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 :گوشه اى از مهمترين فعاليت هاى شهردارى در 4 سال گذشته*

الف- فعاليت هاى  عمرانى شهردارى دمق از نيمه دوم سال 1396 تا 5ماهه نخست سال 1400 با مجموع 
اعتبار83/000/000/000 ريال:                                    

* تملك امالك واقع در طرح هاى عمرانى شهردارى با اعتبارى بالغ بر  7/700/000/000 ريال
1-1- تملك امالك واقع در طرح تعريض خيابان انقالب  650 مترمربع تجارى و مسكونى  

2-1- تملك امالك واقع در طرح تعريض بلوار شهيد مصطفوى600 مترمربع مسكونى
3-1- تملك امالك واقع در طرح بلوار خليج فارس هزارمتر مربع زمين              

4-1- تملك امالك واقع در طرح شهرك فرهنگيان 600 مترمربع مسكونى 
* آسفالت معابر شهر به مساحت40550 مترمربع و با اعتبارى بالغ بر20/230/000/000 ريال:

1-2- لكه گيرى آسفالت معابر 12هزار مترمربع 
2-2- آسفالت كوچه هاى 6 مترى نسترن، سرو و نيلوفر يكم هزار مترمربع

3-2- آسفالت خيابان انقالب هزار مترمربع
4-2- آسفالت خيابان شهيد رجايى 4 هزار مترمربع

5-2- آسفالت خيابان 24مترى شهدا تا درمان بستر  6هزار مترمربع
6-2- آسفالت كوچه شهيد ياورى700 مترمربع
7-2- آسفالت كوچه ياس يازدهم300 مترمربع

8-2- آسفالت بلوار اصلى(اميركبير) شهرك فرهنگيان 15هزار مترمربع
9-2- آسفالت كوچه گل سرخ يكم 300 مترمربع
10-2- آسفالت كوچه نسترن سوم 250 مترمربع

  جدول گذارى معابر به طول 6270 متر با اعتبارى بالغ بر*
12/130/000/000ريال شامل:          

1-3- جدول گذارى خيابان انقالب500 متر طول جدول نهرى
2-3- جدول گذارى الين جنوبى بلوار حضرت امام(ره) 550 متر طول جدول نهرى

3-3- جدول گذارى خيابان شهيد مختارى200متر طول جدول نهرى 
4-3- جدول گذارى كوچه شهيد ياورى80 متر طول جدول كتابى

5-3- جدول گذارى الين شمالى خيابان مولوى 240متر طول جدول نهرى
6-3- جدول گذارى خيابان امام حسين(ع) 150 متر طول 

7-3- جدول گذارى شهرك فرهنگيان هزار و700 متر طول جدول نهرى و تك جدول
8-3- جدول گذارى مسكن مهر 500 متر طول جدول نهرى

9-3- جدول گذارى كوچه هاى رز يكم و دوم 200 متر طول جدول كتابى
10-3- جدول گذارى رفوژ وسط بلوار شهيدمفتح تا «سى. ان. جى»750 متر طول تك جدول گرانيتى

11-3- جدول گذارى رفوژ بلوار خليج فارس 500متر طول تك جدول 
12-3- جدول گذارى كوچه ياس يازدهم 40 متر طول جدول كتابى  

13-3- جدول گذارى كوچه شقايق دوم 40 متر طول جدول كتابى 
14-3- جدول گذارى خيابان شهيدشريفى 100متر طول جدول نهرى 

15-3- جدول گذارى كوچه گل سرخ يكم 50متر طول جدول كتابى
16-3- جدول گذارى خيابان 10مترى تختى 200متر طول جدول كانيو

17-3- جدول گذارى الين شرقى بلوار شهيدمصطفوى 200 متر طول جدول نهرى  
18-3-جدول كوچه هاى فرعى(نيلوفردوم - نسترن- ياس - رز چهارم و ريحان) 270متر جدول كتابى                 

4- پياده راه سازى معابر شهرى به مساحت 4220 مترمربع با اعتبارى بالغ بر4/100/000/000 ريال
1-4- پياده راه سازى خيابان انقالب هزار و 600 مترمربع اجراى جاليز 40*40

2-4- پياده راه سازى الين جنوبى بلوار امام(ره) 400 مترمربع اجراى جاليز40*40
3-4- پياده راه سازى خيابان شهيدمختارى230 مترمربع اجراى جاليز40*40
4-4- پياده راه سازى خيابان شهيدشريفى 550 مترمربع اجراى جاليز40*40

5-4- پياده راه سازى خيابان مولوى 300 مترمربع اجراى جاليز40*40
6-4- پياده راه سازى خيابان امام حسين(ع) 240 مترمربع اجراى جاليز40*40

7-4- پياده راه سازى الين شرقى بلوار شهيد مصطفوى 900مترمربع جاليز40*40
 زيرسازى معابر جديداالحداث با اعتبارى بالغ بر  4/300/000/000 ريال 

1-5- زيرسازى معابر شهرك فرهنگيان و مسكن مهر 10هزار مترمربع
2-5- زيرسازى بلوار خليج فارس5 هزار و500 مترمربع 

3-5- زيرسازى بلوار شهيدمفتح تا«سى. ان .جى» 7هزار مترمربع
4-5-زيرسازى بلوار24مترى درمان بستر  6 هزار و 500 مترمربع

شهردار دمق:

رسيد بردارى  بهره  به  عمرانى  پروژه   53
تملك امالك واقع در طرح تعريض، آسفالت معابرشهرى، جدول گذارى 
معابر، پياده راه سازى، زيرسازى معابر جديداالحداث، تجهيز و احداث منبع 
ذخيره آب در پارك شهدا از جمله پروژه هاى مديريت شهرى دمق در 4 سال 

گذشته بوده است.
شهردار شهر دمق گفت: خداوند سبـــحان را شـاكرم كه اين افتخار نصيبم 
شد كه به مدت 4سال به همشهريان خوب، باصـــفا و قدرشناس دمق بـه 
واسطه اعتمـاد اعضـاى محتـرم شوراى اسالمى شهر در دوره پنجم خدمت 

كنم.رضا هادى ذاكر افزود: در اين مدت على رغم كمبود قابل توجه اعتبارات و 
كاهش سطح درآمدها، تالش ما بر اين بود كه تمام توان خود را با  استعانت 
از پـــروردگار متـعال، بـــا به كارگيرى تمام توان و تجربيات، با استفاده از 
ظرفيـت موجـود در شهـر و نيز در سايه وفاق و همدلى اعضاى محترم شورا 
و مجموعه خدوم شــهردارى، در راستاى ارائه خدمات بهينه و مطلوب و در 
خور شأن و منزلت شهروندان در راستاى خدمت به شهروندان به كار بگيريم.
وى از عموم شهروندان و اعضاى شوراى شهر به دليل مشـاركت در اجـراى 

طرح هـاى عمرانى و همكارى و همدلى با شهردارى تشكر كرد.
هادى ذاكر گفت: شهروندان و اعضاى شوراى شهر همواره با ارائه نقطه نظرات 

خود ما را در ارائه خدمات همراهى كرده اند.
وى ابرازاميدوارى كرد كه با تداوم حمايت ها و همكارى  شهروندان، در كنار 
حمايت و پشــتيبانى اعضاى شوراى اســالمى در دوره ششم، شاهد اجراى 
طرح هايى در زمينـه بهبود محيط شهرى بـا ايجـاد زيرساخت ها و شكوفايى 

و توسعـه عمران و آبادانى هر چه بيشتر در سطح شهرمان باشيم. 

6- احداث 2 دهنه پل در بلوار شهيدمفتح با اعتبار 600/000/000 ريال
7- تكميل نمازخانه پارك شهداى گمنام با اعتبار 300/000/000 ريال

8- تعميرات اساسى و استانداردسازى جايگاه «سى. ان .جى» 2/300/000/000 ريال  
9- تعميرات اساسى و استانداردسازى پمپ بنزين 500/000/000 ريال

10- حفارى ترانشه جهت دفن بهداشتى زباله 400/000/000 ريال
11- نصب دوربين هاى پايش تصويرى در شهر 2دستگاه با اعتبار1/500/000/000 ريال

12- تكميل مجتمع تجارى- ادارى شهردارى در2 طبقه هزار و 500 مترمربع 23/000/000/000ريال
13- احداث غسالخانه در آرامستان سيدالشهدا(ع) 55 مترمربع زيربنا با اعتبار 600/000/000ريال
14-احداث منبع ذخيره آب در پارك شهدا به حجم 140 مترمكعب با اعتبار400/000/000 ريال
15-توسعه و تجهيز و نگهدارى پارك شهدا و فضاى  سبز شهرى با اعتبار4/850/000/000 ريال

 :فعاليت هاى در دست اقدام
1-عمليات تكميل مجتمع تجارى شهردارى با بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكى

2-آغاز عمليات احداث پارك بانوان به مساحت 5 هزار و 500 مترمربع در بلوار خليج فارس
3-پيگيرى اخذ مجوز تأسيس كارخانه توليد محصوالت بتنى 

4-عمليات جدول گذارى معابرشهرى 
5-آغاز عمليات لكه گيرى آسفالت معابر

 :(واحد خدمات شهرى و آتش نشانى و خدمات ايمنى و فضاى سبز)ساير فعاليت هاى خدماتى
1-اطفاى بيش از 100مورد حريق اماكن و مزارع و مراتع در سطح بخش سردرود و شهر دمق

2-كاشت بيش از10 هزار شاخه انواع گل هاى فصلى و تزيينى 
3-كاشت بيش از3 هزار اصله انواع درخت و درختچه 
4-خط كشى و رنگ آميزى معابر به طول 20 كيلومتر 

5-تعمير و اصالح روشنايى معابر و پارك شهداى گمنام
عكس يادگارى پرسنل شهردارى
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 :1- تدوين چشم انداز 4ساله
طبق صورتجلسه شــماره 22 در تايخ 1396/10/6 مشــتمل بر 55 بند به 
تصويب رسيد كه در 4 سال دوره پنجم شورا بخشى از موارد مصوب در آن به 
عنوان نقشه راه و زيرساخت عملياتى شد و بخشى از آن در حال اجراست. و 

بخشى نيز به علل وجود موانع متعدد به نتيجه نرسيده است.
 :2 -مجتمع تجارى

 پيگيرى و ادامه روند تكميل مجتمع تجارى مهســتان(كه از دوره سوم آغاز 
شــده بود) كه با پيشــرفت 90 درصدى آماده بهره بردارى در ســال 1400 

مى باشد.
  3 -بلوار شهيدمفتح

ادامه مجراى بلوار و آسفالت ريزى 2طرف و نصب چراغ هاى روشنايى با هدف 
اصالح ورودى و ســاماندهى عبورومرور تا ايستگاه گاز«C.N.G» به اتمام 

رسيده است.
 4 -بلوار خليج فارس

 اصــالح زيرســازى و اتصال بلــوار خليج فارس به ميدان شــهيدمطهرى و 
آماده سازى براى آسفالت ريزى.

 5 -شهرك فرهنگيان
اصالح و زيرســازى معبر اصلى و فرعى، آسفالت بلوار اصلى(اميركبير)، ايجاد 
شــبكه برق فشار ضعيف، اتصال بلوار اصلى به محدوده مسكن مهر، تصويب 
صــدور مجوز رايگان به مالكان و متقاضيان احــداث بنا تا 200 مترمربع در 

2طبقه.
  6- مسكن مهر

پيگيرى و تعيين تكليف و خروج از ركود 6 ساله، شناسايى و ثبت نام متقاضيان 
و معرفى آنها به دســتگاه هاى مربوط جهت تحويــل واحدها، تملك اراضى 
مورداختالف در معابر و محدوده مسكن مهر، زيرسازى و جدول گذارى خيابان 
اصلى، اصالح و نصب تير هاى فشار قوى و نصب تيرهاى روشنايى برق شبكه 
فشــارضعيف.(در حال حاضر منتظر اقدامات مؤثر پايانى و عملى متوليان امر 
(بنيادمسكن، بانك مسكن و اداره راه وشهرسازى)در راستاى تحويل واحد ها به 

متقاضيان هستيم.)
 7 -خيابان انقالب

 توجه ويژه و پيش بينى اعتبار الزم هرساله در بودجه براى بازگشايى و تملك 
و ادامه تعريض از محدوده بوستان حاج اسدا... خادمى و در ادامه بازارقديمى 

تا مسجد حضرت ابوالفضل(ع) كه چندين مورد به سرانجام رسيده است.
 :8 -فاضالب وتصفيه خانه

 پيگيرى درخواســت ايجاد شــبكه جمــع آورى و تصفيه خانه فاضالب 
شــهرى كه در حال حاضر مطالعات اوليه آن به پايان رســيده است و در 
مرحلــه تصويب نهايى و تخصيص اعتبار ملى براى اجرا اســت. پيگيرى 
و خدمات در جهت توســعه و تعويض شبكه فرسوده آب شهرى به طول 
يــك كيلومتر كه در حال اتمام اســت، همچنين حفــارى و نصب لوله 
اصلى آب شــرب در 2طرف خيابان انقالب حدفاصل چهارراه تا بوستان 

آزاده اسدا... خادمى.
  :9 -دوربين شهرى

نصب دوربين هاى شهرى در 2نقطه و ايجاد اتاق مانيتورينگ براى كنترل(الزم 
به توضيح است كه توسعه آن در ساير نقاط نيز ضرورت دارد.)

 :10 -دانشگاه پيام نور
 پيگيرى مستمر در راستاى جلوگيرى از جمع آورى دانشگاه و فروش آن.

 :11 - دادگاه بخش سردرود
 تــالش و پيگيرى براى اســتقرار و را ه اندازى مجــدد دادگاه عمومى بخش 
سردرود پس از اينكه از شهر دمق منحل شده بود. پيگيرى احداث ساختمان 
دادگاه كه در حال اتمام بوده و در ســال 1401 به بهره بردارى مى رســد كه 
از توجه و جديت مســئوالن محترم قضائى در راستاى اجراى پروژه قدردانى 

مى نماييم.

-تجهيز و تعمير كامل يكى از مدارس ســطح شــهر و واگذارى موقت آن به 
دادگاه مطابق استاندارد هاى اعالمى از طرف دادگسترى كل استان همدان.

  12 - دام شهر
هماهنگى و پيگيرى با اختصاص 15هكتار زمين توســط آقاى رســتمى به 
منظور ايجاد دام شــهر. اخذ مجوز چاه آب و  ثبــت تعاونى دامداران. تهيه 
نقشه هاى زيرساخت، تشكيل جلسات متعدد با دامداران و مسئوالن و مالقات 
با وزير جهادكشــاورزى در جهت رفع موانع و تســهيل در ايجاد دام شهر در 

راستاى خروج و انتقال دام از سطح شهر به دام شهر.
  13 - زمين چمن مصنوعى

تهيه و اهداى  زمين به منظور احداث زمين چمن مصنوعى. اخذ مجوز و آغاز 
پروژه با اعتبار بالغ بر 9 ميليارد ريال.

 14 - تصويب احداث پارك بانوان
اختصاص زمين به مســاحت 5 هزار و400 مترمربع آغاز عمليات اجراى فاز 

يك در سالجارى
 15 - راه ارتباطى به روستاى چايان

 پيگيرى احداث پل جاده دمق به چايان و زيرســازى و آســفالت حدفاصل 
انتهاى خيابان شهيدرجايى تا محدوده پل رودخانه با اعتبارى بالغ بر مبلغ 20 

ميليارد ريال(اجراى عمليات پل در سال 1400 آغاز شده است).
  16 - درمانگاه مركز سالمت شهيد مصطفوى

بهره بردارى از ساختمان جديد درمانگاه مركز سالمت شهيد مصطفوى كه در 
ســفر وزير بهداشت و حضور ايشان در دمق جهت رفع كمبودهاى امكاناتى، 
پيگيرى در بهره بردارى از تجهيزات جديد، پيگيرى از مراجع ذى ربط جهت 

ارتقاى اين مركز به يك درجه باالتر پيگيرى شد.
 17-ايجاد كارگاه هايى با درآمد پايدا

 اخذ مجوز احداث كارخانه شن و ماسه، پيگيرى احداث كارخانه بتن
 18- ساماندهى آرامستان ها

 احداث غسالخانه جديد و تهيه سردخانه در محوطه آرامستان سيدالشهدا(ع) 
با مشاركت هيأت   امناى محترم آرامستان و خيرين گرامى.

  19 - تقويم امالك
بازنگرى در بلوك بندى شهرى در راستاى عدالت اجتماعى و توجه به ارزش 

معامالتى(7 بلوك).
 20 - بخش كشاورزى

 پيگيرى ايجاد شبكه آبيارى كم فشار در مزرعه مخور (چهل چشمه) تا مرحله 
عقد قرارداد توسط آقايان حسن ايزدى و سيد اسماعيل  هادى رحمت(همكارى 
در شناســايى و ثبت دقيق چشــمه هاى آب در مزارع شهر دمق با امور آب 

استان همدان
 21 - جاده رزن به دمق

پيگيرى هاى مســتمر و مؤثر در جهت اجرا و ادامه 2بانده شدن جاده كه از 
دوره سوم شــورا آغاز شده است. تعامل و همكارى با اداره راه وشهرسازى در 
جهت تملك و تعريض اراضى كشــاورزى حدفاصل روستاى پاينده تا دمق.

(ضمن قدردانى از مالكان اراضى و كشاورزان عزيز دمق كه با داشتن محصول 
در اراضى جهت تخريب و خاكبردارى همكارى الزم را با اين شــورا به عمل 

آوردند.)
 22- حمام قديمى

 همكارى در استفاده بهينه و مؤثر در جهت حفظ و ماندگارى بنا با هماهنگى 
و تعامل با اداره ميراث فرهنگى و گردشــگرى شهرســتان رزن كه ثبت ملى 
نيز شده اســت (واگذارى و مرمت اساسى در دوره سوم و چهارم شورا انجام 

گرفته است.)
  23 -همكارى و تعامل با نهاد هاى حمايتى و امدادى

واگذارى يك قطعه زمين جهت احداث واحد مسكونى خانواده تحت پوشش 
كميته امداد امام خمينى(ره) سردرود. كمك هاى متعدد نقدى و غيرنقدى به 

اشخاص نيازمند.

اعضاى شوراى دوره پنجم دمق:

برداشتيم مردم  نيازهاى  رفع  راه  در  قدم 
ما منتخبان مردم شهر دمق در دوره پنجم شوراى اسالمى با توكل بر خداوند متعال و با اتكا به جايگاه قانونى و اعتماد مردم عزيز و با انگيزه خدمت در ساختن شهرى در شأن شما مردم كه بتواند نياز هاى 

مادى، معنوى، اجتماعى و فرهنگى اهالى شريف آن را فراهم كند قدم برداشته ايم.
اعضاى شوراى دوره پنجم شهر دمق با بيان اين مطلب  گفتند: خداوندمتعال به صراحت در قرآن كريم كه برنامه زندگى بشريت است، فرموده است«و امرهم شورا بينهم» كه به گفته اين آيه شريفه شورا جايگاه 
بسيار ارزشمند و رفيع مشورت و همفكرى مى باشد.جوامع بشرى و اجتماعى هركدام به نوعى مصداق اين دستور الهى مى باشد كه در نظام مقدس جمهورى اسالمى شهود عينى، بارز و عملى آن تشكل مردم نهاد 

شوراى اسالمى مى باشد(فصل هفتم قانون اساسى اصل 100 تا صدوهفتم).
آنها بيان كردند: در اين راستا تمام تالش خود را به كار ببنديم تا بتوانيم به غايت اهداف مشخص شده در قانون و برنامه هاى تدوينى شوراى اسالمى دوره پنجم دست يابيم كه در ذيل به اهم برخى از آنها اشاره 

مى شود.

احداث پارك بانوان

غسالخانه

بلوار مفتح

مركزخريد مهستان

پل ارتباطى به روستاى چايان

احداث ساختمان جديد دادگاه
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 24 - فعاليت هاى فرهنگى

 تعامل، همكارى و مســاعدت مالى و پشــتيبانى در راستاى برگزارى اعياد و 
مراسم هاى ملى، مذهبى و فرهنگى همچون دهه كرامت، عيدغديرخم، يادواره 
شــهدا، دهه محرم، دهه فجر، روز قدس، برگزارى ســالگرد ارتحال امام(ره)، 
هيأت هاى امناى مساجد، تجليل از بازنشستگان محترم فرهنگى شهر، تصويب 

تأسيس مؤسسه زبان هاى خارجى و مؤسسه انتشاراتى 
 25 - ورزش وجوانان

 كمك به ورزشــكاران شهرستانى، اســتانى و ملى. تجهيز و تعمير فضاهاى 
ورزشى شهر با همكارى اداره ورزش وجوانان و خيرين محترم

 26 -ارتقاى بخش به شهرستان
 در اين زمينــه اقدامات و پيگيرى هاى مجدانه صورت گرفته اســت هرچند 
آغاز پيگيرى ها از دوران شــوراى ســوم و چهارم رقم خورده بود، ولى به علت 
حساســيت موضوع در سال 1398 اين پيگيرى ها شــتاب و قدرت بيشترى 
گرفته، ولى با كمال تأســف هنوز منتج به نتيجه مثبت نشده است اميد است 
با ادامه پيگيرى ها و آماده شــدن زيرساخت ها در آينده حق بخش سردرود در 

اين زمينه ادا شود.
  27 -ناحيه صنفى

پيگيرى احداث ناحيه صنفى از كانال هاى متعدد صورت گرفته اســت كه در 
ســفر استاندار محترم به شهرســتان در تاريخ 1399/9/19 اعتبار الزم جهت 
مطالعه و جانمايى اختصاص يافته اســت كه در حال حاضر منتظر جانمايى از 

سوى شركت شهرك هاى صنعتى استان مى باشيم.
 :28 -مسائل اجتماعى

حل وفصل اختالفات خانوادگى، رســيدگى و حل مشــكالت و مسائل ملكى 

حضور در محل اراضى كشاورزى و حل اختالفات و تهديد و حدود طرفين.
 :29 -طرح جامع شهرى

با توجه به پيشنهاد شهردارى و شوراى اسالمى دوره سوم در راستاى توسعه 
محدوده شــهر از 100هكتار به 160 هكتار و تأييد مسئوالن استانى و ابالغ 
اوليه طرح به شــهردارى كه با كمال تأســف 60 هكتار از اراضى مورد تأييد 
اوليه توســط شوراى عالى معمارى و شهرسازى كسر گرديده كه اين موضوع 
موجب نگرانى و بروز مشــكالتى براى شهردارى، شورا، اهالى و مالكان شده 
اســت كه در اين مورد شــوراى دوره پنجم در سال 1397 مخالفت خود را 
درخصوص كاهش مســاحت شــهرى اعالم و از طريق فرماندارى شهرستان 
رزن اســتاندارى همدان، اداره كل راه وشهرســازى همدان و نهايتاً به همراه 
نماينده محترم شهرســتان در مجلس شوراى اســالمى جناب آقاى حسن 
لطفــى از طريق مالقات حضــورى با وزير محترم راه وشهرســازى مهندس 
اســالمى برگزار شد. وزير محترم معاونت شهرسازى خود را مسئول مستقيم 
پيگيرى با مراجعه به محل كه موضوع را حل وفصل نمايند كه با كمال تأسف 
تا به امروز محقق نشده است. شورا و شهردارى در راستاى حل مشكل پيش 
آمده براى اهالى شــهر موضوع حقــوق مالكانه را به صورت موردى از طريق 
كميســيون ماده 5 طرح و نسبت به حل آنها اقدام مى كند كه در حال حاضر 

12/5هكتار در كميسيون مطرح مى باشد.
 30 -تعامل با نيرو هاى نظامى و انتظامى

الف: كمك و مساعدت در اجرا و تكميل بخشى از ساختمان ادارى فرماندهى 
انتظامى بخش و پاسگاه دمق.

ب: كمك به اجراى سيستم گرمايشى ساختمان مزبور.
ج: تعامــل و همراهــى در اجراى برنامه هاى فرهنگى ســپاه حــوزه مقاومت 

امام حسن(ع) دمق
 31- كتاب و كتابخوانى

در جهت ترويج كتابخوانى و همكارى با كتابخانه شهيدمفتح دمق طبق قانون 
نيم درصد از درآمد شهردارى به كتابخانه مذكور پرداخت شده است.

  32- بودجه شورا
-بودجه شورا 2درصد بودجه شهردارى است كه به حساب مستقل شورا واريز 
مى گردد و با 2 امضا برداشــت و به عنوان حق الجلسه اعضاى شورا مأموريت ها 
و پاداش آخر ســال پرداخــت مى گردد كه حداكثر در ماه در شــهر هاى زير 
10هزارنفر جمعيت 30ساعت كه مبلغ هر ساعت توسط مقامات باالتر تعيين 

مى گردد محاسبه و پرداخت مى گردد.
-پرداختى هاى دوره پنجم شــوراى اســالمى شهر دمق در طى 4سال مطابق 
جدول زيرپرداخت گرديده كه به اطالع شــهروندان عزيز مى رســد ميانگين 
پرداختى به اعضا به طور متوسط در سال 1396ماهيانه مبلغ5/547/767 ريال 
و در سال 1397 مبلغ6/946/666ريال و در سال 1398مبلغ 7/018/749 ريال 
و در ســال 1399 مبلغ7/302/147 ريال و در سال 1400 مبلغ8/000/000 
ريال كه متوسط ماهيانه در طى 4 سال مى شود مبلغ6/963/065ريال الباقى 
بودجه شــورا مقدارى صــرف امور نهاد ها و مقدارى صــرف امور نيازمندان و 
مقدارى نيز به شــهردارى عودت داده شده كه به مصرف هزينه هاى شهردارى 

برسد كه ما اصراف نكرده باشيم.
-ضمناً پرداختى ها در 4 سال گذشته به تك تك اعضا به صورت جدول هايى كه 

در زير مشاهده مى كنيد انجام گرفته است.
 33 - جلسات شورا

اعضاى محترم شــوراى پنجم در 4 سال گذشــته به صورت شبانه روزى در 
خدمت شــهروندان بوده و در اين مدت 212جلســه رســمى و تعدادى به 
صورت غيررســمى برگزار كرده اند كه حدود2 هزار و400 ســاعت است كه 
600 ساعت آWن به صورت رسمى و هزار و 800 ساعت ديگر آن به صورت 
غيررســمى مى باشــد كه منتهى به تصويب حدود 340مصوبه كارآمد شده 
است كه تعداد زيادى از آنها اجرا گرديده و تعدادى نيز در حال اجرا هستند 
و تعداد اندكى نيز با كمال تأســف اجرايى نشده است اميدواريم در آينده به 

مرحله اجرا درآيند.

افتتاح دوربين شهرى دمق

اجراى بلوار شهرك فرهنگيانمسكن مهر
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ليست پرداخت حق الجلسه و پاداش و مأموريت اعضاى شوراى اسالمى دوره چهارم و پنجم شهردمق در سال 1396
حق الجلسه در سال نام و نام خانوادگى رديف

(ريال)
پاداش آخر 
سال (ريال)

متوسط ماهيانه جمع دريافتى (ريال)
دريافتى (ريال)

مدت خدمت ماليات

7 ماه معاف40/500/0006/125/00046/625/0006/660/714سهراب عبادى1

12 ماه55/150/0006/125/00061/275/0005/106/2501/863/750عليرضا زارعى خوش روش2

12 ماه55/600/0006/125/00061/275/0005/143/7501/825/000سيداسماعيل هادى رحمت3

ماه 39/550/0006/125/00045/675/0006/525/0002/283/750رضا عباسى متقى4

ماه 39/700/0006/125/00045/825/0006/546/4282/291/250على فتحيان راسخ5

5 ماه24/000/0004/800/0002/825/000-24/000/000سعداهللا امامى6

5 ماه24/000/0004/800/0002/825/000-24/000/000سيد مهدى شريفى7

5 ماه24/000/0004/800/0002/825/000-24/000/000سيد اصغر شريفى8
1- توضيح : به دليل پرداخت ماليات سال 1396 درسال 1399 شامل جريمه و ديركرد شده است.

2-قسمتى مربوط به شوراى دوره چهارم مى باشد.

ليست پرداخت حق الجلسه و پاداش و مأموريت اعضاى شوراى اسالمى دوره پنجم شهردمق در سال 1397
حق الجلسه در نام و نام خانوادگى رديف

سال (ريال)
پاداش آخر 
سال (ريال)

متوسط ماهيانه جمع دريافتى (ريال)
دريافتى (ريال)

مدت خدمت ماليات

12 ماهمعاف 75/450/0010/500/00085/950/0007/162/500سهراب عبادى1

12 ماه71/950/00010/500/00082/450/0006/870/8334/122/500عليرضا زارعى خوش روش2

12 ماهمعاف71/250/00010/500/00081/750/0006/812/500سيداسماعيل هادى رحمت3

12 ماه73/350/00010/500/00083/850/0006/987/5004/192/500رضا عباسى متقى4

12 ماه72/300/00010/500/00082/800/0006/900/0004/140/000على فتحيان راسخ5

ليست پرداخت حق الجلسه و پاداش و مأموريت اعضاى شوراى اسالمى دوره پنجم شهردم ق در سال 1398
حق الجلسه در نام و نام خانوادگى رديف

سال (ريال)
پاداش آخر 
سال (ريال)

جمع دريافتى 
(ريال)

متوسط ماهيانه 
دريافتى (ريال)

مدت ماليات
خدمت 

12 ماهمعاف 76/865/50013/629/00090/494/5007/541/200سهراب عبادى1

12 ماه62/781/80013/629/00076/410/8006/367/5663/820/500عليرضا زارعى خوش روش2

12 ماهمعاف70/050/90013/629/00083/679/9006/973/325سيداسماعيل هادى رحمت3

12 ماه73/685/30013/629/00087/314/3007/276/1694/365/715رضا عباسى متقى4

12 ماه69/596/60013/629/00083/225/6006/935/4664/161/280على فتحيان راسخ5

ديدار با وزير راه و شهر سازى مهندس اسالمى براى حل مشگل طرح جامع شهر دمق

سفر دكتر جاللى مدير كل تقسيمات كشورى به دمق
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ليست پرداخت حق الجلسه و پاداش و مأموريت اعضاى شوراى اسالمى دوره چهارم و پنجم شهردمق در سال 1399

حق الجلسه در سال نام و نام خانوادگى رديف
(ريال)

پاداش آخر سال 
(ريال)

متوسط ماهيانه دريافتى جمع دريافتى (ريال)
(ريال)

مدت خدمت ماليات

12 ماه-78/889/19515/673/35094/562/5457/880/212سهراب عبادى1

عليرضا زارعى خوش 2
روش

12 ماه-68/962/74015/673/35084/636/0907/053/007

سيداسماعيل3
 هادى رحمت

12 ماه-80/978/97515/673/35096/652/3258/054/360

براى شش ماه -25/599/8057/836/67533/439/4805/573/246رضا عباسى متقى4
اول سال

براى شش ماه -24/132/4707/836/67531/869/1455/311/524على فتحيان راسخ5
اول سال

براى شش ماه -41/273/1557/836/67549/109/8308/186/971حسن ايزدى 6
اول سال

براى شش ماه -46/497/6057/836/67554/334/2809/055/713سيد مهدى شريفى 7
اول سال

ليست پرداخت حق الجلسه و پاداش و مأموريت اعضاى شوراى اسالمى دوره چهارم و پنجم شهردمق در سال 1400
حق الجلسه در نام و نام خانوادگى رديف

سال (ريال)
پاداش آخر 
سال (ريال)

متوسط ماهيانه جمع دريافتى (ريال)
دريافتى (ريال)

مدت خدمت ماليات

5 ماه اول سال 40/000/0008/000/000-40/000/000سهراب عبادى1

5 ماه اول سال 40/000/0008/000/000-40/000/000عليرضا زارعى خوش روش2

5 ماه اول سال 40/000/0008/000/000-40/000/000سيداسماعيل هادى رحمت3

5 ماه اول سال 40/000/0008/000/000-40/000/000حسن ايزدى 4

5 ماه اول سال 40/000/0008/000/000-40/000/000سيد مهدى شريفى 5
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در 4 ســال گذشته تمام تالش خود را با نيت خالص خدمت رسانى به جامعه در جهت رشد و 
تعالى عمرانى، فرهنگى، مذهبى همان گونه در انتخابات سال 1396 قول داده بودم كردم و على رغم 
برخى از كارشكنى هاى متخلف و ايجاد موانع براى عدم پيشرفت و رسيدن به اهداف از سوى برخى 
از افراد، نهاد ها و ادارات دولتى و... به كمك همكاران عزيز موفق به انجام تعدادى از كارها شــديم 

كه جاى شكر دارد كه با همكارى و اتحاد شما مردم موفق بوده و هستيم.
در اين زمان جا دارد كه از نماينده محترم شهرستان در مجلس شوراى اسالمى جناب آقاى حسن 
لطفى بابت تالش هاى بى دريغ ايشــان براى تحقق خواســته هاى اجتماعى شهرمان تشكر نمايم و 
همچنين از جناب آقاى حســينى فرماندار محترم ســابق شهرســتان رزن و جناب آقاى سيدرضا 
سالمتى فرماندار محترم فعلى شهرستان رزن كه در طول اين مدت براى مسائل پيش آمده زحمات 
زيادى به اين عزيزان داديم و نام بردگان نيز تمام تالش خودشان را براى اجرايى شدن خواسته هاى 

به حق و قانونى ما انجام دادند.
تشــكر و قدردانى از 2 بخشدار محترم بخش سردرود و جناب آقاى شريفى بخشدار سابق و جناب 

آقاى حمزه خانى بخشدار فعلى كه بسيار براى ما زحمت كشيدند را اعالم مى دارم.
و تشكر از مسئوالن محترم ديگر ادارات بخش و شهرستان را دارم كه به كمك ما آمده و در جهت 

حل مشكالت ما قدم گذاشته اند و بى ريا خدمت كرده اند داشته باشم.
و تشــكر ديگر از 2 استاندار محترم استان همدان جناب آقاى نيكبخت و جناب آقاى شاهرخى كه 
هر دو اين عزيزان دســتورات الزم را به مجموع زيردســت خود در جهت حل مشكالت شهر دمق 
و بخش ســردرود صادر كردند، ولى با كمال تأسف مجموعه زيردست آقايان با كم لطفى دستورات 
نام بردگان را نه تنها اجرايى نكردند و حتى مانع حل مشــكل نيز شــدند كه جاى تأسف است بايد 
عرض نمايم كه براى خدمت آمديم نه براى مانع تراشــى. به طور مثال در موضوع مسكن مهر دمق 
كه با هدف كمك به حل مشكل منطقه و جامعه قدم نهاديم و با قول مساعد مسئوالن براى حل آن 
اقدام كرديم كه با كمال تأسف كارى كه ظرف 2 يا 3 ماه مى شد حل شود و راهكار آن را نيز اعالم 
كرديم، ولى با كمال تأسف حدود 3 سال طول كشيده و هنوز هم اراده حل كردن مسأله را مسئوالن 
ندارند و قول هايى كه اينجانب به اتفاق اعضاى محترم شــوراى شــهر به متقاضيان داديم تاكنون 
عملى نشده كه  اميدواريم بزودى اين مسأله حل گردد كه در صورت حل نشدن آن بى اعتمادى به 
دستگاه هاى دولتى روزافزون خواهد شد از متقاضيان محترم پوزش مى طلبم كه حدود3 سال است 

كه نام بردگان اميدوار شده و سرگردان مانده اند.
جا دارد از امام جمعه محترم شــهر دمق جناب آقاى ميرزايى تشــكر ويژه داشته باشم كه در تمام 

مراحل ما را يارى كرده و همراه ما بودند.

1 - در اينجا بايد يادى كنيم از 2 رفيق راه جناب آقايان رضا عباسى متقى و على فتحيان راسخ كه 
در 3 ســال اول شوراى اسالمى دوره پنجم همراه ما بودند و تمام موفقيت هاى كنونى شورا مرهون 
زحمات شــبانه روزى و بى دريغ ايشان مى باشــد كه به علت كج انديشى برخى مسئوالن محترم از 

صحنه شورا براى مدت باقى مانده كنار رفتند، نامشان و يادشان در قلب اهالى دمق خواهد ماند.

2 - همشهريان عزيز الزم به يادآورى است كه تمامى تصميمات شورا به منصه ظهور نمى رسد مگر 
با تالش شــبانه روزى شهردار و پرسنل شهردارى كه جا دارد از جناب آقاى رضا  هادى ذاكر شهردار 
و كاركنان شــهردارى تقدير و تشكر ويژه نمايم و از خداوند متعال خواستار طول عمر و سالمتى و 

موفقيت براى ايشان و تمامى كاركنان شهردارى را مسألت دارم.
سخن آخر اينكه همشهريان عزيز در سايه اتحاد و يكپارچگى و توكل به خالق هستى و با ايمان به 

قدرت خودمان مى توانيم به تمامى خواسته هايمان برسيم و الغير.
آرزوى موفقيت و پيروزى در جهت خدمت رسانى به منظور توسعه عمرانى شهر براى اعضاى محترم 
شوراى اسالمى دوره ششم و آرزوى اتحاد و همدلى و سالمتى براى تمامى شهروندان را از خداوند 

مهربان خواهانم.
* سهراب عبادى
رئيس شوراى اسالمى شهر دمق

 شــوراها يك نهاد اجتماعى برخواسته از متن انقالب اسالمى از نمونه هاى عينى و 
تجلى مشاركت مردمى با تالش و كوشش دولت و ملت پا گرفته اند.

 فرمان تاريخى حضرت امام(ره) مبنى بر تدوين قانون شــوراها و به راه اندازى اين نهاد 
تأكيد فرمودند وآن را شرط اســتقرار حكومت مردمى دانستند. اعتقاد اسالم به اصول 
دموكراســى تأكيد بر شور و مشورت و اهميت دادن به آراى مردم است. شوراها تجليگاه 
اراده ملت براى مشاركت در توسعه همه جانبه كشور هستند و مى توانند با بررسى مشكالت 
و تنگناها و ادامه راهبردهاى عملى منطقه اى هماهنگ با شــرايط محيطى و فرهنگى و با 
رعايت زيرساخت هاى اجتماعى، آداب ورسوم فرهنگى در تصميم گيرى ها نقش بسزايى 
داشته باشند از اين رو در جامعه اى كه نظام شــورايى حاكميت دارد اسباب شكوفايى و 
پيشرفت در عرصه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى مهيا خواهد شد. خداى بزرگ را شاكر 
و سپاسگزارم كه فرصت تصميم گيرى و خدمتگذارى را در دوره هاى دوم، چهارم و پنجم 
و همچنين دوره ششم را نصيب اينجانب كرده است حقير اعتماد شما مردم عزيز به خود 
را براى هميشــه چون نگينى گرانبها در خانه دل جا داده و اطمينان شما را به خويشتن 
جزو افتخارات خود مى پندارم و به شــكرانه الطاف خداوندى در خدمتگذارى تا سر حد 
توان مى كوشم تا امانت هاى گرانقدر شما را پاسدارى كنم و در پيشگاه خداوند متعال به 
شــما مردم عزيزتر از جانم اطمينان خاطر مى دهم در دوره ششم نيز همچون دوره هاى 
گذشته با عزمى راسخ و با همدلى بين مردم مسئوالن و شوراى شهر و با استفاده از نظرات 
سازنده صاحبنظران، متخصصان، دانش آموختگان و عالقه مندان به شهرمان در راستاى 
آبادانى و اعتالى نام دمق عزيز از هيچ كوششى فروگذارى نكرده تا تبلور واقعى مشاركت 

و برنامه ريزى را با كمك همه شهروندان به تصوير بكشيم. انشاءا...
خدايا چنان كن سرانجام كار/ تو خشنود باشى و ما رستگار

خدمتگزار شما مردم عزيز
* سيد مهدى شريفى

مــردم واليتمــدار شــهر دمــق بر 
خــود مى بالــم كــه بــراى نخســتين بــار 

خداونــد توفيــق خدمتگــزارى بــراى شــما را بــه بنــده 
ــه  ــان ب ــت اعتمادت ــواران باب ــما بزرگ ــود و از ش ــا فرم عط

ــار مســئوليت را بــر  بنــده كمــال تشــكر را دارم. اكنــون كــه ب
ــن  ــول 2 دوره اي ــه در ط ــى دارم ك ــالم م ــذارم اع ــن مى گ زمي

مســئوليت تمــام تــالش خــود را در جهــت انجــام صحيــح و خالصانه 
ــه شــكر  ــا كمــك دوســتان ديگــر ب ــه عمــل آورده ام و ب وظايفــم ب
خداونــد متعــال منشــأ خدمــات شايســته اى بــراى شــما شــده ايم. 
ــم و  ــت مى طلب ــز حاللي ــهريان عزي ــواران و همش ــما بزرگ از ش

آرزوى توفيق و سرافرازى برايتان دارم.
خدمتگزار شما

*حسن ايزدى

تملك وبازگشايى خيابان انقالببازسازى ساختمان داد گاه

تراشى مانع  نه  آمديم  خدمت  براى 
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پنجم شوراى اسالمى شهر و تحويل مسئوليت 
ثقيل و خطير نمايندگى مردم شــريف شهرمان پس از 

گذشت 14سال مى باشم، خداوند بزرگ را شاكرم كه به اين حقير 
توفيق خدمت رسانى به شــما مردم عزيز و شرافتمند را عنايت فرمود. 

خداوند متعال شاهد است كه در طول 3 دوره مسئوليتم در شوراى اسالمى جز 
به درخواست اهالى و بزرگان و به نيت خدمت در حد بضاعت پا به عرصه اين كار 

خطير نگذاشته ام و در طول اين مسير 14ساله نيز همواره جز عنايت به منافع عمومى 
و نگاه خالصانه به مسئوليت به عنوان فرصت خدمت انديشه اى نداشته ام و تمام توان 

خود را به كار گرفته ام. از خداوند متعال و از شما مردم بزرگوار كه ولى نعمتان ما هستيد 
به خاطر اهمال و قصور سهوى كه در اين مسير ممكن است اتفاق افتاده باشد صميمانه 

پوزش مى طلبم.
در اين فرصت اندك مجال نسخ طوالنى نيســت ولكن از باب وظيفه و يادآورى به 

استحضار مردم عزيزم مى رســانم كه بنده در طول 14 سال خدمت خود در نهاد 
مقدس شــوراى اسالمى شهر دمق كه 10 ســال آن را در كسوت رئيس شورا 

بوده ام با همكارى ديگر همكارانم در اداره شــورا، شــهردار محترم و 
كاركنان خود شهردارى توانسته ايم خدمات ارزنده اى را به يادگار 

بگذاريم كه به چند نمونه آن تيتروار اشاره مى شود.

يس شورا
و حترم

گار
CNG 1 -احداث جايگاه

2 - احداث جايگاه پمپ بنزين
3 -تأسيس دانشگاه پيام نور

4 -استقرار نمازجمعه

5 -احداث 66 واحد مسكن مهر

6 - اجراى نهضت آسفالت(آسفالت تمام معابرخاكى)

7 - احداث كمربندى خليج فارس

8 -پيگيرى آغاز 4 خطه شدن محور رزن -دمق

9- حل مشــكل آب آشاميدنى شهر پس از ســال هاى طوالنى با احداث چاه و خط انتقال از 
روستاى حسن آباد

10 -پيگيرى اخذ مجوز و آغاز عمليات احداث مركز بهداشتى درمانى شهيد مصطفوى دمق

11 -توسعه پارك شهداى گمنام

12 -پيگيرى مصرانه در راستاى تدفين 2 شهيد گمنام در شهر كه منشأ بركات معنوى منطقه 
مى باشد

13 - احداث و تكميل ساختمان آتش نشانى

14- پيگيرى و تكميل سالن ورزشى الغدير

-پيگيرى و تكميل مجتمع ادارى در جنب بخشدارى
 15

ميل پروژه معظم مجتمع تجارى شهر
16 - آغاز و تك

ك مجال پرداختن به آنها نيســت. در پايان از تك تك 
و ده ها طرح ديگر كه در اين فرصت اند

بزرگواران طلب حالليت كرده و نيازمند دعاى خير شــما عزيزان هستم و براى منتخبين دوره 

ششم شوراى اسالمى آرزوى توفيق و سربلندى از خداوند متعال مسألت دارم.

* خدمتگزار شما: عليرضا زارعى

 22 سال پيش در 1378/2/9 با عالقه و داشتن انگيزه از فعاليت هاى قبلى اجتماعى و سياسى در دوران نوجوانى و جوانى و نظر دورنماى عاليق شخصى و با ترغيب و تشويق دوستان و برخى 
فعاالن در اين گونه مسائل و با نيت خدمتگزارى قدم به عرصه انتخابات نهاده كه به لطف خدا و اعتماد و حمايت مردم و تالش دوستان و داشتن تمايل خود جهت انجام تعهدات و برنامه ها و ارائه خدمات 

در جرگه منتخبين قرار گرفتيم و يا على گفتيم و عشق آغاز شد.
در اين راستا و در طول 5 دوره شورا و با تمام خوبى هاى شما مردم و رهنمود هاى بزرگان و معتمدين و همراهى جوانان و على رغم موانع و سختى هاى مسير در ادوار مختلف و با بروز بحران هاى طبيعى و 
اجتماعى، مشمول توجه و عنايت خاص خداوند بوده و با كار گروهى و توكل و تكيه بر امنيت حاصل از بركات نظام جمهورى اسالمى، در يك فرايند رو به رشد و تكاملى به صورت نسبى فعاليت كرده ام 

كه تجديد اعتماد و انتخاب در چندين دوره توسط شما مردم مؤيد اين مدعاست.
استمرار حضور در اين نهاد مشورتى(چه در رأس و چه در مجموعه) برخواسته از عالقه قلبى، برنامه ريزى و تالش در ارتقاى جايگاه مردم شهر و شهردارى و حتى منطقه بوده است، مضافاً اينكه احساس 
تعهد و حضور مداوم و مستمر در عضويت شورا را نه تنها معقول و منطقى و تسلسل در توسعه در رفاه عمومى دانستيم، بلكه بخشى از آرمان هاى خود تلقى كرده و در يك چرخه كار گروهى استوار و 

محكم ايستاده ايم.

جوانان و على رغم موانع و سختى هاى مسير در ادوار مختلف و با بروز بحران هاى طبيعى و
ظام جمهورى اسالمى، در يك فرايند رو به رشد و تكاملى به صورت نسبى فعاليت كرده ام

ش در ارتقاى جايگاه مردم شهر و شهردارى و حتى منطقه بوده است، مضافاً اينكه احساس
و در يك چرخه كار گروهى استوار خود تلقى كرده و آرمان هاى دانستيم، بلكه بخشى از

نخست اينكه: در اين مقطع زمانى و به لحاظ رشد و شكوفايى نسبى شهر كه البته چشمگير و قابل تعمق و تأمل نيز مى باشد.
دوم اينكه: رشد اجتماعى و فرهنگى و بخصوص نيروى انسانى عالقه مند و توانمند در اين عرصه.

سوم اينكه: بازنشستگى كارى بنده پس از 32 سال معلمى 22 سال شورايى و نياز به كمى آسايش و كوشش بيشتر و پرداختن به زندگى شخصى در يك فضايى آرام كه قطعاً اين مقطع براى هيچ كس 
قابليت انكار ندارد: تصميم به ثبت نام نكردن در دوره ششم گرفتيم. فلذا اين فرصت خاص را غنيمت دانستم و به نكاتى من باب وظيفه اشاره مى گردد.

1-الزم مى دانم ضمن قدردانى از تك تك شهروندان به لحاظ ابراز لطف و اعتماد به بنده و همكارانم در ادوار مختلف شورا از اعضاى دوره اول شورا جناب آقايان 1-مرحوم سيد اصغر حسينى جهان (هديه 
روحش بر محمد و آل محمد(ص) صلوات) 2-حاج سيد آقا حسينى افخمى 3-حسن ايزدى 4-حاج محرم على فرمانى خندان از اعضاى دوره دوم جناب آقايان 1-مرحوم سيد اصغر حسينى جهان 2-سيد آقا 

موسوى 3-سيد صادق قربانى مدام 4-سيد مهدى شريفى
از اعضاى دوره سوم 1-حاج سيد عقيل حسينى آزاد 2-عليرضا زارعى 3- على بهرامى 4- قباد عبادى 5-حسن كرمى فرجام

از اعضاى دوره پنجم: جناب آقايان 1-سهراب عبادى 2-رضا عباسى 3 -على فتحيان 4-عليرضا زارعى 5- سيد مهدى شريفى 6 -حسن ايزدى
كه به اعتقاد بنده همگى به نيت خدمت و تالش و پيگيرى در شــورا حضور يافته و به عالوه درس هايى به بنده  آموخته اند و تجربيات فراوانى را به ما و ســاير اعضا انتقال داده اند. پس شايســته سپاسگزارى 

مى باشند و صحت و سالمتى و عاقبت به خيرى از خداوند متعال برايشان خواستاريم.
2-به رسم ادب و وظيفه انسانى و عرف كارى از شهرداران زحمتكش و متعهد: جناب آقايان ناصر برزگران، حميد محبى و رضا هادى ذاكر كه الحق واالنصاف با همه كاستى ها و ابتدايى ترين مسائل و مشكالت 
و چالش ها و كمبود ها مســير را با خوشــى ها و لذت همكارى و با هم بودن درآميختند در يك فرايند 24ســاله(1376 تا 1400) با در كنار هم بودن شورا و شهردار، روستاى بزرگ دمق را به شهر كنونى كه 

كامًال قابل لمس و رويت است مبدل كرده اند قدردانى نماييم.
3-رسالت و حوزه فعاليت شوراى شهر طبق قانون در چهارچوب شرح وظايف و اختيارات شورا تعريف گرديده كه مى توان گفت: شورا رابط و پلى است مابين مردم و مسئوالن: به همين جهت از مديران و 

بخشداران، فرمانداران و نمايندگان محترمى كه در اين 5 دوره زمينه هاى تعامل و مساعدت ها را فراهم كرده اند سپاسگزارى مى گردد.
4-به لحاظ قداست و رويكرد اجتماعى شورا و لزوم تفاهم و تعامل با نهادهاى فرهنگى و دينى و مذهبى در محدوه خدمتگزارى و حتى فراتر از آن و همفكرى و همسويى با متوليان اين امور از ائمه جمعه 
گرامى ســنوات گذشــته و به طور اخص از امام جمعه محترم حال حاضر حضرت حجه االسالم والمســلمين ميرزايى كه با حضور مداوم خود در منطقه حامى و مشوق شورا بوده اند و همچنين از ائمه جماعات 
مساجد شهر، هيأت هاى امناى مساجد دمق و هيأت هاى مذهبى و ستادهاى برگزارى مراسم عاشوراى حسينى مسجدجامع و مسجد حضرت ابوالفضل(ع) به خاطر هميارى و خدمت رسانى و صرف وقت و 
انرژى بدون چشمداشــت كه ســهم بسزايى در حفظ و نشر شعائر اسالمى، بخصوص نهضت عظيم عاشورا كه نام امام حسين(ع) سرمايه جمعى و تنيده در قلوب ما است تالش كرده و خواهند كرد تشكر و 

سپاسگزارى مى كنيم.
5-از بزرگان و معتمدين و صاحبنظران بزرگوار كه هميشه با رهنمود ها و حمايت هاى خود در مسائل عمومى و عمرانى و اجتماعى مشوق و كمك حال ما بوده اند قدرشناسى مى نماييم.

در پايان ضمن آرزوى سالمتى و موفقيت براى همگان يادآورى مى گردد كه شوراى منتخب مردم و جبهه اول در ديپلماسى و ميدان است، چه در بحران ها و چه در موفقيت ها، كه الگويى بهتر و سزاوارتر از 
سردار دل ها شهيد حاج قاسم سليمانى را نمى توان نام برد باشد كه مورد رضايت خداوند واقع شده باشد.

كالم آخر: هر آنچه در اين 22 سال بوده وظيفه بود و در تعهد ما و هر آنچه كم وكاستى هم بوده به عنوان يكى از اعضاى شورا متوجه اين حقير مى باشد.
خدايا چنان كن سرانجام كار  كه تو خشنود باشى و ما رستگار.

* هادى رحمت

سال  سال    1414
مردم به  مردمخدمت  به  خدمت 

رگروهى كا گردش  رگروهىدر  كا گردش  در 
يم ا يستاده  ا ر   ا ستو ا يم  ا يستاده  ا ر   ا ستو ا  
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