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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در آیین معارفه مسعود عارفیان شهردار شاهین شهر 

شاهین شهر به عنوان شهری زنده و پویا در 
استان اصفهان مطرح است 

نماینده شــاهین شــهر و میمه با بیان اینکه مبنای تعامل و همکاری 
مجلس با دولت ســیزدهم تامین سالمت و معیشت مردم است گفت: 
مجلس آنچه از لحاظ ظرفیت های قانونی که دولت برای رفع مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم نیاز داشته باشد را در اختیار دولت قرار می دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه مبنای همکاری و تعامل مجلس 
شورای اسالمی با دولت سیزدهم دو اولویت اصلی جان مردم و نان مردم 
اســت اظهار کرد: آثار این تعامل در حوزه سالمت و اهمیت جان مردم 

در تسریع در روند واکسینه کردن برای 
پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا را 
همه شاهد هستند که امیدوار هستیم 
بزودی آثار آن در معیشــت مردم هم 

شاهد باشیم.
نماینده شهرستان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به نهایی شدن تدوین 
قوانین مهمی از جمله مسکن و امنیت 
غذایی ابراز کرد: مجلس آنچه از لحاظ 
ظرفیت هــای قانونی که دولت برای 
رفع مشــکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم نیاز داشــته باشــد را در اختیار 
دولت قرار می دهــد همچنان که در 
زمان تشــکیل کابینه دولت سیزدهم، 
مجلس بــا برگزاری بیــش از 270 
جلسه کارشناسی در کمیسیون های 
تخصصی، برای نخســتین بار با رای 

اعتماد باالی مجلس شورای اسالمی کابینه تشکیل شد اما این تعامل 
موجب نادیده گرفته شــدن وظیفه نظارتی مجلس نمی شود و بیش از 

گذشته وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد.
وی ضمن آرزوی موفقیت برای شــهردار جــوان، پرانرژی و جهادی 
منتخب شورای دوره ششم شاهین شهر و اعالم آمادگی همکاری همه 
جانبه خود نه تنها با مدیریت شهری جدید بلکه با همه مدیران اجرایی 
ابراز کرد: آمادگی دارم هر اندازه مدیران بیشتر تالش کرده و برای رفع 
موانع و مشــکالت راهکار ارائه دهند بنده نیز برای حمایت و همکاری 

بیشتر تالش خواهم کرد.
حاجی دلیگانی با انتقاد از صدور بخشنامه رئیس مرکز بهداشت استان 
در انجام تست بیماری کرونا در شهرستان که مشکالت و دشواری های 
عدیده ای برای مردم ایجاد کرده خواســتار اصالح این بخشنامه شد و 
خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش شاهین شهر ساالنه با بیش از 3 هزار 

دانش آموز جدید نیازمند فضای آموزشی بیشتر و تجهیزات آن است.

 بحران خاموش فرونشست زمین نگران کننده و غیر قابل 
جبران است

وی پدیده فرونشست زمین با ساالنه بیش از 16 سانتی متر را بحرانی 
خاموش و غیر قابل جبران در شهرهای شاهین شهر، برخوار و اصفهان 
دانست و افزود: عامل اصلی فرونشت زمین، پایین رفتن سطح آب های 

زیر زمینی و فصلی شــدن زاینده رود است که این بحران بسیار نگران 
کننده، هولناک تر از سیل و زلزله و غیر قابل جبران است

نماینده شاهین شهر و میمه از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شــاهین شهر و ابالغ دولت خبر داد و 
افزود: با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی شاهین شهر بیش از سه هزار 

فرصت شغلی برای جوانان این شهرستان ایجاد خواهد کرد
وی با بیان اینکه پیگیری های صورت گرفته پروژه مترو شاهین شهر 
و طرح اصالح و بازسازی شبکه انتقال فاضالب شاهین شهر در بودجه 
سالیانه کشور ردیف دار شده است خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی دو 
پروژه احداث تقاطع غیر همســطح روبروی شهرک گلدیس در محور 
اتوبــان آزادگان و دهنه دوم پل گــز در اتوبان معلم با اعتبار اولیه 20 
میلیارد تومــان مصوب و با پیگیری های الزم آغاز شــده و در حال 

انجام است.

حجت اهلل غالمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
در آیین تودیع و معارفه شهرداران شاهین شهر که در تاالر شیخ بهایی 
شهر برگزار گردید گفت: خوشبختانه شاهین شهر شهری زنده و پویا در 
استان اصفهان  و با اکثر شهرهای استان متفاوت است چراکه این شهر 
از لحاظ جمعیتی،قومیتی و از همه مهمتر به عنوان نخستین شهر جدید 

کشور پس از انقالب اسالمی مطرح است.
وی در ادامه افزود: امروزه بحث شهرداری ها و خدمات ارزشمند شوراها 
را در سطح کشور داریم که الزم است از شورای دوره پنجم و شهرداران 
منتخب شاهین شهر در این دوره تشکر نموده و برای شهردار جدید و 

اعضای دوره ششم شورای اسالمی شهر آرزوی موفقیت می نمایم.
غالمی ثبات مدیریت در یک شهر را رمز موفقیت در اجرای برنامه ها 
و اقدامات عمرانی،فرهنگی، اجتماعی دانست و گفت: این موضوع در 
دوره قبل شورای اسالمی شاهین شهر به خوبی محقق نگردید ولی در 
اواخر دوره با مدیریت خوب جناب پری تبار شهردار وقت و تعامل بسیار 
و دوری از هرگونه حاشیه وی توانستند به حمداهلل پروژه های خوبی را 

در شاهین شهر به سرانجام برسانند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به حمایت همه جانبه 
شورای اسالمی شاهین شهر از شهردار جدید اشاره نمود و افزود: ان 
شاء اهلل شهردار جدید با این پشتوانه قوی بتواند یک دوره چهار ساله را 

در راستای خدمت به شهر و شهروندان آن طی نماید.
ادامه در صفحه3-2

 سالم بر آنهایی که از نفس افتادند 
تا ما از نفس نیفتیم، قامت راست 
کردند تا مــا قامت خم نکنیم، به 
خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم 
سالم بر آنهایی که رفتند تا بمانند 
 و نماندند تا بمیرند. سالم بر شهدا! 

تجدید میثاق با شــهدا در اولین 
ساعت کاری شهردار شاهین شهر 
 به همراه اعضای شورای اسالمی

مسعود عارفیان، شهردار شاهین 
شهر در اولین ساعت کاری خود، 
با همراهی اعضای شورای اسالمی 
شهر با حضور در یادمان شهدای 
گمنام با شهدای انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

حاجی دلیگانی:

مبنای تعامل و همکاری مجلس با 
دولت سیزدهم تامین سالمت و 

معیشت مردم است



سال پانزدهم  دوره جدید  شماره 203  سه شنبه  30 شهریور ماه 1400  21  سپتامبر 2021 2

ادامه از صفحه اول
وی در بخشــی از ســخنان خــود به مشــارکت بخش 
خصوصی در اجرای درآمدهای پایدار شهرداری ها و ایجاد 
فعالیت چندین برابری آنها در شــهر اشــاره نمود و خاطر 
نشان ساخت: توان شهردار و شــورای اسالمی در جذب 
ســرمایه گذار می تواند برای شــهر تحول آفرین باشد و 
اجرای درســت این موضوع مهم، قطعا” بودجه و ظرفیت 

شهرداری را چند برابر خواهد نمود.
غالمی شهرداری ها را به عنوان پیشران های پروژه های 
عمرانی و فرهنگی در ســطح استان اصفهان قلمداد نمود 
و گفت: درآمدهای حاصل از ارزش افزوده به عنوان یکی 
دیگر از درآمدهای پایدار که امســال میــزان آن دوبرابر 
سال گذشته خواهد شد می تواند کمک بسیار خوبی برای 

پیشبرد پروژه های مختلف شهرداری ها باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان 
اینکه جمعیت شاهین شهر به عدد 200 هزار رسیده است 
اظهار داشــت: ان شــاء اهلل با تالش و همت شــهردار و 
اعضای شورای اسالمی شاهین شهر شاهد تحقق بودجه 

سالیانه به مقدار سرانه های مطلوب و استاندار باشیم.
وی همچنین به طرح تفصیلی شــهرداری شاهین شهر و 
مشــکالت آن اشــاره نمود و افزود: ان شاء اهلل با آسیب 
شناســی این طرح معضالت آنرا مرتفع نموده و شهرداری 

را از این وضعیت نامساعد شهرسازی رها نماییم.
غالمی اجرای پروژه متروی شــاهین شهر به اصفهان را 
مهم عنوان نمود و گفت: خوشبختانه با همیاری مسؤوالن 
شــهر برای پروژه مترو در مجلس شورای اسالمی ردیف 
بودجه اختصاص یافت و این مهم سرعت اجرای پروژه را 

شتاب بیشتر خواهد بخشید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تصریح 
نمود: هرکجا که شــهردار و شورای اسالمی شاهین شهر 
به کمک ما نیاز داشــته باشند وظیفه خود دانسته به طور 
ویژه و با وقت گــذاری آنرا مرتفع نمایم چرا که تمام این 
تالشها در راســتای رضایت مندی شهروندان عزیز انجام 

شده است.
وی در پایان حمایت خود را از شهردار جدید شاهین شهر 
و اعضای شورای اسالمی شهر اعالم و برای آنان آرزوی 

موفقیت نمود.
اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان شاهین شهرومیمه 

نیز در این مراسم در سخنان کوتاهی ضمن عرض خوش 
آمدگویی به مســؤوالن اســتانی گفت: امیدواریم شهردار 
جدید شــاهین شــهر با تفضل الهــی و همیاری اعضای 
شورای اسالمی شهر بتوانند مسؤولیت های خطیر خود را 

در شهر پر افتخار شاهین شهر انجام دهند.
وی در ادامــه از خدمات شــهرداران و اعضای شــورای 
اســالمی دوره قبل قدردانی نمود و برای شــهردار جدید 
شــاهین شــهر و اعضای شورای اسالمی شــهر آرزوی 

موفقیت کرد.

حجت االسالم و المسلمین هاشــمی امام جمعه شاهین 
شــهر نیز در آیین تودیع و معارفه شهرداران شاهین شهر 
ضمن اشــاره به در پیش بودن هفتــه دفاع مقدس و یاد 
و خاطره همه شــهدای گرانقدر گفت: از جناب پری تبار 
شــهردار سابق شــاهین شــهر که در مدت تصدی خود 
متحمل زحمات زیادی گردیدند تشــکر نمــوده و برای 
شهردار جدید و اعضای شورای اسالمی آرزوی موفقیت از 

درگاه خداوند متعال خواستارم.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: همه مســؤوالن باید در 

تصمیمــات خود عاقالنه رفتار کنند چرا که در آینده تاریخ 
همگان را به قضاوت خواهد نشست.

هاشمی به استعداد و ظرفیت باالی شاهین شهر در زمینه 
اجرای فعالیت های فرهنگی اشــاره نمود و گفت: قطعا” 
تحقق کارهــای فرهنگی در شــهر نیازمند حمایت همه 
جانبه مسؤوالن اســت که ان شاء اهلل این موضوع بسیار 

مهم به منصه ظهور خواهد رسید.
 حســینعلی حاجی نماینده مردم شهرستان های شاهین 
شــهرومیمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی   نیز در 

این مراسم به بیان و تبیین موضوعات و مسائل روز جامعه 
پرداخت.

وی در ادامه به پروژه متروی شاهین شهر اصفهان اشاره 
نمــود و گفت: از همت و تالش شــهردار و اعضای دوره 
پنجم شورای اسالمی شاهین شهر که با شهامت و جرأت 
این پروژه عظیم را پیگیری و اجرا  نمودند تشــکر نموده 
که خوشــبختانه برای آن بودجه ملی نیــز در نظر گرفته 

شده است.
حاجی اظهار امیدواری نمود: با احداث متروی شاهین شهر 
– اصفهــان خط های 1 و 2 متــروی اصفهان نیز به این 

مترو متصل می گردد.
نماینده مردم شهرستان های شاهین شهرومیمه و برخوار 
در مجلس شورای اســالمی همچنین به تصویب منطقه 
ویژه اقتصادی شــاهین شــهر از ســوی مجلس شورای 
اسالمی و مجمع تشــخیص مصلحت نظام اشاره کرد و 
گفت: به حمداهلل این موضوع مهم پس از هشــت ســال 
پیگیــری و مداومت تحقق یافت کــه با اجرای این طرح 
زمینه اشتغال حدود 4 هزار نفر از جوانان فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه  ضروری ست کمیسیون ماده پنج حوزه 
شهرسازی شهرداری شاهین شــهر به جای مرکز استان 
در شهرستان تشــکیل گردد گفت: با توجه به اینکه تمام 
پرونده های کمیســیون ماده پنج شهرداری های استان 
در مرکز اســتان رســیدگی می گردد لــذا این موضوع با 
کندی پیش رفته ولی با شهرستانی شدن این مهم شتاب 

بیشتری به رسیدگی پرونده ها خواهد شد.
حاجی همچنین در بخشی از سخنان خود به بیان برخی از 
اقدامات صورت گرفته و برخی مشکالت در شهر پرداخت 

و خواستار رفع آنها توسط مسؤوالن مربوطه گردید.
بهرام عمویی رئیس شــورای اسالمی شاهین شهر نیز در 
ایــن آیین ضمن عرض خیر مقدم به حضار گفت: بنده به 
نمایندگی از شهروندان ارجمند و اعضای شورای اسالمی 
شــاهین شهر از زحمات جناب پری تبار شهردار سابق که 
توانســت با همت ، توان و وقت گذاری شرایط حساس و 

ویژه شهرداری را مدیریت نمود تشکر می نمایم.
وی در ادامه از شهردار جدید شاهین شهر در راستای قبول 
این وظیفه خطیر تشــکر کرد و افزود: ان شــاء اهلل در این 
دوره از شورا با مدیریت پرتوان شهردار جوان و بومی، برگ 
زرینی بر افتخارات شهر و شهروندان فهیم آن رقم زده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در آیین معارفه مسعود عارفیان شهردار شاهین شهر 

شاهین شهر به عنوان شهری زنده و پویا در 
استان اصفهان مطرح است 

عارفیان اصول کاری خود را شفافیت و صداقت، امانت داری و درست کاری، مبارزه با فساد و بی عدالتی، شایسته گزینی، برنامه ریزی در راستای تحقق بیانیه گام دوم با 
عنایت به چهارچوب وظایف و تکالیف شهرداری ها،توجه ویژه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، حداکثر تالش ممکن برای تعامل و تحقق برنامه های شورای اسالمی شهر، 

تحقق در تعالی سازمانی و آموزش کارکنان، تکریم ارباب رجوع، توجه به معاش کارکنان شهرداری و ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در اداره شهر عنوان نمود.
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مسعود عارفیان شهردار 
جدید شاهین شهر به 
عنوان آخرین سخنران 

این آیین ضمن عرض خیر 
مقدم به مسؤوالن و حضار 

گفت: خداوند را شاکرم 
که فرصت خدمتگذاری 
به شهروندان فهیم و با 

فرهنگ شاهین شهر را به 
بنده عنایت نمود و از حسن 

اعتماد اعضای شورای 
اسالمی و سایر مسؤوالن 
شهرستان و استان که 

بنده را الیق خدمت گذاری 
به مردم مؤمن و فرهیخته 
این شهر دانسته صمیمانه 

تشکر می نمایم.

عمویی همچنین از مسؤوالن شهرستان و استان خواستار 
موضوعاتی از قبیل حمایت از پروژه متروی شــاهین شهر 
– اصفهان، رفع مشکالت فاضالب، مسکن، اشتغال و آب 

در شهر گردید.
رئیس شورای اسالمی شهر به همجواری شاهین شهر به 
مرکز استان اشاره نمود و گفت: متأسفانه این موضوع مهم 
برای شاهین شهر مفید فایده نبوده و به صورت شایسته به 
این مهم توجه نشده که از مسؤوالن استان تقاضا دارم به 

موضوع حق و حقوق شهر عنایت بیشتری نمایند.
وی در پایــان خاطر نشــان نمــود: ان شــاء اهلل بتوانیم 
با تمــام تــوان و آنچه که به شــهروندان فهیم شــهر 
 قول داده و ســوگند یاد نمــوده ایم را بــه منصه ظهور 

برسانیم.
احمدرضا پری تبار شــهردار اسبق شاهین شهر نیز در این 
جلسه گفت: خداوند را شاکرم که در شرایط سخت عنایت 
فرمود با مســاعدت و حمایت اعضای شورای اسالمی و 
همکاری و همیــاری همکاران بتوانیم شــهررا مدیریت 

نماییم.
وی در ادامــه بــه بودجــه 353 میلیارد تومانی امســال 
شــهرداری اشــاره نمود و افزود: به حمداهلل تاکنون 89 
درصد از کل بودجه مصوب مربوط به شش ماهه نخست 

سال وصول شده است.
پری تبار به اقداماتی نظیر عملیات اجرایی متروی شاهین 
شــهر – اصفهان، بوستان بزرگ شــمال شهر، تعریض 

پل هســا، زیرســازی و جدول گذاری معابر سطح شهر، 
ورزشــگاه فاز پنج گلدیس، اختصــاص 50 میلیارد تومان 
اوراق مشارکت در قالب خرید 10 دستگاه اتوبوس جدید، 
راه اندازی کارت بلیط هوشــمند و  بازسازی 20 دستگاه 
اتوبوس فرسوده اشــاره نمود که تعدادی از آنها با حضور 
جناب غالمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به 
بهره برداری رســید و بقیه نیز پیشرفت چشمگیری داشته 

است.
شهردار سابق شهر در پایان از معاونان، مدیران و کارکنان 
شهرداری که سختیها را به جان خریدند تا بتوانند خدمات 
شایسته ای را به شهروندان فهیم ارائه نمایند تشکر نمود.
وی همچنین برای شــهردار جدید شاهین شهر از درگاه 

خداوند متعال آرزوی موفقیت نمود.
مسعود عارفیان شــهردار جدید شاهین شــهر به عنوان 
آخرین ســخنران این آیین ضمن عــرض خیر مقدم به 
مســؤوالن و حضار گفت: خداوند را شــاکرم که فرصت 
خدمتگذاری به شهروندان فهیم و با فرهنگ شاهین شهر 
را به بنده عنایت نمود و از حســن اعتماد اعضای شورای 
اسالمی و سایر مســؤوالن شهرستان و استان که بنده را 
الیق خدمت گذاری به مردم مؤمن و فرهیخته این شــهر 

دانسته صمیمانه تشکر می نمایم.
وی در ادامه خاطر نشــان ساخت: ان شاء اهلل بتوانم پاسخ 
اعتماد همه بزرگواران را با درســت کاری ، تالش فراوان 
و مدیریت صحیح بدهم که البته این مهم ممکن نیســت 

مگر با همدلی و همراهی همه اعضای شــورای اسالمی 
و مســؤوالن شهر و شهرستان و همکاری و تالش شبانه 
روزی همــکاران شــریف و زحمت کش در شــهرداری 

شاهین شهر.
عارفیان اصول کاری خود را شــفافیت و صداقت، امانت 
داری و درســت کاری، مبــارزه با فســاد و بی عدالتی، 
شایسته گزینی، برنامه ریزی در راستای تحقق بیانیه گام 
دوم با عنایت به چهارچوب وظایف و تکالیف شهرداری 
ها،توجه ویژه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، حداکثر 
تالش ممکن برای تعامل و تحقق برنامه های شــورای 
اســالمی شــهر، تحقق در تعالی ســازمانی و آموزش 
کارکنان، تکریم اربــاب رجوع، توجه به معاش کارکنان 
شهرداری و ارتقاء سطح مشــارکت شهروندان در اداره 

شهر عنوان نمود.
شهردار جدید شاهین شهر از شهرداران و اعضای شورای 
اسالمی ادوار گذشته و همکاران که در راستای خدمت به 
شــهروندان عزیز و عمران و آبادانی شهر متحمل تالش 

های فراوانی شده اند تشکر نمود.
عارفیان همچنین از دســت اندرکاران و برنامه ریزان این 

آیین تشکر نمود.
گفتنی  است ؛ در این آیین با حکم عباس رضایی استاندار 
اصفهان ” مسعود عارفیان ” به عنوان شهردار شاهین شهر 
منصوب و از زحمات ” احمدرضا پری تبار” شهردار اسبق 

شاهین شهر قدردانی شد.
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هفته نامه خبري، ورزشي، فرهنگي و اجتماعي شهرستان شاهین شهر و میمه

مطالب و نوشته هاي خبررسان لزوما دیدگاه گردانندگان آن نمي باشد.

دفتر فنی  

محّمد
ــه  ــه نتیجـ کیفیـــت اتفاقـــی نیســـت بلکـ
ـــه اســـت  ـــی ماهران ـــه و اجرای  تالشـــی صادقان

با کیفیت بی نظیر و خدمات ویژه

09130181201

در این نشست تخصصی و صمیمی که با دعوت حسین شاهزاده 
فرد رئیس کمیسیون فرهنگی-ورزشی شورای اسالمی برگزار 
گردید، گل جهان شکرزاده نائب رئیس ، فاطمه باستانی منشی 
و محمد عاطفت پیشــه عضو شورای اسالمی شاهین شهر و 
مسؤوالن روابط عمومی شــهرداری و سازمان های تابعه به 

بررسی و تبیین جایگاه و خدمات روابط عمومی پرداختند.
حســین شــاهزاده فرد رئیس کمیســیون فرهنگی-ورزشی 
شــورای اسالمی شاهین شــهر در این نشست ضمن عرض 
خوش آمدگویی به حضار گفت: از آنجاییکه روابط عمومی ها 
پل ارتباطی و زبان گویای بین ادارات، نهادها و ســازمانه ها با 
شهروندان هستند می طلبد فعالیت ها و خدمات همانند گذشته 

به نحو احسن به مردم اطالع رسانی گردد.
وی در ادامــه از زحمات و تالش های بهرام نوری مدیر روابط 

عمومی شــهرداری و شورای اسالمی شــاهین شهر و دیگر 
مسؤوالن روابط عمومی سازمان های تابعه شهرداری قدردانی 
نمود و افزود: با توجه به اینکه شــهرداری و شورای اسالمی 
فعالیت ها و خدمات مختلفی را در شــهر ایفا می نمایند باید 

هرگونه تالشی به شهروندان ارجمند اطالع رسانی گردد.
شــاهزاده فرد تصریح نمود: یقینا” اعضای شــورای اسالمی 
شاهین شــهر و  مجموعه شــهرداری با وحدت و یکدلی در 
راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان فهیم شبانه 

روز در حال جهد و تالش هستند.
رئیس کمیسیون فرهنگی-ورزشی شــورای اسالمی با بیان 
اینکه مردم ولی نعمتان جامعه هســتند خاطر نشــان نمود: 
خوشبختانه هیچ گونه شکاف و فاصله ای بین اعضای شورای 
اســالمی و شهرداری با شهروندان وجود ندارد و همه عزیزان 

می توانند پیرامون خواســته های خود در شهر با طیب خاطر 
مطالبه گری نمایند.

شاهزاده فرد از مسؤوالن روابط عمومی خواست با اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی های بیشــتر پیوند شهروندان را با مجموعه 
مدیریتی شهر بیش از پیش عمیق تر نموده تا ان شاء اهلل این 

مهم موجب رضایت خداوند متعال و مردم گردد.
گل جهان شکرزاده نایب رئیس ، محمد عاطفت پیشه عضو و 
فاطمه باستانی منشی شورای اسالمی شاهین شهر نیز هرکدام 
از برگزاری این نشست تشکر نمودند و گفتند: یکی از مزایای 
مهم این جلسه هم اندیشی صحیح و ارایه راه کارهای سازنده 

است.
ایشــان در ادامه با بیان اینکه شهروندان ارجمند نیازمند اطالع 
رسانی هستند و این موضوع باعث ایجاد انگیزه در آنان می گردد 

تصریح نمودند: مردم از طریق اطالع رسانی صحیح و به موقع 
بیشتر با مجموعه شهرداری و شورای اسالمی آشنا می گردند و 

این مهم بعضا” از قضاوت های عجوالنه جلوگیری می نماید.
اعضای شورای اسالمی شاهین شهر جایگاه روابط عمومی را 
با اهمیت و حســاس قلمداد نموده و بر ایجاد خالقیت و ایده 
های نو در این حرفه برای آگاهی بخشی بیشتر شهروندان از 
خدمات و فعالیت های شــورای اسالمی و شهرداری در شهر 

تأکید نمودند.
ایشان همچنین از روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
شاهین شــهر و روابط عمومی های ســازمان های تابعه در 

راستای اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی قدردانی کردند.
نمایندگان مردم شهر اظهار امیدواری نمودند: ان شاء اهلل بتوانیم 
در ایــن دوره با همکاری و همیاری یکدیگر موجبات رضایت 

مندی بیش از پیش شهروندان ارجمند را فراهم نماییم.
بهرام نوری مدیر روابط عمومی شــهرداری و شورای اسالمی 
شاهین شــهر نیز به نمایندگی از روابط عمومی های سازمان 
های تابعه از تشکیل این نشست صمیمانه تشکر نمود و گفت: 
یقینا” راهکارهای ارائه شده در این جلسه تأثیر مثبتی در روند 

فعالیت روابط عمومی ها خواهد گذاشت.
وی در ادامه افزود: همه تالش های صورت گرفته در مجموعه 
روابط عمومی ها در راســتای اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
بیشــتر شهروندان فهیم از خدمات و فعالیت های شهرداری و 

شورای اسالمی شهر است.
مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شاهین شهر 
همچنین توضیحات مبســوطی از نحــوه فعالیت های روابط 

عمومی ارائه داد.

مسعود عارفیان شهردار جدید شاهین شهر در نخستین روز کاری دید و بازدید کارکنان در دفتر 
خود را لغو و شخصا” از قسمت های مختلف شهرداری بازدید نمود.

عارفیان هدف از این برنامه را جلوگیری از تردد مضاعف کارکنان و رسیدگی بیشتر به امورات 
ارباب رجوع همچنین جلوگیری از شیوع بیش از پیش ویروس کرونا اعالم کرد.

شهردار جدید شاهین شهر در جریان این بازدید ضمن عرض خسته نباشید به کارکنان، از آنان 
خواست با همت مضاعف در راستای تکریم ارباب رجوع تالش نمایند.

مدیر شبکه بهداشــت و درمان شاهین شهر و 
میمه از تزریق بیش از 150 هزار دوز واکســن 
در شهرستان خبر داد و گفت: براساس مصوبه 
ستاد کرونای شهرستان برای سرعت بخشیدن 
به روند واکسیناسیون به زودی نخستین مرکز 
خودرویی واکسیناســیون شهرستان و سومین 
مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شاهین شهر راه 

اندازی می شود.
دکتر علی پارســا در گفتگو با خبرنگار شاهین 
پرس؛ از تغییر رنگ وضعیت کرونایی شهرستان 
شاهین شــهر و میمه به رنگ نارنجی خبر داد 
و اظهــار کرد: تاکنون بیــش از 150 هزار دوز 
واکسن در این شهرستان تزریق شده است که 
100 هزار نفر نوبت اول و 50 هزار نفر هم نوبت 
دوم را دریافت کرده اند که پوشش واکسیناسیون 
جمعیت باالی 18 سال در شهرستان نوبت اول 

51 درصد و نوبت دوم 23 درصد است.
راه اندازی مرکز خودرویی و ســومین 
مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شاهین 

شهر
وی بــا بیان اینکه هم اکنون دو مرکز تجمیعی 
انقالب و بحرالعلوم در شاهین شهر، یک مرکز 
تجمیعی در شهر گز و چهار پایگاه در شهرهای 
گرگاب، میمه، وزوان و الیبید داریم، به افزایش 
ســاعات کار مراکز تجمیعی واکسیناسیون در 
شهرســتان اشــاره کرد و افزود: خوشبختانه با 
تامین واکسن به میزان کافی، ساعات کار مراکز 
تجمیعی را افزایش دادیــم که مرکز تجمیعی 
بحرالعلوم از 8 صبح تا ساعت 23 و مرکز انقالب 
از 8 صبح تا 8 شد فعال هستند براساس مصوبه 
ستاد کرونای شهرستان برای سرعت بخشیدن 
به روند واکسیناسیون به زودی مرکز خودرویی 
واکسیناسیون شهرســتان در پارکینگ خیابان 
طالقانی شاهین شهر و سومین مرکز تجمیعی 
واکسیناســیون را هم در سالن ورزشی گلدیس 

شاهین شهر راه اندازی کنیم.
رتبه نخست شــاهین شهر به لحاظ 
پوشــش واکسیناســیون در بیــن 

شهرستان های پر جمعیت استان
پارسا با اشــاره به رتبه اول شهرستان در انجام 

واکسیناســیون تصریح کرد: شهرستان شاهین 
شهر و میمه با پوشــش 51 درصد نوبت اول و 
23 درصد نوبت دوم در بین شهرستان های پر 
جمعیت استان همچنان رتبه اول را داریم از نظر 
پوشش واکسیناسیون در شهرهای گز و گرگاب 
مقداری پایین تر از نرم میانگین شهرستان قرار 
دارد که امیدوار هستیم با استقبال شهروندان این 
دو شهر هم مواجهه شده و به میانگین شهرستان 

برسد.
وی خاطرنشان کرد: در تالش هستیم تا هرچه 
زودتر پوشش قابل توجهی از ایمنی شهروندان 
بدســت بیاوریم تا خدای ناکرده اگر در روزها و 
هفته های آینده ویروس جهش یافته جدیدی 
وارد کشــور شد ما نسبت به آن ویروس جهش 
یافته ایمنی قابل قبولی داشته باشیم و موج های 

بعدی در شهرستان اتفاق نیفتد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین 
شهر و میمه با بیان اینکه در حال حاضر متولدین 
1368 به قبل در شــهر شاهین شهر می توانند 
با مراجعــه به مراکز تجمیعی واکسیناســیون 
شهرســتان اقدام به دریافت واکســن نمایند 
افزود: پوشش واکسیناسیون مناطق روستایی و 
شــهرهای زیر 20 هزار نفر شهرستان بیش از 
70 درصد اســت که تالش می کنیم با استقبال 
و مراجعه مردم تا پایــان هفته جاری عملیات 

واکسیناســیون جمعیت باالی 18 سال در این 
مناطق به پایان برسد.

عملیــات  آینــده  روز   ۴۵ ظــرف 
پایان  به  واکسیناسیون در شهرستان 

می رسد
پارسا خاطرنشــان کرد: خوشبختانه با سرعت 
گرفتن واکسیناسیون و تامین واکسن به میزان 
کافی در شهرستان امیدوار هستیم با همکاری 

مــردم عملیات تزریق دوز اول واکسیناســیون 
در شهرســتان را تا پایان هفته آینده به پوشش 
100درصــدی برســانیم و همه شــهروندان 
شهرستان نوبت اول را دریافت کرده باشند و با 
احتســاب رعایت فاصله زمانی 28 روزه بین دو 
نوبت، ظرف 45 روز آینده پوشش واکسیناسیون 
همه شــهروندان در شهرستان شاهین شهر و 

میمه تکمیل و به پایان برسد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین 
شهر و میمه افزود: مجددًا تاکید می کنم داشتن 
پرونده بهداشت سامانه سیب برای دریافت واکسن 
الزامی است و شهروندانی که فاقد پرونده بهداشت 
هستند در ساعات اداری به نزدیک ترین پایگاه 
بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند عالوه 
بر این برای اطالع از وضعیت پرونده بهداشت از 
طریق آدرس https://estelam.mui.ac.ir نیز 

امکان پذیر میباشد.

م ب سها 
دیشبم موج ِ غم  گریبان داشت 

داِغ دوشینه ام پریشان داشت 
یاد می آمدم  فغانستان 

پیش از این بلبالن خوش خوان داشت 
گلستانی چو روضه رضوان

الله و سرِوناز و ریحان داشت 
در غیابِ  خبیث  طالبِ  جور 

مردمی شاد و شوخ و خندان داشت 
هر طرف، رنگ و بوی باِغ ِجنان

گلشن و قمری خوش الحان داشت 
جور گردون  چو از قضا ِبَرسید 
یورِش  طالباِن  نادان  داشت 

طالِب دون به قصِد فیِض زفاف 
خنجر و  تیغ و گرِز گردان داشت 

دیگر آن چهِر شادمان ِبَفُسرد 
خلِق مظلوم  ترس و حرمان داشت 

مردم سرخ رو ز سیلِی درد  
تلخِی کام و آِه سوزان داشت 

موجی از اشِک دیده ء  گریان 
بر رخ و سیِل خون به دامان داشت 

شهر شعر و هنر هراِت عزیز 
زخم ِ سختی ز تیِغ شیطان داشت

از هراِس هزار پاِی  زمان 
کاو همی ُخلق و خوی حیوان داشت 

زادگاه هنروران بزرگ 
تعبِ  تنگ ناِی زندان داشت 

آن هراتی که پارهء تن بود 
ساحران سخن فراوان داشت

عندلیبان باغ و بستانش 
یک به یک خاطری هراسان داشت 

طالب حمق دیر پای جهان 
آنکه جورش  نه مرز و پایان داشت 

کابل و بامیان مزار شریف 
بلخ و قندوز بیت االحزان داشت 

نیلی و قندهار و هم غزنه 
خانهء خوف و جنگ و جوالن داشت 
ُبست و َبغالن ،زرنج و کشک و فراه 

َمضجِع   مادران   گریان   داشت  
فتنهء طالبان َدَمندان 1 بود  

آن  َدَمندان که شوق رضوان داشت 
دردی  از بطن ارتجاع کهن 
کامد و گوئیا نه درمان داشت

رو " سها" گو چگونه "بایدِن" ُبله 
باچنین درد لطف و احسان داشت 

1-َدَمندان : دوزخ
24 اوت  2021- ا شهریور  1400

برگزاری نشست تخصصی اعضای شورای اسالمی شاهین شهر با مسؤوالن 
روابط عمومی شهرداری و سازمان های تابعه

تنه ی طالبان 
سروده ی

 منوچهر برومند 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه خبر داد:

تزریق بیش از ۱۵۰ هزار دوز واکسن 
در شهرستان

 راه اندازی مرکز خودرویی و سومین مرکز تجمیعی 
واکسیناسیون در شاهین شهر

بازدید شهردار جدید شاهین شهر از 
قسمت های مختلف شهرداری

 متخصــص جراحــی عمومــی و مســئول فنــی بیمارســتان امــام موســی کاظــم:
این نوجوان قهرمان دچار ســوختگی نسبتا عمیق شده و تمام همکاران در بخش آی سی یو 

برای بهبود بیمار تالش می کنند. 
 با سوختگی 85تا 90 درصد بیمار، امیدواریم درمان جواب دهد و شاهد بهبود حال بیمار باشیم.
علی لندی نوجوان اهل شهرستان ایذه، شامگاه 18 شهریور، پس از وقوع آتش سوزی در خانه 

همسایه به دل آتش می زند تا ناجی دو زن از میان شعله های آتش شود.
وزیر کشــور در تماس با اســتاندار اصفهان به وی مأموریت داده بود تا با حضور مستقیم در 
بیمارستان، وضعیت درمانی نوجوان فداکار ایذه ای را پیگیری و نتیجه را به وزیر کشور گزارش 

کند.

عیادت استاندار اصفهان از نوجوان 
 فداکار ایذه ای پس از دستور وزیر کشور

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
وارد مدار شدن تعدادی از چاه های محلی موجب تغییردر مزه آب برخی مناطق شهر اصفهان 
شد که ناشی از تفاوت امالح موجود در آب و میزان هدایت الکتریکی آن بود اما هیچ اثری بر 

روی کیفیت و سالمت آب نداشت.

وارد مدار شدن تعدادی از چاه های محلی 
علت تغییر مزه آب برخی نقاط در 

اصفهان است


