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وزنامه ای برای همه ر

رهبر معظم انقالب اسالمی: 
شهرداری باید روح خدمتگزاری 

و اخالص را بیشتر از جاهای دیگر 
داشته باشد

پیام شورا

مجموعه اقدامات شهرداری و شورای شهر

حسن آباد، نگینی در دل کویر
با جاذبه های طبیعی گردشگری
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ویژه نامه شهر حسن آباد اصفهان  || پنجشنبه 18 شهریور ماه 1395  || ضمیمه شماره 248 روزنامه کثیراالنتشار کیمیای وطن

پیام شورا
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم و درود به ارواح طیبه شهدا و روح مطهر بنیانگذار 
خمینی  امام  حضرت  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
)ره( و سالم و درود به بزرگ پرچمدار راه و مکتب امام؛ 
العظمی  اهلل  آیت  حضرت  انقالب  فرزانه  و  معظم  رهبر 
امام خامنه ای ) دامت توفیقاته ( و سالم و درود به مردم 

والیتمدار و همیشه در صحنه ی شهر حسن آباد
نظام  در  نهاد  ترین  مردمی  اسالمی  شوراهای  امروز 
مقدس جمهوری اسالمی است که بر اساس فصل هفتم 
یافته  تبلور  و  تحقق  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
تر  گذاری و مردمی  اثر   ، است. هیچ نهادی به وسعت 
که باید در  کشور نیست.این یک امنت است  از شورا در 

جهت تقویت آن کوشید.
بر عملکرد مجموعه  پیگیری مطالبات مردم و نظارت 
های  برنامه  جمله  از  قوانین،  چارچوب  در  شهرداری 
که با شروع دوره  اصلی شورا در هر زمان و مکانی است 
این  در  ای  تازه  و  بزرگ  خیزش  شهر،  شورای  چهارم 
زمینه مخصوصا توزیع عادالنه و متوازن خدمات و رفع 
محرومیت از سیمای شهر شروع و به واسطه یک سلسله 
برنامه ریزی های اصولی و و خالق، افق جدیدی در راه 

رسیدن به اهداف تعریف شده گشوده شد.
یکی از بزرگترین نعمت های الهی توفیق خدمات رسانی 
زندگی کیفیت  ارتقای  و  بهبود  برای  تالش  و  مردم   به 

 است.
این مهم با همدلی، همفکری، رفاقت و درایت اعضای 
کنار نیروی جوانی و تخصص، تاثیر بسزایی در  شورا در 
داشته  مردم،  به  خدمات  ارایه  و  شورا  اهداف  پیشبرد 
است. خدمت به مردم شریف حسن آباد به عنوان خادم 
و  ها  سختی  فرودها،  و  فراز  با  گرچه  ا شهر،  این  مردم 
خوشی ها و برخی بی مهری ها همراه بوده، اما برای ما 
که با نیتی خالصانه پای در عرصه خدمتگزاری نهاده ایم 
سرشار از حالوت و احساس نزدیکی به مردم بوده است؛ 
کرده و ما را  که به همشهریان خود اعتماد  همان مردمی 
الیق تصدی این مسئولیت سنگین دانسته اند. همان 

مردمی که همواره یار، همراه و حمایتگر ما بوده اند.
شهر  اسالمی  شورای  سوی  از  نمایندگی  به  اینجانب 
و  محترم  شهردار  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  آباد  حسن 
دریغ،  بی  های  حمایت  از  شهرداری  بزرگ  ی  خانواده 
دلسوزانه، همراهی و همفکری روحانیون، خانواده ی 
پیشبرد  در  شهر  والیی  مردم  و  جانبازان  شهدا،  معظم 
آن  نتیجه  که  تعیین شده  از پیش  اهداف  و  برنامه ها 
گزارش پیش رو می باشد سپاسگزاری نموده و از پیشگاه 
مسالت  را  شهر  این  سربلندی  و  عزت  متعال   خداوند 

می نماید. 

پیام شهردار
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ومهربانی  رحمت  پیامبر  خداوندبر  وصلوات  درود 
حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی)ص(وخاندان 
وملکوتی  بلند  روح  به  ،درودوسالم  ومطهرش  ک  پا
بنیانگذارجمهوری اسالمی ایران وهمه شهدای عزیز 
،درود  آباد  شهرحسن  گرانقدر  شهدای  مخصوصا 
باعظمت حضرت ولی عصر)عج(  به پیشگاه  وسالم 
والیی  مردم  و  والیت  عظمای  مقام  برحقش  ونایب 

وشهیدپرور شهر حسن آباد.
نهاد  برمامنت  که  سپاس  را  همتا  بی  پروردگار 
مردم  به  خدمتگزاری  توفیق  وچندصباحی 
عطا  آبادرا  شهرحسن  وشهیدپرور  فهیم،بزرگوار 
همواره  که   را  متعال  حدخداوند  بی  ،سپاس  فرمود 
که درراه خدمت به خلق خدا  کسانی است  یار ویاور 
این  باشم  توانسته  حقیر  امیدوارم  دارند،  برمی  قدم 
وازتمام  قدرنهاده  را  منان  ایزد  منتهای  بی  لطف 
ودر  مند  بهره  راستا  این  در  خویش  وبضاعت  توان 
برداشته  مثبتی  قدم های  آباد  شهرحسن  اعتالی  راه 

باشم.
شهر  اسالمی  شورای  محترم  اعضای  همراهی  قطعا 
درجهت شناسایی نیازهای مردم والویت آن درانجام 
شهرداری  داشت،  وخواهد  داشته  بسزایی  تاثیر  امور 
وشورای اسالمی شهرحسن آباد نیز با رویکرد خدمت 
موجود  مالی  بضاعت  وبراساس  مردم  به  صادقانه 
درتنظیم بودجه ساالنه همواره نظر به حل مشکالت 
ودر  داشته  عزیز  شهروندان  حق  به  های  وخواسته 
این رهگذر پروژه های عمرانی وفعالیتهای فرهنگی 
به  است،توجه  نموده  گذاری  هدف  اساس  براین  را 
دغدغه  همواره  رو  پیش  مشکالت  ورفع  زیرساختها 
که امیدوارم درعمل موثر بوده  فکری مجموعه بوده  

باشد .
همدلی  شناخت  قدر  باید  راستا  دراین  آنچه  اما 
باشهرداری  وفرهیخته  فرهنگی  مردم  وهمراهی 

وشورای اسالمی شهر بوده اند.
محترم  اعضای  زحمات  از  می دانم  الزم  همچنین 
شورای اسالمی شهر حسن آباد تقدیر و تشکر به عمل 

آورم.
گزارش مختصری  آنچه پیش روی شماست  کنون  ا
وفرهنگی  عمرانی  های  فعالیت  اهم  از  است 
2/5سال  شهردرطول  اسالمی  وشورای  شهرداری 
وپرسنل  حقیر  خدمتگزاری  امیدوارم  که  گذشته 
حق  رضای  مورد  نیز  شهرداری  وزحمتکش  خدوم 
گرفته  قرار  شهرحسن آباد  بزرگوار  ومردم   تعالی 

باشد.  انشاءا...

پیام شهردار

همین صفحه

اقدام و عمل، ملت - دولت، امیدوار و استوار

| خدمت به مردم شریف حسن آباد 
خدمتی سرشار از حالوت است

| دغدغه شهرداری
توجه به زیرساخت ها 

و رفع مشکالت پیش روست

همین صفحه

  اقدامات عمرانی صفحه 2 و 3

  اقدامات فرهنگی اجتماعی صفحه 3 و 4

  پیگیری ها صفحه 4
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فاصله  در  اصفهان  شهرستان  ازتوابع  علیا  جرقویه  بخش  شهر  تنها  و  مرکز  آباد   حسن 
باشد. حسن آباد   115 کیلومتری مرکز شهرستان واقع ودارای آب هوای گرم وخشک می 
با جمعیتی بالغ بر 5000 نفر یکی از شرقی ترین شهرهای استان و  پیشه عمده مردم شهر 

کشاورزی، دامداری و بافندگی است. 

دریاچه نمک، تپه های ماسه ای، قنوات جاری، بنای دژکوه، برج های کبوتر و... از جاذبه های 
طبیعی ، تاریخی وگردشگری شهر می باشد . 

 حسن آباد با مردمی فرهنگی، والیتمدارو مذهبی، در طول 8 سال دفاع مقدس بیش از 
50 شهید و تعداد زیادی جانباز، ایثارگر و آزاده تقدیم انقالب نموده است. زبان و گویش مردم 

شهر معروف به زبان والیتی است که ریشه در زبان فارسی دری و پهلوی دارد.

از قدمت شهرنشینی  از بیست سال  در سال 1374 به شهر تبدیل شده و در طول بیش 
 مردم اقدامات بسیار زیادی از طرف شهرداری صورت گرفته وباعث ایجاد تغییرات گسترده و 

غیر قابل انکاری در چهره شهر شده است.



 گزارش عملکرد شهرداری

و شورای اسالمی شهر حسن آباد
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    اقـدامـات عمـرانـی

 اجرای بلوک فرش معابر سطح شهر 
به مساحت بالغ بر 30000متر 

 احداث پارکینگ شهرداری به 
مساحت 500 متر مربع

برگزاری کالسهای آموزشی ویژه 
پرسنل شهرداری

برگزاری جلسات ویژه غنی سازی 
اوقات فراغت دانش آموزان

برگزاری نمادین مراسم روز زمین پاک 
با همکاری آموزش و پرورش

 احداث استخر ذخیره آب مورد نیاز 
 فضای سبز شهر و تجهیز آن 

به ظرفیت 500 مترمکعب

 احداث بلوار شهروند در حاشیه 
باغ بانوان 

 آماده سازی، خرید وکاشت بیش از 2500 اصله درخت در بلوارهای اصلی شهر

سیستم نظارت تصویری ساختمان اداری شهرداری ، مهمانسرا و جایگاه سی احداث پد هوایی شهر حسن آباد
ان جی شهرداری

نصب تابلوهای راهنمای معابرشهری) کوچه ها، خیابانهاوپارکهای سطح شهر(

ایمن سازی پارکها شامل:محوطه سازی ،اجرای کف پوش در مجموعه های 
بازی و رنگ آمیزی کلیه مجموعه های بازی و ست های بدنسازی

احداث خانه سرایداری شهرداری به
 زیربنای 120 تر مربع

رنگ آمیزی  هرساله جداول سطح شهر و رنگ آمیزی محل عبور عابرین پیاده

نصب تابلو های خیرمقدم در ورودی وخروجی شهر و جایگاه سی ان جی تکمیل و رفع نواقص جایگاه سی ان جی شهرداری
)3*5(

محوطه سازی و اجرای بلوک فرش 
و نصب پایه چراغ حاشیه بسیج و 

بخشداری و کتابخانه عمومی شهر 
بمنظور استفاده عمومی

اجرای روشنایی بلوار دانشگاه و بلوار خلیج فارس و بلوار دشت جهان

 اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها 
در خصوص بناهای مخروبه  با خطرریزش 
ویا دارای مخاطرات بهداشتی،اجتماعی 

باستناد حکم مرجع قضایی)10 مورد(

تعویض و تعمیر کلیه چراغهای پارکی 
سطح شهروروشنایی میادین

محوطه سازی حاشیه شهرداری و 
سالن ورزشی پوریای ولی و نصب 

چراغ و نیمکت و ایجاد فضای سبز و 
ست ورزشی

زیر سازی و جدول گذاری سایت 
مسکن مهر

ارائه گزارش عملکرد بصورت سالیانه

جمع آوری منظم پسماند شهری 
)هر هفته سه نوبت( 

احداث ساختمان مهمانسرای 
شهرداری در2طبقه

 خرید یک دستگاه ماشین کمپرسی 
 نیمه سنگین ایسوزو 

احداث پل  در کوچه های سبحان 
، دوازده امام و شهید طیبی و 

حدفاصل کوچه شهید فاطمی و کوی 
دستجردوک

اصالح سرتقاطع های بلوار شهرداری 
و دانشگاه همراه با نصب چراغ و 

اجرای بلوک فرش

 اجرای عملیات امداد توسط اکیپ واحد 
آتش نشانی شهرداری به تعداد 20   مورد 
و همکاری در برگزاری مانور ها و جلسات و 

برگزاری کالسهای آموزش آتش نشانی

نصب تمثال شهدا در بلوار ورودی 
شهر و میادین 

احداث پارک محله ای دستجردوک 
 ساخت و نصب پایه های استندی جهت 

تبلیغات شهری به تعداد پنج مورد
 ساخت و نصب تابلوهای اعالنات 

 در سطح شهر 
برگزاری کالسهای اموزش عمومی 

امداد و نجات هالل احمر
همکاری با اداره آموزش و پرورش در 

جهت برگزاری مانور زلزله
تهیه طرح حاشیه مرکز خدمات 

رفاهی و پارک ورودی شهر 

تبدیل به احسن خودروهای سبک 
شهرداری)2مورد(

 حفظ ونگهداری وتعمیرات 
ماشین آالت شهرداری

برگزاری جلسات پرسش وپاسخ 
شهردار واعضای شورای اسالمی شهر

پیگیری مشکالت مرکز بهداشتی درمانی شهر حسن آ باد و مبارزه با بیماری 
سالک و بیماریهای شایع در بخش و شهر 

�باد
آ

هر حسن �
ه �ش رش و�ی

انجام حفاری جهت توسعه شبکه 
کابلی تلفن ثابت در شهرک فجر 

بطول 5000 متر 

نصب بنر و پالکارد و آذین بندی و 
چراغانی شهر به مناسبتهای مختلف



آسفالت معابر سطح شهر با اعتباری بالغ بر 8/600/000/000 ریال

پارک ورودی  به روایت تصویر

تاسیس وراه اندازی کانون 
فرهنگی،اجتماعی بانوان شهرداری

برگزاری جلسه کارگروه امنیتی 
اجتماعی در شهرداری حسن آباد 

برگزاری یادواره شهدا  بصورت 
ساالنه با همکاری حوزه بسیج

برگزاری مراسمات ملی و مذهبی اعم از راهپیمایی 22 بهمن 
،نماز عید سعید فطر، راهپیمایی روز قدس و ....

    اقـدامات فرهنـگی اجتماعـی

برگزاری همایش پیاده روی بانوان شهر به مناسبت والدت حضرت 
فاطمه )س( و  روز زن و همایش عفاف و حجاب

- لکه گیری و ترمیم ترانشه معابر سطح شهر
- احداث پارک ورودی شهر

 )خاکبرداری زیرسازی جدول گذاری ،بلوک فرش،نصب آبنما ، ایجاد فضای سبز و روشنایی(
- احداث باغ بزرگ بانوان به مساحت 2هکتار با پیشرفت فیزیکی بیش از50 و تالش درجهت 

بهره برداری از آن تا پایان سال
- احداث بلوار شهروند در حاشیه باغ بانوان به طول 250متر وعرض 40 
متر)خاکبرداری،خاکریزی،جدول گذاری، آسفالت،فضای سبز وروشنایی(

- بلوار دشت جهان
- تکمیل و بهره برداری از مرکز خدماتی رفاهی شهرداری

- اجرای عملیات کانیو گذاری در کوچه های معراج ،قصر ،مولوی، شهید صادقی، مسجد حسینیه
- مرمت و اصالح جوی آب و قنوات صحرای حسن آباد

- زیرسازی، کانیو گذاری وآسفالت  کوچه مسجد حسینیه
- آبیاری و سم پاشی و هرس درختان و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری

- خرید و کاشت بیش از 2500  اصله درخت در بلوار شهروند ودانشگاه و خلیج فارس و خیابان 
دفاع مقدس وبلوار شهرداری و قسمتی از خیابان استقالل وکاشت گل های فصلی باغچه های 

سطح شهر
- خرید ،نصب و بهره برداری سیستم درآمد شهرسازی و عوارض و ارتقای  سیستم اتوماسیون 

اداری و حسابداری وحقوق ودستمزد
- نصب چراغهای پرچمی ال ای دی در بلوار دانشگاه و خلیج فارس

- پیاده رو سازی بلوار دانشگاه و اجرای بلوک فرش و ایجاد فضای سبز
- خرید گل و گیاه و کاشت در میادین اصلی شهر

- خرید وتجهیز پارکها ومحلهای مناسب سطح شهر به روشنایی ونیمکتهای پارکی برای استفاده مردم
- انجام توافقات جهت آزادسازی وتعریض معابر براساس طرح جامع شهری به تعداد40 مورد 

وجمعا به مساحت
- آغاز عملیات ممیزی امالک سطح شهر

- آغاز عملیات بهنگام سازی کدهای پستی وپالک معابر سطح شهر
- تجهیز شهرداری به امکانات مورد نیاز درحوزه های مختلف

- برگزاری اولین جشنواره شعر به گویش محلی و موسیقی سنتی 
- پیگیری نصب سرعتکاه در نقاط مختلف شهر به تقاضای شهروندان

- تهیه طرح مجموعه فرهنگی شهر و تعیین تکلیف اراضی شهر حسن آباد
- حفاری گود زباله

- احداث ساختمان کانون بانوان شهرداری وتجهیز آن به امکانات مورد نیاز
- انجام مقدمات تدقیق حریم قانونی شهر

- تشکیل جلسات کمسیون ماده صد  )6 جلسه(
- واریز نیم درصد سهم کتابخانه ها و کمک جهت رونق کتابخانه و کتابخوانی

- اعمال تخفیف 37% هزینه های صدور پروانه ساختمانی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی

- تهیه نقشه و همکاری جهت ساخت مصلی در محل گلزار شهدا

حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز  و تامین آب با اعتباری بالغ بر 6/000/000/000 ریال

احداث باغ بانوان با اعتباری بالغ بر 2/000/000/000 ریال

اجرای بلوک فرش معابر سطح شهر با اعتباری بالغ بر 6/000/000/000 ریال

توافقات وآزادسازی به روایت تصویر

لکه گیری وترمیم ترانشه

سایر اقدامات

3 �باداقدامات عمرانی، فرهنگی و اجتماعی
آ

هر حسن �
ه �ش رش و�ی

رنگ آمیزی پایه های روشنایی تولیدجدول وکانیو موردنیاز درمحل 
بلوارها

نصب فانوس های راهنمایی 
ورانندگی درنقاط مختلف شهر پرسنل خدوم و زحمت کش شهرداری حسن آبادآبرسانی سیار دردوره بحران آب شرب
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بازدید معاونت سازمان میراث فرهنگی 
و صنایع گردشگری از مراکز صنایع دستی 

شهر حسن اباد

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه ها 
وهمچنین کمیته دائمی نهضت مطالعه 

مفید شهرستان اصفهان در شهرداری

پیگیری مشکالت آرد شهروندان 
و نانوایان

بررسی مسائل ومشکالت شهر 
 باحضورفرماندار محترم 

درمحل شهرداری

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ شهردار 
و اعضای شورای اسالمی شهر

پیگیری برگزاری نمازجمعه در شهر حسن آباد 
جلسات با روحانیت محترم شهر و دبیر شورای 

سیاستگذاری ائمه جمعه استان درمحل شهرداری

معرفی شهر ومشکالت مردم ازطریق 
برنامه های اصفهان امروز سیما و 

برنامه سفر با رادیو صدای مرکز اصفهان
پیگیری اختصاص شهدای گمنام 

برای شهر حسن آباد 

 حضور در جلسات شورای 
آموزش و پرورش جرقویه علیا 

بازدیدازخانواده معظم شهدا

بررسی مشکالت کمیته امداد جرقویه علیا و 
مقدمات استقالل آن با حضور مدیرکل محترم 
کمیته امداد امام خمینی)ره( در محل شهرداری

 بازدید مدیرکل راه و شهرسازی 
از شهر حسن اباد و برگزاری جلسه 

پیرامون رفع مشکالت موجود 
بازدید از مدارس شهر و کمک و مساعدت مالی و عمرانی به مدارس شهر

همکاری با اداره ورزش وجوانان وحضور در فعالیتهای ورزشی  

سایر اقدامات
- برگزاری جشن غدیر در دونوبت در مکان خیابان دژکوه و 

شهرداری حسن آباد همراه بابرنامه های شاد ومتنوع
- برگزاری جشن فجر انقالب در سالن ورزشی پوریای ولی

- ایجاد وب سایت شهرداری و انعکاس اخبار واطالعات شهر و 
شهرداری

- مساعدت و کمک به برگزاری مراسمات و جشن های ملی و 
مذهبی در سطح شهر

- برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کانون  بانوان شهرداری  به 
صورت سالیانه در محل کانون

- برگزاری جلسه ساماندهی کسبه دوره گرد سطح شهر
- مساعدت و کمک به مساجد و هیئت های مذهبی شهر حسن 

آباد - تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرداری و برگزاری جلسات
- برگزاری کالس آموزش بهداشت و طب سالمت ویژه پرسنل 

شهرداری
- برگزاری یادواره شهدای شهربا همکاری حوزه مقاومت بسیبج در 

دو نوبت
- ارائه گزارش عملکرد سالیانه شهرداری و شورای اسالمی شهر

- کمک به برگزاری یادواره شهدای شرق اصفهان
- برگزاری جلسات  ویژه غنی سازی اوقات فراغت و کمک و 

مساعدت به مجموعه های  فرهنگی مرتبط
- کمک به مرکز بهداشتی درمانی شهر  جهت لوله کشی تامین آب  

فضای سبز  مرکز

- برگزاری همایش روز زمین پاک باحضور دانش آموزان مدارس 
وهمکاری آموزش وپرورش

 - شرکت شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر در همایش بین 
المللی شهرداران وشوراهای سراسر کشور

- برگزاری جلسه تقدیر از عوامل فرهنگی که در برگزاری مراسم های 
مختلف شهرداری کمک نموده اند

-  برگزاری اولین جشنواره شعر به گویش محلی و موسیقی سنتی
- جلسه بامدیرکل کمیته امداد امام خمینی درخصوص استقالل 

کمیته امداد بخش ورفع مشکالت مددجویان دراین زمینه
- آغاز عملیات ممیزی امالک سطح شهر 

 - کمک مالی ، نیروی انسانی و ماشین آالت در دوره های انتخابات

- پیگیری و آغاز عملیات میدانی صدور اسناد واحدهای  مسکونی و... شهر
- پیگیری جهت حل مشکل توسعه شبکه کابلی تلفن ثابت  شهرک فجر

- پیگیری احداث پارکینگ ماشین آالت سنگین در ورودی شهر
- پیگیری تغییرکاربری و الحاق  به محدوده زمین های حاشیه بلوار دانشگاه)ورودی شهر(

جهت توسعه آتی شهر ورونق اقتصادی
- پیگیری جهت احداث کشتارگاه در شهر حسن آباد

- پیگیری جهت احداث تاالر
- پیگیری حل مشکالت افت ولتاژ برق شهری

- پیگیری در مورد تکمیل پروژه های نیمه تمام ادارات خصوصا آموزش و پرورش
- پیگیری در خصوص استقالل  کمیته امداد بخش جرقویه علیا و رفع مشکالت مددجویان

- پیگیری تبدیل بانک ملی حسن آباد  از باجه به شعبه 
- پیگیری ساخت پایگاه امداد جاده ای هالل احمروبرگزاری کالسهای آموزش جوانان 

هالل احمر در 5 نوبت
-  پیگیری مشکالت کشاورزان در حوزه خدمات مورد نیاز 

- پیگیری درخصوص احداث ساختمان  دانشگاه پیام نور
- پیگیری مشکالت مربوط به شهرک صنعتی حسن آباد

- پیگیری انجام عملیات تدقیق حریم و محدوده قانونی  شهر
- پیگیری  در خصوص حل مشکل گازوئیل تراکتورداران

سایر پیگـیریهای شهـرداری و شـورای اسالمی شهـر

حسن آباد به روایت تصویر

جشن غدیر به روایت تصویر

 آیین افتتاح پروژه های شهرداری با حضور استاندار محترم جناب اقای دکتر زرگر پور
برگزاری مراسم غبار روبی شهدا به مناسبت های مختلفباتفاق فرماندار محترم شهرستان و مسئولین استان و شهرستان

پیگیری مشکالت مرکز بهداشتی درمانی 
شهر حسن آباد و مبارزه با بیماری سالک 

و بیماریهای شایع در بخش و شهر

 حضور شهردار و اعضای شورای شهر 
 در اولین همایش بین المللی 

شهرداران و شوراها

برگزاری جلسات با نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جهت حل مشکالت شهرمساعدت و کمک به ارگانها و ادارات سطح شهر

اقدامات فرهنگی، اجتماعی و پیگیری های شهرداری و شورای اسالمی  شهر �باد
آ
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فعالیت های کانون بانوان شهرداری - پیگیری جهت واگذاری زمین های ملی ورودی شهر به شهرداری جهت واگذاری به شهروندان
- پیگیری ساخت ساختمان اداره گاز بخش جرقویه علیا

- پیگیری مشکالت بهداری حسن آباد و مبارزه با بیماری سالک و بیماری های شایع در بخش و شهر
- پیگیری در مورد استقرار دادگاه در منطقه جرقویه علیا

- پیگیری در ارتباط با مسکن مهر
- پیگیری تکمیل پروژه آزادراه نیک آباد حسن آباد در اداره راه و شهرسازی

- پیگیری و استقرار دفترخانه اسناد رسمی در شهر حسن آباد
- تامین مکان و کمک به راه اندازی مرکز بهبود N.A در شهر حسن آباد

- پیگیری امور مربوط به بحث گردشگری در منطقه
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