
با سالم و درود بر ارواح طیبه شهدا و امامی که سلسله جنبان  نظامی مبارک با این اقتدار و قوام و پاکی گردید و با 
آرزوی طول عمر و سالمت برای رهبر فرزانه انقالب که به حق خلف صالحی برای امام راحل و اهداف ایشان میباشند و 

نظام مقدس همانطور که تاکنون سهم خود را بخوبی انجام داده از این  به امید آنکه شهر هفشجان بعنوان قسمتی از این
 پس نیز در جهانی که رهبر عزیزمان فرمودند یعنی فرهنگ ، علم و اقتصاد   نقش خوبی ایفا نماید . 

حلول سال نو و بهار طبیعت را به همشهریان عزیز و مردم شریف شهرمان تبریک عرض نموده و امیدواریم سال نو ، 
سالی پر از شادی و نشاط و تالش و سر زندگی برای شما مردم عزیز و سالی پر از خدمت بی منت و تالش شبانه روزی 

 کما فی السابق برای این حقیر و پرسنل خدوم و زحمت کش شهرداری باشد . 

مسئولین ادارات  با تشکر از مسئولین محترم شهر ، امام جمعه محترم ، اعضای محترم شورای اسالمی شهر هفشجان و
خدمات رسان و مسئولین محترم  بسیج ، کالنتری و پلیس راهور و پرسنل خدوم و زحمت کش شهرداری ، شهرداری 

پروژه و فعالیت شروع نموده  140هفشجان در دو سال گذشته فعالیتهای خود را بطور کلی  در چهارده فصل و بیش از 
 دارند .  درصد پیشرفت فیزیکی 90و اغلب آنها بیش از 

 فصول این فعالیت ها عبارتند  : 

پروژه  13فصل اول : زیبا سازی ، ایمن سازی و توسعه فضای سبز ورودی شهر از شهرکرد به هفشجان شامل حدود 
از قبیل اجرای کندرو در ورودی ، اجرای روشنائی ، چمن کاری ، آبیاری مکانیزه و نقاشی تصاویر شهدا ، اجرای تابلو 

  شهدا و ...

پروژه انجام شده است  از قبیل تعمیر و آبن بندی مقبره شهدای  11فصل دوم : درگلزار شهدا  و آرامستان شهر حدود 
 گمنام ، اجرای پله شهدای گمنام ، بازسازی سرویس بهداشتی ، آسفالت باند دوم بلوار ، اجرائی پل انتهای بلوار و ... 

فعالیت از قبیل :  پیگیری مستمر جهت واگذاری زمین از اداره  5( : شامل  فصل سوم :  صنایع نیمه مزاحم  ) فن آوران
% منابع کارشناسی زمین ، تفاهم با شرکت آب و فاضالب جهت اجرای آب آن و تفاهم 30کل راه و شهرسازی و واریز 

 اولیه با ادارات برق و گاز  جهت خدمات مربوطه و اجرای آسفالت تا ابتدای ورودی آن و  ... 

پروژه اجرای نگهبانی و  24فصل چهارم : طرح و توسعه بوستانهای شهری و محله ای و بلوارها و میادین شهر در 
سرویس بهداشتی پارک معلم ، اجرای بوستانهای محله ای در نقاط مختلف شهر ، اجرای بلوار فجر ، بلوار ارتش ، 

 میدان محیط زیست ، میدان شهید جهان آرا و ... 

پروژه  : نوسازی چراغهای راهنمایی  8ایمن سازی معابر و اصالح و تکمیل عالئم راهنمایی و رانندگی در  فصل پنجم :
رانندگی ، تکمیل عالئم راهنمایی رانندگی ، پوشش و ایمن سازی کانالهای خیابان آیت اله کاشانی و کوچه جنب آن و 

 نصب سرعت گاهها و سرعت گیرها و ... 

پروژه و فعالیت آسفالت و جدول و بلوک فرش در پایانه مسافربری  37و عمرانی و فنی در  فصل ششم : خدمات شهری
، اجرای کانال انتهای خیابان نواب ، تکمیل کانال انتهای بلوار شهید مظلوم ، نصب سطل زباله بزرگ در سطح شهر ، 

انشه های فاضالب سطح شهر ، خرید یکدستگاه لودر ، اجرای بلوک فرش اطراف مدارس و درمانگاه ، آسفالت تر
 آسفالت خیابان پاسداران ، خیابان موسوی و ... 

اصالح و تعمیر کارخانه سنگ شکن ، کارخانه آسفالت و خرید یکدستگاه لودر ، خرید دو دستگاه تیغ برف روب و  
 تن و ...  436تن و  370خرید قیر در دو مرحله 

پروژه و پرونده حقوقی  رفع  10کالت حقوقی شهرداری ، بیش از فصل هفتم : پیگیری های حقوقی و رفع برخی مش
 مشکل معادن سنگ شکن ، زمین های جنب مسجد امام صادق ) ع ( و ... 



پروژه شامل ، شانه سازی محور  10فصل هشتم : توسعه  زیر ساخت های منطقه گردشگری چشمه زنه با اجرای حدود 
اری و خاکریزی و شن ریزی آن ، احداث سه جایگاه جهت پارکینگ و هفشجان چشمه زنه ، تعریض معابر و خاکبرد

سکو سازی ، درختکاری ، پوشش               ، سنگکاری و اجرای آبنماهای داخل رودخانه و روشنایی چشمه زنه و 
 عمومی شدن تعرفه آن و ... 

 فعالیت  6با انجام  فصل نهم :  توسعه زیر ساختهای منطقه زیارتی ، سیاحتی و گردشگری شاه منظر

 شاه منظر ، پلسازی ، خاکبداری ، خاکریزی و تعریض محور و ...  –تامین قیر رایگان جهت پروژه محور هفشجان 

 لایر  000/000/12% و هزینه 90فصل دهم : سرمایه گذاری : تکمیل ساختمان مجتمع تجاری  شهرداری با پیشرفت 

فعالیت شامل خرید و راه اندازی نرم افزارهای 10هرداری اجرای بیش از فصل یازدهم : ساختار سازمانی و اداری ش
اموال و انبار ، کارگزینی ، حقوق و دستمزد ، عوارض خودرو و نوسازی ، نصب یک دستگاه             –اتوماسیون اداری 

، کارگران ، به روز  جهت پرداخت  با عابر بانک در شهرداری ، نصب سیستم دوربین مداربسته ، بیمه شهر ، پرسنل
 کردن کلیه بدهی های شهرداری 

پروژه  تشکیل کمیته سالمت و کشف سالمت شهر ، استقرار  7فصل دوازدهم :  امور بهداشتی و حوزه سالمت با حدود 
اورژانس در محل آتش نشانی شهرداری و دفن زباله های شهر بصورت روزانه و تسطیح کلیه نخاله های سطح  115کد 

 ... شهر و 

فعالیت پروژه  : تخفیف  پروانه های ساختمانی  10فصل سیزدهم : توسعه و فعال سازی بافت فرسوده شهری با بیش از 
% ، اجرای آسفالت ، اجرای کانال ، اجرای دو واحد بوستان محله ای ، بازگشایی چند مورد معابر ، 60پروژه بمیزان 

 . مورد  100بارگیری ساختمانهای فرسوده بیش از 

فصل چهاردهم : امور فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی که در این زمینه  فعالیت های گوناگونی انجام شده است  برگزاری 
جشن های انقالب و دهه فجر ، بازدید از مدارس شهر ، بازدید از خانواده های شهدا ، برگزاری جشن ، برگزاری جشن 

 تقدیر از ورزشکاران قهرمان و کمک به هیاتهای ورزشی .  ویژه مادران آسمانی ) مادران و همسران شهدا ( و

لذا شهرداری هفشجان بعنوان مقر و جایگاه خدمت رسانی به مردم عزیز و فهیم شهر مراتب تشکر و قدردانی ، تقدیر از 
ن خدمات  به نخبگان علمی و ... خود را از مردم فهیم و کریم  شهر و نخبگان عزیز شهر اعالم میدارد چرا که انجام  ای

لطف همکاری و همراهی و اعتماد شما عزیزان بوده است . امید است  کما فی السابق این شهرداری را در انجام هر چه 
 بهتر وظایف خود یاری فرمائید .  پیروز و سربلند باشید . % 

 خدمتگزار شما 

 فرهاد باقری      شهردار هفشجان         



 


