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شهر مجلسی به مکانی جذاب
برای گردشگران نوروزی تبدیل شد

عضویت شهردار مجلسی در سازمان 
بین المللی شهرداران صلح

تقدیر از نفرات برتر
 مسابقه کتابخوانی

طرح بازدید مستمر شهردار مجلسی از 
مدارس سطح شهر

اقدامات شهرداری مجلسی
 در زمستان 1395

برپایی کمپ گردشگری 
در ایام نوروز 1396

اجرای طرح خالقانه کاروان سبز
 در شهر مجلسی

صفحه 4

با اقدامات نوروزی شهرداری مجلسی 

شهروندان گرامی ،  
با پرداخت به موقع عوارض سالیانه شهرداری ، در عمران و آبادانی شهر مشارکت نمایید



به نام خداوند بخشنده مهربان
 سالم می کنم به شهروندان عزیز ، همراهان گرامی و با صفای شهر 
مجلسی همچنین درود میفرستم به ارواح طیبه شهدای میهن عزیزمان 
ایران و درود می فرســتم به روح بلند و ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران ، حضرت امام خمینی )ره( و مجد و عظمت ، 

صحت و سالمت را برای رهبر معظم انقالب آرزومندم.
سال 1395 سالی سرشار از خیر و برکت برای سازمان نوپای شهرداری 
مجلســی و آکنده از خدمت جانانه و کم نظیر مجموعه کارکنان خدوم 
شهرداری بود. چرا که امروز پس از حدود 15 ماه از زمان فعالیت شهرداری 
علیرغم اینکه بیشترین انرژی و حجم کار کارکنان صرف تهیه ملزومات 
مورد نیاز برای تأســیس شهرداری و اداره یک شهر شد اما خوشبختانه 
توانستیم با مشارکت و همدلی شما شهروندان فهیم و حمایت بی دریغ 
مسئولین محترم شهرستان و استان شاهد موفقیت هایی در حوزه مدیریت 
شهری باشیم که مهمترین آن دستیابی و نیل به تمامی اهداف و برنامه 
های پیش بینی شده خصوصاً افزایش حدود 40 درصدی درآمد پیش 
بینی شده در بودجه مصوب سال 1395 و به تبع آن افزایش همین میزان 

در ارائه خدمات شهری ، عمرانی ، فرهنگی و ... به شهروندان باشیم.

البته اقدامات انجام شــده به هیچ عنوان در حدی نیست که رضایت 
اینجانــب را از نحــوه و میزان خدمت به مردم تأمیــن نماید چرا که 
محدودیت منابع و امکانات ما در انجام بسیاری از خدمات که همشهریان 

عزیزم سزاوار آن هستند ناتوان و محروم ساخت .
ان شاء اله ســال آتی ، با توکل بیشتر به پروردگار و با عزمی راسخ تر 
شاهد تحقق کارآمدی و خدمت برتر بوده و با بهره گیری از وجدان کاری 
و فرهنگ مدیریت جهادی و اندیشه متعالی سالی سرشار از همدلی و 
هم افزایی با تأکید بر کیفیت بخشی به رویه و محتوای وظائف قانونی 
شهرداری با اتخاذ تدابیر مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری مجلسی 

خواهیم بود.
اینجانب حلول سال جدید که مزین به شعار اقتصاد مقاومتي ، تولید و 
اشتغال شده است را خدمت شهروندان عزیز مجلسي تبریک و تهنیت 
عرض نموده ، سالي سرشار از عشق و امید ، صحت و سالمتي و برکت 

روز افزون برایتان آرزومندم.

 محمود بخشی
  شهردار مجلسی

با توجه به برگزاری مســابقه غیر حضوری کتابخوانی از کتاب اصول شــهروندی در فرهنگ ایرانی به قلم خلیل هیبتی 
در آذر ماه ســال 95 ، تعداد 452 نفر در این مســابقه شــرکت که تعداد 10 نفر که به تمامی سؤاالت پاسخ صحیح داده 
بودند به قید قرعه انتخاب و لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را در مراســم نماز جمعه مورخ 1395/12/27 دریافت نمودند. 

اسامی برندگان مسابقه غیر حضوری کتابخوانی به شرح زیر می باشد:

مراســم راهپیمائي یوم اهلل 22 بهمن ماه در شــهر مجلسی با حضور کلیه 
مسئولین شهر ، کارمندان ادارات ، کارگران و تعداد زیادی از شهروندان، از 
محل یادمان شــهداي واالمقام شهر شروع و پس از طي مسافتي در محل 
برگزاري نماز جمعه ختم گردید . به گفته بسیاري از شهروندان ، راهپیمائي 
امسال از نظر تعداد شــرکت کنندگان در طول چند سال گذشته بي سابقه 
بوده اســت. الزم به ذکر است مسابقه نقاشي با موضوع انقالب اسالمي به 
همت کانون فرهنگي بهشــت در حاشیه مراســم بر پا شد که مورد توجه 

کودکان حاضر در مراسم قرار گرفت.

با عنایت به جایگاه و ارزش نظافت در دین مبین اسالم و به منظور فرهنگ سازی هرچه بیشتر مشارکت شهروندان در حفظ نظافت 
و زیبائی محیط های شهری به عنوان محل زندگی خود، برنامه روز شهر پاک در آخرین جمعه سال 95 با حضور امام جمعه محترم 
شهر مجلسی ، شهردار ، کارکنان ستادی و خدماتی شهرداری و جمعی از شهروندان با پاکسازی زمین حاشیه جاده مبارکه - بروجن 

و نوار بند اطراف شهر از زباله ها اجراء گردید. 

در راستای طرح هر هفته یک مدرسه و بازدید و حضور در 
مدارس شهر ، شهردار مجلسی به اتفاق تعدادی از کارکنان 
شهرداری و با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی و توجه ویژه 
به نظرات ، استعدادها و ظرفیت های جامعه خصوصاً نسل 
جوان این هفته با حضور در آموزشــگاه های سطح شهر 

ضمن دیدار با مدیر و معلمان و شنیدن صحبت های آنان ، 
در جمع دانش آموزان حاضر و در خصوص مشارکت دانش 
آموزان در مدیریت شهر از جمله فرهنگ ترافیک ، نگهداری 
و حفاظت از مبلمان شهری و فضای سبز ، بازیافت پسماند 

و... سخنرانی نمودند.

با هدف برقراری ارتباطات فرهنگی بین شهرداران و شهروندان 
در جهت  ترویج فرهنگ صلح و دوستی و زدوده شدن جنگ و 
خشونت از چهره جهان ، گواهی رسمی عضویت شهردار مجلسی 
در سازمان بین المللی شهرداران صلح که به امضاء آقای ماتسوئی 
شهردار هیروشیما و رئیس سازمان مذکور رسیده است از طریق 

دبیرخانه ایرانی سازمان به شهردار مجلسی اهداء شد.
الزم به ذکر است ســازمان بین المللی شهرداران صلح در سال 
19۸2 )13۶1 شمسی( به ابتکار شهرداران هیروشیما و ناگازاکی و 

با اعالم رسمی در سازمان ملل متحد تاسیس شد. 
دبیرخانه اصلی این سازمان در شهر هیروشیما واقع است و ریاست 
سازمان در حال حاضر بعهده آقای ماتسویی شهردار هیروشیما 
می باشــد. عالوه بر این دبیرخانه اروپایی سازمان در شهر ایپر 
)محل وقوع اولین حمله شیمیایی در جنگ اول جهانی( در بلژیک 

مستقر است.
اهداف اصلی این سازمان تالش برای پیشگیری از وقوع جنگ 
، کشتار و تخریب که نتیجه ای جز صدمه به شهروندان و مردم 

بیگناه ندارد و تالش برای ریشه کن شدن سالح های کشتار جمعی به ویژه سالح های اتمی و شیمیایی در سطح جهان 
همچنین تقویت روابط فرهنگی و صلح طلبانه بین شهروندان شهرهای عضو سازمان بمنظور گسترش فرهنگ صلح و 

دوستی و پرهیز از نزاع و خشونت است . 
دبیرخانه شهرداران ایرانی عضو این سازمان از سال 13۸7 در محل موزه صلح تهران آغاز به کار کرده است و اعضای 
آن جمعی از جانبازان شیمیایی هستند که بصورت داوطلبانه در این زمینه فعالیت می کنند. در حال حاضر بیش از 700 

شهرداری از ایران عضو این سازمان می باشند.

جناب آقای دکتر زرگرپور
استاندار محترم اصفهان و جانشین شورای اسالمی شهر مجلسی

با سالم و احترام
به استحضار می رساند؛ با گذشت یکسال از زمان تأسیس و فعالیت شهرداری مجلسی، عالوه بر برنامه ریزی و اجرای 
وظایف ذاتی و قانونی شهرداری در ارائه خدمت مطلوب به شهروندان در حوزه های خدماتی، عمرانی، فرهنگی و... به 
جهت شرایط خاص شهر جدید مجلسی و اینکه بسیاری از ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی یا اصاًل شعبه ای در 
شهر مجلسی ندارند و یا ارائه خدمات بسیار ضعیف و کمرنگ است، بنابراین شهرداری باتوجه به درک صحیح شرایط 
و از طرفی مراجعات و درخواست های مکرر شهروندان و انتظارات بعضاً به حق مردم و اینکه شهرداری را به عنوان یک 
سازمان حاکمیتی، متولّی رسیدگی به این درخواست ها می دانند، به این کمبودها توجه نموده و از طریق مکاتبات اداری 
و تشــکیل جلسات متعدد و دیدار با متولیان امر و مســوولین ذیربط، آسیب ها و مشکالت شهر را مطرح و درخواست 
رسیدگی نموده است که مصداق اخیر آن، برگزاری جلسه ای در تاریخ 95/1/30 در شهر مجلسی به همت فرماندار محترم 
شهرستان مبارکه برای رسیدگی به مشکالت بود که متأسفانه علیرغم تعیین تکلیف برای اداراتی از جمله امور برق، برای 
همکاری در تأمین روشنایی برخی معابر پرتردد شهری، بهداشت و درمان برای ایجاد داروخانه و درمانگاه شبانه روزی، 
آب و فاضالب برای همکاری با شرکت عمران در بهبود وضعیت آب شرب شهروندان، بانکها برای توسعه شبکه بانکی 

و دستگاه های خودپرداز و... تا به این لحظه شاهد اقدام مؤثری از سوی ادارات ذکر شده نبوده ایم.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه مسوولین محترم استان و شهرستان از معضالت این شهر آگاهی کامل دارند، لذا استدعا 
دارم به هر نحو که صالح می دانید دستور فرمایید در رفع و کاهش این مشکالت با هدف افزایش سطح رفاه شهروندان 

و رضایت آنان و نیز حمایت از سیاست جذب جمعیت در شهرهای جدید، اقدام مؤثر و جدی به عمل آید.
محمود بخشی

  شهردار مجلسی
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پیام تبریک شهردار مجلسی به مناسبت حلول سال 1396

تقدیر از نفرات برتر مسابقه کتابخوانی

برگزاری پر شور مراسم راهپیمائي یوم اهلل 22 بهمن ماه

طرح بازدید مستمر شهردار مجلسی از مدارس سطح شهر

برنامه ویژه روز شهر پاک

نامه شهردار مجلسی به استاندار محترم اصفهانعضویت شهردار مجلسی در سازمان بین المللی شهرداران صلح
 در خصوص مشکالت شهر

در پی فراخوان شهرداری مجلسی برای طراحی نشان )آرم( سازمانی در ماه های 
نخستین تأسیس شهرداری تعدادی از عالقمندان و متخصصان حوزه مربوطه، آرم 
شهرداری را طراحی نمودند که پس از بررسی های کارشناسی و اخذ نظر داوران، 
سه طرح به استانداری اصفهان پیشنهاد شد که نهایتاً طرح آقای مهدی امیریان 
مورد تأیید سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قرار گرفت و طی نامه شماره 

۸7793/32/20 مورخ 95/11/30 استانداری محترم اصفهان ابالغ گردید.

این جلسه با هدف برنامه ریزی منسجم و هماهنگ برای اجرای طرح های 
پایان سال 95  و نوروز 9۶  و بررسی دقیق و کارشناسی موضوعات حوزه مدیریت 
شــهری و جلب مشارکت حداکثری مسئولین و شهروندان با حضور نمایندگان 
ادارات و نهادهای مستقر در شهر و تعدادی از صاحبنظران و متخصصین حوزه های 

فرهنگی و اجتماعی در محل شهرداری برگزار گردید.

آقای دکتر ذاکری فرماندار محترم شهرستان مبارکه در جلسه شورای اداری 
شهرستان و در حضور آقای مهندس طرفه معاون محترم امور عمرانی استانداری 
اصفهان و مدیران کل دفاتر فنی و امور شهری و شوراهای استانداری و همزمان با 
سی و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ، آقای محمود بخشی 
شــهردار مجلسی را به عنوان مدیر نمونه سال 1395 شهرستان مبارکه معرفی 
نموده و با لوح تقدیر به شماره 11172 مورخ95/11/21 از خدمات ارزنده همکاری 
و مساعدت ایشان و حضور فعال و مؤثر در جلسات و کارگروه های شهرستان ، 
پیگیری کلیه سیاست های ابالغی دولت تدبیر و امید و اجرائی شدن مصوبات 

ابالغی تشکر نمودند.

شــهرداری مجلسی به منظور بهبود عبور و مرور شهری و افزایش ایمنی و زیبایی 
بلوارها اقدام به خط کشی ترافیکی اکثر معابر پرتردد شهر در حدود 90.000 متر طول 

با هزینه ای بالغ بر 1.000.000.000 ریال نمود.

به منظور پاکیزگی محیط و منابع آبی موجود در پارک های سطح شهر خصوصًا 
بزرگترین پارک شهر و همچنین ارتقاء زیبائی دریاچه پارک ارم ، با صرف هزینه ای 

در حدود  ۶0.000.000  ریال ، الیروبی این دریاچه اجراء شد .

به منظور افزایش رضایتمندی و نیز رفاه و ایمنی شهروندان مجلسی سیستم 
حمل و نقل عمومی مسافر شهر مجلسی به شهر مبارکه به موجب قرارداد فی ما 
بین شهرداری مجلسی و شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری مبارکه از ابتدای سال 

139۶ ارتقا و بهبود یافت . 

شهرداری مجلسی  صاحب نشان سازمانی شد

برگزاری سومین جلسه 
شورای فرهنگی اجتماعی شهر مجلسی

شهردار مجلسی مدیر نمونه 
سال 1395 شهرستان مبارکه شد

اجرای خط کشی ترافیکی  معابر شهری

الیروبی دریاچه پارک ارم

ارتقاء و بهبود سیستم حمل و نقل عمومی

اخـبار کــوتاه

آقای مجتبی عبدیان   -1
2 - آقای صادق قربانی  

3-آقای محمد عادلی
4- آقای محسن شجاعی 

فتاحی  5-آقای سجاد 
امید زمانی    ۶-آقای 

7- خانم زهرا میرشکار   
۸- خانم الهام شیخ زاده 

9- خانم زهرا دستان  
10 - خانم آرزو خانی
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اقدامات شهرداری مجلسی در زمستان 1395 - به روایت تصویر

برقراری خطوط ویژه تاکسی

تقدیر از مأمور سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 سال 1395 شهر مجلسی

تشکیل جلسه 
ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان 

برگزاری آئین پرده برداری از تندیس عالمه مجلسی

برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و سالم در  دهه فجر 

جدولگذاری ورودی شهر

تشکیل جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان

بازدید از اقدامات نوروزی شهرداری 

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنری در دهه فجر 

همایش کوهگشت خانوادگی به مناسبت دهه فجرتشکیل دومین جلسه ستاد فرعی دهه فجر

دیدار با امام جمعه محترم شهر مجلسی

غبار روبی و گلباران مزار مطهر شهداء 

دیدار با خانواده معظم شهداء 

مراسم روز درختکاری

نواختن زنگ انقالب و آغاز دهه فجر نکوسازی میدان شهداء ) میدان بی تا (نکوسازی حاشیه پمپ بنزین نور افشانی آسمان شهر

همایش 9 دیدیدار تعدادی از جوانان شهر با شهردار مجلسی توزیع رایگان وسایل ورزشی در مدارس شهردیدار مسئولین شهر با شهردار مجلسی

اجرای کاهنده سرعت و خط کشی عابر در معابر شهریاجرای آبنمای ریتمی در میدان کوثر

ادامه عملیات ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر 



نشانی: اصفهان ،میدان آزادی، خیابان دانشگاه،  نرسیده به حکیم نظامی،کوچه روحانی ، شماره 5
تلفن : 36293750-031)ده خط( فـاکس : 36293392 - 031 چاپ : رسانه برتر

 
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  با روش خبری - تحلیلی- اطالع رسانی 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه اصفهان امروز 
www.esfahanemrooz.irمدیر مسئول : عبدالمحمد اکبری        مدیرعامل و سردبیر:امیر اکبری 

info@esfahanemrooz.ir

گروه نشریات    نشانی نمایندگی مبارکه : مبارکه ، بلوار شهید نیکبخت ، بلوار والیت ، روبروی شـنبه  7 ارديبهشت ماه  1396 /  سا ل سیزدهم  / دوره جـــديد/  شــــمــــاره  2934
نانوایی سامانی         شماره دریافت پیامک شهرستان مبارکه :  210002020    

تلفن :  4745  5242  )031(  -  نماینده مبارکه : مهران باقریان

 

گزارشی از  اقدامات شهرداری مجلسی برای نوروز 1396
اجرای اقدامات الزم  جهت بهبود وضعیت بوستان های شهر  تعمیر سرویس های بهداشتی،  راه اندازی آب نماها ، افزایش سطوح گلکاری شده ، رنگ آمیزی مبلمان شهری و تجهیزات و نصب المانهای نوروزی

به منظور ایجاد شور و نشاط اجتماعی و مشارکت شهروندان در برنامه های 
مدون شهرداری و همچنین معرفی ظرفیت ها ، توانمندی های شهر و شهروندان 
و استقبال و پذیرائی از مســافران در ایام نوروز 139۶ کمپ گردشگری شامل 
نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و هنری ، غذاهای محلی و تولیدات خانگی ، 

پایگاه سالمت و خدمات بهداشتی و امدادی در محل ورودی شهر مجلسی ایجاد 
و با چای صلواتی از مســافران و گردشگران پذیرائی شد. همچنین تعداد 2000 
بسته فرهنگی شامل کتاب اصول شهروندی ، بروشور معرفی شهر ، کیسه زباله 

خودروئی و... به مسافرین نوروزی اهداء گردید.

برپایی کمپ گردشگری در ایام نوروز 1396

به مناســبت هفته درختکاری و منابع طبیعی ، 
شهرداری مجلسی در طرحی خالقانه و جدید با 
راه اندازی کاروان سبز در سطح شهر اقدام به 
توزیع 1000 اصله نهال میوه در محالت مختلف 

بین شــهروندان نمود . هدف اصلی این طرح  
تالشی مضاعف در توســعه و ترویج فرهنگ 
درختکاری بین شهروندان و حفظ فضای سبز 

شهر است .

اجرای طرح خالقانه کاروان سبز در شهر مجلسی

گل کاری و ریسه کشی میدان ورودی شهر

نصب آب نمای ریتمیک در پارک ارم

نصب ِاِلمان طاووس در میدان شهدا

گل کاری و ریسه کشی میدان کوثر

نصب ِاِلمان سفره هفت سین در ورودی شهر

رنگ آمیزی جداول سطح شهر

نصب پرچم های رنگی 

احیا و بازسازی محیط و دریاچه  پارک ارم

رنگ آمیزی جداول پارک ارم

نصب بیلبوردهای تبریک سال جدید

بازسازی سرویس بهداشتی پارک ارم

خط کشی معابر سطح شهر


