
،  هفشجان  ا عرض سالم  و ادب  و احترام محضر  ملت بزرگ ایران اسالمی  به ویژه مردم شریف و شهید پرور  شهر ب

خداوند متعال  را سپاسگزارم که با لطف  بیکران خویش در سایه  توجهات  امام زمان )عج( و رهبری حکیمانه  مقام 
را  به این حقیر عنایت فرمود تا در راستای  آبادانی  ، هفشجان  معظم رهبری توفیق  خدمتگزاری  به مردم عزیز شهر 

 توسعه  و اعتالی  این شهر و ارائه  خدمات شایسته  به شهروندان  در حد بضاعت گام بردارم.

ه اجرای پروژه های فضای سبز و بهه بههریکی از مهمترین  اولویتهای  برنامه کاری  اینجانب  که قبال" هم اعالم نموده ام  

گرچهه بهه دلیهش مشهکالت و محهدودیتهای منهاب  مهالی  ممکهن اسهت  برداری رساندن آن در کمتر از یک سال بوده است 

بها وقفهه  زمهانی  بهه اهول انجامهد  لهیکن پها از اجهرا ، شههر از یهک توسهعه  جهشهی  وا هولی  آن هها اجرایی  شدن 

آن  منتف  خواهند شد  که این  همهان مفههوم  ارتقهاه بههره برخوردار  خواهد شد  و همه  شهروندان  از آثار نیک و مناف  

وری و بهینه  سازی استفاده از امکانات زمین و ساختارهای  قابش توسعه  شهری است  که عوامش مختلهف اقتاهادی  ، 

 اجتماعی  و فرهنگی را  در بر  می  گیرد .

نهاد های عمومی  غیر دولتی  هستند  که با درآمد با توجه به ماده  پنج  قانون محاسبات عمومی  کشور شهرداریها   

زایی  وظیفه خدمات رسانی  را بر عهده دارند  لیکن امروزه شهرداریها  دیگر قادر  نخواهند بود  به روش  یک سویه  در 
ن می ارائه خدمات  به شهروندان  موفقیتی را حا ش  نمایند  آنچه امروز  توسعه  همه جانبه  خدمات شهری  را تضمی

کند مشارکت کلیه شهروندان  در فعالیت های  شهری  و ایجاد پش ارتباای  دوسویه مبنی بر  ارائه نقطه نظرات  ، 
پیشنهادات سازنده و مفید و انتقال  توانایی ها  و ظرفیتهای  بالقوه به مجموعه  شهرداری  بهینه سازی و بالفعش  شدن  

گیری شایسته  است که  این موضوع در  توسعه پایدار  شهر و رف  مشکالت  این توانایی  ها و بهره مندی  و خدمات 
 موجود نقش  بسیار  مهمی  خواهد داشت.

در این مجال ضمن  تقدیر از حسن نظر و همکاری تمام شهروندان فهیم در سنگر خدمت رسانی ،  همشهریان عزیز را   

شهر دعوت می نمایم و به عنوان خدمتگزار  کوچک مراتب  به مشارکت بیشتر و جدی تر  با هدف توسعه  همه جانبه 
تشکر  میمانه خویش را  از همراهی  و همکاری مسئولین استان  و شهرستان و نیز اعضای خدوم شورای اسالمی 

 امید است انشاهللا  این تالش ها موجب رضایت حق تعالی واق  گردد..شهر و کارکنان تالشگر شهرداری اعالم نموده  

 

 

 پروژه در کمتر از شش ماه 50جرای بیش از ا

و در کمتر  پروژه را کلنگ زده 50به گزارش خبرنگار، امین بختیاری شهردار هفشجان در شش ماه نخست سال جاری بیش از 

 از شش ماه همه آن ها را به بهره برداری کامل رسانده است.

... بوده است ، به طوری که جلوه زیبایی را  از ابتدای ورودی  اکثر این پروژه ها در فضای سبز و جاده ها، آسفالت معابر و

 شهر تا خارج از محدوده به شهر داده است.

با توجه به ماده  پنج  قانون محاسبات عمومی  کشور شهرداریها  نهاد های عمومی  غیر  همان طور که همه ما میدانیم 

دولتی  هستند  که با درآمد زایی  وظیفه خدمات رسانی  را بر عهده دارند  لیکن امروزه شهرداریها  دیگر قادر  نخواهند بود  

ت و این در حالی است که شهردار وقنمایند    به روش  یک سویه  در ارائه خدمات  به شهروندان  موفقیتی را حا ش

هفشجان جناب آقای فرهاد باقری تا کنون توانسته به غیر از پروژه های در دست اقدام خود در بسیاری از پروژه های دیگر نیز 

 –کمک شایانی به دستگاه هایی چون ، راه و شهرسازی جهت چهارخطه هفشجان ااقانک، و همچنین جاده هفشجان 

ی آباد، به میراث فرهنگی و گردشگری،  دا و سیما و ... با در اختیار گذاشتن ماشین آالت شهرداری تا به کار گیری ماطف

 نیروی انسانی داشته باشد.

فرهاد باقری در ابتدای خدمت خود این شعار را داده بود که هر پروژه مهندس  خوب است در اینجا یادآور شویم که جناب آقای 

نی کنم در کمتر از یک سال آن را به بهره برداری کامش خواهم رساند و ای گزارشی که  خبرنگار ما از این پروژه ای را کلنگ ز

و تا کنون بیش از پنج میلیارد  وبی عمش کرده استخها به دست آورده حاکی از آن بوده که شهردار محترم به وعده خود به 

 ر اینجا از تمامی پروژه ها به همراه عکا گزارشی تهیه شده است.که د تومان بابت این پروژه ها هزینه شده است 

 اجرای کندرو و آسفالت ورودی شهر و همچنین آبیاری و چمن تا ابتدای میدان امام -1

 چمن کاری  و آبیاری بلوارهای ارفین ورودی شهر-2



واگذاری پنج هکتار از زمین های نیمه مزاحم، و ش شدن انشعاب گاز تا ابتدای زمین های نیمه مزاحم، تنظیم تفاهم نامه -3

تا ابتدای ورودی زمین با شرکت آب و فاضالب جهت انشعاب آب، و ش  شدن برق تا ابتدای زمین های نیمه مزاحم ، آسفالت 

 های نیمه مزاحم انجام شده است.

گلزار شهدا:بازسازی سرویا بهداشتی گلزار شهدا،اسفالت باند دوم، آسفالت ابتدای بلوار در اتاال به باالی  پروژه-4

شهدای گمنام اجرا شد ، اجرای پله شهدای گمنام، ایزوالسیون و آب بند کردن مقبره شهدای گمنام،شن ریزی باالی 

 له ، روشنایی گلزار شهدا گمنام،شهدای گمنام، تایح پشت غسالخانه و پشت شهدا در چندین مرح

پروژه بلوار فجر: اجرای کانال،بلوک فرش پیاده رو ها، اجرای فضای سبز حاشیه بلوار فجر،بازسازی بلوار فجر،آبیاری و  -5

 گلکاری بلوار،اجرای پارک محله ای جنب بلوار

تا انتهای بلوار فجر و بلوار ارتش و ان شهید جهان آرا و چمن کاری ، روشنایی بلوار مید پروژه  میدان شهید جهان آرا آبیاری -6

 میدان ولی عار 

 به سازی و بازسازی بلوار ارتش و آسفالت محور همراه با روشنایی-7

 اجرای پارک محله ای در خیابان پروین اعتاامی و بلوار ارتش -8

 اجرای ترانشه های محله فجر، شمال سیش بند و نواب غربی -9

 معلم:اجرای ساختمان نگهبانی پارک معلم، اجرای سرویا بهداشتی و ساختمان تجاری پارک معلمپروژه پارک 10

در د در پارک معلم که تمامی تجهیزات این پارک خریداری شده و تنها ناب  50اجرای پارک بانوان با پیشرفت فیزیکی -11

 کردن آن مانده است.

 رمینال ، آسفالت ترمینال، تعمیر سرویا بهداشتی ترمینالاجرای جدول و بلوک فرش در ت پروژه ترمینال: -12

 کوچه جنب پاساژ مناوری –پوشش کانال خیابان آیت هللا کاشانی -13

، ا الح کانال وسط تا انتهای بلوار شهید مظلوم، پوشش کانال تکمیش کانال سنگی مالتی انتهای خیابان شهید مظلوم-14
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ریداری و ناب پنج نرم افزار جهت الکترونیکی و شفاف شدن امور مالی ، اتوماسیون اداری، انبار ، اموال ، حقوق و ب( خ

 دستمزد و ... 

 جهت اینکه کلیه پرداخت ها در شهرداری با کارت انجام شود  POCeج( ناب دستگاه 



 د( برچسب کلیه اموال 

 ح( متمرکز کردن انبار ها از سه به یک انبار 

 ز( بیمه کردن کلیه ماشین آالت شهرداری 
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