ناترازی در توليد و مصرف برق در استان ،دلیل
خاموشی های گاه و بی گاه شهرستان

■ با کاهش ناترازی استان ،تا آخر شهریور ماه خاموشی های شهرستان به پایان میرسد
اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار
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طی مصاحبه ای با مدیر توزیع برق شهرســتان بهار
از گــزارش عملکرد یکســاله این
اداره در جهت بهبودی بســترهای
برقی شهرســتان مطلع و از داللیل
قطعی های گاه و بی گاه جویا شدیم.
به گزارش نشاط بهار ،مازیار باللی مدیر
توزیع برق شهرســتان بهار در گفتگو با
خبرنگار نشاط بهار با اشاره به کاهش بی
ســابقه بارندگی و افزایش شدید دما ،نا
ترازی بین تولید و مصرف برق در کشور
را عامل اصلی خاموشــی ها دانســت و
عنوان کرد :حدود مصرف استان همدان
 ٧٦٨مگاوات در پيكبار میباشد که ١٣٠
مگاوات ناترازي در توليد و مصرف براي
استان همدان قرار دارد و ما مجبوریم با
کم کردن مصرف این ناترازی را جبران
کنیم و سعی داریم تا با مدیریت مصرف
و ترغیب مردم برای کاهش روشــنایی
ســاختمان ها و ادارات بهار و همچنین
در قدم بعد کم کردن روشنایی عمومی
معابر ،در جهــت کاهش ناترازی تا آخر
شــهریور ماه خاموشی های شهرستان را به پایان برسانیم.
در ادامه باللی مقدم افزود :كل طلب از مشتركان برق هفت
و نیم میلیارد تومان است که تقاضا داریم مردم برای تسویه
بدهی خود اقدام نمایند تا بتوانیم با به کاربردن این سرمایه،
اقداماتی در راســتای عملی ساختن طرح های عملیاتی برق
در شهرستان بکار ببریم.

پوشاک پروانه ها
عرضه کننده لباس اســپرت زنانه و
دخترانه
انواع روســری و شال در طرح های
متنوع
انواع لباس بچگانه
انواع لبــاس زیروجوراب وجوراب
شــلواری  ,پتو  ،وســایل آرایشی
وبهداشتی
آدرس  :همدان ،بهار ،روبروی اداره
برق سابق
پیج اینستاگرام:

boutique_parvaneha

اطالعیـه
بدینوسیله به اطالع کلیه بهره
برداران مجاز مراتع روستایی

شهرســتان بهار میرساند ،صرفا
تا هشــتم آذر ماه سال جاری

( )1400فرصت دارند نسبت به
انتقال و تمدیــد پروانه چرا ی

خود اقدام نمایند ،بر این اساس
پس از اتمام مهلت قانونی باقی

مانده ،پروانــه چرای افرادی
که نسبت به تمدید آن اقدامی

ننمــوده اند ،باطــل و مراتع

مربوطه بالمعارض اعالم شده و
به سایر دامداران واجد شرایط
واگذار خواهد شد ،لذا شایسته

اســت بهره برداران محترم در
زمان باقی مانــدهء پیش رو با

مراجعه به اداره منابع طبیعی و

آبخیزداری شهرستان بهار نسبت
به بروز رسانی پروانه چرای خود

اقدام نمایند.

اداره منابع طبیعی و

آبخیزداری شهرستان بهار

وی در میانــه مصاحبه نیز از  ۷عنــوان پروژه که با اعتبار ۸
میلیارد و  ۱۲۸میلیون تومان در هفته دولت به بهره برداری
رسیده است خبر داد.
مدیر توزیع برق شهرســتان بهاراظهار کرد :در سال گذشته
نیز جهت احداث فيدر شــهرك صنايع غذايي بهار  ٣٥٠متر
خط  ٢٠كيلو ولت هوايي و  ٤٠٥متر كابل زميني جهت سه
فيدر خروجي توسعه فشار ضعيف شهري مورد استفاده قرار
گرفتــه و احداث  ٢٥اصله تير بتوني  ٩متري به همراه ٣٠٧
متر كابل خودنگهدار اقدام شده است.
وی از احــداث  ۱۵اصله تيــر بتوني  ٩متري به همراه ٦٠٠
متــر كابل خودنگهــدار جهت ايجاد قــدرت مانور و احداث
دودســتگاه سكسيونر موتوردار فيدر شوره زار و سليمان آباد
و  ١دســتگاه سكسيونر ســاده گازي فيدر صنايع غذايي و
نصب  ٣دســتگاه سكســيونر گازي را از اقدامات توزیع برق
شهرســتان خبــر داد و افزود :جهت احداث فيدر شــهرك

صنعتــي بهاران ٣٠اصله تير بتوني  ٩متري به همراه ١٢٠٠

متــر كابل خودنگهــدار و  ١١اصله تير  ١٢متري و  ٧اصله
تير  ١٥متري به همراه  ٦٣٥٠متر خط  ٢٠كيلو ولت هوايي
استفاده گردیده است
مدیر توزیع برق شهرستان بهار گفت:
 ٢٩٨دســتگاه كنتور تكفاز و  ٣٢دســتگاه كنتور ســه فاز
نصب و  ٣٠٠دســتگاه كنتور تكفاز و  ٣٠دستگاه كنتور سه
فاز جهت نيرو رساني به متقاضيان كشاورزي ،صنعتي ،خانه
باغي نصب شده اســت و احداث  ٢٤٠٠متر خط  ٢٠كيلو
ولت به همراه  ١٣دســتگاه پست هوايي و  ۱۵دستگاه تابلو
عادي و ديماندي را نیز از دیگر اقدامات این اداره دانســت.
باللی مقدم عنوان کرد کل انشعابات شهرستان بهار ۵۰۴۰۰
انشــعاب میباشــد که از اين تعداد حدود  ۲۸هزار شهري و
مابقي روستايي ميباشند.
باللی مقدم با بیان اینکه  ٢٤مورد كشــف رمز ارز غير مجاز
در شهرســتان بهار شناسایی و توقیف شــده است گفت :از
همه همشــهریان درخواســت داریم تا با مشــاهده هر گونه
موارد مشــکوک رمز ارز غیر مجاز در شهرســتان موضوع را
با ما درمیان بگذارند.
مازیار باللی مدیر توزیع برق شهرســتان بهار در پایان خاطر
نشان کرد :مشــترکین برق میتوانند با استفاده از اپيلكيشن
برق من جهت عدم حضور در اداره برق با توجه به گستردگي
اين نرم افزار تقريبا باالي  ٩٩درصد خدمات مشــتركين را
بدون حضور انجام دهند .

نگاهی کوتاه به عملکرد یکساله اوقاف و امور
خیریـه شهرستـان بهـار
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ناترازی در توليد و

حمیدرضا بهگــو درادامه به فعالیتهــای عمرانی این اداره
پرداخت و برشمرد:
 تکمیل پروژه ســرویس بهداشتی مرقد آیت ا ..بهاری (ره)به مســاحت  ۱۰۰متر مربع از محل نذورات بقعه متبرکه و
خیرین با برآورد هزینه حدود ۳۰۰۰میلیون ریال
کمکهای ّ
که در مرحله ساخت و اجرا می باشد.
 اجرای طرح نازک کاری بقعه متبرکه امامزاده میرشــمسالدین روستای زاغه
 اجــرای مراحل ســفت کاری پروژه احــداث بقعه متبرکهامامــزادگان ناصر ،منصــور و ربابه خاتون شــهر اللجین و
همچنین محوطه ســازی بقعه متبرکه امامــزادگان ابراهیم
و عقیل روســتای دســتجرد از فعالیت های عمرانی اوقاف
شهرستان بهار میباشد.

گاه و بی گاه شهرستان

هرچقدر پول بدی همون قدر آش میخوری
تحلیلی بر میزان بودجه شهرداری بهار
»»مرضیه کریمی رادپور

در شــهریور ماه ۱۴۰۰
مهدی مجیدی به عنوان
شهردار جدید بهار معرفی
شد  ،بیشــترین دغدغه
شــهردار جدیــد میزان
کــم بودجه شــهرداری
و مهمتریــن اولویتــش
باالبردن سرانه شهروندی
عنــوان شــد ،همچنین
در اولین نشســت خبری
شهردار با اصحاب رسانه
شهر نیز بار دیگر این موضوع در صدر اظهارات شهردار قرار
گرفت .برای آنکه بیشــتر به کنه این موضوع پی ببریم در
ابتدا به تعریفی از سرانه شهروندی می پردازیم.
ســرانه شــهروندی به معنای هزینه ای است که شهروند
برای تحقق شــرایط شــهروندی باید به دولت بپردازد که
در اینجا شــهرداری ها دریافت کننده سرانه شهروندی و
ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی شهروندان از حقوق
شهروندی را بر عهده دارند.
به زبان ساده همانطور که آپارتمان نشینی مجموعه حقوقی
را برای همســایگان ایجاد کرده و افراد ســاکن موظف به
پرداخت شارژ ماهیانه برای نظافت و امور آپارتمان هستند
به همین شکل شــهروندان نیز به طور سالیانه موظف به
پرداخت ســرانه شهروندی هستند تا از خدمات بهتری در
شهر بهره مند شوند.

از دیگر فعالیت های عمده این
اداره را میتــوان عملکردهای
فرهنگی و اجتماعی دانســت
و رئیــس اداره اوقــاف و
امــور خیریه شهرســتان بهار
در ایــن بــاره گفــت :تهیه و
توزیع ســبدهای کاالیی بین
نیازمندان از محل اجرای نیات
واقفین خیراندیــش به ارزش
 ۱۵۰میلیون ریال در راستای
اجــرای طرحهــای ضیافــت
الهــی از فعالیتهای فرهنگی
اجتماعــی این اداره اســت و
همچنیــن تهیه و توزیع غذای
گرم بیــن نیازمنــدان در روز
عید غدیر از محل اجرای نیات

ناشی از سیل می تواند در بهبود

شهرستان بهـار

|
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مهندس مهدی مجیدی:

با تبیین پروژه های گردشگری مدت زمان اقامت
گردشگران را در این شهر باال ببریم

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهار:

کنترل و مهار آب های سطحی عالوه بر
جلوگیری از خسارات ناشی از سیل می تواند در
بهبود وضعیت کشاورز موثر باشد

بدینوسیله انتصاب شایسته و بجای جنابعالی را به سمت

رئیس منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان بهار طی مصاحبه ای خبر از افتتاح پروژه کنترل سیل
و رسوب درحوضه آبخیزداری جعفرآباد از توابع صالح آباد داد و دغدغه مندان طبیعت را به ثبت نام
در سامانه ملی همیار دعوت کرد.
به گزارش نشــاط بهار ،مهدی محمدی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان بهار در
گفتگو با خبرنگار نشــاط بهار اظهار داشــت :همزمان با هفته دولت ،پروژه کنترل سیل و رسوب در
حوضه آبخیز جعفرآباد از توابع صالح آباد با حضور فرماندار ،مســئولین شهرســتانی و اهالی منطقه
افتتاح و به بهره برداری رسید.
درادامه محمدی عنوان کرد :اجرای عملیات آبخیزداری و توسعه آن ،مزایای زیادی دارد که بهبود
مدیریت منابع آبی ،کاهش فرســایش خاک و رسوب دهی ،تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و کاهش
ســیل خیزی را میتوان از مزایای آن عنوان کرد؛ در همین راســتا پروژه کنترل ســیل و رسوب در
حوضه آبخیز جعفرآباد با اعتبار  ۱۰میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی ،با حجمی
بالغ بر  ۱۶۰۰مترمکعب افتتاح شد.

نیازمندیهایروستای

و کارآمدی های برجسته شما نوید بخش رشد این دیار
خواهد شد.

شرکت تعاونی روستایی بهار
جناب اقای رضا طالیی نیک
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جنابعالی را به عنوان
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
وزارت دفاع و پشتیبانی نيروهای مسلح ،که نشان از
توانایی های ارزشمند و و تالشهای خستگی ناپذیر
جنابعالی می باشد تبریک عرض مینمائیم؛ امید است
در سایه الطاف الهی در پیش بردن اهداف عالی
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند
باشید.
کانون کهن میراث بهار

محمدی با بیان اینکه این طرح نقش مهمی در نفوذ کردن آب های ســطحی به ســفره های آب
زیرزمینی دارد گفت :تقویت پوشــش گیاهی ،غنی ســازی اراضی مجاور و پایین دست و در نهایت
توانمند ســازی جوامع محلی و بهبود وضعیت معیشــت مردم منطقه و بهره برداران محلی از فواید
این طرح میباشد.
مهدی محمدی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهار در خاتمه با اشاره به این موضوع که،
امروز این طبیعت است که به کمک ما نیازمند است گفت :از دغدغه مندان منابع طبیعی درخواست
داریم تا با مراجعه به اداره منابع طبیعی شهرســتان بهار نســبت به ثبت نام در سامانه ملی همیار
طبیعــت اقــدام نمایند و
مقدمات شــرکت در دوره
های آموزشــی ایــن اداره
را بــرای خویــش فراهــم
آورند تا بــا ترويج فرهنگ
منابــع طبيعــي و جلــب
مشــاركت مــردم در امور
حفاظت ،احياء و توســعه
و بهرهبــرداری صحيــح از
منابع طبيعي ،بزودی شاهد
افزایش محافظت از عرصه
های منابع طبیعی باشیم.

جناب اقای مهدی مجیدی
بدینوسیله انتخاب شما گرانقدر را به عنوان شهردار
بهار تهنیت داریم و ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات
برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل
الهی در جهت رشد و شکوفایی شهر را مسألت داریم.
شهرداری و شورای شهر صالح آباد
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جناب اقای مهدی مجیدی

انتخاب شایسته شما گرانقدر را به عنوان شهردار بهار

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار

تبریک و تهنیت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد

محمدی تصریح کرد ۱۵۰ :مترمکعب این پروژه بندهای خشــکه چین  ۱۵۰ ،متر مکعب ســنگی
گابیونی و  ۱۳۰۰مترمکعب عملیات ســنگی مالتیست و در محدوده زمانی دو ساله احداث گردیده
و به انجام رسیده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهار نیز اضافه کرد :پروژه کنترل سیل و رسوب در
حوضه آبخیز ،تاثیر بســزایی در جلوگیری از فرسایش خاک دارد و از وقوع سیل و هدر رفت رواناب
ها جلوگیری مینماید و به همین دلیل از بین رفتن جنگل ها و حوضه های آبخیز ،اثرات منفی قابل
توجهی در محیط زیست خواهد داشت،که به طور بالقوه منجر به فرسایش و کاهش بهره وری خاک،
افزایش میزان رســوب ته نشین شده در رودخانه ها ،مخازن و سواحل ،افزایش رواناب های فصلی و
سیالب ها ،کاهش نفوذ پذیری آب به دل سفره های زیر زمینی ،کاهش کیفیت آب ،از دست رفتن
زیستگاه طبیعی آبزیان و از بین رفتن تنوع زیستی میشود.

کریم آباد را دریابید

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار

از درایت ،لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه

2

2

و از خداوند متعال توفیق روزافزون در خدمت به نظام و

بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته جنابعالی که نشان

■ سالیان درازیست که مردم مستقل ،اصیل و ترک زبان بهار
به دنبال دغدغه های ریز و درشت خود هستند و از ابتدای
پیدایش این ایل در بهار تاکنون ،هرکه به زعم خویش خشتی
به دست گرفته تا بنای این دیار مستحکم و پایدارتر شود

■ بودجه سرانه شهروندی در شأن مردم بهار
نیست

گرانی از تجربه ،نوید بخش نشاط و تحرک شهر خواهد

جناب اقای مهدی مجیدی

َنه مــن!

مدافـع حقـوق
مردم بهـار هستـم

معاونت توسعه مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی وزارت

رهبری را خواستاریم.

راه رسیدن به منافع شهری مائیم،

خود با اصحاب رسانه:

تبریک عرض نموده؛ قطعا حضور شما در این مسئولیت

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تبریک عرض نموده

|
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شهردار بهار در اولین نشست خبری

سرانه میزان سرانه شهروندی در بهار چقدر است؟
میزان بودجه شــهرداری در ســال جاری  ۲۰میلیارد
تومان محاســبه شــده که اگر این عدد را تقســیم بر
تعداد جمعیت شــهر کنیم ســرانه شهروندی به دست
خواهد آمد ،بر این اســاس سرانه شــهروندی در بهار
حدود  ۷۰۰هزار تومان است که
ادامه در صفحه2

جناب آقای رضا طالیی نیک

اوقاف و امور خیریه

وضعیت کشاورز موثر باشد

Neshateshahr.ir
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سخن مدیر مسئول

کنترل و مهار آب های سطحی

عملکرد یکساله

عالوه بر جلوگیری از خسارات

دلیل خاموشی های

واقفیــن خیراندیش به ارزش  ۵۰میلیون ریال در راســتای
اجرای ابالغیه ویژه برنامه های عید غدیر با همکاری ســتاد
غدیر شهرســتان و دفتر دفتر امام جمعه محترم شهرستان
بهار از دیگر فعالیتهای این ستاد می باشد .
وی در ادامــه افــزود :مســاعدت به هیئتهــای مذهبی و
مراســمهای روضهخوانی دهه ی اول محــرم به ارزش ۲۰
میلیون ریال از محل نیات واقفین خیراندیش انجام گرفت.
بهگو در میانــه مصاحبه به ثبت دو وقــف جدید منفعتی و
انتفاعــی پرداخــت و بیان کرد :وقف زمیــن  ۱۰هکتاری از
ســوی واقف خیراندیش آقای عیســی ندری در روســتای
خیر است و نیز یک
ساربانلر از نیات حق پســندانه این فرد ّ
قطعه زمین جهت ســاخت حسینیه توسط واقف خیراندیش
آقای عبدا ..آزادی جو و ساخت آن با کمک خیرین روستای
سنگ ســفید به ویژه رانندگان صاحب کامیون در روستای
ســنگ سفید نیز از اقدامات حق پسندانه این خیرین است.
رئیس اداره اوقاف شهرستان بهار به دیگر اقدامات این اداره
اشــاره داشــت و خاطر نشــان کرد :مبلغین بومی و اعزامی
از قم به روســتاهای کم برخــوردار از عمده فعالیتهای این
ســتاد میباشــد و امیدواریم با نهادینه شــدن فرهنگ وقف
که از مهمترین پدیدههای پســندیده انســانی است ،در این
شهرســتان بتوانیم موقوفات و فعالیتهای فرهنگی عمرانی
دیگری در این رابطه نظارهگر باشیم.
حمیدرضا بهگو درپایان با اشــاره به اینکه وقف سنت حسنه
ای می باشــد که موجب تقویت جنبه های علمی اســام و
زدودن مشکالت مردم میشود گفت :رسانه میتواند با بازگو
کردن نقش علمی ،فرهنگــی ،اجتماعی و اقتصادی وقف در
تقویت این ســنت گامی بزرگ بردارد تا مردمی که توانایی
این امر خیر را دارند پیش قدم شــوند چــرا که با عمیق تر
شــدن رابطه اوقاف و رسانه مشارکت قشرهای مختلف مردم
به ویژه نسل جوان بیشتر میشود.

نگاهی کوتاه به

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهار:

مصرف برق در استان،

■ وقف زمین  10هکتاری از سوی واقف خیراندیش در روستای ساربانلر

اداره اوقاف و امــور خیریه جزء اداراتی اســت که
میتواند از محــل نیات واقفین ،فعالیت های فرهنگی
اجتماعی و عمرانی را در جهت بسترسازی برای رشد
حوزه های مذهبی انجام دهــد؛ در این باره با رئیس
اداره فوق مصاحبه نمودیم و از عملکرد یکســاله این
اداره جویا شدیم.
به گزارش نشــاط بهار ،حمیدرضا بهگو رئیس اداره اوقاف و
امور خیریه شهرستان بهار در ابتدای سخن به شرح سترهای
فعالیــت ایــن اداره پرداخت و گفت :ســازمان اوقاف و امور
خیریه ،سازمان شبه دولتی ایرانی است که حوزه فعالیت این
سازمان شــامل مدیریت موقوفات عام فاقد متولی ،موقوفات
خاصه و اماکن مذهبی اسالمی ،اثالث باقیه وبقعه های های
متبرکه  ،همچنین محبوســات  ،نــذور  ،صدقات و هر مال
دیگر که بــه غیر از عنوان وقت  ،برای امــور عام المنفعه و
خیریه اختصاص یافته باشــد را میتوان از حیطه وظایف این
اداره برشمرد.
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به عنوان خادمی صدیق ،کوشا و والیتمدار با کوله بار
بود.

جناب اقای مهدی مجیدی
بدینوســیله انتخاب شما گرانقدر را به عنوان شهردار
بهار تهنیــت داریم و ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات
برای خدمتی سرشار از شــور و نشاط و مملو از توکل
الهی در جهت رشد و شکوفایی شهر را مسألت داریم.
اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار
جناب اقای مهدی مجیدی

جناب اقای مهدی مجیدی

احترام ًا ،انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان
شهردار بهار که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت است
تبریک عرض نموده و امید است در پرتو الطاف حضرت
حق پیروز و موفق باشید.
امور آب و فاضالب شهرستان بهار

جناب آقای رضا طالیی نیک
ي شما بر کسی پوشیده نیست و
ی ها 
شایستگ 
ي مختلف به نظام و
خدمات صادقانه شما در صحنهها 
وطن اسالمی ستودنی است؛ حسن انتصاب شایسته
جنابعالی را به عنوان معاونت توسعه مدیریت وبرنامه
ریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی
شما را از درگاه حق مسئلت دارم.
سرهنگ مهدی هندی ورکانه فرماندهی سپاه شهرستان بهار

جناب اقای مهدی مجیدی

انتخاب شایسته شما گرانقدر را به عنوان شهردار

انتخاب مسرت بخش شما برادر مؤمن و متعهد در

بهار تبریک عرض نموده؛ قطعا حضور شما در این

منصب شهرداری بهار ،بشارت دهنده محیطی پویا

مسئولیت به عنوان خادمی صدیق ،کوشا و والیتمدار

و سرشار از شور و نشاط و نوید بخش آبادانی شهر

با کوله بار گرانی از تجربه ،نوید بخش نشاط و تحرک

میباشد؛ این اتفاق را تبریک عرض نموده و آرزوی

شهر خواهد بود.

توفیقات روزافزون را از درگاه حق مسئلت داریم.

اداره توزیع برق شهرستان بهار
جناب اقای رضا طالیی نیک
برخود الزم می دانیم انتصاب جنابعالی رابه سمت
معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی راهبردی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبریک
عرض نمائیم و امید است در سایه تأییدات الهی،
در این عرصه خطیر و خدمت به وطن عزیز اسالمی
موفق و سربلند باشید.
شهرداری و شورای شهر صالح آباد

جمعیت هالل احمر شهرستان بهار

جناب اقای رضا طالیی نیک

احترام ًا ،انتصاب جنابعالی را به عنوان معاونت توسعه
مدیریت و برنامه ریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح تبریک عرض نموده و ضمن شکرگزاری
از درگاه ذات احدیت ،برکت روز افزون و استمرار خدمت
خالصانه را برای شما ارجمند که از ذخایر انقالب بوده و
دارای سوابق و تجارب ارزشمندی هستید مسئلت داریم
و امیدواریم همواره سالمت و در پناه سایه حق و رهبری
موید باشید.
پایگاه خبری تحلیلی نشاط شهر و نشریه نشاط بهار

جناب آقای رضا طالیی نیک
ي شما بر کسی پوشیده نیست و خدمات
ی ها 
شایستگ 
ي مختلف به نظام و وطن
صادقانه شما در صحنهها 
اسالمی ستودنی است؛ حسن انتصاب شایسته جنابعالی
را به عنوان معاونت توسعه مدیریت وبرنامه ریزی
راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی شما را از
درگاه حق مسئلت دارم.
شرکت تعاونی روستایی بهار
جناب اقای رضا طالیی نیک
برخود الزم می دانیم انتصاب جنابعالی رابه سمت
معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی راهبردی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبریک
عرض نمائیم و امید است در سایه تأییدات الهی،
در این عرصه خطیر و خدمت به وطن عزیز اسالمی
موفق و سربلند باشید.
مجمع جوانان شهرستان بهار

جناب اقای مهدی مجیدی
احترام ًا ،انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان
شهردار بهار که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت است
تبریک عرض نموده و امید است در پرتو الطاف
حضرت حق پیروز و موفق باشید.
اداره صنعت ،معدن تجارت و اتاق اصناف شهرستان بهار

جناب آقای مهدی مجیدی

انتصاب جنابعالی را به عنوان منتخب ششمین دوره
شورای اسالمی شهر بهار به عنوان شهردار این دیار
تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون را مسئلت
داریم؛ بیتردید خدمتگزاری به همشهریان عزیز فرصت
مغتنمی است که امیدواریم با نگاه مدبرانه و ارتباط بیشتر
با رسانه ،از معضالت پنهان شهر آگاه شوید و علتی بر
آبادانی شهر و رضایت خاطر آحاد مردم عزیز باشید که
آنچه باعث سرافرازی و سربلندی میباشد خرسندی
مخلوق و خشنودی خالق است.
پایگاه خبری تحلیلی نشاط شهر و نشریه نشاط بهار

همراهباروستائیان
نیازمندی های روستای کریم آباد را دریابید
»»دهیار کریم آباد:

تاکنون هیچ اقدامی در جهت حل نیازمندی های این روســتا
صورت نگرفته است
دهیار روستای کریم آباد در گفتگو با خبرنگار نشاط بهار به بیان نیازمندی
های مهم این روستا پرداخت و از مشکالت جوانان این روستا گفت.
به گزارش نشــاط بهار ،قربانعلی ترابی دهیار روستای کریم آباد در ابتدا

اظهار کرد :روســتای کریم آباد از توابع شهرســتان بهار است که حدود
 ۲۰۰۰نفر جمعیت دارد و شغل بیشتر مردم این روستا شامل دو شاخه
کشاورزی و خدماتی است و عمده محصوالت این روستا سیب زمینی،
گندم و جو میباشد.
در ادامه ترابی بیان کرد :روستای کریم آباد دارای توانمندی های بسیاری
از جمله مهاجرت پذیری ،امکانات تأسیســاتی ،خانه بهداشت ،شرکت
تعاونی و مخابرات می باشــد که میتــوان از این توانمندی ها در جهت
گردشگری نیز استفاده نمود.
وی افزود :همچنین این روســتا در حوزه تحصیالتی و امکانات آموزشی

تحلیل ماه
هرچقدر پول بدی همونقدر آش میخوری

»»ادامه از صفحه اول

طبق گفته شــهردار۴۰۰ ،هــزار تومان صرف خدمات
شــهری و جاری و تنهــا  ۳۰۰هزار تومــان از آن نیز
برای کار عمرانی باقی می ماند ،این در صورتی اســت
که تنها جمع اوری،انتقال و دفن زباله هر شــهروند به
طور میانگین سالیانه  ۲۰۰هزار تومان هزینه بر است.
میانگین عوارض نوسازی در شهر بهار چقدر است؟
شــهردار بهار در نشســت خبری با اصحاب رســانه به
اعداد و ارقامی از پرداخت عوارض اشــاره کرد و اظهار
داشــت :میانگین عوارض نوسازی شهر بهار حدود ۳۰
هزار تومان اســت ،یعنی یک خانواده  ۴نفره ســالیانه
 ۳۰هــزار تومان عوارض پرداخت میکند در صورتی که
فقط  ۸۰۰هزار تومان هزینه جمع آوری ،انتقال و دفن
زباله این خانواده به طور سالیانه است.
مجیدی اظهار داشــت :در شــهر بهار ۱۰هزار و ۵۰۰
واحــد داریم که در  ۶ماهه اول ســال تنها  ۵۹۲واحد
یعنــی  ۵درصد آنها عوارضشــان را پرداخت کرده اند،
همچنین تعداد  ۲۲۰۰واحد کســبی در شهر داریم که
میانگین عوارضشــان  ۳۵۰هزار تومان است و در مدت
 ۶ماه اول ســال تنها  ۲۳مغازه یعنــی یک درصد در
پرداخت عوارض مشارکت داشته اند.
بودجه شهرداری بهار در مقایسه با شهرداری های
دیگر شهرها
اگر نگاهی گذرا به بودجه ســایر شــهرهای اطرافمان
بیندازیــم و به صورت سرانگشــتی مقایســه ای بین
بودجه شهرداری های آنها به نســبت جمعیت شهرها
داشته باشیم به نتایج زیر می رسیم:
شــهر بهار با جمعیــت  ۲۸۰۰۰نفــره و  ۱۲۰کارمند
شــهرداری بودجه  ۲۰میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰
بســته است .شــهر صالح آباد با جمعیت  ۸۰۰۰نفره و
تعداد  ۴۰نفر از کارکنان شهرداری برآورد  ۱۳میلیارد
تومــان برای بودجه ســال جاری کرده اســت .همین
اعداد برای شهر فامنین ۱۳۰۰۰ ،جمعیت ۹۴ ،کارمند
شهرداری و بودجه  ۲۶میلیاردی است ،همچنین شهر
اللجین بــا جمعیت  ۱۵۰۰۰نفره برای ســال ۱۴۰۰
میزان  ۵۳میلیارد تومان بودجه برآورد کرده است.
اگر در مقایسه بودجه شــهرداری مالک سنجشمان را
تعداد شــهروندان هر شهر قرار دهیم شهر بهار به طور
حدودی در مقایســه با صالح آبــاد  ۱۹میلیارد تومان
کمتر ،در مقایســه با فامنیــن  ۳۵میلیارد تومان کمتر
و در مقایســه بــا اللجیــن  ۸۰میلیــارد کمتر بودجه
برای ســال  ۱۴۰۰برآورد کرده است ،که البته درصد
مهمی از بودجه به همان ســرانه شهروندی یا عوارض
برمی گردد؛ پس انتظار خدمات دریافتی از شــهرداری
نیــز باید در همان میزان باشــد ،به اصطــاح عامیانه
((هرچقدر پول بدی همون قدر هم آش می خوری))

کشمکشبینشهرداریوشورایشهردرتعیینعوارض
چگونگی تعیین عوارض در شــهرها ســوالی است که
در اینجــا به ذهن متبادر می شــود و اینجاســت که
نقش شــورای شهر پر رنگ می شــود ،چرا که یکی از
مراجع مهم تصمیم گیری در عوارض از جمله عوارض
نوســازی ،عوارض دریافت پروانه ،عــوارض اضافه بنا
و  ...اســت و هر ســاله در تعیین عوارض باید شــاهد
کشمکش بین شــوراها و عوامل شهرداری باشیم ،چرا
که شــهرداری ها تمایل به افزایش ســرانه شهروندی
برای افزایش بودجه و ارائــه خدمات دارد ،اما اعضای
شــورای شــهر طرفداری مردم را کرده و بــا افزایش
عوارض مخالفت میکنند ،چرا که افزایش سرانه باعث
باال رفتن نارضایتی در مردم می شــود و شورای شهر
متهــم اصلی آن قلمداد خواهد شــد و این را به نوعی
الگوی همه شهرها میتوان قلمداد کرد.
شاید یکی از دالیل پایین ماندن سرانه شهروندی در بهار و
در نتیجه بودجه شهرداری در سالهای اخیر را باید چربیدن
حرف شــورا به شهردار و یا تمکین شهردار از حرف و قول
شــورا و موفق بودن شورا در کشــمکش بین شهرداری و
شورا در تعیین عوارض قلمداد کرد.
بــا تمام این احوال ناگفته نماند کــه پرداخت عوارض در
شــهرداری ها بخشی از بودجه هر شــهرداری را تشکیل
می دهد و عوامل زیادی در بــاال رفتن این بودجه کمک
مــی کند که از آن جمله می توان به تفکیک زمین ،ایجاد
اماکن تجاری ،درآمدهای ناشــی از عــوارض اختصاصی،
بهای خدمات و درآمدهای مؤسســات انتفاعی شهرداری،
درآمدهــای حاصل از وجوه اموال شــهرداری ،کمکهای
اعطائی دولت و ســازمانهای دولتــی ،کمکهای اهدائی
اشخاص و ســازمان های خصوصی ،اموال و دارایی هایی
که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شــهرداری تعلق
می گیرد ،اشاره کرد.
ناگفتــه نماند که بخشــی از ظرفیتهــای درآمدی نیز با
پیگیــری مطالبات پرونده های قدیمــی و تفکیک اراضی
محقق میشود که بســتگی به تعامل شهرداری با مالکان
دارد ،همچنین استفاده از ظرفیتهای شهرداری الکترونیک
و پرداخت غیر حضوری عوارض که شــهروندان بســهولت
بتوانند عوارض بپردازند می تواند در این مسیر راه گشا باشد.
این نکته نیز حائز اهمیت است که افزایش بودجه در تعامل
و همکاری متقابل شهروندان و مدیریت شهری و پرداخت
بدهی سایر دستگاههای دولتی محقق خواهد شد.
حال باید ببینیم شــهردار جدید بهــار ،مهدی مجیدی با
تجربه چندین ساله اش در شــهرداری همدان با رویکرد
جدید خود چگونه در افزایش بودجه شهرداری بهار عمل
خواهــد کرد؛ چرا که افزایش بودجه شــهرداری منجر به
خدمات بهتر به شــهروندان شده و باعث رضایت عمومی
خواهد شد.

دارای  ۲آموزشــگاه در مقطع ابتدایی و دوره اول متوسطه میباشد که
مدارس با نبود نمازخانه مواجه هستند و از اموزش و پرورش تقاضا داریم
این مشکل را رفع نمایند.
دهیار کریم آباد در رابطه با معضل آنتن دهی این روستا گفت :متاسفانه
با وجود جمعیت زیا روستا ،با عدم وجود دکل مواجه هستیم و با پیگیری
های چندین ساله هنوز اقداماتی در این باره صورت نگرفته است.
ترابــی ادامه داد :جوانــان از جمله ی مهم ترین مهره های هر مرکز ،در
هر زمینه ای بشــمار میروند که میتوان به جوانان ورزشکار اشاره کرد و
متاسفانه جوانان ورزشکار در روستای کریم آباد با فقدان امکانات ورزشی

راه رسیدن به منافع شهری مائیمَ ،نه من!
»»شهرزاد عباسی

سالیان درازیست که مردم مســتقل ،اصیل و ترک زبان بهار
به دنبال دغدغه های ریز و درشــت خود هستند و از ابتدای
پیدایش این ایل در بهار تاکنون ،هرکه به زعم خویش خشتی
به دست گرفته تا بنای این دیار مستحکم و پایدارتر شود؛ اما
کمکم با گذشت زمان و به علت اشرافیت دغدغههای شخصی
بر دغدغههای شــهری باعث شــد گروههایی بــه نام فعاالن
اجتماعی در بستر شهر شروع به فعالیت و رشد کنند تا بتوانند
حرفشان را به کرسی و منافع شهرشان را به سرانجام نشانند.
حال در این برهه از احواالت بهار ،ســوالی که در اذهان پیش
میآید این است که چه میشود این شه ِر غنی از آب و سرسبز
تبدیل به شــهری کم آب و تشنه میشــود؟! چه میشود که
شهری با این عظمت ارضی ،فرهنگی تبدیل به شهری کوچک
میشود که استان قصد هضم آن را میکند؟! چرا قطب تولید
تولید ســیب زمینی کشور سبک خام فروشی را رها نمی کند
تا به ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغال برسد؟!

شــایان ذکر اســت وی را میتوان یکی از جوانان توانمند در
عرصه های اجتماعی ،ورزشــی و مذهبی برشــمرد که با دید
بلند و وسیع خود تاکنون منشأ اقدامات قابل توجهی در سطح
شهر بهار بوده است.
این فعال مذهبی افزایش میزان بهره مندی از خدمات دولتی
و رفاه اجتماعی را از مهمترین منافع شــهر دانســت و گفت:
فردی که دغدغه مردم و شــهرش را در بخش های ورزشــی،
مذهبی ،فرهنگی و دیگر حوزه ها داشــته باشد و برای بهبود
شــرایط تالش نماید را می توان به عنوان یک فعال اجتماعی
نام برد.

مواجه هســتند و برای ادامــه دادن به فعالیت های خود مجبور به طی
مسافت و استفاده از امکانات شهری میباشند.
وی افزود :بیش از  ۲۰۰۰متر از خیابان های روستا جدول گذاری شده و
نیازمند فوری به آسفالت است که هزینه آن در حد توان دهیاری روستا
نمیباشد.
قربانعلی ترابی در خاتمه در پاســخ به مشکالت آب شرب عنوان کرد :با
توجه به اینکه آب روســتا در نزدیکی رودخانه و سد قرار دارد ،نفوذ آب
های سطحی باعث آلوده شدن آب شرب میشود که این مسئله نیازمند
به ایمن سازی دارد و امیدواریم با همکاری و همیاری مسئولین مشکالت
روستای کریم آباد مرتفع شود.

مذهبی ،یک ســازمان مردم نهاد ،یک تیم ورزشی ،یک گروه
اداری می تواند تأثیر گذارتر از یک فرد باشد.
مجید قاســمی جمشــید در ادامه عنوان کرد :موضوع بعدی
اســتفاده از فضای رسانه میباشــد و حتی در فضای رسانه و
مجــازی می توان مطالبات را با امضاء مردم زینت بخشــید و
البته این کار ســابقا بصورت دســتی و با طومار نویسی اتفاق
می افتاد.
در ادامه ی مصاحبه با دکتر ســعید دانش یار که عضو هیئت
علمی دانشــگاه بروجرد در رشــته فیزیولوژی ورزشی است
همکالم شــدیم؛ وی فردی زبده و توانمند در عرصه رسانه و
همچنین نخبه علمی میباشد.

بدین ترتیب با چندین تن از فعاالن حوزه مختلف شــهر در
کنونی
این باره مصاحبه نمودیم تا بدانیم از دیدگاه آنها منافع
ِ
شهر در چیست و یک فعال اجتماعی و فعال مدنی چگونه می
تواند این منافع را تأمين سازد.

وی در ادامه افزود :فعال اجتماعــی و فعال مدنی در
وهله اول با شناســایی منافع شهر و موانع پیش روی
آنها و ســپس اولویتبندی می تواند با مطالبه گری از
مســئولین و جلب حمایت های مردم در مسیر توسعه
فرهنگی اجتماعی منطقه قدم بردارد.

دکتر دانش یار در پاسخ به اینکه از نظر وی منافع شهر
بهار چیســت و تأمين آن را در چه بسترهایی میداند
اظهار داشت :آرامش و آسایش مردم شهرم که در وهله
اول از خانواده ام شــروع می شود از اولویت دار ترین
منافعی است که میتوان به آن اشاره کرد.

در ابتدای مصاحبه با مجید قاسمی جمشید ،یکی از چهرههای
مطرح سیاسی که رتبه سوم رأی اعتماد مردم را در انتخابات
میاندورهای مجلس شورای اسالمی اخیر کسب نمود گفتگو
داشتیم؛

عضو سابق شورای اســامی شهر بهار ،راههای مطالبهگری از
مسئولین برای تأمين منافع شهر را اینگونه بیان کرد :یکی از
روشهــای اجرایی در مورد مطالبه گری را میتوان تشــکیل
گروه و استفاده از ظرفیت تشکلها دانست چرا که یک هیئت

وی ادامه داد :شهر بهار نیازمند اماکن علمی ،فرهنگی ،هنری،
تفریحی است و از این اماکن می توان به کتابخانه ،هنرستان،
فرهنگســتان ،پارک ها و فضای های ســبز و نمایشگاه اشاره
کرد و تصور می کنم یکایک شهروندان شهرم حق رسیدن به

شهردار بهار در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه:

مدافـع حقـوق مردم بهـار هستـم
■ بودجه سرانه شهروندی در شأن مردم بهار نیست

به گزارش نشاط بهار ،مهدی مجیدی شهردار شهر بهار در ابتدا
نقش رسانه رامهم دانست و گفت :با توجه به اینکه توفیق حضور
در شهربهار را دارم ،از اصحاب رسانه که نقش بسزایی در اطالع
رسانی و ارتباط با شهروندان و مدیریت شهری دارند تقاضا دارم،
مشکالت شهری رامطرح کنند تا بااطالع رسانی به موقع بتوانیم
کمبودها و مشکالت و انتظارات مردم رامحقق نمائیم.
وی درادامه افزود :در ســال های گذشــته شهرداری به عنوان
دســتگاه خدمات رســان در حوزه عمران و خدمات شــهری
پنداشته میشــده وعمده انتظارات خدماتی بوده ،در صورتیکه
امروزه شــهرداریها کارکردهای فرهنگــی ،اجتماعی ،هنری
و ورزشــی هم دارند چراکه نیازهای شــهروندان فقط نیازهای
کالبدی شهر نیست!
وی درادامه به نقش پررنگ نخبگان و فعالین اجتماعی سیاسی
شــهر ،بر آشــتی بین مردم و شــهرداری تاکید کرد و افزود:
شــهرداری میتواند نقیصه هایی که شهر بهار متحمل آن است
رابرطرف نماید؛ اما این درصورتی است که خود مردم بخواهند
در تعیین سرنوشــت شهرشان مشــارکت کنند واینجاست که
نقش نخبگان و فعاالن اجتماعی و سیاسی پررنگ می شود.
شهردار منتخب شورای شهر بهار درادامه به نگرش شهروندان
به شهرداری اشــاره کرد و گفت :تازمانیکه نگرش مردم تغییر
پیدانکند واحساس تعلق به شهر به وجود نیاید ،ارتباط شهروند
و مدیریت شهری هم به تبع پدید نمی آید.
وی تصریح کرد :شــهرداری در میان عموم به عنوان یک نهاد
خدمات رسان دیده شــده که مهمترین کاکرد آن جمع آوری
زباله وآسفالت معابر و پیاده رو سازی است ،در صورتی که یکی
از مهمترین کارکردهای شــهرداری ها ،بستر فرهنگی ورزشی
است و ما باید این نگرش مردم را تغییر دهیم ،در این راستا ما
درابتدای کار خود جلسات متعددی با ورزشکاران و هنرمندان
برگزار کرده ایم و ســعی خواهیم کرد تا حد ممکن از ظرفیت
های مشترک آنها برای خروجی مفید برای مردم شهر استفاده
کنیم.
 نزدیکی بهار به همدان ،فرصت است یا تهدید؟!در ادامه مجیدی با اشــاره به اینکه شهر بهار نزدیکترین مرکز
شهرستان به اســتان میباشد گفت :نزدیکی بهاربه همدان هم
فرصت اســت هم تهدید ،یکی از تهدیدهــای نزدیکی بهار به
همدان می تواند انتقال اقتصاد و نقدینگی بهار به همدان باشد،
چرا که بســیاری ازمردم ممکن اســت برای خریدهای خود به

اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار
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همــدان مراجعه کنند واین حجم ازنقدینگی به همدان منتقل
شود ،اما فرصت موجود در این شهر بحث گردشگری است ،چرا
که با برنامه ریزی صحیح می توان ســرریز گردشگران همدان
را جذب بهار نمود.
شهردار بهار به نقشــه توپوگرافی شهر بهار اشاره کرد و گفت:
شهر بهار نقشــه ای فلت و صاف دارد که همین مسئله مزیت
و معایب های خاص خود را دارد ،چرا که صاف و بدون شــیب
بودن این شهر بهترین امکان را برای برگزاری مسابقات ورزشی
مانند دوچرخه ســواری ایجاد می کند؛ اما از طرفی فلت بودن
شهر باعث ایجاد مشکل در دفع آبهای سطحی شده و موجب
تجمع پساب و بوی متعفن در شهر می شود.
در ادامه مهندس مجیدی غارعلیصدر را یک پتانســیل خوب
برای جذب گردشگر به بهار دانست و اذعان کرد :سالیانه ۶۰۰
هزار نفر ازمیدان نیایش بــرای بازدید از غار علیصدر عبور می
کنند ،اماجای ســوال دارد چند درصــد از آنها به بهار جذب
می شوند؟ پتانســیل هایی که در اطراف ما وجود دارد ،بخش
خصوصی می تواند به بهترین نحو از آن اســتفاده نماید؛ و در
همین راستا طی روزهای آتی جلسه ای باسرمایه گذاران بهاری
خواهیم داشت تا بتوانیم قدمی در این باره برداریم.
 کم لطفی سرمایه گذاران بهاری دلیل نبود پاساژوی در ادامه به بحث مشــاغل و سوال اکثر مردم بهار که نبود
یک پاســاژ خرید در شهر است اشاره کرد و افزود :ایجاد پاساژ
در شهر کار بخش خصوصی میباشد که سرمایه گذاران در این
بخش کمتر ورود کرده اند.
وی از ســرمایه گذاران و توانمندان شهر خواست برای اجرای
پروژه های جدید و احداث مراکز تجاری ،هتل و رستوران ورود
کنند ،زیرا شــهر بهار در همه ابعاد تجاری به صورت یکســان
رشد نداشته اســت و شهرداری و شورای شهر تسهیل گر امور
خواهد بود.
وی از ایجادکارگاه زیباســازی شــهر خبر داد و عنوان کرد :در
راســتای کاهش هزینه ها ،مبلمان شــهری موردنیاز وصنایع
فلزی با همکاری شهرداری بهار در کارگاه زیباسازی شهر تولید
خواهد شد وشایان ذکر اســت که نقش همه مردم در ساخت
شــهری آباد مورداحترام اســت و اســتفاده ازخدمات مطلوب
شهروندی حق مسلم شهروندان میباشد ،وبا توجه به اینکه دو
دهه درمدیریت شــهری مشغول به کار هستم قصد داریم تا در
حل معضالت شهری اتفاقات جدیدی رخ دهد.
 حریم شهر بهار باید بجای قبلی خود برگردد و افزایش یابداین شــهردار که در کارنامه خود ســکانداری مناطق سه گانه
همدان رادارد گفت :خط حریم شهر بهار بایدبه جای قبلی خود
برگردد ،همه شــهرها درحال رشدو گسترش هستندو مطابق
با آن ،حریم شــهر نیز باید افزایش یابد؛ اما در بهار این مسئله

برعکس شــده وحق تعدادی از شهروندان که در مناطق مورد
اختالف دارای زمین یا ملک هســتند ضایع شده ،ما نیز مدافع
حقوق مردم هســتیم واز آن دفاع خواهیم کرد ،چراکه مناطق
مورد اختالف ظرفیت مناسبی برای ایجاد باغ شهر را دارد و ما
دراین بــاب تمام تالش خود را به کار می بریم تا مردم بهار به
حق خود برسند.
شــهردار بهار درادامه گریزی به کالف سردرگم جزیره شادی
زد و گفت :با مصوباتی که ابالغ شــده ،قرارداد قبلی این پروژه
ابطال و هم اکنون یک مسیر قانونی را طی می کند ،ما هم برای
آنکه حسن نیت خود را به سرمایه گذار ثابت کنیم در گام اول
با ســرمایه گذار وارد مذاکره می شویم تایک قرارداد دو طرفه
حاصل شــود ،اگر سرمایه گذار تمکین کند پروژه ادامه خواهد
یافت و اگر با ســرمایه گذار به توافق نرسیم همین مسیرقانونی
زمانبر طی خواهد شد.
وی در ادامه ی این نشســت ،وضعیت گستردگی بهار را خوب
دانســت و خاطرنشــان کرد :شــهر بهار از نظر گستردگی در
وضعیت خوبی قرار دارد اما باهمه ی این تفاسیر دربیشتر حوزه

ها ورود پیدا نکرده ،یکی از پتانسیل های آن زیرساخت مناسب
بلوار ورودی شهر بهار است که تالش داریم مغایرات ومشکالت
طــرح جامع و طرح تفضیلی را حل و خط حریم بهار رابه جای
قبل برگردانیم و این فرآیند زمانبر در کارگروه های زیربنایی و
ماده  ۵بررسی خواهد شد.
 زمین ،بهترین کار برای تولید ثروت در بهارمجیدی درباره درآمد شهرداری و تفکیک زمین ها اذعان کرد:
شــهروندانی که ملک دارند و مــی خواهند تفکیک کنند ،می
توانندبا مراجعه به شــهرداری در ســریعترین زمان کارشان را
نتیجه برســانند ،چرا که بعضی از پرونده ها چندین سال است
که بی نتیجه باقی مانده و مردم از ادامه کار خود مأیوس شــده
اند ،رویکرد ما این است که موانع راکنار بگذاریم و درسریعترین
زمان ممکن پرونــده ها رابه نتیجه برســانیم ،چراکه معتقدم
بهترین کار برای تولید ثروت در بهار زمین است.
مجیدی یکی ازپتانسیل های شهربهار راوجود بلوارهای ورودی
عریض درشــهر دانست و گفت ۹۵ :درصد امالک درمسیر بلوار
ورودی شهر تملک شده و برای تملک امالک باقیمانده با توجه
به تورم موجود ،میلیاردها تومان پول نیازاست.

با تبیین پروژه های گردشگری مدت زمان اقامت گردشگران را در این شهر باال ببریم
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از ایده های دغدغه مندان استقبال خواهیم کرد از مشاوره های شهروندان با هر فکر و سلیقه بهره خواهیم گرفت

آنهــا را دارند؛ اما در این میان دغدغه ای در میان مردم باعث
شــده تا منافع مختلف شهرشان را تا حدودی نادیده بگیرند و
این دغدغه را میتوان در بحث صادرات ســیب زمینی عنوان
کرد؛ در واقع اکثر شهروندان بهاری که کشاورز هستند دغدغه
آن ها فروش محصوالت کشــاورزی با قیمت مناسب است تا
مسائل شهری! از این حیث ،تا وقتی یک به یک مردم در مورد
مســائل مختلف و منافع شهرشان بی تفاوت باشند ،حتی یک
فعــال اجتماعی و یک فعال مدنی قوی هم نمیتواند کاری از
پیش ببرد و امیدوارم روزی نرســد که چهره ی ســبز بهار با
بیتوجهی مردمانش و عدم حمایت فعاالن برای حفظ هویت،
فرهنگ و قدمت شهرمان بهار در بحث مرز تقسیمات سیاسی
خزان شــود و روزی قدر ثروت های شهرمان را بدانیم که کار
از کار گذشته باشد و طعم تلخ ضرب المثل قدر عافیت کسی
داند که به مصیبتی گرفتار آید را بچشیم!

چنــدی پیش آئیــن تکریــم و معارفه شــهردار بهار در
فرهنگســرای آیت ا ..بهاری برگزار شــد و از محمدرضا
یــاری شهردارســابق تقدیــر و مهدی مجیــدی بعنوان
شهردار منتخب ششمین دوره شــورای شهربهار انتخاب
شد.
به گزارش نشــاط بهار ،با دمیدن ســوتِ پایان انتخابات
ششــمین دوره شورای اســامی شــهر بهار ،مردم بهار
نشــاندن وعده و
همچــون دیگر شــهرهامنتظر به عمل
ِ
وعیدهای شورای منتخب با انتخاب شهردار بودند چراکه
شــهردار میتواند تضمین کننده منافع شهروندان باشند.

بخشــی منافع ذکر شــده و ایجاد
دکتــر دانش یــار تحقق
ِ
روشنگری در میان مردم را منوط به داشتن فعاالن اجتماعی
و فعاالن مدنی دانســت و گفت :فردی را به عنوان فعال مدنی
و فعــاالن اجتماعی می توان معرفی کــرد که آگاهی کاملی
نســبت به مســائل داشته باشــد و بی تفاوت و بی دغدغه بر
معضالت محیط پیرامونش نباشد و اشرافیت کاملی بر مسائل
روز اطرافش داشــته باشد ،که این فرد فعال می تواند با ایجاد
شــیوه های مختلفی در اذهان عموم روشنگری ایجاد کند تا
بتوان چشم انداز بهتر و متفاوت تری نسبت به آینده شهرمان
داشته باشیم.

از میــان تمام دغدغه های شــهری که هر روز می بینیم و با
آســودگی خاطر از کنارشان رد می شویم ،بد نیست در عصر
ِ
غوغای شــتابناکی گاهی بایســتیم و از خودمان سوال کنیم
براستی منافع شهرمن در چیست؟! چگونه میتوان این منافع
را به ظهور رساند؟! کم کاری از که بوده؟! آیا وقت آن نرسیده
که تک تک ما درباره منافع شــهرمان با خــود خلوت کنیم
و خودمان را مســئولی در برابر تمام کاســتی های شهرمان
خطاب کنیم؟!

مهندس مهدی مجیدی شــهردار بهــار ،اخیرا ً در طی
نشســت خبری با اصحاب رسانه این شــهر به تبادل
نظر ،جهت کســب اطالعات بیشتر برای مشکالت شهر
پرداخت و قول مساعد برای پیگیری حقوق شهروندان
در بازگشت حریم و محدوده شهر بهار را داد.

مهندس مهـدی مجیـدی:

وی گفت :ارائه خدمات به شهروندان و اجرای عدالت شهری،
توجه به بافت فرســوده ،توزیع متوازن منابع درنقاط مختلف
شهری ،توسعه زیرساخت های گردشگری و اجرای پروژه های
زیربنایی بایدمدنظر شهردارجدید قرار گیرد.
وی ادامه داد :در دو ســال گذشته با همت مجموعه شهرداری
بهار به ســکانداری آقای یاری ،اقدامات ارزشــمند و زیربنایی
درســطح شهربهار انجام شده که ازشاخص ترین آنها می توان
به هدایت آب های سطحی اشاره کرد.
در ادامه مراســم احســان قنبــری فرماندار شهرســتان بهار
ســخنان خودرا باتشــکر ازپرسنل شــهرداری بهارآغاز نمود
وگفت :در انتخــاب مهندس مجیدی به عنوان شــهرداربهار
بســیار زیرکانــه عمل شــده کــه به خاطــر ایــن انتخاب
می بایست به اعضای شورای شهر بهار تبریک گفت.
وی افزود :رزومه درخشان مهندس مجیدی ،انتظارات از وی را
بسیارباال میبرد وامیدوارم حضور شهردار جدید منشاء خدمات
بزرگی در شهر بهار باشند.
قنبــری افزود :در حال حاضر پروژه جزیره شــادی در ورودی
بهار راکدمانده وباید باحفظ منافع شــهرداری به جریان بیفتد
چراکه مردم اســتان ،شهرستان و همچنین مسافران گذری از
غرب کشور ،به این فضا نیازمندند وهمچنین شایان ذکراست
که شــهر بهار نیازمند المان هایی زیبــا در میادین و پارکها
اســت چراکه باید فضا و مبلمان و چینش شــهر بهار ،شاد و
با نشــاط شــود ومردم برای تفریح مجبور به مراجعه به مرکز
استان نباشند.

وی در خاتمه سخنانش اظهار کرد :از نظر بنده که سال ها در
شــهرهای مختلف زندگی کرده ام ،شهر بهار به سبب داشتن
فرهنگ خاص ،محل مناسبی برای زندگی میباشد که نمونه
ی آن زبان و گویش خاص ،آداب و رسوم ها ،خرده فرهنگ ها
و بافت مذهبی آن اســت و همه این موارد حاصل انتقال نسل
به نســل آداب و رفتار از اجداد ما هستند؛ تصور می کنم اگر
در زمینه مرز تقسیمات سیاسی بی اهمیت باشیم و بر اثر آن
استقالل شــهر مضمحل شود ،فرهنگ شهرمان بهار با چالش
های فرهنگی عمیقی روبرو می شــود که تاثیر آن بر تک تک
خانواده ها ورود می کند ،پس در این مورد همه ی مردم بهار
باید دســت در دســت هم دهیم تا فرهنگ و قدمتمان برای
همیشه در دل تاریخ به یادگار بماند.

فرمانداربهار درادامه گفت :ورودی شــهربهار تا ســال گذشته
درسرزمین همدان بودکه خوشبختانه ازسال قبل به محدوده
شهر بهار افزوده شده و نیازمند تغییر در ورودی بهار و میدان
بهار میباشد چراکه بعضی ساخت و سازها درحریم قرار دارند.
درابتدای این آئین حســین فیض الهی رئیس شــورای
شــهربهارگفت :خدمت در نظام جمهوری اسالمی فرصتی
است که مسئولین باید قدردان این فرصت باشند ،چراکه
فرصت ها مانند ابر درگذرند.

ادامه دارد ...
 سرانه شهروندی دربهار  ۷۰۰هزار تومان استوی افزود :بودجه سالیانه شهرداری بهار  ۲۰میلیاردتومان است
و ســرانه شــهروندی  ۷۰۰هزار تومان میباشد که این بودجه
درشأن مردم بهار نیست.

وی درادامه خاطرنشــان کــرد :اعضای ششــمین دوره
شــورای اسالمی شهر بهار برای انتخاب شهردار ،بابررسی
معضالت ،مطالبات شــهروندان وظرفیتهای بالقوه شهر
پیگیر گزینش فردی بودندکه بتواند پاســخگوی خواسته
های مردم باشــد و تحولی در شــهر ایجــاد کند ،براین
اســاس بابررســی ســوابق تعدادی ازنیروهــای بومی و
غیربومی ،نهایتا اعضای شــورا بدون هیچ مالحظه کاری
و ســفارش گیری مهنــدس مهدی مجیــدی رابه عنوان
شهردار انتخاب کردند.

وی ادامــه داد :همچنین درنیمه اول ســال ،در بحث عوارض
کسب و پیشــه از  ۲۲۰۰واحد کسبی درشــهربهار ۲۳ ،واحد
عوارض کســب و پیشــه راپرداخت کرده اندکه این رقم بسیار
پایین است.
شــهردار بهار درادامه به ایجاد اتاق فکر بــرای برطرف کردن
نیازهــای مردم واجرای طرح محله محوری ومســجد محوری
اشــاره کردو افزود :با حضور درمساجدمشــکالت مردم احصا
ودرحد توان حل خواهد شد.

درادامــه فیض الهی افزود :بجز پیگیری و بررســی اعضا،
محدودیت های پیش بینی شده در قانون هم باید درنظر
گرفته میشدکه تخصص ،پاکدســتی ،تعهد ،تجربه کاری
و آشــنایی باضوابط شهرداری ازمهمترین مالک های این
انتخاب بــودو باتوجه به ظرفیت هــای بالقوه موجود در
شــهربهار و ظرفیت های بیشــماری که در جهت توسعه
و آبادانی شــهروجود داردنیاز به یک شهردار قوی بودیم
تابتواند درشــهر تغییری ملموس و کارا ایجاد کند.

وی عنوان کــرد :پس از ماه صفر،
جشــنوارههای تخصصی وبرنامه
های شاد ،جشنواره های تخصصی
وعمومــی همچــون هنرهــای
تجسمی ،جشنواره غذا رادر سطح
شــهر بابهره گیــری از گروه های
مردمی و سازمان های مردم نهاد
برگزار خواهیم کردتا امیدبه مردم
بهار برگردد.
مهدی مجیدی درخاتمه سخنان
خود تاکیــد کرد :من خــودم را
بهاری مــی دانم وتأمیــن منافع
مردم شهرم دراولویت کاری است
وامیــدوارم مردم ،مشــکالت را با
مجموعه شــهرداری در میان بگذارند تا با هم افزایی ومشارکت
شــهروندان به حالت مطلوبی برســیم ودر این بین ،رسانه ها
نقش مهمی درارتباط بین شــهروندان و مدیریت شهری دارند
وامیدواریم با اطالع رســانی به موقع و همکاری بین رسانه ها و
مدیریت شهری ،انتظارات مردم پاسخ داده شود.
در پایان نشست برخی ازمعضالت و مطالبات شهروندان بهاری
هماننــد ایجاد المان های شــهری ،ایجاد درآمــد پایدار برای
شهرداری ،مشکل سند دار شدن زمین های پشت فرمانداری،
تفکیک وتولید زمین برای ساخت و ساز ،مشکل کمربندی بهار،
بهســازی و بازســازی و تجهیز پارکها و بوستان های محالت،
پیگیری وضعیت انتقال مشاغل بلوار آیت اهلل بهاری به ناحیه ی
مشاغل مزاحم ،اصالح خط عبوری مسیر تاکسی ها به مناطق
مختلف شهر ،ساماندهی آرامستان و مرقد آیت اهلل بهاری شهر
بهار ،اجرای طرح های گردشــگری و خانه هــای بوم گردی،
مشکل سرعتگیرهای سطح شهر و ساماندهی ورودی شهر بهار،
توســط خبرنگاران واصحاب رسانه شــهربهارمطرح شد و امید
است با انتخاب شهردار جدید توسط ششمین شورای اسالمی
شهر ،باری دیگر چهره سبز به بهار برگردد.

وی عنوان کرد :درانتخاب شــهردار بهار مراتبی همچون
تخصص و در عین حال توانمندی ،کارآمدی و پاکدســتی
لحاظ شــدو بااین اوصاف اعضای شورای شهر در بررسی
رزومه اشــخاص به این وفاق رسیدندکه مهندس مجیدی
توان اداره و تحول شهربهار را دارد.

مجیدی درادامه میانگین عوارض نوسازی درشهربهار برای هر
خانــوار را  ۳۰هزار تومان عنوان کرد وگفت :در  ۶ماهه ابتدای
سال،از  ۱۰هزار و  ۵۰۰واحد پرونده نوسازی ۵۹۲ ،فقره عوارض
نوسازی راپرداخت کرده اند که معادل  ۵درصدمردم است.

قنبری اذعان داشــت :نبود تشــکیالت فرهنگی در شهرداری
بهار یکــی از حلقه های مفقوده این نهاد اســت که باید این
خال پر شود.
وی درادامه اشــاره ای به ســاماندهی مرقد آیــت ا ..بهاری و
اطراف آن داشت و گفت :سازه و فضای خوبی برای ساماندهی
مرقد آیت ا ..بهاری و اطراف آن باید در نظر گرفته شود.

رئیس شورای شهربهار گفت :نزدیکی بهاربه مرکز استان
باعث شــده کــه انتظارات مردم را دربحــث خدمات باال
بــرده و مردم خدمات را با مرکز اســتان قیاس میکنند و
در بحث مبلمان شهری ،امور رفاهی ،فضای سبز ،سیما و
منظر شهری همشــهریانمان انتظاردارند خدماتی نزدیک
به مرکز استان رادریافت نمایند.

حجت االســام والمســلمین
ارزنده ،مهندس یاری را فردی
متدین و اخــاق مدار یاد کرد
و گفت :ایشــان در وســع خود
عملکرد مطلوبی در شــهر بهار
انجام داد و همچنان امیدواریم
در ادامــه راه کمــک حــال
شهرداری بهار باشد.
در ادامه حجت االســام سید
حســن فاضلیان رئیس شورای
هماهنگــی تبلیغات اســامی
اســتان همدان نیــز در آئین
تکریــم و معارفه شــهردار بهار
حضور داشــت و بیان کرد :دنیا
زودگــذر و فانی اســت و قطعا
پســت های دنیوی نیز ماندگار
نیســتند و در زمان مسئولیت
بایــد وظایف بــه بهترین نحو
صورت گیرد و از آنجائیکه شهر
بهار ،شــهر عارفــان ،عالمان و
شهر آیت ا ..بهاری میباشد ،این
مهم وظیفه ی شــهردار جدید بهار را ســنگین تر می کند تا
تالش و فعالیت بیشتری را بکار بگیرد.

مجیــدی در ادامــه تاکید کــرد :وفاق و همدلــی بین مردم

و مســئولین یکی از سرمایه های شــهر بهار است؛ شهر بهار
ظرفیــت های بیشــماری دارد که میتوان بــه وجود مفاخر
فرهنگی و علمی و چهره های استانی و ملی اشاره داشت.
شــهردار بهار بیان کرد ۳۰ :هزار جمعیت شهرستان
سهامداران شهر هستند؛ همه شهروندان بهاری محترم
میباشــند و هیچ درجه بندی بین شهروندان نداریم و
از ایده های دغدغه مندان اســتقبال خواهیم کرد و با
استفاده از پتانسیل ها و مشاوره های شهروندان با هر
فکر و سلیقه بهره خواهیم گرفت.

هم افزایی با ادارات نیز در این راســتا انجام خواهد شد.
شــهردار منتخب بهار اظهار کرد :قرارداشــتن شهر بهار
در محور گردشــگری یکی از ظرفیت های مهم این شهر
است و گردشــگران غارعلیصدر و همچنین شهر اللجین
کــه از میــدان نیایش عبور مــی کنند بایــد با وفاق و
مشارکت مردم از این ظرفیت اســتفاده کنیم و با تبیین
پروژه های گردشــگری ،مدت زمان اقامت مســافران را
در این شــهر باال ببریم تــا اتفاقات جدید رقم بخورد.
در ادامــه وی تاکید کرد :درب شــهرداری بهار
به روی همگان باز اســت و از ســرمایه گذاران و
مالکینی کــه قصد تفکیک زمیــن خود را دارند،
استقبال میکنیم و با اســتفاده از ظرفیت قانونی
در کمتریــن زمان ،تفکیک و تولیــد زمین انجام
خواهد شــد تا شهروندان برای ســاخت و ساز با
تأمین زمین مواجه نشوند.
مجیدی اظهار داشــت :بــا رویکردهای محله و مســجد
محــوری و همچنیــن رویداد محوری ،شــهر بهار را در
شــأن مردم این شهر اداره خواهیم کرد.

در ادامه مجید درویشی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای
استانداری استان همدان :به شورای شهر بهار برای انتخاب این
فرد مناسب برای مدیریت شهری باید تبریک گفت.
وی خاطر نشــان کرد :با روی کار آمدن ششــمین شــورای
اسالمی شــهر بهار ،گزینه های متعددی برای شهرداری این
شــهر مطرح شد که پس از بررسی برنامه کاری افراد مصاحبه
شونده ،نظر شورای حاضر به مهندس مجیدی اتخاذ شد.

درادامه یاری خاطر نشان کرد :پیاده رو سازی در خیابان های
شهر بهار ،خرید و پخش دستی و مکانیکی آسفالت با اعتبار ۴
میلیارد تومان ،احداث اولین پارک بانوان در  ۳۵۰۰مترمربع
با  ۲میلیارد تومان اعتبار ،بازگشــایی انتهای خیابان شــهید
رجایی به بلوار بســیج ،جدول گذاری معابر ســطح شــهر به
طــول  ۵هزار متر با اعتبار یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان،
اصــاح تقاطع ها ،احداث  ۴پارک محله ای ،افزایش ســرانه
فضای ســبز از  ۵.۸متر مربع به  ۶متر مربع ،نصب روشنایی
در مسیر بلوار کشاورز ،ساماندهی رفوژ بلوار کشاورز ،تفکیک
و تملک اراضی در  ۶۰هزار مترمربع ،در طول  ۲۰ماه گذشته
انجام شده است.
در میانه این مراسم حجت االســام و المسلمین محمدعلی
ارزنده امام جمعه بهار نیز با تاکید بر پاسخگو بودن مسئولین
عنوان کرد :همه مسئولین در هرجایگاهی که هستند باید در
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وی در ادامه عاقبت مســئولیت ها را یــادآوری کرد و تاکید
داشت :مســئولیت ها به کسی وفا نکرده و نخواهد کرد و این
رفت و آمدها امری عادی اســت و در مدتی که مســئولیتی
بر عهده داریــم باید جوابگوی
عملکردهــای خود باشــیم و با
تغییر نگرش و شــاهد دانستن
حق در دوران مسئولیت ،قطعاً
نوع عملکردمان متفاوت خواهد
شد.

در ادامه این مراســم ،مهندس محمدرضا یاری شهردار سابق
بهار عنوان کرد :در طی  ۲۰ماه خدمت در ســمت شهرداری
بهار اقدامات مثبتی در مجموعه شهرداری رخ داد و بودجه ۱۰
و نیم میلیارد تومانی در آبان  ۹۸به مبلغ  ۲۰میلیارد تومان در
ســالجاری رسیده که در چهار ماه های اول سال ۱۰۷ ،درصد
بودجه تحقق یافته اســت و همینطور برای نخستین بار طرح
های مطالعاتی در شــهر بهار آغاز شــد و طرح های مطالعاتی
جمع آوری و هدایت آبهای ســطحی ،مطالعات ترافیکی نقاط
حادثــه خیز از میدان بهار تا میدان ســردار ســلیمانی ،طرح
ســاماندهی ناحیه صنعتی چشمه قصابان ،طرح ورودی جاده
کرمانشاه در محدوده خدماتی شهر بهار انجام گرفته شد.

وی تاکید کرد :از شــاخصه های چشمگیر مهندس
مجیــدی ارتباط بامراکــز علمی و دانشــگاهی
وهمچنیــن دارابودن تخصص باال در امورشــهری
می باشــد که شایان ذکراســت وی جزء مدیران
ارشد شــهرداری همدان بوده و کارنامه درخشانی
درشهرداری دارد.
رئیس شورای شــهربهار تأکید کرد :شــهردار جدیدبهار
بایــد باهمکاری مردم و تعامل با مســئولین شهرســتان
واستان ،شهری با نشاط و زیبا ودر شأن مردم بهار بسازد
و اجرای طرح های گردشــگری و تسهیل امور برای ورود
ســرمایه گذاران به شهرستان رادرنظر داشــته باشد وبا
اشــرافیت به پتانســیل های شــهربهار و مودت با مردم
تاثیــر گذاری دوچندانی حاصل شــود چراکــه اگرمردم
بدانند حضور آنها باعث رشــد و تعالی شــهر خواهدشــد
قطعا دراین حیطه واردمیشوند.

قبال عملکردشــان پاسخگو باشند و هر فردی در دایره حوزه
فعالیت خود باید حساب پس بدهد.

وی افزود :با آشــنایی به الفبای شــهرداری با دو دهه تجربه
در مجموعه مدیریت شــهری در شــهرهای مختلف استان و
مرکز اســتان ،هم اکنون در خدمت مردم شریف بهار هستم و
امیدوارم از تجاربم در این راه بهره گیرم.

مجیــدی خاطر نشــان کــرد :وجــود صادرکنندگان
نمونــه ،افــراد کارآفریــن و کشــاورزی شهرســتان
از ظرفیــت های شهرســتان بهار میباشــد کــه مایه
دلگرمی این شــهر است.
وی بیان کرد :همــه ی توان خود را برای احقاق حقوق
و حفظ منافع مردم شــهر بهار بــه کار خواهم گرفت و

درویشــی اذعان کرد :با توجه جمعیت بهار ،ســرانه
شهری این شهر حدودا ً  ۷۵۰هزار تومان است که شایان
ذکر است این رقم بسیار پایین میباشد و در شأن مردم
شهر بهار نیست؛ این در حالیست که این رقم در شهر
همدان با بودجه ی  ۱۷۰۰میلیارد تومانی و  ۷۰۰هزار نفر
جمعیت حدودا ً  2 / 5میلیون تومان است و مردم شهر
بهار شایسته خدمات بیشــتری هستند که امیدواریم
مهندس مجیدی ،شــهر بهار را با بودجه  ۱۰۰میلیارد
تومانی به شهرداری آتی تحویل دهد.

مهدی مجیدی شــهردار بهار در خاتمه ی سخنان خود
گفت :با ســرانه ی شــهری پایین ،صرفاً در حد خدمات
شــهری و نگهــداری اقداماتــی صورت مــی گیرد و در
صورت باالرفتن ســرانه ی شــهری ،کارهــای عمرانی و
پــروژه های تاثیرگذار انجام خواهد شــد و امیدواریم با
مشــارکت و اعتماد مردم بهار ،این ســرانه بــه میانگین
ســرانه های شــهرهای اســتان برســد ،چرا که ارتقاء
ســرانه ی شــهروندی در اولویــت کار اســت و بودجه
ی شــهرداری بهار در شــأن مردم نیســت و با توجه به
ظرفیت ها امیدواریم شــاهد رشــد درآمــد ،نقدینگی و
تولید ثروت باشیم.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان همدان
تاکید کرد :مردم شــهر بهار انتظار بیشتری از شهردار جدید
خواهند داشــت و امیدواریم مهندس مجیــدی فعالیت های
بزرگی را با اهداف کالن به پایان برســاند چرا که اقداماتی که
در افکار به یادگار می ماند ،عملکرد مدیران است و المان زیبا
و شــکیل ودر حد نام و شــأن آیت ا ..بهاری در شهر ،یکی از
ازاین اقدامات میباشد.
در ادامه ی این آئین مهندس مهدی مجیدی شهردار منتخب
بهار بیانات خود را اینطور شــروع کرد :پروردگار را شاکرم که
سعادت خدمتگزاری در شهر آیت ا ..بهاری را عطا نمود.

با ما دیده میشوید

فرصتی مناسب برای تبلیغات همشهریان در سراسر شهرستان

با پرداخت  ۷۰هزار تومان ،در بستر نشریه نشاط بهار کسب و کار خود را تبلیغ کنید و درآمدتان را ارتقا دهید.

