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در شهر

توسط شهرداري منطقه اجرا ميشود

برپايي سفرههاي آسماني
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سفرههاي آسماني همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان در منطقه برپا ميشود.
به گزارش خبرنگار همشهري محله ،معاون فرهنگي و اجتماعي شهردار منطقه
در اين باره گفت« :برپايي ايستگاههاي صلواتي و سفرههاي افطار ويژه ايتام از
جمله برنامههاي سفرههاي آسماني است كه در ماه مبارك رمضان در منطقه

اجرا ميشود ».وي برپايي تور يكروزه بازديد از برج ميالد ويژه ايتام را از ديگر
برنامهه��اي فرهنگي پيشبيني ش��ده در ماه رمضان اعالم كرد« .ش��هابالدين
صابونچي» آراستگي و بازپيرايي نماي بيروني مساجد را از ديگر اقدامات صورت
گرفته منطقه در ماه مبارك رمضان اعالم كرد.

8/30

مسئول حاضر و شهروند غايب!

«عابد ملكي» ،شهردار منطقه به همراه معاونان حوزههاي مختلف شهرداري
وارد سالن كنفرانس شهرداري ميشوند تا جلسه مالقات مردمي اين هفته آغاز
ش�ود ،اما جالب است هنوز از ش�هرونداني كه قب ً
ال براي مالقات از روابطعمومي
وقت گرفتهاند خبري نيست.

9:30

كمك با رعايت مقررات
كمكم تعداد ش�هرونداني كه براي حل مش�كل خود به ش�هرداري مراجعه
كردهاند بيش�تر ميش�ود و چند نفري با در دست داشتن چند برگه و پوشه
در حال گفتوگو با مس�ئوالن هس�تند .مالقاتها با نظم خاصي صورت
ميگي�رد .هر يك از ش�هروندان ب�ا توضيحي درباره مش�كل خود از
شهردار درخواست خود را اعالم ميكند سپس شهردار با همراه يكي
از معاونان كه به موضوع پرونده مرتبط است ،پرونده شهروند را مورد
بررسي قرار ميدهند و در حد امكان و با توجه به رعايت مقررات به
شهروند كمك ميشود.

شهردار منطقه با حضور«هادي ساعي» عضو شوراي شهر با
شهروندان منطقه دیدار کرد

ساعت به وقت
مردم
آرزو بیات خردمند

دوش�نبه هر هفته زمان مالقات مردمي ش�هردار منطقه با شهروندان است.
براي شركت در اين جلسات كه بهصورت مداوم و هر هفته برگزار ميشود كافي
اس�ت در ديگر روزهاي هفته به دفتر روابطعمومي مراجعه و با طرح اوليه مشكل
خود براي دوشنبه آينده نوبت مالقات با شهردار را دريافت كنيد .اين هفته خبرنگار
همشهري محله به سالن كنفرانس شهرداري منطقه رفت تا جلسه مالقات مردمي«عابد
ملكي» شهردار منطقه كه با حضور «هادي ساعي» ،عضو شوراي شهر برگزار شد ،براي شما
شهروندان گزارش كند.

10:30

هادي ساعي وارد ميشود
هادي ساعي يكي از اعضاي شوراي شهر براي پيگيري مشكالت شهروندان
منطقه وارد سالن ميشود .يكي از شهروندان بانويي است كه به همراه فرزندانش
براي كمك به حل مش�كلش به ش�هرداري آمده اس�ت .او كه تمايلي به معرفي
خود ندارد ميگويد 17« :س�ال است كه در مجتمع الوند سرمايهگذاري كردهام
به اين اميد كه براي خود مغازهاي داش�ته باش�م اما متأسفانه با گذشت  17سال
هنوز مغازهاي را تحويل نگرفتهام ».شهردار منطقه درباره اين مشكل ميگويد:
«متأسفانه س�اخت مجتمع الوند با مش�كالت عديدهاي روبهرو بوده كه در اين
ميان ش�هرداري براي حل مش�كالت و تحويل آن به شهروندان از تمامي منافع
خود گذشته است .مراحل نهايي اين كار رو به پايان است و بهزودي اين مجتمع
به صاحبان تحويل خواهد شد».

11:30

انتظار پشت در سالن كنفرانس

ح�اال ديگر تع�داد مراجعان به بيش از حد ظرفيت س�الن كنفرانس رس�يده
و عدهاي مجبورند پش�ت در س�الن كنفرانس منتظر باش�ند .اما نظم در س�الن
همچنان حاكم اس�ت و ش�هروندان با رعايت نوبت يكييكي روبهروي شهردار
قرارگرفته و مشكل خود را با او در ميان ميگذارند .شهروندي كه براي تقسيط
عوارض ش�هرداري ملك خود به س�الن كنفرانس آمده پس از در ميان گذاشتن
مشكلش دستور تقسيط را از شهردار ميگيرد و با خوشحالي از ملكي و ساعي
تشكر ميكند.

