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 مصوبه الزم االجرا، دستاورد سفر استاندار اصفهان به کاشان 1۵4بالغ بر 
 

 .مصوبه الزم االجرا به پایان رسید ۰۵۱سفر دو روزه کاروان خدمت دولت مردمی در شهرستان کاشان با بیش از 
دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در نشست با خبرنگاران شهرستان کاشان در جریان شانزدهمین سفر کاروان خدمت 
دولت مردمی در استان اصفهان گفت: یازدهم و دوازدهم آبان را به شهرستان کاشان اختصاص دادیم و با حضور مدیران کل 
دستگاه های اجرایی بازدیدهای متعددی را در اقصی و نقاط این شهرستان در حوزه های معدنی، زیرساختی، اماکن ورزشی، 

 .داشتیم …علمی، دانشگاهی، فناوری، میراثی و 
وی ادامه داد: در قالب جلسات متعددی که در سطح شهرستان از روز گذشته برگزار شد سعی کردیم به مواردی که از قبل در 

 .شهرستان احصا شده است بپردازیم و به صورت موردی بررسی و درخصوص هر یک تصمیم گیری کنیم
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در این دو روز در شهرستان کاشان جلسه کمیسیون ماده پنج، نشست با فعاالن اقتصادی و ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید، جلسه رسیدگی به مسائل شهرستان با حضور بخشداران، شهرداران، روسای شورای شهر، دیدار و 
گفتگو با نخبگان و مالقات مردمی را برگزار کردیم و در نهایت شورای اداری شهرستان و استان با حضور مدیران کل دستگاه 

 .های استان و شهرستان برگزار شد
مصوبه در بخش های اقتصادی،  ۰۵۱دکتر مرتضوی عنوان کرد: با نگاه مثبتی که مدیران استان داشتند مجموعا بالغ بر 

به تأیید رسید که این میزان مصوبه دو برابر سایر شهرستان های استان است  …زیرساختی، راه های شهرستان، آموزشی، میراثی و
 و دلیل این امر ظرفیت های ویژه شهرستان کاشان در حوزه های مختلف است.

کاشان مقصد شانزدهمین سفر شهرستانی 
 ( ۵)صفحهاستاندار اصفهان  

ها و معابر شهری برای عبور و مرور  فرماندار ویژه کاشان گفت: متاسفانه در کاشان  هنوز خیابان
معلوالن و ناتوان های جسمی در وضعیت خوبی قرار ندارد و یا اصال در این زمینه اقدامی توسط 

 نهاد های ذیریط انجام نشده است.
درصد از جمعیت جامعه با انواع ناتوانی جسمی و ۰۱محمدشریف زارعی با بیان اینکه   بیش از 

دهندو قطعا  نوع زندگی کردن آنها کمی با دیگران متفاوت  معلولیت  به زندگی خود ادامه می
است تصریح کرد:  نیاز است بر اساس آنچه از آن به عنوان وظیفه و مسئولیت نام می برندبه 

 های این قشر از جامعه توجه بیشتری شود.  خواسته
ای  وی افزود: می بایست وضعیت خیابان و معابر به نوعی مناسب سازی شود که این افراد دغدغه

برای عبور و مرور خود نداشته باشند و یا اینکه بتوانند به آسانی  از حمل و نقل عمومی  شهرستان 
 بهره مند شوند.

دستگاه  ۵۵فرماندار ویژه کاشان اداره بهزیستی شهرستان را مسئول مستقیم نظارت بر عملکرد 
اجرایی به منظور رصد عملکرد آنان در حوزه مناسب سازی معلوالن برشمرد و یادآور 

 شد:گزارش بهزیستی کاشان یکی از مالک های ارزیابی عملکرد ادارات دولتی خواهد بود.
زارعی اظهار کرد: اگر نهادی به وظیفه خود در قبال معلوالن و ناتوانان جسمی به نحو شایسته عمل 

 کرده باشد قطعا تقدیر شده و در غیر این صورت با آن برخورد قانونی خواهد شد.
وی با بیان اینکه معلوالن انتظار دارند در شهری که در حال توسعه به ابتدایی ترین نیییاز آنیهیا در 

ها  دچار مشکالت زیادی هستند تسهیل صیورت  استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، عبور از پل

بگیرد گفت: اقدامات شهرداری کاشان در این حوزه  ناکافی است و می بایسیت  شیهیرداری از 
 ها قبل موضوع رسیدگی به معلولین را جز برنامه های خود قرار می داد. سال

های نهاد های اجرای کامل نبوده، ولی امیدواریم با همکاری  زارعی یادآور شد: هرچند تالش
 ها کامل شود. شهرداری و شورای اسالمی شهر تالش

 ضرورت توجه به مناسب سازی شهری برای معلوالن 

 ناجی آباد 2بررسی مشکالت منطقه فاز 

به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، دکیتیر میحیمیدشیرییف زارعیی 
فرماندار ویژه شهرستان کاشان به همراه میهیدی زاهیدی میعیاون 
سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانیداری و تیعیدادی از مسیئیولییین 
فرمانداری و شهرداری در جمع نمازگزاران مسجد المیهیدیجعیج  

 ناجی آباد حضور یافت. ۰فاز 
در طی این دیدار، مردم منطقه فاز یک ناجی آباد به بیان مسائیل و 
مشکالت این منطقه از جمله روشنایی معابر، بیرقیراری سیرویی  
اتوبوس شهری به صورت منظم، وضعیت معابر شیهیری، افیزاییش 
تعداد مدارس، نمایشگاه بانوان و ... اشاره نمودند کیه میقیرر شید 
مشکالت با نظارت فرماندار و از طریق میدییران دسیتیگیاه هیای 

 اجرایی پیگیری و رسیدگی شود.



برنامه ریزی برای تولید لباس فاخر، در دستور 
 کار شورای فرهنگ عمومی کشور قرارگیرد

 اجرای طرح ملی نذر آب در روستای ورکان صنایع تولیدی، چرخ پیشرفت و حرکت جامعه 

محمدشریف زارعی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرسیتیان 
که با حضور سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشیور 
در دفتر امام جمعه کاشان برگزار شد، اظهار داشیت: در میقیابیل 
اهمیت موضوع حجاب، بحث مد و لباس قرار دارد که الزم است 

 توجه ویژه ای به این امر در طراحی و تولید، صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: الزم است برنامه ریزی برای طراحیی و تیولییید  

لباس فاخر و ایرانی اسالمی در دستور کار شورای فرهنگ عمومی 
کشور قرار گیرد تا انتخاب لباس مناسب بیرای خیانیواده هیا در 

 شرایط بهتری صورت بگیرد.
فرماندار ویژه و نائب رئی  شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیان 
داشت: در کاشان اقدام خوبی تحت عنوان جشنواره ملی فردخیت 
در طراحی لباس های فاخر ایرانی اسالمی صورت گرفته است که 
بایستی مورد حمایت قرار گرفته و در طراحی مدل ها بر اساس نیاز 

 بانوان و متناسب با فرهنگ بومی انجام بگیرد.

محمدشریف زارعی در نشست با فعالین اقتصادی شهرستان کیه بیا حضیور  
دکتر برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت، دکتر بیک زاده دبیر سیتیاد  
تسهیل و رفع موانع تولید کشور و مهندس کمیلی مدیرکل سیازمیان صیمیت  
استان برگزار شد، با بیان اینکه صنایع تولیدی در نقش چرخ های پیشیرفیت و  
حرکت جامعه هستند گفت: می بایست مدیران و مسیئیوالن اجیراییی، ابیزار  

 سرعت بخشی و حرکت صنایع را فراهم کنند. 
وی افزود: ضروری است مصوباتی که نتیجه جلسات کارگروه تسهیل اسیتیان  
است و به دستگاه های متولی ابالغ می شود در کوتاهترین زمان ممکن بیرای  
اجرای آن اقدام شود چرا که مقام معظم رهبری نگاه ویژه ای نسیبیت بیه آن  
داشته و بسیاری از مسائل مربوط به تولید کنندگان در این کارگیروه میرتیفیع  

 شود.   می 
فرماندار ویژه و رئی  کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرسیتیان کیاشیان  
تاکید کرد: باید اختیارات قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیید افیزاییش  
یافته و برای تمامی دستگاه ها اجرای مصوبات کارگروه به شکیل تیکیلیییف  

 باشد. 

طرح ملی نذر آب در روستای ورکان از تیوابیع بیخیش بیرزک 
توسط جمعیت هالل احیمیر شیهیرسیتیان و بیا حضیور دکیتیر 
محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستیان کیاشیان بیه میدت 

 آبان ماه برگزار شد. ۶یکروز در روز جمعه 
این طرح با هدف کمک به بهبود وضع سالمت روستاییان و ایجاد 

 رشد و توسعه سالمت انجام می شود.
ویزیت رایگان، تحویل دارو به صورت رایگان، ارائه آموزش های 
پزشکی در زمینه های بیماری های فصلیی، تیوزییع بسیتیه هیای 
معیشتی و فرهنگی و مشاوره رایگان از جمله برنامه های خیدمیات 

 کاروان اعزامی به روستای ورکان است.
گفتنی است شهرها و روستاهای محروم در استان اصفهان مقصد ایین  

 طرح ملی هستند. 

 اخبار مهم فرمانداری ویژه شهرستان کاشان را از راه های زیر دریافت کنید:
 

  kashan.gov.ir: وب سایت

 kashanfarmandari@پیام رسان ایتا و سروش:    
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 افتتاح خانه هالل شهدای روستای  ورکان
 نشست برای تسهیل روندکار امور یارانه ها

 برای مردم 
 تسهیل در دریافت سوخت گلخانه های شهرستان 

هشتمین خانه هالل شهرستان در روستای ورکان بیا حضیور 
دکتر محمد شریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشیان، 
دکتر میرابوطالبی رئی  جمعیت هالل احمر، سعیید قینیدی 
بخشدار برزک، دهیار و جمعی از اهیالیی روسیتیا در روز 

آبان ماه در همزمان با اجرای طرح ملیی نیذر آب  ۶جمعه 
 افتتاح شد.

آموزش های امداد و نجات، کمک های اولیه و همیچینییین 
جمع آوری کمک های بشر دوستانه، ایجیاد حیلیقیه هیای 
ارتباطی میان مردم روستا از جمله اهداف راه اندازی خیانیه 

 هالل در روستای ورکان است.
خانه هالل روستای ورکان هشتمین در کاشان، سیییصید و 

 هشتاد و دومین خانه هالل در استان اصفهان است.

به منظور برطرف نمودن مشکالت ارباب رجوع و تیعیرییف 
فرآیند مراجعات مردمی به دستگاه ها و دفاتر و هیمیچینییین 
استماع نقطه نظرات مسئولین مرتبط و ایجاد هماهنگی الزم 
بین دستگاه ها در خصوص یارانه ها پرداختی دولت، جلسیه 
ای با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمیانیداری وییژه 
کاشان، دادگستری، اداره تعاون کار و رفیاه اجیتیمیاعیی، 

در دفیتیر بیازرسیی فیرمیانیداری  ۰۱مسئولین دفاتر پلی  +
 برگزار گردید.

در این جلسه تصمیماتی در خصوص بهبود فرآیینید انیجیام 
 کار و خدمت رسانی بهتر به مردم اتخاذ شد.

دومین جلسه کارگروه سوخت شهرستان در مرکز مدیرییت 
بحران و کنترل حوادث شهرستان به ریاست جواد مزروعیی 
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانیداری وییژه شیهیرسیتیان 

 کاشان برگزار شد.

در این جلسه با توجه به اقلیم آب و هوایی منطقه کاشیان و 
های گلخانه ای بیا  برای جلوگیری از بروز خسارت به واحد

شروع فصل سرما، مقرر شد پروسه دریافت سوخت گلخانیه 
 ها در کمترین بازه زمانی انجام گیرد.

همچنین در ادامه تدابیر و راه کارهای الزم برای پیشگیییری 
 از قاچاق سوخت فرآورده های نفتی اتخاذ گردید.



 دوشنبه های مردمی در فرمانداری
بررسی راهکارهای ساماندهی پسماند 

 کشاورزی در شهرستان کاشان
راهپیمایی مردم کاشان در محکومیت 

 اقدامات تروریستی دشمنان

در برنامه مالقات چهره به چهیره دوشینیبیه هیای میردمیی 
نفر از شیهیرونیدان  ۰0۶، تعداد ۰0۱۰فرمانداری در آبان ماه 

مشکالت و مسائل خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه 
در حضور فرماندار، معاونین و مدییران فیرمیانیداری بیییان 
کردند که مشکالت معیشتی، اشتغال زایی، مباحث شهری و 
روستایی، تسهیالت بانکی و شکایت از برخی دستگاه هیای 

 اجرایی بیشترین درخواست های مردمی بوده است.
پل ارتباطی شهروندان با فرماندار دفتر بازرسی فیرمیانیداری 
است که شهروندان با مراجعه به این دفتر می توانند نسبت به 

 تعیین وقت مالقات اقدام می نماید.

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست هیادی 
اکبری معاون هماهنگی امور عیمیرانیی فیرمیانیداری وییژه 
کاشان و با حضور اعضای این کارگروه در سالن جیلیسیات 

 فرمانداری برگزار شد.
گزارش سایت دفن پسماند، بررسی راهکارهای سامانیدهیی 
پسماند کشاورزی، جانمایی محل دفن پسماند صنعتی عادی 

 و مکاتبات واصله از مهمترین دستورکار این نشست بود.
گفتنی است یکی از مسایل مهم شهرستان حیفیم میحیییط 
زیست است که می بایست همه نقش مهمی در نیگیهیداری 

 این موهبت الهی داشته باشیم.

م ر د م   د ا ر ا ل م و م ن ی ن   ک ا ش ا ن   پی    بیر گیز ا ر ی   آ یییین   عیبیا د ی   
س ی ا س ی   ن م ا ز ج م ع ه ،   د ر   م ح ک و م ی ت   ج ن ا یییت   هییو لیینییا ک   و   
ه ت ک   ح ر م ت   ب ه   ح ر م   ح ض ر ت   ا حیمید   بیین   مییویسییی   ج ع     

ه ا ییی  ش ه د ا     و     ش ا ه چ ر ا غ   و   ا ع ال م   هیمید ر د ی   بیا   خیا نیو ا د ه 
م ج ر و ح ا ن   ا ی ن   ا ق د ا م   د د م ن ش ا ن ه ،   د ر   م ص ل ی   بیقیییه   ا     ا ال عیظیم 

 ج ع ج     ب ا   ط ی   م س ی ر ی   ر ا ه پیییمیا ییی   نیمیو د نید . 

د ر   ا ی ن   ر ا ه پ ی م ا ی ی   ک ه   ب ا   ح ض و ر   نیمیا ز گیز ا ر ا ن   نیمیا ز جیمیعییه   
ک ا ش ا ن   ص و ر ت   گ ر ف ت ،   م ر د م   د ا ر ا ل م و م ن ی ن   ب ا   ش ع ا ر هیا ییی   بییر   
ع ل ی ه   ا س ت ک ب ا ر   ج ه ا ن ی   ا ن ز ج ا ر   خیو د   ر ا   نیسیبیت   بیه   د شیمیینییا ن   

 ا ع ال م   ن میو د نید . 
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 بازدید از نمایشگاه جشنواره ملی فردخت
قانون  1۱بررسی راه اندازی مرکز ماده 
 مبارزه با موادمخدر

مطالعات فاز دوم پروژه بزرگراه محور 
 ورکان آغاز می شود –برزک  –کاشان 

دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان به 
همراه مهدی زاهدی معاون سیاسی، امنییتیی و اجیتیمیاعیی 
فرمانداری با حضور در تاالر شهر از نیمیایشیگیاه سیومییین 

 جشنواره ملی فردخت بازدید کرد.
بیا رقیابیت ”  فردخیت“ سومین جشنواره ملی فرهنگی هنری 

های سه گانه نمایشگاه جشنواره با موضوع  اثر در بخش ۳۳۳
تولید پوشاک ایرانی اسالمی در کاشان در حال بیرگیزاری 

 است.
طرح در  ۰0۱اثر در بخش مانتو اجتماع،  ۳۵۱گفتنی است؛ 

بخش طراحی مجموعه جکالکشن  خانواده و فیرم میدارس 
مورد در بخش پیژوهیش و  ۳۳دخترانه و پسرانه و همچنین 

 ۳۳و  ۰۱۱، ۳۱۱دانش بنیان، که در هر سه بخش به ترتیب 
 اثر به مرحله نمایشگاهی جشنواره راه یافته است.

مندان برای بازدید از این نمیایشیگیاه و شیرکیت در  عالقه
های آموزشی رایگان مرتبط با این رویداد بیه تیاالر  کارگاه

 شهر؛ واقع در بلوار شهیدان خاندایی مراجعه نمودند.

پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شیهیرسیتیان بیه  
ریاست دکترمحمدشریف زارعی فرماندار ویژه کاشان و بیا حضیور  
مهدی زاهدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و اعضیای  

 این شورا برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه از تالش های فرماندهی انتظیامیی در بیرقیراری  
گشت های ویژه پاکسازی و نظارت بر کیوسک ها، سفره خانه هیا و  
مراکز عرضه دخانیات و جمع آوری معتادین بی خانیمیان و خیرده  

 فروشان در حریم دانشگاه ها و مدارس تقدیر شد. 
فرماندار ویژه کاشان در این جلسه خواستار مشارکت خیرین در امیر  
کمک های مومنانه برای حمایت از خانواده های آسیب دیده معتیادان  
و تالش برای بازگرداندن این افراد به محیط امن جامعه و خیانیواده و  
همچنین ایجاد اشتغال پایدار به عنوان مهمترین مولفه امیییدوارکینینیده  

 برای معتادان بهبود یافته شد. 
  ۰۶ در ادامه این جلسه در خصوص تاسی  و راه اندازی مرکز میاده  

قانون مبارزه با مواد مخدر بحث و تبادل نظر گردید که با توجه به نیییاز  
شهرستان برای ساماندهی نگهداری متعادین متجاهر و بیی خیانیمیان،  
مقرر شد دستگاه های مختلف پیشنهادات خود را برای راه انیدازی و  

 بررسی به این شورا اعالم نمایند. 

هادی اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری وییژه 
کاشان گفت: با پیگیری مسئولین بخش برزک و میعیاونیت 
هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، مطالعات فاز دوم پیروهه 

ورکان پییگیییری و بیه زودی –برزک   –بزرگراه کاشان 
 شود. عملیاتی می

وی افزود: در جلسه ای که به منظور بهسازی جیاده بیرزک 
در تهران با حضور خیرا  خادمی معاون وزیر و مدیرعیامیل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمیل و نیقیل کشیور 
برگزار گردید، مقرر شد ادامه پروهه از پل سعدآباد تیا سیه 
راهی موته مطالعات آن آغاز و عملیات اجرایی آن پیگیری 

 شود.

اکبری خاطر نشان کرد: محور کاشان تا سه راهی موته بیش 
کیلومیتیر تیا پیل  ۳۵درصد آن  ۵۱کیلومتر است که  ۵۱از 

سعدآباد اکثر نقاط آن در دست اقدام و بهسازی قیرار دارد 
 ۳۵و فاز دوم آن از سعدآباد تا سه راهی میوتیه بیه طیول 

کیلومترتاکنون اقدامی صورت نگیرفیتیه بیود کیه میجیوز 
 مطالعات آن دریافت و به زودی آغاز می شود.



قانون مجریان ذی صالح ساختمان در کاشان 
 عملیاتی می شود

جلسه رفع مشکالت احداث نیروگاه های 
 خورشیدی خانگی

 ۳برگزاری شورای زکات شهرستان با 
 دستورکار

هادی اکبری در دومین جلسه کارگروه ساختمان های بلینید 
مرتبه، از عملیاتی شدن قانون مجریان ذی صالح ساختیمیان 

 در کاشان خبر داد.
وی اظهار داشت: در این جلسه از کارگروه تصمیماتی برای 
نظارت هرچه بهتر بر ساخت و سیازهیای شیهیری اتیخیاذ 

 گردید.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان اضافیه 
کرد: جهت پیگیری نظارت بر ساخت و سازها و کیییفیییت 
بخشی به ساختمان های بلند مرتبه قانون مجریان ذی صیالح 
ساختمان که تاکنون در کیاشیان اجیراییی نشیده بیود بیا 
هماهنگی نظام مهندسی و شهرداری مقرر گردید تیا بیرای 

هزار متر زییر بینیا  ۳طبقه به باال و  0ساختمان های گروه ج 
 عملیاتی شود.

جلسه کارگروه اشتغال با موضوع رفع مشیکیالت احیداث 
نیروگاه های برق خورشیدی خانیگیی بیه رییاسیت جیواد 
مزروعی معاون برنامه ریزی و توسعه ویژه کاشیان بیرگیزار 

 شد.
این جلسه که به منظور انعقاد تفاهم نامه ظیرفیییت اشیتیغیال 
کمیته امداد امام خمینی جره  در خصوص رفیع مشیکیالت 
احداث نیروگاه های برق خورشیدی ویژه مددجویان کمیته 
امداد با حضور بانک های شهرسیتیان، امیور بیرق، بسیییج 
سازندگی و پیمانکاران مربوطه برگزار و مقرر گردید رونید 
احداث و بهره برداری با مساعدت همه اعضا  تا پایان هفتیه 
آتی در راستای سیاست های دولت از مددجویان حیمیاییت 

 گردد.

جلسه شورای زکات شهرستان با حضور حجت االسیالم حسییینیی  
نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان، مهدی زاهدی میعیاون  
سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، جواد مزروعی معیاون بیرنیامیه  
ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان و به دبیری کمیتیه امیداد امیام  
خمینی جره  و با حضور جمعی از روسای دستگاه های اجیراییی در  

در دفتر امام جمعه کاشان بیرگیزار    ۰0۱۰ آبان    ۳۳ پیش از ظهر یکشنبه  
 شد. 

و بررسی میییزان    ۰0۱۰ ارائه گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال  
همکاری اعضای شورای زکات، بیان گزارش تشکیل شورای زکات  
شهری و روستایی و ارائه نحوه عملکرد آنها توسط بخشداران، برنیامیه  
ریزی با هدف اخذ زکات مستحبی از اصناف و صناییع بیا کیمیک  
اعضای شورای زکات شهرستان و دستگاه های مربوطه، سه دسیتیور  

 کار جلسه شورای زکات شهرستان کاشان بود. 

 هکتار نقشه بافت تاریخی 12۱۱تهیه 
 شهر کاشان 

ضرورت هماهنگی و اقدامات پیشگیرانه در 
 برابر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

برخورد قاطع با عرضه کنندگان کاالهای 
 نامرغوب و قاچاق در کاشان

هادی اکبری در پانزدهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری گفت: بیرای  
بازآفرینی محالت هدف شهرستان اعم از بیافیت هیای بیا ارزش  
تاریخی، فرسوده و حاشیه نشینی در بدو امر نیاز به تهیه نقشه میحیالت  

گانه پیرامونی تهییه    ۶ هدف است که خوشبختانه نقشه ها در شهر های  
 شده است. 

وی اضافه کرد: برای شهر کاشان و هم کلیه بافیت هیای میذکیور،   
  ۵ هکتار نقشه های آن تهیه و در کیمیییسیییون میاده    ۰۳۶۵ مجموعا  

تصویب شده که شهرداری ها نسبت به برنامه جامع برای همه محالت  
 این نقشه را تهیه و برابر آن مراحل بازآفرینی انجام شود. 

اکبری بیان داشت: محور مسجد جامع، یک مدرسیه، درمیانیگیاه و  
میلیارد ریال از میحیل اعیتیبیارات    ۰۵۱ پارک در بلوار کارگر به مبلغ  

محور اصیلیی بیازار و    ۳ محرومیت زدایی وزارت راه و شهرسازی،  
  ۰۵۱ خیابان علوی در دست برنامه ریزی است که برای بازار بیش از  

میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و نقشه های آن برای اجرا نهایی شده  
 است. 

معاون فرماندار خاطر نشان کرد: در سایر محالت و شهرهای اطیراف  
درصید    ۵۱ تن قیر یارانه ای و همچنین تعهد پرداخت    ۰۱۱ نزدیک به  

هزینه پروانه ساختمانی، استفاده از تسهیالت ارزان قیمت بافت فرسوده  
 برای مردم در حال تامین است. 

نخستین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگیان  

به ریاست جواد مزروعی معاون برنامه ریزی و توسعه فیرمیانیداری و  

مدیریت بحران و با حضور بخشداران، روسای شبکه دامیپیزشیکیی،  

 جهاد کشاورزی نماینده دادستان واعضای ستاد برگزار شد. 

ضمن تقدیر از شیبیکیه     در این جلسه معاون فرمانداری ویژه کاشان  

دامپزشکی در اجرای اقدامات پیشگیرانه در سطح شهیرسیتیان، بیییان  

داشت: با توجه به مشترک بودن بییمیاری آنیفیوالنیزای فیوق حیاد  

پرندگان بین انسان و حیوانات، هماهنگی و اقیدامیات پیییشیگیییرانیه  

 ضروری است. 

مزروعی در پایان تصمیمات مهمی از قبیل گزارش دهی به میوقیع و   

سریع دهیاران و خانه بهداشت از تلفات ناگهانی بیاال طیییور بیومیی،  

برخورد با خودروهای غیرمجاز و بدون مجوز بهداشتی حمل طیییور،  

واکسیناسیون انسانی اعضای موثر و میدانی ستاد را از جمله اقیدامیات  

 زمینه مقابله با این بیماری برشمرد.    الزم در 

پنجمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان همزمان با یکصدو سیی 
و ششمین نشست اصلی کمیسیون استان به صورت وبینیاری 
به ریاست مهدی زاهدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتیمیاعیی 
فرمانداری ویژه کاشان و با حضور اعضای این کمیییسیییون 

 برگزار شد.

بررسی مسائل و مشکالت مبتال به استان و شیهیرسیتیان در  
حوزه ارزی، پایش مسائل و مشکیالت میربیوط بیه گیروه 
کاالیی لوازم خانگی و ارائه راهکار و برنامه های پیشنهیادی 

 دستور کار این جلسه بود.

در این جلسه ضمن تاکید بر حمایت و پشتیبانی از تیولییید 
لوازم خانگی ایرانی، مقرر شد دستگاه های متیولیی ضیمین 
حمایت از محصوالت ساخت داخل، با بازرسی های ویژه و 
مستمر از مراکز تولید، عرضه و فروش لوازم خانگی نسیبیت 
به برخورد جدی با فروش و عرضه محصوالت نامرغیوب و 

 کاالهای قاچاق اقدام نمایند.
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 کاشان مقصد شانزدهمین 
 سفر شهرستانی استاندار اصفهان

 کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان به شهرستان کاشان رسید. 
صبح یازدهم آبان ماه، شانزدهمین سفر شهرستانی دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفیهیان   

 به شهرستان کاشان رقم خورد. 
در برنامه های این سفر دو روزه، دیدار با خانواده شهدا، بازدید از شهر کامو، اورهانی  جیاده  
ای آذران، پروهه آبرسانی و ناحیه صنعتی شهر برزک، ناحیه صنعتی نیاسر، شیرکیت بیارییج  
اسان  کاشان، پل راوند، شرکت شیرکده، منطقه ویژه اقتصادی، شرکت سیرب، شیهیرک  

 صنعتی سوم کاشان و بیمارستان شهید بهشتی است. 
پروهه آموزشی، پیرورشیی و    ۹ افتتاح خط آبرسانی روستاهای سن سن و آب شیرین، افتتاح  

ورزشی خیرساز، برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضورمعاون هماهنگی امیور  
اقتصادی استاندار، گفتگو با نخبگان و مالقات با مردم شهرستان، برگزاری جلسیه مشیتیرک  
شورای اداری شهرستان و استان و دیدار با اصحاب رسانه بخش های دیگر ایین سیفیر بیود.  
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز ضمن بازدیید از بیرخیی پیروهه هیای  
عمرانی شهرستان کاشان با بخشداران، شهرداران و روسای شورای شهر این شهرستان دییدار  
و گفتگو کرد. همچنین جلسه قرارگاه خاتم االنبیا، جلسه دانشگاه کاشان و کمییسیییون میاده  

 پنج ویژه شهرستان کاشان با حضور وی برگزار شد. 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان نییز بیا کیارکینیان فیرمیانیداری و  

 بخشداری های تابعه دیدار و گفتگو کرد. 
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 ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در شهر جوشقان قالی

 دیدار با خانواده شهید مدافع حرم مهدی دهقان 

 حضور در بخش و شهر نیاسر

  بازدید از زیرگذر شهدای گمنام و پل راوند کاشان

 حضور در بخش برزک و بازدید از جاده این شهر

 بازدید از شرکت باریج اسان  کاشان

 بهره برداری از آبرسانی به روستاهای سن سن و آب شیرین 

 بازدید از منطقه ویژه اقتصادی کاشان

 آبان، روز حماسه و ایثار مردم کاشان ۰۳مراسم بزرگداشت 

 برگزاری کارگروه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری

 نشست با فرهیختگان شهرستان کاشان

 بهره برداری از مدرسه خیرساز حاج جواد پیله وریان 

 نشست بخشداران، شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی

 نشست بخشداران، شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی

 برگزاری جلسه شورای اداری مشترک استان وشهرستان

 برگزاری نخستین نشست خبری استاندار اصفهان در کاشان



برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع ویژه 
 شهرستان کاشان

 تأکید استاندار اصفهان بر رفع مشکالت بانکی شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

دکتر امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان  
بیان کرد: دویست و سی و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفیع میوانیع  

 پرونده برگزار شد.   ۰۳ تولید استان ویژه شهرستان کاشان با بررسی  
هیای صینیعیتیی و    وی ادامه داد: مباحث عمومی مرتبط با شیهیرک 

زیرساختی شامل آب، برق و گاز از جمله چالش هایی بودند کیه در  
 این جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و بررسی شد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان عنوان کرد: حاصل  
مصوبه برای واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی جبانکی    ۳۹ این جلسه  

و غیربانکی  بود که باتوجه به الزم االجرا بودن مصوبات ستاد تسهییل  
امیدواریم موانع تولید در این شهرستان رفع شود و شاهد توسعه کسب  

 و کار باشیم. 
دکتر نقش اظهار کرد: یک جمع کارشناسی ایین مصیوبیات را بیه  

کنند و با متقاضیان تماس می گیرند تا نتیجه    محض ابالغ را بررسی می 
 مطلوب حاصل شود. 

استاندار اصفهان در جریان بازدید از شرکت باریج اسان  کاشان بیییان  
کرد: بسیار خرسندیم که مجموعه گرانقدری مانند شرکت داروسیازی  
باریج اسان  کاشان در کشورمان فعال است. بدون شک فعالییت ایین  
شرکت برای ما ارزشمند و قابل احترام است چرا که این مجمیوعیه در  
مصادیقی وارد شده که از مشکالت کشور است و سعی در رفع آن بیه  

 صورت تخصصی و دانش بنیان دارد. 
وی ادامه داد: به پاس فعالیت متخصصان این شرکت به سهم خیود در  

های شرکت باریج اسان  خواهییم    استان پیگیر رفع مشکالت و چالش 
بود و از فعالیت های توسعه ای این شرکت حمایت می کنیم تا به افق و  

 آرمانی که مد نظر مجموعه است دست یابیم. 
استاندار اصفهان در ادامه هدف از سفر به کاشان را بررسی مشکالت و  
این شهرستان، پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهور و رفیع کیاسیتیی  
هایی که در مناطق مختلف وجود دارد دانست و گفت: در سیفیرهیای  
شهرستانی سعی می شود با بازدیدهایی که به صورت پراکنده از مناطیق  
مختلف شهرستان به عمل می آید با حضور مدیران کل دستگیاه هیای  

 اجرایی مشکالت شناسایی و جهت رفع آنها راهکار اندیشیده شود. 

دکتر مرتضوی در خصوص رونق اشتغال روستایی عنوان کرد: مسلیمیا  
مردم به دنبال زندگی آرام و با آسایش بیشتر هستند از این رو وظیییفیه  
ماست که زیرساخت ها را در بخش روستایی فراهم کنیم تا روستاییییان  

 مجبور نباشند برای معیشت بهتر به شهرها مهاجرت کنند. 
وی ادامه داد: قطعا مزیت های زندگی در روستا به اندازه کافی جیاذبیه  
دارد تا روستاییان را در محل زندگی خود حفم کند اما وظیفه میا ایین  
است که زیرساخت های اولیه زندگی، معیشت و اقتصاد مناسب را برای  
روستاییان فراهم کنیم. در این بازدیدها درصدد هستیم با شناخت مزییت  

 ها و کاستی ها زیرساخت های الزم را تقویت کنیم. 
استاندار اصفهان دلیل برنامه روزی دو روزه برای سفر بیه شیهیرسیتیان  
کاشان را وجود زیرساخت ها و استعدادهای متنوع و میتیعیددی ایین  
شهرستان دانست و اظهار کرد: با توجه به صنایع متعددی کیه در ایین  
شهرستان وجود دارد ضمن بازدید های مختلف درصیدد هسیتیییم بیا  
برگزاری ستاد تسهیل برای مشکالت شهرستان در حوزه اقتیصیادی را  

 شناسایی و برای آن راهکار ارائه کنیم. 
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حضور حماسی مردم کاشان در راهپیمایی 
آبان ماه 1۳  

معرفی سرپرست جدید مرکز فنی و حرفه 
 ای شهید موسویان کاشان

 معرفی رئیس دادسرای نظامی کاشان 

همزمان با سراسر کشور، مردم خطه دارالمومنین کاشان در 
با حضور حماسیی و پیرشیور  ۰0۱۰آبان ماه  ۰۳روز جمعه 

آبان انزجار خیود را از اسیتیکیبیار  ۰۳خود در راهپیمایی 
 جهانی اعالم نمودند.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، مسئیولییین، 
بسیجیان، خانواده معزز شهدا و ایثارگران بیرگیزار گیردیید 
شهروندان با شعار هایی اقدامات خرابکارانه اغتشاشگران و 
تروریست ها در به شهادت رساندن مردم مظلوم را محیکیوم 

 نمودند. 
این مراسم پ  از برگزاری مراسم در میدان پانیزده خیرداد 

 آغاز و تا چهارراه آیت اله کاشانی ادامه داشت.
مردم پ  از برگزاری این مراسم در آیین عبادی سیییاسیی 

 نمازجمعه شهر کاشان حضور یافتند.

طی آئینی با حضور دکتر محمدشریف زارعیی فیرمیانیدار 

ویژه شهرستان کاشان، آرش اخوان مدیرکل آموزش فنی و 

حرفه ای استان اصفهان و جمعی از روسای دسیتیگیاه هیای 

اجرایی، سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفیه ای شیهییید 

 موسویان کاشان معرفی شد.

در این آئین از زحمات محمود علوانی تیقیدییر و حسییین 

رمضان پور به عنوان سرپرست مرکز آموزش فنی و حیرفیه 

 ای شهید موسویان کاشان معرفی شد.

طی آئینی با حضور دکتر محمدشریف زارعیی فیرمیانیدار 
ویژه شهرستان کاشان، سید محسن بنیمی ریییی  سیازمیان 
قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان، روسای دستگاه هیای 
قضایی و فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان های کاشان، 
آران و بیدگل، نطنز و اردستان، ریی  دادسیرای نیظیامیی 

 کاشان در فرهنگسرای مهر معرفی شد.

در این آئین از زحمات روح اله کریمی تقدیر و میجیتیبیی 
نیکوکالم ندیم به عنوان معاون دادسیتیان نیظیامیی اسیتیان 
 اصفهان و رئی  دادسرای نظامی ناحیه کاشان معرفی شد.

گفتنی است روح اله کریمی پ  از این مسئولیت به عینیوان 
رئی  حوزه ریاست و مدیرکل روابط عیمیومیی سیازمیان 

 قضایی نیروهای مسلح مشغول به خدمت شد.



 بررسی مشکالت گمرک کاشان

محمدشریف زارعی در نشست با مدیرکل اوقیاف و امیور 
خیریه استان اصفهان ضمن اشاره به ناآرامی های میاه هیای 
اخیر در سطح کشور، گفت: بصیرت دینی و آگاهی میردم 
والیتمدار ایران مهمترین عامل برای گذر از فتنه ای اسیت 

 که دشمن برای کشور برنامه ریزی کرده بود.
آبیان میاه  ۰۳وی افزود: مردم با حضور خود در راهپیمایی 

نشان دادند که همیشه بیدار و آگاه و آمیاده بیرای خینیثیی 
 نمودن برنامه های خاص دشمن در کشور هستند.

فرماندار ویژه شهرستان کاشیان در ادامیه تصیرییح کیرد: 
شهرستان کاشان از موقوفات باالیی برخودار اسیت و ایین 

 ریشه در دیانت مردمان متدین دارالمومنین دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیییز در ایین 
نشست بیان کرد: فرمانداری کاشان همکاری میطیلیوبیی بیا 
اوقاف کاشان در راستای برگزاری مراسم سنیتیی میذهیبیی 

 قالیشویان داشت که جای سپاس و قدردانی دارد.

حجت االسالم و المسلمین محمدحسین بلک با بیان ایینیکیه 
شهرستان کاشان از منظر موقوفات با اصفهان برابر اسیت و 
مردم می توانند از این موهبت بهره مند شوند، تاکیید کیرد: 
این مجموعه از ظرفیت خود به منظور همراهی بیا میردم بیا 
هدف راه اندازی بنگاه های اقتصادی در موقوفات استیفیاده 

 می کند.
وی بیان داشت: راه اندازی پنل های خورشیدی در امیاکین 
مذهبی تحت مدیریت اوقاف، ضیمین صیرفیه جیوییی در 
مصرف برق و درآمد زایی، زمینه تشویق مردم برای استفاده 
از برق خورشیدی فراهم آمده و نمونه آن در روستای سین 

 سن اجرا شده است.
گفتنی است در پایان این جلسه با اهدای یک جیلید قیرآن 
کریم و لوح سپاس با امضای سید مهدی خموشیی رئییی  
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از دکتر محمیدشیرییف 

 زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان تقدیر شد.

آمار موقوفات کاشان با 
 کند اصفهان برابری می
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محمدشریف زارعی در دیدار شبانه بیا میدییرکیل میییراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، گیفیت: 
رونق گردشگری باید محور تصمیم گیری ها باشد چرا کیه 

 آینده شهر کاشان را این صنعت رقم می زند.
وی اضافه کرد: تالش مجموعه شهیرسیتیان، حیمیاییت از  

سرمایه گذاری در بخش توسعه گردشگری است باید هیمیه 
کمک کنند موانع موجود بر سر راه این صنعت بیرداشیتیه و 

 رونق بگیرد.
فرماندار ویژه شهرستان کاشان با اشاره به ضرورت تیعیامیل  

میان دستگاه های اجرایی بیان داشت: تعامل مطلیوب میییان 
میراث فرهنگی و شهرداری باید به بهتیریین نیحیو صیورت 
بگیرد و نتیجه این تعامل و همگرایی موجبات حفیم بیافیت 

 تاریخی شهرکاشان را در پی خواهد داشت.
زارعی در ادامه خاطرنشان کرد: در ایام شیوع کرونا و حتی  

پساکرونا، صنعت گردشگری شهرستان با آسیییب بسیییاری 
مواجه شد که الزم است حمایت های الزم از فیعیاالن ایین 
عرصه صورت بگیرد تا زیر ساخت های گردشگری دچیار 

 تهدید نشوند.
مشاور وزیر و مدیرکل میراث فرهنگی، صنیاییع دسیتیی و  

گردشگری استان اصفهان نیز در این دییدار بیییان داشیت: 
کاشان از هر نگاهی که دیده می شود باید گردشیگیری بیر 

 آن قالب باشد و در تصمیمات مورد توجه قرار گیرد.
علیرضا ایزدی در ادامیه تصیرییح کیرد: عیوار  هیای  

شهرداری در بخش تاسیسات گردشگری مورد بررسی و بیا 
 نگاه حمایت از بخش گردشگری مصوب گردد.

گفتنی است در این دیدار بر ایجاد یک طرح جیامیع بیرای  
 حفم بافت تاریخی ارزشمند شهر کاشان تاکید شد.

رونق گردشگری باید محور 
 تصمیم گیری ها باشد

پزوه مدیرکل گمرک استان اصیفیهیان بیا  رسول کوهستانی
دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستیان کیاشیان 

 دیدار و گفتگو کرد. ۰0۱۰آبان ماه  ۳۰در روز شنبه 
در این دیدار درخصوص مسائل مرتبط با حیوزه گیمیرک 
شهرستان از جمله احداث ساختمیان جیدیید گیمیرک در 

 کاشان بحث و تبادل نظر گردید.
در ادامه به منظور پیگیری، شیروع عیمیلیییات اجیراییی و 
همچنین بررسی و رفع برخی مشیکیالت، میقیرر گیردیید 
موضوعات از طریق اداره کل گمرک و فرمانداری پیگییری 

 و رسیدگی شود.

 تاکید بر افزایش شور و نشاط اجتماعی در کاشان 

 
 
 
 
 

محمدشریف زارعی در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان که با میوضیوع 
آسیب های اجتماعی برگزار شد، گفت: جوانان مهمترین قشر جامعه ما هستینید کیه بیرنیامیه 

 ریزی برای آینده آنها باید با حضور نخبگان و فرهیختگان در حوزه های مختلف باشد.

وی در ادامه بیان داشت: ما در حوزه جوانان بسیار عقب هستیم چراکه در سیال هیای اخیییر 
برنامه کالن و موثری برای آنها تعریف نشده و هدف گذاری بزرگی نیز از سوی متولیان مهیم 

 فرهنگی در سطح استان و کشور صورت نگرفته است.
فرماندار ویژه و رئی  ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کاشان در ادامه تصیرییح کیرد: 
برای ایجاد روحیه و امید در بین مردم الزم است شور و نشاط اجتماعی در سطح شیهیرسیتیان 

 افزایش پیدا کند.
زارعی اضافه کرد: برگزاری رویدادهای موسیقی، جشنواره های گل و گالب در بخش هیای 
قمصر، نیاسر و برزک از جمله برنامه هایی بود که در راستای ایجاد نشاط در جامعه به خیوبیی 
اجرایی شد که ضرورت دارد ضمن افزایش اقدامات، برنامه های متنوع فرهنگی و اجتیمیاعیی 

 در نقاط مختلف شهرستان اجرایی شود.
فرماندار ویژه کاشان با اشاره به اهمیت اوقات فراغت در بین جوانان خاطر نشان کرد: جوانیان 
ما امروز به سرگرمی، ورزش، تفریح سالم، فعالیت های فرهنگی و  نیاز دارند که این مهیم ییا 

 وجود ندارد و یا با کمبود مواجه است.
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ضرورت تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در 
 کاشان

   wspپیگیری اخذ گواهینامه 

 برای شهرستان کاشان 

محمدشریف زارعی در جلسه هماهنگیی و بیرنیامیه رییزی 
بزرگداشت هفته بسیج، گفیت: تشیکیییل بسیییج ییکیی از 
ابتکارات حضرت امام خمینی جره  بود که با هیدف اییجیاد 

میلیونی صورت گرفت که تا بیه امیروز ییکیی از  ۳۱بسیج 
 افتخارات انقالب اسالمی است.

وی اضافه کرد: بسیج از جمله نهادهایی است که هیچ وقیت  
دچار انحراف نشده و در هر دوره ای با عبور از مشکیالت و 

 فتنه ها به یاری انقالب اسالمی آمده است.
فرماندار ویژه کاشان تصریح کرد: شیکیل گیییری نیییروی  

مقاومت بسیج از ابتدا بر پایه معنویت و اندیشه حضیرت امیام 
خمینی جره  بوده که همین امر موجب شده پ  از چهار دهیه 
در سایه هدایت های الهی مقام معظم رهبری این نهاد مردمیی 

 با صالبت و مقتدر باقی بماند.
زارعی با اشاره به اهمیت نیروی مقاومت بسیییج در سیطیح  

جامعه، خاطر نشان کرد: امروز یکی از حیاتی ترین مبیاحیثیی 
که جامعه به آن نیاز دارد، بحث جهاد تبیین است که این مهم 
در واقع جزو واجبات نیظیام میقیدس جیمیهیوری اسیالمیی 
محسوب می شود که بسیج در کنار سایر نهاد ها می توانند بیا 

 روشن گری و بیان دقیق مسائل از بروز شایعات و اخبار 
 جعلی در فضای مجازی جلوگیری کند.

فرماندار ویژه کاشان با اشاره به اهمیت گفتگو میییان اقشیار  
مختلف جامعه اظهار داشت: یکی از موارد مهیم در تیحیقیق 
جهاد تبیین، ایجاد کرسیی هیای آزاد انیدیشیی در سیطیح 
شهرستان است که الزم است در سطح جامعه و دانشگاه ها بیا 
حضور افراد دارای آگاهی و علم تشکیل و به بییان دییدگیاه 
 ها، نقطه نظرات و مسائل در میان اقشار مختلف پرداخته شود.
گفتنی است؛ در این جلسه که به منیظیور بیرنیامیه رییزی و 
هماهنگی هفته بسیج تشکیل گردید هر یک از اعضا به بیییان 
پیشنهادات و برنامه های خود پرداختند که ازجمله برنامیه هیا 
می توان به مواردی همچون: برگیزاری رزمیاییش جیهیادی 
 ۵ججهادگران فاطمی  برنامه پاتوق خیدمیت جیهیت ارائیه 

محله شهرستان، جشنواره قرآنی نسیل نیو بیا  ۰۱۱خدمت در 
موضوع مسائل روز، رویداد تولییدات رسیانیه ای نسیل پیر 
افتخار، آینده روشن ویژه دانش آموزان، میقات صالحییین و 

 نمایشگاه طرح اسوه در مصلی نمازجمعه اشاره نمود.

پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شیهیرسیتیان بیه 
ریاست جواد مزروعی معاون بیرنیامیه رییزی و تیوسیعیه 
فرمانداری ویژه کاشان و مدیریت بحران شیهیرسیتیان و بیا 
حضور مدیران دستگاه های اجرایی عضیو ایین شیورا در 

 فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از برنامه ایمنی آب شیهیر کیاشیان  

(wsp)  توسط اداره آبفا ارائه گردید و مشکالت و میوانیع
دریافت گواهی نامه ایمنی آب شهرکاشان میورد بیررسیی 

 قرار گرفت.
در ادامه این جلسه مقرر شد با پییگیییری دانشیگیاه عیلیوم  

برای شهرستان کاشان را تیا  wspپزشکی کاشان گواهینامه 
 اخذ شود. ۰0۱۰پایان سال 

  نواختن زنگ کتاب در کاشان
ضرورت استحکام بخشی مدارس فرسوده در 

 شهرستان کاشان

 بازدید فرماندار کاشان از مجتمع
 شورای حل اختالف 

کتابدار، طی آئینیی بیا   به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و

حضور دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه و رئییی  

شورای آموزش و پرورش شیهیرسیتیان زنیگ کیتیاب و 

 کتابخوانی در کاشان نواخته شد.

فرماندار ویژه کاشان در این آیین بر لیزوم بیرنیامیه رییزی 

معلمان برای ترویج کتاب و کتابیخیوانیی در بییین دانیش 

 آموزان در کنار کتب آموزشی در مدارس تاکید نمود.

گفتنی است این آیین در مدرسه ابتدایی شاهد امام رضا جع  

و با حضور فرماندار، مدیر آموزش و پرورش، روسای اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و کتابخانه های عمومی شهرسیتیان 

 برگزار شد.  آبان ماه ۳۵کاشان در روز چهارشنبه 

محمدشریف زارعی در پنجمین جلسه شورای آمیوزش و پیرورش  

شهرستان کاشان گفت: استحکام بخشی و مقاوم سازی مدارس بیایید  

 در اولویت برنامه های آموزش و پرورش قرار بگیرد. 

وی اضافه کرد: با وجود حمایت و کمک خیرین در ساخت مدارس  

نوساز، تعداد بسیاری از مدارس شهرستان فرسوده و نیازمند استحیکیام  

بخشی هستند، که ضرورت دارد ضمن بازرسی میدانی از وضیعیییت  

 مدارس، مقاوم سازی آنها در دستورکار قرارگرفته و بهسازی گردد. 

فرماندار ویژه و رئی  شورای آموزش و پرورش در ادامه افزود: ایجاد  

خانه معلم در کاشان یکی از نیازهای فرهنگیان است که با مشیارکیت  

 دستگاه ها و خیرین مشکالت آن برطرف و اجرایی شود. 

گفتنی است بررسی ایاب و ذهاب مناطق روستایی، مشکالت برخیی  

مدارس غیرانتفاعی، وضعیت استحکام بخشی برخیی میدارس و از  

جمله مباحث مطرح شده در پنجمین جیلیسیه شیورای آمیوزش و  

 بود.   ۰0۱۰ آبان ماه    ۳۵ پرورش شهرستان کاشان در روز چهارشنبه  

آبیان میاه روز شیوراهیای حیل  ۰۰به مناسبت فرارسیدن 
اختالف، دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه و رئییی  
شورای تامین شهیرسیتیان کیاشیان بیا هیمیراهیی رئییی  
دادگستری، دادستان عمومی و انقالب و رئییی  شیورای 
اسالمی شهر از مجتمع شورای حل اخیتیالف شیهیرسیتیان 

 بازدید نمود.

در طی این بازدید، فرماندار ویژه کاشان با اهدای گل، روز 
شوراهای حل اختالف را به کارکنان این شورا تبریک و از 

 زحمات این افراد تقدیر نمود.


