دﯾـﺪار ﺷﻬـﺮدار و اﻋﻀـﺎی ﺷـﻮرای
ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻬﺮدار اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ادرﯾﺲ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺷﻬﺮدار در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس
ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺷﻬﺮدار و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻬﻨﺪس
ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺮای وی در اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮﺷﺎن آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار
ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و
ﺷﻬﺮداری در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم؛ ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮداری وﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺎد
و ﻣﻔﺮح و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ ،ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺬب و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﻧﻘﺶ
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداری را در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ.

دﯾـﺪار اﻋﻀـﺎی ﺷـﻮرای اﺳﻼﻣـﯽ ﺷﻬـﺮ
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻣﻠﯽ
ﺷﻮراﻫﺎ ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎدی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎدی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﮔﺴﺘﺮش
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﮐﻨﻨﺪه در ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﻣﺸﻮرت و ﻫﻤﻔﮑﺮی اﺳﺖ.
ﺳﺠﺎدی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺸﻮرت ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﺤﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت ،ﮐﺎﻫﺶ
اﺧﺘﻼﻓﺎت و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮ و
ﺷﻬﺮداری رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﻓﺰود :ﻣﺮدم ﺗﺸﻨﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﮐﺎر ﺳﺎﻟﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻮراﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرا ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮان و
اﺑﺎداﻧﯽ آراﻣﺶ رواﻧﯽ را در ﺷﻬﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ:
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اداره اﻣﻮر
ﺷﻬﺮی ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ

ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻣﻮر ﺷﻬﺮي ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ ،ﺿﺮورﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ،ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻪ ﻟﻘﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ
رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮی؛
ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻣﻮر ﺷﻬﺮي ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ ،ﺿﺮورﺗﻲ
ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي ﺷﻮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮی ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری در ﺧﺪﻣﺎت
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻟﻘﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم دراز ﮐﺮده و از آﻧﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ ﺷﻬﺮدار اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ در

ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮدار اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺷﻬﺮ
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ از ﻟﺤﺎظ
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای
ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ زﯾﺒﺎ و ﺑﺎﻃﺮاوت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻗﺪم ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻟﻘﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮداری در ﺑﺤﺚ ﻓﻀﺎی
ﺳﺒﺰ ،رﻫﺎ ﺑﻮدن اﺣﺸﺎم و ﭼﺮای آﻧﻬﺎ از ﭼﻤﻦ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ،
ﺑﻠﻮارﻫﺎ و ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ را ﺑﺮ
دوش ﺷﻬﺮداری ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮداری اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
درآﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
دارد اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ را از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﻘﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮ را از رﯾﺰ ﺗﺎ درﺷﺖ در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺷﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﮐﺎر
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم و راﻫﮑﺎرﻫﺎ و راه ﻫﺎی رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﻓﺰود :ﺷﻮراﻫﺎ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم
و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت و ﺣﺮف ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر
ﮔﺰارﺷﯽ از روﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرا را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرا و ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮدم در ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

