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 سالروز رويدادى بزرگ در نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ساالرى  مردم  تعميق  از  نشان  ترديد  بى  كه  است  ايران 

دينى در جامعه اسالمى ما دارد.
نهاد شورا كه شالوده آن ريشه در قرآن و مبانى دين مبين 
 ، مردم  به  امور  واگذارى  فرايند  به  واقع  در  دارد  اسالمى 
عينيت بخشيد و به بركت اين اتفاق، نقش آفرينى مردم در 
تعيين سرنوشت خود و جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند، 

دوچندان گرديد.
اسالمى  شوراى  مقدس  نهاد  تأسيس  سالروز  بدينوسيله 
ميدانم  وظيفه  خود  بر  نموده  عرض  شماتبريك  به  را  شهر 
از پيگيرى ، تالش ، مساعدت و راهنمائى هاى ارزنده شما 
در پيشبرد اهداف شهر و شهردارى كه يقينًا حاصل همدلى 
و همكارى مضاعف بين اعضاى شوراى اسالمى شهر بوده 

است تقدير و تشكر نمايم.
  اميدوارم ما را در آرزوى خويش كه همانا ساختن فردائى 

زيباتر و بهتر است سهيم بدانيد.

روز ملى تشكيل شوراهاى اسالمى نقطه عطف مشاركت مردم در اداره امور جامعه و نمادى از وحدت و مشاركت آنان در آبادانى و 
تسهيل روند اجراى برنامه هاى شهرى و روستايى است.

اين روز با شكوه به همه ى اعضاى محترم شوراها بويژه خدمتگزاران صديق در شوراى اسالمى شهر اسدآباد كه با وظيفه شناسى و 
توجه به اصل دانش محورى در حل مشكالت شهر تالش مى نمايند و با امانت، كفايت، درايت و كياست و حسن سلوك براى نيل به 

جامعه ى شهروند مدار خالصانه و عاشقانه كوشش مى نمايند مبارك باد.
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پيام رفتارى شهردار فامنين
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 نهم ارديبهشــت ماه در تقويم رســمى كشورمان روز شوراها نام 
گذارى شده است و امسال در شرايطى اين روز گرامى داشته مى شود 
كه دوره پنجم شوراهاى اسالمى شهر و روستا ماه هاى پايانى فعاليت 
خود را مى گذرانند و همزمان با انتخابات رياســت جمهورى سيزدهم، 
انتخابات شوراى ششم نيز برگزار خواهد شد و انتخابات پيش رو بر اين 

مناسبت سايه افكنده است.
مناســبت شــوراها ضمن اين كه فرصتى براى قدردانى از تالش هاى 
اعضاى شــورا در شــهر ها و روستاهاســت، زمان مناســبى نيز براى 
بازخوانى عملكرد شــوراها در مدت فعاليتشان است و البته انتظار مى 
رود اعضاى شــورا در خصوص عملكرد خود گزارش هايى را به مردم 

ارائه دهند. 
شوراى اســالمى پنجم در همدان كه فعاليت خود را سال 1396 آغاز 

كرد، فراز و فرودهاى زيادى داشته است.
گذشته از وعده هاى انتخاباتى اعضاى شورا و ميزان تحقق آنها، تركيب 
ناهمگون شورا و تنوع ساليق و تفكرات در اين دوره باعث شد تا چنين 
فراز و نشــيب هايى قابل پيش بينى باشد، هرچند اعضاى شورا تالش 
كردند حركت هماهنگ با اولويت نقاط مشــترك برنامه ها دنبال شود 
اما طبيعى بــود كه اين هماهنگى آنطور كه انتظار مى رفت، شــكل 

نگيرد.
شــوراى پنجم تالش كرد ضمن نقد گذشــته طرحى نــو دراندازد و 
متفاوت عمل كند به ويژه اين كه ورود جوانان به شــورا چنين روندى 

را نويــد مى داد. با اين حال و به رغم حركت هاى اين اعضا نمى توان 
گفت كه اين مهم كامال محقق شد. به ويژه اين كه قدرت تاثيرگذارى 

اين اعضا برخالف انتظارات اوليه در آن حد نبود.
موضوع ديگرى كه شــايد در دوره پنجم شــوراى شهر همدان نمود 
بيشترى داشــت و خيلى ها آن را از نقاط قوت شورا مى خوانند، نگاه 
همه جانبه و متوازن به توسعه شهرى بود. در سايه چنين نگاهى توجه 
به حاشــيه ها و توانمندســازى آنها به نوعى مورد توجه قرار گرفت، 
هرچند توفيق شورا در اين زمينه در حد شعارهاى انتخاباتى نبود اما به 

هرحال چنين رويكردى دنبال شد.
  در همين راســتا بايد به بحث شكل گيرى  شوراهاى محالت اشاره 
كرد كه با توجه به سياست توسعه متوازن شهرى از نقش و تاثيرگذارى 
بااليــى برخوردارند. هرچند اين موضوع با چالش هايى مواجه شــد و 
آنگونه كه انتظار مى رفت چنين ظرفيتى به كار گرفته نشد و ما در اين 

زمينه راه هاى نرفته فراوانى داريم. 
معرفى همدان به عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى از جمله 
رويدادهاى مهم در اين دوره از فعاليت شــوراى اسالمى شهر همدان 
است، هرچند در خصوص دستاوردهاى اين رويداد و تاثير آن بر توسعه 

شهرى بحث هاى فراوانى مطرح است.
بحث راه اندازى دفتر يونســكو نيز از جمله مباحث چالش برانگيز در 
اين دوره بوده اســت كه موضع شــورا تاكنون خيلى شفاف و روشن 

نبوده است.

مطلب ديگر در دوره پنجم شــورا  بحث ارتباط شورا و شهردار بود كه 
بارها و بارها از ســوى اعضا تاكيد شد كه هيچ مشكلى بين شهردار و 
شــوراى اسالمى شهر همدان وجود ندارد اما سواالت پى در پى نشان 
مى داد كه اين ارتباط خيلى هم مطلوب نيست و اختالفاتى وجود دارد. 
با اين حال تالش شــد اين اختالف كم رنگ جلوه كند و حتى عنوان 
شد كه سوال از شهردار در راستاى رفع هرگونه شبهه بود و نبايد غير 

از اين مطرح شود.
نكته قابل تامل ديگر در خصوص شوراى پنجم همدان اختالفات ميان 
اعضاى شورا است كه متاثر از عوامل مختلف به ويژه عوامل سياسى و 

تركيب نامتوازن بود.
ايــن اختالفات بــه ويژه در تغييرات هيات رئيســه و حتى روســاى 

كميسيون ها كامال نمود داشت.
 جابه جايى عضو اصلى شــورا با عضــو على البدل از ديگر چالش هاى 
شوراى پنجم بود كه گرچه تالش شد روال قانونى طى شود اما در نوع 

خود چالش برانگيز بود.
انتظار مى رود شــوراى پنجم در ماه هــاى باقى مانده از فعاليت خود 
به جمع بندى و تكميل برنامــه ها بپردازد تا در نهايت بتواند كارنامه 

روشنى به افكار عمومى ارائه دهد. 
در مجموع روز شورا فرصتى است تا هم در فضاى رسانه اى به عملكرد 
شــوراها پرداخته شود و هم اعضاى شورا از عملكرد خود به مردم ارائه 

دهند.

كشمكش هاى 4 ساله شوراى شهر تويسركانشهر تويسركان شوراى پنجم؛ مسير طى شده و راه هاى نرفته 
درس عبرت مى شود؟!

 وحيد الوندى
 شوراى شهر از طليعه آغاز فعاليت خود در سراسر كشور ايجاد شد تا 
با انتخاب مردم، نمايندگانى برخاسته از مردم  براى مردم گردهم بيايند و با 
تلفيقى از تخصص، تعهد و كارآمدى، مديريت امور شهرى را در كنار شهردار 

به دست بگيرند.
متاسفانه عملكرد تعداد قابل توجهى از شوراهاى شهرهاى مختلف در نقاط 
مختلف كشــور در چند ســال اخير به نوعى اين تفكر را قوت بخشيده كه 
اساساً برخى از شــوراها نه تنها كمكى به مديريت بهينه امور شهرى نمى 
كنند بلكه به محلى براى اختالف و كشــمكش هــاى غير ضرورى و رانت 

خوارى و زدو بند و فسادهاى غير قانونى تبديل مى شوند.
اكنون مردم تويسركان نزديك به چهار سال است كه شاهد كشمكش ها و 
منازعات و پرونده هاى متعدد شكايت اعضاى شوراى شهر خود از يكديگر 
هســتند كه عمًال نيــرو و زمان مفيد را براى پيشــبرد اثر گذار طرح هاى 

عمرانى شهرى را از بين برده است.

عزيزانى كه به قول خود، تشــنه خدمت و بى تاب تبديل شدن به خادمان 
بى ادعاى مردم شــهر خود در قامت عضو شوراى شهر هستند بايد بدانند 
كه شــوراى شــهر محلى براى ويژه خوارى، زد و بندها و فسادهاى مالى و 
بعضاً سياســى، عقده گشــايى و ارضاى جاه طلبى ها و زياده خواهى هاى 

هيچ كس نيست.
شــوراى شهر نردبانى براى ارتقا پرستيژ(موقعيت اجتماعى)، كسب درآمد، 
زورآزمايى و قدرت طلبى و جلوه گرى براى بيشتر ديده شدن نيست و اگر 
كسى با اين دانسته ها پاى به ميدان رقابت براى كسب منافع شخصى خود 
در شوراى شهر مى گذارد، بدون تعارف شايسته صفاتى مانند خائن، عنصر 

فاسد و يك بيمار روحى و روانى است.
موضوع اما وقتى اســف بارتر مى شود كه بعضاً برخى مسئوالن دولتى و يا 
غير دولتى اما با نفوذ با نگاه هاى سياسى به سمت فرد يا گروهى از اعضاى 

شوراى شهر غش كنند كه با تفكرات سياسى آنها قرابت بيشترى دارد.
اين در حالى است كه در نهادهايى مانند شوراى شهر بايد تفكرات سياسى 
و جناحى كنار گذاشته شوند و تخصص، تعهد، كارآمدى و شايسته ساالرى 

معيار راه يابى افراد به صحن علنى شوراى شهر باشند.
اكنون اين ســوال مطرح است كه آيا كارنامه نزديك به چهار سال عملكرد 
شــوراى شهر دوره پنجم تويسركان درس عبرتى براى همه ما شده كه آرا 

خــود را به بهايى ناچيز مانند پولى و شــام و نهار نفروشــيم و يا همچنان 
احساســات گرايى ، فاميل بازى و قوم و قبيله گرايى و تالش براى رسيدن 

به منافع شخصى خودمان، مالك انتخاب اعضاى شوراى شهر هستند؟! 

 هيأت نظارت، نقش اثر گذار و قانونى خود بر انتخابات شوراهاى 
شهر را ايفا مى كند؟

برخى شنيده ها و زمزمه ها در محافل مختلف مردمى حكايت از عدم احراز 
صالحيت برخى از اعضاى شوراى دوره پنجم شهر تويسركان دارد كه البته 
تا كنون هيچ خبر رســمى و تاييد شده اى از سوى اين مرجع در اين باره 

منتشر نشده است.
اگر اســامى و شخصيت حقيقى و حقوقى اعضاى احتمالى كه رد صالحيت 
شــده اند را كنار بگذاريم، اين پديده كــه باالخره هيات نظارت با توجه به 
وظايــف ذاتى و قانونى خود، نقش پررنگ و اثر بخــش خود را ايفا كند تا 
انتخاباتى پر شــور و در عين حال آگاهانه و گره گشا از سوى مردم برگزار 

شود، بسيار اميد بخش است.
چه بخواهيم و چه نخواهيم، متاسفانه روند بررسى صالحيت ها در انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهرهاى سراسر كشور در سال هاى گذشته و اخير دچار 
نقيصــه هاى قابل توجهى بوده و گواه صــدق اين مدعا، ناكارآمدى و وقوع 
جرم و رانت خوارى هاى متعدد از سوى تعداد قابل توجهى از شورانشينان 

شهرهاى مختلف كشور است.
فارغ از اينكه در روند بررسى صالحيت داوطلبان حضور در انتخابات شوراى 
شــهر ششم تويســركان چه افرادى تاييد و يا رد صالحيت شده اند، نفس 
اعمال قانون از سوى هيات نظارت كه موجب جلوگيرى از تخلفات بزرگ و 
كوچك و زدو بندها و ويژه خوارى ها از ســوى افرادى كه به هر دليل نمى 
توانند منتخبان شايســته اى براى مردم باشــند، يك گام مهم و روبه جلو 

حساب مى شود.
همه افراد متخصص، كارشناس، متعهد و كارآمد بر اساس معيارهاى قانونى 
حق دارند خود را در معرض انتخاب آگاهانه مردم در شــوراى شهر بگذارند 
و در اين ميان هيات نظارت بر انتخابات نيز بر اســاس وظايف قانونى خود 
مى بايســت از اينكه افرادى كه به داليل مختلف شايستگى قرار گرفتن در 
معرض انتخاب مردم را ندارند از حضور در ميدان رقابت انتخابات شــوراى 
شهر محروم كنند و به هيچ وجه تحت تاثير و فشار افراد حقيقى و حقوقى 

از عمل كامل به قانون سر باز نزنند.

شيرين سو شهر بدون شورا 
شــمالى ترين شهر اســتان، دروازه ى ورودى از زنجان با 
داشــتن ظرفيت هاى مختلف ملى و استانى همچون تاالب با 
مســير غار جهانى عليصدر، ســرزمين خوشــه هاى طاليى و 
خاستگاه گوسفند معروف نژاد مهربان و قالى هاى دست بافت 
على رغم محروميت هاى مختلف در دوره پنجم شورا از حوزه 

مديريت شهرى هم محروم ماند!
پس از آنكه عضوى از اعضاى شوراى چهارم فوت كرد و دوعضو 
ديگر به داليلى از جمع شورا جدا شدندبه طور عملى اين شورا 
منحل شــد و در انتخابا ت 4 سال پيش هم با ثبت نام نكردن 
داوطلبان ورد صالحيت نامزدهاى ثبت نام كرده تعداد كانديدا 
به حد نصاب انتخابات نرسيد و على رغم تالش هاى معتمدان، 
اين شهر به مدت 4 سال بدون شورا با مديريت شهردار منصوبى 

به راه خود ادامه داد.
هرچند كه در نبود شورا اين شهر توانست برخى از پروژه هاى 
عمرانى و توســعه اى را با تالش شهرداران منصوبى كه از اين 
شــهر به شــهر هاى بزرگتر ارتقا يافتند به سرانجام برساند اما 
معضل نبود شــورا روند كار، پيگيرى ها و تصميم گيرى هارا با 
كندى مواجه كرد. على رغم آنكه نبود شوراى پر حاشيه براى 
برخى ها خوشــايند بود اما بودن همان شورا هم به طور قطع 

مفيد ميتوانست باشد.
حضور نامزدهاى انتخابات شــوراى ششــم كه از ظرفيت هاى 
مختلف فرهنگى، معتمدان و اعضاى داراى سابقه عضويت شورا 
مى تواند نقطه اميدى باشد تا با تجربه گرفتن از گذشته اينبار 
شهر تاالب بتواند با ترسيم برنامه اى جامع و بلند مدت راه هاى 
توســعه و مديريت شهرى و خدمات رسانى به شهروندان را به 

خوبى طى كند.
حق مردم اين شــهر و حتى روستاهاى اطراف و متصل به اين 
شهر آن است كه به دليل بعد فاصله با مركز شهرستان مى طلبد 
تا نگاه ويژه اى از ســوى نماينده اى كه مى آيد مديريت كالن 
اســتان و تمامى دســتگاه ها همتى كنند تا با جبران مافات 
گذشته روند خدمت رسانى را تسريع بخشند تا لبخند اميد بر 

لبان شهروندان زحمت كش ديار مهربانان بنشيند.
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 شوراى پنجم شهر نهاوند در حالى به خط پايان عمر خدمتش نزديك مى شود كه از 7عضو آن 6نفر مجدد براى شوراى ششم شهر نام نويسى كرده است.

شورايى كه بخودش نمره قبولى مى دهد و معتقد است كه اجرايى شدن برخى پروژه هاى مهمى كه اين روزها در شهر در حال اجرا و برخى هم به اتمام رسيده و 
آماده بهره بردارى است، توانسته است اين شورا را نزد مردم محبوب و مقبول جلوه دهد.

اگر چه دوران عمرانى و خدماتى در شوراى پنجم به دليل كاهش تنش ها و آرام شدن فضاى شورا به نسبت دوره هاى گذشته بخصوص در سال اخير، انرژى قابل 
توجهى را به مديريت  شهرى تزريق كرد تا شهردار هم بدون از استرس استيضاح و تغيير، برنامه ريزى كند و بر اجراى برنامه ها متمركز شود.

اما نمره نهايى را مردم خواهند داد و قضاوت اصلى را با انتخاب مجدد و راى به اين افراد و يا افراد تازه نفس خواهند كرد.
شوراى شهر نهاوند در هر دوره يك رفتار و عملكرد منفى يا مثبت را بر جايى گذاشته است،  شوراى سوم بيشترين حاشيه را  در تغيير و معرفى و استيضاح شهردار 

داشت بطورى كه در يك سال7شهردار را انتخاب و تغيير داد.
اما شــوراى پنجم ديگر آن وقت ســوزى در توسعه شــهرى تنش را نداشت، در عوض كمتر در ديده ها و ميان شهروندان و مجامع عمومى ظاهر شد و همه چيز را 

رسما به شهردار سپرد .
اگر چه اين اعتماد ذاتا خوب است، اما حضور شورا در مجامع عمومى هم مهم است و مطالبه محسوب مى شود.

معاونت خدمات شهرى
احداث مركز نگهدارى از سگ هاى بالصاحب به متراژ تقريبى 3000 متر مربع 

و جمع آورى و  نگهدارى از اين حيوانات
احداث و راه اندازى بازار روز جهت ساماندهى دستفروشان سطح شهر با مشاركت 

بخش خصوصى به متراژ 600 متر مربع در محدوده مركزى شهر
جمــع آورى باكس هاى زباله خيلى بزرگ از ســطح محــالت و جايگزينى با 

خوروهاى سبك سيار و باكس هاى كوچك گالوانيزه
تهيه و نصب 100 عدد باكس گالوانيزه جديد در ســطح شــهر و تعمير و رنگ 

آميزى 150 عدد باكس قديمى سطح شهر
به روز رسانى و ساماندهى سيستم جمع آورى پسماند سطح شهر با برنامه ريزى 

مدون و اصولى جهت پرسنل پاكبان و خودروهاى حمل زباله
اجراى سيســتم محله ور جهت پاكسازى كلى و جمع آورى پسماند ها و نخاله 

هاى سطح محالت
ساماندهى سكوى جمع آورى پسماند شهر و پايش شيرآبه و آبهاى زيرزمينى 
محل ســكو جهت جلوگيرى از نفوذ شــيرآبه ها به آبهاى زيرزمينى و آلودگى 

محيط زيست
عضويت در هيات مديره شــركت مديريت پسماند ناحيه جنوب استان مطابق 
اساسنامه تهيه شده جهت انتقال پسماند كل شهرهاى جنوب استان همدان به 

يك سايت  متمركز جهت بازيافت و استفاده بهينه از پسماندها
تهيه طرح جانمايى سكوى انتقال پسماند كل شهرها و بخش هاى شهرستان 
توسط مشاور ذيصالح  به جهت جمع آورى پسماند  كل شهرستان در يك نقطه 
و انتقال به سايت متمركز جنوب استان و  جلوگيرى از آلودگى محيط زيست 

ساير مناطق شهرستان
پاكسازى و اليروبى دوره اى مسيل ها و كانال هاى هدايت فاضالب سطح شهر

تهيه طرح مدون جهت آمادگى در مواقع بارندگى و آماده باش كليه تجهيزات و 
پرسنل مديريت بحران جهت جلوگيرى از خسارتهاى ناشى از  سيالبهاى شهرى 

و انسداد معابر درزمان بارش برف
عضويت در كمپين شــهرهاى تاب آور در برابر حوادث غير مترقبه و طبيعى و 

برگزارى  جلسات و نشست هاى شهرداران استان عضو اين كمپين
بازديد ميدانى و بررســى مناطق مختلف سطح شهر از نظر تاب آورى در برابر 
مخاطرات طبيعى مخصوصا زلزله به همراه نماينده كمپين شــهرهاى تاب آور 
جهان و مشاوره با اســاتيد و كارشناسان خبره كشورى جهت ارائه راهكارهاى 

مناسب مقابله و آمادگى در زمان بحران

اجراى مصوبات دســتورالعمل هاى ســتاد جلوگيرى از بيمــارى كرونا مانند 
گندزدايى معابر و اماكن و فضاهاى عمومى،ارائه آموزش هاى مورد نياز به پرسنل 
و شــهروندان،تهيه اقالم بهداشتى جهت پرسنل و شهروندان،ايجاد محدوديت 

هاى تردد در معابر شهرى،كمك در انسداد ورودى هاى شهر و......
اجراى طرح هاى دوره اى جمع آورى معتادين ســطح شهر  و همكارى در راه 

اندازى مركز ماده شانزده جمع آورى و نگهدارى معتادان متجاهر
اجراى طرح هاى دوره اى جمع آورى متكديان از سطح شهر

رفــع خطــر از امالك خطر زا به تعــداد تقريبى 200 ملك شــامل تخريب و 
خاكبردارى يا انسداد ورودى ها

تشــكيل ســتاد مديريت بحران در شــهردارى برابر با چارت ابالغى سازمان 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور

ارائه آموزش هاى بهداشــتى و پزشكى به كليه پرسنل ادارى و كارگرى و تهيه 
اقالم بهداشتى و واكسيناسيون هاى دوره اى و مورد نياز پرسنل پاكبان

معرفى پرسنل پاكبان به حوزه بهداشت و درمان شهرستان جهت تزريق واكسن كرونا
تهيه و نصب بيش از 300 عدد تابلوى راهنماى شهرى و نامگذارى معابر،ميادين 

و اماكن عمومى سطح شهر
تهيه و نصب بيش از 500 عدد انواع مبلمان شــهرى شــامل نيمكت و سطل 

زباله،انواع المان و.....در پاركهاى سطح شهر مانند چهار باغ و بام شهر
تهيه و نصب بيش از 300 عدد انواع چراغهاى روشنايى در معابر و پاركهاى سطح 

شهر مانند چهارباغ و بام شهر
تهيه و نصب 8 عدد برج نورى در بام شهر

تهيه و نصب دكه فروشگاهى و رختكن چمن مصنوعى پارك نوارى چهارباغ با 
نماى سازگار بامحيط

امحاى دوره اى انواع ديوارنويسى و پوسترهاى نصب شده در سطح شهر و رنگ 
آميزى و نقاشى ديوارها

اجراى پروتكل هاى بهداشــتى در مراحل تدفين اموات مبتال به ويروس كرونا 
و ساير اموات

تهيه و نصب انواع المان هاى نوروزى مانند هفت سين،دسته گل و.....
اجراى اقدامات عمومى تنظيف و پاكسازى سطح شهر مانند جمع آورى پسماند 

اماكن و امالك عمومى و خصوصى،نظافت و پاكسازى مناطق سطح شهر و.....
اجراى اقدامات عمومى حفظ و نگهدارى تاسيسات و تجهيزات شهرى و اماكن 
عمومى مانند  انواع مبلمان،چراغهاى روشنايى،دريچه هاى فاضالب،آبنما،المان 

هاى شهرى و سرويس هاى بهداشتى،نمازخانه هاو.......

افزايش سرانه فضاى سبز از9/8 مترمربع به 10/2
- تهيــه و اجراى طرح آبيارى قطره اى انواع درختان و گونه هاى گياهى بام 

شهر به طول تقريبى 7000 متر
-اجراى شــبكه آبرسانى به بام شــهر به طول تقريبى 3 كيلومتر شامل راه 
اندازى چــاه عميق و لوله گذارى و احداث ايســتگاه پمپاژ با ظرفيت 300 

مترمكعب
-تهيه و كاشت بيش از   30000 اصله انواع گونه اى درخت در پاركها و معابر 

سطح شهر و بام شهر 
-تهيه و كاشــت بيش از 50000 گلدان انواع درختچه و گل هاى دائمى در 

پاركها،ميادين و معابر سطح شهر و بام شهر
-تهيه و كاشــت بيش از پنج هزار متر مربع انواع گل ها و گونه هاى فصلى 

در سطح شهر
-احداث گلخانه  توليد و كاشــت و پرورش انواع گل ها و گونه هاى دائمى با 

ظرفيت تقريبى ده هزار گلدان در سال
-اجراى شبكه آبيارى قطرهاى و بارانى  درختان و فضاى سبز سطح شهر به 

متراژ تقريبى 5000 مترمربع
-كاشت چمن پارك آزادگان به مساحت سه هزار متر مربع

-كاشت پارك گلبرگ به مساحت 600متر مربع
-كاشت ميادين شهداى گروه ابوذر،17شهريور،المان،به مساحت1000 متر مربع

-احيا و كاشت پارك كنار بيمارستان عليمراديان
-كاشــت و بازســازى ميدان شــورابه مســاحت حــدود 3000متر مربع 

چمن،درخت،درختچه،و گلهاى فصلى
-بازسازى تمام ابنماهاى سطح شهر و راه اندازى انها

-كاشــت پارك نوارى چهار باغ (كاشــت 1000 اصله درخــت توت،اقاقيا 
چترى،دررختچه يوكا باغى،پامپاس گراس و انواع رز)

-اجراى اقدامات عمومى حفظ و نگهدارى فضاى ســبز ســطح شهر مانند 
آبيارى،هرس درختان، كوددهى،چمن زنى و......

تعداد عمليات انجام شده توسط پرسنل آتش نشانى
سال 1396( 536 مورد)            سال 1397 ( 492 مورد)             سال 1398 ( 1165 مورد )      سال 1399 ( 539 مورد)

-برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى ويژه پرسنل آتش نشان
- برگزارى دوره هاى آموزشى اطفاء حريق براى كاركنان بيمارستانهاى شهرستان نهاوند

- برگزارى كالسهاى آموزشى آمادگى دفاعى با همكارى سپاه ناحيه نهاوند به صورت دوره اى
- برگزارى مانورهاى آموزشى عملى و تئورى به صورت دوره سه ماهه براى پرسنل سازمان

- بازديدهاى ايمنى ادارات و مراكز تجارى ،خدماتى به صورت دوره اى در سال و ارائه دستورالعمل ايمنى
- خريد تجهيزات حفاظت فردى اطفاء حريق براى پرسنل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى نهاوند

- انجام تست هاى آمادگى جسمانى به صورت دوره اى جهت حفظ سالمت و توانايى پرسنل
 HSE،برگزارى 7 مورد دوره آموزشى تخصصى امداد و نجات جاده،نجات كوهستان،اطفاء حريق ساختمانهاى بلند -

اهللا يار جاللوندصفى ا.. خرم آبادىمحمد صامد جهانيانعبدالوحيد خزايىعبدالعلى ملكى
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 مفهوم تاب آورى
تاب آورى يكى از شاخصه هاى شهرسازى است كه توجه برنامهريزان 
را به خود جلب نموده و به يكى از مهمترين دغدغه هاى مديران در 

برنامهريزى بلندمدت شهرى تبديل شده است. 
ســازمان جهانِى كالنشهرهاى جهان با عنوان متروپليس، تابآورى را 
به عنوان ظرفيت افراد، جوامع، نهادها، مشــاغل و سيستمهاى يك 
شهر براى تحمل تنشها و شوكها، انطباق با آنها ودر عين حال تداوِم 
رشــد پايدار تعريف ميكند و از اين روست كه در ساختوساز شهرى 
مقوله تابآورى ايجاب ميكند كه با نگاه همهجانبه به شــهر، به درك 
درستى از سيستمها، ناكارآمديها و ريسكهاى احتمالى دست يافت. 
زيرا تنها با تقويت ســاختار شــهرى و درك بهتر تنشهاست كه يك 
شهر ميتواند مسير توسعه و رفاه شــهروندان را فراهم آورد.با اينكه 
واژه تابآورى پيشتر براى مسائل محيط زيستى استفاده ميشده است 
اما چندى اســت كه اين واژه در حوزه شــهرى هم ورود كرده و در 
خود ابعاد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، زيستمحيطى و تا حدودى 
كالبدى را جاى داده است. به تعريف ديگر اين مفهوم داراى مفاهيم 

فيزيكى-كالبدى و ماهوى است. 
بــا توجه به مقوله مذكور بايد دانســت كه شــهر، فقــط از بناها و 

زيرساختها تشكيل نشده است. 
در واقع بايــد بدانيم اگر مخاطرهاى در يك شــهر اتفاق افتد، اين 
مخاطره به بخشــهاى مختلفى آسيب ميزند، كه يكى از اين بخشها 
كالبدى اســت و در كنار آن سيســتمهاى اقتصــادى، امور ادارى-
سياسى، روانشناختى، فرهنگى، اجتماعى و محيطزيست از بخشهاى 

ديگر هستند كه در اين مخاطره آسيب مى بينند.
بنابراين ميتــوان تابآورى را ميزان انعطافپذيرى و انطباق شــهر با 

شرايط و بحران پيش آمده با كمترين آسيب پذيرى تعريف كرد.

 ابعاد و شاخص هاى تاب آورى شهرى
از آنجايى كه تابآورى همه بخشــها و مالحظات شــهرى را دربر 
ميگيرد، u۱۵۷۵ ابعادى كه براى اين امر تعريف شــده است نيز 
درهمه ابعاد اجتماعى، اقتصــادى، كالبدى و برنامهريزى در نظر 
گرفته شده اســت كه به صورت مختصر به هريك از آنهاپرداخته 

مى شود:
1 -تابــآورى اجتماعى: اين بعد از از تابــآورى در دل خود ابعاد 

اقتصادى، سياسى، قضايى، نهادى و اجتماعى را داراست.
يك اجتماع تابآور قادر به پاســخگويى به تغييرات يا استرســها به 
شيوهاى مثبت اســت. همچنين ميتواند عملكردهاى اصلى خود را 

عليرغم تنشــهايى كه وجود دارد به عنوان يك كليت حفظ كند. 
رويكرد تابآورى اجتماعى روشى براى درك

سيســتم هاى پويايى اســت كه با تعامالت بين مردم و 
محيطزيست در ارتباط هســتند. اين نوع تابآورى با 

دارا بودن ســه ويژگى كه وجوه پاســخگويى مردم 
به حوادث غيرمترقبه را شــامل ميشود، شناخته 

ميگردد.
 اين ســه وجــه عبارتنــد از: مقاومت،بازيابى و 
خالقيت. اجتماعى كه از تابآورى بااليى برخوردار 
باشد، ظرفيت نمايش هر سه ويژگى ذكر شده در 

باال را نيزدارد.
2 -تــاب آورى اقتصادى: در اقتصــاد تابآورى به 

عنوان واكنش و سازگارى ذاتى افراد و جوامع در برابر 
مخاطرات به طورى كه آنها را قادر به كاهش خســارات و 

زيانهاى بالقوه ناشى از مخاطرات سازد تعريف ميشود.
3 - تاب آورى نهادى: در اين بعد ويژگيهاى فيزيكى ســازمانها 
از جملــه تعداد نهادهاى محلى، دسترســى بــه اطالعات، نيروها و 
افراد آموزش ديده و داوطلب، پايبندى به دســتورالعملهاى مديريت 
بحران، بهنگام بودن قوانين و مقررات بازدارنده وتشــويقى بويژه در 
امر ساختوســاز و مسكن، تعامل نهادهاى محلى با مردم و نهادهاى 
دولتى و نحوه مديريت يا پاسخگويى به سوانح نظير ساختار سازمانى 

ارزيابى مى شود.
كالبدى- بعد  كالبدى-محيطى)زيرســاختى(:  4 -تاب آورى 
محيطى، اساســا ارزيابــى واكنش جامعه و ظرفيــت بازيابى بعد از 
ســانحه نظير پناهــگاه، واحدهاى مســكونى خالى يــا اجارهاى و 
تسهيالت ســالمتى را شامل ميشود. در اين ميان يكى از مهمترين 
زيرساختهاى آسيبپذير، خانههاى كم دوام هستند كه به يك حادثه 
فاجعهبار حســاس هســتند. شــاخصهاى تابآورى مى توانند روش 
مفيدى براى بررســى مكانهاى مختلف و مقايســه بين و درون هر 

ناحيه براى جوامع فراهم كنند.

 اقدامات راهگشا در جهت تحقق تاب آورى
در زمينــه شهرســازى براى دســتيابى به تابآورى بايد به ســويى 
پيش برويم كه مجتمعهاى زيســتى ما در برابــر حوادث طبيعى و 
انسانســاخت آسيب كمترى ببيند. هر چه به اين سمت پيش برويم 
ميگوييم آن جامعه تابآور اســت و در ايــن راه اقدامات زير ميتواند 

راهگشا باشد:

1 . شناسايى مجارى و منافذى كه 
ميتواند شــهر را آسيب پذير 
كند و از تابآورى بيندازد.

شناســايى   .  2
و  مخاطــرات 
تاب  بسترســازى 
آن  مختص  آورى 
به منظور افزايش 
پذيرى  انعطــاف 
فعاليتهاى  و  شهر 
كاهش  و  انســانى 
راهحلهــاى  تضــاد 
شناســايى  مخاطرات 

شده.
. اصــالح كاربــرى زمينها،   3
تمركز و تراكم بناها. در اين راه اولين 
مسئله مكانيابى است و اين كار بايد به گونهاى انجام شود تا در كنار 
بهترين اســتفاده از طبيعت و زيست بوم، حداقل آسيب را به منابع 

طبيعى داشته باشيم. در اين
راه توجــه به پراكندگــى و تمركززدايى فعاليتها و بناها نســبت به 

همديگر ميتواند موجب كاهش تلفات و آسيبها
گــرددو اين پراكنده ســازى و تمركززدايى بايد در ابعاد انســانى و 

ساختمانى در نظر گرفته شود و در طرحهاى جامع
مورد توجه قرار گيرد. اصالح كاربرى زمين از ديگر مسائلى است كه 

بايد در طراحيهاى شهرى توجه ويژه به آن
داشــت. وجود فضاهاى وسيع و باز و به حداقل رساندن معابر باريك 

ميتواند به عنوان تركيبى در جهت افزايش
تابآورى كمك شايانى كند.

4 . تدارك خدمات مورد نياز شهروندان با استاندارد و ايمنى باال. در 
اين ميان ميتوان اين خدمــات را به گونهاى طراحى كرد تا قابليت 

استفاده در شرايط اضطرار را داشته باشند.
5 . طراحى منعطف شــبكههاى زيرساخت و شــريانهاى حياتى از 

عوامل ديگر مورد تاكيد در تابآورى است. به اين
معنا كه زيرساختها با به نوعى انعطاف داشته باشند، تا اگر بخشى از 

آنها آسيب ديد بخشهاى ديگر از حركت
باز نمانند.
6 . و .....

شهرسازى 
و تاب آورى 
مديريت شهرى

ابراهيم مولوى -  نائب رئيس شوراى شهر همدان
شــهرها با چالش هاى روزافزونى در قرن 21 روبرو هستند. از تغييرات آب و هوايى و مهاجرت بى رويه به سمت شهرها وعدم 
وجود زيرساخت هاى كافى در مقابل بيمارى هاى واگيردار و حمالت سايبرى تا بحران هاى طبيعى مانند سيالب هاى وحشتناك و 
زلزله هاى مهيب، هر چند وقت يكبار شهرها را با مشكالت جدى روبرو مى سازند. مواردى كه كم و بيش در شهرهاى كشور خودمان 
هم مشاهده شده و مديريت شهرى را با مشكالت فراوانى روبرو ساخته است. تاب آورى به شهرهاكمك مى كند تا با آماده نگه داشتن 
خود براى تمامى وقايع قابل و غيرقابل پيش بينى، با آنها مواجهه شده سازگارى پيداكرده و همچنان به سمت اهداف بلند مدت خود 

قدم بردارند.در اين باره با دكتر ابراهيم مولوى عضو شوراى شهر همدان به گفتگو نشستيم كه در ادامه مى خوانيد.

تاب آورى يكى 
از شاخصه هاى شهرسازى 

است كه توجه برنامهريزان را 

به خود جلب نموده و به يكى از 

مهمترين دغدغه هاى مديران در 

برنامهريزى بلندمدت شهرى 
تبديل شده است. 

شوراى پنجم نهاوند
كم حاشيه،يك صدا
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1- ســاخت شــهرك فرهنگيان كه چندين سال در حال ركود باقى 

مانده بود كه با آسفالت ريزى  خيابان اصلى و شروع ساخت قطعات 

آغاز گرديد و از نظر ارزش معامالتى بطور متوســط ســى برابر شده 

اســت كه در حال حاضر مجوز دو طبقــه 200 متر مربع به صورت 
رايگان براى متقاضيان ارائه مى گردد .

2- مســكن مهر كه در شروع كار هشت سال تعطيل شده بود كه با 

تالش شــورا و ثبت نام از متقاضيان و قرعه كشى با حضور مسئولين 

انجام شد و واحد ها مشــخص گرديد ولى با كمال تاسف با گذشت 

نزديك به سه سال هنوز مسئولين مربوطه حاضر به رفع سه مشكل 

كوچك كه راه حل آن را  نيز ارائه نموده ايم نمى باشــند اميدواريم 

در اين ماه مبارك يك هفته وقت گرانقدرشــان  را براى حل مشكل 
بگذارند كه جاى دورى نمى رود .

3- راه اتصال شــهر دمق به روســتاى  قلعه شــاطربالى كه حدود 

چهارصد متر طول داشته  با كمك مسئولين محترم درگير در موضوع  

به بلوار  تبديل و دو طرف نيز داراى دو الين ماشين رو مى باشند  كه  

با نصب چراغ روشنايى در شب تبديل گرديد و يكى ديگر از ورودى 

هاى شهر شكل قابل قبولى چند درصدى گرفت  

4- مقرر شــده بود كه دانشــگاه پيام نور به فروش برسد كه شورا به 

همراه مردم شــهر و بخش ســردرود وارد موضوع شــده و از فروش 

ســاختمان دانشــگاه پيام نور جلوگيرى نموده چون  اهداء زمين و 

هزينه  ساخت و اداره  سه سال اوليه دانشگاه تماما  به عهده خيرين 

و مردم بوده و شــورا به نمايندگى از مردم از حقوق آنان دفاع نموده 
است .

5- به علت عدم وجود مكان مناســب بــراى دادگاه بخش و تصميم 

مقامات باال دســتى مقرر شده بود كه دادگاه بخش سردرود از دمق 

جمع آورى شــده و در شهر رزن ادغام گردد كه مشكالت عديده اى 

براى مردم بخش بوجود مى آمد و شورا وارد موضوع شد و با تعامل و 

موافقت مقامات قوه قضائيه مكان جديدى را با موافقت اداره محترم 

آموزش و پرورش بخش ســردرود و موافقت پدر شهيد مير صادقى 

كه مدرسه اى براى مكان موقت اختصاص داده شد كه هزينه تعمير 

و آماده ســازى آن بالغ بر يكصد و پنجاه ميليون تومان شد و دادگاه 

مجددا به دمق نقل مكان نمود و در محل جديد و فعلى مســتقر شد 

و از طرف ديگر تالش براى ســاخت مكان اصلــى دادگاه با موافقت 

مســئولين محترم قوه قضائيه به نتيجه رسيد و عمليات ساختمان 

اصلى دادگاه شروع و يك ســوم آن پيشرفت نموده است و در حال 
ساخت مى باشد .

6- پاســاژ مهستان يا حمام قديمى واقع در بازار كه به پاساژ تبديل 

شده و با اخذ وام از دولت كار ساخت و تكميل پاساژ ادامه دارد و قرار 

بوده كه در هفته دولت سال1399 به پايان برسد كه با كمال تاسف 

بدليل وجود مشــكالت مالى به نتيجه نرسيد ولى در سال 1400 به 
اميد خدا در هفته دولت افتتاح خواهد شد .

7- درخصوص تملك و بازگشايى خيابان انقالب از ميدان سه گوش 

يا بوســتان آزاده حاج اسداله خادمى تا انتهاى خيابان انقالب تعداد 

زيادى از واحدهاى  تجارى و مســكونى با توافق حل شــده و تملك 

گرديده است كه اميدواريم با همكارى شهروندان مابقى امالك واقع 

در طرح تعريض خيابان نيز حل و فصل گردد .

8- در خصوص مســير راه ارتباطى خيابان شهيد رجائى به روستاى 

چايان با تالش شورا و همراهى بعضى از مسئولين محترم مقرر شده 

بود كه در ســال1398 آســفالت  ريزى و پل آن ساخته شود  كه با 

بى مهرى مســئول وقت اداره راه و شهرســازى شهرستان رزن اجرا 

نگرديد ولى با  پيگيرى موضوع و تغيير صالحيت ســاخت و ساز آن 

به اداره راهدارى شهرستان رزن محول گرديد كه با قول مساعد آقاى 

شــاهرخى اســتاندار محترم و همكارى فرماندار محترم جناب آقاى 

ســالمتى و ديگر مســئولين  مقرر گرديده  كه به اميد خدا در بهار 
سال1400 شروع شود .

9-  درخصــوص الحــاق تعدادى از زمين هاى  مالكان در قســمت 

ورودى از ســمت رزن به دمق كه مقرر شده شهردارى در كميسيون 

ماده 5 اســتان مطرح نمايد كه تعــدادى از زمين هاى مالكان واقع 

در آن محدوده به كميســيون ارســال گرديده كه اميدواريم مشكل 
حل شود .

10- درخصوص راه رزن به دمق پيگيرى هاى انجام شده ولى بدليل 

وجود بعضى از مشــكالت اتمام آن طوالنى شده و مسئولين محترم 

در جهت حل مشــكالت  آن مى باشــند و اميدواريم بزودى شاهد 
اتمام آن باشيم .

11- درخصوص زمين چمن مصنوعى (فوتبال)  با تالش و پيگيرى 

قول مساعد مســئولين محترم استان كه زمين مورد نياز آن توسط 

شورا و شهردارى تامين گرديده و در اختيار اداره ورزش و جوانان قرار 

داده شده امسال 1400 به اميد خدا اجرا خواهد شد 

12- شــوراى پنجم از ابتداى شــروع به كار خود و در جهت ايجاد 

فاضالب شهرى اقدام نموده و كار مطالعات آن نزديك به اتمام  است  

كه اميدواريم مسئولين محترم به خصوص جناب آقاى حسينى بيدار 

همتى مضاعف نموده و در ســال 1400 همزمــان با تقديم بودجه 

1401 طرح فاضالب شــهر دمق به كميســيون مربوطه در مجلس 

شوراى اسالمى مطرح و مورد تصويب قرار گيرد . ضمنا توسعه شبكه 

آب شــهر دمق به همت مسئولين محترم آب و فاضالب شهرستان و 

اســتان مقدارى حل شده و در حال اجرا مى باشد كه جاى تقدير و 
تشكر دارد .

13- درخصوص ايجاد كارخانه ســاخت بتن برنامه ريزى شــده كه 

مراحل ادارى آن در حال پيشــرفت مى باشد كه اميدواريم در دوره 

ششــم شوراى اسالمى شهر دمق به اتمام برسد و شروع به كار نمايد 
و درآمدى براى شهردارى ايجاد شود .

14- درخصوص دام شهر با تالش و پگيرى طوالنى مدت و اخذ مجوز 

حفر چاه آب و مجوزهاى ديگر و همچنين به ثبت رســاندن تعاونى 

در حال انجام مى باشد كه امكان دارد به اميد خدا در سال1400 به 

نتيجه رسيده و راه اندازى شود و باعث اشتغال گردد .

15- درخصوص درمانگاه شــهيد مصطفوى دمق و ارتقاء آن به يك 

ســطح باالتر با مسئولين شبكه بهداشت با حضور امام جمعه محترم 

بخش و بخشــدار محترم و ديگر مسئولين مذاكره شده و حتى براى 

رســيدن به نتيجه مثبت با استان و پايتخت نيز نامه نگارى گرديده 

ولى در نهايت پاســخ اين بوده كه در حال حاضر سياســت دولت به 

دليل نبود نيروى متخصص  انســانى  امكان ارتقــاء درمانگاه فعلى 

به يك درجه باالتر وجود ندارد ولى شــوراى شــهر پيگير موضوع تا 
رسيدن به نتيجه نهايى خواهد بود .

16-در خصوص تملك ساختمان شركت پست دمق به اطالع اهالى 

مى رسانيم كه مذاكرات بيشمار و نامه نگارى هاى با استان و تهران 

انجام گرفته و حتى سفرى نيز به استان و تهران داشتيم كه بتوانيم 

به يك نتيجه مثبت برســيم كه با كمال تاسف شركت پست حاضر 

به واگذارى كل ملك به شــهردارى نمى باشد و فقط اعالم نموده كه 

مقــدار تعريض خيابان را در صورت موافقت هيئت مديره مركزى در 

تهران انجام  خواهد داد كه شــورا و شــهردارى  پيگير موضوع مى 
باشد .

در خاتمه  از مردم شريف شهر دمق  نسبت به كارهاى انجام نشده در 

اين دوره پوزش مى طلبيم و همچنين نسبت به كارهاى كه در حال 

اجرا مى باشد پيگير خواهيم بود و كوچك ترين  وقفه اى در پيگيرى 
كارها ايجاد نخواهد شد .

اما از از جناب آقاى لطفى  نماينده  محترم مردم در مجلس شوراى 

اســالمى  و مســئولين محترم بخش ،شهر،شهرســتان و استان و 

همچنين كشور كه در ارتباط با موضوعات شورا شهر دمق مى باشند 

و تاكنون در چهارسال گذشته همكارى هاى داشته اند كمال تشكر و 

قدردانى را داريم و اما در خصوص آن دسته از مسئولين كه خواسته 

يا ناخواســته در امور مربوط به شهر ما ســنگ اندازى نموده اند از 

خداوند طلب آمرزش برايشان داريم و به حكم قرآن كريم كه ميگويد 

(بشارت باد آن بندگانى  را كه تمامى سخنان را مى شنوند و از ميان 

آن ها بهترين را انتخاب مى كنند) توصيه مى نمايم كارشكنى را كنار 

گذاشــته و در فكر خدمت به مردم باشند زيرا عمر  دولت و صدارت 
كوتاه است و تمام شدنى است و السالم.

مستقيم  انتخاب  با  اسالمى شــهر  شوراى 
مردم شــكل گرفته است، كار و تالش بى منت 
در شــوراى اسالمى شــهر بهترين شيوه مردم 

ساالرى است.
رئيس شــوراى شــهر ماليــر در گفت وگو با 
همدان پيام با تبريك فرا رسيدن چهل ودومين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى گفت: دهه فجر 
فرصت مناســبى براى بيان خدمات مسئوالن 

دولتى و بخش خصوصى است.
جليل كوليوند با بيان اينكه شــوراى اسالمى 
با انتخاب مســتقيم مردم شــكل گرفته است 
افــزود: يكى از مهمترين دغدغه هاى شــوراى 
اسالمى شــهر پيشــبرد ســريع برنامه هــاى 
اجتماعى، اقتصادى، عمرانى رفاهى شهروندان 

با كمك و همراهى مردم است.
وى كار و تــالش بى منــت در نهاد شــورا را 
اساســى ترين نيازهاى شــورا دانست و گفت: 
بهترين شيوه مردم ساالرى در اين نهاد تحقق 
يافته است به طورى كه ارتباط آسان و دائم و 
نزديك مردم با نمايندگان محلى خود، اعتماد 
مردم را به سمت حاكميت ملى جلب مى كند و 
اين مهم به گامى براى حركت به سوى شرايط 

بهتر تبديل شده است.
كوليوند با اشاره به برخى از فعاليت هاى شوراى 
اسالمى شــهر مالير بيان كــرد: از فعاليت هاى 
كارهــاى  شفاف ســازى  و  پيگيــرى  شــورا 
شــهردارى، اجراى پروژه هاى شهرى با نگرش 
عدالــت اجتماعى، پيگيرى جدى امور شــورا 
در راستاى حفظ حقوق شــهروندان، پيگيرى 
جهت ايجاد درآمد پايــدار و تأكيد بر تكميل 
پروژه هاى نيمه كاره اســت كه از سنوات قبل 
مانده، كه اگر در اين دوره به ســرانجام نرسد 
هزينه هايى هم كه از قبل انجام شــده است از 

بين مى رود.
وى گفت: بديهى اســت پروژ هــاى كه زمان 
زيادى جهت اجرا به خــود بگيرد و در نهايت 
تكميل بشــود آنچنان جذابيــت و كارآمدى 
موثــرى براى مردم نخواهد داشــت، پس بايد 
زمان اجــراى پروژه ها را كوتاه كــرد تا هم از 
نظر كارآمدى موثر باشــد و هم هزينه اجرايى 
آن كمتر بشــود، همچنين بــار مالى و اجراى 
پروژه به مديريت بعدى تحميل نشود و مديرت 

جديد با برنامه جديد وارد كار شود.
رئيس شوراى شهر مالير با توضيح اين مطلب 
كه انتظار مى رود مديريت شــهرى سعى كند 
پروژه هايــى را تعريف كنــد كه در طول مدت 
4 ســال به نتيجه برسد تا هم براى شهروندان 
تازگى داشته باشد و هم با هزينه كمترى پروژه 
اجرا شود افزود: در غير اين صورت اين چنين 
پروژه هايى ديون عمرانى فراوانى براى مديريت 

بعد به جا مى گذارد.
وى علت انحراف بودجه ســال شهردارى ها را 
نبود نظام مناسب تشويق دانست و گفت: انتظار 
اين اســت براى شهردارى ها مكانيسمى تعريف 
شود كه سهم عمرانى و سهم جارى در بودجه 

سال مشخص شود. 
رئيس شوراى شهر مالير گفت:توان ساماندهى 
نيرو در شــهردارى با تناســب كار، نوع كار و 

رئيس شوراى شهر مالير:

كار و تالش بى منت 
بهترين شيوه مردم ساالرى است

توانايى شخصى مجرى در آن قسمت و در پايان ارزيابى عملكرد ساليانه جهت 
شهردارى ها ديده بشود.

كوليوند يكى از اقدامات شــوراى اسالمى شــهر را پيگيرى اصالحاتى بر طرح 
تفصيلى جامع شــهرى در خصوص اخذ مجوز از ســازمان مسكن وشهرسازى 
برشــمرد و افزود: با اين اصالحات 2+6 و مشــاعيات جزئى بنا محسوب نشود 
تا شايد بتوان از اين ساخت وسازهاى غيرمجاز در سطح شهر جلوگيرى شود. 
وى گفت: در سطح شهر بنايى ساخته نشده است كه بدون تخلف باشد، آنهايى 
كه قادر به اخذ پروانه نمى باشــند يا ملك شان عادى است و يا حدنصاب ندارد 
و يا به عبارت ديگر به علت ارزان بودن جريمه كميســيون ماده 100 تشــويق 
به عادى سازى مى شود و آن دســته افرادى هم كه پروانه ساخت مى گيرند به 
جرات مى توان گفت: بعضى ها بيش از مجوز صادر شــده از سوى شهردارى در 

كنار پروانه تخلف بنا انجام مى دهند.
كوليوند همچنين پيگيرى پروژه پشت ناسيونال كه شامل كانال كشى فاضالب، 
جدول گذارى، آسفالت، پياده راه سازى و روشنايى معابر را از ديگر فعاليت هاى 
اين شورا برشمرد و افزود: اين پروژه ها با پيگيرى ولدى فرماندار پرتالش مالير 
و دستور اكيد شاهرخى استاندار محبوب استان همدان در مالير اجرايى شود.

رئيس شوراى شهر مالير با اشــاره به تصويب اليحه تعرفه عوارض پيشنهادى 
شهردارى و سازمان هاى وابسته به آن براى سال 1400 را از ديگر فعاليت هاى 
شــورا برشمرد و گفت: اين اليحه در قالب 6 سرفصل است كه شامل فصل اول 
تعرفه عوارض محلى شــهردارى با 51 ماده، فصل دوم عوارض اصناف و كسب 
و پيشــه با 12 ماده، فصل سوم دفترچه آتش نشانى با 3 جدول، فصل چهارم 
دفترچه سيماومنظر شهرى با 22 ماده، فصل پنجم تخفيفات با 5 برگ و فصل 

ششم پسماند با 7 ماده به تصويب رسانيد.
وى افزود: با پيگيرى اين شورا، معابر، ميادين، پارك ها و وسايل ورزشى،مساجد، 
تاكســى ها، مدارس و اتوبوس ها ضدعفونى شده و مواد ضدعفونى و ماسك بين 
نيروهاى خدمات شــهرى و رانندگان تاكسى و مناطق حاشي هاى توزيع شده 

است.
رئيس شــوراى شــهر مالير با اشــاره به دهه مبارك فجر گفت: مجوز تخفيف 

عمومى  با پيشنهاد شهردارى با تصويب شوراى اسالمى صادر شده است.
وى با اشاره به مهمترين پروژه هاى در دست اجراى در شهر گفت: امروز بخش 
عمده سرمايه هر كشور به ويژه كشورهاى در حال توسعه به پروژه هاى عمرانى 
و زيربنايى اختصاص دارد و با توجه به ركود اقتصادى به وجود آمده شهردارى 
بايد پروژه هاى مفيد و اثرگذار در شــهر را با نگرش عدالت اجتماعى در اولويت 

اجرا قرار دهد.
رئيس شــوراى شهر مالير با تأكيد براينكه شــهردارى براى پروژه هاى شهرى 

و  مفيد  پروژه هاى  بايد 
اثرگذار در شــهر را 

با نگــرش عدالت 
مدنظر  اجتماعى 
قرار دهد افزود: 
پروژهايى  بايد 
گرفته  نظر  در 
هم  كه  شــود 
باشــد  اثرگذار 

و هــم از قابليت 
بهترى  اجرايــى 

برخوردار باشد.
پروژه هــاى  بــه  وى 

اقــدام  دســت  در 
گفــت:  و  كــرد  اشــاره 

تكميــل پــارك شــهرك ولى عصر 
پــارك  بازســازى  شــقايق،  نــام  بانوان بــه 

تاجوك، تكميل پروژه هاى مينى ورد، تكميل پروژه هاى بام مالير، پياده راه سازى 
در سطح شهر، لكه گيرى و يكپارچه سازى آسفالت در سطح شهر، جدول گذارى 
در سطح شهر، تكميل پروژه خانه محله در ميدان استاندارد، تكميل ساختمان 
تجارى 15 خــرداد، احداث ســاختمان تجارى و ديواركشــى زمين كارخانه 
آســفالت قديم، اجراى آبيارى قطر ه اى در بعضى از نقاط شــهر از جمله بلوار 
آيت ا... ميرشــاه ولد، بلوار 32 مترى مطهرى، بلوار شــهيد بهشــتى و محصور 
كردن پارك ها جهت جلوگيرى از ورود موتورســوارها به پارك ها از جمله اين 

پروژه هاست.
 كوليوند با بيان اينكه شــوراى اسالمى شهر داراى 7 كميسيون است بيان كرد: 
هر كدام از اين كميســيون ها با توجه به نوع كارى كه انجام مى دهند تشكيل 
جلســه مى دهند و پس از نظرخواهى از كارشناســان مربوطه در كميســيون 
تصميم گيرى مى شــود و موضوع مورد نظر در صحن شــورا مورد بررسى قرار 

مى گيرد و به تصويب مى رسد.
وى افزود: شــوراى اسالمى شــهر در 9 ماه سال جارى 90 جلسه رسمى برگزار 
كرده اســت و تعداد جلسات برگزار شــده كميسيون هاى شورا به 190 جلسه 

رسيده است.
كوليوند در پايان گفت:  1165مورد نامه به شورا وارد شده است و 448 مجوز 

نيز صادر شده است.

مجوز تخفيف 
عمومى با پيشنهاد 

شهردارى با تصويب 
شوراى اسالمى صادر 

شده است

آبادانى و توسعه شهر اولويت شوراى دمق

  شوراى پنجم در ابتداى شروع به فعاليت خود با بررسى موضوعاتى كه جامعه براى حل آن با توجه به ميزان توانايى خود نياز داشت اقدام به طرح برنامه چهارساله  نمود كه مورد تصويب  شورا 
قرار گرفت و برنامه راه چهارساله شد كه طبق آن عمل نمائيم كه در اين راه قدم نهاديم و با نام و ياد خداوند  و به همراهى شما عزيزان و كمك بعضى از مسئولين دلسوز پيش رفتيم ولى با كمال تاسف 
كارشكن هاى زيادى از ناحيه بعضى مسئولين  بوجود آمد كه ما به صد درصد برنامه ها نرسيديم كه انجامش دهيم كه اميدواريم شوراى دوره ششم ادامه دهنده اين راه باشد شايد كه بتوانيم شهر و 

منطقه را از بن بست اقتصادى و فرهنگى كه باعث عقب ماندگى جامعه ما مى باشد رها سازيم  و اهم كارهاى انجام شده را به اختصار بيان ميداريم :
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سال توليد-پشتيبانى ها- مانع زدايى ها

 اقدامات شهردارى در مورد زيباســازى، 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-طراحى و احداث پارك فرهنگيان به مســاحت 3000 مترمربع شــامل 
زيرســازى، جدول گذارى، ســنگ فرش، آبنما، نصب ســت 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 نــوارى بلوار دكتر دولتى به مســاحت 6000

مترمربع شــامل تملك زميــن، زيرســازى، جدول گذارى، ســنگ فرش، 
لوله گذارى آب و برق، ريختن خاك نباتى، خريد و نصب آالچيق هاى فروش 

محصوالت محلى با هزينه كرد 13 ميليارد ريال.
3-پارك محله اى امامزاده ابوالحسن كوى ماماهان به مساحت 800 مترمربع 

شامل جدول گذارى، ســنگ فرش، لوله گذارى، نصب ست ورزشى و كاشت 
فضاى سبز با هزينه كرد يك ميليارد ريال.

الف3) شهرسازى و بازآفرينى شهرى
1-مرمت و بهســازى حمــام تاريخى محله قراباغــى 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-بهســازى معابر واقع در محدوده بازآفرينى شهر شــامل جدول گذارى، 
زيرســازى و آسفالت معابر شــهيد قاسم سليمانى، شــهيد جهانى، شهيد 
جعفرى، شــهيد سرافرازى، شهيد ابوالقاســم خليلى، شهردارى يك، شهيد 
قربانى غربى، باشــگاه، پايگاه امام على، شــهيد مومنى و... به مقدار 6000
متر جدولگذارى، 30000 مترمكعب زيرسازى، 6000 تن آسفالت با هزينه 

كرد 33 ميليارد ريال.
5- توافقات و بازگشــايى معابر شامل 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 كشــور در مورد اقدامات شــهردارى 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 شــهر 
و هدايــت آن به خارج از شــهر و مجارى طبيعى شــامل حفــر و اليروبى 
رودخانه هاى ناخير يولى، ابراهيم آباد، كوره چايى، شــهيد بداغى و شــمال 
ورزشگاه شــهيد زهر به طول 5 كيلومتر با و هزينه كرد 2 ميليارد و پانصد 

ميليون ريال.
3-جدول گــذارى معابر و محل هاى حاد از نظر هدايت آب هاى ســطحى به 

طول 3 كيلومتر با هزينه كرد 3 ميليارد و 600 ميليون ريال 
4-احداث و ترميم پل هاى ســطح 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 شــهر از طريق اداره كل راه و شهرســازى استان 

همدان 
2-پيگيــرى و مصوب نمودن شهرســتان فامنين به عنــوان مركز مديريت 

پسماند در سطح شهرستان هاى شمالى استان همدان 
3- پيگيرى آاليندگى نيروگاه  شــهيد مفتح و تأثير ســو آن بر شهرســتان 

فامنين
د) هزينه كرد و ارزش اقدامات شهردارى فامنين در مورد سند توسعه پايدار 

شهرستان فامنين در حدود 238 ميليارد ريال مى باشد.

 از ديگر اقدامات انجام شده درشهر
-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

-تملــك 4ونيم هكتار از اراضى پشــت اداره هواشناســى 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 ســاماندهى گلزار شــهدا(تبديل آرامستان به 

پارك جنگلى)

اعضا شورا شهر فامنين:

چالشى نداشتيم
عضويت فامنين دركمپين شهرهاى تاب آور
از روز نخست تشكيل شورا در راستاى خدمت رسانى هر چه بهتر به شهروندان بحث و تبادل نظر بين شهردار و شورا ركن اساسى شوراى اسالمى شهر 

فامنين قرار گرفت. پرهيز از روزمرگى و ارائه طرح و لوايح غير ضرورى هم مهمترين عامل عدم چالش و تنش خاصى در شوراى فامنين بود.

اعضا شورا شهر فامنين با بيان مطلب فوق اعتقاد دارند: با تشكيل اولين جلسه شورا در گلزار شهدا عهد و پيمان بستيم كه جلسات شورا تخصصى باشد و 
مسائل سياسى در جلسات مطرح نشود.

آنها با اشاره به عضويت فامنين دركمپين شهرهاى تاب آور مى گويند: كمپين تاب آورسازى شهرها يك مشاركت جهانى از بازيگران با تخصص در تاب آورى 

شهرى، كاهش ريسك بحران، تغييرات آب و هوايى و اهداف توسعه پايدار خواهد بود.

اعضا شورا شهر ابراز اميدوارى كردند: اقدامات حوزه مديريت بحران شهردارى، تأثير مثبتى در جذب سرمايه گذار و همچنين جذب اعتبارات و كمك هاى 

بين المللى، آموزشى، تبادل و انتقال تجربيات و دانش جهانى در اين حوزه تخصصى را در پى داشته باشد.

به گفته اعضاى شــوراى شــهر فامنين هيچ كدام از آنها در انتخابات شوراى ششم 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.

ــى  ــه تمام ــورا ب ــت روز ش ــم ارديبهش ــك نه ــرض تبري ــن ع ضم
همــكاران خــود در شــهر دمــق و تمامــى شــوراهاى سراســر كشــور كــه 
قبــول مســئوليت نمــوده و در جهــت حــل و فصــل مشــكالت جامعــه و 

ارائه راهكارهايى براى پشرفت كشور تالش مى نمايند. 
از طرفــى در مــاه مبــارك رمضــان قــرار گرفتــه ايــم كــه آرزوى قبولــى 
طاعــات بــراى همــگان را از خداونــد متعــال خواســتاريم الزم بــه ذكــر 
اســت كــه روز شــهادت يكــى از آزاد مــردان و حــق طلبــان تاريــخ كــه 
امــام اول حضــرت علــى (ع) مــى باشــد در ايــن مــاه مبــارك قــرار دارد 
كــه شــهادت چنيــن مــردى را بــه عمــوم حــق طلبــان تســليت عــرض 

مــى نمائيــم.

ــر  ــت ه ــى بايس ــون م ــق قان ــه طب ــم ك ــوراى پنج ــرد ش ــا عملك  ام
شــش مــاه  بــه اطــالع عمــوم برســد بــه علــت وجــود بيمــارى كرونــا 
و بهــم ريختگــى و نابســامانى وضــع ادارات و اجتماعــات نتوانســتيم بــه 
موقــع بــه وظيفــه قانونــى خــود عمــل نمائيــم كــه از همشــهريان عزيــز 
پــوزش مــى طلبيــم و گــزارش مختصــرى از عملكــرد شــورا هــر چنــد 
ناچيــز و كمتــر از ان چــه شــما شايســته آن مــى باشــيد را بــه اختصــار 

بــه عــرض ميرســانيم.

*سهراب عبادى
رئيس شوراى اسالمى شهر دمق

مرتضى رزاقى

حاج مرتضى نقوى

دكتر على رضايى جاويدان

حاج على اصغر عسگرى حاج ابراهيم خليلى

رئيس شوراى شهر فامنين
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بخشى از خدمات شهردارى اسدآباد
 بخش عمرانى و خدمات شهرى

■ آماده سازى و آسفالت خيابان هاى اصلى شهر به مسافت 
طولــى بيش از 10 هزار مترمربع خيابان هاى: امام(ره)، 15

خرداد، سيدجمال الدين، آيت  ا... رفسنجانى و بلوار كشاورز و 
بلوار جانبازان و كمربندى شهدا و خيلى از كوچه هاى فرعى 
در حاشيه هاى شــهر، موزاييك و جاليز پياد ه راه ها و محل 

عبور و مرور پارك ها به مساحتى حدود 4 هزارمترمربع.
■ بهســازى بلوار 22 بهمن با سنگ گرانيت به طول 5000

مترمربع و بلوار جانبازان به طول 2000 مترمربع همچنين 
جدول گذارى قســمتى از بلوار 22 بهمــن و جاده امامزاده 

عبد  ا... و بلوار جانبازان و...
■ نصب اسكلت فلزى سايبان در بهشت زهرا (س) و خريد 
زمين بــراى پاركينگ خودروها و ســاخت قبور 2طبقه و 

بهسازى و ايزوگام حسينيه آن.
■ كاشــت حدود 3هزار اصله درخــت در بلوارها و پارك ها 
و احيــاى پار ك هاى محله محمودبيگــى و امامزاده بى بى 
حكيمه، ابوريحان و آماده سازى پارك شهرك شهيد خزائى 
و كاشت چمن در وسط بلوار 22 بهمن به طول 3000 متر.
■ آماد ه ســاز ى محــل نصب تنديس 3 خلبان شــهيد 
(شــهيدان: رضائيان، صادقى، امجديان) در وســط ميدان 
آزادگان و محل اســتقرار ماكت هواپيماى جنگنده F4 كه 

در تهران در جريان ساخت است.
■ آماده سازى ميدان جانبازان براى نصب المان قبلى كه در 

ميدان آزادگان نصب شده بود.
■ تكميل المان شــهداى گمنام و آغاز فاز دوم پروژه جاده 

سالمت.
■ احيا و بهر هبردارى از 2 حلقه چاه هاى عميق شهردارى 

براى آبيارى فضاى سبز.
■ خريــد، نصب و بهره بردارى از سيســتم آتش نشــانى با 
امكانــات كامل جكى كــه تا ارتفاع 14 متر آتش ســوزى 

ساختمان ها و آپارتمان ها را فراهم مى كند.
■ تأميــن و تدارك 3 مكان بــراى تجمع وانت بارهاى ميوه 
فروش در ســطح شهرستان و جمع آورى و ساماندهى آنان 
در ســطح خيابا ن ها و معابر پس از ماه ها تالش و رايزنى با 

فرماندارى محترم و پليس راهور و نيروى انتظامى.
■ تجهيز و به روزرســانى خودروها و وسايل نقليه موتورى 

شهردارى.
■  پيگيرى و آغاز فاز پايانى ســاختمان آتش نشانى شماره 

2در جنب ميدان بار.
■ پيگيــرى و حل وفصــل مشــكالت مركــز معاينه فنى 

خودروهاى سوارى در تهران و استاندارى.
■ نصــب برج نــورى و تكميل چراغ هاى برق و روشــنايى 

پارك ها و ميادين.

■ احداث و تكميل و نصب برج نورى ميدان شــهيد سردار 
همدانى در سه راهى شهر ك هاى (فرهنگيان، شهردارى و 

شهيد قندى).
■ نصب گلدان هاى سنگى همراه با گل هاى زينتى و فصلى 

در بلوارها و ميادين ورودى هاى شهر.
■ تهيه و نصب المان اسدآباد در ورودى شهر از سمت گردنه 

همدان.
■ بسيارى خدمات ارزنده عمرانى ديگر شامل:

 بخش فرهنگى
■ برگزارى نمايشگاه در هفته دفاع مقدس در فضاى باز واقع 

در روبه روى شهردارى به مدت يك هفته.
■ برگزارى همايش هاى تجليل از نخبگان و مفاخر فرهنگى 

و هنرى و مبلغين و خادمين مكتب قرآن.
■ تقدير از آموزشياران افتخارى نهضت سوادآموزى.

■ تقدير از قهرمانان ورزشــكار در ســطح ملى و كمك به 
هيأت هاى ورزشى در رشته هاى مطرح و مدال آوران.

■ كمك مالى به نويســندگان و شــاعران شهرستان براى 
انتشار آثار خود.

■ سركشى از خانوادهاى محترم و معزز شهدا و جانبازان 70
درصد و آزادگان عزيز.

■ برگزارى همايش هاى تجليل از رانندگان محترم تاكسى ها 
و رانندگان حمل ونقل برو ن شهرى.

■ برگــزارى همايش هاى مختلف با گــرو ه هاى مختلف به 
مناسبت هاى آن.

■ نصب سيستم صوتى از ميدان سيدجمال الدين تا ميدان غدير 
به طول 3 كيلومتر و پخــش آهنگ و پيا م هاى فورى مانند: 
اطالعيه هاى ســتاد ملى مبارزه با شيوع بيمارى كوويد 19 و 

يا استفاده از صوت در مراسم هاى راهپيمايى و موارد مشابه.
■ نامگذارى خيابانها و كوچــه هايى كه بدون نام بودند به 
نام مبارك شــهداى عزيز و آزادگان سرافراز  با هماهنگى و 

همكارى اداره محترم بنياد شهيد وامور ايثارگران.
■ راه اندازى گرمخانه شهردارى  براى افراد بى خانمان .

■ راه انــدازى ســامانه 137 براى ارائه  خدمــات ادارى به 
همشهريان عزيز از راه  دور .

برگزارى97 جلسه رسمى با 216 مصوبه 
برگزارى  27 جلسه كميسيون حقوقى 

برگزارى 27 جلسه  كميسيون فرهنگى و ايثارگران 
و بانوان

برگزارى 12جلسه 
كميسيون عمران 
برگزارى 15جلسه 

خدمات شهرى و فصاى سبز

رئيس شوراى شهراسد آباد:

عملكرد شهردارى بهتر شده است
شهردارى از نظر عملكرد و اصالح امور و سالمت مالى نسبت به شوراى چهارم بهتر شده است.

 وقتى در سال 1396 شوراى پنجم كار خود را آغاز كرد، يك رويكرد مهم داشت و آن اين بود كه شورا و شهردارى به جز در مواردى كه توجيه اقتصادى 
داشته باشند، تا حد امكان استقراض نكنند و شورا و شهردارى تاكنون بر همين اساس و در همين خط حركت كرده اند.

رئيس شــوراى اسالمى شهر اسدآباد با تبريك به مناسبت فر ارسيدن چهل ودومين بهار شكوهمند انقالب اسالمى، گفت: شوراى اسالمى شهر اسدآباد 
طبق شــرح وظايفى كه قانون براى آن تعريف كرده اســت و در راستاى خدمات رسانى به آحاد شــهروندان عزيز در سال 1399 با مساعدت و همراهى 
شــهردار جوان، متعهد و متخصص جناب آقاى مهندس عليرضا فعله گرى و معاونين محترم و پرسنل خدوم شهردارى در 3 بخش (عمرانى، فرهنگى و 

خدمات شهرى) مشغول خدمت رسانى است.
سيدعلى موسوى بيان كرد: در چهارچوب قانون و در نظر گرفتن آيين نامه مالى و معامالتى شهردارى و بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر عملكرد خيلى 

خوبى و نسبت به سنوات قبل در سطح بسيار بااليى قرار دارد.
وى با اشــاره به دهه فجر افزود: مطلع فجر اســالم ناب محمدى نقطه عطف عظيم و باشكوه تاريخ ايران اسالمى است. اين حادثه مهم در كشور عز يز ما 

ن كه با خودنمايى مى كند.
موسوى افزود: حال كه نهال انقالب با آبيارى خون پاك شهدا و هدايت و حفاظت مدبرانه و بخردانه رهبر معظم همچون درختى تنومند و پرثمر در حال 
باليدن و تعالى است، با تمام وجود از اين شجره طيبه پاسدارى مى كنيم و در اين هنگامه با اتحاد، انسجام و يكدلى در صفوفى رسوخ ناپذير يكبار ديگر 

به تمامى جهانيان اعالم مى داريم با تمام وجود حامى و پاسدار انقالب و واليت هستيم و از آرمان هاى رفيع آن، شجاعانه دفاع مى كنيم.
وى گفت: اين فجر صادق و پيروزى حق عليه باطل را تبريك عرض مى كنم و از درگاه خداوند متعال براى ايران اسالمى سربلندى، شكوفايى و پيشگامى 

روزافزون مسألت دارم.
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 چشم انداز شهر:
از ابتداى دوره پنجم در تالش بوده ايم فعاليت هاى عمرانى ، فرهنگى و ... در 
سطح شهر را با چشم اندازى حداقل چهار ساله انجام دهيم تا در آينده شاهد 
شهرى پويا، با نشاط و با امكانات مناسب و در خور شأن براى شهروندان عزيز 

داشته باشيم.

 مشكالت پيش رو در راه پيشرفت شهر:
با توجه به وضعيت اقتصادى كشور و مردم ، محروميت منطقه، كمبود اعتبارات 
دولتى شهردارى ها ، عدم حمايت الزم از جايگاه شوراها، نبود مديريت يكپارچه 
شهرى و نبود درآمد پايدار، لذا شهردارى هاى شهر هاى كوچكى مثل رزن مى 
بايست با درآمد و امكانات حداقلى خدمات رسانى به شهروندان عزيز را انجام 
دهند. كه اين شــرايط باعث كند شــدن و پايين آمدن ميزان خدمات رسانى 

مطلوب مى شود.

 اهم پيگيرى ها و فعاليت هاى انجام شده در دوره پنجم:
1ـ  برگزارى جلسات تعيين تكليف وضعيت زمين بيمارستان 150 تختخوابى 
جديد و تعيين محل پد هليكوپتر براى بيمارستان با حضور بخشدار مركزى و 

رئيس مركز بهداشت و خيرين و ساير مسئولين مربوطه
2ـ  برگزارى جلســه شــوراى شهر و شهردار با مســئولين آبفا شهرستان در 
خصــوص هماهنگى حفارى هــاى آبفا و اجراى پروژه فاضالب شــهر رزن و 
برگزارى جلســات مرتبط با مديركل محترم آب و فاضالب استان و مديريت 

شهرستان جهت اجراى سريعتر و بهتر
3 ـ برگزارى جلســات تعيين تكليف وضعيت زمين هاى دور ميدان شهداء با 

حضور مالكين و پيگيرى موضوع از طريق استاندارى همدان
4ـ  حضور در جلسات كميته طرح تفصيلى راه و شهرسازى استان جهت بهبود 

و تصويب طرح تفصيلى شهر رزن 
5 ـ تشــكيل جلسه كمسيون عمران ، برنامه و بودجه شورا با حضور مسؤلين 

شهردارى جهت پيگيرى امور مربوط به شهروندان
6 ـ برگزارى جلســه با مســؤلين كتابخانه هاى عمومى اســتان جهت حل 

مشكالت مربوط به ساختمان كتابخانه هاى عمومى

7 ـ تجليل از مربيان و قهرمانان كشتى شهرستان رزن
8ـ  پيگيرى درخواست ها و مشكالت شهروندان از ادارات و سازمانهاى مربوطه.

9 ـ تقدير از پرستاران بيمارستان وليعصر در روز پرستار 
10 ـ تقدير و تشكر از فعالين در زمينه آرامستان و غسالخانه شهر رزن

11ـ  پيگيرى برگزارى جلسات مالكين زمين هاى دور ميدان شهداء شهر رزن 
جهت راه اندازى هرچه بهتر ساخت و ساز در محل مذكور

12ـ  برگزارى جلسات مختلف با نماينده محترم شهرستان، امام جمعه محترم 
، فرماندار محترم و روساى ادارات شهرستان جهت رفع مشكالت مردم

13  پيگيرى احداث تاالر ، رستوران و سوئيت هاى اقامتى در پارك ملت رزن
14 ـ كمك به روند آماده سازى درمانگاه تأمين اجتماعى رزن

15 ـ جلســه با اتاق اصنــاف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان در 
خصوص حل مشــكل سد معبر، مسائل بهداشتى اصناف ، هماهنگى صدور و 

تمديد پروانه كسب و . . .
16ـ  برگزارى جلسه با اداره ورزش و جوانان شهرستان در خصوص حل مشكل 
زمين هاى واقع در فضاى ورزشى ، ساخت استخر اختصاصى بانوان ، همكارى 
جهت احداث زمين هاى ورزشــى در نقاط مختلف شهر ، حمايت از قهرمانان 

ورزشى شهرستان و...
17 ـ برگزارى جلســه با امور آبفا و شــهردار جهت پيگيرى وضعيت حفارى 

فاضالب در شهرك فرهنگيان
18 ـ همكارى جهت احداث خانه اميد بازنشستگان در شهر رزن با در اختيار 

گذاشتن زمين رايگان و ...
19 ـ برگزارى جلسه با مديركل راه و شهرسازى استان جهت پيگيرى مسائل 

و مشكالت شهرسازى شهر رزن
20ـ  برگزارى جلسه پرسش و پاسخ و مالقات عمومى با شهروندان در تعدادى 

از مساجد شهر
21 ـ جلســه با آموزش و پرورش شهرستان جهت بررسى درخواست تجارى 

سازى قسمتى از مدارس شهر رزن و حل مشكل فضاهاى آموزشى شهر
22ـ  برگزارى جلسه تسهيل در امور صدور سند مالكيت پيرو صورتجلسه ستاد 
بازآفرينى شــهرى شهرستان رزن با رئيس دادگسترى شهرستان، رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان، سرپرست بنياد مسكن و شهردار
23 ـ نظارت بر حسن اجراى مصوبات مرتبط شوراى شهر و غيره

24ـ  نامگذارى حدود 27 مورد كوچه و خيابان هايى كه جديد احداث شــده 
بودند.

25 ـ ديدار و عرض تبريك بمناسبت تصدى رياست ادارات و نهادهاى دولتى 
از قبيل آموزش و پرورش ، ســپاه پاســداران انقالب اســالمى ، فرماندارى ، 
بيمارستان وليعصر (عج) ، درمانگاه تأمين اجتماعى ، كالنترى 11 رزن ، حوزه 

انتظامى  رزن و ...
26 ـ حضور در بهزيســتى رزن بمناسبت روز بهزيســتى و تجليل از تمامى 

زحمت كشان در امر كمك رسانى به اقشار آسيب پذير
27ـ  پيگيرى مســائل بهداشتى شهر و گاهاً پلمپ مكان هاى غير بهداشتى و 

مزاحم با كمك فرماندارى و نيروى انتظامى و قضائى
28ـ  حضور در مراســم روز زمين پاك و جمع آورى زباله هاى آرامستان رزن 

با مشاركت ساير ادارات و نهادها
29ـ  تهيه و تنظيم اساسنامه آرامستان شهر و برگزارى انتخابات اعضاى هيئت 
امناء و هيئت رئيســه آرامستان از بين مردم، نهادها و ادارات دولتى و سپردن 

اداره آرامستان به آنها (با هماهنگى امام جمعه شهرستان)
30 ـ ترويج فرهنگ درخت و گل كارى با كاشت درخت و گل در محالت در 

روز درختكارى
31 ـ نامگذارى كوچه ها و خيابان هاى شــهر متناســب با فرهنگ مذهبى ، 

بومى مردم
32 ـ تجليل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان در روز خبرنگار

33ـ  ايجاد بستر مناسب جهت نمايشگاه هاى محلى با موضوع كتاب ، فرهنگ 
عفاف و حجاب و ... در پارك ملت

34ـ  مشــاركت در اجراى 8 جشن به مناســبت دهه واليت (از عيد قربان تا 
عيد غدير) در سطح شهر با ستاد مهدويت شهرستان و ساير ادارات فرهنگى
35 ـ  مشاركت همه جانبه در اجراى برنامه هاى مذهبى در ايام ماه محرم
36 ـ حضور و مشاركت فعال در برنامه هاى فرهنگى ساير ادارات شهرستان

37 ـ پيگيــرى تجهيز و ارتقاء كيفيت شــهربازى در پارك ملت جهت ايجاد 
نشاط در بين مردم

38 ـ پيگيرى ساخت كارخانه آسفالت
39ـ  پيگيرى حل مشــكل تعاونى هاى مســكن شهر رزن (شهرك هاى تازه 

تأسيس)

فعاليت هاى انجام شده در دوره پنجم شوراى اسالمى شهر رزن (1396-1400)

 برنامه هاى آينده شورا:
هدف اين شــورا داشتن شهرى آرام ، با نشاط و با امكانات حداقلى از جمله 
فضاى سبز مناسب، امكانات تفريحى ، حمل و نقل و ... براى شهروندان مى 
باشد كه البته انجام و يا تكميل برخى از اين پروژه ها نياز به حضور سرمايه 
گذاران و يا حمايت هاى دولتى دارد. از جمله اين پروژه ها مى توان به موارد 

ذيل اشاره نمود:
1ـ پيگيرى ساخت كارخانه آسفالت شهردارى رزن

2ـ پيگيرى اجراى نوار ســبز خيابان شــهيد چمران و شــهرك فرهنگيان 
(توسعه فضاى سبز)

3ـ پيگيرى ايجاد پارك بانوان جديد با امكانات و شرايط مناسب
4ـ اصــالح طــرح ترافيكــى شــهر رزن بــه صــورت اصولى(توســعه فيزيكــى 
محــدوده شــهر - ســاماندهى رفــوژ ميانــى از پليــس راه تــا ميــدان امــام 

حسين(ع))
5ـ پيگيرى ساخت پارك هاى محله اى

6ـ بهره بردارى از هتل و تاالر در بوستان ملت
7ـ ارتقاء امكانات شهربازى و افزايش وسايل تفريحى

8ـ پيگيرى الحاق ســه روســتاى خميگان، ورقستان و فارسجين در آينده 
به شهر رزن

9ـ پيگيرى احداث موزه مردم شناسى در شهر
10ـ جذب سرمايه گذار و ايجاد منابع درآمدى پايدار

11ـ جمع آورى مشاغل مزاحم از سطح شهر
12ـ پيگيرى احداث پاركينگ ماشين هاى سنگين

13ـ پيگيرى حل مشــكل فضاهاى آموزشــى و ورزشى كه سالهاست جزء 
مطالبات مردم مى باشد

14ـ پيگيرى احداث بلوار خليج فارس در قسمت شرقى رزن
15ـ  تكميل شبكه گذارى فاضالب شهر
16ـ پيگيرى روكش آسفالت مسير اصلى

محمد افشارى سيد على اكبر موسوى نوروز

مصطفى مددىمهدى سلطانى كمال

حجت عليخانى شهردار

wwسعيد مهرابى دلجو
w.
ha
me
da
np
ay
am
.co
m



107 ورا - ارد ۱۴۰۰ ه  ورا - ارد ۱۴۰۰و ه  و

نبى اله معصومى
عضوشورا

ولى زارعى
خزانه دار

كاووس عبدالهى
نايب رئيس

جهانبخش قبادى
رئيس شورا

منوچهر معصومى
عضو شورا

1-احداث پارك كودك در جنب ايستگاه گاز شهر آجين 
2-نصب مجموعه ورزشى واقع در بلوار امام على(ع)

3-كاشت نهال درختان بالغ بر 13 هزار اصله نهال (از سال 1396 الى 1399)
4-آبيارى فضاى سبز شهرى با تانكر 5000 ليترى 

5- رنگ آميزى جداول و سرعتگاه ها و خطوط عابر پياده بالغ بر 9000 مترمربع 
(از سال 1396 الى 1399)

6-دفن بهداشتى پسماند، كه روزانه 2 تن توليد زباله در شهر آجين داريم.
7-ديوارنويسى سطح شــهر بالغ بر 3000 مترمربع با اشعار مذهبى، فرهنگى 

و اجتماعى 
8- اصالح كانال آبرسانى كشاورزان شهر آجين جهت تسهيل در آبيارى (تأمين 

بيل مكانيكى براى كانال بنجو)
9-اليروبى آبراهه ها و مسيل ها در سطح جهت پيشگيرى از خطرات احتمالى 

بروز سيالب 
10-برف روبى و پاشــيدن ماسه و نمك در معابر پرتردد سطح شهر و تسهيل 

در عبور و مرور
11-پروژه جدول گذارى كوچه 15 خرداد، به طول 200 متر 

12- پروژه جدول گذارى كوچه بدر، به طول 100 متر
13- پروژه جدول گذارى كوچه قدر، به طول 100 متر
14- پروژه جدول گذارى كوچه غدير، به طول 120 متر

15-جدول گذارى كوچه هاى معلم، رازى و توحيد، به طول 400 متر 
16-پروژه جدول گذارى كوچه مسجد جامع، به طول 200 متر

17- پروژه جدول گذارى باغات، به طول 300 متر
18- جدول گذارى ادامه بلوار امام على(ع)، به طول 200 متر

19-پروژه رمپ و پله كوچه شهيد على اشرف معصومى، به طول 50 متر 
20- پروژه رمپ و پله كوچه شهيد جعفر معصومى، به طول 25 متر 

21- پروژه ديوار چينى، كف سازى كانال خيابان شهيد صياد شيرازى، به طول 
400 متر 

22-پروژه لكه گيرى با آســفالت در خيابان مروج و كوچه هاى ارغوان، وحدت 
و نصر 

23-مشخصات پروژه روكش آسفالت خيابان شهيد امجديان، مساحت 3500
مترمربع

24-پروژه روكش آسفالت خيابان شهدا، شهيد قدرت اله معصومى، به مساحت 
2400 مترمربع 

25- پروژه روكش آسفالت خيابان شهدا،  به مساحت 600 مترمربع 
26- احداث ساختمان آتش نشانى، به مساحت 1200 مترمربع 

27- پــروژه جابجايى فيبر نورى و كابل مســى، به طول 400 متر (جنب تپه 
ستران) و بازگشايى معبر 6 مترى به طول 25 متر 

28- پروژه خاكبردارى ترانشــه بلوار امام علــى(ع) به طول 450 متر (جنب 
تپه ستران)

29- پروژه احداث قطعه جانبازان، به مساحت 300 مترمربع 
30- پروژه اســتقرار پل هاى فلزى در معابر سطح شهر آجين، بالغ بر 30 فقره 

پل فلزى 
سال 1397

31-پروژه جدول گذارى خيابان رسالت به طول 500 متر، به صورت كاتيو
32- پروژه جدول گذارى خيابان شــهيد كاظمى، به طول 400 متر، به صورت 

نهرى 
33- پروژه جدول گذارى كوچه سلطان مراد زاده، به طول 140 متر، به صورت 

كاتيو 
34-پروژه جدول گذارى كوچه مرتضى كرمى، به طول 90 متر، به صورت كاتيو 
35- پروژه جدول گذارى خيابان شــهيد قدرت اله معصومى، به طول 25 متر، 

به صورت كاتيو 

36-پروژه جدول گذارى كوچه كارون، به طول 200 متر، به صورت كاتيو 
37- پروژه جدول گذارى كوچه اروند، به طول 150 متر، به صورت كاتيو 

38- پروژه احداث پل محله ســيد اجاقى، به مساحت 35 مترمربع، به صورت 
كامًال مهندسى باعث بازگشايى مسير محله سيد اجاقى ها به خيابان اصلى 

39-پروژه تعريض 2 عدد از پل هاى ستران، به مساحت 80 مترمربع، پلى كه 
با عرض 6 متر بوده و از هر طرف 8 متر طول، جمعاً 16 متر اضافه كرديم.

40- پــروژه تعريض پل محله معصومى ها، به مســاحت 15 مترمربع، پلى به 
عرض 10 متر و طول 6 متر، جمعاً 12 متر اضافه كرديم.

- پروژه تعريض خيابان رســالت و تخريب و آواربردارى 5 واحد ســاختمانى 
داراى تعريض و بازگشايى معبرى كه بيش از 20 سال بالتكليف مانده بود و از 

خواسته هاى مهم مردمى بود.
تخريب 

- تخريب، خاكبردارى و تعريض بن بســت شــهيد رضايــى يكى از بافت هاى 
فرسوده و محل تجمع معتادين و...

41-پروژه زيرسازى آسفالت خيابان امام على(ع)، به مساحت 3000 مترمربع 
42-پروژه زيرسازى آسفالت كوچه شورا، به مساحت 105 مترمربع 

43- پروژه زيرســازى آسفالت كوچه حضرت على اصغر(ع) ، به مساحت 300
مترمربع 

44- پروژه زيرسازى آسفالت كوچه ارغوان، به مساحت 2000 مترمربع 
45- پروژه زيرسازى آسفالت خيابان رسالت، به مساحت 1700 مترمربع 

46- پروژه زيرســازى آســفالت خيابان شــهيد كاظمى، به مساحت 6600
مترمربع، يكى از معابرى مى باشــد كه ســاالنه 400 دانش آموز در اين مسير 

رفت و آمد دارند.
47- پروژه استقرار گلدان هاى بتنى، به مساحت 450 مترمربع 

48-ساماندهى روز بازار شهر آجين 
49-برگزارى مانور آتش نشــانى به مناسبت روز آتش نشان با حضور جمعيت 
هالل احمر، آتش نشــانى، اورژانس و فرماندارى شهرستان اسدآباد و بخشدارى 

پيرسلمان (از سال 1396 الى 1399)
50-بازديد جناب آقاى دكتر جمالى نژاد (معاون محترم عمرانى وزارت كشور و 
رئيس محترم سازمان دهيارى ها و شهردارى هاى كشور) از پروژه هاى عمرانى 

شهردارى آجين 
سال 1398

51-آمادگى شبانه رزوى پرسنل شــهردارى آجين به منظور مقابله با نزوالت 
شــديد جوى و سيالت فروردين 1398، كمترين خســارت زيرساختى شهر 

آجين داشت، تشكيل 114 پرونده خسارت وارده و صدور پروانه رايگان.
52-پروژه آسفالت ريزى خيابان شهيد كاظمى، به مساحت 6600 مترمربع.
53- پروژه آسفالت ريزى خيابان امام على(ع)، به مساحت 3000 مترمربع.

54- پروژه آسفالت ريزى خيابان رسالت، به مساحت 1700 مترمربع.
55- پروژه آسفالت ريزى كوچه شورا، به مساحت 105 مترمربع.

56- پروژه آسفالت ريزى كوچه وحدت، به مساحت 200 مترمربع.
57-جابه جايى تابلو و تعويض تمثال مبارك شــهداى واالمقام در ورودى شهر 

آجين 
58-برگزارى ميز خدمت در مســجد جامع شــهر آجين بــا حضور مهندس 
درويشى (فرماندار محترم شهرستان اسدآباد) و مديران و كارشناسان محترم 

ادارات شهرستان 
سال 1399

59-ضدعفونى و گندزدايى سطوح مختلف شهر آجين به منظور پيشگيرى و 
كنترل ويروس كرونا، كه كمترين فوتى كرونا (4 نفر) در ســطح اســتان شهر 

آجين داشت.
60-اهدا اقالم بهداشتى به پرسنل شهردارى و 6000 ماسك رايگان به عموم 

مردم به منظور پيشگيرى از ابتال به ويروس كرونا 

61- پروژه جدول گذارى الين كندور، به طول 100 متر، به صورت نهرى 
62- پروژه جدول گذارى كوچه غدير، به طول 115 متر، به صورت كاتيو 
63- پروژه جدول گذارى كوچه واليت، به طول 110 متر، به صورت كاتيو

64- پروژه جدول گذارى كوچه مســجد جامــع، به طول 130 متر، به صورت 
كاتيو

65- پروژه جدول گذارى كوچه شــهيد قدرتــى، به طول 110 متر، به صورت 
كاتيو

66- پروژه جدول گذارى كوچه شورا، به طول 50 متر، به صورت نهرى (كوچه 
رستم قاسمى)

67- پروژه جدول گذارى كوچه شــهيد معصومى، به طول 50 متر، به صورت 
كاتيو

68- پروژه جدول گذارى كوچه نصرتى، به طول 30 متر، به صورت كاتيو
69- تسطيح پياده رو در نقاط مختلف سطح شهر 

70-ديواركشــى و فنس كشــى پل محله معصومى ها (ســاماندهى پل محله 
معصومى ها) براى عدم ريختن فضوالت حيوانى در داخل رودخانه

71-طرح تغيير شكل هندسى ميدان امام على (ع) توسط مهندسين مشاور و 
تصويب آن توسط شوراى ترافيك شهرستان 

72-بازديد و كارشناسى جناب ســرهنگ فريدى (رئيس محترم راهنمايى و 
رانندگى شهرستان) از روند اصالح هندسى ميدان امام على(ع) شهر آجين 

73-پروژه جنگل كارى 50 هكتارى ستران با همكارى منابع طبيعى شهرستان 
و ارتقاى سرانه فضاى سبز شهرى 

74-پــروژه چمــن مصنوعــى بــا همــكارى اداره تربيــت بدنــى و آمــوزش و 
پــرورش شهرســتان و پيگيــرى صددرصــدى توســط شــهردارى و شــوراى 

اســالمى بــود.
75-با مصوبه شــوراى اسالمى شــهر آجين، يكى از خيابان هاى اصلى شهر، 

بنام سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليمانى نامگذارى گرديد.
76-نصب گوى رنگى بر روى خطوط فشــار قوى به منظور در فرود بالگرد، 

همچنين تأييد سه راهى آجين به عنوان پد بالگرد در مواقع بحران 
77- اســتقرار پايه چراغ، به منظور روشــنايى بلوار گلزار شهدا با همكارى 

مديريت توزيع برق شهرستان اسدآباد 
78-نشست جناب آقاى حاج كيومرث سرمدى (نماينده محترم شهرستان) 
و جناب آقاى مهندس اسدى (شهردار محترم شهر آجين) به منظور بررسى 
و رفع مشــكالت شهر آجين با جناب آقاى دكتر جمالى نژاد (معاون محترم 

عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزير كشور)
79-در اختيار قراردادن ماشين آالت و تجهيزات شهردارى در اختيار فعاالن 
ورزشى جهت تعمير و بازسازى زمين فوتبال خاكى شهر به مدت يك هفته 
80-حل معارضين و خسارت ديدگان پروژه راه دوم و جلب رضايت ايشان 

81-نايل شــدن به پيشــرفت 70 درصدى پروزه بزرگ ساختمان شهردارى 
و آتش نشــانى شــهر به متراً 1600مترمربع در 3 طبقه و نويد تكميل طبقه 

همكف و استقرار در آن در ماه هاى آينده 
82-برگزارى تمامى مراسمات ملى و مذهبى در طول سال 

83- همــكارى ويژه با مصالح و تجهيزات عمرانى بــا اداره ورزش و جوانان 
جهت راه اندازى چمن مصنوعى شهر 

84-در اختيار قرار دادن مصالح و ماشين آالت شهردارى از ابتداى تا تكميل 
غسالخانه آرامستان 

85- همــكارى با مردم جهت دفن اموات و خدمات ويژه به آرامســتان هاى 
شهر 

86- همكارى با ادارات شــهر جهت تســهيل در ارائــه خدمات به مردم در 
تمام زمينه ها 

87-همكارى هاى مالى و تجهيزاتى ويژه و به بهترين وجه به كتابخانه  شــهر 
جهت ارتقاى سطح فرهنگى شهر 

گزارش عملكرد 4 ساله شهردارى آجين (1396-1400)
 عمران و شهرسازى:

1ـ  عمليــات لكه گيرى ، ترميم و آســفالت ريزى معابر 
ســطح شهر به ويژه معابر شهرك فرهنگيان ، خيابان آيت 
الــه نورى و خيابان شــهيد چمران و ... بــا هزينه بالغ بر 

41/500/000/000 ريال
2ـ انجــام عمليات ترميم جداول و جــدول گذارى معابر 
ســطح شهر به ويژه شــهرك فرهنگيان و كميل شرقى با 

هزينه بالغ بر 9/500/000/000 ريال
3ـ انجام عمليات زيرسازى معابر سطح شهر به هزينه اى 

بالغ بر 5/500/000/000 ريال
4ـ مناسب سازى معابر جهت عبور معلولين و جانبازان با 
نصب پل و همچنين نصب تابلو عالئم تردد درهشت نقطه 

از سطح شهر با هزينه بالغ بر 167/000/000 ريال
5ـ صدور 58 مورد پروانه ساختمانى

6ـ ديواركشى و تكميل سرويس بهداشتى باغ رضوان
7ـ انجام تعميرات عمرانى در ســرويس هاى بهداشــتى 

بوستان ملت 
8ـ تعريض و ساماندهى خروجى شهر رزن به سمت تهران

9ـ توســعه شــهربازى شــهردارى رزن واقع در بوستان 
ملت با نصــب تجهيزات جديد و ســرمايه گذارى بالغ بر 

12/000/000/000 ريال
10ـ همكارى با كانون بازنشســتگان كشورى در خصوص 
احــداث يك باب خانه اميد براى بازنشســتگان در تقاطع 
خيابان كارمند و خيابان شورا كه با حضور وزير محترم كار 

كلنگ احداث آن به زمين زده شد.
11ـ ساخت و نصب 30 مورد پل فلزى جهت معابر عمومى
12ـ تعميرات پل هاي فلزي سطح شهر بيشتر از 50 مورد
13ـ توافق با تعاونى مسكن سيمان هگمتان و نهايى شدن 
طرح تفكيكى وهمزمان شــروع عمليــات عمرانى و آماده 

سازى كوى شهرك سيمان 
14ـ آغاز عمليات عمرانى جهت مســير گشايى و تفكيك 

اراضى دور ميدان شهداء بعد از سه دهه انتظار اهالى
15ـ شــروع عمليات زير ســازى خيابان 12 مترى غربى 

شهرك فرهنگيان
16ـ شــروع عمليات زير سازى ادامه ضلع شمالى خيابان 

شهيد چمران تا اتصال آن به مسكن مهر شهر رزن
17ـ اخذ گواهينامه استاندارد يكساله براى جايگاه سى ان 
جى شهردارى رزن در راستاى ايمن سازى جايگاه با هزينه 

بالغ بر 900/000/000 ريال
18ـ اصالح جاليز در پيــاده رو ضلع غربى بلوار امام ره از 
ورودى خيابان شهيد توكلى تا ورودى خيابان شهيد ستار 

ابراهيمى
19ـ ســاخت ســالن و خريد ســردخانه دو كشوئى ويژه 

نگهدارى موقت اموات براى غسالخانه باغ رضوان 
20ـ احداث مجتمع اقامتى، خدماتى، رفاهى و تفريحى با 
مشــاركت بخش خصوصى با اعتبار 55 ميليارد ريال در 3

فاز در پارك ملت شهر رزن
21ـ اجراى رفيوژ وســط بلوار امام خمينى (ره) از ميدان 

شهدا تا سه راهى قروه
22ـ تكميل و بهره بردارى از ســالن انتظار سرپوشــيده 

شورا مصداق مشاركت حداكثرى
 فرا رسيدن سالگرد تاسيس نهاد مردمى شورا يادآور تحقق امر مشاركت حداكثرى مردم در تعيين سرنوشت خود و جامعه است.

شكل گيرى نهاد شورا ريشه در آموزه هاى دينى ما و برگرفته از تعاليم الهى و توصيه موكد دين مبين اسالم در جهت همفكرى و مشورت در امور است و در واقع فرايند واگذارى امور به مردم و نقش آفرينى شهروندان در تعيين 
سرنوشت خويش است.

شورا زبان گوياى مردم در برابر مسئوالن و نهادهاى مختلف محسوب مى شوند و اعضاى شورا به عنوان وكالى مردم پيگير مسائل و مشكالت موكلين خود هستند.
يقيناً خدمت بى منت به ملت عزيز ايران اسالمى در لباس عضويت در شوراها، توفيقى بزرگ براى منتخبين و معتمدين مردم است كه بايد از لحظه لحظه آن در راستاى عمل به وظايف قانونى خود استفاده ببرند.

انتخابات ، هم حق ملت است، هم يك وظيفه ى ملى است. حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوى آحاد مردم، يك مشاركت در سرنوشت كشور است.
شوراى اسالمى شهر رزن فرا رسيدن نهم ارديبهشت ماه سالگرد تاسيس نهاد مردمى شورا را به تمامى اعضاى شوراهاى اسالمى شهر و روستاى كشور بويژه شوراهاى اسالمى شهر و روستا در شهرستان رزن و درگزين كه با كفايت 

و درايت براى آبادانى شهر و روستاى منطقه خود قدم برمى دارند تبريك و تهنيت عرض مى نمايد.
شوراى اسالمى شهرستان رزنتوفيقات روزافزون همه همكاران عزيز شورا در راستاى خدمت رسانى مطلوب و بى منت به شهروندان عزيز را از خداوند منان خواهانيم.

                                4 سال فعاليت شهردارى در رزن

غسالخانه آرامستان شهر رزن
23ـ اجراى سنگ نماى دور درياچه پارك ملت

24ـ اجراى عمليات آماده سازى و زيرسازى خيابان جديد خليج فارس
25ـ احداث وضوخانه در كوچه جنب مسجد جامع

 خدمات شهرى:
1ـ ضد عفوني مرتب مساجد - سطح شهر - سرويس هاي بهداشتي عمومي - باكسهاي 
زباله - تاكســي هاي درون شــهري و برون شــهري - ورودي ادارات -جايگاه عرضه 
ســوخت - معابر پرتردد - باغ رضوان و غسالخانه - پاساژهاي سطح شهر- خودپردازها 

- ايستگاههاي تاكسي و ... بر اساس دستورالعمل بهداشتى مبارزه با ويروس كرونا
2ـ شن ريزي محل حفاري هاى فاضالب و رفع موانع عبور و مرور در معابر سطح شهر 

3ـ برداشت نخاله هاي موجود در زمين هاي خاكي سطح شهر
4ـ مخلوط ريزي در شهرك شهرداري - شهرك فرهنگيان - خ فرهنگ - جانبازان - خ 

انديشه - مسير راه زباله
5ـ زيرسازي و آماده سازي معابر شهرك فرهنگيان جهت آسفالت ريزي 

6ـ خدمات رســاني به متوفيان كه بر اثر كرونا فوت نموده اند (حمل اموات و تغســيل 
و تدفين)

7ـ تهيه دپو شن حدود 400 تن براي استفاده در زمستان 

 فضاى سبز و زيبا سازى شهرى:
1ـ كاشت گل و گياهان زينتى در بوستانها و زيبا سازى معابر سطح شهر 

2ـ رنگ آميزى و تعويض لوازم روشنايى پايه چراغهاى بلوار امام (ره)
3ـ كاشت گل و گياهان زينتى فصلى بهاره و تابستانه 

4ـ نصب مجموعه بازى كودكان در پارك بانوان
5ـ نصب المان شهرى من رزن را دوست دارم به همراه نورپردازى زيبا

6ـ نصب المانهاى نوروزى-رنگ آميزى مبلمان شهرى و پاركى و.... در راستاى استقبال از 
بهار

7ـ ضدعفونى مرتب تجهيزات و لوازم شــهربازى پارك ملت- لوازم تفريحى و ورزشى 
موجود در بوســتانها و معابر-نمازخانه و ســرويس هاى بهداشتى پارك ملت به جهت 

مبارزه با ويروس كرونا
8ـ مبارزه شــيميايى (سمپاشى) بر عليه آفات نباتى درختان معابر و بوستانهاى سطح 

شهر
9ـ خريد و نصب و ريسه هاى جديد در بلوار امام (ره) به تعداد 80 مورد

10ـ هرس سياه (زمستانه) درختان معابر
11ـ اجراى ادامه پروژه فضاى سبز خيابان شهيد چمران

 روابط عمومى و امور فرهنگى:
1ـ تهيه تصاوير و اطالع رسانى عملكرد شهردارى رزن در خصوص كرونا 

2ـ تهيه مطالب آموزشى در خصوص كرونا و اطالع رسانى عمومى در فضاى مجازى و 
نصب بنر در معابر سطح شهر

3ـ راه اندازى پويش مردمى نه به مزارســتان - نه به ســيزده بدرو نه به مســافرت در 
فضاى مجازى و نصب بنر

4ـ تزئين سردرب اداره و معابر سطح شهر در مناسبتهاى ملى و مذهبى
5ـ اجراى طرح در خانه بمانيم و كتاب بخوانيم در ايام قرنطينه

6ـ هماهنگى برگزارى نشست خبرنگاران با اعضاى شوراى اسالمى شهر و شهردار
7ـ آموزش قوانين شــهردارى و حقوق شــهروندى در قالب طــرح (آيا مى دانيد؟) در 

فضاى مجازى 
8ـ برگزارى جشن شب عيد غدير و انجام برنامه نورافشانى

9ـ اجراى اختصاصى جشــن عيد قربان و غدير در محل پارك شــهر با اجراى برنامه 
هاى شاد و متنوع

10ـ برگزارى دعاى ندبه در پارك شهر با حضور گسترده مردم همراه با صرف صبحانه
11ـ برگزارى هر ســاله جشن نيمه شعبان همراه با برگزارى برنامه هاى شاد و متنوع 

و غيره در سطح شهر
ــا  ــتن آن ب ــه داش ــزه نگ ــط زيســت و پاكي ــدارى از محي ــگ نگه ــج فرهن 12ـ تروي
برگــزارى مســابقه جمــع آورى زبالــه هــا از طبيعــت در روز طبيعــت و تحويــل دادن 
ــداء  ــارك ملــت و اه ــى شــهردارى در پ ــه نيروهــاى خدمات ــه هــاى شــخصى ب زبال

جوايــز بــه مــردم
13ـ استقبال از مسافرين نوروزى در پارك ملت همراه با موسيقى اصيل محلى

14ـ گراميداشت ياد شهداء دهه فجر با حضور در منزل شهيد احمدى
15ـ ايجاد نمايشــگاه محلى در پارك ملت در ايام تابستان با اجراى مراسم اقوام ايران 

زمين 
16ـ تجليل از كاركنان شــهردارى به مناســبت هاى مختلف (روز زن ، روز مرد ، روز 

مهندس و ...)
ــادواره شــهداى شهرســتان رزن در روز  ــزارى ي ــه در برگ 17ـ مشــاركت همــه جانب

27 آذر 
18ـ برگزارى اولين جشــنواره نوروزى و ايجاد نمايشــگاه صنايع دستى شهرستان در 

پارك ملت همراه با مراسم شاد و مفرح
19ـ برگزارى جشنواره خوشه هاى طالئى به مناسبت افزايش توليد گندم در شهرستان 

با همكارى فرماندارى ، بهزيستى ، جهاد كشاورزى و ...

گزارش آنچه كه مديريت شهرى 
با شورا به سرانجام رساند
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 ساخت جايگاه سى ان جى شهر قروه درگزين 

با توجه به نياز ضرورى شــهر به جايــگاه CNG ادامه روند 
ســاخت و عمليات عمرانى آن شامل: قالب بندى، بتن ريزى، 
ساخت ســايبان و تامين روشــنايى جايگاه از جمله اقدامات 
شهردارى در سال گذشته بوده است و در سال جارى عمليات 
ســاخت ســاختمان ادارى اين پروژه با پيشرفت فيزيكى 70
درصدى ادامه دارد و تجهيزات و دستگاه هاى مورد نياز جايگاه 
خريدارى و تا چند روز آينده در محل نصب خواهد شــد. الزم 
به ذكر است اين دستگاه هاى و تجهيزات و ساخت ساختمان 
ادارى بــا اعتبارى بالغ بــر 80/000/000/000 ريال در حال 

انجام مى باشد.
  بهره بردارى از المان چرتكه ميدان بازار وليعصر(عج)
طرح فرآخوان اين ميدان در سال جارى از بين 11 طرح نهايى 
ارســالى رســيده به واحد فنى شــهردارى،                پس از 
جلسه هاى كارشناســى و اخذ مجوز از شوراى اسالمى شهر 
يك طرح با توجه به قدمت بازار و شرايط محيطى انتخاب و با 
مجرى طرح عقد قرارداد شــد كه عمليات عمرانى احداث اين 
المان در محل كارگاه شــروع                       و پس از آماده 
سازى عمليات عمرانى اين پروژه ( المان چرتكه) در محل بازار 
وليعصر نصب گرديد. گفتنى است تملك، بازگشايى، محوطه 
سازى و سنگ فرش اين ميدان به اتمام رسيده است. اين پروژه 

با اعتبارى  بالغ بر 1/500/000/000 ريال انجام شده است.
راستاى  در  زيباســازى  و  عمرانى  عمليات  اجراى   

ساماندهى مبادى ورودى شهر در سال جارى 
در راستاى ساماندهى مبادى ورودى هاى شهر با توجه به ارتقاء 
بخش قروه درجزين به شهرستان، لزوم توسعه و گسترش شهر 
قروه و همچنين زيباسازى ورودى هاى شهر، عمليات عمرانى 
توسعه شهر و محدوده شــهرى از جمله جدول گذارى رفيوژ 
وســط، رنگ آميزى جداول، كاشت گل، گياه و درخت، تامين 
روشنايى ورودى شــهر و نيز نصب المان هاى تزئينى و سازه 
فلزى قروه سيتى و ... از سمت بلوار شهداء از سال هاى گذشته 

انجام شده است.
در راستاى ساماندهى و تعريض ورودى شهر از سمت روستاى 
نير برنامه ريزى جهت تملك بخشى از زمين هاى مزروعى بالغ 
بر 10000 مترمربع در دستور كار شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر بوده و مذاكره با مالكان زمين هاى ياد شده در حال انجام 
مى باشد كه بالغ بر 70 درصد زمين هاى مذكور تملك گرديده 
است. گفتنى اســت زمين هاى مذكور در ادامه كمربندى فاز 
سوم واقع شده كه مقدارى از اين زمين ها از سال هاى گذشته 

تملك و بازگشايى شده است.
در ادامه ساماندهى ورودى شهر از سمت بلوار شهداء، بلوار شهيد 
مفتح و خيابان شهيد صدوقى سه تابلو خوش آمدگويى بزرگ با 
اعتبارى بالغ بر يك ميليارد ريال نصب گرديده است.و همچنين در 
راستاى زيباسازى منظر شهرى نقاشى هايى با موضوعات مختلف 

در جداره هاى ورودى شهر صورت گرفته است.
 بهره برداري از كنارگذر شــهر قــروه درگزين با 

اعتباري بالغ بر 35 ميليارد ريال در سال 97
پروژه كمربندى فاز دوم شــهرك فرهنگيان با حضور استاندار 
محترم و مسئولين اســتانى و شهرستانى با هزينه اي بالغ بر 
35/000/000/000 ريال در ســال 97 كه طــول اين پروژه  
1/5 كيلومتر و با مســاحت 36000 مترمربع مى باشد به بهره 

بردارى رسيد. 
 احداث سرويس بهداشتى 

 در بازار روز شهر قروه درگزين 
در راستاى تامين دسترسي به سرويس هاي بهداشتي پاكيزه، 
خدمات دهى و ايجاد رفاه براى شهروندان، سرويس بهداشتى 
5 چشــمه (2 چشمه زنانه 3 چشمه مردانه) در بازار روز شهر 
قروه با اعتبارى بالغ بر 600/000/000 ريال را اواخر سال 96

احداث نموده و مورد بهــره بردارى عموم قرار گرفت. بازاريان 
شــهر قروه با مشاركت شهردارى و شــوراى اسالمى اقدام به 
ساخت سرويس بهداشــتى بازار وليعصر كه هم اكنون نيز در 
حال احداث مى باشد نموده كه با ساخت و تكميل آن، تعداد 
سرويس بهداشتى هاى سطح شهر به 4 فقره سرويس افزايش 

مى يابد.
 فعاليت هاى خدمات شــهرى و زيباسازى مبلمان 

شهرى و فضاى سبز 
از ســال 96 تاكنون 3 عدد دوربين كنترل و نظارت شهري در 
سطح شــهر نصب گرديده كه اين   دوربين ها در ميدان امام 
خميني (ره) و ميدان شــهيد مدني و ميدان شــهداء نصب و 
همچنين اتاق مانيتورينگ در دو نقطه از شهر با اعتبار پنجاه 

از اجراى پروژه هاى عمرانى تا كسب رتبه برتر در استاناز اجراى پروژه هاى عمرانى تا كسب رتبه برتر در استان
 باتوجه به تحقق ســند برنامه راهبردى،شاخص پروژه هاى عمرانى،غفعاليت ها و عملكرد سال مجموعه شهردارى قروه درگزين در جلسه شورا برنامه ريزى و توسعه استان همدان ودر بين شهردارى هاى 
استان همدان موفق به كسب عنوان شهردار برتر استان همدان در ارزيابى عملكرد سال 98 شده است.همچنين اين شهردارى موفق به دريافت لوح تقدير از استاندار همدان در جمع شهرداران و مديران حوزه 

معاونت عمرانى استاندارى بوده است.

  خدايا چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشى و ما رستگار 

مشورت، يكى از مسائل بسيار مهم در دين مبين اسالم است، به گونه اى كه در 
جامعه اســالمى، رهبران به مشورت كردن با افراد با صالحيت امر شده اند. در اين مقاله، 

نويســنده محترم به مناسبت روز شوراها، به جنبه هاى گوناگون شورا و مشورت از ديدگاه اسالم 
پرداخته است.

انسان، موجودى اجتماعى است كه نيازها و خواسته هاى او جز با همكارى و تبادل نظر فكرى ديگران برآورده 
نمى شود. نوآورى هاى بزرگ و بهره بردارى از آنها، حاصل كمك و هم فكرى انسان ها با همديگر است.

پيشــرفت دانش و فن آورى، ضرورت اين كار جمعى و تبادل اطالعات را ميان انسان ها، ملت ها و دولت ها بيشتر 
نمايان مى ســازد. تصميم گيرى هاى اجتماعى در جنبه هاى گوناگون سياســى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى زمانى 
دقيق تر و درست تر خواهد بود كه افراد صاحب نظر در تنظيم آن بيشتر شركت كنند و از نظرخواهى و تبادل انديشه 
هاى گوناگون بهره گرفته شود. برخورد انديشه ها به صورت صحيح و پيوسته، مى تواند نارسايى هاى تصميم گيرى و 

اجرا را از بين ببرد و نتايج به دست آمده را هر چه كامل تر و دقيق تر كند.
سخن شهردار

در راستاى مشاركت توده مردم مسلمان ايران در تعيين سرنوشت خويش، امام خمينى رحمه اهللا در نهم ارديبهشت 
ماه 1358، فرمان تاريخى خويش را مبنى بر تثبيت حاكميت ملت ايران بر سرنوشت خويش و تشكيل شوراهاى 

اسالمى به شوراى انقالب، اعالم كرد:
در جهت استقرار حكومت مردمى در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورت هاى 

نظام جمهورى اسالمى است. الزم مى دانم بى درنگ به تهيه آيين نامه اجرايى شورا، براى اداره 
امور محل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابالغ نماييد تا 

دولت بالفاصله به مرحله اجرا درآورد.

نگاهى به عملكرد چهارساله شهردارى و شوراى اسالمى قروه درگزين از سال 96 تا بهمن ماه سال 99
 فعاليت هاى عمرانى 

احداث و بهره بردارى از پارك بانوان در سال 99
پارك بانوان براى استفاده بانوان گرامى در فضايي  به مساحت 3000 مترمربع 

و با اعتبار بالغ بر 9/500/000/000 ريال تكميل و به بهره بردارى رسيد.
اين پروژه همزمان با دهه كرامت و خجســته ســالروز والدت حضرت فاطمه 
معصومه و روز دختر با حضور مديركل امور بانوان و خانواده استاندارى همدان، 
نماينده شهرستان هاى درگزين و رزن در مجلس شوراى اسالمى، امام جمعه، 
فرماندار، بخشــدار مركزى شهرستان درگزين، مســئولين و با حضور پرشور 
بانوان شريف شهر قروه و با اجراى برنامه هاى ورز شى و سخنرانى مسئولين 

افتتاح شد.
اين پارك از امكاناتى نظير كيوسك مجهز جهت آسايش بانوان،اتاق نگهبانى، 
مجموعه بازى پلى اتيلن، ست ورزشى بزرگساالن، زمين واليبال، دو ميدانى، 
پيســت دوچرخه ســوارى، اســكيت، بدمينتون و ... و از فضاى بسيار زيبا با 

درختان    و جداره هاى نقاشى و رنگ آميزى شده بهره مند مى باشد.

 جدول گذاري و تعويض جداول در سطح شهر  
جدول گذاري و تعويض جداول فرســوده كوچه ها و خيابان ها از ســال 96
تاكنــون بالغ بر 12750 متر طول و با اعتبارى بالــغ بر 15/650/000/000

ريال از جمله جدول گذارى انتهاى بلوار امام خمينى(ره)، ادامه جدول گذارى 
ورودى شــهر از سمت بلوار شهداء، انتهاى خيابان شهردارى روبروى شهرك 
پرديسان، جدول گذارى                روبروى پارك وليعصر(عج)، خيابان خليج 

فارس، خيابان حوزه علميه و ... انجام شده است.
 لكه گيرى و آسفالت ريزى معابر سطح شهر 

آســفالت ريزى، روكش آســفالت و لكه گيرى معابر ســطح شهر از سال 96
تاكنون بالغ بر 25200 تن و بــا اعتبارى بالغ بر 50/725/000/000 ريال از 
جمله آســفالت ريزى انتهاى بازار وليعصر، خيابان عباسپور، خيابان گلستان 
خيابان شهيد احمدى، بلوار شهيد مفتح و روكش آسفالت بلوار شهيد مفتح، 
بلوار شهدا، بلوار ابن سينا و لكه گيرى هاى معابر سطح شهر انجام شده است.

*تملك و بازگشايي معابر

در راســتاى طرح بازآفرينى شهر از سال 96 تاكنون تعداد 25 فقره از امالك 
واقــع در طرح تعريض تملك و تخريب گرديده و بازگشــايي اين معبرها در 
راستاى بهبود عبور و مرور شهروندان على الخصوص در محدوده بازآفرينى با 
اعتباري بالغ بر 15/000/000/000 ريال صورت گرفته اســت كه با مشاركت 

و همكارى شهروندان فهيم شهر قروه بازگشايى اين معابر انجام شده است.
*كلنگ زنى فاز سوم كمربندى در سال جارى (تكميل رينگ كامل 

شهرى با تكميل پروژه) 
تملك فاز سوم كمربندي شهر حدود 2/5 كيلومتر كه در برنامه هاى اولويت 
دار مى باشــد و مقدارى از زمين هاى اين كمربندى تملك شــده است و در 
صورت اتمام اين پروژه،رينگ كامل شهري احداث خواهد شدو اعتبارات جهت 

اجراى پروژه در حال پيگيرى مى باشد.
كلنگ زنى اين پروژه در هفته دولت سال جارى با حضور معاون محترم وزير 
راه و شهرسازى و مسئولين استانى             و شهرستان به به طول 2 كيلومتر 

و پيش بينى اعتبار 180/000/000/000ريال انجام شد.

ابوالفضل عبادى 
عضو شورا

وحيد شجاعى
 عضو شورا

مصطفى كريمى مخصوص 
عضو شورا

اصغر مرادى 
نائب رئيس شورا شهر

1/250/000/000 ريال راه اندازي شده است. 
از فعاليت هاى مهم 4 ســاله خدمات شهرى و زيباسازى مبلمان شهرى مى توان به 
خريد و نصب 12 عدد آالچيق و 300 متر كفپوش در پارك گلستان جهت رفاه حال 
ميهمانان، مســافران و خانواده ها، خريد 5 مجموعه بازي كودكان و نصب در پارك 
هاي ســطح شهر  وهمچنين نقاشي و زيباســازي منظر شهري در 8 نقطه از شهر، 
نصب 25 المان شــهداى واالمقام شــهر قروه درگزين در انتهاى بلوار شهيد مفتح، 
خريد و نصــب 24 عدد پايه چراغ بزرگ در بلوارامام خمينــى (ره) و 29 عدد پايه 
چراغ و چراغ تزئينى در بلوار معلم، نصب 4 عدد چراغ روشــنايى 6 مترى در ميدان 
شــهيد مدنى،خريد 55 عدد سطل زباله در ســطح شهر و نيز نصب تابلوهاى بزرگ 
راهنماى مسير به مناسبت ارتقاء به شهرستان در سطح شهر، ساخت  و نصب 2 عدد 
تابلوى خوش آمدگويى در ورودى شهر از سمت روستاى نير و در ورودى شهرستان 
از ســمت روستاى اميريه، خط كشــى معابر،رنگ آميزى جداول و سرعت گيرهاى 
ســطح شهر، خريد المان هاى فلزى ماه و ســتاره و نصب در بلوار امام خمينى(ره) 
و بازار وليعصر(عج)، نصب المان فلزى قروه ســيتى در ورودى شــهر از سمت بلوار 
شــهداء، رنگ آميزى  و نقاشى ســطل هاى زباله شهرى  مجموعاً با اعتبارى بالغ بر 

5/350/000/000 ريال اشاره كرد.
-گفتنى اســت در سال 98 همزمان با فرا رســيدن چهل و يكمين سالگرد پيروزى 
شكوهمند انقالب اسالمى و دهه مبارك فجر شهردارى اقدام به احداث المان تنديس 
امام راحل بنيانگذار كبير انقالب اسالمى در ابتداى بلوار امام خمينى (ره) با اعتبارى 

بالغ بر 000/000/ 110ريال نموده است.
-در راستاى حفظ امنيت دانش آموزان و خانواده ها شهردارى با خريدارى و نصب دال 
بتنى بر روى قنات قديمى خيابان بهار (پشــت شهردارى) با اعتبار 230/000/000

ريال نسبت به پوشاندن اين قنات اقدام نمود.
- واحد خدمات شــهرى شهردارى از ابتداى شيوع ويروس كرونا اقدام به ضدعفونى 
و گندزدايى معابر ســطح شهر، اماكن پرتردد، ورودى فروشگاه ها و مغازه ها، بانكها، 
ادارات، خودپردازها، ايستگاه هاى تاكسى و تاكسى ها، درمانگاه ها،مساجد و حسينيه 
ها، جايگاه بنزين، ســطل هاى زباله شــهرى، نانوايى هــا و ... نموده و همچنين در 
راستاى جلوگيرى از گسترش اين بيمارى اقدام به توزيع رايگان آب ژاول به ادارات و 

ارگان ها و اماكن عمومى كرده است. 
- ســاماندهي و تجهيز بهشــت منظريه از ديگر فعاليت هاي شهرداري كه شامل : 
نقاشي جداره ها، اجراي سنگ نماي ســاختمان زينبيه، نورپردازي محوطه بهشت 
منظريه، سيمان كاري و ... با اعتبار بالغ بر 2/553/000/000 ريال و با مساعدت هاي 

خيرين محترم تكميل و تجهيز شده است.
 فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى 

-كسب رتبه برتر شــهردارى قروه درگزين در بين شهردارى هاى استان همدان در 
ارزيابى عملكرد سال 1398

در جلســه شــوراى برنامه ريزى و توســعه اســتان همدان كه با حضور اســتاندار 
محترم،معاونين ايشان، فرمانداران               و مديران كل ادارات در سالن اجتماعات 
شهداى استاندارى برگزار گرديد از مديران برتر دستگاه هاى اجرايى استان تقدير شد 
كه در اين بين از مهدى اســفنديارى صالح شهردار قروه درگزين نيز به جهت كسب 
رتبه برتر    در شاخص هاى ارزيابى عملكرد سال 1398 به عنوان شهردار برتر استان 

همدان تقدير به عمل آمد.

-كســب عنوان برتر شهردار و شهردارى قروه درگزين در بين شهردارى هاى استان 
همدان با عنايت به تحقق سند برنامه راهبردى، شاخص پروژه هاى عمرانى، فعاليت 
ها و عملكرد ســال 98 و دريافت لوح تقدير از اســتاندار محتــرم همدان در جمع 

شهرداران و مديران حوزه معاونت عمرانى استاندارى بوده است. 
 كسب رتبه برتر توسط روابط عمومى شهردارى قروه درگزين  

بر اساس شاخص هاى ارزيابى عملكرد سال 98 روابط عمومى هاى استان همدان در 
ســال جاريروابط عمومى شهردارى قروه درگزين به عنوان روابط عمومى برتر استان 
همدان در زمينه انعكاس   رسانه  اى اقدامات شهردارى، پاسخگويى و اطالع رسانى، 
آشــنايى شهروندان از عملكرد شــهردارى، ارتباط با اصحاب رسانه و مطبوعات و ... 

انتخاب و معرفى شد.
 مشاركت در برگزارى جشن ها و مراسم هاى ملى و مذهبى سطح شهر 

از مهم ترين جشــن هاى برگزار شــده از سال 96 تاگنون مى توان به مراسم جشن 
ارتقاء بخش قروه درجزين به شهرســتان درگزين در ارديبهشت ماه سال 98  اشاره 
كرد كه در طول اين مراســم فرماندارى شهرســتان درگزين و همچنين بخشدارى 
مركزى شهرســتان درگزين با حضور مســئولين و مقامات استانى و كشورى افتتاح 
شــد.از ديگر برنامه ها مى توان به مشاركت و همكارى در برگزارى جشن هاى دهه 
مبارك فجر، دهه كرامت،  جشــن غدير دهه واليت، اعياد باستانى نوروز، ويژه برنامه 
هــاى محرم، ايام فاطميه، ارتحال امام خمينى (ره)، مشــاركت در برگزارى همايش 
بزرگ پياده روى خانوادگى شــهر قروه درگزين در پارك گلســتان و ساير مناسبت 
هاى ملى و مذهبى برگزار شده در سطح شهر مى باشد. شهردارى در راستاى ايجاد 
شور و نشاط در بين شهروندان اقدام به برگزارى نمايشگاه صنايع دستى و سوغات و 
هدايا و برگزارى جشن هاى شاد و متنوع    با حضور هنرمندان كشورى و استانى به 
مدت دوازده شب از عيد سعيد قربان تا عيد سعيد غديرخم در سال 97 نموده است. 
- ديگر فعاليت هاي اجتماعي پخش زنده مســابقات جام جهاني فوتبال در راستاي 
ايجاد شور و نشاط اجتماعي در بين جوانان و خانواده ها در پارك گلستان شهر قروه 
انجام و با اســتقبال پرشور شهروندان مواجه شد. برگزارى مسابقات متنوع فرهنگى 
براى شهروندان و اهداء جوائز به نفرات برتر از سال 96 تاكنون، از برنامه هاي عمومي 
شهرداري و شــوراي اسالمي برنامه ريزي و مالقات عمومي با شهروندان در مساجد 
سطح شــهر از جمله مسجد جامع، مســجد اميرالمومنين (ع) شهرك فرهنگيان و 
مسجد امام حسن مجتبي (ع) شهرك سيمان مي باشد كه در اين حضور شهردار و 
اعضاي شوراي اسالمي شهر به بيان عملكردها و فعاليت ها پرداخته و پاسخ هاي الزم 

به سواالت و مشكالت مردم داده مى شد.
  پروژه هاى در دست اقدام شهردارى در برنامه ششم توسعه

از جمله برنامه هاى اولويت دار شهردارى در راستاى برنامه ششم توسعه : تكميل و 
تجهيز پروژه مجتمع تجارى و ادارى شهردارى در برنامه هاى پيش رو بوده كه مصالح 

مورد نياز جهت تكميل اين پروژه تامين گرديده است.
در ادامه تكميل پروژه ها، احداث ميدان ورودى شــهر از سمت بلوار شهداء و احداث 

ميدان ورودى از سمت روستاى كاج در دست اقدام مى باشد.
از پروژه هاى مهم و در حال انجام شهردارى، مى توان به ساماندهى و تعريض ورودى 
شــهر از سمت روستاى نير اشــاره كرد و گفت: اين مسير از نقاط حادثه خيز هم به 
شــمار مى رفت كه خوشــبختانه با اصالح اين ورودى   از بروز تصادفات و ســوانح 

جلوگيرى خواهد شد.
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