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وژیه بخش مرکزی بهار

بهار- خبرنگار سپهرغرب:
 امروز انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی به یک درخت 
تنومند تبدیل شده و علیرغم دشمنی و کینه توزی دشمنان 
قســم خورده انقالب و نظام، بعد از گذشت چهل سال و در 
سایه ایثارگری ها و جانفشانی های ملت بزرگ ایران و رهبری 
های بــی نظیر امام راحل و خلف صالح ایشــان مقام معظم 
رهبری و به یاری خداوند متعال هیچ تهدیدی کارساز نبوده 
و بنا به فرمایش مقام معظــم رهبری امروز با قاطعیت کامل 
می توان گفت؛ تهدید نظامی و جنگ دیگر در مورد کشور ما 
مصداق ندارد و به لحاظ امنیت و توان بازدارندگی کشور در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد و امروز می توانیم در اوج عزت و 
اقتدار چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی را جشن بگیریم. 
بخشدار مرکزی بهار در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سپهرغرب، 
ضمــن تبریــک چهلمین ســالگرد پیــروزی انقاب اســامی و 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای انقاب اسامی و بنیانگذار کبیر 
انقاب )ره(، از افتتاح و کلنگ زنی 42 پروژه در بخش مرکزی بهار 
خبر داد و گفت: در دهه فجر امســال تعــداد 37 پروژه با اعتباری 
بالغ بر 669 میلیارد و 440 میلیون ریال در ســطح بخش مرکزی 
افتتاح و به بهره برداری می رسد که از این میزان تعداد 31 پروژه با 
اعتباری بالغ بر 666 میلیارد و 780 میلیون ریال از محل اعتبارات 
ملی و اســتانی و تعداد 6 پروژه با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 660 
میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاریها افتتاح و به بهره برداری می 
رسد و عملیات اجرایی تعداد 5 پروژه با اعتباری بالغ بر 96 میلیارد 

ریال آغاز و کلنگ زنی خواهد شد.
محمدرضا شــفیعی در ادامه به تشریح اقدامات و فعالیتهای صورت 
گرفته در ســطح بخش پرداخت و گفت: اجرای طرح بهســازی در 
روســتاها شــامل عملیات تعریض و خاکبــرداری، جدول گذاری، 
تســطیح و بیس ریزی و آســفالت ریزی معابر روستاها، احداث و 
تکمیل مخزن 500 متر مکعبی آب شرب روستای سیمین، احداث 
شــبکه، کنتور گذاری و تحت پوشــش نمودن آب شرب روستای 
سیمین و رفع مشــکل چندین ساله آب شــرب بهداشتی روستا، 
احداث و تکمیل مخزن 200 متر مکعبی آب شرب روستای حصار 
قره باغی، اصاح و توســعه شبکه آب شرب و ترمیم و مرمت مخزن 
500 متر مکعبی روســتای زاغه، شــروع عملیات اجرایی حفر یک 

حلقه چاه آب شــرب روســتای اختاچی، الیروبــی، کبل گذاری و 
احداث خط انتقال آب شــرب روســتای نورآباد، تعمیر و مرمت و 
تعویض خط انتقال آب شرب روستای سنگ سفید انجام شده است.
وی با بیان اینکه، توجه به گردشگری در شتاب بخشی توسعه بخش 
مرکزی بهار تاثیرگذار اســت، یادآور شد: احداث سرویس بهداشتی 
در روســتای حیدره قاضی خان با هدف توسعه فضای گردشگری و 
زیرساختهای آن انجام شده و آسفالت ریزی و احداث رمپ ورودی 

و خروجی جایگاه ســوخت شهید محمدی، روکش آسفالت ابتدای 
آزاد راه کربــا حد فاصل میدان نیایش تا شــهرک صنعتی بهاران، 
آسفالت ریزی مسیر کندرو بلوار آیت اهلل بهاری شهر بهار، آسفالت 
ریزی مسیر ورودی شهرک صنعتی بهاران، عملیات روکش آسفالت 
مسیر محور ســیمین- وهنان، تکمیل سالن ورزشی چند منظوره 
روســتای ســیمین از محل اعتبارات ملی، احداث و تکمیل کانال 
آبرســانی و لوله گذاری آب کشاورزی اراضی روستای زاغه، احداث 
کانال آبرســانی و لوله گذاری آب کشاورزی اراضی روستای حسین 

آباد عاشوری نیز صورت گرفته است.
شــفیعی از نصب دوربین های مدار بســته امنیتی در 13 روستای 
بخش مرکزی بهار خبر داد و گفت: دوربین های مدار بسته امنیتی 

در روستاهای آبرومند، آب باریک، رسول آباد علیا، دهنو، فسیجان، 
وهنان، حصار قره باغی، ســیمین، حســین آباد عاشوری، چوتاش، 
رباط زعفرانی، نورآباد و روان در راســتای ارتقاء ضریب امنیتی در 

روستاها نصب شده است.
وی با اشــاره به شروع عملیات احداث مدرسه چهار کاسه حضرت 
رقیه روســتای وهنان گفــت: احداث و بهره برداری از آموزشــگاه 
خیری آرمین شــریفی در روستای زاغه توسط خیر محترم، احداث 

و بهره برداری از آموزشگاه خیری حاج رجبعلی علیگلی شهر بهار، 
تخریب مدرسه طالقانی شــهر بهار و شروع عملیات احداث توسط 
خیر محترم حاج باقر آقای حجت االســامی، احداث شبکه و خط 
انتقال آب شــرب روســتای آب باریک و اقدام جهت تحت پوشش 
نمودن آب شرب روستا، شروع عملیات اجرایی سیستم آبیاری کم 
فشار روســتای آب باریک، اجرا و تکمیل عملیات لوله گذاری آب 
کشاورزی روستای حیدره قاضی خان، احداث کانال و لوله گذاری 

آب کشاورزی اراضی روستای نورآباد انجام شده است.
وی احــداث کانال و لوله گذاری آب کشــاورزی اراضی روســتای 
وهنان، شــروع عملیات احداث کانال و لوله گذاری آب کشاورزی 
اراضی روستاهای گنده جین، اختاچی و رسول آباد سفلی، تکمیل 
و بهره برداری خانه بهداشــت روســتای اختاچی، احداث، تکمیل 
و بهره برداری مرکز جامع ســامت روســتای حسین آباد آشوری، 
شــروع عملیات اجرایی احداث درمانگاه خیری روســتای سیمین، 
احداث و تکمیل خانه بهداشت در روستاهای آبرومند، زاغه، رسول 

آباد سفلی را از دیگر اقدامات در بخش مرکزی بهار برشمرد.
وی اظهار داشــت: ادامــه عملیات اجرایی فــاز دوم بافت با ارزش 
روستای هدف گردشگری حیدره قاضی خان، بازنگری طرح هادی 
روستاهای حصار قره باغی و آبرومند، پیگیری و اقدام جهت احیای 
مجدد روســتای چایان که از دوران قبل از انقاب روســتا خالی از 
ســکنه بوده و اخیراً پیگیری و هماهنگی ها و اقدامات مســتمر از 

مبادی قانونی جهت احیای مجدد این روستا صورت گرفته است.
وی به فعالیتهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: تشکیل جلسات منظم 
و مستمر شورای پشــتیبانی سوادآموزی بخش مرکزی، پیگیری و 
اقدام جهت احداث کتابخانه در روســتای گنج تپه از محل خیری 
توسط خیر محترم آقای صالحی، پیگیری و هماهنگی و اقدام جهت 
تاســیس قفسه کتاب در روستاهای فاقد کتابخانه با جمعیت باالی 
1000 نفر، فعالیت مســتمر خانه های قرآنی در روستاها، افزایش 
سطح ســواد نوآموزان و افراد الزم التعلیم در روستاها و شناسایی 
آنهــا از طریق همکاریهای فی مابیــن دهیاران و آموزش و پرورش 
شهرستان، افزایش چتر حمایتی بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر 
و کشــاورزان بخش که در حال حاضر این آمــار به حدود 2500 
خانوار رسیده، از اقدامات فرهنگی در بخش مرکزی بهار بوده است.

در این شماره
می خوانید
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دهیار روستای وهنان:
نبودِ زمین مسکونی در روستای وهنان 

باعث مهاجرت اهالی شده است

دهیار روستای حصارقره باغی:
دولت به روستاهای محروم و کمترتوسعه 

یافته بیشتر توجه کند

دهیار روستای دهنو:
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دهیار روستای رباط زعفرانی:
روستای رباط زعفرانی، پیشرو 

در بهسازی روستایی

دهیار روستای سنگ سفید:
جلوگیری از مهاجرت روستاییان با اشتغال

 پایدار در روستاها

دهیار روستای آبرومند:
پروژه تصفیه خانه فاضالب روستای 

آبرومند پیشرفت فیزیکی ندارد

دهیار روستای چوتاش:
بنای تاریخی امامزاده عسگر از ظرفیت 

های روستای چوتاش

دهیار روستای گوشالن:
روستای گوشالن ظرفیت خوبی در زمینه 

گردشگری دارد.
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بخشدارمرکزی بهار خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی 42 پروژه در بخش مرکزی بهار همزمان با دهه فجر 

بهار – خبرنگار سپهر غرب:
 روستای سیمین با 1725 نفر جمعیت و 530 
خانوار یکی از روستاهای بزرگ بخش مرکزی 

بهار واقع شده است.
دهیار روســتای ســیمین گفت: مردم روســتا به 
دلیــل وجود منابــع آب زیرزمینــی، حاصلخیزی 
خاک و هموار بودن زمین این دشــت به کشاورزی 
و باغداری مشــغول اند و صنایع دســتی آن شامل 
قالیبافی است و بانوان به تولید عرقیات گیاهی نیز 

هستند. مشغول 
مرتضی قاســمی مجرد به نیازهای مردم روستای 
سیمین اشــاره کرد و گفت: احداث ایستگاه آتش 
نشــانی در روســتا و بهره مندی 7 روستا از آن به 
عنوان نیاز اساسی دهســتان سیمینه رود، احداث 
کتابخانه در روستا جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی 

و افزایش سرانه مطالعه، دیوارکشی رودخانه داخل 
روســتا و زیباسازی آن و نوسازی و ساخت مدارس 
روســتا از مهمترین نیازهای مردم روستای سیمین 
اســت که برای ماندگاری مردم در روستا و توسعه 

باید تامین شود. این نیازها 
وی در مــورد عملکرد دهیاری در ســال 97 گفت: 
پیگیری جهت تحت پوشــش قرار دادن آب شرب 
روستا با ســاخت مخزن 5 هزار لیتری و واگذاری 
500 انشــعاب آب در ســال جاری با اعتبار بالغ بر 
یک میلیــارد و 200 میلیون تومــان از طرحهای 
شــرکت آبفا روســتایی بهار و پیگیــری، افتتاح و 
بهره برداری ســالن چند منظوره ورزشــی روستا 
بــا زیربنــای 936 مترمربع جهت بهــره مندی 7 
روســتای مســیر از طرحهای اداره ورزش وجوانان 
بــا اعتباری بالغ بر 900 میلیون تومان از مهمترین 

اقدامات در روستای سیمین بوده است.
مرتضی قاسمی مجرد اضافه کرد: از شروع عملیات 
اجرایی احداث درمانگاه روســتای سیمین خبر داد 
و گفت: احداث درمانگاه روســتا بــا اهدای زمین 
1500 متــری خیری به ارزش 180 میلیون تومان 
از محــل خودیاری مردمی و طرحهای بهداشــت و 
درمان کــه در ایام اهلل دهه فجر کلنگ زنی خواهد 
شــد و درمانگاه سیمین در مسیر 7 روستای بخش 
مرکــزی بهــار قــرار دارد و 4 هزار نفــر را تحت 
پوشــش خدمات بهداشــتی درمانی قرار می دهد 
و بــرای احداث ایــن درمانگاه یک و نیــم میلیارد 
تومان هزینه، پیش بینی شــده که مردم ســیمین 
تــا آنجا که بتوانند پروژه را پیش خواهند برد، ولی 
بــرای تکمیل و تجهیز پروژه نیازمند حمایت دولت 

هستیم.

وی اظهار داشــت: تعمیر، نوسازی و راه اندازی 3 
عدد دوربین جهت بازدارندگی از سرقت در ورودی 
وخروجی و داخل روستا، لکه گیری آسفالت معابر 
با اعتبــاری بالغ بر 40 میلیون تومان، روشــنایی 
پارک و معابر روســتا با اعتباری بالغ بر 6 میلیون 
تومان، ســاماندهی زبالــه روســتا و انتقال آن به 
محل دفن زباله شــهرداری صالح آباد، راه اندازی 
کارگاه تولیدی خیاطی برای بانوان و اشــتغال 15 
نفــر از اهالی، راه اندازی کارگاه تولیدی کفاشــی 
در روســتا، پیگیــری جهت لوله گــذاری آبیاری 
کم فشــار از محــل طرحهای جهادکشــاورزی در 
اراضی کشــاورزی و پیگیری جهــت دریافت یک 
دســتگاه نیسان جهت حمل زباله روستا از سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشــور و راهنمایی 
پایدار روستایی  اشــتغال  جهت دریافت تسهیات 

با ســود 6 درصد در این روستا انجام شده است.
وی افــزود: وی به برنامه های فرهنگی و ورزشــی 
اشــاره کرد و گفت: برگزاری یادواره شهدا و شبی 
با قرآن، برگزاری مســابقات ورزشی با روستاهای 
اطراف در رشته های مختلف و عطر افشانی و غبار 

روبی گلزار شهدا صورت گرفته است.
قاســمی به صندوق بیمه روســتاییان و عشــایر 
اشــاره کرد و گفت: در شــهر بهار و روستاهای 
بخــش مرکــزی تاکنــون 2600 خانــوار تحت 
پوشــش این بیمه قــرار گرفتند و هم اکنون 33 
خانوار حقوق )مســتمری( دریافــت می کنند و 
از کارافتادگی،  بازنشســتگی،  این بیمــه مزایای 
فــوت و مســتمری دارد و انتقــال ســابقه بیمه 
روســتاییان و عشــایر بــه بیمــه هــای دیگر و 

دارد. وجود  بالعکس 

بهار - خبرنگار سپهر غرب:
روستای زاغه با 3 هزار و 32۸ نفر جمعیت و 10۶3 
خانوار در بخش مرکزی واقع اســت و فعالیت و 
اشتغال مردم روستا سراجی )کیف دوزی(، تریلی 
و کمپرسی ســازی، کامیون داری و کشاورزی و 
عمده محصول تولیدی کشاورزی روستای زاغه، 

گندم و جو می باشد.
دهیار زاغه در گفتگو با خبرنگار سپهر غرب در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: کارگاههای تریلر، کمپرسی سازی و 
سراجی در روستای زاغه نقش مهمی در بهبود وضعیت 
اقتصادی اهالی روســتای زاغه و روســتاههای اطراف 
دارد که با وجود پیگیری و کمک مســئولین استانی و 
شهرستانی در پرداخت تسهیات اشتغالزایی روستایی، 
به دلیل اوضاع نامناســب اقتصادی و مشکات ناشی از 
تهیه مواد اولیه و نبود بازار مناسب فروش، صنعتکاران و 
کارکنان در این بخش با مشکات فراوانی روبرو هستند.
داود نباتــی اعام کرد: 60 کارگاه تولیدی ســراجی با 

اشــتغال 600 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 
روستای زاغه وجود دارد و 100 نفر در 50 کارگاه تریلی 

سازی مشغول به کار هستند.
وی اجرای طرح بهســازی در فازهای بعدی روســتا، 
اجرای کانال فاضاب، تسهیل در پرداخت وام ها و ارائه 
تســهیات به واحدهای تولیدی و تریلی سازی ها را از 

دیگر خواسته های اهالی برشمرد.
وی به افتتاح خانه بهداشت در روستای زاغه اشاره کرد 
و گفت: این پروژه در زمینی به مســاحت یک هزار متر 
و 80 مترمربع زیربنا ســاخته شد و در خانه بهداشت، 
پزشک عمومی، ماما و داروخانه خدمات دهی می کنند 
و همچنین در سال گذشته سالن ورزشی روستای زاغه 

نیز به بهره برداری رسید.
وی خواســتار گســترش خدمات بهداشــتی درمانی 
در درمانگاه این روســتا شــد و گفــت: ارائه خدمات 
آزمایشگاهی و دندانپزشکی از درخواست های اهالی می 
باشد و به دلیل اینکه چندین روستا از خدمات بهداشتی 
درمانی درمانگاه روستای زاغه استفاده می کنند استقرار 

پزشک شیفت در روستا الزم است.  
وی نبود دبیرستان دخترانه و پسرانه در روستا و مراجعه 
دانش آموزان به حاشــیه شهر همدان یکی از مشکات 

اهالی روستای زاغه است.
نباتی جدول گذاری و آسفالت ریزی، تجهیز پارک های 
روستا و بهسازی آرامستان را از برنامه های سال آینده 

برشمرد.
وی افزود: بازســازی امامزاده میر شمس الدین علمدار 
نیمه کار مانده و برای تکمیــل پروژه نیازمند حمایت 

اوقاف و امور خیریه است.
داود نباتی به فعالیت های سال 1397 دهیاری وشورای 
اســامی روستای زاغه اشــاره کرد و گفت: زیرسازی و 

بیس ریزی و آســفالت خیابان هدایت توسط دهیاری 
با اســتفاده از تســهیات قیر یارانه ای با اعتباری بالغ 
بــر یک میلیارد و 300 میلیــون ریال و جدول گذاری 
و بیس ریزی برخی از معابر روستا به طول 1700 متر 
با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال، پیگیری انجام شده 

است.
وی ادامه داد: احداث و بهره برداری از کانال آبرســانی 
کشــاورزی به اراضی و باغات انگور از محل طرح های 
جهاد کشاورزی به طول 500 متر و جمع آوری و انتقال 
پسماند روســتا به جایگاه موقت صالح آباد و انتقال به 
بازیافت اســتان با اعتبار ماهیانه 42 میلیون ریال نیز 

صورت گرفته است. 
وی تخریب، بازگشــایی و بیس ریــزی برخی از معابر 
جهت سهولت در تردد، پیگیری مداوم جهت اصاح و 
تعمیرات روشنایی معابر توسط اداره برق، درختکاری در 
محوطه آرامســتان، اجرای طرح نوروزی جهت نظافت 
معابر و جمع آوری نخاله های ســاختمانی، تشــکیل 
شــورای فرهنگی، برگزاری مراسمات رسمی در طول 
سال و آذین بندی معابر متناسب با ایام، برفروبی و ماسه 
نمک پاشی جاده و معابر روســتا و برگزاری مسابقات 
ورزشی فوتسال و کشتی را از دیگر اقدامات عنوان کرد.

وی از برگــزاری کاس مهارت آموزی با همکاری فنی 
وحرفه ای خبر داد و گفت: برگزاری کارگاه پیشگیری از 
اعتیاد، تولید و تامین جدول مورد نیاز روستا در کارگاه 
جدول دهیاری، پیگیری جهت شبکه گذاری آب شرب 
برخی از معابر روســتا توسط آبفای روستایی، محوطه 
سازی محل اجرای تعزیه وآرامستان روستا، شرکت در 
تمامی جلسات استانی، شهرستانی و بخش و تعامل و 
همکاری ســازنده با تمامی دستگاههای اجرایی جهت 

پیشبرد اهداف دهیاری و روستا صورت گرفته است.

روستای سیمین
 نیازمند احداث ایستگاه آتش نشانی است

کاهش اعتبارات دهیاری ها

پیشبرد فعالیتهای عمرانی روستاهها را با مشکل مواجه کرده است
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شمـاره 4181
ویژه نامه بخش مرکزی شهرستان بهار

بهار - خبرنگار سپهر غرب: 
روســتای حصار قره باغی با یــک هزار نفر 
جمعیت و 270 خانوار، بــا مردمانی مهربان 
و مهمان نــواز در ناحیه ای کوهســتانی و 

سردسیر و در بخش مرکزی بهار واقع است.
دهیار روســتای حصار قره باغــی اضافه کرد: این 
روســتا دارای چشــمه های روان، مراتع فراوان و 
دامــداری فعال و معادن ســنگ با ذخایر بی نظیر 
است و محصوالت کشاورزی روستا شامل انگور،جو 
، غــات، صیفــی، میوه، آلو و گردو اســت و زنان 
روستا نیز به کار قالی بافی و کمک به مردان روستا 

مشغول اند.
روح اهلل صالحی اضافه کرد: ساماندهی پل ورودی 
روســتا شــامل )دیوارچینــی و نصــب پایه های 
گاردریــل( با اعتباری بالغ بــر 170 میلیون ریال، 
تامیــن و تجهیز برق مورد نیاز غســالخانه و نصب 
چراغ روشــنایی شــبانه در معبر ورودی روستا با 
اعتبــاری بالغ بر 30 میلیون ریــال و نیز پیگیری 
توســعه شــبکه برق و تعویض چراغهــای معابر 
وجابجایی تیرهای برق مزاحم از طریق اداره برق، 
نصب دوربین بازدارنده مدار بســته جهت کنترل  
امنیت ورود و خروج در ابتدای روســتا از اقدامات 

دهیاری بوده است.
وی افزود: تشــکیل پرونده و راهنمایی متقاضیان 

تســهیات مقاوم ســازی به بنیاد 
مسکن و همکاری در ثبت مشخصات 
آمار مســکن، انتقال پســماندهای 
روستا به جایگاه موقت صالح آباد و 
نیز انتقال به مرکز بازیافت همدان و 
پیگیری لوله گذاری باغات و اراضی 
اعتبارات طرح  از محل  کشــاورزی 
آبیاری کم فشــار جهاد کشــاورزی 
از دیگر اقدامات دهیاری در ســال 

جاری بوده است.
قره  روستای حصار  تصریح کرد:  وی 
باغی از روســتاهای کمتر توســعه 
امیدواریم دولت  اســت کــه  یافته 
از روســتاهای کمتر توســعه یافته 
حمایت کرده و در خصوص پرداخت 

تسهیات در بافت فرسوده روستا روان سازی انجام 
دهد تا مشکل مسکن حل شود.

وی ادامه داد: مردم روســتای حصــار قره باغی به 
دلیــل نبودن اســناد قانونی و ثبتی نتوانســتم از 
تســهیات دولتی برای بازســازی مسکن استفاده 
کننــد و یکی از راهکارهای حل مشــکل ضمانت، 

تضمینی زنجیره ای در روستا است.
صالحی نبود امکانات ورزشــی، نبود مدارس دوره 
متوســطه اول و دوم، نبود خانه عالــم و روحانی 

مستقر و نبود پایگاه بسیج، عدم بهسازی روستایی 
و نیمه کاره بودن ساختمان دهیاری را از مشکات 

عنوان کرد. 
وی با اشاره به وجود معادن در سطح روستا، گفت: 
معادن روســتا باید به اهالی همان روســتا واگذار 
شود تا اشــتغال جوانان تامین گردد ولی متاسفانه 
این معادن توسط سازمان صنعت معدن تجارت به 
افراد متمکن واگذار می شــود که آنها نیز خسارت 

بسیاری به ساختمان ها نیز وارد می کنند.

دولت به روستاهای محروم و کمترتوسعه یافته بیشتر توجه کند
بهار - خبرنگار سپهر غرب:

بخش  توابع  از  آباد ســفلی  روستای رسول 
مرکزی شهرســتان بهار و دارای ۶00 خانوار 
با 2225 نفر جمعیت دارای مردمانی ســخت 

کوش، فهیم و مهمان نواز  است.  
دهیار روستای رســول آباد سفلی گفت: مردم این 
روستا به کار دامداری و کشــاورزی مشغول اند و 
عده ای از جوانان روســتا در شــغل های خدماتی 
و کوره های آجرپزی اشــتغال دارند و فرش بافی 
بانوان نیز به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه ها 

و عدم فروش، بسیار کم رنگ شده است.
فاطمه زهــرا زارعی برهمند اضافه کــرد: یکی از 
ظرفیت مهم روســتا در حوزه گردشــگری وجود 
کاروانســرای آجری شــاه عباسی روســتا یکی از 
کاروانســراهای زیبا که توسط میراث فرهنگی 60 
درصد بازسازی شده است و مربوط به دوره صفوی 
است و به ثبت آثار ملی رسیده است ولی متاسفانه 
مورد بهره بــرداری قرار نمی گیرد و این امر باعث 
شــده این بنا که هزینه زیادی برای بازســازی آن 
شــده است در حال تخریب قرار بگیرد که شایسته 
اســت میراث فرهنگی بازسازی قسمت باقی مانده 
را انجام دهد تا بتوان از آن به عنوان ســفره خانه 

سنتی یا موزه مردم شناسی تبدیل شود.
وی گفت: این روســتا همچنین با عنایت به اینکه 

در مســیر چندین روستا قرار دارد نیازمند ساخت 
درمانگاه و سالن ورزشی است تا از مهاجرت مردم 

به شهر جلوگیری شود.
وی افزود: رودخانه روســتای رسول آباد سفلی از 
داخل روســتا عبور کرده و نیاز به دیوار کشــی و 

زیبا سازی دارد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه این روســتا در سال 
95 به عنوان روســتای دوست دار کتاب در ردیف 
بیست روستای کشور معرفی شد، ساخت کتابخانه 

از مهمترین اولویت های روستا است.
دهیار رســول آباد سفلی در مورد عملکرد دهیاری 
روســتا گفت: دهیاری رســول آباد سفلی در سال 
جاری با عنایت به دیون دهیاری در سال 96 اقدام 

به انجام پروژه هایی امانی نموده که شــامل اجرای 
جدول گذاری بن بســت اول خیابان  مســیر سبز 
به متراژ 124 متر، ســاخت پل فلزی تقاطع معابر 
6 متــری، جابجایی 2 تیر برق داخل معابر، ریگاژ 
و تســطیح معابر بهسازی شــده و ساماندهی زباله 
روســتا و انتقال آن به محل دفن شهرداری صالح 
آباد را انجام داده است. وی افزود: بیس ریزی معبر 
خانه بهداشت، لوله گذاری جوب آبهای سطحی به 
متراژ 40 متر، الیروبی کانــال آب جاده اختاچی، 
تملک زمین جهت بازگشــایی معبــر، جالیز پیاده 
رو خانه بهداشــت جدید با مساحت 60 مترمربع، 
تخریب و خاکبرداری ساختمان های قدیمی داخل 

معبر نیز از دیگر اقدامات بوده است.

کاروانسرای تاج آباد یکی از ظرفیت های گردشگری بهار

بهار - خبرنگار سپهر غرب:
روســتای نورآباد با 3۶4 نفر جمعیت و 110 
خانوار در بخش مرکزی بهار واقع شده است 
و 14 شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده است.

دهیــار روســتای نورآباد گفت: روســتای نورآباد 
در زمینه اشــتغال جوانان با مشکات عدیده ای 
روبروســت و برای حل این مشــکل و رسیدن به 
توسعه روســتایی باید دوره آموزشــی در روستا 

برگزار شود. 
علی رســولی اضافه کــرد: عمده اشــتغال مردم 

روســتای نورآباد کشــاورزی و دامداری است و 
جهت ایجاد اشــتغال در روســتا آسان سازی در 
ارائه تســهیات به جوانان انجام شــود تا جوانان 
بتوانند در حیطه پرورش زنبور عســل و پرورش 
ماهــی نیز فعالیــت کنند. وی افــزود: برگزاری 
آموزش های فنی و حرفه ای و توجه به مشــاغل 
خانگی راه برون رفــت از معضل بیکاری خواهد 
بــود و از اداره فنی و حرفه ای بهار درخواســت 
می شود؛ کاســهای طراحی روی سفال و فرش 
بافی را در روستا برگزار کنند و دهیاری آمادگی 
اختصاص مکان برای برگزاری کاس را دارد. وی 
اظهار داشــت: با توجه به بیکاری کشــاورزان در 
فصل زمســتان، اداره جهاد کشاورزی می تواند 
کاس ترویجــی برای اســتفاده بهینــه از آب و 

کشت های جایگزین برگزار نماید.

وی بیان داشت: روســتای نورآباد با آب و هوای 
مناسب و چشــم اندازه بســیار زیبا می تواند در 

زمینه گردشگری فعالیت نماید.
علی رسولی گفت: عدم بهسازی روستای نورآباد 
و بافت قدیمی روســتا نیز بــه عنوان یکی دیگر 
از مشــکات اهالی روســتا به حســاب می آید 
کــه با یــاری جســتن از مســئوالن و پرداخت 
تســهیات با بهره بســیار کم می توان روستا را 
از ایــن وضعیت نجــات داد.  وی ادامه داد: نبود 
ســالن ورزشــی و پارک، عدم حمایــت جوانان 

برای ماندگاری روســتاییان و مهاجرت و حاشیه 
نشینی در شــهرها از مهمترین مشکات روستا 
است. دهیار روستای نورآباد اعام کرد: پیگیری 
جهــت احداث و بهره برداری از کانال آبرســانی 
به مــزارع از محل طرح های آبیاری کم فشــار 
جهاد کشــاورزی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد 
ریال، نصب دوربین در ورودی و خروجی روســتا 
جهت ارتقای امنیت روســتا بــا اعتباری بالغ بر 
124 میلیون ریال و نصب سبد زباله با اعتبار 25 
میلیون ریال، جمع آوری و انتقال زباله از ســطح 
روستا با مبلغ ماهیانه 5 میلیون ریال انجام شده 
اســت وی تصریح کــرد: روســتای نورآباد، قمر 
روستای فسیجان است با وجود خانه بهداشت در 
روستا، پزشک مســتقر وجود ندارد و ماهیانه دو 

بار پزشک در روستا حضور می یابد.

توجه به مشاغل خانگی، راه برون 
رفت از معضل بیکاری 

غرب: خبرنگار سپهر   - بهار 
روســتای اختاچی با 4۸5 نفــر جمعیت 
و 121 خانــوار در بخــش مرکــزی بهار 
واقع اســت و مردم روســتا به دامداری، 

دارند. اشتغال  )تولید غالت(  کشاورزی 
بــال دریایی اضافــه کرد: یکی از مشــکات 
اهالی روســتا بیکاری اســت که با دایر شــدن 
کاس های فنی و حرفه ای و توجه به مشاغل 
خانگی شــامل دامپروری، فرشــبافی، پرورش 

قــارچ و زنبور عســل مــی توان از مشــکات 
کاست. روستا  اشتغال 

وی افزود: خدمات اولیه بهداشتی و درمانی در 
روســتا به اهالی ارائه می شود و بهورز در خانه 
بهداشت روستا مستقر است.  وی آسفالت ریزی 
معابــر و جدولگذاری و بهســازی را از اقدامات 
پیش بینی شــده برای ســال آینده برشمرد و 
گفت: بهســازی فاز اول در روســتای اختاچی 
به اتمام نرســیده و برای تکمیل پروژه نیازمند 
اعتبارات اســت. بــال دریایی اظهار داشــت: 
کمبود آب شرب، عدم آنتن دهی تلفن همراه، 
نبود خانه عالم برای استقرار روحانی در روستا 
و نبود فضای ورزشــی از مهمترین مشــکات 
اهالی روستا اســت. دهیار روستای اختاچی به 
عملکــرد عمرانی دهیاری اشــاره کرد و گفت: 
جدول گــذاری به طول417  متــر با اعتباری 
به مبلغ 320 میلیون ریال، زیرســازی و آماده 

ســازی معبر به مساحت 2800 مترمربع جهت 
آســفالت ریزی با اعتباری بالغ بر  170میلیون 
ریال و تخریب و بازگشــایی معبر با اعتبار220 
میلیون ریال توســط دهیــاری اختاچی انجام 

شده اســت. 

اتمام فاز اول بهسازی روستای اختاچی نیازمند 
اعتبارات است

بهار – خبرنگار سپهر غرب:
روســتای وهنان با 11۸0 نفر جمعیت و 310 
خانــوار در بخش مرکزی بهار واقع اســت 
که مردمــان باصفای این روســتا در حوزه 
دامداری، کشــاورزی و باغات )آلو و گردو( 

فعالیت می کنند.
دهیار روســتای وهنان در گفتگو بــا خبرنگار ما 
با اشــاره به ظرفیت و چشم انداز بی نظیر روستا 
گفت: طبیعت بکر و چشــم انداز زیبای روســتا، 
زمینه گردشــگری را در روســتا فراهم می کند و 
اقداماتی در راســتای اجرای طرح بوم گردی اجرا 

شده ولی نهایی نشده است. 

مقصود ســلطانی اضافه کرد: نبود زمین مسکونی 
در روســتا باعث مهاجرت روســتاییان به شهرها 
شــده اســت زیرا درختان و باغات اطراف روستا 
را احاطه کرده و امکان گســترش فضای مسکونی 

وجود ندارد.

وی بیــکاری، مهاجــرت، نبود فضای ورزشــی و 
کمبود مدرسه و تحت پوشش آبفار نبودن روستا و 
نبود دستگاه کلرزنی را از مشکات اهالی روستای 

وهنان برشمرد.
وی به اقدامات دهیاری روســتای وهنان در سال 
97 اشاره کرد و گفت: در زمینه عمرانی، عملیات 
اجرایی احداث مدرســه چهار کاسه دخترانه در 
اواخر سال 96 کلنگ زنی و از ابتدای سال جاری 
آغاز شده و هم اکنون ده درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد. 
وی افزود: یکی از دغدغه های دهیاری آســفالت 
ریزی اســت که بیس ریــزی معابر جهت جدول 

گزاری و آسفالت دو معبر باقی مانده است.
وی تصریح کرد: در زمینــه امنیتی-انتظامی نیز 
دوربین مدار بســته در ابتدای ورودی روســتای 
وهنان با اعتباری بالغ بر  50میلیون ریال که دارای 
ماهیت بازدارندگی میباشد، نصب شده است. وی 
اقدامــات دهیــاری را در حوزه کشــاورزی مورد 
ارزیابی قرار داد و گفت: با تعامل جهاد کشاورزی 
شهرستان بهار، دهیاری و شورای اسامی روستای 
وهنــان و جمعی از اهالی، مراحل اولیه تهیه طرح 
پروژه لوله گذاری و آبیاری کم فشار در پنج جوب 
مهم و حیاتی روســتای وهنان انجام شــده است.  

وی اظهار داشــت: در زمینه ورزشی، همکاری با 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان بهار و برگزاری 
مســابقات فوتبال در قالب جام نوروز و همکاری 
هیات ورزشــهای بومی محلی جهت تجهیز خانه 

ورزش روستایی انجام شده است.

نبوِد زمین مسکونی در روستای وهنان باعث 
مهاجرت اهالی شده است

غرب: خبرنگار سپهر   - بهار 
روســتای رباط زعفرانی با هزار و 170 نفر 
مرکزی  بخش  در  خانــوار   332 و  جمعیت 

واقع است. بهار 
دهیار روســتای ربــاط زعفرانــی در گفتگو با 
خبرنــگار ما گفت: 16 واحد تولید کفش در این 
روســتا دایر است و این واحدهای تولیدی برای 
100 نفــر به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم 
اشــتغال ایجاد کرده است و عدم وجود سرمایه 
کافی بــرای تولید از مشــکات آنان و دریافت 
تســهیات ارزان قیمت و حذف واســطه ها از 
خواســته هــای تولیدکننــدگان اســت. صفدر 
محمدی وجود کانون فرهنگــی هنری و پایگاه 
بسیج و برگزاری کاســهای دینی و اعتقادی و 
اســتقرار بهورز و پزشــک به صورت هفتگی در 
پتانســیل های روستا  از جمله  خانه بهداشــت 

دانست.
وی تکمیل ســاختمان دهیاری و آسفالت ریزی 
معابــر را از برنامه های ســال آینده برشــمرد و 
گفت: در بهسازی روستای رباط زعفرانی بسیار 

دوم  فــاز  و  خوب عمل شــده 
رسیده  اتمام  به  روستا  بهسازی 
پیشرو هستیم. این زمینه  و در 
و  احداث  اظهــار داشــت:  وی 
تکمیــل کانال آب کشــاورزی 
تقویت آنتن دهی شــبکه های 
اینترنت، احداث  صدا و سیما و 
خانــه عالــم از مطالبات مردم 
روســتای رباط زعفرانی و نبود 
مدرســه راهنمایــی دخترانــه 
و پســرانه، نبود فضا و ســالن 

ورزشــی از مشکات این روســتا است. وی در 
اقدامات دهیاری ربــاط زعفرانی را مورد  ادامه 
اشاره قرار داد و گفت: نصب دوربین مدار بسته 
جهــت کنترل امنیــت ورود و خروج در ابتدای 
روســتا، پیگیری توســعه شــبکه برق، تعویض 
چراغهای معابر و جابجایی تیرهای برق مزاحم، 
فعالیت در ثبت مشــخصات آمار مسکن، انتقال 
موقــت صالح  جایگاه  به  روســتا  پســماندهای 
آباد، پیگیری آبیاری کم فشــار باغات از طریق 

جهاد کشــاورزی و پیگیری کانال آب رودخانه 
گوشــان و مطالبات مردم انجام شــده اســت. 
محمدی اظهار داشــت: پیگیری امور مربوط به 
تولیدی های کفش در روســتا جهت حمایت از 
اشتغال روســتایی و در راستای اشتغال جوانان 
روســتا و پیگیری جهت احداث ســالن ورزشی 
در روســتای رباط بدلیل اشــتیاق و اســتقبال 
جوانــان از فعالیتهای ورزشــی از دیگر اقدامات 

است. بوده 

روستای رباط زعفرانی، پیشرو 
در بهسازی روستایی

بهار- خبرنگار سپهر غرب:
روســتای دهنو با 114نفــر جمعیت و 34 
از توابع بخش مرکزی شهرســتان  خانوار 
بهار اســت و اهالی دهنــو در دامداری و 
کشاورزی )کشت حبوبات و گندم( فعالیت 

دارند.
دهیار روستای دهنو در گفتگو با خبرنگار سپهر 
غرب گفت: در مدت دو ســال از زمان تاسیس 
دهیاری دهنو، خدمات شــایانی به اهالی روستا 

ارائه شده است. 
هادی مرادی خادمــی افزود: با کمک دهیاری، 
محلی برای اســتقرار بهورز اختصاص داده شده 
تــا خدمات اولیه بهداشــتی درمانــی به مردم 

روستا ارائه شود.
وی افــزود: در ســال آینده قســمتی از حمام 
عمومی روســتای دهنــو به غســالخانه تبدیل 
خواهد شد و ایجاد پل فلزی برای انهار از دیگر 
برنامه های دهیاری برای ســال آینده است. وی 
افــزود: جمع آوری و انتقال زباله و پســماند از 
روستا توسط دهیاری به صورت هفته ای دوبار 
انجام شــده و به محل دپو زباله شهرداری صالح 

آباد که مجوز اســتاندارد محیط 
زیست را دارد، انتقال می یابد.

وی بــا بیان اینکه در روســتای 
دهنــو بــه عنوان کــم جمعیت 
ترین روســتای بخــش مرکزی، 
مناسب  ارائه خدمات  در  ســعی 
به اهالی اســت، گفت: مســجد 
روســتای دهنو بــه بهره برداری 
رســیده ولــی تجهیز نشــده و 
مناســبت های مختلف  در  عالِم 
در روســتاها حضــور دارد. وی 
با اشــاره به همــکاری دهیاری 
با فنی حرفه ای شهرســتان در 
راســتای آموزش بانوان روســتا 

گفت: بانوان روســتا در حوزه مشاغل خانگی از 
جمله خیاطی و میناکاری روی ســفال متقاضی 
دریافت آموزشهای رایگان بودند که تاکنون 25 
نفر آموزش دیده و ســعی در ایجاد کارگاه برای 

بانوان روستا می باشد.  اشتغال 
هــادی مــرادی خادمی افزود: جــدول گذاری 
ورودی روســتا بــه متراژ 108 متــر به صورت 

نهری از محل اعتبارات دهیاری در سال جاری، 
بازگشــایی، تخریب و آوار برداری ساختمانهای 
در مســیر خیابان به منظور ســهولت در تردد 
اهالــی و نصب دوربین مدار بســته در ورودی 
روســتا جهت پیشگیری از ســرقت از اقدامات 

دهیاری دهنو بوده است.

با تاسیس دهیاری دهنو، خدمات شایانی به اهالی 
روستا ارائه شده است
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شمـاره 4181
ویژه نامه بخش مرکزی شهرستان بهار

 اداره امور مالیاتی شهرستان بهار

  1396سال  الگوي کلی ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالك

به شرح ذیل : امالك ارزش معامالتی امالك عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه واعیان  

 بخش اول : ارزش معامالتی عرصه امالك

بلوك و با رعایت مقررات ذیل  مندرج در ذیل نقشه هاي هر مالتیامعهاي ك برمبناي ارزش ارزش معامالتی عرصه امال
:محاسبه میگردد   

به تفکیک کاربري هاي مسکونی ، تجاري و ارزش معامالتی عرصه امالك بر اساس میانگین ارزش هاي روز عرصه امالك -1
به شرح  ( مندرج در ذیل نقشه هاي هر بلوك ) امالك مسکونی و در مورد سایر کاربري ها ضرائب تعدیل ارزش معامالتی اداري

 جدول ذیل و مطابق مجموعه پیوست تعیین می گردد : 

 ضرایب تعدیل نوع کاربري ردیف

ورزشی ، گردشگردي ، هتلداري و.. –درمانی ، تفریحی  –خدماتی ، آموزشی ، فرهنگی ، بهداشتی  1  4/0  
انبار و توقفگاهصنعتی ، کارگاهی ، حمل و نقل ،  2  4/0  
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 کشاورزي :
، پرورش گل و  آبزیانالف ) باغات ، اراضی مزروعی آبی ، دامداري ، دامپروري ، پرورش طیور و 

 گیاه و ...
 ب ) اراضی مزروعی دیمی

 
2/0  
1/0  

 

 سایر 4
25/0  

 
 

تشخیص نوع کاربري عرصه امالك به شرح ذیل صورت می پذیرد:-2  

کاربري امالك بر اساس نوع کاربري مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط می باشد . -1-2  

                 و  ، بر اساس نوع کاربري اعیانی احداث شده در آنهاکی که کاربري آنها مشخص نمی باشددر خصوص امال -2-2

اعیانی هاي مستحدثه و نوع عرصه هر یک از  لهسم قدراساس ري متفاوت (مختلط) ، بر ادر خصوص اعیانی هاي با کارب 

آنها تعیین می گردد .کاربري   

جدول فوق عمل خواهد شد . )4(درخصوص عرصه امالك فاقد کاربري و فاقد اعیانی طبق ردیف  -3-2  

می باشد و به ازاي هر متر  12ارزش هاي معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه ، مربوط به معابر با عرض  -3
و در  %3در خصوص امالك با کاربري تجاري ،  متر (یا ضریبی از متر) ، مازاد یا کسري نسبت به مبناي مذکور ، حسب مورد

کسر میگردد . از آن اضافه یا مزبوربه ارزش هاي   %2سایر کاربري ها   

کاربري  با در خصوص امالك  متر 20 تر ازمعابر باال براي امالك  عرصه هاي معامالتی در ارزش: افزایش هاي مذکور  تذکر

براي سایر کاربري ها محاسبه نمی گردد . متر 30 مسکونی و معابر باالتر از  

، مربوطه  مالك عمل خواهد بودارزش معبر باالترین ، اشندبر یا بیشتر می ب 2در محاسبه ارزش عرصه هایی که داري  -4
راه عبور داشته باشد .که از معبر مذکور  مشروط بر این  

ارزش بزگترین معبري است که از آن میدان منشعب می شود . باالترین  ارزش عرصه امالك واقع در بر میادین ، معادل -5  

60ارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند ، برابر شصت درصد ( -6 ارزش   )%
اه عبور ملک از آن منشعب می شود .عرصه معبري است که ر  

ارزش عرصه امالکی که بر بزرگراه ، اتوبان ، مسیل ، حریم راه آهن و نهر قرار دارند ، تا زمانی که شرایط استفاده و عبور و  -7
اي دیگر به ملک مورد نظر مهیا نباشد و رفت وآمد آنان از خیابانهدسترسی مرور از آنها ، نظیر خیابانهاي داخلی شهر جهت 

 صورت پذیرد ، برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می شود .

ارزش معامالتی عرصه سراها ، پاساژها و کاروانسراها بر اساس باالترین ارزش معامالتی معبري که از آن منشعب می شوند ،  -8
 محاسبه می شود .

نظر ارزش معامالتی تعیین نشده باشد ، معادل هفتاد  چنانچه براي امالك واقع در حریم قانونی شهر، بخش و روستاي مورد -9
ارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه ، حسب مورد مبناي محاسبه خواهد بود . %)70(درصد   

 بخش دوم : ارزش معامالتی ساختمان (اعیانی)

وع سازه ساختمان و کاربري آن ارزش معامالتی اعیانی امالك (اعم از مختلط و غیر مختلط)بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه ، ن
 مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد :

 نوع کاربري اعیانی ردیف

 قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبناي نوع سازه
(ارقام به هزار ریال )                                            

 سایر تمام بتون ، اسکلت بتونی و فلزي ، سوله

 250 300 تجاري 1
 120 250 مسکونی و اداري 2

3 
درمانی ،  -کارگاهی ، خدماتی ، آموزشی ، بهداشتی  -صنعتی 
نقل نگی ، هتلداري ، گردشگري ، حمل و ورزشی ، فره -تفریحی 

 ، انبار ، پارکینگ عمومی (توقفگاه) و ...
180 80 

4 
  کشاورزي (دامداري ، دامپروري ، پرورش طیور و آبزیان ،

 50 130 پرورش گل و گیاه و ...)

ریال 000/500 انواع چاه آب به ازاي هر متر عمق چاه 5  
% ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه که مبناي محاسبه ارزش معامالتی 30تذکر : براي محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالك ، 

جدول فوق اضافه می گردد  . ج درقیمت هر متر مربع ساختمان مندر عرصه ملک قرار گرفته است ، به  
 

 

 

 

در ساختمان هاي مسکونی و اداري بیش از پنج طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه ششم به  -1
%) به ارزش معامالتی هر متر مربع ساختمان موضوع  ردیف 1,5باال به ازاي هر طبقه باالتر ، یک و نیم درصد (

 . جدول فوق اضافه می شود 2

% از ارزش معامالتی هر متر مربع 30% و حداکثر 10یا پایین تر از همکف  باالتر طبقهبه ازاي هر در ساختمان هاي تجاري -2
جدول فوق کسر می شود . 1از ساختمان (اعیانی)موضوع ردیف   

از سطح معبر مربوط ،  چنانچه ساختمانی ، فاقد طبقه همکف (همسطح یا معبر اصلی ) باشد ، اولین طبقه باالتر و پایین تر-3
 همکف محسوب می گردد .

درصد قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج  50ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباري متعلق به هر واحد ساختمانی معادل  -4
.در جدول فوق تعیین می گردد   

بت به سال محاسبه ارزش معامالتی سال نس 20به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارك مثبته) تا سقف  -5
درصد)که مطابق بند هاي فوق تعیین می گردد ، کسر می شود . 40% از  کل ارزش معامالتی اعیانی ملک (تا سقف 2  

منظور  امالك ، ساختمان (اعیانی)کلیه فضاهاي غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معامالتی  -6
 نمی شود  .

 

 بخش سوم : ارزش معامالتی اعیانی واحد هاي تکمیل نشده 

ارزش معامالتی اعیانی ساختمان هاي تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هر یک از مراحل ساخت و با رعایت مقررات 
،  بخش  دوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذیل تعیین می گردد . ضمناَ در امالکی که داراي دو یا چند طبقه می باشند

 ارزش  معامالتی اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجو آن با یکی از مراحل چهار گانه ذیل محاسبه می گردد .

 درصد از ارزش معامالتی اعیانی مراحل ساخت ساختمان ردیف

 10 فوندانسیون 1
 30 اسکلت 2
 50 سفت کاري 3
 80 نازك کاري 4

 

 بخش چهارم : سایر ضوابط

ا اصالح نشده باشد ، تابع امالتی امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند ، تا زمانی که اسناد مالکیت آنهارزش مع -1
مندرج در سند مالکیت می باشد . مشخصات  

 

 

 

 

 

5بلوك :   

        5کدشهر :                                               روستاهاي  بخش مرکزي  نام شهر:         

 

 (روستاههاي توسعه یافته)

 

گنج تپه  -زاغه -حسین آباد عاشوري  -براي روستاهاي آبرومند  

 

 

 

 

 

 

 

یف
 رد

 اداري تجاري مسکونی حدود و مشخصات محل
ردیف اول  

جدول 
 شماره یک

ردیف دوم  
جدول شماره 

 یک

بند ( الف) از 
ردیف سوم  

جدول شماره 
 یک

بند (ب)  از 
ردیف سوم 

جدول شماره 
 یک

 چهارمردیف 
جدول شماره 

 یک

 کلیه معابر با عرض   1
متر 6    2،904 4،018 3،485 1،162 1،162 58 29 726 

 کلیه معابر با عرض   2
متر  8   3،036 4،312 3،643 1،214 1،214 61 30 759 

 کلیه معابر با عرض 3
متر 10   3،168 4،606 3،802 1،267 1،267 63 32 792 

 کلیه معابر با عرض 4
متر 12   3،300 4،900 3،960 1،320 1،320 66 33 825 

 کلیه معابر با عرض 5
متر 16   3،564 5،488 4،277 1،426 1،426 71 36 891 

 کلیه معابر با عرض 6
متر 18   3،696 5،782 4،435 1،478 1،478 74 37 924 

 کلیه معابر با عرض 7
متر 20   3،828 6،076 4،594 1،531 1،531 77 38 957 

یه معابر با عرضکل 8  
متر 30   3،828 7،546 4،594 1،531 1،531 77 38 957 

 

 

6بلوك :   

 

       6کدشهر :                                               روستاهاي  بخش مرکزي  نام شهر:         

 (روستاههاي توسعه نــیافته)
                                

 

آب باریک ، اختاچی  ، رسول آباد علیا و سفلی   ، چوتاش ،حیدره قاضی خان، دهنو، نورآباد، رباط سیمین زاغه  ،  
وچایان ،سنگ سفید، حصار قره باغی  وهنان  ،گنده جینفسیجان ،زعفرانی ،روان ،گوشالن  ،   

 

 

 

 

 

یف
 رد

 اداري تجاري مسکونی حدود و مشخصات محل
ردیف اول  

جدول 
 شماره یک

ردیف دوم  
ل شماره جدو

 یک

بند ( الف) از 
ردیف سوم  

جدول شماره 
 یک

بند (ب)  از 
ردیف سوم 

جدول شماره 
 یک

 چهارمردیف 
جدول شماره 

 یک

 کلیه معابر با عرض   1
متر 6    924 1،271 1،109 370 370 18 9 231 

 کلیه معابر با عرض   2
متر  8   966 1،364 1،159 386 386 19 10 242 

رضکلیه معابر با ع 3  
متر 10   1،008 1،457 1،210 403 403 20 10 252 

 کلیه معابر با عرض 4
متر 12   1،050 1،550 1،260 420 420 21 11 263 

 کلیه معابر با عرض 5
متر 16   1،134 1،736 1،361 454 454 23 11 284 

 کلیه معابر با عرض 6
متر 18   1،176 1،829 1،411 470 470 24 12 294 

با عرضکلیه معابر  7  
متر 20   1،218 1،922 1،462 487 487 24 12 305 

 کلیه معابر با عرض 8
متر 30   1،218 2،387 1،462 487 487 24 12 305 

7بلوك :   

 

      7کدشهر :                                               روستاهاي  بخش مرکزي  نام شهر:         

 (فقط براي محاسبه زمینهاي کشاورزي خارج از بلوك  - روستاههاي خوب)

 
                                  

 

گنج تپه -سیمین زاغه-براي شهر و روستاي  زاغه   

 

 

 

 

 

 

 

یف
 رد

 اداري تجاري مسکونی حدود و مشخصات محل
ردیف اول  

جدول 
 شماره یک

ردیف دوم  
جدول شماره 

 یک

"آبــی  "   

بند ( الف) از 
ردیف سوم  
ه جدول شمار

 یک

"دیــم  "   

بند (ب)  از 
ردیف سوم 

جدول شماره 
 یک

ردیف چهارم 
جدول شماره 

 یک

1 
 کلیه معابر با عرض  

متر 6    ٦٦٠ ٢٦٤ ٥٢٨ ١٠٥٦ ١٠٥٦ ٣١٦٨ ٣٦٩٠ ٢٦٤٠ 

2 
 کلیه معابر با عرض  

متر  8   ٦٩٠ ٢٧٦ ٥٥٢ ١١٠٤ ١١٠٤ ٣٣١٢ ٣٩٦٠ ٢٧٦٠ 

3 
 کلیه معابر با عرض

متر 10   ٧٢٠ ٢٨٨ ٥٧٦ ١١٥٢ ١١٥٢ ٣٤٥٦ ٤٢٣٠ ٢٨٨٠ 

4 
 کلیه معابر با عرض

متر 12   ٧٥٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١٢٠٠ ١٢٠٠ ٣٦٠٠ ٤٥٠٠ ٣٠٠٠ 

5 
 کلیه معابر با عرض

متر 16   ٨١٠ ٣٢٤ ٦٤٨ ١٢٩٦ ١٢٩٦ ٣٨٨٨ ٥٠٤٠ ٣٢٤٠ 

6 
 کلیه معابر با عرض

متر 18   ٨٤٠ ٣٣٦ ٦٧٢ ١٣٤٤ ١٣٤٤ ٤٠٣٢ ٥٣١٠ ٣٣٦٠ 

7 
 کلیه معابر با عرض

متر 20   ٨٧٠ ٣٤٨ ٦٩٦ ١٣٩٢ ١٣٩٢ ٤١٧٦ ٥٥٨٠ ٣٤٨٠ 

8 
 کلیه معابر با عرض

متر 30   ٨٧٠ ٣٤٨ ٦٩٦ ١٣٩٢ ١٣٩٢ ٤١٧٦ ٦٩٣٠ ٣٤٨٠ 

8بلوك :   

 

         8کدشهر :                                               روستاهاي  بخش مرکزي  نام شهر:         

 (فقط براي محاسبه زمینهاي کشاورزي خارج از بلوك- روستاهاي متوسط  )
                              

 

براي شهر و روستاي آبرومند، آب باریک ، اختاچی ،چشمه کبود  ،دهنو ، رسول آباد علیا و رسول آباد سفلی  ، رباط 
 زعفرانی ، روان ،فسیجان  

 

 

 

 

 

 

یف
 رد

 اداري تجاري مسکونی حدود و مشخصات محل
ردیف اول  

جدول 
 شماره یک

دوم   ردیف
جدول شماره 

 یک

"آبــی  "   

بند ( الف) از 
ردیف سوم  

جدول شماره 
 یک

"دیــم  "   

بند (ب)  از 
ردیف سوم 

جدول شماره 
 یک

ردیف چهارم 
جدول شماره 

 یک

1 
 کلیه معابر با عرض  

متر 6    
1760 2460 2112 704 704 352 176 440 

2 
 کلیه معابر با عرض  

متر  8   
1840 2640 2208 736 736 368 184 460 

3 
 کلیه معابر با عرض

متر 10   
1920 2820 2304 768 768 384 192 480 

4 
 کلیه معابر با عرض

متر 12   
2000 3000 2400 800 800 400 200 500 

5 
 کلیه معابر با عرض

متر 16   
2160 3360 2592 864 864 432 216 540 

6 
 کلیه معابر با عرض

متر 18   
2240 3540 2688 896 896 448 224 560 

7 
 کلیه معابر با عرض

متر 20   
2320 3720 2784 928 928 464 232 580 

8 
 کلیه معابر با عرض

متر 30   
2320 4620 2784 928 928 464 232 580 

9بلوك :   

 

       9کدشهر :                                               روستاهاي  بخش مرکزي  نام شهر:         

 (فقط براي محاسبه زمینهاي کشاورزي خارج از بلوك  - روستاههاي ضعیف)
                                 

 

براي شهر و روستاي  چوتاش ،حصار ، حیدره قاضی خان ، حسین آباد عاشوري ، سنگ سفید  ،نورآباد ، وهنان  و 
.       چایان  

 

 

 

 

 

یف
 رد

ارياد تجاري مسکونی حدود و مشخصات محل  
ردیف اول  

جدول 
 شماره یک

ردیف دوم  
جدول شماره 

 یک

"آبــی  "   

بند ( الف) از 
ردیف سوم  

جدول شماره 
 یک

"دیــم  "   

بند (ب)  از 
ردیف سوم 

جدول شماره 
 یک

ردیف چهارم 
جدول شماره 

 یک

1 
 کلیه معابر با عرض  

متر 6    
880 1230 1056 352 352 176 88 220 

2 
   کلیه معابر با عرض

متر  8   
920 1320 1104 368 368 184 92 230 

3 
 کلیه معابر با عرض

متر 10   
960 1410 1152 384 384 192 96 240 

4 
 کلیه معابر با عرض

متر 12   
1000 1500 1200 400 400 200 100 250 

5 
 کلیه معابر با عرض

متر 16   
1080 1680 1296 432 432 216 108 270 

6 
 کلیه معابر با عرض

متر 18   
1120 1770 1344 448 448 224 112 280 

7 
 کلیه معابر با عرض

متر 20   
1160 1860 1392 464 464 232 116 290 

8 
 کلیه معابر با عرض

متر 30   
1160 2310 1392 464 464 232 116 290 

دفترچه ارزش معامالتی امالک شهرستان بهار 1396

تعرفه عوارض و بهای خدمات مالک عمل دهیاری های بخش مرکزی بهار سال 1398
 

قیمت  ارزش معامالت امالک ( دھیاریھای بخش مرکزی بھار بر اساس ١٣٩٨سال تعرفھ عوارض محلی
اداره امور مالیاتی شھرستان بھار مالک عمل) ١٣٩٦منطقھ ای سال   

 بسمھ تعالي

آئین نامه مالی دهیاري ها  37) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 50) ماده (1در اجراي تبصره (
کنواختی در نظام عوارض مصوب شوراي اسالمی بخش و شیوه محاسبه عوارض محلی در روسـتاها  در جهت ی

 فهرست عناوین عوارض مالك عمل بخشداري ها و دهیاریها به شرح ذیل اعالم می گردد . 

انتخابـات داخلـی و امـور مـالی      ) آئین نامه اجرایـی تشـکیالت،  36ضمناً دهیاري موظف است بر اساس ماده(
ي اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار عوارض دریافتی را طبق برنامه هایی که قبال به صورت بودجـه  شوراها

ساالنه در قالب طرح هاي عمرانی و یا مصارف جاري به تصویب شوراي اسـالمی روسـتا رسـانده است،ضـمن     
 رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه هزینه نماید. 

 : تعرفه عوارض

 صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی براي امالك : ) عوارض  1ماده 

عوارض حصارکشی محوطه براي امالکی که هیچ گونه منع قانونی براي حصارکشی نداشته و حریم معابر را طبق طـرح هـادي   
براسـاس رابطـه ذیـل     روستایی رعایت کرده باشند و یا تخلف دیوارکشی آنها توسط مراجع ذیصالح تثبیت و ابقـا شـده باشـد،   

 اسبه می گردد : مح

A=B*L*P 
A / مقدار عوارض :B/ضرائب عوارض: L/طول حصار: P ارزش معامالتی عرصه : 

 

A=B*L*P 

 A مقدار عوارض(ریال) L طول حصار(متر)

 Bضریب عوارض(ریال)     Pارزش معامالتی عرصه (ریال)

B شرح 

 ضریب درصد 80درصد) 80(

 

 

 

 

 

 

 : غیر مسکونی عوارض زیربنا (در حد تراکم) مسکونی و)  5ماده 

کشاورزي و سایر کـاربري هـا    صنعتی، اداري، تجاري، عوارض احداث ساختمانهاي مختلف بر اساس ننوع کاربري شامل مسکونی،
 پس از طی مراحل قانونی  براساس رابطه ذیل محاسبه می گردد:

A=P*M*B 
A / مقدار عوارض :P/ ارزش معامالتی عرصه:M تصاصی و مشاعاتاعیانی شامل قسمت هاي اخ:مساحت /Bضرائب عوارض: 

 
 

 A مقدار عوارض(ریال) P ارزش معامالت عرصه(ریال)
 Mمساحت اعیانی ها شامل مجموع تمام

 قسمت هاي اختصاصی و مشاعات(متر مربع)

 B ضریب عوارض

B شرح 

درصد)200(  طبقه همکف 

 
 ردیف

 
 کاربري

 پیلوت-زیر زمین طبقه همکف
 طبقه اول

طبقه دوم و 
 رباالت

 قیمت هر متر مربع زیر بنا (ریال)
 درصد150 درصد150 درصد200 مشاعات و ..... انبار، مسکونی،پارکینگ، 1
 درصد150 درصد100 درصد200 مجتمع مسکونی (چند واحدي) 2
 درصد300 درصد200 درصد400 مجتمع تجاري متمرکز -تجاري 3
 درصد150 درصد)100( درصد)150( اداري 4
ري ها شامل سایر کارب 5

بهداشتی و  ورزشی، آموزشی، گردشگري،
 درمانی و ......

 درصد50 درصد)50 (  درصد50

انواع کاربري  6
پرورش ماهی،  مرغداري، کشاورزي(دامداري،

 گلخانه و نظایر آنها)

 درصد100 درصد100 درصد100

 درصد500 درصد300 درصد400 تأسیساتی –کاربري صنعتی  7
انبار  –نگهداري دام  محل –احداث اصطبل  8

 سایبان  –
 ----- درصد50 درصد50

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح روستا :) عوارض  2ماده 

 مستحدثات واقع در محدوده روستا طبق رابطه ذیل محاسبه می شود :   انه کلیه اراضی،عوارض سالی

A=(P*S)+(P1*M)*B 
A / مقدار عوارض :P/ارزش معامالتی عرصه: S/مساحت عرصه: P1/ارزش معامالتی اعیانی : Mمساحت اعیانی :/ Bضرائب عوارض: 
 

 

 

 

A=((P*S)+P1*M))*B 

 A مقدار عوارض(ریال) P1 یال)ارزش معامالتی اعیانی (ر
 P ارزش معامالتی عرصه(ریال) M مساحت اعیانی  (متر مربع)

 S مساحت عرضه (متر مربع) Bضریب عوارض 

B شرح 

 ضریب درصد 10درصد) 10(
 

 :  عوارض تفکیک عرصه)  3ماده 

عـوارض تفکیـک    م انجام مراحل قـانونی تفکیـک،  به کلیه اراضی واقع در محدوده روستا و اراضی الحاق به طرح هادي در هنگا
عرصه تعلق می گیرد . عوارض موصوف صرفا به خالص اراضی و پس از کسر معابر و حریم ها تعلق خواهد گرفـت کـه هنگـام    

 انجام تفکیک اخذ می شوند و  براساس رابطه ذیل محاسبه می گردد : 

A=P*S*B 
A / مقدار عوارض :Pال مراجعه/:ارزش معامالتی عرصه در س S             مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسـر معـابر و حـریم:
Bضرائب عوارض: 
 

 

 
A=P*S*B 

 A مقدار عوارض(ریال) P ارزش معامالتی عرصه در سال مراجعه (ریال)
 مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ایجاد شده و انواع حرایم  (متر مربع)

S 

 Bضریب عوارض 

B کاربري عرصه B کاربري عرصه 

درصد 30  مسکونی  درصد 30 آموزشی 

درصد 100 درصد 100 بهداشتی و درمانی   انواع کاربري تجاري
درصد 50 درصد 50 ورزشی  صنعتی 
درصد 40 درصد 40 تاسیسات روستایی  انواع کاربري کشاورزي 
درصد 50 درصد 50 فرهنگی و تاریخی  یر آنهاخدمات مکانیزاسیون و نظا
 گردشگري درصد 50 سایرکاربري ها درصد 50

 اداري  درصد 50  

 

 :  عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر مسکونی)  6ماده 

عوارض مازاد بر تراکم براي زیر بنا تا سقف پیش بینی شده در طرح هادي و پس از طی مراحل قانونی و اخذ موافقت هاي الزم 
 طبق رابطه ذیل محاسبه می گردد : 

A=P*M*B 
A / مقدار عوارض :P/ ارزش معامالتی عرصه:M مازاد تراکم:مساحت /Bضرائب عوارض: 

 
 
 

  A(ریال)مقدار عوارض  M(مترمربع)مساحت مازادتراکم 

 P(ریال)ارزش معامالتی عرصه  Bضریب عوارض

نوع  مسکونی  انواع تجاري اداري و عمومی صنعتی و کشاورزي
 کاربري

درصد)200( درصد)100( درصد)1200(   درصد)400( B 

 

 :  عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی)  7ماده 

اداري و مسـکونی کـه    صـنعتی،  تراس) مشرف به معابر عمومی ساختمان هاي تجـاري، -بالکن-عوارض پیش آمدگی (ساختمان
به عنوان زیربنـا و اخـذ عـوارض    مطابق با ضوابط و مقررات طرح هادي ایجاد و احداث می شوند عالوه بر محاسبه مساحت آن 

 مربوطه طبق رابطه زیر محاسبه می شود : 

A=P*M*B 
A / مقدار عوارض :P/ ارزش معامالتی عرصه:M پیش امدگی مشرف به معابر:مساحت /Bضرائب عوارض: 

 
 
 

 

 A(ریال)مقدار عوارض  M(متر مربع)مساحت پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی
 P(ریال)ت عرضه ارزش معامال Bضریب عوارض 

B  شرح 

5P پیش آمدگی به صورت ساختمان 

3P پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته مسقف 

2P پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن دو طرف بازمسقف 

1P (بدون سقف)پیش آمدگی به صورت روباز 
 

 پ

 

 

 : عوارض ورود(الحاق)امالك به محدوده روستا)  4ماده 

به کلیه اراضی که بر اساس طرح هادي به محدوده قانونی روستا الحاق می شوند، عوارض ورود به محـدوده روسـتا تعلـق مـی     
 گیرد.

A=P*S*B 
Aمقدار عوارض :  /P/ ارزش معامالتی عرصه: S /مساحت عرصه وارد شده به داخل محدوده:Bضرائب عوارض: 

 
 

 

 A مقدار عوارض(ریال) sمساحت عرصه 

 Bضریب عوارض(ریال)     Pارزش معامالتی عرصه (ریال)

B شرح 

 ضریب درصد 80درصد) 80(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : عوارض تابلو هاي تبلیغاتی)  8ماده 

 اي تابلوهاي تبلیغاتی واقع در محدوده روستا طبق رابطه ذیل محاسبه می گردد : مقدار عوارض بر

A=P*S*B*N 
A / مقدار عوارض :P/ ارزش معامالتی عرصه:S تابلو:مساحت /Bضرائب عوارض:/Nتعداد ماه نصب تابلو : 

 
 

 

 A مقدار عوارض(ریال) sمساحت تابلو

 B)   ضریب عوارض(ریال  Pارزش معامالتی عرصه (ریال)

 nتعداد ماه نصب تابلو bشرح

 ضریب درصد) 10(

 

 : عوارض فعالیت هاي فصلی و دائمی کلیه واحد هاي تولیدي،خدماتی و اقتصادي)  9ماده 

کنسرتو نظـایر آن در مـدت زمـان معـین بـر       نمایش و تئاتر، مجوز راه اندازي و برپایی انواع نمایشگاههاي تجاري و .......سیرك،
 ذیل محاسبه می گردد : اساس رابطه 

A=P*S*B*N 
A / مقدار عوارض :P/ ارزش معامالتی عرصه:S / مساحت:Bضرائب عوارض:/Nتعداد روز : 

 
 

 

 A مقدار عوارض(ریال) sمساحت 

 Bضریب عوارض(ریال)     Pارزش معامالتی عرصه (ریال)

 nتعداد روز bشرح

 ضریب درصد) 30(

 

 

 

 

 

 : محدوده روستا عوارض قطع اشجار در)  10ماده 

در جهت عملیات هاي عمرانی و ساخت و ساز با مجوز از مبادي ذیربط بر اساس شاخص هاي نوع درخت و سنوات عمر درخت 
 محاسبه و اخذ گردد . 

 ریال 2000000*قطع درخت مثمر تا محیط بن هر محیط سانتیمتر درازاي هر اصله به مبلغ 

 ریال1500000ط سانتیمتر درازاي هر اصله به مبلغ *قطع درخت غیر مثمر تا محیط بن هر محی

 : عوارض مشاغل)  11ماده 

کلیه واحد هاي فعال اقتصادي مستقر در سطح روستا عوارض سالیانه مکانی که در آن به فعالیت اقتصادي می پردازند با توجه 
اساس طرح هـادي و راي روسـتاهاي   بهشاخص هاي موقعیت جغرافیایی ملک( مالك تعیین براي روستاهاي داراي دهیاري بر 

مساحت موجود و نوع شغل محاسبه و پرداخت نمایند . جـدول زیـر    فاقد طرح صورتجلسه مشترك دهیاري و شوراي مربوطه)،
 نمونه اي از عوارض کسب و پیشه می باشد.

 عوارض یک سال(ریال) شرح ردیف
 000/000/50 جایگاههاي فروش مواد نفتی و نظایر آن 1
 000/000/2 لبنیات و نظایر آن-تره بار-خشکبار-بارخوار 2
 000/000/5 نانوایی ها و نظایر -قنادي ها-رستوران ها و قصابی ها-انواع اغذیه 3
 000/000/2 فروشندگان لوازم خانگی و صنعتی و صنایع دستی و نظایر آنها 4
 000/000/5 تاالرهاي پذیرایی 5
 000/000/2 و نظایر آنهاقماش کیف و کفش -فروشندگان پوشاك 6
 000/000/5 پزشکی و نظایر  –خدمات عمومی  7
 000/500/2 خدمات اتومبیل شامل تعمیرگاه ها و امثال آن و همچنین خدمات حمل و نقل شخصی و آژانس 8
 000/000/2 صوت و تصویر و نظایر آنها -الکتریکی –تعمیرکاران لوازم برقی  9
 000/000/2 ل و موتور سیکلت و نظایر آنهافروشندگان قطعات اتومبی 10
 000/000/2 شال کوبی و کمباین هاي مخصوص برداشت گندم  11
 000/500/2 مصالح ساختمانی و ابزارآالت و نظایر آنها 12
 000/500/1 سایر مشاغل 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات: :بهاي12ماده 

امضاي وزیر با  9/7/1386مورخه  3/1/87112ره دستور العمل نحوه دریافت بهاي خدمات پسماند طی نامه شما
تعیین زار ریال ه 15000به ازاي هر نفر بهاي خدمات جمع آوري زباله روستا  کهمحترم کشور ابالغ گردیده است 

 میگردد .

 :خدمات ترمیم

ر خدمات ترمیم ناشی از حفاري دستگاه هاي اجرایی بر اساس سطح و نوع تخریب انجام شده با ضریب و منظو
 کردن هزینه هاي باال سري محاسبه گردد.(هرگونه حفاري باید با کسب مجوز از مرجع مربوطه انجام شود.)

 =Aمساحت تخریب شده * ضریب بر حسب ریال با توجه به نوع تخریب +هزینه هاي باالسري 

وستا است)توسط بهاي خدمات استفاده از معابر روستا و پارك(تردد و ورود به جاده هاي یی که در محدوده ر
 A=10000*0/5خودروهاي نیمه سنگین و سنگین بر حسب ریال (ظرفیت حمل بار خودرو برحسب تن)به تن 

 عوارض صدور شناسنامه ساختمانی المثنی:

 ریال مقدور میباشد.500000صدور شناسنامه المثنی بعد از طی مراحل قانونی با اخذ  مبلغ 

 ریال به ازاء هر خودرو 50000،گردشگري بهاي خدمات ورودي به روستاهاي تفریحی

 ریال 20000خودرو بهاي خدمات پارکینگ عمومی متعلق به دهیاري به ازاء هر واحد 

 ریال  2000000بهاي خدمات آرامستان شامل غسالخانه و قبر به ازاء هر فرد

 ریال 50000بهاي خدمات حمام بهداشتی عمومی روستا 

 یاري به شرح جدول زیر است.بهاي خدمات کرایه ماشین آالت ده

 ردیف دستگاه کارکرد ساعتی سرویسی

------------- ریال 700000 بیل بکهو 1

ریال400000 ریال600000 ماشین نیسان 2

ریال400000 ریال500000 تراکتور 3

ریال700000 ریال800000 کمپرسی 4

حمحح  

 

 



یکشنبـه 414
بهمن ماه 1397 

شمـاره 4181
ویژه نامه بخش مرکزی شهرستان بهار

بهار – خبرنگار سپهر غرب:
روستای حسین آباد آشوری یکی از پرجمعیت 

ترین روستاهای بخش مرکزی بهار است.
دهیار روســتای حســین آباد آشــوری در گفتگو با 
خبرنــگار ما گفت: این روســتا دارای 911 خانوار و 

3212 نفر جمعیت است. 
مجید رحیم بخش اضافه کرد: مردم این روســتا به 
کار کشــاورزی و دامداری، بــه خصوص تولید انگور 
مشغول اند و ظرفیت ها و پتانسیل باالیی در روستا 

وجود دارد که باید به فعلیت برسد.
وی افزود: کمبود آب شــرب، نبود اشتغال پایدار در 
روســتا و عدم بازنگری و اباغ طرح هادی روســتا 
از مهمتریــن علل مهاجرت و کاهــش جمعیت در 
روســتای حســین آباد آشوری اســت که مشکات 
حاشیه نشــینی در شهرها را به دنبال خواهد داشت 
و بــرای جلوگیری از روند مهاجرت به شــهرها باید 
تمهیداتی اندیشیده شود و وعده مسئولین مبنی بر 

اجرای عملیات انتقال آب تحقق یابد. 
وی خواستار ساخت سالن ورزشی در این روستا شد 
و گفت: جوانان روســتا برای گذراندن اوقات فراغت 

نیازمند فضای مناسب ورزشی هستند.
وی به افتتاح مرکز خدمات جامع ســامت حسین 
آباد آشــوری در هفته دولت اشاره کرد و گفت: این 
پروژه بــا 600 متر زیربنــا و در دوطبقه با اعتباری 

بالغ بر 800 میلیون تومان به بهره برداری رســید و 
هم اکنون با پزشــک عمومی و ماما خدمات رسانی 

می کند.
وی به اقدامات شاخص انجام شده اشاره کرد و گفت: 
خاکبرداری، زیرســازی، مخلوط ریزی  و آســفالت 
ریزی بلوار ورودی روســتا به مســاحت 3200 متر 
و نصب 9 عــدد تیر چراغ بــرق  از  محل اعتبارات 
عمرانی دهیاری به مبلغ یک میلیارد و 250 میلیون 
ریال، تخریب و خاکبرداری 4 دســتگاه ســاختمان 
مســکونی و آزاد سازی مســیر خیابان 18 متری از 
محل اعتبــارات دهیاری، اجــرای 700 متر جدول 
گــذاری و  100 مترلوله گذاری جهت هدایت آبهای  
ســطحی داخل کوچه ها به بیرون از روستا از  محل 
اعتبارات دهیاری به مبلغ 200 میلیون ریال، تحویل 
5 هزار مترمربع زمین بــرای احداث درمانگاه انجام 

شده است.
مجید رحیم بخش اضافــه کرد: پیگیری و همکاری 
با جهاد کشــاورزی جهت اجرای یک و نیم کیلومتر 
لوله گــذاری وپوشــش انهار در اراضی کشــاورزی 
روســتا، عقد قرارداد با  اداره راه و ترابری برای نصب 
یکدســتگاه تیغه برف روبی برای 3 روســتا و خرید 
ماســه و نمک برای راه روستایی و خیابانهای داخل 
روســتا از محل اعتبارات دهیاری، همکاری با اداره 
برق برای روشــنایی معابر و خیابانها و نصب 5 عدد 

چراغ روشنایی برای معابر و تعامل باسایر ادارات را از 
دیگر اقدامات برشمرد.

وی احــداث کتابخانــه در این روســتا را از خدمات 
دولت عنوان کرد و گفت: این کتابخانه در 150 متر 
مســاحت در این روستا به بهره برداری رسیده و این 

کتابخانه با 700 نفر عضو فعالیت می کند 
وی جمع آوری دائمی زباله روستا و انتقال به جایگاه 
موقت از محل اعتبارات دهیاری حسین آباد عاشوری 

را از دیگر اقدامات عنوان کرد.
وی درخصوص تامین امنیت روســتا گفت: چندین 
نوبت برای بکارگیری شبگرد در روستا فراخوان داده 
شــده و استقبالی صورت نگرفته است و به دلیل باال 
بودن وسعت و جمعیت خواهان دایر نمودن کانتری 

در این روستا هستیم.

کمبود آب شرب 
از مشکالت اساسی روستای حسین آباد آشوری 

بهار - خبرنگار سپهر غرب:
روستای گنج تپه در 2 کیلومتری شمال شهر بهار 
و از توابع بخش مرکزی و در مسیر شهر جهانی 
اللجین به عنوان مقصد گردشگران قرار گرفته 
که این امر پتانسیل خوبی برای اشتغال زایی را 
فراهم می نماید و حدود 539 خانوار و 1۸39 نفر 
جمعیت می باشد و در طول جنگ تحمیلی و پس 
از آن همواره پشــتوانه نظام و رهبری بوده و 50 

شهید تقدیم انقالب و نظام کرده است. 
دهیــار گنج تپه با تبریک چهلمین ســالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقاب اســامی در گفتگو بــا خبرنگار 
ســپهرغرب گفت: یکی از معضات جامعه به خصوص 
جامعه روستایی بیکاری می¬باشد و روستای گنج تپه 

نیز از این امر مستثنی نیست.
وحید دهقانی آراسته اضافه کرد: با توجه به پایین رفتن 
سطح آبهای زیر زمینی بسیاری از اهالی به تغییر کشت، 
دامــداری و دامپــروری روی آورده اند که عدم تغییر 
کاربری زمین های کشاورزی و عدم موافقت اصولی از 

ســوی ادارات مربوطه مشکاتی به وجود آورده است و 
مساعدت ادارات مربوطه با اهالی، موجب اشتغال و رونق 

در روستا خواهد شد. 
وی به پروژه های در دســت اقــدام دهیاری گنج تپه 
اشاره کرد و گفت: اجرای کندرو از پروژه های نیمه تمام 
روستای گنج تپه است که در صورت تامین اعتبار مورد 

نیاز اجرا خواهد شد و اجرای این پروژه 
امنیت در عبور و مرور را تامین خواهد کرد.

وی ادامه داد: امنیت عبور و مرور در جاده بهار اللجین 
باید مورد توجه خاص قرار گیرد و این مهم به دلیل قرار 
گرفتن منطقه مسکونی روستای گنج تپه در این مسیر، 
نصب چراغ چشمک زن، لرزاننده، چراغ رفلکتور، خط 
کشی و مهمتر از همه ایجاد سرعت کاه، ضروری است.

وی اظهار داشت: برای احداث ورزشگاه زمینی از سوی 
اهالی وقف شده و فنداسیون آن نیز به اجرا درآمده است  
ولی به علت عدم تامین اعتبار الزم جهت تکمیل، نیمه 
کاره رها شــده و با توجه به اهمیت ورزش در روســتا، 
این امر نیــاز به توجه ویژه دارد.  وی افزود: در ســال 
جاری احداث ســرویس بهداشتی توسط خیر محترم 
روستا بالغ بر 530 میلیون ریال اجرا شده و همچنین 
ایــن خیر محترم در نظر دارد یــک واحد کتابخانه در 
روســتا با اعتبار 6 میلیارد ریال احداث نماید. دهقانی 
تملک و بازگشایی معبر خیابان شهید دارابی به مساحت 
150 متر مربع، 18 متری حجت االسام سلیمیان به 

مساحت 350 مترمربع و بن بست شهید  سلیمانی به 
مســاحت 70 متربع با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 
400 میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاری را از دیگر 

اقدامات برشمرد.
وی توجه به صنایع تبدیلی و شــوریجات را به عنوان 
یکی ازظرفیت های روســتا دانست و گفت: زیرساخت 
های خوبی برای اشتغال در این روستا فراهم است که 
می تواند افراد ســرمایه گذار را به روستا جذب کند و 
پــرورش قارچ، زنبــورداری، دامداری و کشــاورزی و 
تولید و صادرات انواع محصوالت کشاورزی شوریجات 
ترشیجات در این روستا انجام می شود. وی تصریح کرد: 
در روستای گنج تپه نهاد مدیریتی شورا و دهیاری در 
روستا مستقر است و احداث ساختمان دهیاری، اجرای 
طرح هادی، بازگشایی معابر روستا، جدول کشی معابر 
روستا، آســفالت معابر، دسترسی به شبکه انتقال گاز 
طبیعی، دسترسی به شبکه تلفن، نصب دکل مخابراتی، 
احداث دفتر ict، اینترنت پرســرعت، دفتر پست بانک 
و atm، احداث منبع جدید و دسترســی به آب شرب 
سالم، احداث خانه بهداشت در روستا، بازسازی مدرسه 
شــهید نباتی و احداث دارالقرآن، بازســازی مســجد 
صاحب الزمان و حسینیه شهدا، ساماندهی گلزار شهدا، 
ساماندهی وادی رحمت و بازسازی گلزار شهدا از محل 
هــای خودیــاری و اهالی، اعتبارات دهیــاری، دولتی 

)دستگاههای اجرایی( در سالهای اخیر است.

توجه به صنایع تبدیلی، رونق دهنده 
روستای گنج تپه

بهار - خبرنگار سپهر غرب:
مرکزی  بخش  توابع  از  روستای سنگ سفید 
بهار با ۸30 نفر جمعیــت و 225 خانوار می 

باشد.
دهیار روســتای سنگ ســفید گفت: در روستاها 
عوامل و منابع ارزشــمندی اعم از عوامل انســانی 
و منابــع طبیعــی و اقتصــادی به عنــوان ذخایر 
استراتژیک وجود دارد که در پیشرفت جامعه نقش 

مهمی ایفا می کنند. 
علی حمــزه جهانگیری اضافه کرد: نقش و اهمیت 
فــراورده ها و تولیدات روســتایی در رفع نیازهای 
جامعه درخور توجه می باشــد و تولید محصوالت 
کشــاورزی، زراعی، دامی و صنایــع تبدیلی برای 
جامعه اقتصادی ما بســیار مهم و اهرم قابل اتکایی 

در پشتیبانی از نظام اقتصادی کشور است.
جهانگیری خاطرنشــان کرد: فعال سازی ساکنان 
روســتاها در ایران می تواند کمک قابل توجهی به 
تامین امنیت اجتماعی نموده و باعث کاهش حجم 
زیاد نامایمات اجتماعی گشــته و منجر به کاهش 

پدیده مهاجرت از روستاها شود. 
وی افزود: بیشــتر مردم روستا در بخش کشاورزی 
و دامداری مشــغول به کار هســتند و محصوالت 
تولیدی روستا، گندم، جو، یونجه، انگور و گردو می 
باشــد و عاوه بر آن در حیطه حمل و نقل عمومی 

فعالیت می کنند.
جهانگیری، گســترش دامداری و صنایع وابسته به 
آن و گســترش مرغداری و صنایع وابسته به آن و 
احیای صنایع کوچک در روستا را از خواسته های 

اصلی اهالی روستا برشمرد.
وی با تاکید بر ارائه تسهیات دولتی با سود کم در 
حوزه مشــاغل خانگی، اظهار کرد: در صورت توجه 
بیشتر به حوزه مشــاغل خانگی و اشتغال جوانان 
در حیطه پرورش زنبور عسل، تولید قارچ، پرورش 
بوقلمــون، تولید بلدرچین و بســته بنــدی مواد 
غذایــی می توان با ایجاد درآمد پایدار، از مهاجرت 

روستاییان جلوگیری به عمل آورد.

وی مهمترین مشــکل روســتای ســنگ سفید را 
کمبود آب شرب عنوان کرد و گفت: ادامه بهسازی 
و آســفالت معابر از اولویت های کاری سال آینده 
اســت و در70 درصد بهسازی معابر و 100 درصد 
بازگشــایی معابر در روستای سنگ سفید بهسازی 

انجام شده است
وی به فعالیتهای آموزشــی و فرهنگی اشاره کرد و 
گفت: کمک به تشکیل کاســهای ترویجی جهاد 
کشــارزی، کمیته امــداد و قرآن، معــارف و نهج 

الباغه و آموزش خانواده انجام شده است.
علی حمزه جهانگیــری در ادامه به اقدامات انجام 
شده اشاره کرد و گفت: در سال 97 جدول گذاری 
معابر روســتا به طول یک هزار متر با اعتباری بالغ 
بر 500 میلیون ریال، احداث کانال سنگی به طول 
336 متــر با اعتباری بالغ بــر 300 میلیون ریال، 
خاک برداری و مخلوط ریزی با اعتباری بالغ بر 20 
میلیون ریال، بیس ریزی و زیرســازی به مساحت 
6200 متر مربع با اعتبــاری بالغ بر 300 میلیون 
ریال، تأمین روشــنایی معابر گورستان، حفر چاه و 
تجهیز چاه آب بــه مخزن و پمپ آب، آب خوری، 
دیــوار چینی اطراف چاه و ایجــاد امکانات امنیتی 
برای چــاه با اعتباری بالغ بــر 125 میلیون ریال، 
تعویــض و اصاح لوله آب شــرب خــط انتقال با 
اعتباری بالغ بر 10 میلیون ریال انجام شده است.

جلوگیری از مهاجرت روستاییان با اشتغال
 پایدار در روستاها 

بهار – خبرنگار سپهر غرب:
روســتای آبرومند از توابــع بخش مرکزی 
شهرستان بهار است و در فاصله 17 کیلومتری 

این شهرستان قرار دارد. 
دهیار روستای آبرومند گفت: این روستا با جمعیت 
1754 نفــری و 515 خانــوار یکــی از بزرگترین 
روســتاهای این بخش اســت که مردم این بخش 
بیشــتر به کشــاورزی و تولید محصوالت یونجه، 
گندم، جو، ذرت، علوفــه دامی و انگور و همچنین 

دامداری مشغول هستند. 
علیرضا وزینی شــیرزاد اضافه کــرد: پروژه تصفیه 
خانه فاضاب روستای آبرومند با 6 میلیارد تومان 
اعتبار در دهه فجر ســال گذشته کلنگ زنی شد و 
قرار بر تحویل 18 ماهه این پروژه از محل اعتبارات 
ملی بوده اســت که تاکنون هیــچ اقدامی در این 

راستا انجام نشده است.
وی بهســازی فاز دوم روســتا را از خواســته های 
اهالی برشــمرد و گفت: فاز اول روســتا سی سال 
پیش انجام شــده و فاز دوم بــه صورت نیمه کاره 

رها شده است.
وزینی شیرزاد افزود: ساخت پاسگاه نیروی انتظامی 
از دیگر مطالبات مردم روســتای آبرومند است که 
در سه سال گذشته 3100 متر زمین برای ساخت 
پاســگاه اهدا شده ولی تاکنون عملیات اجرایی آن 

آغاز نشده است.
وی تصریح کــرد: به منظور احــداث کتابخانه ی 
زمینی به مســاحت 400 متر در سال 93 از سوی 
اهالی اهدا شــد و در هفته دولت ســال 94 کلنگ 
زنــی اهداف کتابخانه انجام شــد ولــی این پروژه 

تاکنون هیچ پیشرفتی نداشته است.
وی تصریــح کرد: زیرگذر ورودی روســتا از محل 

اعتبارات ملی نیمه تمام مانده است.
از دیگــر  وی بهســازی کانــال آب کشــاورزی 

خواسته های کشاورزان این روستا بیان کرد.
وزینــی گفت: از محل خودیــاری و دهیاری مبلغ 
7 میلیــون تومان برای راه اندازی مجدد باشــگاه 

ورزشــی که متعلق به اداره ورزش و جوانان است؛ 
هزینه شــده و هم اکنون 5 رشــته ورزشی در این 

باشگاه فعال است.
وی به خدمات خانه بهداشت این روستا اشاره کرد 
و گفــت: این پروژه با زیربنای 120 متر در ســال 
جاری افتتاح شــد و هم اکنون 2 پزشک عمومی و 
3 بهورز در آنجا مســتقر می باشــند و یک روز در 

هفته روستا گردی می کنند.
 وی به اقدامــات عمرانی در روســتای آبرومند 
اشــاره کرد و گفــت:  همکاری و مشــارکت در 

بازسازی و تســطیح راه شوسه روســتا به طول 
300 متــر بــا مبلــغ  50 میلیون ریــال، نصب 
دوربیــن مدار بســته درمیدان اصلــی و ورودی 
روســتا با هزینه 180 میلیون ریال، پاکسازی و 
بلوار اصلی روســتا، جمع  تمیز کردن جدولهای 
آوری و انتقال زباله ســطح روستا به جایگاه شهر 
صالــح آباد با مبلغ 150 میلیــون ریال، تعمیر و 
تعویض روشــنایی بلوار اصلی روســتا و ایجاد و 
ســاخت بیش از  8 پل روســتایی و کشــاورزی 
در روســتا با همکاری یکــی از خیرین از جمله 

اقدامات بوده است.

پروژه تصفیه خانه فاضالب روستای آبرومند 
پیشرفت فیزیکی ندارد

بهار - خبرنگار سپهر غرب:
حدود  جمعیتی  بــا  جین  گنده  روســتای 
۸71 نفر و بــا 221 خانوار در بخش مرکزی 

شهرستان بهار واقع است. 
دهیار روســتای گنــده جین گفت: مــردم این 
روستا به کار کشاورزی و دامداری مشغول اند و 
بانوان این روســتا به قالی بافی، خیاطی و صنایع 

دستی از جمله میناکاری اشتغال دارند. 
تملــک،  کــرد:  فرهــادی خاطرنشــان  راشــد 
آواربــرداری، بازگشــایی و تســطیح معابــر به 
مســاحت 140 مترمربع با هزینه ای بالغ بر 80 
میلیــون ریال، جمع آوری و انتقال پســماند به 
جایــگاه موقت صالــح آباد و انتقال بــه بازیافت 
اســتان با هزینــه ماهیانــه 13 میلیــون ریال، 
پرداخت قســمتی از دیون دهیاری به شــرکت 
تعاونی دهیاران به مبلغ 50 میلیون ریال، تسویه 
حســاب خرید بیس ســال 1396 به مبلغ 200 
میلیون ریــال و پیگیری جهت احــداث و بهره 
برداری از کانال آبرسانی کشاورزی به طول570 
متر توســط اداره جهاد کشــاورزی امسال انجام 

شده است.
فرهــادی بیان داشــت: یک هزار متــر زمین به 
منظور فضای پارک در این روســتا تملک و نقشه 

ها کشیده شــده و جدولگذاری فضای پارک در 
سال آینده در دستور کار قرار دارد.

وی اضافــه کرد: نبود آب شــرب بهداشــتی در 
روستا، نبود فضای ورزشی، نامناسب بودن جاده 
اصلی روستا و شیب تند، نامناسب بودن راه های 
کشاورزی، تحت پوشــش نبودن شبکه فاضاب 
روستا، نبود بند انحرافی بر مسیر آب کشاورزی، 
نبود ســد جهت جلوگیری از هــدر رفت آبهای 
سطحی و از مهمترین مشکات موجود در روستا 

است که نیازمند توجه مسئوالن است.
راشــد فرهادی مشــکل عمده این روستا را نبود 
شــبکه آب شرب بهداشتی عنوان کرد و گفت: با 
توجه به وجود آلودگی شدید آبهای مصرفی )آب 
چاه و نمونه های گرفته شــده از آب آشامیدنی 
چاه های خانگی توسط مرکز بهداشت شهرستان 
همه نمونه ها دارای آلودگی میکروبی شدید می 
باشد( و با توجه به توزیع محلول کلر مادر توسط 
خانه بهداشــت و نیز علی رغــم تخصیص اعتبار 
جداگانــه نهاد ریاســت جمهــوری جهت تامین 
آب شرب روســتایی تاکنون هیچ اقدامی در این 

انجام نشده است. زمینه 
وی فرسوده بودن شــبکه فاضاب روستا به علت 
تحت پوشــش نبودن آبفار و عدم توانایی دهیاری 
جهت الیروبی و ترمیم شبکه، نبود کانال آبرسانی 
در مسیر بند انحرافی که باعث تبدیل زمین های 
آبی به دیم شــده با وجود وضعیــت آب موجود 
و نامناســب بودن وضعیت غســالخانه را از دیگر 
مسائل و مشکات روستای گنده جین برشمرد. 

وی یادآور شــد: نبود فضای ورزشــی مناسب و 
مســقف یکی از عوامــل پرخطر تهدیــد کننده 
ســامت جوانان اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات 

است. قلیان 
وی اذعان داشت: شــیب جاده ورودی روستا، با 
توجه به اســتاندارد نبودن و کوالک گیر بودن و 
شرایط نامســاعد جوی منطقه که باعث مسدود 
شدن جاده روستا می شــود و راه مشترک چند 

روستا نیز می باشد، باید اصاح شود.

روستای گنده جین تحت پوشش 
خدمات آبفار نیست

روستای گوشالن ظرفیت خوبی در 

زمینه گردشگری دارد.

بهار – خبرنگار سپهر غرب:
روســتای گوشــالن با جمعیتی حدود 200 نفر و با ۶5 

خانوار در بخش مرکزی شهرستان بهار واقع است. 
دهیار روســتای گوشــان گفت: مــردم این روســتا به کار 
کشــاورزی، باغداری و دامداری اشــتغال دارنــد و با توجه به 
مناظر طبیعی بکر و قرار گرفتن در مســیر روستای توریستی 

حیدره قاضی خان، ظرفیت خوبی در زمینه گردشگری دارد.
احمد شــمس به اقدامات دهیاری روســتا اشاره کرد و گفت: 
جمع آوری و انتقال پسماند روستا به جایگاه موقت صالح آباد با 
اعتبار ماهیانه 3 میلیون ریال، تخریب، بازگشایی و بیس ریزی 
برخی معابر جهت ســهولت در تردد، پیگیری جهت اصاح و 
تعمیرات روشنایی معابر توسط اداره برق انجام شده است. وی 
به دیگر فعالیتها اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسمات رسمی 
در طول ســال و شرکت در تمامی جلسات استانی، شهرستانی 
و بخــش و تعامل و همکاری با تمامی دســتگاه های اجرایی 
جهت پیشــبرد اهداف دهیاری روستا از جمله اقدامات امسال 

بوده است.
وی اظهار داشــت: پیگیری و کلرزنی آب شرب روستا، مخلوط 
ریزی در معابر و کوچه های روســتا جهــت عبور و مرور بهتر 
اهالی و پیگیری جهت لوله گذاری مسیر انتقال آب کشاورزی 
انجام شده است. وی یادآور شد: پیگیری دهیاری جهت نصب 

آنتن تلفن همراه در روســتای فســیجان )ســایت مشترک با 
روســتای گوشان( در راســتای آنتن دهی مطلوب به نتیجه 
رسید. شــمس اظهار داشــت: مردم گوشــان انتظار فراهم 
ساختن زیرساخت ها از دهیاری تازه تاسیس روستا را دارند و 
ما در حد توان برای تحقق خواســته های آنان تاش خواهیم 
کرد. وی کمبود آب شــرب، نبود اینترنت، هزینه های تعریض 
معابر، قرار گرفتن مدرســه در کنار جاده اصلی و انجام نشدن 
دیوارکشی مدرسه، نبود ســاختمان دهیاری و خانه بهداشت 

برای استقرار بهورز را از مشکات این روستا دانست.
وی افزود: در سالهای گذشــته کارگاه های خیاطی در روستا 
وجود داشته ولی به دلیل شرایط اقتصادی و مهاجرت جوانان 
از روستا تعطیل شــده و در صورت تزریق تسهیات کم بهره 

می توان برای احیای کارگاه ها اقدام کرد.

بهار - خبرنگار سپهر غرب:
روســتای چوتاش از توابع بخش مرکزی 
بهــار با 930 نفر جمعیــت و 251 خانوار 
بسیار  طبیعی  مناظر  دارای  باشــدو  می 
زیبا و دلپذیر است و سالیانه گردشگران 

بسیاری را پذیرا می باشد.
دهیار روســتای چوتاش با بیان این مطلب در 
گفتگو بــا خبرنگار ما گفــت: یکی از ظرفیت 
های روســتای چوتاش وجود مقدس امامزاده 
عســگر از نوادگان امام حسن مجتبی )ع( می 
باشند، بنای این امامزاده کاما تاریخی بوده و 
در بخــش مرکزی و باالی تپه ای در مجاورت 
روســتاهای چوتاش، سنگ ســفید، گوشان، 
حصار قره باغی، نورآباد و فســیجان قرار دارد 
که اهالی این روســتاها مراسمات مذهبی خود 
و مراســم ایام محــرم را در این مکان مقدس 

برگزار می نمایند.
مهــدی مهدوی دانا ادامه داد: علت اســتفاده 
از مصالح آجر در بنــای این امامزاده به جهت 
قابلیت اجرای آســان طرح هندســی و سقف 
گنبدی آن می باشــد و شیوه و سبک این بنا 
به طور کامل اصیل و ایرانی اســت و هیچگونه 
سبک دیگری در آن دیده نمی شود و ساخت 

این بنا به فرم چهار ایوانی، جهت اســتراحت 
زائران و مسافران می باشد.

مهــدوی تصریح کرد: مرمت امامزاده عســگر 
روستای چوتاش تمام شــده و در جوار بقعه، 
حســینیه در 400 متر مربــع در حال احداث 
اســت که به دلیل نبود اعتبار متوقف شــده و 
باید اداره اوقاف و امور خیریه در این مورد وارد 
شود و مسیر امامزاده عسگر نیازمند زیرسازی، 
اصاح، مرمت و بهســازی اســت کــه یکی از 

مشکات عمده محسوب می شود.
وی گفت: شــغل مردم روســتا دامــداری و 
باغداری اســت و عمده محصول روستا گندم، 
جو، آلو و گردو است و 300 کلنی زنبور عسل 
بــا 7 نفر اشــتغالزایی و دو واحــد تولید قارچ 
با تولید ســالیانه 80 تن در روســتای چوتاش 

فعالیت می کنند.
وی به اقدامات دهیاری در ســال جاری اشاره 
کــرد و گفت: نصــب دوربین مداربســته در 
ورودی روســتا در جهت ارتقای امنیت روستا 
با اعتباری به مبلغ 85 میلیون ریال، تخریب و 
آوار برداری به مســاحت تقریبی800 مترمربع 
و با همــکاری اهالی با هزینــه ای بالغ بر 35 
میلیون ریال، جمع آوری و انتقال زباله روستا 

بــه جایگاه موقت صالح آباد بــا هزینه ماهیانه 
مبلغ 12 میلیون ریال و پیگیری احداث کانال 
آبرسانی کشاورزی به طول 4 کیلومتر از محل 
طرح آبیاری کم فشار جهاد کشاورزی در سال 
جاری توسط دهیاری چوتاش انجام شده است.
وی عمده مشــکات اهالــی را عدم تخصیص 
اعتبار بهســازی فاز 2، نبود فضای ورزشــی، 
از بین رفتن آســفالت مسیر تردد اهالی، نبود 
کانال کشاورزی، نبود روحانی مستقر در روستا 

دانست. 
وی اضافه کرد: زباله و پســماند روستا توسط 
تعاونــی دهیاران جمع آوری شــده و به مکان 
جمع آوری زباله در صالح آباد انتقال می یابد.
مهــدوی افزود: طبــق نظر کارشناســان 45 
درصــد آب روســتا بــه دلیل ســنتی بودن 
کانال ها به هدر مــی رود که با احداث کانال 
کشاورزی از هدر رفت آب جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
وی خواســتار تامین مربی از سوی فنی حرفه 
ای برای توسعه مشــاغل خانگی شد و گفت: 
مربیان بــرای تردد مشــکل دارند کــه باید 

تمهیدات الزم در این رابطه اندیشیده شود.
وی با اشــاره به ظرفیت توریســتی روستای 

چوتاش اشاره کرد و گفت: آب و هوای مناسب 
و وجود امامزاده عسگر از ظرفیت های روستای 

چوتاش است.
وی دغدغه اصلی دهیاری و شــورا را بهسازی 
روســتا عنوان کرد و گفت: بهسازی روستا در 
فــاز اول به پایان رســیده و اجرای بهســازی 

روستا در فاز دوم در برنامه قرار دارد.
وی اظهار داشــت: جهت بازگشایی معابر نیاز 
بــه اصاح و جابجایی تیر برق ها در روســتا 
اســت که هزینــه زیادی از ســوی مدیریت 
توزیع بــرق اخذ می شــود کــه امیدواریم  
تعامــل بیــن مدیریــت توزیع بــرق بهار و 

بیشتر شود. دهیاران 

بنای تاریخی امامزاده عسگر از ظرفیت های روستای چوتاش


