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شهردار و اعضا شوراى شهر:

شوراى ششم سليقه اى نباشد مرورى بر خواسته هاى شهروندان 
از مديريت شهرى

مـردم 
چه مي خواهند؟
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فرماندار فامنين خبرداد

برگزارى انتخابات 
در 54 نقطه از روستاها

 در راستاى ششــمين دوره انتخابات شوراى 
اسالمى شهر و روستا دستور تشكيل هيأت"هاى 
اجرايى پيش از عيد توســط وزير صادر شد. اين 
هيأت"هاى  اجرايى توسط 9 نفر اعضاى اصلى و 

4 نفر اعضاى اجرايى تشكيل شد.
فرمانــدار فامنين بيان كــرد: همچنين در بخش 
مركزى با 19 روستا  78 نفر براى 63 كرسى و در 

حوزه روستايى شهر فامنين نيز 25 نامزد ثبت نام 
كردند كه از اين تعداد 6 نفر انصراف دادند و در 
حال حاضر 19 نفر براى پنج شهرستان فامنين به 

رقابت پرداختند.
ســيد مجيد شــماعى در گفت"وگو با خبرنگار 
همدان"پيام خاطرنشان كرد: دركل شهرستان 52 
روستاى واجد شرايط برگزارى انتخابات داشتيم
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 پروژه پارك بانوان يكى از خواســته ها و دغدغه هاى اصلى بانوان در سطح 
شهر است كه با مساحت بالغ بر3 هزار و 200 مترمربع و اعتبار بالغ بر 50 ميليارد 
ريال شــامل فضاهايى همچون پيست اسكيت، اتاق مادر و كودك، محل ورزش 
همگانى، محل بازى كودكان، پيست دوچرخه سوارى، جاده تندرستى و... درحال 

اجرا است.

افتتاح پارك تحقق خواسته افتتاح پارك تحقق خواسته 
چندين ساله بانوان فامنينچندين ساله بانوان فامنين
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دعوت به مشاركت در انتخابات وظيفه همگانى است

 مســئول نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشــگاه ها بيان كرد كه امروز مهمتر از حضور 
در انتخابات و انتخاب اصلح، جلب و دعوت به مشــاركت در انتخابات به عنوان وظيفه 

همگانى است.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المسلمين «مصطفى رستمى» بيان كرد: راهكار عبور از 
مشــكالت كنونى كشور به فرموده رهبرى فرزانه انقالب «روى كار آمدن دولتى است كه 
معتقد به تحول باشد». وى با تاكيد بر اينكه براى دستيابى به اين اهداف نيازمند راه هاى 
ميان بر هستيم افزود: براى روى كار آمدن دولت مومن، انقالبى معتقد به تحول، عدالتخواه، 
فســاد ستيز، معتقد به جوان ها، باورمند به ملت و آشنا به درد مردم و مستضعفان نيازمند 
مشــاركت حداكثرى در انتخابات هستيم. مسئول نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه ها 

تاكيد كرد: با توجه به در پيش بودن انتخابات 28 خرداد، دشمن درصدد القاى مشكالت 
معيشــتى و خســتگى مردم از دولت و نظام است تا با اين شيوه بتواند ناامنى و آسيب ها 
به كشــورمان را بيشتر كند. حجت االسالم رســتمى اضافه كرد: دشمن بايد اين را بداند 
كه مردم دســت از انقالب، آرمان هاى آن و يارى مجاهدان واقعى برنمى دارند و گاليه 
مندى ها تنها به خاطر حضور برخى مسئوالن ناكارآمد و فراهم شدن ميدان براى حضور 
افراد ناصالح اســت. وى گفت: بنابراين راهكار عبور از بحران ها و مشــكالت اخير تنها 
حضور در انتخابات و انتخاب مطلوب نيست بلكه بايد جريان شركت در انتخابات موثر 
و عمومى شــود. مســئول نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه ها بيان كرد: با وجود راى 
دادن و ندادن يا باال و پايين بودن ميزان مشــاركت در نهايت پس از پايان شــمارش آرا 
فردى به عنوان رييس جمهورى كشور انتخاب مى شود. حجت االسالم رستمى تصريح 

كرد: چنانچه فردى با آراى قوى و مشــاركت باال مسئوليت را به دست بگيرد توانمندى 
نمايندگى مردم در عرصه هاى بين المللــى، توانمندى دفاع از حقوق مردم در مواجهه با 
قــدرت هاى ظالم و زياده خواه بدعهد نظير آمريكا و اروپايى ها را خواهد داشــت.وى 
افزود: ايران با قدرت هاى بدعهد و خبيثى مواجه اســت كه براى ايســتادن در برابر آنها 
بايد نماينده قوى و توانمند با آراى قابل اعتنا راى براى اداره كشور انتخاب كرد بنابراين 
وظيفه اول ما مشــاركت، دوم انتخاب درست و وظيفه مهم دعوت به مشاركت به منظور 
مواجهه با موج مخالف مردم ساالرى هستيم. مسئول نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه 
ها گفت: امروز تريبون هاى عربســتان خبيث، رژيم آمريكا و انگليس براى نااميد كردن 
مردم به منظور شركت در انتخابات و القاى راى ندادن به راه افتاده تا ضربه هاى بعدى را 

با فراهم كردن ابزار كاهش مشاركت بزنند..

خبـرخبـر

شعب اخذ راى در استان همدان
 افزايش يافت

 مســئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان از افزايش 
67 شــعبه به شعب اخذ راى اين اســتان براى انتخابات 1400 خبر 

داد..
محمدحسن ميرزايى در گفت و گو با ايرنا گفت: شعب اخذ راى با 
هدف پيشگيرى از تجمع و ازدحام افراد افزايش يافته است و در اين 
راستا شعب شلوغ شناسايى و در اين مناطق شعبه هايى افزوده شده 
اســت. وى افزود: عالوه بر اين، نرم افزار «انتخاب ايران» به منظور 
شناســايى شعب در دسترس و خلوت براى شهروندان تدارك ديده 

شده و در اختيار عموم مردم در سطح استان قرار مى گيرد.
مدير فناورى اطالعات و شــبكه دولت استاندارى گفت: با توجه به 
برگزارى الكترونيكى ششــمين دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر 
همــدان زمينه الزم براى آموزش شــهروندان درباره چگونگى راى 

دادن فراهم شده است.
ميرزايــى ادامه داد: براى هر شــعبه اخذ راى شــهر همدان به طور 
متوســط ســه صندوق الكترونيكى در نظر گرفته شــده است و در 
صورت نياز امكان اضافه شدن آن به چهار صندوق هم وجود دارد.

وى بيان كرد: براى هر پنج شــعبه برگــزارى انتخابات مكانيزه يك 
كارشناس فنى پشتيبان در نظر گرفته شده است و براى مابقى شعب 
به ازاى هر 10 شــعبه يك كارشــناس فنى و پشتيبان لحاظ شده كه 

آموزش هاى الزم را فرا گرفته اند.
وى تاكيــد كرد: دســتگاه احراز هويت و صنــدوق هاى اخذ راى 
الكترونيكى مجهز به سيستم برق اضطرارى بوده و در صورت قطعى 
برق تا 2 ســاعت بدون نياز به برق كار مى كند كه اين دســتگاه ها 

قابليت شارژ نيز دارند.

هزار و 480 دستگاه احراز هويت براى 
انتخابات در همدان پيش بينى شد

 مســئول كميته فناورى اطالعات ســتاد انتخابات استان همدان 
اعالم كرد كه يك هزار و 480 دســتگاه احراز هويت براى برگزارى 

انتخابات 28 خرداد سالجارى در اين استان پيش بينى شده است.
محمدحسن ميرزايى در گفت و گو با ايرنا افزود: دستگاه هاى احراز 
هويت مورد نياز براى انتخابات پيش رو از تهران دريافت شده است 
و اين دستگاه ها بر خالف دوره گذشته از نظر سخت افزارى و نرم 

افزارى به روز رسانى شده است.
وى با بيان اينكه ســه درصد از دستگاه هاى احراز هويت به عنوان 
رزرو هستند اضافه كرد: با استفاده از اين دستگاه ها از راى تكرارى، 
راى دادن توســط شناسنامه متوفى و راى دادن افراد زير 18 سال به 

صورت اتوماتيك و سيستمى جلوگيرى مى شود.
مســئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان همدان يادآور 
شــد: دوره گذشــته در صورت تاييد نكردن مدارك هويتى توسط 
دســتگاه احراز هويت، ناظر شعبه مى توانست اجازه راى به فرد را 
بدهد اما به دنبال تاييد شــوراى نگهبــان در اين دوره از انتخابات، 

ناظر اجازه دخالت نداشته و تنها مالك سيستم احراز هويت است.
ميرزايى اظهاركرد: در صورت تاييد نشــدن مدارك هويتى از سوى 
دســتگاه احــراز هويت، چنانچه ناظر شــعبه دخالــت كند تخلف 
انتخاباتى محســوب شــده و با فرد خاطى برخورد قانونى صورت 

مى گيرد.
وى گفت: همچنين فرآيند برگزارى انتخابات ششمين دوره شوراى 
اســالمى شــهر همدان به صورت تمام الكترونيك اســت كه براى 

اجراى آن 658 صندوق الكترونيكى مورد استفاده قرار مى گيرد.
ميرزايى ادامه داد: در هر شــعبه اخذ راى ششــمين دوره شــوراى 
اسالمى شهر همدان ســه صندوق الكترونيك مستقر مى شود و در 

صورت نياز امكان افزايش آن به چهار صندوق نيز وجود دارد.
وى با بيان اينكه ســه درصد از صندوق هاى تمام مكانيزه به عنوان 
رزرو پيش بينى شــده اســت ادامه داد: در صورت ازدحام مراجعه 
كنندگان، تراكم جمعيت و بروز نقص فنى با سرعت صندوق جديد 

در شعب اخذ منتقل يا جايگزين صندوق داراى نقص مى شود.

امام جمعه همدان: 
انتخاب نامزدهاى صالح و كاردان 

ضرورى است
 نماينــده ولى فقيه در 
اســتان و امام جمعه شهر 
همدان بيان كرد كه  طبق 
گفته بنيانگذار كبير انقالب 
اســالمى همه ما در برابر 
اسالم مسئول بوده و نبايد 
اجازه دهيم به آن خدشــه 
اى وارد شــود بنابرايــن 
انتخابيه  حوزه  در  حضور 
و راى دادن بــه نامزدهاى 

صالح و كاردان امرى ضرورى است.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم و المسلمين حبيب ا... شعبانى موثقى 
گفت: انتخاب فردى با هدف سهم خواهى حتى در صورت اصلح بودن 

فرد، كارى نادرست و شيطانى است.
وى افزود: حمايت و انتخاب فرد اصلح در انتخابات با هدف كســب 
پســت و مقام پس از پيروزى فرد مورد نظر در انتخابات كار نادرستى 
اســت و نبايد در انتخاب فرد اصلح به كســب و تامين منافع حزبى، 

گروهى و فردى توجه داشت.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر همدان ادامه داد: انتخاب 
اصلح به معناى انتخاب فردى توانمند براى گشــودن گره از مشكالت 
مردم اســت نه اينكه پس از مشخص شدن نتيجه آراى انتخابات سهم 

خواهى ها براى كسب پست و مقام شروع شود.
حجت االســالم و المسلمين شعبانى موثقى ادامه داد: انتخاب اصلح از 
منظر امام راحل يعنى انتخاب فردى كه براى دفاع از حيثيت دين و اسالم 
تالش كند همچنين در حوزه هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و ديگر 

عرصه ها براى رفع مشكل مردم برنامه داشته باشد.
نماينده ولى فقيه در استان ادامه داد: جمهورى اسالمى امانت امام راحل 
در دست ما است و همه اقشار از جمله مراجع، روحانيون، ُخطبا، تجار و 

بازرگان و دانشگاهيان در برابر حفظ اين امانت مسئول هستيم.
حجت االسالم شــعبانى موثقى با ابراز گاليه از برخى كاستى هاى در 
راستاى حفظ جمهوريت و اســالميت نظام بيان كرد: امروز نمى توان 
نداشتن قدرت را بهانه كوتاهى در برابر حفظ اسالم دانست چرا كه در 

اوج قدرت هستيم.
وى اظهار كرد: امام راحل درباره انتخاب اصلح فرمودند كه در صورت 
نياز مى توان از انسان ها و علماى با تقوا و متعهد به جمهورى اسالمى 

براى انتخاب فرد اصلح و شايسته كمك و مشورت گرفت.
امام جمعه شهر همدان اضافه كرد: مسلمان بودن به تنهايى معيار انتخاب 
اصلح نيســت بلكه فرد داراى صالحيت به مســائل روز آگاه بوده و 

جمهوريت نظام اسالمى را نيز قبول داشته باشد.
حجت االسالم شعبانى موثقى خاطرنشان كرد: يكى از توصيه هاى مهم 
امام راحل اين بود كه «نگذاريد انقالب به دســت نااهالن و نامحرمان 

بيفتد» ما چه ميزان در عمل به اين سفارش امام موفق بوديم .
وى تاكيد كرد: همه مردم به ويژه جوانان با امام امت پيوند مى بنديم كه 
با تمام توان از آرمان هاى امام راحل دفاع كرده و اجازه ندهيم تشنگان 
قدرت كه دنبال منافع خود و ســوء استفاده از سفره انقالب هستند به 

نظام آسيبى بزنند.
شعبانى با بيان اينكه امام راحل مصداق «اخالص محض» است گفت:  با 
توجه به در پيش بودن در انتخابات به گفته بنيانگذار كبير انقالب توجه 
به قدرت از خصلت هاى شيطان است چه برسد انسان براى رسيدن به 

قدرت تالش نيز بكند.
امــام جمعه يادآورى كرد: امام راحل هر چند بعد از ســال 1342 وارد 
عرصه مبارزه سياسى شد اما قبل از آن نيز نگرش سياسى فراوانى داشتند 

و سياست را عين مذهب مى دانستند.
وى با بيان اينكه امام راحل سياســت را جداى از مذهب نمى دانستند 
گفت: فلســفه، فقه و احكام سياسى كه ايشان مطرح كردند و سخنران 
حكيمانه پيرجماران بايد مورد توجه عموم مردم به ويژه نســل جوان 

قرار گيرد.

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

 فرمانــدار همدان با بيان اينكه براســاس 
برنامه ريــزى و هماهنگى هــاى بعمل آمده، 
ششمين دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر 
همدان به صورت تمــام الكترونيكى برگزار 

مى شود.
محمدعلى محمدى  افزود: درششمين دوره 
انتخابات شوراهاى اســالمى شهر و روستا 
تعداد شعبه هاى اخذ راى  شهر همدان  212 
شــعبه بوده اســت كه 200 شعبه به صورت 
ثابت و 12 شعبه به صورت سيارفعاليت دارند
وى خاطرنشان كرد: تعداد داوطلبان شركت 
كننده در اين دوره 157 نفر است كه 110نفر 

آنان مرد و 47 نفر خانم مى باشند

*رعايت شــيوه نامه بهداشتى براى 
الزامى  انتخابات  با  مرتبط  افراد  تمام 

است
ــت  ــر رعاي ــد ب ــا تاكي ــدان ب ــدار هم فرمان
دســتورالعمل هــاى بهداشــتى در انتخابــات 
28 خــرداد، گفــت: تمام دســت انــدركاران و 
افــراد مرتبــط بــا انتخابــات ملــزم بــه رعايت 
كامــل ايــن شــيوه نامــه هــا بــا هــدف حفــظ 
ســالمت جامعــه و پيشــگيرى از شــيوع 

كرونــا هســتند.
محمــدى در گفت  وگو با ايرنــا اظهار كرد: 
هر گونه تجمع انتخاباتى، مراســم سخنرانى، 
گفت وگو و مناظره در مكان هاى سربسته از 

قبيل مساجد، سالن هاى اجتماعات، تاالرهاى 
پذيرايى و سالن هاى ورزشى ممنوع است و 
اينگونه برنامه ها بايد در فضاى باز و مطابق 

با شيوه نامه باشد.
وى بــا تاكيد بــر ضرورت رعايــت فاصله 
گذارى و استفاده از ماســك در برنامه هاى 
انتخاباتى، افــزود: تعداد شــركت كنندگان 
حداكثر به ميزان 30 درصد ظرفيت فضاى در 

نظر گرفته شده، مجاز است.
وى خاطرنشان كرد: مسئولين بايد به گونه اى برنامه 
ريزى كنند كه قبل و بعد از مراسم در ورودى ها و 

فضاهاى جنبى تجمع به وجود نيايد.
فرماندار همدان حداكثــر زمان برگزارى هر 

گونه مراسم را 2 ساعت عنوان كرد و گفت: 
دستگاههاى اجرايى داراى فضا و محيط هاى 
باز موظفند امكانات خود را بصورت مساوى 
با هماهنگى فرمانــدارى در اختيار انتخابات 

قرار دهد.
محمدى اضافه كــرد: تجمع در محيط هاى 
بسته ، برگزارى مراسم استقبال از كانديداها، 
راه اندازى كارناوال هــاى تبليغاتى و موارد 

مشابه نيز مطلقاً ممنوع است.
به گفتــه فرمانــدار همــدان، متناســب با 
دستورالعمل هاى بهداشتى در انتخاب شعب 
اخذ راى بازنگرى و در 25 شــعبه اخذ راى 

اين شهرستان تغييراتى اعمال شده است.

تعداد كانديداهاى
تعداد منتخبانميزان مشاركتتعداد رأى دهندگان (حق رأى)همدان 

اسامىتعداد رأى منتخبان(هر شهرستان چند شورا مى خواهد)

رضا لقمانيان  - اميرعلى خجسته923111 اصلى ؛5 على البدل3094136055/56دوره اول
پژمان محبى - اقدس طالبيان

طاهره ايزدى
محمود مسگريان-  پژمان محبى------  9 اصلى ؛5 على البدل38/03-------241دوره دوم 

طاهره ايزدى -  سيد كاظم حجازى
فاطمه دباغيان -  على اكبر نظرى
على روحانى - قاسم مستقيم

رضاعزتى سليمان - حمدا... شجاعى مهر
10-فاطمه باغبان بهار - 11-محمد
رحمانى ” 12- هادى سبزوارى 

13- ميترا صفرى

دوره 
سوم

9171709 اصلى ؛5 على البدل40001045/77   -----

حسين قراباغى - نرگس نوراله زاده15253348 اصلى؛ 6 على البدل25753043654/2دوره چهارم 
سيد احمد حسنى حلم - علياكبر نظرى

كامران گردان - على رضائى
محمد تبريزى شهروى - على رحيمى فرد
ابراهيم مولوى  - 10-محمدرضا الياسى

11- سيد مجيد موسوى -  12- رضا ميرزايى
13-رضا غالمى خجسته - 14- ابوالقاسم طبى مسرور - 

15-  محمد على پرزاد - 16-فاطمه باغبان بهار - 17- سعيد 
دوست محمدى

18- فرزانه نيكو - 19-سيد اكبر حسينى
20-محمود احديان - 21جالل سرمدى جهان

حميد بادامى نجات - على رحيمى فر11246615 اصلى؛ 7 عليالبدل38648418171/6دوره پنجم 
حسين قراباغى - سيدمسعود عسگريان
نرگس نوراله زاده - ، ابراهيم مولوى
مريم روان بخش - على فتحى
كامران گردان - رضوان سلماسى

اكبر كاووسى اميد
تعيين نتيجه 28 خرداد 1400------11 اصلى ؛ 4 عليالبدل360532075دوره ششم 

 اولويت محورى و فصل الخطاب مجريان 
در روند برگزارى انتخابات، اجراى ُمر قانون 
با هدف جلب اعتمــاد و فراهم كردن زمينه 
مشاركت پرشــور و حداكثرى مردم در اين 

رويداد مهم سياسى، اجتماعى است.
استاندار همدان در جلسه ستاد انتخابات استان 
همدان، اظهار كرد: بررسى آخرين وضعيت و 
عملكرد كميته هاى ســتاد انتخابات در سطح 
اســتان و همچنين هيات هاى شهرســتانى، 
گوياى آمادگى مناســب و قابل توجه دست 
اندركاران براى برگزارى انتخاباتى پرشــور و 

حداكثرى است.
به گزارش ايرنا، سيدسعيد شاهرخى با تاكيد 

بر ضرورت تــداوم آمادگــى مجريان براى 
برگزارى انتخاباتــى قانونمند و حداكثرى در 
استان همدان، تصريح كرد: سوابق و تجارب 
ارزنده اعضاى ستاد انتخابات و انگيزه باالى 
معتمدان عضو هيات هاى اجرايى، شرايط و 
زمينه آمادگى مناسب براى برگزارى انتخاباتى 
ســالم و قانونمند با امنيت باال را فراهم كرده 

است.
اســتاندار همدان به مردم اطمينان داد كه در 
روزهــاى باقى مانده تا برگــزارى انتخابات 
28 خرداد 1400 عوامــل حوزه هاى اجرا و 
نظارت انتخابات در اين استان همه توان خود 
را براى مشاركت حداكثرى و پرشور مردم به 

كار خواهند گرفت.
شاهرخى گفت: بر اساس تعهدى كه به مردم 
داده ايــم انتخابات پيــش رو را  100 درصد 
قانونمند و ســالم برگزار كــرده و به عنوان 
امانتدارى صديق از راى و نظر مردم صيانت 

خواهيم كرد.
بــه  اجرايــى  هــاى  هيــات  گفــت:  وى 
نامزدهــاى  صالحيــت  قانونمنــد  شــكل 
انتخابات(شــوراها و ميانــدوره اى مجلس) 
را مســتند به قانون و مدارك متقن بررســى 
كردند كه تاييــد صالحيت اكثريت داوطلبان 
در اين هيات ها، موجب خرســندى اســت 

ضمن اينكه زمينه ساز حضور ساليق مختلف 
براى مشــاركت حداكثرى و فعاالنه مردم نيز 

خواهد شد.
 نظر و سليقه شخصى مالك بررسى 

صالحيت داوطلبان نباشد 
استاندار همدان در ادامه تاكيد كرد كه با توجه 
به تصريح قانون و وزارت كشور، مالك اصلى 
در بررسى صالحيت افراد بايد ُمر قانون باشد، 
يعنى عوامل دست اندركار حق ندارند براساس 
سليقه و نظر شخصى در اين زمينه اقدام كنند و 
تنها مالك در بررسى صالحيت افراد، ضوابط 

قانونى و نظر مراجع چهارگانه است.
شاهرخى افزود: طبق قانون اعالم نظر رسمى 
چهار مرجع «اطالعات، دادگســترى، نيروى 
انتظامى و ثبت اسناد» مالك بررسى صالحيت 

نامزدهاى انتخابات است.
وى گفــت: در فراينــد ثبت نام و بررســى 
صالحيت داوطلبان، ســليقه، نظر شخصى و 
ديــدگاه هاى فراقانونى به هيچ عنوان مالك و 
معيار نيســت و تنها مالك بررسى صالحيت، 
اعمال قانون براســاس نظر مراجع چهارگانه 

است.
وى خواستار تعامل و همكارى نزديك هيات 
هاى اجرايى و نظارت با رعايت حدود قانونى 
در روند برگزارى انتخابات شد و گفت: هيات 

نطــارت به ما در اجراى قانونمند كارها كمك 
مى كند بــا اين اوصاف در اعمــال و اجراى 
برنامه ها نظر شــخصى اعضــاى هيات هاى 
اجرايى و نظارت مالك نيست و مالك اصلى 

براى همكارى اين دو مجموعه، قانون است.
را  انتخاباتى  هــاى  ميتينگ  امنيت   

فراهم كنيم 
وى در ادامــه گفــت: كميته امنيتى ســتاد 
انتخابات اســتان همدان مكلف به برقرارى 
امنيت براى برگزارى نشســت ها و ميتينگ 
هــاى انتخاباتى بــا اجراى دقيــق پروتكل 
هاى بهداشــتى براى همه گروه ها و سليقه 
هاى نقش آفريــن در انتخابات براى تحقق 

مشاركت حداكثرى مردم است.
شــاهرخى افزود: شــاخص مهــم انتخابات 
در كنار ســالمت، قانونمدارى و مشــاركت 
حداكثــرى، امنيت انتخابات اســت كه همه 
متوليــان امر در اين زمينه تالش و كوشــش 

الزم را خواهند داشت.
وى بــا بيان اينكه فلســفه هيات بازرســى، 
نظارت بر رونــد اجراى قانونــى انتخابات 
است، تاكيد كرد: هيات بازرسى به دنبال مچ 
گيرى نيســت بلكه ياريگر مجريان و ناظران 
انتخابات با ارائه به موقع مسائل و گزارش ها 

خواهد بود.

انتخابات شوراى 
اسالمى شهر همدان 

به صورت الكترونيكى 
برگزار مى شود

برگزارى انتخاباتى قانونمند و حداكثرى در استان همدان

تعداد شعب اخذ راى انتخابات در استان همدان 
5 درصد افزايش يافت

 دبير ستاد انتخابات اســتان همدان اعالم كرد كه تعداد 
شعب پيش بينى شده استان در انتخابات 28 خرداد به منظور 
پيشگيرى از شــيوع ويروس كرونا و دسترسى آسان مردم 
به صندوق هاى اخذ راى، پنج درصد نســبت به دوره قبل 

افزايش يافته است.
ابوالقاســم الماســى در گفت وگو بــا ايرنا افــزود: براى 
دوازدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى در اســتان 
همدان يك هزار و 370 شــعبه اخذ راى ايجاد شده بود كه 
اين تعداد در انتخابات پيش رو با پيشــنهاد هيات اجرايى و 
موافقت وزارت كشــور به يك هزار و 437 شــعبه افزايش 

يافته است. 
مديركل دفتر سياســى و انتخابات استاندارى همدان اظهار 
داشــت: تمامى اقدامات الزم براى برگزارى انتخاباتى سالم 
و باشــكوه براساس زمان بندى و تقويم اعالم شده در حال 
انجام اســت و تا به امروز همه فرايندهاى انتخابات بدون 

كوچكترين مشكلى در سطح استان اجرا شده است. 
وى اضافه كرد: ســتاد انتخابات استان همدان تاكنون چهار 
جلسه رسمى با كميته امنيتى برگزار كرده و در هر جلسه با 
حضور فرمانداران مباحث و مســائل حوزه انتخابيه مربوطه 

مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. 
دبير ستاد انتخابات استان همدان اظهار 
كرد: مســاله آموزش در فرايند برگزارى 
برخوردار  زيــادى  اهميت  از  انتخابات 
است كه دراين زمينه نرم افزار آموزشى 
مناسب و جامعى توسط كميته آموزش 

ستاد طراحى و ارائه شده است.
الماســى با بيان اينكه 15 هــزار نفر از 
مجريان انتخابات تحــت آموزش قرار 
گرفته انــد، گفت: تاكنــون دوره هاى 
آموزشــى براى بخشى از اعضاى هيات 
اجرايــى، عوامل انتخابات و بازرســان 

برگزار شــده و از اين بعد نيز بــراى نمايندگان فرمانداران 
و اعضاى شعب جلسات آموزش غير حضورى برگزار مى 
شــود.  مديركل دفتر سياسى و انتخابات استاندارى همدان 
بيان كرد: در حــال حاضر در مراحل پايانى رســيدگى به 
صالحيت نامزدهاى ششمين دوره شوراهاى روستايى قرار 
داريــم كه به دنبال رد صالحيت 164 نفر در هيات نظارت، 
انتخابات در 15 روستاى استان(نرسيدن به حد نصاب تعداد 

نامزدها)، برگزار نمى شود.
وى اظهار كرد: به منظور پيشــگيرى از 
شيوع كرونا در شــعب اخذ راى چند 
دســتورالعمل در برنامه قــرار دارد كه 
يكى از آنها افزايش شــمار شــعب و 
همچنين تامين اقالم بهداشتى مورد نياز 
شامل ماسك، اسپرى ضدعفونى كننده، 
دستكش و الكل براى شعب اخذ راى 

است.
دبير ستاد انتخابات استان همدان اضافه 
كرد: زمان اخذ راى در اين انتخابات نيز 
افزايش يافته به نحوى كه راى گيرى از 
ساعت هفت صبح روز 28 خرداد آغاز و تا ساعت 2 بامداد 

روز 29 خرداد، امكان تمديد زمان فراهم شده است.
الماسى ادامه داد: طبق توصيه وزارت كشور و دستورالعمل 
هاى ارسالى، شعب اخذ راى بايد در فضاى باز ايجاد شود 
تا مردم با امنيت خاطر به لحاظ مســايل بهداشتى و آرامش 
كامل نسبت به حضور در شعب براى شركت در انتخابات 

اقدام كنند.
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يادداشت

مرورى بر خواسته هاى شهروندان 
از مديريت شهرى

مردم چه ميخواهند؟

ــى  ــات سياس ــراد و جريان ــراى اف ــوال ب ــن س ــم تري ــن مه  اي
ــد. ــد باش ــات باي ــراى انتخاب ب

شــعارهاى  و  گفتمــان  تعيــن  در  مــردم  خواســته  از  آگاهــى 
انتخاباتــى توســط كانديداهــا نشــانه هوشــمندى اســت. اكنــون كــه 
ــك  ــتاها نزدي ــهرها و روس ــالمى در ش ــوراى اس ــات ش ــه انتخاب ب
ــراى  ــردم ب ــن م ــى در بي ــوع بى انگيزگ ــك ن ــاهد ي ــويم، ش مى ش
ــورا  ــرد ش ــف عملك ــا ضع ــتيم، قطع ــا هس ــه كانديداه ــاد ب اعتم
ــر  ــت، اگ ــان اس ــط خودم ــوان توس ــراد نات ــاب اف ــه انتخ نتيج
ــراى حــل مشــكالت در  مى خواهيــم شــورايى توانمنــد و قــوى ب
حــوزه مديريــت شــهرى داشــته باشــيم بايــد افــرادى را انتخــاب 
كنيــم كــه حداقــل بــه قوانيــن موجــود در حــوزه شــوراها تســلط 
كافــى داشــته باشــند و بــر اســاس وظايــف و قوانيــن شــوراهاى 

ــد. ــه دهن ــه ارائ ــتا برنام اســالمى شــهر و روس
مديريــت شــهربه عنــوان يــك رويكــرد نويــن در حــل معضــالت 
ــوان  ــه عن ــه نقــش مهمــى ب ــده در جامع و مشــكالت بوجــود آم
يــك حكومــت محلــى در عرصــه زندگــى شــهرى ايفــا مى نمايــد.

ــه عنــوان يــك عنصــر از مديريــت شــهرى در  شــوراهاى شــهر ب
ــه  ــده گرفت ــر عه ــى ب ــش مهم ــى نق ــطح محل ــهرهادر س اداره ش
ــه  ــد نقط ــى توان ــهرها، م ــالمى ش ــوراهاى اس ــكيل ش است.تش

ــران باشــد ــت مشــاركتى در اي ــراى مديري ــى ب عطف
ــا  ــد ام ــد دارن ــردم مشــكل اقتصــادى و كســب و كار و تولي -  م

ــد. ــى بجــاى شــعار ميخواهن ــكار عمل راه
ــان كــه بخــش عمــده كشــور را شــامل ميشــوند؛ شــغل،  -  جوان

ــاز ضــرورى آنهاســت. ــل، مســكن و ازدواج چهــار ني تحصي
-  مــردم ميخواهنــد زندگــى كننــد، دولــت و حكومــت در زندگــى 

آنهــا ســرك نكشــد.
ــراب و  ــود. اضط ــناخته ش ــميت ش ــه رس ــى ب ــاى قانون -آزادى ه

ــار زده شــود. ــه كلــى كن اســترس هــاى كشــنده ب
ــوه  ــازى و رش ــى ب ــدى، پارت ــت، ناكارآم ــض، ران ــاد، تبعي -  فس

ــار رود. ــور كن ــوارى، از كش خ
-  قانــون، آزادى، تفــاوت و اختــالف نظــر، محتــرم و مــورد 

ــد. ــون باش ــت قان حماي
-  تحريــم هــا برداشــته شــود، فضــاى تنفســى ايجــاد شــود، تنــش 

هــا بــه حداقــل برســد.
-  اسالم و بايدهاى آن جارى شود. جامعه نسبت معنا دارى با اخالق 
و ديندارى پيداكند. در عين حال ســليقه هــاى محدود به نام دين و 

اسالم بر جامعه تحميل و حاكم نشود.
-  مردم خواهان حاكميت قانون و تحقق عدالت هستند. از اينكه فقر 

و ندارى در كشور هست احساس نارضايتى دارند.
- مردم مديران كارآمد، پاكدســت، ايثارگر و عاشق خدمت و نه تشنه 

قدرت ميخواهند.
-  مــردم از دعواهــاى سياســى و بانــدى خســته شــده انــد. آرامــش 
ــراى خــود و  ــده روشــن را ب ــه آين ــد ب ــد. امي و آســايش ميخواهن

فرزندانشــان مطالبــه مــى كننــد.
ــود  ــات خ ــب، تبع ــدم تناس ــن ع ــه اي ــى ك ــى از حوزه هاي در يك
ــه نمايــش گذاشــته، حــوزه فرهنــگ زيســت جمعــى اســت.  را ب
ــودكان كار، تكدى گــرى، مديريــت  ــى همچــون ك ــروز معضالت ام
نامطلــوب پســماند، فاصلــه ميــان مناطــق مختلــف شــهر در حــوزه 
ــيع  ــيب وس ــهرى و آس ــاد ش ــاله اقتص ــى، مس ــرانه هاى فرهنگ س
ــى  ــام كاف ــدم اهتم ــا، ع ــى كرون ــا در دوران پاندم كســب و كار ه
ــف، غفلــت  ــاد مختل ــى اســالمى در ابع ــج فرهنــگ ايران ــه تروي ب
ــگرى  ــاى گردش ــى و ظرفيت ه ــى، تاريخ ــرمايه هاى فرهنگ از س
فرهنگــى  اولويت هــاى  و  مســائل  از  گوشــه اى  تنهــا  تهــران 
ــژه شــود. ــه آن هــا توجــه وي اجتماعــى تهــران اســت كــه بايــد ب
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 شــهردارى به عنــوان مهمتريــن عنصر 
مديريت شــهرى، از جايگاه خاصى در نظام 
ادارى كشور برخوردار است. به لحاظ حقوقى 
و ادارى، جزو موسسه هاى عمومى محسوب 
مى شــود. با اين مفهوم شــهردارى يك نهاد 
عمومــى، اما غير دولتى اســت كــه اقتدار و 
رسميت آن ناشــى از راى مردم يا نمايندگان 
مردم است كه به منظور اداره ى امور محلى و 
ارايه خدمات الزم با هدف مديريت و توسعه 
ى كالبــدى ، اقتصادى ، اجتماعى در محدوده 
ى شــهر و اطراف آن به وجود آمده است و 
وظيفه ى آن برآورده كردن نيازهاى مشــترك 
شهروندان بوده كه هر كدام از افراد به تنهايى 
قادر به برآورده ساختن آنها نيستند. شهردارى 
در قلمرو وظايف خود بايد داراى اســتقالل 
عمل باشــد، اما با اين حال در ايران هيچ گاه 
شــهردارى ها به طور كامل از اين اســتقالل 

قانونى برخــوردار نبوده و عالوه بــر آن قوانين 
موجود(از جمله ماده 53 قانون تشكيالت شوراى 
اسالمى) موجب شده شهردارى ها به شدت تحت 
كنترل و نظارت وزارت كشــور و ســازمان ها و 
مقامات محلى تابع آن مانند اســتاندار و فرماندار 
باشند و وجود چنين روابط و ديدگاهى نسبت به 
شهردارى، اصلى ترين عامل در نقض اختيارات و 

مسئوليت هاى آن است.
برابــر ماده 5 قانون محاســبات عمومى كشــور 
:شهردارى سازمانى است عمومى و غير دولتى كه 
داراى شخصيت و استقالل حقوقى بوده و تحت 
نظر شوراى شهر كه منتخب مردم است و نظارت 
دولت از طريق وزارت كشور براى انجام وظايفى 
كه در قانون شــهردارى آمده است تاسيس شده 

است.
شــهر به عنوان يك منبع توســعه مطرح است و 
جايگاه مديريت شــهرى در روند توسعه شهر و 
بهبود سكونتگاه هاى شــهرى نقش بسيار مهم و 
تعيين كننده دارد. مى توان مديريت شــهرى را در 
مسير يك توســعه قانونمدار و پايدار مورد توجه 
قــرار داد. اين مورد، بيشــتر از اين جهت اهميت 
دارد كــه نحوه مديريت بر جريان مطلوب زندگى 
شهرى، مى تواند در بهبود سكونتگاه هاى انسانى 
و پايدارى توسعه شــهرى، مهمترين نقش را ايفا 
كند؛ زيرا عامل اجازه دهنده و تنظيم كننده برنامه 
هاى شهرى از كارايى مديريت شهرى نشات مى 
گيرد. در اين زمينــه، توليد منطقى انرژى، كاهش 
مصرف غيرضــرورى و بازيافت منابع طبيعى، از 
جمله زمينه هاى تلقى شــهر بــه عنوان يك منبع 
توسعه است(مهدوى و ديگران،104:1393). بدين 
سان مديريت شهرى عبارت از سازماندهى عوامل 
و منابع براى پاسخگويى به نيازهاى ساكنان شهر 

است.

گروهــى نيز بــه اشــتباه مديريت شــهرى را با 
شــهردارى اشــتباه گرفته اند و مديريت شهرى 
را معادل با شــهردارى مى دانند اما گســتردگى 
و پيچيدگــى مفهــوم مديريت شــهرى آنچنان 
اســت كه به هيــچ وجه نمى توان شــهردارى را 
معادل مديريت شــهرى دانست. مديريت شهرى 
مترادف اســت بــا همه بازيگران عرصه شــهر و 
نقش شــهردارى به عنوان هسته مركزى ، هدايت 
و نظارت راهبردى و نيز جلب مشــاركت ســاير 
بازيگران اســت. مديريت شهر جامع نگر است و 
تمام عرصه هاى عملكردى-كالبدى شهر را در بر 
مى گيرد. مديريت شهرى مى تواند موجب اجراى 
اقداماتى معين از ســوى ديگران در جهت توسعه 
شهرى باشد در اينجا اجبار يا كنترل ديگران مورد 
نظر نيست، بلكه انگيزه دادن، راهنمايى و هدايت 
و جلب مشاركت ابزارهاى مديريت شهرى براى 

تحقق اهداف هستند.
مديريت شــهرى از بخش ها و نهاد هاى مختلفى 
تشــكيل مى شــود. يكى از مهمترين اركان اين 
نظام، شوراهاى شهر است.كه نهادى كامال مردمى 
محسوب شده و عهده دار بحث، بررسى و تصميم 
گيرى درباره مســائل روزمره و امور مردم هستند. 
مطابق قانون اساســى و قانون مصوب شوراهاى 
اسالمى مورخ يكم خرداد (1375) شرح وظايف 
29 گانه شــوراى شــهر در ماده 71 تعيين شده و 
وظيفه اصلى مديريت شــهرى بر عهده شوراهاى 
اســالمى شــهر،كه نمايندگانش از طــرف مردم 
انتخاب شده اند، گذاشته شــده است( نوروزى، 
1378: 32). بديــن منظور هدف اصلى تشــكيل 
شوراى اسالمى شهر، پيشــبرد سريع برنامه هاى 
توســعه شــهرى از طريق همكارى و مشاركت 
مردم اســت به همين خاطر در ايران شــوراها به 
عنوان يكى از نهادهاى نظارتى بر عملكرد بخش 

عمومى، فلســفه وجودى پيدا مى كندو شوراهاى 
اسالمى شهر به عنوان هدايت كننده اصلى فعاليت 
هاى شــهرى براى تحقق مديريت واحد شهرى 

تعريف مى شوند.
 نقش شوراها در نظام مديريت شهرى 
جايگاه شــورا در مديريت شهرى را بايد با توجه 
به فلسفه وجودى و ابعاد مشاركتى آن مورد توجه 
قرار داد. بنابراين جامعيت مفهوم مديريت شهرى، 
جايگاه شــورا در آن به عنوان يك مفهوم كليدى 
مطرح مى شود كه در اين قسمت به جنبه هايى از 

آن اشاره مى كنيم :
1- تمركززدايى و بازساخت نظام ادارى و تصميم 
گيرى در سلســله مراتب تشــكيالتى 2- رشــد 
سياسى، اجتماعى و فرهنگى مردم، هويت شهرى 
و انســجام اجتماعى 4- بســط عدالت اجتماعى 
و حفظ حقوق شــهروندى 5- تســريع در تهيه 
و اجــراى طرح ها و تطابق آن با خواســته ها و 

نيازهاى مردم 6- نظارت اجتماعى
آنها  وظايف  و  اسالمى  شوراهاى  نقش   

در چهارچوب نظام مديريت شهرى
شوراها مردمى ترين شــكل هاى رسمى و عالى 
ترين جلوه تحقق فضاهاى عمومى است كه رابطه 
تعاملى ميان فضاهاى دولتى با حوزه هاى زندگى 
خصوصــى، از طريق آن هماهنگى و قانونمند مى 
شــود. با استناد به اصل يكصدم قانون اساسى مى 
تــوان وظيفه ها و نقش هايى را براى شــوراهاى 

شهر باز شناخت.
چهارچوب اصلى نقش شوراهاى اسالمى شهرها 
براســاس مجموعه وظايف آن مى توان در موارد 

زير خالصه نمود :
1- پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، 
عمرانــى، فرهنگى، آموزشــى و رفاهى، از طريق 
تشــويق و ترغيب همكارى و مشاركت مردم.2- 

شــناخت نيازها و نارسائى 
فرهنگى،  اجتماعــى،  هاى 
اقتصادى و رفاهى شــهر و 
اصالحى.3-  پيشــنهادهاى 
نظــارت بر حســن اجراى 
طرحها  و  شــورا  مصوبات 
و بودجه هــاى مصوب در 
تشويق  شهردارى.4-  امور 
و ترغيــب مــردم جهــت 
مشــاركت  و  همــكارى 
خدمات  امــور  انجــام  در 
فرهنگــى،  اجتماعــى، 
اقتصــادى و عمرانــى بــا 
هماهنگى با ســازمان هاى 
بودجه  ذيربط.5-تصويــب 
شــهردارى.6-  ســاالنه 
اتخــاذ تصميمــات مهــم 
لغو  يا  برقــرارى  لوايــح  اقتصادى.7-تصويــب 
عوارض شــهر با توجه به سياست هاى دولت و 
هماهنگى با وزارت كشــور.8- نظارت بر فعاليت 
هاى شهردارى از جمله به وسيله حسابرسى هاى 
شــوراى اســالمى شــهر.9- تصويب طرح هاى 
جامــع، طرح هاى عمرانى و ســاختمان ســازى 
عمده كه متعاقبا ممكن اســت الزم باشد به وسيله 
استاندارى، يا مراجع دولتى نيز به تصويب برسد.

شــرح وظايف بيســت و نه گانه شوراى اسالمى 
شــهر در ماده 71قانون تعيين شده است. اگرچه 
شورا به عنوان يكى از عناصر زير سيستم تصميم 
گيرى مديريت شــهرى در سطح ملى، عمدتا بايد 
وظيفه تصميم گيرى، نظارت و هماهنگ كنندگى 
را داشته باشند، اما وظايف تعيين شده براى شورا 
را مى توان در چهار گروه عمده تقسيم بندى كرد.
1-سياســتگذارى، قانونگذارى، برنامه ريزى. 2- 
امور ســازمانى و تشكيالتى و امور مالى. 3- امور 

فنى و عمرانى. 4- امور خدماتى.
بنابراين يكى از ويژگى هاى عصر ما شهرنشــينى 
گســترده، افزايش جمعيت شــهرها و به تبع آن 
توسعه شهرهاى كوچك و بزرگ است و شهر نيز 
به مثابه يك ســازمان پيچيده و بزرگ به شمار مى 
آيد به منظور اداره آن شــهردارى به عنوان هسته 
اصلى شناخته شــده و در كنار آن شوراى شهر با 
فراهم آوردن زمينه هاى مشــاركت شهروندان در 
مديريت شــهرى مى توانند يكى از سازمان هاى 

مهم و تاثيرگذار در مديرت شهرى به شمار آيد 
 نتيجه گيرى

- عدم انطباق مصوبات شورا با قوانين و مقررات 
مربوطه 

-عدم آگاهى و اشرافيت كامل اعضاى شوراهاى 
اسالمى به وظايف و اختيارات قانونى خود 

-تناقص و مغايرت مصوبات شــوراها با اســناد 

باالدستى و سياستهاى 
كالن كشور 

فشار  عوامل  -وجود 
خــارج از شــورا در 

تصويب و اجرا 
بــودن  -ناكافــى 
و  تجربه  تخصــص، 
عدم وجــود تعهد و 
پايبنــدى بــه اصول 

اخالقى و اخالق حرفه اى در اعضاى شــوراها و 
شهردارى 

-عدم وجود مديريت قوى و مقتدر در شهردارى 
جهت اجراى مصوبات و ناهماهنگى بين بخشــى 
در اين خصــوص -عدم توجه بــه منابع مالى و 
يا ناپايــدارى بودن آن-عدم انطبــاق مصوبات با 

نيازهاى واقعى شهر در زمان تصويب 
-عدم نظارت نظام منــد، كافى و دقيق و پيگيرى 
هاى مؤثــر در اجراى مصوبــات -وجود عوامل 
فشار درون شورا در نحوه اجرايى شدن مصوبات 
يــا ممانعت در اجراى آن ها -عــدم همكارى و 
هماهنگــى ســاير ارگان هــا و ادارات در حوزه 

مديريت شهرى با شوراها   
-عدم توجه به زير ساخت هاى اجرايى و مقدمات 
اوليــه در زمان تصويب -عدم بهره گيرى اعضاى 
شورا از عملكرد ومصوبات شوراهاى ساير شهرها 

و دوره هاى قبل 
-عدم توجه به خواسته ها و مشاركت شهروندان 
در زمــان تصويب -عدم توجــه به منافع عمومى 
و جوانــب طــرح در ابعاد فرهنگــى، اقتصادى، 
اجتماعى در طــرح هاى مصوب  -خال قانونى و 
عملكرد نامناســب دستگاهاى نظارتى بر عملكرد 

شوراها و اعضاى آن
يافتــه هاى اين پژوهش ديــدى جامع و كامل از 
موانع و مشكالت شوراى شهر به عنوان مهم ترين 
ســازمان محلى با قدرت تصميم گيرى و تصميم 
ســازى مى دهد. چرا كه شــوراى اسالمى شهر 
با ايفاى نقش خود مى توانــد پيامدهاى مثبت و 
منفى براى يك شــهر و  تاثيــرات مثبت و منفى 
بر شــهروندان آن داشته باشد. ساكنين شهر، آينده 
خود را قالب حــوزه اجتماعى و فرهنگى، محيط 
ســكونت خود را پيرامون درقالب حوزه عمرانى 
،كالبدى و فضايى به دست معتمدين خود سپرده 
و از آنان انتظار دارند با دلســوزى و مســئوليت 
پذيــرى در اين زمينه ها موثرترين و كار آمدترين 
تصميمات را اتخاذ نمايند. لذا بررسى و شناسايى 
موانع و مشــكالت در اين حــوزه در صورتى كه 
مــورد توجه و عنايت اعضاى شــوراى شــهر و 
مسئولين شهردارى قرار بگيرد مى تواند راهگشا و 
ثمر بخش بوده و بدين طريق زمينه هاى پيشرفت 
و ترقى و رسيدن به اهداف متعالى شوراى شهر و 
در نهايت مديريت شــهرى فراهم شده و ساكنين 
از ثمــرات آن در حوزه هــاى مختلف اجتماعى، 
اقتصادى، محيط زيست و حركت به سمت توسعه 

پايدار بهره مند گردند.

نگاهى به تنگناها و مشكالت شوراى شهر

محمد رحمانى 
استاد و عضو هيات علمى دانشگاه

 در راســتاى ششــمين دوره انتخابــات 
شوراى اسالمى شهر و روستا دستور تشكيل 
هيأت"هاى اجرايى پيش از عيد توسط وزير 
صادر شد. اين هيأت"هاى  اجرايى توسط 9 
نفر اعضاى اصلــى و 4 نفر اعضاى اجرايى 

تشكيل شد.
فرماندار فامنين بيان كرد: همچنين در بخش 
مركزى با 19 روستا  78 نفر براى 63 كرسى 
و در حوزه روســتايى شــهر فامنين نيز 25

نامزد ثبت نــام كردند كه از اين تعداد 6 نفر 
انصراف دادند و در حال حاضر 19 نفر براى 

پنج شهرستان فامنين به رقابت پرداختند.
ســيد مجيــد شــماعى در گفت"وگــو با 
دركل  كرد:  خاطرنشان  همدان"پيام  خبرنگار 
شهرستان 52 روستاى واجد شرايط برگزارى 
انتخابات داشــتيم و خوشبختانه با همكارى 
خوب اهالى اين روســتاها 2 روستاى ديگر 
هم اضافه شــد و درحال حاضر 54 روســتا 
در شهرســتان فامنين در برگزارى انتخابات 

شركت خواهند كرد .
وى با بيان اينكه 289 داوطلب براى حضور 
شــوراهاى  انتخابــات  دوره  ششــمين  در 
روستايى شهرســتان فامنين ثبت نام كردند، 
گفــت: در بخش مركزى شهرســتان فامنين 
تعداد اعضاى شوراى اصلى روستا براى 62

صندلى رقابت مى"كنند كه تاكنون 103 نفر 
ثبت نام كردند و  بخش پيشــخور شهرستان 
فامنين داراى 35 روستا با 105 كرسى شورا 
است كه 184 داوطلب براى تكيه زدن بر اين 

كرسى ها رقابت مى كنند.
شماعى در ادامه افزود: 13 شعبه اخذ راى در 
سطح شهر، 21 شعبه دربخش  پيشخورو 21

شعبه نيز  بخش مركزى داريم.
وى گفت:همچنين امســال تعــداد واجدين 
شــرايط راى 31690 نفر حق راى دادن در 
اين شهرستان را دارند كه از ميان آنها حدود 

16583 نفر مرد و 15107 نفر خانم هستند.
فرماندار فامنين در جلســه توجيهى تبليغات 
انتخاباتى هم ادامه داد: انتخابات مظهر تبلور 

اراده مردم در تعيين سرنوشت خود است.
شــماعى با بيــان اينكه كليــه فعاليت هاى 
انتخاباتــى كانديداها در فضــاى حقيقى و 

مجازى رصد ميشــود از آنان خواســت از 
توهين ، ايجــاد فضاى تخريب ، ارائه برنامه 
هاى غير ممكن و شكاف بين اقوام اجتناب 

نمايند .
فرماندار اظهار داشــت : حضــور مردم در 
صحنه هاى مختلف نتايج درخشــانى را در 
عرصــه هاى داخلى و بيــن المللى به دنبال 
خواهد داشــت و ترغيب مــردم به منظور 
حضور و مشاركت حداكثرى در انتخابات از 

مهمترين وظائف كانديداها مى باشد .
وى بــا تاكيد بر حق الناس بــودن راى مردم 
خاطرنشــان كرد: اين حق الناس تنها شامل 
راى مردم نمى شود و نامزد ها بايد با رعايت 
اخــالق و دورى كــردن از تخريــب ديگر 
كانديداهــا حــق النــاس را در تمامى ابعاد 

رعايت كنند.
در ادامه اين جلســه حيدرى معاون سياسى 
امنيتى و اجتماعــى فرماندارى در خصوص 
پايبندى به اخالق انتخاباتى و رعايت حقوق 
شهروندى توســط كانديداها و هوادران آنها 

سخنانى را بيان نمود.    
 حــال و هــواى شــهر را اميد به 

آينده اى بهتردر برگرفته است
فرمانـــدار فامنيـــن گفـــت: ايـــن روزهـــا همـــه 
معتقدنـــد كشـــورمان ايـــران در حـــال گـــذر از 
پيـــچ مهـــم تاريخـــى اســـت، حـــال و هـــواى 
شـــهر فامنيـــن  را اميـــد بـــه آينـــده اى بهتـــر و 
ـــوان  ـــه، از ج ـــود در برگرفت ـــع موج ـــر وض تغيي
رأى  تـــا  گرفتـــه  ســـالمند  و  ميان ســـال  و 
ـــت  ـــدن انگش ـــى ش ـــر رنگ ـــه منتظ ـــى ك اولى هاي

ــد. ــه مى آينـ ــتند، همـ ــود هسـ ــاره خـ اشـ
شــماعى افزود:شــرايط انتخابــات  از دو 
منظر قابل بررســى اســت. از يك سو تالش 
براى مشــاركت حداكثرى و از طرف ديگر 
مشــاركت آگاهانه، رهبــر معظم انقالب نيز 
فرمودنــد: «انتخابــات در يــك روز انجام 
مى شود اما اثرات آن سال ها براى مردم باقى 
مى ماند.» پس اهميت انتخاب آگاهانه بسيار 

حائز اهميت است.
وى ادامه داد: ايــن روزها خيلى ها براى باال 
بردن شــوق و اشــتياق مــردم در انتخابات 
فضاى  و  خانه هــا  خودجــوش،  به صورت 

مجازى خود را بســتر روشنگرى و دعوت 
مردم به انتخاب آگاهانه كرده اند و اين يعنى 
مــردم براى مردم، گام برداشــته تا اثر مثبت 
اقتصادى  مشترك را همگان در ســفره هاى 

خود درك كنند.
شــماعى گفت: در شهر فامنين تعداد 25 نفر 
ثبــت نام نمودند كه از همه اقشــار مختلف 
فامنين بودند و كه 5 نفر در ادامه استعفا داده 
در نهايت با همراهى  شوراى محترم نگهبات 
و شوراى محترم نظارت مجلس و همچنين 
همكارى ادارات دادگســترى و اطالعات و 
نيروى انتظامى و سپاه پاسداران  همه 20 نفر 

مورد تاييد قرار گرفتند.
وى خاطرنشان كرد: در شهر فامنين تعداد 25
نفر ثبت نام نمودند كه از همه اقشار مختلف 
فامنين بودند و كه 5 نفــر در ادامه انصراف  
داده در نهايــت با همراهــى  هيات محترم 
نظارت  شــوراى نگهبان و شــوراى محترم 
نظارت مجلس و همچنين همكارى ادارات 

دادگســترى و اطالعات و نيروى انتظامى و 
ســپاه پاسداران  همه 20 نفر مورد تاييد قرار 

گرفتند.
وى توضيح داد: بدون ترديد سياست گذارى 
و مديريت شــهرها بدون مشاركت مردم و 
به كارگيرى روش هاى نوين مديريت امكان 

پذير نيست.شوراى شــهر يكى از نهادهايى 
اســت كه با حضور نمايندگان شــهروندان، 
مشــاركت مــردم را در سياســت گذارى و 
مديريت شــهرى فراهم مى كند .و شوراى 
اســالمى شــهر فامنين نيــز در دوره پنجم 
عملكرد مناســبى در خصوص بازگشــايى 
معابر و توافقات و مبلمان شــهرى و ساز و 
ســاخت هاى مجاز و .... انجام داده است . 
از جمله وظايف مهم شــوراى اسالمى شهر، 
برگزيدن شهردار فامنين و اعمال قانون هاى 
اجرايى شــهر اســت، رســالتى كه بايد در 
خدمت شــهر و شهروندان، سازوكارهايى را 

در مسير آبادانى و توسعه در پيش گيرد.
شماعى ادامه داد:انتخاب شهردار براى مدت 
چهار ســال، بررسى و شــناخت كمبودها و 
آموزشى،  فرهنگى،  اجتماعى،  نارســاييهاى 
بهداشتى، اقتصادى و رفاهى و ارائه طرحها و 
پيشنهادهاى اصالحى و راه حلهاى كاربردى 
و نظارت بر حسن اجراى مصوبات شورا و 
طرحهاى مصوب در امور شهردارى و ساير 
ســازمانهاى خدماتى و همكارى با مسئولين 
اجرايى و نهادها و ســازمانهاى مملكتى در 
زمينه هاى مختلف از جمله وظايف شــوراى 

اسالمى شهر است.
وى خاطرنشــان كرد:همچنيــن برنامه ريزى 
در خصــوص مشــاركت مــردم در انجام 
خدمات،نظــارت بــر حســن اداره و حفظ 
ســرمايه و داراييهاى نقــدى و اموال منقول 
و غيرمنقول شــهردارى و همچنين نظارت 
بر حســاب درآمد و هزينه آنهــا، تصويب 
آئين نامه هاى پيشــنهادى شهردارى پس از 
رســيدگى به آنها با رعايت دستورالعملهاى 
وزارت كشــور و همــكارى با شــهردارى 
جهت تصويب طرح حدود شــهر با رعايت 
طرحهاى هادى و جامع شهرســازى پس از 
تهيه آن توســط شــهردارى با تاييد وزارت 
كشــور و وزارت مســكن و شهرســازى و 
تصويــب بودجــه، اصالح و متمــم بودجه 
ســاالنه شــهردارى و با رعايــت آئين نامه 
مالى شــهرداريها و همچنين تصويب بودجه 
شوراى شــهر بخش ديگرى از اين وظايف 

به شمار مى رود.

فرماندار فامنين خبرداد

برگزارى انتخابات در 54 نقطه از روستاها

از جملــه وظايــف مهم 
شهر،  اســالمى  شوراى 
برگزيدن شهردار فامنين 
قانون هــاى  اعمــال  و 
اســت،  شــهر  اجرايى 
رسالتى كه بايد در خدمت 
شــهروندان،  و  شــهر 
سازوكارهايى را در مسير 
آبادانى و توسعه در پيش 

گيرد

كانال خبرى                

 در تلگرام
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دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 

خردادماه 1400

صاحب امتياز و مدير مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبير:  ........................................... يدا... طاقتي احسن

فامنين و  همدان  شهرســتان هاى   مدير ويژه نامه: سپيده راشدىويژه  

همكاران در همدان: نيلوفر بهرمندنژاد 

■ اشاره اى به ديگر  اقدامات انجام شده در شهر:
1. پيگيريهاى الزم جهت احياى منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد بعنوان يك فرصت طالئى اشتغال غرب كشور

2 - احياى 20٪ حق آبه از پساب همدان جهت تامين آب منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد
3 - مكان يابى و پيشنهاد تزريق سيالب هاى فصلى به سفره ى زير زمينى دشت فامنين و تصويب آن در امور آب استان

4- پيگيرى و اخذ موافقت ارتقاء مركز فوريت هاى پزشكى فامنين به بيمارستان 64 تخت
5 - پيگيرى و اصالح اشكاالت اساسى موجود در طرح جامع شهرى و جلو گيرى از هزينه هاى زائد تحميلى
6 - پيگيرى واخذ مجوز عوارض آاليندگى نيروگاه شهيد مفتح و واريز اولين مرحله ى آن بحساب شهردارى

7 - پيگيرى هاى الزم و مصوبات ضرورى جهت تسهيل در ارائه ى خدمات نظام مهندسى به شهروندان و دفاع از حقوق شهروندى

■ از ديگر خدمات انجام شده:
-بيش از 200 معبر بازگشايى شد
- طراحى تصاوير مقدس در شهر

-بهسازى محدوده بازآفرينى شهرى
-بازگشايى معبر جدى به نام حاج قاسم سليمانى با هدف تعادل درشهر

-جدول گزارى بلوار پروفسور دولتى تا مسجد جامع كوى ماماهان
-پيگيرى افزايش حريم شهر

-راه اندازى مركز مديريت پسماند
-احداث ميدان وحدت اســالمى در كنار مصال بزرگ شهر با مشارك بخش خصوصى و با 

وسعت 700 متر 
-ساماندهى وانت بارها

-تملك 4ونيم هكتار از اراضى پشــت اداره هواشناسى به عنوان فاز دوم مسكن مهر كه در 
حال تكميل است

-تالش براى تملك فاز دوم اراضى مسكن مهر 
-طراحى زمينى براى استخر دانش آموزان

-پارك بانوان به مساحت3500متر درحال احداث است
-آسفالت 15 كيلومتر از سطح شهر

-ايجاد باكس زباله در سطح شهر(هيچ مهبرى بدون باكس نيست)
-مشاركت در برنامه يادواره شهدا در مصال مسجد اعظم

-كمك به تعمير مصال
-آماده كردن پارك جنگلى و ساماندهى گلزار شهدا(تبديل آرامستان به پارك جنگلى)

*بخش ديگر از خدمات در شهر
■ برخورد با هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در سطح شهر

■  ايجاد گلخانه و استفاده از محصوالت آن در گلكارى شهر 
■ عوارض آاليندگى 

■ رنگ آميزى جدوال خيابان ها 
■ كاشت درخت به اندازه 10 سال گذشته 
■ باكس زباله به اندازه كل سال هاى قبل 

■ اصالح ايرادات نقشه طرح تفصيلى شهر حدود 50 مورد 
■ بازگشايى خيابان سردار سليمانى با 50 مورد توافق

■ بازگشايى بخش اعظم خيابان شورا با حدود 30 توافق 
■ انجام حدود 200 توافق در دوره پنجم

■ تملــك و تخريب دو باب مغازه در ميدان آيت ا... جناب جنب مســجد جامع با حدود 
300 ميليون 

■ برپايى نهضت آسفالت در سال 98 با آسفالت چند محله و خيابان و كوچه، گل ها، الغدير، 
باغستان ها و...

■ شهردارى برتر استان در سال 97

■ همكارى با اداره آبفا جهت ايجاد تصفيه خانه و كانال كشى خط اصلى فاضالب به طول 
حدود 3 كيلومتر 

■ تأمين فضا براى بخش راهور نيروى محترم انتظامى براى ايجاد بخش سوء پيشينه، خالفى 
ماشين و شماره گذارى در شهرستان

■ آزادسازى صدور مجوز تجارى براى مغازه در سطح شهر كه تا سال 96 اين امكان وجود 
نداشت.

■ جلب ســرمايه گذارى و عقد قرارداد براى احداث ميدان وحدت اسالمى در كنار مسجد 
اعظم كه به علت تورم شــديد و مشكل ادارى پيش آمده در همدان متأسفانه هنوز به طور 

جدى شروع نشده 
■ زيباسازى منظر و مبلمان شهرى 

■ نصب تابلوهاى شهدا در مزار شهدا، و ورودى كوچه هايى كه مزين به نام شهدا هستند.
■ نورپردازى خيابان هاى آيت ا... خامنه اى، پروفسور دولتى و امام خمينى(ره)

■ تهيه تقويم امالك شهردارى 
■ تعيين تكليف 90 درصد از آراى كميســيون ماده 100 و طلب شهردارى از افراد حقيقى 

و حقوقى

شهردار و اعضا شورا شهر:

شوراى ششم سليقه اى نباشد

تعداد كانديداهاى
همدان 

تعداد رأى دهندگان 
ميزان مشاركت(حق رأى)

تعداد منتخبان
(هر شهرستان چند شورا 

مى خواهد)
تعداد رأى 
اسامىمنتخبان

رضا لقمانيان923111 اصلى ؛5 على البدل3094136055/56دوره اول
اميرعلى خجسته
پژمان محبى
اقدس طالبيان
طاهره ايزدى

محمود مسگريان - -  پژمان محبى- طاهره ايزدى -  سيد ------  9 اصلى ؛5 على البدل38/03-------241دوره دوم 
كاظم حجازى- فاطمه دباغيان - على اكبر نظرى
على روحانى - قاسم مستقيم - رضاعزتى سليمان

حمدا... شجاعى مهر- 10-فاطمه باغبان بهار
11-محمد - رحمانى- 12- هادى سبزوارى

13- ميترا صفرى
دوره 
سوم

9171709 اصلى ؛5 على البدل40001045/77   -----
-

حسين قراباغى -  نرگس نوراله زاده - سيد احمد حسنى 15253348 اصلى؛ 6 على البدل25753043654/2دوره چهارم 
حلم - علياكبر نظرى

كامران گردان - على رضائى - محمد تبريزى شهروى
على رحيمى فرد - ابراهيم مولوى 

10-محمدرضا الياسى - 11-سيد مجيد موسوى
12- رضا ميرزايى - 13-رضا غالمى خجسته 

14- ابوالقاسم طبى مسرور - 15-  محمد على پرزاد
16-فاطمه باغبان بهار - 17- سعيد دوست محمدى

18- فرزانه نيكو - 19-سيد اكبر حسينى
20-محمود احديان - 21جالل سرمدى جهان

حميد بادامى نجات - على رحيمى فر11246615 اصلى؛ 7 عليالبدل38648418171/6دوره پنجم 
حسين قراباغى -  سيدمسعود عسگريان

نرگس نوراله زاده - ، ابراهيم مولوى - مريم روان بخش
على فتحى - كامران گردان - رضوان سلماسى

اكبر كاووسى اميد
تعيين نتيجه 28 خرداد 3605320751400دوره ششم 

تعداد كانديداهاى 
فامنين

تعداد رأى دهندگان 
تعداد منتخبانميزان مشاركت(حق رأى)

(هر شهرستان چند شورا مى خواهد)
تعداد رأى 
اسامىمنتخبان

5اصلى؛3 201850970/8دوره اول 
عليالبدل

على اصغر عسگرى -  احمد رجبى - مرتضى نقوى13039
ابراهيم خليلى - حسن فرهادى

5اصلى؛3 17دوره دوم 
على¬البدل

5اصلى؛3 -----------------------دوره سوم 
 على¬البدل

مسلم دولتى  - حسن ترابى - محمد ترابى فرد519061 اصلى؛ 2 على البدل263191764/3دوره چهارم 
محمد رجبى - احمد سبحانى

على رضائى جاويدان حسين نقوى
مرتضى نقوى - مرتضى رزاقى - على رضايى جاويدان58018 اصلى؛ 3 على البدل351603477/7دوره پنجم 

ابراهيم خليلى
على اصغر عسگرى
مجتبى ايمانى

تعيين نتيجه 28 خرداد 19316901400دوره ششم 
 

 اتحاد و همدلى در دوره پنجم شوراى شهرفامنين مثال 
زدنى است. همه مصوبات شوراى شهر به اتفاق آرا بوده 
يعنى همه مصوبات در شوراى شهر و تصميمات كالن در 

شوراى شهر همه با 5 راى بوده است.
شهردار و اعضاى شورا شهر فامنين با بيان مطلب فوق مى 
گويند: اين امر نشــان از بلوغ فكرى اين دوره شوراها و 
بيانگر همت و تالش دوستان است كه بتوانيم با همفكرى 

همديگر به مردم خدمت كنيم.

آنها معتقدند: يكى از اصلى ترين برنامه هايشــان پروژه 
احداث خط اصلى فاضالب شــهرى بوده است كه هفته 
گذشته فاز اول آن از انتهاى خيابان شهيد مفتح تا انتهاى 

كوى ماماهان احداث شد.
آنها ادامه مى دهند: پروژه احداث فاضالب شهرى عالوه 
بر پيگيرى هاى شهردار و اعضاى شورا پنجم شهر فامنين 
با پيگيرى هاى اســتاندار همدان،فرماندار فامنين و آبفا 

استان به ثمر نشست.

ــح  ــن توضي ــهر فامني ــورا ش ــاى ش ــهردار و اعض ش
ــركت  ــده ش ــرارداد منعق ــه ق ــه ب ــا توج ــد: ب دادن
ــد  ــت 70 درص ــه پرداخ ــد ب ــتان متعه ــاى اس آبف
هزينــه حفــارى بــه طــول تقريبــى 3 كيلومتــر جهــت 
ــا  ــه ب ــود ك ــن ب ــهردارى فامني ــوز از ش ــذ مج اخ
توجــه بــه عــدم تــوان پرداخــت مبلــغ فــوق ؛بــا در 
ــتان و  ــت فصــل كارى در اس ــن محدودي ــر گرفت نظ
بــا مســاعدت شــهردارى فامنيــن مقــرر شــد مجــوز 

ــى  ــول تقريب ــه ط ــدام ب ــر ك ــاز ه ــارى در 6 ف حف
ــه شــركت  ــر صــادر و در راســتاى كمــك ب 500 مت
آبفــاى اســتان ؛ هزينــه حفــارى پــس از اتمــام هــر 
فــاز اخــذ شــود. اعضــا شــورا شــهر فامنيــن اعتقــاد 
ــا تشــكيل اوليــن جلســه شــورا در گلــزار  دارنــد: ب
ــورا  ــه جلســات ش ــتيم ك ــان بس ــد و پيم ــهدا عه ش
ــات  ــى در جلس ــائل سياس ــد و مس ــى باش تخصص
ــه عضويــت فامنيــن  ــا اشــاره ب مطــرح نشــود.آنها ب

ــن  ــد: كمپي ــى گوين ــاب آور م ــن شــهرهاى ت دركمپي
تاب آورســازى شــهرها يــك مشــاركت جهانــى 
ــهرى،  ــاب آورى ش ــص در ت ــا تخص ــران ب از بازيگ
ــى و  ــرات آب و هواي ــران، تغيي كاهــش ريســك بح

ــود. ــد ب ــدار خواه ــعه پاي ــداف توس اه
اعضــا شــورا شــهر ابــراز اميــدوارى كردنــد: اقدامــات 
حــوزه مديريــت بحــران شــهردارى، تأثيــر مثبتــى در 
ــارات و  جــذب ســرمايه گذار و همچنيــن جــذب اعتب

ــادل و انتقــال  كمك هــاى بيــن المللــى، آموزشــى، تب
تجربيــات و دانــش جهانــى در ايــن حــوزه تخصصــى 

را در پــى داشــته باشــد.
به گفته اعضاى شوراى شهر فامنين هيچ كدام از آنها در 
انتخابات شوراى پنجم شركت نكرده اند.آنها معتقدند:راه 
را براى جوانان و گام دوم انقالب باز كرديم و اميدواريم 
كه كارهاى نيمه تمام را به اتمام رسانده و شاهد اقدامات 

جديدشان باشيم.

وفاق  شوراى پنجم 

تنش كم آبى در فامنين مثال زدنى است

سئوالن را مى طلبد
يارى م

گوشه اى از خدمات:
-آغاز اجراى پروژه بازآفرينى بازار با مبلغ 440 ميليارد ريال

-پايان عمليات اجرايى به سازى و كف سازى و پوشش كانال آب هاى سطحى شهر 
-پروژه بوســتان مادر به مساحت سه هزارو200 متر و با اعتبار بالغ بر50 ميليارد ريال كه در حال اتمام 

است
(-  تملك معابر در طرح تعريض خيابان سردار سليمانى با مبلغ 

15,000,000,000 ريال
-زير سازى خيابان سردار سليمانى 3،000،000،000 ريال

-جدلگذارى خيابان سردار سليمانى 
3،200،000،000 ريال

-آسفالت ريزى خيابان سردار سليمانى 10،000،000،000 ريال)
-اتمام درختكارى خيابان امام و خيابان حاج قاسم سليمانى

-تملك 2550 زمين براى استخر دانش آموزى 
-اتمام عمليات اجرايى خط كشى ترافيك خيابان 30 مترى حضرت امام(ره)

-اجراى پروژه ديوار سبزدر جداره بيرونى قديمى آرامستان فامنين در راستاى جلوگيرى از خطر دائمى 
ريزش خاك هاى جداره گورستان روى عابريان

-اجراى برنامه مسجد محورى(شنيدن صداى مردم و اجراى خواسته هايشان در شهر)
-پوشش دفع كانال آبهاى سطحى به متراژ تقريبى  يك كيلومتر

-تعويض جداول فرسوده و گرانيتى در سطح شهر 
- آغاز عمليات كاشت گلهاى دائمى و فصلى؛بهسازى فضاى سبز؛ پياده رو سازى و نصب مبلمان شهرى 

در رفوژ وسط بلوار شهيدان غربى
- برخورد با ساخت و ســازهاى غيرمجاز در سطح شهر(شهروندانى كه اقدام به قطع اشجار در سطح 
شــهر مى نمايند عالوه بر اعمال جريمه به مراجع قضايى معرفى و به شدت با آنان برخورد خواهد شد 
.وى با اشاره به اينكه طى روزهاى اخير دو مورد قطع عامدانه درخت در سطح شهر گزارش شده ؛افزود 
در حال حاضر متخلفين مربوطه شناسايى شده و در اسرع وقت به مراجع قضايى معرفى خواهند شد.)

-درختكارى بلوار شهيد مفتح 
-تملك  25 مورد باز گشايى  بلوار حاج قاسم سليمانى و ميدان وحدت كه عمليات اجرايى آن  پس از 

وقفه يكسال و نيم از اين هفته آغازمى شود
-نامگذارى  خيابان  بنام آيت ا... خامنه اى وآيت ا...محمدى

-كمك در ساخت گنبد مصال

*اقدامات شهردارى در مورد زيباسازى، توسعه فضاى سبز و 
بازآفرينى شهرى :

1) زيباسازى:
1-طراحى و نصب المان هاى ميدان توحيد كوى ماماهان و ســاير المان ها و وسايل زيباسازى در سطح 

شهر با هزينه كرد 2 ميليارد ريال 
2-ســنگ فرش روفوژ بلوار دكتر دولتى و كف سازى ميدان امام رضا(ع) به عنوان ورودى شهر از سمت 

تهران با هزينه كرد 2 ميليارد ريال 
2) توسعه فضاى سبز:

1-طراحــى و احداث پارك فرهنگيان به مســاحت 3000 مترمربع شــامل زيرســازى، جدول گذارى، 
سنگ فرش، آبنما، نصب ست هاى پلى اتيلن ورزشى و بازى كودكان، چمن مصنوعى فوتسال، روشنايى، 

مبلمان پاركى، لوله گذارى و كاشت فضاى سبز به اعتبار 5 ميليارد ريال 
2-طراحــى و احداث پارك نوارى بلوار دكتر دولتى به مســاحت 6000 مترمربع شــامل تملك زمين، 
زيرســازى، جدول گذارى، ســنگ فرش، لوله گــذارى آب و برق، ريختن خاك نباتــى، خريد و نصب 

آالچيق هاى فروش محصوالت محلى با هزينه كرد 13 ميليارد ريال.
3-پــارك محله اى امامزاده ابوالحســن كوى ماماهان به مســاحت 800 مترمربع شــامل جدول گذارى، 

سنگ فرش، لوله گذارى، نصب ست ورزشى و كاشت فضاى سبز با هزينه كرد يك ميليارد ريال.
الف3) شهرسازى و بازآفرينى شهرى:

1-مرمت و بهسازى حمام تاريخى محله قراباغى و تغيير كاركرد آن به گردشگرى پذيرايى با هزينه كرد 
5 ميليارد ريال.

2-تشكيل كميته سيما و منظر شهرى و تنظيم مقررات اجراى نماى شهرى در معابر با عرض بيش از 18 متر.
3-صدور پروانه هاى ســاختمانى در محدوده بازآفرينى شهرى به تعداد 25 فقره با 30 واحد مسكونى و 

زيربنا 3600 مترمربع 
4-بهسازى معابر واقع در محدوده بازآفرينى شهر شامل جدول گذارى، زيرسازى و آسفالت معابر شهيد 
قاسم سليمانى، شهيد جهانى، شــهيد جعفرى، شهيد سرافرازى، شهيد ابوالقاسم خليلى، شهردارى يك، 
شــهيد قربانى غربى، باشگاه، پايگاه امام على، شهيد مومنى و... به مقدار 6000 متر جدولگذارى، 30000 

مترمكعب زيرسازى، 6000 تن آسفالت با هزينه كرد 33 ميليارد ريال.
5- توافقات و بازگشــايى معابر شــامل 35 فقره توافق با مالكان و 10 هكتار تملك امالك واقع در طرح 

تعريض معابر به ارزش 200 ميليارد ريال
ب)بند 21 نظامنامه ابالغى وزارت كشور در مورد اقدامات شهردارى در مورد مديريت بحران و تاب آورى:

1- عضويت شهر فامنين در كمپين شهرهاى تاب آور جهان
2-حفر و اليروبى رودخانه هاى جمع كننده نهرها و كانال هاى داخل شهر و هدايت آن به خارج از شهر 
و مجارى طبيعى شامل حفر و اليروبى رودخانه هاى ناخير يولى، ابراهيم آباد، كوره چايى، شهيد بداغى و 

شمال ورزشگاه شهيد زهر به طول 5 كيلومتر با و هزينه كرد 2 ميليارد و پانصد ميليون ريال.
3-جدول گذارى معابر و محل هاى حاد از نظر هدايت آب هاى سطحى به طول 3 كيلومتر با هزينه كرد 3 

ميليارد و 600 ميليون ريال 
4-احداث و ترميم پل هاى سطح شهر 50 دهنه با هزينه كرد يك ميليارد ريال 

5-تعمير و آماده سازى ماشين آالت با هزينه كرد 2 ميليارد ريال 
ج) ساير موارد پيگيرى شهردارى در مورد سند توسعه:

1-پيگيرى افزايش حريم شهر از طريق اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
2-پيگيرى و مصوب نمودن شهرســتان فامنين به عنوان مركز مديريت پســماند در سطح شهرستان هاى 

شمالى استان همدان 
3- پيگيرى آاليندگى نيروگاه  شهيد مفتح و تأثير سو آن بر شهرستان فامنين

د) هزينه كرد و ارزش اقدامات شــهردارى فامنين در مورد سند توسعه پايدار شهرستان فامنين در حدود 
238 ميليارد ريال مى باشد.

گزارش ويژه

دكتر پيام رفتارى (شهردار)

 پروژه پارك بانوان يكى از خواسته ها و دغدغه هاى اصلى بانوان در سطح شهر است كه با مساحت 
بالغ بر3 هزار و 200 مترمربع و اعتبار بالغ بر 50 ميليارد ريال شــامل فضاهايى همچون پيست اسكيت، 
اتاق مادر و كودك، محل ورزش همگانى، محل بازى كودكان، پيست دوچرخه سوارى، جاده تندرستى 

و... درحال اجرا است.
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