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رقابت انتخاباتى 
50 كانديدا 
شورا در 3 شهر 
كبودراهنگ

مردم با حضور 
حداكثرى 
در انتخابات 
افتخارى ديگر 
مى آفرينند

كبودراهنگ 
استراتژيك ترين 
شهرستان 
در استان
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36 نامزد براى ورود به بهارستان با هم رقابت مى كنند

شهردار شيرين سو خبر داد

افتتاح مركز توسعه كسب و كار 
طرحي نو در توسعه اقتصاد شهري 

■ مجتمع كارگاهى؛ درآمد پايدار براى شهردارى

رئيس شوراى اسالمى شهر بهار:

منافع شهرستان در اصالح 
مرز سياسى ديده شود

شوراى پنجم كبودراهنگشوراى پنجم كبودراهنگ
  77 شهردار  عوض كرد شهردار  عوض كرد

مردم بهار و كبودراهنگ از نماينده منتخب چه مى خواهند؟
■ بوى متعفن كارخانجات آالينده آزارمان مى دهد 
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رعايت اخالق انتخاباتى 
در اولويت  باشد

 انتخابات برگ زرينى از افتخارات ايران اســالمى است و مردم با 
حضور حداكثرى خود در انتخابات پيش رو بار ديگر موجب سربلندى 

ميهن خواهند شد.
28 خرداد 1400 انتخابات رياست جمهورى، شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا و انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى همزمان با 
سراسر كشور در شهرستان كبودراهنگ نيز برگزار خواهد شد و مردم 
انقالبى و هميشه در صحنه اين شهرستان با حضور حداكثرى خود در 

اين انتخابات موجب يأس و نااميدى دشمنان خواهند شد.
اين روزها در شــرايط ســخت  كرونايى كه مردم با مشكل اقتصاد و 
اشتغال مواجه هستند اميدواريم افرادى تازه نفس وارد ميدان شوند و 

با جان دل و با تمام قوا براى رفع مشكالت مردم تالش كنند.
همين طــور از كانديداهاى انتخاباتــى انتظار مى رود بــه وعده ها و 
شــعارهايى كه مى دهند عمل كنند و وعده هايى كه قابل تحقق نيست 
را به مردم ندهند چرا كه عدم تحقق اين وعده ها باعث دلسردى مردم 
مى شــود. و نكته ديگر اينكه كانديداها و طرفدارشــان عليه اخالق 
انتخاباتــى را رعايت كنند و اقدام به تخريــب ديگر كانديداها نكنند 
چرا كه تخريب افراد به هيچ عنوان نمى تواند موجب كسب موفقيت 

و رشد و پيشرفت شود.
متأســفانه برخى از افراد در فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى از 
كانديداهاى مورد نظر خود حمايت مى كنند و با توهين به شخصيت 
ديگــر كانديداها در تالش انــد به اهداف خود برســند و يا اينكه با 
اظهارنظرهاى جنجالى فضا را چالشــى مى كنند و ديكر كانديداها را 
تخريب مى كنند. در حالى كه كسى كه وارد اين عرصه شده بايد بداند 
كه مردم از شــعور و آگاهى بسيار بااليى برخودار هستند و اين گونه 
فضاســازى ها و تبليغات بر عليه كانديداها تأثيرى بر انتخاب درست 

مردم نخواهد داشت.
بنابراين تمام دســت اندركاران و طرفداران كانديداهاى انتخاباتى بايد 
هوشــيارى خود را حفظ كنند و نقشــه هاى دشمنان را رصد كنند و 
بتوانند توطئه هاى شــوم دشمنان را در خصوص انتخابات خنثى كنند 
و همــه با هم و يكــدل و متحد براى برگزارى يك انتخابات ســالم 
تالش كنند و بدانند كه قطعاً تخريب موجب تفرقه افكنى و در نهايت 
شادى دشمنان را به دنبال خواهد داشت پس رعايت اخالق انتخاباتى 

كانديداها امرى ضرورى است و بايد در اولويت قرار گيرد.

شوراى پنجم كبودراهنگ
 7 شهردار  عوض كرد

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: چند روزى 
بيشــتر به انتخابات ششمين دوره شــوراى اسالمى شهر و روستا 
باقى نمانده و 26 كانديداى تأييد صالحيت شــده در كبودراهنگ 
هــر يك در تالش اند كه بر ديگرى پيشــى بگيرند و برنده ميدان 

اين رقابت  شوند.
در ميان كانديداهاى دوره ششم شوراى اسالمى شهر كبودراهنگ 
افــراد جــوان، متعهد و متخصــص و تحصيل كرده اى به چشــم 
مى خورد كه قلبشــان براى توســعه و پيشرفت شهرى مى تپد و با 
اعــالم حضور در اين عرصه مى خواهد بــا ايده هايى نو و خالق 

براى توسعه و پيشرفت شهر قدم بردارند.
با توجه به اينكه شــوراهاى دوره پنجم عملكرد خوبى نداشــتند 
كانديداى  آنــان  از  نفر  اما باز هم در كمال ناباورى  
دوره ششم شوراهاى اسالمى شهر شده اند و حال بايد منتظر باشيم 
كه چقدر در اين دوره از انتخابات مردم كبودراهنگ مجدداً به اين 

افراد اعتماد خواهند كرد.
شوراهايى كه از همان آغاز روى كار آمدنشان اختالفات و درگيرى 
نيز بين آنها به وجود آمد و متأسفانه تا پايان اين دوره در گير و ار 
بحث و جدال با يكديگر بودند و زمان نيز مثل برق و باد ســپرى 
شــد و آنها همچنان به فكر تخريب يكديگــر بودند و با كارنامه 

مردودى در دوره پنجم براى پيروزى دوره ششم در تالش اند!!!
شوراهاى دوره پنجم حتى مهم ترين تكليف و اولين وظيفه قانونى 
آنها كه انتخاب يك شــهردار قوى و كارآمد بود را نتوانســتند به 
خوبى انجام دهند و در دوره پنجم شوراها 7 شهردار و سرپرست 
شــهردار روى كار آمدند و متأســفانه هيچ يك نتوانستند از عهده 
مديريت شــهرى برآيند و اگر هم تعداد بسيار اندكى از اين افراد 
توانايى داشــتند اختالف شــوراها دامن آنها را هم گرفت و ادامه 
كار برايشان ميسر نشد و كبودراهنگ همچنان عقب ماندگى را به 
يدك مى كشــد و اين ظلم بزرگى براى مردمان واليى و شهيدپرور 
است كه هر چقدر در حقشان جفا شد باز هم دم نزند و در انتظار 

روزهاى بهترند.
اميدواريم شــوراهاى منتخب دوره ششم بتوانند مديرى توانمند، 
متخصــص و با تجربه را براى هدايت شــكان مديريت شــهرى 
انتخــاب و معرفى كنند چرا كه شــهر كبودراهنگ بــا دارا بودن 
مشــكالت فراوان ديگر توان آزمون و خطا را ندارد تكرار چنين 

اشتباهاتى عقب ماندگى بيشتر شهر را به دنبال خواهد داشت.
در پايان از شــوراهاى منتخب انتظار مى رود با قدم هايى اســتوار 
و عزمى راســخ و جدا از منفعت طلبى هاى شخصى و درگيرى و 
اختالفات براى عمران و آبادانى و رشد و بالندگى شهر تالش كنند 
و گره گشاى مشــكالت مردم باشند و خدمت به مردم را اولويت 

اصلى كارشان قرار دهند.

امام جمعه: 
مردم با حضور حداكثرى 

در انتخابات افتخارى ديگر مى آفرينند

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: انتخابات از 
اول انقالب تا به امروز مظهر اقتدار ايران اسالمى و سربلندى ملت 

بوده و هست.
ــو  ــن مطلــب در گفت وگ ــان اي ــا بي ــه كبودراهنــگ ب ــام جمع ام
ــه و  ــه در صحن ــردم هميش ــت: م ــار داش ــام اظه ــا همدان پي ب
انقالبــى كبودراهنــگ هميشــه مشــاركت حداكثــرى در انتخابــات 
را داشــته اند و در 28 خــرداد امســال نيــز افتخــارى ديگــر 
ــردم دشــمنان  ــن انقــالب و م ــر چــه دشــمنان اي ــد گ مى آفرينن
ــا  قســم خــورده اى هســتند كــه هزينه هــاى بســيارى مى كننــد ت
مــردم بــه پــاى صندوق هــاى رأى نياينــد امــا بــه كــورى چشــم 
دشــمنان داخلــى و خارجــى مــردم بــه پــاى صندوق هــاى رأى 
ــه رخ  ــى خــود را ب ــار ديگــر اتحــاد و يكدل ــد و ب ــد آم خواهن

ــد كشــيد. ــان خواهن جهاني
ــالب  ــن انق ــزود: اي ــرى اف ــى باق ــلمين نق ــالم و المس حجت االس
ــه  ــق علي ــاى ح ــه پشــت جبهه ه ــى هســت ك ــادگارى فرزندان ي
باطــل ايســتادگى كردنــد و يــادگار پدرانــى هســت كــه بــه خاطــر 
ــن  ــا اي ــد ت ــد و جــان دادن ــردم خــون دادن ــربلندى م ــزت و س ع
انقــالب بــه ثمــر رســيد و بــه يــارى خداونــد متعــال تــا بــه امــروز 
حفــظ شــد بنابرايــن مــردم انقالبــى بــه نــداى امــام خمينــى(ره) و 
ــا حضــورى پرشــور و  هبــر معظــم انقــالب لبيــك مى گوينــد و ب

ــد شــد. ــاى رأى حاضــر خواهن ــاى صندوق ه ــرى پ حداكث
وى خاطرنشــان كرد: امروزه با وجود اينكه مردم با تورم، گرانى 
و مشــكالت معيشتى دست و پنجه نرم مى كنند ولى باز هم دست 
از انقالب نخواهند كشــيد و اين تحريم هــا را تحمل مى كنند و 
اجازه نخواهند داد كه خون پاك شــهدا پايمال شود و هميشه در 
حماســه هاى ملى و سياسى حضور خواهند يافت و موجب يأس 
و نااميدى دشــمنان خواهند شد و اين انقالب را به انقالب منجى 

عالم بشريت حضرت مهدى (عج) متصل خواهند كرد.
وى در پايــان از كانديداها و طرفداران آنها خواســت كه اخالق 
انتخاباتى را رعايت كنند و سعى در تخريب يكديگر نداشته باشند 
و با برادرى و اتحاد در اين عرصه با يكديگر رقابت كنند و كسانى 
كه پيروز انتخابات مى شــود به فكر رفع مشكالت مردم باشند و با 

جان و دل براى مردم خدمت كنند.

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

 28 خــرداد 1400 ســه انتخابات مهم در 
شهرستان كبودراهنگ برگزار خواهد شد كه 

از اهميت ويژه اى برخوردار است.
فرمانــدار كبودراهنــگ در گفت وگــو بــا 
همدان پيــام اظهــار كرد: انتخابات رياســت 
جمهــورى، انتخابات ميــان دوره اى مجلس 
شوراى اسالمى و انتخابات شوراهاى اسالمى 
شــهر و روســتا در اين شهرســتان برگزار 
خواهد شــد كه با همدلى و انســجام مردم 
واليى شهرستان كبودراهنگ همچون گذشته 
مشــاركت باال و مطلوبى در ايــن انتخابات 

مختص خواهد شد.
ــتان  ــزود: در شهرس ــدوى اف ــت ا... مه حج
كبودراهنــگ نيــز هماننــد ســاير نقــاط 
كشــور از ســال 99 بــه دســتور وزيــر كشــور 
مقدمــات برگــزارى  انتخابــات آمــاده شــد و 
ــا  ــق برنامه ه ــدى مطاب ــه  زمان بن ــق برنام طب
ــى صددرصــدى در  ــم و آمادگ ــش رفته اي پي
ــراى  ــه ب ــدارى هاى تابع ــدارى و بخش فرمان
ــات ســالم و پرشــور  ــزارى يــك انتخاب برگ

ــود دارد. وج
وى ادامه داد: شهرستان كبودراهنگ از لحاظ 
وسعت بزرگترين شهرســتان استان است و 
اســتراتژيك ترين  شهرستان از لحاظ مسائل 
امنيتى، اقتصادى و گردشگرى است بنابراين 
برگزارى انتخابات از اهميت بســيار ويژه اى 

در اين شهرستان برخوردار است.
فرمانــدار كبودراهنــگ خاطرنشــان كــرد: در 
شهرســتان كبودراهنــگ 120 روســتا واجــد 

شــرايط برگــزارى انتخابــات اســت و همــه 
تمهيــدات الزم انجــام شــده و 478 صنــدوق 
ــت  ــم داش ــذ رأى خواهي ــعبه اخ و 147 ش

ــيار  ــعبه س ــت و 26 ش ــعبه ثاب ــه 121 ش ك
مى باشــند.

مهــدوى ادامــه داد: در ايــن شهرســتان هيأت 
ــا همدلــى و  نظــارت، اجرايــى و بازرســى ب
همفكــرى در خدمــت مــردم واليتمــدار 
هســتند و در 28 خــرداد 1400 انتخاباتــى در 
تــراز جمهــورى اســالمى ايــران و بــا توجــه 
بــه منويــات مقــام معظــم رهبــرى و توصيــه 
و وصيت نامــه امــام خمينــى(ره) برگــزار 
خواهيــم كــرد كــه باعــث يــأس و نااميــدى 
دشــمنان و خوشــحالى قلــب امــام زمــان و 

مقــام معظــم رهبــرى باشــد.
وى همچنيــن افــزود: با توجه به شــرايط 
كرونايى برگزارى انتخابــات با رعايت تمام 
فاصله گــذارى  و  بهداشــتى  پروتكل هــاى 
اجتماعــى انجام هواهد شــد و اســتفاده از 
ماســك و مواد ضدعفونــى كننده ها و... جز 
اولويت هاست و توجه به سالمت مردم بسيار 

ضرورى است.
فرمانــدار كبودراهنــگ در پايــان از مردم 
شهرســتان كبودراهنــگ كه مانند هميشــه 
حضور پرشورى در انتخابات داشته باشند و 
بتوانند در سرنوشــت مملكت دخيل باشند و 
با حضور حداكثرى خود در پاى صندوق هاى 
رأى اجازه ندهند كه توطئه هاى شوم دشمنان 

عملى شود.

 انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
هر چهار ســال يكبار همزمان بــا انتخابات 
رياســت جمهورى در سراسر كشور برگزار 
مى شــود و ايــن همزمانــى در برخى مواقع 
موجب شده تا اهميت باالى انتخابات شوراها 
در ميان شــور و هيجان انتخابات رياســت 

جمهورى گم شود.
28 خرداد امســال نيز ششمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا و سيزدهمين 
دوره رياســت جمهــورى و انتخابــات ميان 
دوره اى مجلس شوراى اسالمى در كبودراهنگ 
همزمان با سراسر كشور برگزار خواهد شد و 
همه ما بايد به ياد داشــته باشــيم كه يكى از 
ثمرات انقالب اسالمى شكل گيرى شوراهاى 
اســالمى شهر و روستا اســت كه توسط رأى 
مردم تعيين مى شــود بنابرايــن از آنجايى كه 
شــوراها مى توانند نقش مهمــى در عمران و 
آبادانى داشــته باشــند نبايد اين انتخابات در 

حاشيه قرار گيرد.
در هر حال همانطور كه انتخاب يك فرد اصلح، 
قوى و كارآمد براى رياست جمهورى اهميت 
زيادى دارد به همان اندازه انتخاب افراد اصلح، 

قوى و كارآمد به عنوان شــوراى اسالمى 
شهر و روستا امرى ضرورى است.

هر چند شوراهاى منتخب 
ادوار گذشــته در 

هنگ  ا ر د كبو
آن طــور كــه 

نتوانســتند  بايد 
در رشــد و بالندگى 

شهر موفق عمل كند و 
شــوراهاى دوره پنجم نيز 

نداشتند  درخشــانى  عملكرد 
و اختالفــات بين آنهــا و متحد 

نبودنشــان موجب شــد كه شــهر 
ند همچنــان از توســعه و پيشــرفت باز  ما

اما اميدواريم كه ايــن بار مردم با ديدى باز و 
هوشــمندانه و آگاهانه افرادى را انتخاب كند 

كه صالحيت و شايستگى آن را داشته باشند.
*مــردم كبودراهنــگ از انتخابات شــوراها 

مى گويند:
*يكــى از بازاريان مى گويد: شــوراها هنگام 
تبليغات ســعى مى كنند اعتماد مردم را جلب 
كنند و وعده هــاى رنگارنگ مى دهند و وقتى 

كه انتخاب مى شوند فقط به فكر منافع 
خودشان هستند و اين ظلم بزرگى 
براى مردم است كه متأسفانه در 
دوره پنجم مردم آن را تجربه 

كردند.
از  ديگــر  *يكــى 
كبودراهنگى هــا با 
انتقاد شــديد از 
شــوراهاى دوره 
از  گويــد:   مــى  پنجم 
مناسبى  عملكرد  آنها  كه  آنجايى 
نداشــتند و باز هم به ميــدان رقابت پا 
دوره  ششــمين  كانديــداى  و  گذاشــته اند 
شــوراهاى اســالمى شــده اند در انتخابات 
شوراها شــركت نخواهم كرد چون مى دانم 
بــاز هم افــراد منتخــب وعده هايشــان را 
فراموش خواهنــد كرد و به خواســته هاى 

مردم پاسخى نخواهد داد.
*پسر جوانى دانشجو است و مى گويد: برخى 
از مناطق در شــهر كبودراهنــگ از امكانات 
بسيار كمترى برخوردار هستند و حتى كوچه 
و خيابان هاى آن آســفالت نيستند. بنابراين از 

شــوراهايى كه در انتخابات پيروز مى شــوند 
تقاضا داريم كه مشكالت اين مناطق هم توجه 

داشته باشد.
يكــى از كاركنــان دولتى در ايــن باره به 
اين  در  مردم  اميدواريم  گفــت:  همدان پيام 
دوره از انتخابات، انتخاب آگاهانه اى داشته 
باشــند و افرادى را برگزينند كه هدفشــان 
فقــط خدمــت صادقانه باشــد متأســفانه 
شــوراهاى دوره پنجم نتوانســتند به مردم 
پاسخ مثبتى داشته باشــند و حتى مهمترين 
وظيفــه آنها كــه انتخاب شــهردار بود هم 
نتوانستند به درســتى انجام دهند و 4 سال 

ديگر هم شهر از توسعه عقب ماند.
يك خانم خانــه دار كبودراهنگى مى گويد: ما 
ساكن شــهرك فرهنگيان كبودراهنگ هستيم 
حتى بچه هايمان از داشتن يك پارك كوچك 
كه بتواننــد بازى كنند و از آن اســتفاده كنند 
محروم هستند كانديداها فقط وعده مى دهند و 
وقتى رأى مى آورند به مشكالت شهر توجهى 
ندارنــد اميدواريم در ايــن دوره افراد متعهد، 
متخصص و كارآمد روى كار بيانيه تا شــايد 

بخشى از مشكالت مرتفع شود.

 انتخابات به عنوان يك رفتار و مشاركت سيساسى 
است كه هر فردى بر اساس فهم سياسى خود در آن 

شركت مى كند.
انتخابات ميــان دوره اى مجلس در 28 خرداد 1400 
همزمان با انتخابات رياســت جمهورى و شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا در برخى از شهرستان ها برگزار 
مى شود و با فوت عيسى جعفرى نماينده مردم بهار و 
كبودراهنگ در مجلس شوراى اسالمى اين انتخابات 
در حــوزه انتخابيــه بهار و كبودراهنــگ نيز برگزار 

خواهد شد.

شايان ذكر است 69 داوطلب براى نمايندگى مجلس 
شوراى اسالمى در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ 
نام نويســى كرده بودند كه 50 نفــر از آنها با مدرك 
كارشناســى ارشــد، 9 نفر دكترا و 6 نفر سياسى و 5 
داوطلــب نيز حوزوى بودند كــه از اين تعداد 8 نفر 
از داوطلبان انصراف دادند و از مجموع 61 داوطلب 
باقى مانده صالحيت 31 نامزد در مراحل قبلى بررسى 
هيأت نظارت بــر انتخابات ميــان دوره اى مجلس 
شــوراى اسالمى رد شد كه پس از شكايت داوطلبان 
نتيجه آخرين مرحله رســيدگى به شكايت داوطلبان 

اعالم شــد كه بر اين اساس 7 نفر ديگر از نامزدهاى 
رد صالحيت شده تأييد شد.

بنابراين از مجموع 69 داوطلب نام نويسى شده 8 نفر 
انصراف 28 داوطلب تأييد شدند و 24 نفر ديگر نيز 

رد صالحيت شدند.
از آنجايــى كه شهرســتان بهــار و كبودراهنگ يك 
حوزه انتخابيه هســتند و اين دو شهرستان مى تواند 
يك نماينده را راهى مجلس كند شهرستان بهار حوزه 

اصلى و كبودراهنگ حوزه فرعى به شمار مى رود.
در هــر حــال اميدواريم مردم اين دو شهرســتان با 

انتخاب درست خود بتوانند فردى 
اصلــح و كارآمد را راهى مجلس 
كنند تا بتوانند به خوبى از حقوق 
مردم دفاع كنند و خدمتى صادقانه 
و خالصانه براى تسوعه و پيشرفت 

اين دو شهرستان داشته باشند.
*و اما مــردم از نماينده خود چه 

مى خواهند؟؟؟
اســت  ســاله  جوان 26  رضايى 
و مى گويــد: يكــى از مهمترين 
مشــكالت جوانان بيكارى است 
انتخاب  كه  كســى  كه  اميدواريم 
مى شــود به ايــن مســئله توجه 
ويژه اى داشته باشد و براى اشتغال 

جوانان راهكارهاى خوبى داشته باشند.
*خانم اصالنى خانه دار اســت و مى گويد: اگر ما به 
يــك فرد اعتماد مى كنيم و رأى مى دهيم و در نهايت 
اين فرد انتخاب مى شود انتظار داريم كه به وعده هايى 
كه موقع تبليغات انتخاباتى داشــته عمل كند و براى 

رفع مشكالت مردم تالش كند.
*اســكندرى دانشجو اســت و مى گويد: شهرستان 
كبودراهنگ بزرگترين شــهرك صنعتى استان را دارد 
ولى متأســفانه بيشــتر جوانان آن بيكارنــد و تعداد 
بسيارى كمى از افراد بومى در اين شركت مشغول به 
كار هستند بنابراين از نماينده منتخب تقاضا داريم به 
اين مسئله كه معضل بزرگى است توجه داشته باشد 
و براى جذب افراد بومى شهرســتان در اين شركت 

تالش كند.
*جعفرى شــغل آزاد دارد و مى گويد: 
فــرو چاله هايى كــه در شهرســتان 
كبودراهنــگ ايجــاد شــده يكى از 
مهمترين مشكالت  است كه متأسفانه 
مسئوالن نسبت به آن بسيار بى تفاوت 
هســتند يكى از عواملــى ايجاد اين 
فروچاله هــا وجود نيروگاه اســت كه 
متأسفانه افراد بومى اين شهرستان حتى 
در اشتغال آن هم سهمى ندارند و تمام 

كاركنان نيروگاه غيربومى هستند.
*رستمى از شــهروندان بهارى است 
كارخانجات،  متعفن  بوى  مى گويد،  و 
آالينده مشكلى است بسيار آزاردهنده 
است و موجب نارضايتى مردم شده است اميدواريم 
كه به اين مشكل رسيدگى شود چرا كه سالمت مردم 

هم در خطر است.
*چراغى ديگر شــهروند بهارى اســت و مى گويد: 
جاده كمربندى همدان، بهار ورودى اللجين وضعيت 
بسيار نامناسبى دارد كه تاكنون اقدامى براى رفع اين 
مشكل نشــده اميدواريم كه نماينده منتخب بتواند به 

اين مشكل رسيدگى كند.
*رهايى دانشجو است و مى گويد: ايجاد كارخانه هاى 
صنايع تبديلى در شهرســتان بهار مسئله مهمى است 
كه از نماينده انتظار داريم توجه ويژه اى به اين مسئله 
داشته باشد تا بسيارى از مشكالت در اين خصوص 

مرتفع شود.

كبودراهنگ استراتژيك ترين شهرستان است

3 انتخابات سرنوشت ساز 

كبودراهنگى ها 
شوراهايى قوى و كارآمد مى خواهند

مردم بهار و كبودراهنگ از نماينده منتخب چه مى خواهند؟
■ بوى متعفن كارخانجات آالينده آزارمان مى دهد

ورى است.
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توسعه عقب ماند.

فرو چاله هايى كه در 
شهرستان كبودراهنگ 

ايجاد شده يكى از 
مهمترين مشكالت  

است كه متأسفانه 
مسئوالن نسبت به آن 

بسيار بى تفاوت هستند 
يكى از عواملى ايجاد اين 
فروچاله ها وجود نيروگاه 
است كه متأسفانه افراد 

بومى اين شهرستان 
حتى در اشتغال آن هم 

سهمى ندارند و تمام 
كاركنان نيروگاه غيربومى 

هستند.

تعداد كانديداهاى 
كبودرآهنگ

تعداد رأى 
ميزان مشاركتدهندگان (حق رأى)

تعداد منتخبان
(هر شهرستان چند شورا 

مى خواهد)
تعداد رأى 
اسامىمنتخبان

57736 اصلى، 3 على البدل32950270/59دوره اول 
عسگر ضيائى
محمدضيائى
على بهرامى
تقى اسماعيلى

--------5 اصلى، 3 على البدل59/4-----25دوره دوم 

------565626 اصلى، 3 على البدل10828264/66-----دوره سوم 

569444 اصلى، 3 على البدل2810619868/3دوره چهارم 

تقى اسماعيلى 
ناصر مطلبى
سيده بقهناز 
مجيدزاده

ناصرقيطاسى
غالمرضا بابائى
محمد رهگشاى
نادر كرمى
محمد ضيائى

سيد محمدرضا 
نظرى

على موذنى

510898 اصلى، 3 على البدل75 17101952دوره پنجم 

محمد رهگشايى
على بهرامى

غالمرضا قلى ئى
وحيد ربيعى

محسن صفرى
موسى عابدى

تعيين نتيجه 28 50دوره ششم 
خرداد 1400



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  17 خردادماه 1400  شماره 4052

3
رقابت انتخاباتى 50 كانديدا شورا در 3 شهر كبودراهنگ

 كبودراهنگ- اكــرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: يكــى از ثمرات بزرگ انقالب 
شــكوهمند اسالمى ايران در دهه اخير شكل گيرى شوراهاى اسالمى شهر و روستا بوده 

كه توسط رأى مردم تعيين مى شود.
شوراهاى شهرى و روســتايى تبلور حضور مردم، ديدگاه ها افكار، خواسته ها، نيازها و 
تمايل مردم در صحنه برنامه ريزى اســت و شوراى شهر به عنوان يك عنصر از مديريت 

شهرى در اداره شهرها در سطح ملى نقش بسيار مهمى دارد.
شوراها هر 4 سال يكبار توسط آراء مردم انتخاب مى شود و 28 خرداد 1400 نيز ششمين 
دوره انتخابات شهر و روستا برگزار خواهد شد و يك بار ديگر مردم هميشه در صحنه و 

انقالبى با حضور حداكثرى خود پاى صندوق هاى رأى موجب يأس و نااميدى دشمنان 
خواهند شد.

معاون سياسى فرماندار كبودراهنگ در خصوص انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
در گفت وگو با همدان پيام اظهار داشت: ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا همزمان با سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و انتخابات ميان دوره اى 
مجلس شــوراى اسالمى در شهر كبودراهنگ برگزار خواهد شد و اين شهرستان آمادگى 

كامل و صددرصدى براى برگزارى يك انتخابات سالم و پرشور را دارد.
ابراهيم دهقانى خواه افزود: 64 نفر براى شــوراى شهر كبودراهنگ، گل تپه و شيرين سو 
ثبت نام كرده بودند كه از اين تعداد 4 نفر خانم و 60 نفر آقا بودند كه به تفكيك شهرها 
33 نفر در شهر كبودراهنگ ثبت نام كرده بودند كه 2 نفر از آنان انصراف دادند، 19 شهر 

گل تپه و 12 نفر از شهر شيرين سو بودند كه 2 نفر هم از شهر شيرين سو انصراف دادند.
وى در خصوص رد صالحيت شده ما نيز بيان داشت از داوطلبان شوراى شهرها در هيأت 

اجراى شهرستان 5 نفر يك نفر خانم و 4 نفر آقا رد صالحيت شدند. 
همپنين 12 نفر هم در هيأت نظارت شهرســتان رد صالحيت دشند و 3 نفر از اين افراد 
مورد تأييد هيأت نظارت اســتان قرار گرفتند كه در نهايت پس از رسيدگى به صالحيت 
در هيأت نظارت استان 14 نفر رد صالحيت شدند. دهقانى خواه در ادامه خاطرنشان كرد: 
تأييد صالحيت شــوندگان نهايى نيز 26 نفر شــهر كبودراهنگ، 15 نفر شهر گل تپه و 9 
نفر شهر شيرين سو هستند. وى در پايان افزود: در تمامى شعب با رعايت شيوه نامه هاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى انتخابات برگزار خواهد شد و مشاركت حداكثرى 

همراه با سالمت و امنيت در انتخابات از مهمترين اولويت شهرستان است.
خبـرخبـر

 khabar@hamedanpayam.com

 در نظام هاى سياســى مردم ساالر، شوراها اهميت 
بسزايى دارند و در اهميت اين نهاد همين بس كه اصولى 
از قانون اساسى جمهورى اسالمى به اين امر اختصاص 

و اشاره دارد.
رئيس شوراى اسالمى شهر بهار با مهم برشمردن نقش 
شورا شهر در تعميم حقوق شهروندى در تحقق توسعه 
ملى گفت: از ابتداى تشكيل انقالب اسامى اراده و انگيزه 
و اعتقادى به حضور و دخالت مردم در سرنوشت خود 
و اداره امور محلى وجود داشــته و دارد و شــوراهاى 
شهر، يك تشكل مردمى و يكى از مهمترين اركان مردم 
ســاالرى و از بهترين مكانيسم هاى ممكن براى ايفاى 
نقش مردم در مديريت و عمران شــهرها هستند، كه با 
راى مســتقيم مردم انتخاب مى شوند تا طبق اصل هفتم 

قانون اساسى به انجام وظايف محوله بپردازند.
حســين فيض الهى تصريــح كرد: با عنايــت به اينكه 
قانونگذار در 34 ماده و 9 تبصره به وظايف و اختيارات 
شورا اشاره دارد بر خالف تصور برخى افراد كه شوراى 
شهر را در شهردارى خالصه مى كنند اين نهاد به عنوان 
يك پارلمان محلى وظيفه ى پيگيرى در همه امور شهر 
را دارد و بايد به كمبودها و نيازهاى مردم رسيدگى كنند.

فيــض الهى تصريح كرد: طبق مــاده 2 قانون وظايف و 
اختيارات شوراها، بررسى و شناخت كمبودها، نيازها و 
نارسايى هاى اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و بهداشتى، 
اقتصــادى و رفاهى حوزه انتخابيه و ارائه ى پيشــنهاد 
درخصوص رفع كمبودها به مسئولين ذيربط بايد توسط 

شوراها انجام شود.
وى افزود: با اين تفاسير انتخاب شوراى شهر يك پديده 
مهم و اثرگذار در امور مردم بوده و نيازمند توجه بيشتر 
در راســتاى انتخاب درست و بدون احساس با توجه به 
سوابق و عملكرد اعضاى شوراها م يتواند تاثير مستقيم 
در سرنوشــت شهر و محل زندگى داشــته باشد لذا با 
عنايت به اينكه دوره پنجم شــوراى شــهر رو به اتمام 
است، بر آن شديم تا گوشه اى از فعاليت هاى اين دوره 

را به سمع و نظر همشهريان عزيز برسانيم.
فيض الهى فراگير شــدن فضاى مجازى را نيز فرصت 
مناســبى براى بيان عملكرد و گزارش دانست و گفت: 
اعضاى شــوراى اسامى شهر بهار در طول 4 سال بدون 
توجه به حاشيه ســازى ها و بدون اختالفات درونى به 
صورت منسجم پيگيرى مشكالت مردم شهر بوده است، 
زيرا بــاور داريم كه اختالفات و عــدم تحمل يكديگر 
مى تواند خســارت جبران ناپذيرى به شهر وارد نموده 
و قدرت چانه زنى را در بين مســئولين شــهر و استان 

پايين آورد.
وى اظهار داشــت: مجموعه شهردارى و شوراى شهر با 
يارى و كمك مردم موفقيت هايى كسب و خدماتى ارائه 
نموديم، در حالى كه باور داريم مردم شهر بهار شايسته 
خدمات بيشــترى هستند و اميدواريم با انتخاب صحيح 

شاهد خدمات بهتر به مردم عزيز شهر باشيم.
رئيس شوراى اسالمى شهر بهار به فعاليت هاى عمرانى 
انجام شده توسط شوراى پنجم اشاره كرد و گفت: يكى 
از وظايف شــوراى شــهر تصويب برنامه هاى عمرانى 
شــهردارى است كه ساليانه شــهردارى با توجه به نياز 
نقاط مختلف شهر و با توجه به ظرفيت بودجه شهردارى 
برنامه هاى عمرانى اعم از آسفالت معابر، فرش موزاييك، 
ساخت جوى و جداول و ساير اقدامات عمرانى را تهيه 
و براى تصويب با نظر شوراى شهر به اجرا در مى آورد 
كه در اين راســتا خدمات عمرانى شهردارى به صورت 

عادالنه در نقاط مختلف شهر توزيع مى شود.
وى اعالم كرد: در بحث آســفالت با توجه به شــرايط 
اقتصادى حاكم بر كشــور و افزايش بى رويه قيمت قير 
شهردارى هاى كل كشــور دچار چالش شدند كه شهر 
ما نيز از اين امر مســتثنى نبوده، ولى با اين حال در اين 
دوره اقدامات خوبى در بحث آســفالت ريزى صورت 
گرفته كه لكه گيرى نقاط مختلف شهر به صورت مستمر 
انجام شده و آسفالت يكنواخت برخى معابر كه نزديك 
به 40 هزار تن با اعتبارى بالغ بر 10 ميليارد تومان انجام 
شــده كه برخى معابر شامل قســمتى از كمربندى بهار، 
باند كندرو بلوار كشــاورز، خيابان شهيد زارعى، كوچه 
بهارستان 4 تا 9، كوچه هاى شهيد جهانى، سما، آيينى، 
گلبرگ 1، شهيد بهرامى و منشعبات آن، هدايت، شهيد 
كرمعلى نژاد، شــهيد حيدرى، شــهيد جعفرى، شهيد 
اصغرى، اســتخر، انتهاى نواب و پياده راه هاى محله ى 

حسن آباد، كوى محمديه انجام شده است.
وى ادامه داد: آســفالت ريزى ميدان حــر، بلوار باهنر، 
بلوار آيت اهللا بهارى، خيابان شهيد حسنى، خيابان شهيد 
شــيرى، كوچه شــهيد غفارى، كوچه شهيد رنجبر، 12
مترى كافى، خيابان مــدرس محوطه مجتمع فرهنگيان 
شــهيد رجايى انجام شده و برخى از معابر مانند خيابان 
فرهنگ و برخى كوچه هاى محلــه ى نواب در برنامه 

آمده كه نسبت به آسفالت ريزى آن اقدام خواهد شد.
حسين فيض الهى به موزاييك كارى برخى پياده راه ها 
خصوصاً معابر اصلى شهر اشاره كرد و گفت: برخى از 
معابر نياز به بازســازى داشته اند كه با يك برنامه ريزى 

مدون با توجه به تمام محالت قسمت عمد هاى از اين 
مســيرها نوسازى شد و در اين قسمت مبلغ 2 ميليارد و 
626 ميليون تومان هزينه شــد و اين مسيرها عبارتند از 
مقابل مســكن مهر، قسمتى از شهرك فرهنگيان، خيابان 

شهيد مدرس، خيابان شهيد رجايى، خيابان
فرهنگ، قسمتى از خيابان شــهيد شيرى، 17 شهريور، 
خيابان طالقانى، كوچه شهيد طاليى همراه، خيابان امام، 
خيابان شاهد، بلوار كشــاورز، كوچه شهيدان حسينى، 
خيابان فروردين، خيابان شــهيد يگانه راد، محوطه 48

واحدى پليس راه انجام شــده و امســال نيز تعدادى از 
معابر از قبيل ادامه خيابان طالقانى، خاكپور، شهيد شيرى، 
ادامه خيابان امام، قسمتى از خيابان سى مترى در دستور 

كار قرار گرفته كه عمليات عمرانى آن آغاز شده است.
رئيس شوراى شهر بهار با اشاره به اصالح شيب و جوى 
و جدول گذارى در شــهر بهار گفت: با توجه به اينكه 
اكثر جوى هاى معابر ســطح شهر داراى شيب مناسب 
نبوده و باعث رســوب آب هاى سطحى شده و انتشار 
بــوى نامطبوع را در برداشــته و موجــب اذيت و آزار 
ساكنين مى باشــد، كارگزارى جداول بتنى و سنگى در 
نقاط مختلف شهر نزديك به 6000 متر طول با هزينه اى 
بالغ بــر 2 ميليارد تومان در خيابان هــاى امام طالقانى، 
رجايى، فرهنگ، شهيد شيرى، چمران، حسنى، مدرس 
و كوچه هاى شــهيد جهانى، اخترى، نور، سما، نعمتى، 
گلبرگ يك، روشــن، هدايت، بهــاران 6 و بهاران 10 ، 
شهيد طاليى همراه، بهار، نارنج، ميهن، حكمت و برخى 

كوچ ههاى حاشيه شهر انجام شده است.
وى كارهــاى عمرانى ديگر در نقاط مختلف شــهر را 
يادآور شــد و گفت: اصالح رفوژ وسط بلوار كشاورز 
و جداســازى آب شرب از فضاى ســبز يا لوله گذارى 

با اعتبار 250 ميليون تومان، ساماندهى آرامستان 
و حصاركشى قســمتى از آن با اعتبار 

300 ميليــون تومــان، واگذارى 
حفــظ و نگهــدارى فضاى 

ســبز شــهردارى به بخش 
خصوصى بــا هزينه كرد 
ساليانه 400 ميليون تومان 
و جمع آورى زباله سطح 
شهر و انتقال آن به جايگاه 
خدمات  توســط  زبالــه 

بخش  با  (قرارداد  شــهرى 
خصوصى) انجام شده است.

حسين فيض الهى زيباسازى معابر 
را يكى از مطالبات شهروندان ذكر كرد 

و گفت: در جهت رفاه حال شهروندان و زيباسازى 
معابر، قسمت كنترل در حاشيه بلوار كشاورز )مسير پياده 
روى( با نصب چراغ صندلى و سطل زباله اصالح شد و 
براى اين منظور 250 ميليون تومان هزينه شد و هر سال 

نيز براى اصالح و نگهدارى مبلغى هزينه خواهد شد.
وى اظهار داشت: در راســتاى توجه به مناطق محروم، 
چند پارك محله اى شــامل بوســتان گل ها )مزرعه(، 
بوستان فجر (جنب مصلى)، پارك محله نوبهار و پارك 
بانوان احداث شده و يا در حال ساخت است و براى اين 
پروژه ها تاكنون يك ميليارد و 500 ميليون تومان هزينه 
شــده است و در دو سال آينده كليه ى پارك هاى محله 
اى بازســازى و تجهيز خواهد شد تا ساكنان نقاط دور 
دســت و كودكان بتوانند از خدمات اين مراكز بهره مند 

شوند.
وى يكى از مهمترين منبع درآمد شــهردارى را تفكيك 
زمين و فروش امالك عنوان كرد و گفت: تفكيك امالك 
با هدف جوگيرى از افزايــش ب يرويه قيمت زمين و 
گسترش شهر و تسهيل در عبور و مرور و حمل و نقل 

شهرى انجام مى شود و تعدادى از اين تملك ها با هدف 
سرمايه گذارى بوده كه تاكنون ارزش افزوده خوبى براى 
شهردارى داشته و 284 هزار و 400 متر مربع به مبلغ 6
ميليارد و 124 ميليون و 700 هزار ريال تفكيك صورت 
گرفته و 262 هزار و 953 متر مربع به مبلغ 83 ميليارد و 
162 ميليــون و 975 هزار و 762 ريال تملك با كاربرى 
هاى مختلف انجام شــده و 4 هزار و 912 متر مربع به 
مبلــغ 52 ميليارد و 779 ميليون و 83 هزار و 800 ريال 

فروش صورت گرفته است.
فيض الهى به بودجه شهردارى بهار اشاره كرد و گفت: 
افزايــش 2,5 برابرى بودجه شــهردارى در طى چهار 
ســال از موفقى تهاى عملكرد اين دوره شوراى شهر و 
شهردارى بوده است و بودجه شهردارى بهار در ابتداى 
ورود شوراى پنجم مبلغ 9 ميليارد و 500 ميليون تومان 
بوده كه تا پايان سال 1400 به 25 ميليارد تومان مى رسد 
و رقم بودجه يكى از آيتم هاى ارتقاى رتبه شهردارى ها 
است و اين در حالى است كه سهم ناچيزى از بودجه از 
محل ارزش افزوده و كمك هاى دولتى بوده و مابقى از 
فعاليت هاى شهردارى تامين شده و اين افزايش بودجه 
در شــرايط ركود اقتصادى حاكم بر كشور تحقق يافته 

است.
وى به مشكل عمده شهروندان بهارى در سال هاى اخير 
اشــاره كرد و گفت: آب گرفتگى معابر سطح شهر يكى 
از معضالت اساسى شهر بهار به شمار م يرفت كه براى 
حل اين موضوع طرح مطالعه هدايت آبهاى ســطحى 
در دســتور كار قرار گرفت و با دعوت از كارشناســان 
خبره، طرح مطالعاتى هدايت آب هاى ســطحى تهيه و 
مقرر شــد از ميدان آزادگان تا انتهاى خيابان سى مترى 
لوله گذارى شــده و تمامى آ بهاى سطحى به درون آن 
ورود و به خارج از شــهر هدايت شود كه فاز 
اول آن از ميدان شــهردارى تا چهار 
راه فرهنــگ با اعتبارى بالغ بر 5

ميليارد تومان با اســتفاده از 
اعتبارات داخلى شهردارى 
و كــم كهــاى دولتى از 
بحران  مديريــت  محل 
نيز  امسال  و  شده  انجام 
ادامه خواهد داشــت كه 
در صــورت انجام طرح، 
آب  مشــكل  هيچگونــه 
گرفتگى در ســطح شهر بهار 

نخواهيم داشت.
رئيس شوراى شهر بهار به تصويب طرح 
جامع شهرى اشــاره كرد و گفت: اخذ طرح جامع 
شــهر بهار در دوره پنجم شــورا پيگيرى و به تصويب 

رسيد و شهر بهار از مد تها قبل فاقد اين طرح بود.
حســين فيض الهى ادامه داد: يكى از طر حهاى مهم در 
برنامه ريزى توســعه شهرى، طرح جامع شهر است در 
واقع طرح جامع برنام هاى اســت كه به صورت راهنما 
عمل كرده و خط مشى كلى سياست هاى توسعه شهرى 
را تعييــن مى كند لذا با پيگيرى مداوم اعضاى شــوراى 
شهر و كارشناسان شــهردارى با تشكيل ده ها جلسات 
متعدد در ســطح اســتان و در نهايت در جلسه شوراى 
عالى معمارى و شهرسازى وزارت مسكن و شهرسازى 

به تصويب و توسط استاندار جهت اجرا ابالغ شد.
وى ادامه داد: از ديگر طر حهاى توسعه شهرى مى توان 
به طرح تفصيلى شــهر اشــاره كرد كه اين طرح نيز به 
جزئيات و نحوه استفاده از زمين هاى شهرى با كاربرى 
هاى مختلف به تراكم ســاختمانى و ... اشاره دارد و به 
عنوان يك سند در دستور كار شهردارى قرار م يگيرد كه 
اين طرح نيز با پيگيرى كه انجام شده در آستانه تدوين و 

يــب  تصو
مى باشد.

وى افــزود: طبق ماده 8 يكى از وظايــف و اختيارات 
شــوراى شــهر حفظ و حراســت از امــوال منقول و 
غيرمنقول شــهردارى كه متعلق به مردم است، مى باشد 
و در اين راســتا بحث واگذارى جزيره ى شادى يكى 
از مشــكالتى بود كه به علت عدم توجه به حقوق عامه 
در نحوه واگذارى دقت نشــده بــود و همواره يكى از 
مطالبات جدى همشهريان بود كه با پيشرفت درصدى از 
كار با ورود مراجع نظارتى منجر به تعطيلى اين مجموعه 

خدماتى و تفريحى شد.
وى ادامه داد: طى مذاكراتى كه با مراجع قضايى و طرح 
دعوى حقوقى و تشكيل پرونده در دادگسترى شد، در 
نهايت منجر به صدور حكــم بطالن قرارداد جزيره ى 
شادى شد و سرمايه گذار حق هيچ گونه دخل و تصرفى 
در آن ندارد و هم اكنون پرونده در محاكم قضايى مفتوح 
بوده و اخيرا نيز بعد از بستن آن قرارداد دادخواستى مبنى 
بر خلع يد يعنى بازگرداندن اســناد، از طرف شهردارى 
ارائه شده كه اميدواريم به زودى اين مرحله قضايى نيز 
به اتمام برســد و اين مجموعه بسيار بزرگ كه ارزش 
ريالــى آن به 100 ميليــارد تومان م يرســد در اختيار 
شهردارى قرار بگيرد و مردم و همشهريان عزيز بتوانند 

از خدمات آن بهره مند گردند.
وى اظهار داشــت: از ديگر مطالبات همشهريان عزيز، 
استقرار درمانگاه تامين اجتماعى در بهار بود كه با وجود 
نزديك به 50 هزار دفترچه درمانى در شهرســتان و 13
هزار در شــهر، به دليل كارشكنى نماينده وقت و عدم 
پيگيرى جدى مســئولين مسكوت مانده بود كه با آغاز 
فعاليت اعضاى شــوراى اين دوره بــه صورت جدى 
با مراجعه به ســازمان تامين اجتماعى مركز و تشــكيل 
جلسات متعدد با مديركل درمانى استان و ديدار با وزير 
رفاه و تعــاون وقت (دكتر ربيعــى) و معاون پارلمانى 
سازمان تامين اجتماعى موفق شديم اين طرح در بهار به 
مرحله اجرا برسد و با حضور وزير تعاون وقت و رئيس 
وقت ســازمان كلنگ زنى شد و هم اكنون ساختمان آن 
70 درصد پيشرفت فيزيكى دارد كه اميدواريم تا اواخر 
امسال به بهر هبردارى برسد و مددجويان سازمان تامين 
اجتماعى م يتوانند به صــورت رايگان از خدمات اين 

مركز بهره مند شوند.
وى يكى از راه هاى توســعه شــهر را بازگشايى معابر 
عنــوان كرد و گفت: در راســتاى بهبود عبور و مرور و 
كاهش ترافيك و رونق بخشــيدن به حاشيه هاى شهر، 
دو طرح مهم شــهرى در دســت اقدام است كه طرح 
معبر گشايى انتهاى خيابان شهيد رجايى و اتصال آن به 
بلوار بسيج اجرايى شــد و با تكميل اين طرح ورود به 
داخل شهر بهار تسهيل م يشود و حاشيه محله مدرس و 

حسين بابا نيز رونق خواهد گرفت.
وى ادامــه داد: اجراى كمربندى غربى شــهر از انتهاى 
خيابان ســيد جمال الدين تا كمربنــدى الغدير يكى از 
خواســت ههاى مهم بود كه در ديدار وزير مســكن و 
شهرسازى مطرح شد و دستور الزم براى طرح مطالعاتى 
صادر و جلســات اوليه با مالكان برگزار شــد و تملك 
امالك واقع در طرح آماده اســت كه با اجراى اين طرح 
عالوه بر رونق بخشــى و ســاماندهى محالت نواب و 
نوبهار، از تردد وســايل سنگين و ادوات كشاورزى در 

سطح شهر جلوگيرى مى شود.
وى تصريح كرد: توجه به ورود يهاى شهر و زيباسازى 
از درخواست هاى همشهريان بوده، ولى اين امر بدون 
انجام زيرســاخت ها و مقدمات الزم امكان پذير نبود و 

لذا در اين خصوص در طى اين دوره، در حاشــيه بلوار 
كشاورز به منظور ساماندهى، اكثر امالك واقع در مسير 
را تعيين تكليف نموده و اميدواريم تا پايان ســال 1400

مابقى امالك در مسير كه تعدادشان اندك مى باشد؛ تعيين 
تكليف شده و نسبت به ســاماندهى ضلع شرقى بلوار 

كشاورز از پليس راه تا ميدان آزادگان اقدام شود.
وى گفت: همچنين ورودى شهر از ميدان نيايش (سردار 
سليمانى) به سمت شهر بهار نيز جزء برنام ههاى جدى 
شــهردارى و شوراى شهر مى باشــد كه با تصويب و 
اجراى كريدور گردشگرى بهار به اللجين كه در دست 
اقدام اســت؛ بتوانيم تغييراتى را در اين قسمت در آينده 
انجام دهيم عاوه بر اين با هدف جذب گردشگر و ايجاد 
اشــتغال اطراف ميدان نيايش از كاربرى كشــاورزى به 
تجارى و گردشــگرى تغيير يافتــه كه زمينه هر گونه 

سرمايه گذارى در اين بخش فراهم شده است.
حسين فيض الهى تصريح كرد: با توجه به اين كه 
كمربندى الغدير از استانداردهاى الزم برخوردار 
نيســت، اصالح و تعريض ايــن كمربندى در 
دســتور كار قرار گفت و تملــك امالك واقع 
در مسير شروع شــده و قسمتى از آن از مقابل 
فرماندارى بهار تملك و تعريض شده و اين طرح 
ادامــه دارد و با تعدادى از مالكين قرارداد تملك و 

تفكيك منعقد شده است. 
رئيس شــوراى اسالمى شــهر بهار به اهميت توجه به 
مسائل فرهنگى شــهر اشــاره كرد و گفت: استفاده از 
تخصص چهــره هاى فرهنگى و هنــرى همواره مورد 
تاكيــد اعضا بوده و تعدادى از اهالــى فرهنگى و ادبى 
شهرستان، با معرفى اداره ى فرهنگ و ارشاد اسالمى به 
عنوان مشاورين فرهنگى شوراى شهر فعاليت دارند و در 

خصوص مسائل فرهنگى شهر مشاوره مى دهند.
وى تصريح كرد: يكى از برنامه هاى فرهنگى شهر زنده 
نگه داشتن ياد و نام بزرگان ادبى و فرهنگى شهر بوده كه 
با نامگذارى معابر به نام اين بزرگان مانند رضا بهارلى و 
مرحوم غالمرضا بهارى اقدام شده و اين برنامه ادامه دارد 
و در آينده ى نزديك در صورت مســاعد بودن شرايط، 
مراســم نكوداشت بزرگان فرهنگ و ادب شهر با هدف 

شناساندن اين چهره ها برگزار خواهد شد.
رئيس شوراى شــهر بهار ايجاد درآمد پايدار شهرى را 
يكى از دغدغه هاى هميشــگى شــهردارى و شوراى 
اســالمى شهر بهار برشــمرد و گفت: در راستاى ايجاد 
درآمد پايدار براى شهردارى پيگيرى هاى زيادى انجام 
شده و از سرمايه گذاران خارجى و داخلى جهت سرماى 

هگذارى در شهر دعوت به عمل آمده است.
فيض الهى افزود: شهر بهار در زمينه ى سرمايه گذارى، 
پتانسيل هاى خوبى دارد و به لحاظ موقعيت استراتژيك 
و پيشرو بودن در زمينه ى كشاورزى و داشتن 4 شهرك 
صنعتى فعال مى تواند در استان بدرخشد ولى متاسفانه 
به دليل عدم توجه و پيگيرى مســئولين، سهم شهر بهار 
از اختصاص اعتبــارات دولتى و حضور هلدينگ هاى 
سرمايه گذارى از قبيل شســتا و شركت هاى وابسته به 
وزارت دفاع و شركت هاى سرمايه گذارى دولتى ناچيز 
بوده كه با مذاكراتى كه با برخى از اين هلدينگ ها انجام 
شــده آمادگى خود را جهت سرمايه گذارى اعالم نموده 
اند و شهردارى نيز به عنوان يكى از طرف هاى سرمايه 
پذير آمادگى خود را اعالم كرده و در حال رايزنى هستيم 
كه اميدواريم بــا همكارى بخش خصوصى (مخصوصًا 
صاحبان ســرمايه) بتوانيم قدمى در جهت ايجاد درآمد 
پايدار در شهر و ايجاد اشتغال براى جوانان شهر برداريم.

وى تعامل و ديدار با مســئولين كشــورى و استانى در 
جهت انتقال مشــكالت مردم را بسيار سازنده دانست و 
عنوان كرد: تعامل با مســئولين همواره جزء برنام ههاى 
اعضاى شوراى شهر بوده كه در اين راستا ديدار با وزير 
مســكن و شهرســازى و اختصاص كمك 300 ميليون 
تومانى به شــهردارى و ديدار با معاون رئيس جمهور و 
رئيس سازمان محيط زيست و بررسى مشكالت زيست 

محيطى و آاليندگى شهرك صنعتى بهاران
صورت گرفت و ديدار بــا وزير وقت رفاه و تعاون كه 
منجر به آغاز عمليات اجرايى درمانگاه تامين اجتماعى 
شد و ديدار با استاندار همدان و بحث و بررسى مسائلى 
از قبيل مشــكالت حريم سياســى و آاليندگى شهرك 
صنعتى بهاران، مشــكل مرز سياســى و كمبــود اعتبار 

شهردارى و صدور دستورات الزم از ديگر اقدامات
بوده است.

فيــض الهى افزود: ديــدار با مديركل صدا و ســيما و 
پيگيرى مطالبات مردم و درخواســت تهيه برنامه براى 
تــرك زبان ها و انعكاس ظرفيت هــاى بهار در صدا و 
سيما انجام شــد كه فعاليت يك شبكه راديويى به زبان 

تركى، حاصل اين پيگيرى ها بود.
وى عنوان كرد: ديدار با رييس سازمان جهاد كشاورزى 
و پيگيرى مشكالت بخش كشاورزى اعم از نبود برنامه 
مدون براى قيمت سيب زمينى، ثبت ملى محصول سيب 
زمينى، ورود اين كاال به بــازار بورس، عدم اختصاص 
اعتبار به جهت بازسازى راه هاى بين مزارع، بحث تغيير 

كاربرى ســاخت انبار و سردخانه از ديگر اقدامات بوده 
است.

وى افزود: در صورت ورود محصول ســيب زمينى به 
بــازار بورس، تا حــدودى از ضرر و زيان كشــاورزان 
جلوگيرى مى شــود و به تعادل قيمت محصول و ايجاد 
رقابت در بازار كمك شــايانى مــى كند و اين در حالى 
است كه حلقه مفقوده ى فروش محصوالت كشاورزى، 
نداشتن اطالعات كافى در مورد صنايع بسته بندى است 
كه بايد با آموزش هاى الزم در ارتقاء كيفيت محصوالت 
و نحوه عرضه ى آن در بازار توجه ويژه كرد و در مورد 
مجوزهاى بسته بندى مساعدت ويژه نمود زيرا فروش 
محصوالت به صورت سنتى و خام جايگاه الزم را نمى 

تواند داشته باشد.
وى ديدار و گفتگو با رئيس كميسيون شوراهاى مجلس 
در خصوص تفكيك حوزه انتخابيه با يك نماينده مستقل 
را از ديگر اقدامات برشمرد و گفت: اين ديدار منجر به 
ارائه طرح در كميسيون مربوطه شد و اين طرح در انتظار 
مطرح شــدن در صحن علنى مجلــس و تعيين تكليف 

مى باشد. 
فيض الهى به يكى از مشــكالت عمده شهر بهار اشاره 
كرد و گفــت: يكى از دغدغ ههاى مردم شــهر بهار از 
ســال 74 تا كنون، بحث مرز سياســى با شهر همدان و 
عدم توجه به توسعه شهرى و تداخل مرز سياسى شهر 
بهار با همدان اســت كه با عنايت به اينكه تصويب مرز 
سياسى به عهده مسئوالن سياسى شهرستان و استان است 
در اين مدت اراده جدى براى حل اين موضوع نبوده و 
ابالغ ناقص و بدون اصالح اين طرح در ســال گذشته 
موجب ناراحتى مردم شــد و اين مصوبــه مورد انتقاد 
صريح اعضاى شوراى شهر و مردم و تشكل هاى مردم 
نهاد قرار گرفت و با تشكيل جلسات متعدد كارشناسى 
با مسئولين مربوطه اســتان و تقسيمات سياسى وزارت 

كشور اين مرز در دست اصالح مى باشد.
وى ادامه داد: مردم بدانند اعضاى شوراى شهر به دنبال 
حل آنى مشكل هستيم و از مسئولين مخصوصاً فرماندار 
محترم درخواســت داريم تا حداقل مرز سياسى شهر با 
حريم طرح جامع كه اخيرا ابالغ شــد منطبق شود زيرا 
كه طرح جامع كه يك برنامه توســعه شهرى مى باشد 
در طول ســاليان با نظر كارشناسان تهيه و در چند نوبت 
بازنگرى شــد و نهايتاً به تصويب شوراى عالى معمارى 
و شهرسازى رسيده و قابل تغيير نمى باشد و هيچ كس 
حق ندارد به خود اجازه دهد بحث از تغيير حريم شهر 
بكنــد و به مردم عزيز اطمينان مى دهيم همانطور كه در 
رســان هها و تريبون هاى عمومى اعالم شد و مسئولين 
مربوطه قول دادند كه نسبت به اصالح آن اقدام نمايند، 
ما تا حصول نتيجــه كامل و ابالغ آن به مطالبه از طرف 

مردم ادامه خواهيم داد.
او گفت: فرســوده بودن خطوط فاضالب و عدم كشش 
لولــه هاى فاضالب به علت افزايش جمعيت شــهرك 
فرهنگيان از مشــكالت ديگر شهرك فرهنگيان بهار بود 
كــه باعث پس زدگى فاضالب خانه ها در هنگام بارش 
م يشد كه با پيگيرى و همكارى اداره آبفا پروژه اصالح 
و لول هگذارى و گســترش شــبكه فاضالب شهرك 
فرهنگيان در ســال 97 انجام شــد و مشكل پس زدگى 
فاضــالب منازل برطرف گرديــد و عالوه بر اين بحث 
لوله گذارى شبكه فاضالب در برخى از كوچه ها و معابر 

نيز انجام شد.
وى به پروژه زيرگذر تقاطع خيابان نهالســتان با جاده 
غار عليصدر اشاره كرد و گفت: با پيگيرى هاى شوراى 
شهر مشكل اين ناحيه حادثه خيز كه منجر به تصادفات 
زيادى مى شــد، حل شد و با حساس كردن موضوع و 
پيگيرى و مطالبه گرى مسئولين طرح زيرگذر نهالستان 
اجرايى شد و در ديدارى كه با حضور فرماندار با وزير 
مسكن و شهرسازى داشت اين دستور تكميل و اصالح 
نواقص آن صادر و هــم اكنون مورد بهره بردارى قرار 

گرفته است.
فيض الهى اذعان داشــت: انتشار بوى نامطبوع در شهر 
بهــار، حاصل فعاليــت تعدادى از واحدهــاى توليدى 
شــهرك صنعتى بهاران بــوده و بحث كاهش آاليندگى 
كارخانجــات از مطالبات همشــهريان و به خصوص 
ساكنان شهرك فرهنگيان است كه عالوه بر انتشار بوى 
نامطبوع، انتشــار گازهاى حاصل از فعاليت اين مراكز، 
سالمت عزيزان را به مخاطره انداخته و همواره موجب 
اذيت آزار همشهريان است و در اين خصوص دو ديدار 
با معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط 
زيست صورت گرفته و با تشــكيل جلسات متعدد در 
فرمانــدارى بهار و مطابق مصوبات، برخى از واحدهاى 
توليدى ملزم به نصب فيلتر و كنترل انتشار بوى نامطبوع 
شدند و برخى ديگر نيز در حال حاضر تعطيل شده و تا 
حدودى اين امر كنترل شده ولى هنوز به صورت كامل 
اين آاليندگى رفع نشــده و در حال شناسايى دقيق اين 
مراكز صنعتى هســتيم و به زودى در نحوه فعاليت اين 

مراكز تصميم گيرى خواهد شد.

رئيس شوراى اسالمى شهر بهار:

منافع شهرستان در اصالح مرز سياسى ديده شود

يكى از دغدغه هاى 
هميشگى شهردارى و شوراى 

اسالمى شهر بهار برشمرد و گفت: 
در راستاى ايجاد درآمد پايدار براى 
شهردارى پيگيرى هاى زيادى انجام 
شده و از سرمايه گذاران خارجى و 
داخلى جهت سرماى هگذارى در 

شهر دعوت به عمل آمده است.

فيض الهى به بودجه 
شهردارى بهار اشاره كرد و 

گفت: افزايش 2,5 برابرى بودجه 
شهردارى در طى چهار سال از 
موفقى تهاى عملكرد اين دوره 
شوراى شهر و شهردارى بوده 

است

گزارش ويژه
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فرماندار بهار:
36 نامزد براى ورود به بهارستان 

با هم رقابت مى كنند
■ دو روز پس از اعالم نتيجه رأى ، آماده دريافت شكايات 

انتخاباتي هستيم

 به دنبال شــكايت داوطلبان و بررسى مجدد صالحيت آنها در هيات 
مركــزى نظارت بر انتخابات ميان دوره اى مجلس شــوراى اســالمى، 

صالحيت 36 نامزد در حوزه انتخابيه «بهار و كبودراهنگ» تاييد شد.
فرماندار شهرســتان بهار بيان كرد: 69 داوطلب براى تكيه زدن بر كرسى 
نمايندگى مجلس شــوراى اسالمى در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ 
نام نويســى كردند كه از نظر مــدرك تحصيلى، 50 نفــر داراى مدرك 
كارشناســى ارشد، 9 نفر دكترا، 6 نفر ليسانس و چهار داوطلب حوزوى 

بودند.
احســان قنبرى با اشاره به اينكه هشت نفر از داوطلبان نمايندگى در اين 
حــوزه انتخابيه از ادامه رقابت انصراف دادند، اظهار كرد: از  مجموع 61 
داوطلب باقى مانده، صالحيت 31 نامزد در مراحل قبلى بررســى هيات 

نظارت بر انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى رد شده بود.
فرماندار شهرســتان بهار افزود: پس از شكايت داوطلبان، نتيجه آخرين 
مرحله رسيدگى به شــكايت داوطلبان روز گذشته اعالم شد كه بر اين 

اساس هفت نفر ديگر از نامزدهاى رد صالحيت شده، تاييد شدند.
قنبرى تصريح كرد: برهمين اساس و بنا به آخرين آمارها، از مجموع 69 
نامزد نام نويســى شده، هشت نفر انصراف داده، صالحيت 36 داوطلب 

تاييد و 25 نامزد نيز رد صالحيت شدند.
 وى گفت: شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ يك حوزه انتخابيه محسوب 
شــده و اين 2  شهرستان داراى يك كرسى در خانه ملت است همچنين 
شهرســتان بهار به عنوان حوزه اصلى و كبودراهنگ حوزه فرعى تلقى 
مى شــود. قنبرى خاطر نشــان كرد: هيأت اجرايي شهرستان مستقر در 
فرماندارى بهار در اجراى ماده 52 قانون انتخابات شــوراهاى اســالمي 
كشــور ازتاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعالم نتيجه اخذرأى ، 

آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
وى در پايان يادآور شد:شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد 
تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيانشامل 
نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان 
را داشــته باشد. استان همدان با 10 شهرستان داراى هفت حوزه انتخابيه 
و 9 كرســى در مجلس شوراى اسالمى اســت كه حوزه انتخابيه بهار و 

كبودراهنگ داراى يك نماينده در خانه ملت است.
عيسى جعفرى نماينده مردم شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ در مجلس 
شوراى اسالمى كه سابقه نمايندگى مجلس از اين حوزه انتخابيه در دوره 
هاى گذشــته را نيز در كارنامه خود دارد ، تيرماه سال 99 به دليل ابتال به 

ويروس كرونا درگذشت.
بنابراين همزمان با انتخابات رياست جمهورى، ششمين دوره شوراهاى 
اسالمى شهر و روســتا، انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى 
نيز در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ در 28 خرداد سال جارى برگزار 

مى شود.
شايان ذكراست تعداد اعضاى اصلي شوراى اسالمي اين شهر 5 نفر است 
، رأى دهندگان در روز اخذرأى فقط اســامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي 

توانند در برگ رأى بنويسند .
*اسامى داوطلبان انتخابات مياندوره اى 
مجلس شوراى اسالمى در حوزه انتخابيه 

بهار و كبودراهنگ 
1.اصغر زارعى

2. سعيده اسماعيلى
3.مجتبى اكبرى
4.مجيد بابايى

5.ابراهيم بختيارى
6.حسن پناهى همدانى

7.خسرو پورجوان
8.فتح اله توسلى

9.سيد سجاد جعفرى
10.على رضا حشمت پور
11.حسن حيدرى نجات

12.بهزاد دانشفر
13.سوسن دهقانى
14.حسن رمضانى
15.اصغررحمانى
16. بهزاد زارعى

17.محمد زينتى شايان
18.محسن سعيدى

19.وحيد يادگارى سرور
20.ناصر صفرى افالكى
21.هادى طاهرى پارسا
22.سميه طراوتى احمد
23.مصطفى عسگرى

24.اكبر غالمى(حسن)
25.يوسف غالمى(على)
26.مجيد قاسمى جمشيد
27.حسينعلى قمرى نيا

28.على قهرمانى
29.محمد هادى گلزار

30.رضا لطفى
31.رضا مخرابى كامياب

32.محمد معينى
33.عباداهللا نعمتى

34.مجتبى وجدانى وحيد
35.جواد وطنى شعاع
36.ساالر واليت مدار

 حوزه روابط عمومى
■  افتتاح و راه اندازى مركز توسعه كسب و كار شهر 

شيرين سو (فرهنگسراى مهربان)
■  افتتاح پايگاه مقاومت بســيج شــهيد فخرى زاده 

شهردارى شيرين سو
■  تجليل از اعضاى كميته مشــاركت هاى مردمى و 

مدافعان سالمت
■  راه اندازى سامانه 137 شهردارى (سامانه فوريت 

هاى خدمات شهرى و ارتباطات مردمى)
■  فضا ســازى محيطى سطح شهر در مناسبت هاى 

مختلف
■ افتتاح و راه اندازى خانه هالل شــهردارى شيرين 

سو با هدف آموزش تخصصى امداد و نجات
■  تقدير از كارگران شهردارى به مناسبت روز كارگر
■  امضاى تفاهم نامه همكارى فى مابين شــهردارى 
شــيرين سو و مركز فنى و حرفه اى در راستاى رفع 

بيكارى و رونق اشتغال خرد و خانگى
■  امضــاى تفاهم نامــه همكارى هــالل احمر و 

شهردارى شيرين سو (خانه هالل)
■  برگزارى نشست هاى هم انديشى پيرامون مركز 

كسب و كار
■  ديدار و هم انديشــى با مســئولين محترم ملى و 
استانى در حوزه هاى مرتبط در راستاى توسعه همه 

جانبه شهر

■  تجليل از خبرنگاران شهرستان به مناسبت 
روز خبرنگار

■  تشــكيل جلســات متعدد شــهردار بــا نماينده 
شهرســتان در مجلس شوراى اسالمى و فرماندار و 
ساير مسئولين اســتانى و ملى براى توسعه متوازن 

شهر
■  انجام مالقات مردمى شهردار و مسئولين واحدها 

به صورت روزانه در محل شهردارى 
■  تعامــل با رســانه ها و پاســخگويى به ايشــان 

درخصوص اقدامات شهردارى 
■  حضور در دفاتر رســانه ها و سازمان هاى مردم 
نهاد به منظور هم انديشــى و اخذ نظرات ايشان در 

حوزه هاى مختلف مديريت شهرى 
ــواع  ــت ان ــب جه ــاى مناس ــل ه ــن مح ■  تعيي
تبليغــات كاغــذى در راســتاى ســاماندهى تبليغــات 

محيطــى 
■  دعوت از برنامه ســازان و عوامل صدا و ســيما 
(برنامــه مثبت بى نهايت ، آكســايا و ...) به منظور 

معرفى شهر شيرين سو 
■  مزين نمودن معابر ســطح شــهر به نام شهداى 

گرانقدر (شهيد سليمانى، شهيد همدانى و ...)
■  پيگيرى جهت دريافت وام قرض الحسنه ماشين 

آالت شهردارى
■  مشاركت در برگزارى مراسم تجليل از رزمندگان 

دفاع مقدس شهر شيرين سو

 حوزه اجتماعى، 
فرهنگى و گردشگرى 

■  تجليــل از كــودك افتخار آفرين 
شهر شيرين سو در مسابقات نقاشى 

بين المللى
■  برگــزارى كارگاههــاى آموزش 
داراى  موضوعــات  با  شــهروندى 

اولويت و شناسايى شده
■  تشكيل جلسات شوراى سياست 

گدارى شهر دوستدار كودك
■  تشــكيل جلســات هم انديشى 
شــهردار با دانش آمــوزان مدارس 

سطح شهر
■  تشــكيل اولين شــوراى كودكان 

كشور در شهر شيرين سو
ورزش  جشــنواره  برگــزارى    ■
محالت شهر شيرين سو در 4 رشته 
ورزشــى فوتسال ، بدمينتون ، تنيس 
روى ميز و دارت در 2 بخش آقايان 
و خانم هــا و تجليل از نفرات برتر 

هر رشته
■  برگزارى مســابقات انشا نويسى 
و نقاشــى به صورت مجــازى در 
ايام شيوع بيمارى كرونا و تجليل از 

نفرات برگزيده
■  راه اندازى شوراى مشورتى شهر 

شيرين سو با عضويت اقشار مختلف
■  انتخاب شــهر شــيرين ســو به 
نمايندگى از شهرهاى استان به عنوان 
(شهرهاى  كودك  دوســتدار  شــهر 

همدان، مالير و شيرين سو)
■  برگــزارى كارگاههاى آموزشــى 
مقابله با آسيب هاى اجتماعى شيرين 

سو
■   برگــزارى دوره هــاى آموزش 

شهروندى
■  غبارروبــى و عطرافشــانى گلزار 
شــهدا و آرامگاه هاى شهداى شهر 
شيرين سو در مناسبت هاى مختلف 
■  پيگيــرى ثبت ملى حمام تاريخى 

شهر از مراجع ذيربط
■  مساعدت به دستگاه هاى فرهنگى 
در راســتاى اجــراى برنامــه هاى 

فرهنگى و اجتماعى در سطح شهر 
■  مساعدت در برگزارى برنامه هاى 
فرهنگــى ، هيئت ههــاى مذهبى و 
جشنواره ها به دستگاه هاى مختلف 

و شهروندان 
■  تهيه و تدوين اساســنامه تأسيس 
باشــگاه فرهنگى ورزشى شهردارى 
شيرين سو و پيگيرى اخذ مجوزهاى 

الزم براى راه اندازى آن 
■  تهيه و ارسال برنامه هاى فرهنگى 

و اجتماعــى بــه دفتــر امور 
اجتماعى استاندارى و دبيرخانه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر اســتان و اعالم 

آمادگى جهت همكارى با ايشان
■  شستشو و عطر افشانى اهل قبور و 
گلزار شهدا در پنج شنبه آخر سال به 
نيابت از مردم و جلوگيرى از تجمع 
ويروس  شــيوع  دليل  به  شهروندان 

كرونا 
■  تشــكيل ميز خدمــت در محل 

نمازجمعه شهر شيرين سو  
■   تهيــه و تدويــن طــرح جامع 
گردشگرى شهر شــيرين سو شامل 
سطوح پارك فرامنطقه اى ، محدوده 
شهرى شيرين سو ، تاالب و اراضى 
پيرامونى آن و تصويب مرحله اول آن 
در كارگروههاى مربوطه در شهرستان 

و استان 
■  جلب موافقــت مراجع ذيصالح 
جهت ايجاد مديريت يكپارچه مراكز 
گردشگرى شيرين ســو و توافق با 

مديران ذى ربط آنها 
■  اختصــاص يــك روز از فعاليت 
كتابخانه عمومى شهر شيرين سو به 

كودكان بصورت ويژه
■  برگــزارى كميســيون نامگذارى 

معابر و اماكن عمومى شهر

 از سال 98 سه كارگاه در شهر شيرين سو شامل 
كارگاه جوشــكارى براى توليد المان هاى شهرى و 
تابلوهاى معرفى معابر كارگاه توليد كف پوش بتنى 
و سنگ هاى مصنوعى(جاليز) وكارگاه توليد جداول 
پرســى و بتنى كه درمعابر شهرى مورد استفاده قرار 

ميگيرد در شهر ساخته شد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــو در گفتگ ــيرين س ــهردار ش ش

ــور  ــه كارگاه مذك ــزود: محــل س ــام اف ــدان پي هم
ــت  ــه در مالكي ــت ك ــف شهراس ــاط مختل در نق
ــتر و  ــد بيش ــور تولي ــه منظ ــت. ب ــهردارى اس ش
افزايــش ســرعت پــروژه هــاى عمرانــى، تدابيــرى 
انديشــيديم كــه ظرفيــت و نيــروى انســانى همــه 
كارگاه هــارا افزايــش دهيــم. برايــن اســاس دو مــاه 
گذشــته مجتمــع كارگاهى شــهردارى شــيرين ســو 

ــش از 50  ــون  بي ــم اكن ــه ه ــى شــد ك ــگ زن كلن
درصــد پيشــرفت فيزيكــى دارد و تــا پايــان عمــر 
ــردارى خواهــد رســيد. ــه بهــره ب شــورا پنجــم ب

سيد مصطفى موســوى افزود: تمامى تالشمان اين 
اســت كه ســه كارگاه مذكور در مجتمع كارگاهى 
مســتقر شوند. با اين كار زمينه ايجاد اشتغال پايدار، 
افزايش ظرفيت توليد، سرعت در انجام پروژه هاى 

عمرانى و كاهش هزينه ها فراهم مى شود.
وى با اشــاره به ايجاد مركز توســعه گفت:  ســه 
ماه گذشــته فرهنگ سراى مهربان با هدف تسهيل 
اشتغال، توســعه كســب و كار خرد و خانگى و 
آمووزش و مهارت افزايى شهروندان احداث شد.
*توليد محصوالت كشاورزى با نگاه علمى

ــز  ــاد مرك ــا ايج ــه  ب ــر اينك ــد ب ــن تاكي وى ضم

ــه  ــو ك ــيرين س ــص ش ــت مخت ــعه دو صنع توس
ــان را  ــژاد مهرب ــفند ن ــا گوس ــان و ي ــى مهرب قال
برنــد ســازى مــى كنيــم، توضيــح داد: مكانــى را 
ــار شــهروندان قرارداديــم كــه كشــاورزى  دراختي
ــع  دام  ــم و درواق ــش ببري ــگاه علمــى پي ــا ن را ب
هايــى بــا نــرخ پاييــن در اختيــار شــهروندان قــرار 

ــم. دهي

گزارش ويژه
شهردار شيرين سو خبر داد

افتتاح مركز توسعه كسب و كار ؛ طرحي نو در توسعه اقتصاد شهري 
■ مجتمع كارگاهى؛ درآمد پايدار براى شهردارى

 حوزه فنى، عمرانى و شهرسازى
■ آســفالت ريزى و روكش معابر اصلى و فرعى ســطح شــهر 

(همدان پيام، آزادى، شهيد بهشتى و ...)
■  تخريب امالك فاقد اســتحكام بنــا و مغاير با طرح تفضيلى 

براساس آراء كميسيون ماده صد با رعايت حقوق شهروندى
■  پياده رو ســازى معابر اصلى و فرعى شــهر شــيرين سو در 

راستاى بهبود عبور و مرور
■  اجراى پروژه جدولگذارى معابر اصلى و فرعى سطح شهر به 
متراژ در راستاى بهبود عبور و مرور و هدايت آب هاى سطحى

■  ساماندهى و زيبا سازى رفيوژ ميانى بلوارهاى سطح شهر
■  طراحى، ســاخت و نصب المان شهداى گمنام و ساماندهى 

گلزار شهدا
■  عمليات اجرايى پروژه محور ســالمت و ســرگرمى كودكان 

و نوجوانان
■  احــد اث زمين چمبن مصنوعى در ابعاد 4824 (زيرســازى، 
جدول گذارى، ســنگ چينى، شن ريزى، حصاركشى و محوطه 

سازى)
■  بررســى مناسب ســازى ادارات و اماكن عمومى سطح شهر 

به لحاظ استفاده معلولين و جانبازان و سهولت در تردد ايشان
■  بررسى و پيگيرى طرح توسعه فضاهاى فرهنگى شهر

■  بيس ريزى و مناسب سازى معابر اصلى و فرعى سطح شهر
■  توليد انواع جداول در ابعاد مختلف با اشتغال زايى مستقيم به 

تعداد 3 نفر و غيرمستقيم به تعداد 6 نفر
■  راه اندازى كارگاه جوشكارى توليد المانهاى فلزى و تابلوههاى 

معرفى معابر و اماكن شهرى
■  اصالح شبكه هدايت آبهاى سطحى شهر شيرين سو

■  آغاز عمليات عمرانى مجتمع كارگاهى شهردارى شيرين سو
■  اتمام عمليات اجرايى پروژه بوستان پرستار

■  احداث زمين واليبال مطابق با استانداردها
■  آغاز عمليات اجرايى كنار گذر غربى شيرين سو

■  پيگيرى تصويب و ابالغ طرح تفضيلى شهر شيرين سو 
■  تهيه طرح بازآفرينى محالت شهر شيرين سو و اخذ مصوبه از 

ستاد بازآفرينى شهرستان و مراجع ذى صالح
■  صدور پروانه رايگان براى امالك آسيب ديده و تخريب شده 

سيل فروردين ماه 98 
■  تكميل مسيل سيالب شهر شيرين سو و اصالح نواقص آن 

■  رفع نواقص، نارسايى ها و كمبودهاى موردى امالك و اراضى 
شهروندان در حوزه هاى عمرانى و خدمات شهرى 

■   ايجاد بانك امالك شهردارى و اخذ اسناد تك برگى كاداست 
(حدنگار)

 حوزه خدمات شهرى
■   آغاز برنامه هاى طرح استقبال از بهار

■  تشكيل ستاد مقابله با كرونا و راه اندازى كميته ذيل آن
■  همكارى در اســتقرار و فعاليت ايســتگاه غربالگرى و تست 

كرونا در شهر شيرين سو
■  عمليات ضدعفونى معابر ، تأسيســات و مبلمان شــهرى و 
اماكن جمعيتى شهر شيرين سو مطابق دستورالعمل هاى ابالغى 

و تجهيزات الزم
■  تشكيل ستاد مديريت بحران شهردارى شيرين سو و تعيين و 

راه اندازى كميته هاى ذيل آن
■  انجام اقدامات پيشــگيرانه به منظور جلوگيرى از آبگرفتگى 
و ســيالب با در نظر داشتن سوابق آبگرفتگى در سطح شهر در 

سنوات گذشته
■  برفروبى و تسهيل عبور و مرور همزمان با آغاز بارش ها

■  اليروبى مرتب مســيل ســيالب ، دهانه پل ها و كانال هاى 
هدايت آبهاى سطحى به منظور جلوگيرى از آبگرفتگى

■  ارائــه خدمــات ايمنى و اعــزام آتش نشــانى و خدماتى به 
مأموريت هاى خارج از محدوده شهرى

■  جمع آورى مرتب زباله هاى ســطح شــهر و دفع اصولى و 
بهداشتى آن در سايت دفن پسماند شهردارى

■  سم پاشى و آفت زدايى از درختان سطح شهر
■  هماهنگى به منظور واكسيناســيون كارگران خدمات شهرى، 

عمرانى و فضاى سبز شيرين سو
■  نصب تابلوهاى معرفى معابر و تمثال شــهداى گرانقدر شهر 

شيرين سو در ورودى كوچه هاى شهر
■ جمــع آورى دوره اى و مرتب حيوانات موزى و ســگ هاى 

بالصاحب از سطح شهر
■  اعطاى تســهيالت و در اختيار قراردادن امكانات و ماشــين 
آالت شهردارى براى احداث منازل مددجويان بهزيستى و افراد 

داراى معلوليت 
■  هرس درختان ســطح شهر و منازل شــهروندان به صورت 

رايگان در راستاى توسعه فضاى سبز 
■  تعويــض و جانمايى تمامى تابلوهــاى معرفى معابر و اماكن 

عمومى شهر شيرين سو 
■  جمع آورى نخاله هاى ساختمانى و پسماندهاى مصالح

■  ارائه خدمات رفاهى و بهداشتى به گردشگران و بازديدكنندگان 
تاالب شيرين سو

■  ارزيابى كارشناسى وضعيت ايمنى مدارس سطح شهر و ارسال 
نواقص به دستگاه هاى مربوطه براى رفع آنها

■  بررســى وضعيت ايمنى ادارات و اماكن عمومى سطح شهر و 
ابالغ نواقص به ايشان

■  مساعدت به مدارس سطح شهر(تسطيح و زيباسازى محوطه 
و ...) 

■  برگزارى نشست هاى كارشناسى و مديريتى براى ساماندهى 
و توســعه تفرجگاه ها و مراكز گردشگرى شيرين سو با دستگاه 

هاى ذيربط 
■  همكارى اجراى موفق طرح فاصله گذارى اجتماعى و كنترل 
ورودى و خروجى هاى شهر به منظور پيشگيرى و مقابله با كرونا 
■  تشــكيل كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها به منظور 

ساماندهى مشاغل مزاحم
■  انسداد مســيرهاى ورودى به تفرجگاهها مطابق مصوبه ستاد 

كروناى استان در ايام خاص

خالصه عملكرد شهردارى شيرين سو

تعداد كانديداهاى
بهار

تعداد رأى دهندگان 
ميزان مشاركت(حق رأى)

تعداد منتخبان
(هر شهرستان چند شورا 

مى خواهد)
تعداد رأى 
اسامىمنتخبان

على اصغر زمانى512482 اصلى؛ 3 على البدل401603672/08دوره اول
عبدالحميد عليزاده
محمدعلى شفيعى

سيده ربابه حسينى اخگر
سيد حسين حسينى اخگر

           ----------------5 اصلى؛ 3 على البدل59/48     --------37دوره دوم 
دوره 
سوم

555576 اصلى؛ 3 على البدل9280360/01   ----
----    

561715 اصلى؛ 3 على البدل409736866/7دوره چهارم 

يدا...اديب
سيد قاسم حسينى
مريم عارفى فرد 

مجيد قاسمى جمشيد 
على عطائى

سيد مجتبى حسينى
جعفر كرمى
فاطمه فزونى

حسين فضل الهى
10-سيف اله يونسى

515100 اصلى؛ 3 على البدل379022073دوره پنجم 

يدا...اديب
حسين فيض  الهى
على عطايى
سعيد غفارى

حميدرضا شيرى
سيد مجتبى حسينى

تعيين نتيجه 28 خرداد 1400 77دوره ششم 
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