندیشه و فکر شهروند اسالمی است.
تولیدات فرهنگی دانش آموزان و معلمان ،استعداد یابی نخبگان تحصیلی و حمایت های مالی و معنوی از آنها ،همکاری
مردای تاکید کرد :ما نمی توانیم از آبشخور فرهنگ غرب که اساس آن تفکرات انسان محوری است سیراب شویم بعد انتظار
های مشترک پیرامون حفظ تاریخ و فرهنگ منطقه کمیجان ،ارتقاء کیفیت محل های آموزشی و  ..تاکید کرد.
داشته باشیم شهر هایمان اسالمی و خدا محور باشد.
وی در ادامه افزود :مساجد ،تکایا و هیئت های مذهبی حلقه وصل مدیریت شهری با مردم خواهد بود و ما قطعا در آینده از ظرفیت وی در ادامه افزود :جامعه فرهنگی شهرستان سه نماینده شایسته در بین اعضای شورای شهر دارند و این نشان از اعتبار
اجتماعی و مقبولیت باالی فرهنگیان شهرستان است.
این اماکن مقدس برای اداره مشارکتی شهر استفاده خواهیم کرد و درخواست داریم علما و بخصوص امام جمعه محترم ما را در
موسوی رئیس اداره آموزش و پرورش کمیجان با اشاره به توانمندی های فرهنگی شهرستان در حوزه تاریخ و سرمایه های
تحقق این برنامه ها یاری نمایند.
اجتماعی ،بیان کرد :نگاه توسعه ای از مجرای فرهنگ یک نگاه کامال علمی ،آگاهانه و منطقی است که باید سال های پیش
شهردار باید فارغ از جناح بندی ها برنامه توسعه و عمران شهر را اجرا کند
حجت االسالم مقدسی پور امام جمعه کمیجان شهرداری را تاثیر گذار ترین نهاد شهر برشمرد و بیان کرد :شهردار باید بتواند فارغ در این کشور اجرایی می شد.
رئیس آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد :در تعامل آموزش و پرورش و مدیریت شهری هیچ مانعی را پیش رو نمی
از جناح بندی های سیاسی و حزبی و گروهی برنامه توسعه و عمران شهر را با مشارکت و همدلی مردم پیش ببرد.
بینیم و جامعه فرهنگی شهرستان از این مباحث به شدت استقبال می کند.

شهردار کمیجان تصریح کرد :طبق ماده  ۸۵قانون اصناف ،مجمع امور صنفی موظف به تشکیل کارگروهی با دبیری شهردار است تا نسبت به راهاندازی
این بازار روزها تصمیم گیری شود.
استفاده از توان کسبه بومی؛ سیاست «روز بازارها»
مرادی با تاکید بر اینکه در «چهارشنبه بازار» باید از کسبه و ساکنان بومی استفاده شود ،گفت :در کارگروه بازار روز کمیجان ،تغییر مکان ،زمان و
معرفی کسبه ،تنوع عرضه محصوالت در بازار روز و نظارت بر قیمت ،برعهده کارگروه موضوع ماده  ۸۵قانون نظام صنفی است.
شهردار کمیجان افزود :ما در قانون شهرداریها تنها میتوانیم از بازارهای محلی حمایت کنیم .بازارهای محلی مکانی برای فروش تولیدات محلی و
بومی از جمله صنایع دستی و مشاغل خانگی است ،اما به این شکل که عدهای از شهرهای دیگر در یک روز خاص به صورت بسیار به کمیجان بیایند و
کاالی خود را عرضه کنند ،با قانون شهرداریها مغایرت دارد.
مرادی از ایجاد بازار محلی_سنتی در کمیجان خبر داد و خاطرنشان کرد :یکی از برنامههای بلندمدت شهرداری ایجاد یک بازار محلی به شیوه سنتی در
کمیجان است که هدف آن کاهش واسطهها و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده است تا تولیدکنندگان خود شهرستان در این بازارها
حضور پیدا کرده و محصوالت باغی و کارگاهی خود را به فروش برسانند.

کد خبر۳۳۹۰۴ :
تاریخ انتشار ۲۱ :آذر ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۶
شهردار کمیجان تاکید کرد
اهمیت نقش خانواده و زنان در توسعه شهری پایدار/انتخاب مشاور امور بانوان اولویت برنامههای مدیریت شهری
شهردار کمیجان بر اهمیت نقش خانواده و زنان در توسعه شهری پایدار تاکید کرد و گفت :می توانیم با کمک گرفتن از اندیشه و تفکرات این قشر از جامعه و حضور در برنامه های مدیریت شهری ،تحولی اساسی در این
شهرستان ایجاد کنیم.
به گزارش دیار آفتاب؛ مرادی شهردار کمیجان در گفتگو با خبرنگار سالم کمیجان؛ با تاکید بر نقش خانواده و زنان در توسعه پایدار شهری گفت :در توسعه پایدار شهری خانواده و زنان نقش اثرگذاری دارند .اسالم در
چارچوب موازین شرعی هیچ فعالیت اجتماعی را برای این قشر از جامعه محدود نکرده است و آنان می تواند در یک جامعه اسالمی همپای مردان مراحل کمال را بپیمایند.
مرادی افزود :برنامه کاری شهرداری برای رسیدن به توسعه پایدار متوازن در شهر بر پایه فرهنگ تدوین شده است و بانوان سهمی مناسب ،با نسبت جمعیتی خود در این برنامه دارند.
وی استعداد و توانمندی بانوان کمیجانی را بینظیر برشمرد و گفت :می توانیم با کمک گرفتن از اندیشه و تفکرات این قشر از جامعه و حضور در برنامه های مدیریت شهری تحولی اساسی در شهرستان ایجاد کنیم.
شهردار کمیجان تصریح کرد :در اولین گام در حوزه زنان ،جلسه ای با بانوان فرهیخته شهرستان کمیجان برای شناخت توانمندی ها و استعداد آنان در حوزه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی و ورزشی برگزار شد.
مرادی انتخاب مشاور خانم در مدیریت شهرداری را یکی از اولویت های برنامه های توسعه پایدار شهری دانست و گفت :در راستای جلب مشارکت حداکثری بانوان در توسعه همهجانبه شهرستان و حضور موثر آنان در عرصه
مدیریت شهری که نیاز به تشریک مساعی و استفاده از توان متخصصان زن دارد ،انتخاب مشاور امور بانوان را در دستور کار شهردار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد :پس از انتخاب مشاور خانم و شناخت توانمندی های زنان شهرستان ،جشنواره ای از فعالیت های بانوان در راستای افزایش استعداد و توانمندیهای بانوان شهرستان تا پایان سال برگزار میکنیم.

کد خبر۳۳۷۹۵ :
تاریخ انتشار ۱۸ :آذر ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۶

کد خبر۳۲۴۵۹ :
تاریخ انتشار ۲۲ :آبان ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۶

شهردار کمیجان اعالم کرد
شهردار کمیجان مطرح کرد
آماده باش کامل نیروهای شهرداری کمیجان
نبود امکانات مناسب برای مدیریت بحران در کمیجان
شهردار کمیجان گفت :تمامی نیروهای شهرداری کمیجان در حالت آماده باش کامل به سر میبرند و در
شهردار کمیجان گفت :متاسفانه امکانات مدیریت شهری در این شهرستان به هیچ وجه مناسب نبوده و نیاز به بهسازی تجهیزات است.
به گزارش دیار آفتاب؛ مرادی شهردار کمیجان در گفتگو با خبرنگار سالم کمیجان رفع مشکالت شهرها را در پیگیری و رفع مشکالت روستاها و شهرهای صورت اعالم ستاد بحران استان ،برای اعزام نیرو و تجهیزات به مناطق حادثه دیده کشور آمادگی الزم
کوچک دانست و گفت :اگر امروز مرکز استان دچار بحران های اجتماعی ،حاشیهنشینی ،بیکاری است باید علت آن را در بی توجهی به روستاها و شهرهای وجود دارد.
به گزارش دیار آفتاب؛ محمود مرادی شهردار کمیجان در گفتگو با خبرنگار سالم کمیجان گفت :ستاد
کوچک مانند کمیجان جستجو کرد.
بحران شهرستان کمیجان در دقایق اولیه پس از وقوع زلزله شب گذشته در استان های غربی کشور تشکیل
وی در ادامه با انتقاد از درآمدهای محدود شهرداری ها ،بیان کرد :شهرداری های کوچک با این منابع محدود ،به هیچ وجه قادر به تامین منابع مالی مورد
جلسه داد و پس از این جلسه اعضای مدیریت بحران شهرداری از بیمارستان و مرکز اورژانس شهرستان به
نیاز شهر و حتی حقوق جاری کارکنان خود نیستند و دولت باید فکری اساسی به حال درآمدهای پایدار آنها کند.
منظور ارزیابی آماده باش دستگاههای خدمات رسان بازدید کردند.
شهردار کمیجان تصریح کرد :در حوزه اقتصاد شهری ،شهرستان کمیجان نه تنها نتوانسته در سالهای گذشته جذب سرمایهگذار خارجی داشته باشد بلکه
وی در ادامه افزود :تمامی نیروهای شهرداری کمیجان در حالت آماده باش کامل به سر میبرند و در صورت
بخش عمدهای از سرمایه های این شهر سال هاست که به دالیل مختلف به شهرهای بزرگ منتقل می شود.
اعالم ستاد بحران استان ،برای اعزام نیرو و تجهیزات به مناطق حادثه دیده کشور آمادگی الزم وجود دارد.
شهردار کمیجان در پایان امکانات مدیریت بحران را در شهر کمیجان نامطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد :متاسفانه امکانات مدیریت شهری به هیچ وجه
مردای تصریح کرد :شدت زلزله در شهر کمیجان پایین بوده و هیچ گونه آسیبی به زیرساختهای شهری
مناسب نبوده و نیاز به بهسازی تجهیزات است.
وارد نشده است .جای هیچگونه نگرانی نیست و شهروندان می توانند به دور از تشویش از تمامی امکانات
انتهای پیام/م
شهری بهرهمند شوند.
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اهم اقدامات انجام شده توسط واحد فضاي سبز
کاشت گیاهان داروی

باتوجه به اهمیت گیاهان دارویي دراشتغالزایي و درآمدباال درسطوح خیلی کم  ،وپتانسیل
خیلی خوب منطقه درتولیداین گیاهان وباالرفتن راندمان آب مصرفی  ،این طرح برای اولین
بار درفضای سبزشهري بااهداف چندمنظوره به شرح ذيل شروع شده است :
ایجاداشتغال پایدارباالبردن راندمان استفاده از فضاي سبز آشنائی وبرخورداری شهروندان ازگیاهان دارویایجادمحیطی برای افزایش تحرک و نشاط اجتماعیجذب گردشگرتبدیل شهرستان به یکی ازبرندهای توليد گیاهان دارویياقدامات انجام شده دراین راستادریک سال اخیربه شرح ذیل میباشد:
تهیه نهال زرشک ،گل سرخ ،الوندا ،آویشن وعناب وکاشت آنهادرپارکهاونقاط مختلفشهر
ایجادباغ گل محمدی درپارک نشاط با 6000اصله گلکاشت  ۴۰۰۰اصله گل محمدی و ۴۰۰اصله انواع توت درپیاده راه ایجاده شده درحاشيهرودخانه ازپارک شهرداری تا استخرآلیس
 کاشت گل گاوزبان به تعداد۱۰۰۰بوته درپارک نشاط وسایرنقاط شهر کاشت زعفران به مساحت ۱۵۰۰مترمربع درپارک نشاطکاشت زرشک خوراکی به تعداد۴۰۰اصله برای اولین بارکاشت عناب به تعداد۲۰۰اصله درپارک نشاطکاشت سنجدبه تعداد۶۰۰اصله درنقاط مختلف شهروپارک نشاط -کاشت آویشن واسطوخدوس درپارک نشاط

مدیریت آبیاری فضای سبز

-تجهیزچاه آرامستان وبهره برداري از آن باهزینه ۱۰۰میلیون تومان

لوله گذاری درمسیرهای مختلف برای انتقال آب فضای سبزبه محله های انارعیسی آبادوبلوارکنارگذربطول ۴کیلومتر-لوله گذاری برای انتقال آب فضای سبزبه پارک نشاط بطول ۴کیلومتر

-استفاده ازروان آبهای فصلی باالدست پارک نشاط درآبیاری درختان

-انتقال آب یک چشمه باالدستي برای تامین آب شرب وآبیاری درختان پارک جنگلی

-استفاده ازپس آب استخردرفضای سبزشهری

دراین راستا با ایجادتمهیدات الزم ازجمله لوله گذاری ،موفق شدیم که مقدارزیادی ازپس آب استخرراواردشبکه آبرسانی فضای

سبزکنیم ودرصدقابل توجهی ازفضای سبزرابا این روش آبياري مي كنيم که با این عمل توانستیم یک تهدیدرابه یک فرصت تبدیل
کنیم(جاداردازمدیریت استخرآلیس هم بخاطرهمکاري خوبشان تشکرکنیم)

-استفاده از گونه هاي مقاوم به خشكي مانند زيتون تلخ و گل محمدي در بحث مديريت بهينه مصرف آب

•تولیدنهال گل سرخ ونشاگلدانی گل گاوزبان به تعداد۵۰۰۰گلدان درگلخانه شهرداري
•هرس و فرم دهی درختان سرو در سطح شهر
•کاشت گل الله درنقاط مختلف شهردرعیدنوروز

آيا مي دانيد ؟؟؟

فضاي سبز شهركميجان در حال حاضر

•کاشت گلهای زینتی و نهال دربلوارشهرداری وهمدان ونیزحاشیه پیاده رو انار

كه بيش از  98درصد

•ایجاددیوارسبزدرحاشیه دیوارارمستان

سيراب مي گردد .

 13هكتار

مي باشد

آن از طريق آبياري قطره اي و باراني
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حقوقي
 – 1اقامه دعوی حقوقی وکیفری مرتبط با شهرداری
 – 2ارائه مشاوره حقوقی به واحدهای شهرداری
 – 3دفاع از حقوق پرسنل شهرداری در خصوص دعاوی مطروحه به طرفیت شهرداری
 -4تهیه وتدوین تعداد  40فقره توافقنامه تفکیک  ،تملک  ،تغییرکاربری وصورتجلسه :
 -5تهیه لوایح حقوقی
 -6تنظیم تعداد  9فقره قرارداد پیمانکاری:
 -7پیگیری مطالبات شهرداری از طریق مراجع قضایی
 -8پاسخ به دادخواست های دیوان عدالت اداری وتنظیم الیحه جهت ارسال به دیوان
 -9مراجعه به دادگستری جهت صدوراجرائیه  ،توقیف اموال و.....
 – 10مراجعه به دادگستری  ،دادسرا  ،شورای حل اختالف ،کالنتری و  ....در ارتباط با امور محوله
 – 11برگزاری مناقصه ومزایده
 -12انجام سایر امور محوله طبق دستور مستقیم شهردار وانجام سایر وظایف مربوط به شغل
 -13پیگیری واخذ سند امالک متعلق به شهرداری
 -14تملک امالک واقع در معبر
 -15پیگیری ودریافت کارشناسی امالک در معبر
 -16تفکیک  4مورد زمین ودریافت قدرالسهم شهرداری

شرح اقدامات حقوقی

تعداد پرونده

پرونده در حال رسیدگی

تعدادپرونده مختومه

دعاوی مطروحه در دادگاه ودیوان

7فقره

 6فقره

1فقره

دعاوی مطروحه در شورای حل اختالف

 37فقره

 11فقره

 26فقره

دعاوی مطروحه در هیات حل اختالف استان

2فقره

2فقره

-

جمع کل

 46فقره

 19فقره

 27فقره

درآمد
رديف

شرح

مبلغ (ريال)

1

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

34/255/113/894

2

درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

7/065/839/963

3

بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

8/219/175/790

4

درآمدهاي حاصل از وجوه واموال شهرداري

728/256/663

5

كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي

1/923/000/000

6

اعانات و هدايا ودارايي ها

4/536/365/360

7

ساير منابع تأمين اعتبار

3/706/749/519

جمع كل (ريال)

بخش هاي درآمدزا در هر مجموعه به مصابه شرياني حياتي

براي اجراي امور عمراني  ،خدماتي  ،فرهنگي و هزينه هاي

جاري مي باشد و ايجاد خلل در آنها عم ً
ال همه برنامه هاي پيش
رو را ناكام باقي مي گذارد  .با توجه به اين مهم شهرداري

كميجان با به كارگيري راهكارهاي مناسب نسبت به كسب درآمد
به ويژه درآمدهاي پايدار اقدام نموده است  ،كه اين امر بدون

60/434/501/189

ترديد زمينه ساز اصلي ارائه خدمات مناسب به شهروندان است .

مالي

جدول هزينه هاي شهرداري
رديف

شرح حساب

عملكرد شش ماهه دوم سال
(96ريال)

عملكرد  8ماهه
سال (97ريال)

1

وظيفه خدمات اداري

7/372/290/000

4/917/208/000

2

وظيفه خدمات شهري

6/033/987/000

6/988/105/000

3

هزينه هاي عمراني

19/723/294/000

11/032/000/000

33/129/571/000

22/937/313/000

جمع كل

رديف
1

2

شرح
بودجه سال 1396

بودجه سال 1397

مبلغ (ريال)
بودجه مصوب

24/200/000/000

بودجه تحقق يافته

52/955/000/000

بودجه مصوب

39/160/000/000

بودجه تحقق يافته تا 97/8/30

31/845/215/000

اعتبارات اخذ شده از محل اعتبارات دولتي (كمك عمراني دولت)
سال 96

3/080/000/000

سال 97

3/470/000/000

•برگزاري همايش هاي ملي در شهر محالت و مشهد با محوريت حسابداري تعهدي و خزانه
داري

سرانه بودجه هر شهروند

•اخذ مجوز شورا جهت اجراي حسابداري تعهدي  ،آموزش همكاران جهت شروع
حسابداري تعهدي

•تهيه طرح هاي توجيهي جهت اخذ تسهيالت از سازمان شهرداريها شامل كارگاه شن و
ماسه  ،نيروگاه توليد برق خورشيدي

•تهيه پيش نويس طرح طسنيم (طرح ساماندهي نظام يكپارچه مطالبات) و پيگيري جهت
اجراي استاني و كشوري

•رشد  100درصدي تفريغ بودجه سال  1396نسبت به سال 1395

•رشد  80درصدي پيش بيني بودجه سال  1397نسبت به سال 1396

تفريغ بودجه سال 1396

شهرداري كميجان با رشد  118درصد
به مبلغ  52/955/000/000ريال

در سالهاي اخير به شرح ذيل بوده است :
سرانه بودجه هر شهروند در سال 94

 2/930/000ريال

سرانه بودجه هر شهروند در سال 95

 2/880/000ريال

سرانه بودجه هر شهروند در سال 96

 5/793/000ريال

رسيده است .

•انعقاد قرارداد خريد نرم افزارهاي مالي  ،محاسباتي  ،اموال  ،خزانه داري  ،درآمد ،
•سرمايه گذاري

•استرداد ماليات برارزش افزوده موضوع تبصره  7ماده  17قانون ماليات بر ارزش افزوده تا
تاريخ 97/3/31

•اجراي بيمه ساختماني شهروندان در مقابل مخاطرات طبيعي و حوادث غيرمترقبه به استناد
بند  12ضوابط درآمدي و هزينه كرد اعتبارات بخشنامه بودجه سال 97

•پيگيري و دريافت قيريارانه اي از سهميه راه روستايي جهت پروژه آسفالت بلوار شيخ
عبدالنبي وفسي به ارزش  8/000/000/000ريال

شهرداري كميجان در سال  1396مبلغ

•كمك مالي جهت برگزاري مراسمات ملي و مذهبي

سنوات گذشته از ادارات دولتي كميجان را به

•تجهيز ماشين آالت شهرداري به دستگاه GPS

 4/223/260/000ريال بابت بدهي عوارض
صورت اسناد خزانه اسالمي وصول نموده است .

آيا
ي دان
م

يد :
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اهم اقدامات انجام شده واحد واحد خدمات شهري
•توزيع2000عدد كيسه زباله نانودر روز طبيعت در وروديهاي سطح شهر
•جمع آوري سطل هاي غير استاندارد زباله ازسطح شهر40 :مورد
•حذف پايه تابلوهاي غيراستاندارد وتابلوهاي اضافه درسطح شهر
•حذف سرعت گيرهاي غير استاندارد 7 :مورد

•ترمیم پل های سطح شهر و رفع گرفتگی آنها 25 :مورد

•نورپردازي يادمان شهدا ي گمنام  ،ميدان دانشگاه واصالح نورپردازي ميدان معلم
•اجراي پيش سردخانه كشتارگاه ورفع نواقص سالن كشتارگاه
•ساخت پايه هاي تبليغاتي ونصب آن درورودي ها
•لكه گيري آسفالت درسطح شهر

•تهيه ونصب پايه بولتهاي بلوار آيت اله مليحي (ره)
•بازيد ازمسيل هاي سيالب واليه روبي

•بازديد از ست هاي ورزشي ووسايل بازي وترميم آنها
•رنگ آميزي جداول ميادين و خيابانها

•خط كشي عابر پياده و سرعت گاه هاي سطح شهر

•تخريب منازل فاقد سكنه ودر حال ريزش 20 :مورد

•ساخت آالچيق ونصب درپارك نشاط  ،آب نماي شهرداري وقنات حسن آباد

•تهيه ونصب 30عدد سطل زباله مكانيزه و شستشو و رنگ آميزي سطل هاي مكانيزه موجود درسطح شهر
•تسطيح ونصب وسايل بازي درمحله عيسي اباد

•جمع آوري زباله هاي رها شده درزمين هاي فاقد ديوار/الستيك هاي فرسوده درسطح شهر
•جمع آوري سدمعبر درسطح شهر40مورد

•ساخت ايستگاه انتظار براي مسافران4مورد ونصب آن درسطح شهر

•نصب تابلو و عالئم راهنمائی و رانندگی واصالح وترميم تابلوهاي موجود  50 :مورد
•اصالح پل كوي شهيد كوخايي وپل عرضي بلوارآيت اله مليحي(ره)

•اصالح كانال آب كشاورزي درميدان فخرالدين عراقي ،كوي رسالت و روبروي ساختمان فرمانداري
•همكاري باسپاه دربرگزاري جشن دهه كرامت درپارك شهر
•نصب تمثال شهدا دربلوارآيت اله مليحي(ره)

•مخلوط ريزي و تسطيح پياده راه بلوار آيت اله مليحي(ره)

•تزئين ميني بوس قديمي براي بازديد عيد نوروز (ميدان معلم)
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اقدامات انجام شده توسط واحد روابط عمومي
•نصب سفره نمادین هفت سین در میادین شهر به مناسبت عید نوروز
•برگزاري جشنواره آش هاي سنتي
•برگزاري جشنواره سفره هفت سين
•ارائه دست آورد های بانوان شهر در نمایشگاه به مناسبت هفته فرهنگي شهرستان
•آذين بندي سطح شهر به مناسبت هاي مختلف ملي و مذهبي
•پشتيباني و مشارکت با پايگاه هاي بسيج و هيئات مذهبي و سمن ها جهت برگزاري هرچه با
شکوه تر مراسم هاي مذهبي و ملي
•تقدير از شهروندان خوش حساب پيرامون واريز عوارض ساليانه
•نصب پوستر  ،اطالعيه  ،تصاوير و پيامهاي تبليغاتي،اجتماعي فرهنگي،ورزشي،بهداشتي ،اطالع
رساني و مناسبتهاي ملي ومذهبي درتابلو اعالنات شهرداري
•هماهنگي و تهيه شاخه گل جهت غبارروبي گلزار شهدا
•بررسي صندوق پيشنهادها وانتقادات وپيگيري درخواستها و رفع نواقص وکمبودها
•اجراي طرح تكريم ارباب رجوع به طور مستمر
•هماهنگي جهت برگزاري جلسات كارگروه فرهنگي شهرداري
•هماهنگي جهت بازديد دانش آموزان از گلخانه شهرداري و آموزش هاي الزم پيرامون قلمه
زدن
•همكاري در برگزاري نماز عيد فطر
•همكاري در برگزاري جشن  19بهمن كميجان
•تجليل از جانبازان شاغل در شهرداري و ديدار با خانواده شهدا
•همكاري با آموزش و پرورش در برپايي جايگاه مراسم  13آبان روز دانش آموز
•ديدار با بازنشستگان شهرداري
•هماهنگي با شبكه بهداشت در راستاي آموزش كاركنان و كارگران شهرداري
•تقدير از معلمان نمونه سال  97شهركميجان
•برگزاري مانور و مراسم به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشاني و ايمني

شهروند مشاركت جو  ،شهرداري پاسخگو
جهت ارتباط مستقيم با شهردار و ثبت درخواست ها
 ،نظرات و ايده هاي خود به پايگاه اطالع رساني
شهرداري كميجان به آدرس
 www.komijan.irمراجعه فرماييد .

آتش نشاني

انجام  85مورد عمليات مختلف توسط واحد آتش نشاني شامل  62مورد
عمليات اطفاء حريق و  23مورد عمليات امداد و نجات
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فني و شهرسازي

پروانه هاي ساختماني صادره :

تعدادپروانه هاي صادره

كل مساحت زيربنا

كل واحدهاي تجاري

مساحت واحدهاي تجاري

تعدادكل واحدهاي مسكوني

مساحت كل واحدهاي مسكوني

 82فقره

 16467مترمربع

28

839

103

11431

عملكرد كميسيون ماده :100
عنوان

تعداد پرونده مطرح شده

تعداد آراء صادره

تعداد جلسات

كميسيون بدوي ماده 100

76

76

8

كميسيون تجديدنظر ماده 100

21

21

4

ردیف

عنوان

تعداد

1

پرونده در دست اقدام ماده صد

8مورد

2

پرونده های در دست اقدام جهت صدور پروانه

 10مورد

3

پرونده های مطروحه در كميسيون ماده پنج استان

 8مورد

5

پرونده های سطح شهر تشکیل شده

146مورد

6

پرونده تفکیکی

16مورد

8

تعداد استعالمات پاسخ داده شده(اعم از ادارات آب،برق،بانکها ،دفترخانه
اسنادرسمی،ثبت اسناد،بنگاهها

320مورد

9

تعداد استعالمات ارسال شده

488مورد

10

تعداد بازدید های انجام شده

412مورد

11

اخطارهای صادر شده (صدور اخطار جهت ساخت و سازهاي غيرمجاز)

 62مورد

12

صدور پايان كار ساختمان

9مورد

13

صدورعدم خالف

 31مورد

14

صدور دستور نقشه ساختمان

 139مورد

اهم اقدامات انجام شده توسط واحد عمران

عنوان طرح :

ادامه عملیات احداث ساختمان جدید شهرداری
مساحت  1200:متر مربع
اعتبار طرح  12 :ميليارد ريال
پیشرفت فیزیکی 100 :درصد
ميزان هزینه كرد اجرای کل پروژه 20 :میلیارد ريال

عنوان طرح :

اجرای پروژه زیر سازی و روسازی بلوار شیخ

عبدالنبی وفسی

مساحت 15400 :متر مربع

اعتبار 7/6 :ميلياردریال

عنوان طرح :
جدولگذاری و جدا سازی فضای سبز در معابر
سطح شهر
بطول 2926 :متر
اعتبار  3/160/000/000 :ریال
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عنوان طرح :

احداث بلوار ورودي از سمت همدان :
 جدولگذاري به طول  2253متر و با اعتباری بالغ بر 2/150/000/000ریال
 تامین مصالح الیه اساس بلوار همدان و اجرایقسمتی از آن (ضلع غربی) با اعتباری بالغ بر
 1/200/000/000ریال

عنوان طرح :

اجرای پروزه آسفالت خیابانها و کوچه ها
آزادگان دوم  ،شهید محمود کمیجانی ف صفا ،
شهید امینی و ...

مساحت 22500 :متر مربع
اعتبار 8 :ميليارد ريال

عنوان طرح :
احداث پارک محله ای در خیابان سپاه
مساحت 600 :متر مربع
اعتبار1/000/000/000 :ریال
پیشرفت فیزیکی 80 :درصد

عنوان طرح :

بهسازی محیطی و محوطه سازی در

آرامستان کمیجان و میدان امام علی

(ع) جهت ایجاد فضای سبز
ا اعتبار140/000/0000 :

عنوان طرح :
يكي از مهمترين پروژه هاي در دست اقدام ،
بازنگري طرح جامع شهر مي باشد كه شركت
مشاور در حال تهيه آن بوده و تاكنون جلسات
متعددي جهت بررسي آن تشكيل گرديده است و
اميد آن مي رود كه تا پايان جاري به تصويب برسد .

عنوان طرح :
اجرای دیوار ساحلی در پارک
شهرداری
مساحت 735 :متر مربع
اعتبار 900/000/000 :ریال

عنوان طرح :
برگزاري جلسات ستاد بازآفريني شهري
جهت دريافت اعتبارات ،بهسازي و
تسهيل در صدور پروانه ساختماني جهت
بافت فرسوده

عنوان طرح :
محوطه سازی و احداث پارک شهرداری
(فاز اول)
مساحت450 :متر مربع
اعتبار 480/000/000 :ریال

عنوان طرح :

اجرای فاز اول محوطه سازی تفرجگاه حسن

آباد

اعتبار 1/000/000/000 :ریال

عنوان طرح :
احداث فاز اول مجتمع خدماتی – رفاهی
مساحت 88 :متر مربع
عتبار 1/000/000/000 :ریال

