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 جوانان در رژيم 
گذشته مورد 

بى مهرى قرارگرفته 
و توانمندى ها آنان 
ناديده گرفته

مى شد.

وقتى صداى پاى بهمن از كوچه پس كوچه هاى خاطره ها به گوش تو مى رسد. گويى شهيدانند كه آمده اند براى بيعت دوباره 
براى هشــدار و تذكر و بيدارى . بهمن كه از راه مى رسد شهيدان پيمان نامه ى خونين شهادت را براى تجديد امضاء تك تك 
ما مى آورند تا فراموش نكنيم كه باغبان الله ها امام مهربان بود و سايبان لحظه ها، نگاهش هنوز هم نگران باغمان است. هر 
بهمن امام اســت كه دوباره بر بال مالئك به ديدارمان مى آيد و كوچه هاى باغمان را پر از نسترن و نيلوفر مى كند. گام هايش 

همه جا ياس مى كارد و گل محمدى به خانه ها هديه مى كند. 

تضمينى نان  جوا همراهى 
اسالمى انقالب  ينده  آ براى 
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*بهمن هميشه در راه است. 
حجت االســالم والمسلمين رضا مصباح، امام جمعه شهر فامنين گفت: هه 
فجر انقالب اسالمى-دهه فجر، ســرآغاز طلوع اسالم، خاستگاه ارزش هاى 
اســالمى، مقطع رهايى ملت ايران و بخشى از تاريخ ماست كه گذشته را از 
آينده جدا ســاخته است. در دهه فجر اسالم تولدى دوباره يافت و اين دهه 
در تاريخ ايران نقطه اى تعيين كننده و بى مانند به شــمار مى رود. تا پيش از 
انقالب اســالمى، در ايران نظام اسالمى وجود نداشت و رابطه پادشاهان با 
مردم رابطه ى «غالب و مغلوب» و « ســلطان و رعيت » بود و پادشــاهان 
احساس مى كردند كه فاتحينى هستند كه بر مردم غلبه يافته اند و حضرت 
امام رضوان ا... تعالى عليه اين سلسله معيوب را قطع كردند و نقطه ى عطفى 
در تاريخ ايران به وجود آوردند و شمشير اسالم مردم را عليه دشمنان اسالم، 

مردم و استعمارگران به كار گرفتند. 
دهه فجر انقالب از رشحات اسالم است و آئينه اى است كه خورشيد اسالم 
در او درخشيد و اين دهه فجر بايد با عظمت هرچه تمام تر برگزار شود. اين 
مراسم را با هيجان هاى عاطفى صحيح بايد باطراوت و تازه كرد. در مذهب 
ما، احساســات، گريه و شادى، حب و بغض و عشق و نفرت جايگاه وااليى 
دارد. از اين رو جشــن هاى دهه فجر مى بايســتى همچون مراسم و اعياد 
مذهبى گرامى داشــته شود و مردمى باشد. بايد تمامى مساجد فعال شوند 
و مردم با حضور در مســاجد خاطره ى فراموش نشدنى حضرت امام (ره) و 

پيروزى انقالب اسالمى را جشن بگيرند
جوانان در رژيم گذشته مورد بىمهرى قرار گرفته و توانمندى ها آنان ناديده 

گرفته مىشد. 
خالقيــت، نوآورى و... جايى در رژيم گذشــته نداشــت، دغدغه اصلى آن 
رژيم، حاكم ســاختن فرهنگ غربى در كشور و گرايش به غرب تحت لواى 
رسيدن به تمدن و پيشرفت بود با چنين تفكرى فرهنگ دينى و ملى مورد 
بى توجهى قرار گرفته و با ارزش ها و باورهاى دينى مقابله مىشــد و تالش 

نمودند جوانان را با تشويق به فساد و مراكز فحشاء و دامن زدن 
به آن، نسبت به فرهنگ و سرنوشت كشور بىتفاوت نموده و فكر 
و خالقيت را از جوانان گرفته و اين عناصر ســازنده كشور را به 
عناصرى بىتأثير و بىمصرف تبديل ســازند مرحوم امام در اين 
باره فرمودند: «اصل برنامه اين بوده اســت كه جوانهاى ما را به 
فساد بكشند براى اينكه مبادا يك قدرتى در مقابلشان قيام كند... 

اينها مىخواســتند هر فكــرى را كه احتمال 
بدهند كه اين فكر در مقابل آنهاســت از بين 
ببرند... مراكز فسادى كه سرتاسر مملكت بود 
جوانها را مشغول مىكرد به امور شهوانى كه 

به كلى افكار را از دستشان مىگرفت.
«آنها بنا داشــتند جوان هاى ما را فاســد كنند تا اينكه 
بى تفاوت بشوند راجع به مسائل خودشان و هر قضيهاى و 
هر باليى سرشان بيايد... اين جوان ديگر نمىتوانند فكر 

بكنند به اين كه سر مملكت چه آمده است. 
در چنين شــرايطى نهضت اســالمى و آرمان هاى بلند 
امام(ره) موجب آگاهى و بيدارى جوانان شد، آنان هويت 
از دست رفته خويش را در اين نهضت يافتند و امام(ره) به 

آنان شخصيت و هويت بخشيد، آنان كه مىديدند منابع سرشار كشور پيش 
چشمان ملت توسط اجانب به يغما برده شده و دولتمردان وقت تنها به فكر 
عيش و نوش خويش هســتند و توجهى به كشور و مردم ندارند، سعادت و 
رهايى از چنگال ظلم و بىعدالتى را در آرمان هاى بلند امام يافتند و نهضت 
اسالم خواهى و عدالت طلبى امام را با دل و جان همراهى كردند و به تعبير 
زيباى شهيد مطهرى نداى امام خمينى(ره) از قلب فرهنگ و از اعماق تاريخ 
و از ژرفاى روح اين ملت برمىخاست، مردمى كه در طول 14 قرن حماسه 
محمد، على، زهرا، حســين، زينب، سلمان، ابوذر... و صدها هزار زن و مرد 
ديگر را شنيده بودند و اين حماسهها با روحشان عجين شده بود، بار ديگر 
همان نداى آشنا را از حلقوم اين مرد شنيدند على را و حسين را در چهره او 
ديدند او را آينه تمام نماى فرهنگ خود كه تحقير شده بود تشخيص دادند، 
امام چه كرد؟ او به مردم شــخصيت داد، خود واقعى و هويت اسالمى آنها 
را بــه آنان بازگرداند، آنها را از حالت خودباختگى خارج كرد اين بزرگترين 
هديهاى بود كه رهبر به ملت داد او توانست ايمان از دست رفته مردم را به 

آنها بازگرداند و آنها را به خودشان مؤمن كند.
مرحوم امام پيروزى انقالب اسالمى را مرهون فداكارىها و از خودگذشتگى
جوانان مىدانســتند و در اين مورد فرمودند: جوانان دانشــگاهى، جوانان 
مدارس قديم،  جوانان بازارى، عشــاير محترم ايــن طبقه بودند كه با قيام 

خود رژيم منحوس را به عقب نشــاندند و دست جهانخواران را از مملكت 
قطع كردند.

شــما جوانان با قــدرت ايمان اين نهضت را تا اينجــا آورديد و به پيروزى 
رسانديد، اين قدرت ايمان را حفظ كنيد. 

درود خدا بر شــما ملت بزرگ ايران و شما جوانان غيور هوشمند با همت 
واالى شــما جوانان در تمام اقشــار ايران، اين نهضت به اين مرتبه رسيد، 
همت واالى شما بود كه پيروز شديم و ريشه فساد را از 
ايران تا حدودى بيرون آورديم و ان شاءا... از اين به بعد 
هم با همت واالى شما جوانان تتمه اين ريشه فساد از 

بيخ و بن كنده خواهد شد. 
بدون شــك جوانان همان گونه كه در پيروزى انقالب 
اســالمى و شكل گيرى آن نقش به سزايى داشتند در 
تداوم انقالب اســالمى و تثبيت آن نيز داراى نقش 
محورى هستند و همراهى آنان تضمينى براى آينده 
انقالب اسالمى و پيشبرد اهداف آن در تمام زمينهها 
خواهد بود همانطورى كــه پس از انقالب، در طول 
جنگ تحميلى حضور جوانان و فداكارى آنان توطئه 
دشــمنان را خنثى نمود و در عرصههاى علمى نيز 
پس از جنگ در سازندگى كشور نقش جوانان نقشى بىبديل بوده است 
از ايــن رو توجه جدى به جوانان و فراهم نمودن زمينههاى پيشــرفت 
همه جانبه  آنان تضمينى براى پيشــرفت انقالب اسالمى و تحقق اهداف 
آن اســت و بدون همراهى جوانان دســتيابى به اهداف انقالب اسالمى 
امكان پذير نخواهد بود بنابراين شــناخت آسيبهايى كه متوجه جوانان 
اســت و برطــرف كردن آن بايــد از اولويتهاى نظــام و دغدغه اصلى 

مسئوالن باشد.
الحمدا... به بركت نظام جمهورى اسالمى و هدايت هاى داهيانه مقام معظم 
رهبرى ايجاد شورى مضاعف در جوانان نموده است، به طورى كه ارزش هاى 
دينــى و مذهبى جوانان خود و خودباورى و خود اتكايى به جايى رســيده 
اســت كه ما نه تنها در شهرســتان فامنين بلكه در كشور شاهد شكوفايى 
استعدادها و بالندگى قواى درونى جوانان در تمام عرصه هاى علمى سياسى 

و اقتصادى را شاهد هستيم.
روحيه اميد و نشــاط و ســازندگى در بين جوانان موج مى زند كه بايستى 
مسئوالن ما قدر اين جوانان را بدانند و فضا را براى مستعد شدن صداهاى 
آنها فراهم سازند اميد است شاهد باشيم انقالب مقدس جمهورى اسالمى 
ايران فراگير شــده و يك انقالب جهانى براى زمينه ســازى ظهور حضرت 

بقيه ا... اعظم را شاهد باشيم
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برگزارى باشكوه مراســم چهل ويكمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى با توجه به هجمه هاى اخير دشمنان بسيار 
داراى اهميت است، باتوجه به اهميت ايام ا... 37 پروژه در 

فامنين به بهره بردارى خواهد رسيد. 
فرماندار فامنين روز گذشــته در نشست با تيم رسانه اى 
همدان پيام و در دومين جلســه ســتاد بزرگداشت دهه 
مبــارك فجر با بيــان اين مطلب گفت: شــعار محورى 
دهه فجر امســال «انقالب اســالمى، زنده و پويا در پرتو 

واليت مدارى، جبهه مقاومت» است.
ســيدمجيد شــماعى افــزود: در دهه مبــارك فجر در 
شهرستان تعداد 37 پروژه با اعتبارى بالغ بر 712 ميليارد 

و 350 ميليون ريــال كلنگ زنى و به بهره بردارى خواهد 
رسيد و بيش از 114 برنامه فرهنگى در سطح شهرستان 

برگزار خواهد شد. 
شــماعى از ايام پيروزى انقالب اسالمى به عنوان فرصتى 
براى تبيين عملكرد نظام ياد كرد و گفت: در نخســتين 
سال گام دوم انقالب بايد اين فرصت هاى بى بديل را قدر 
بدانيم و ســعى شــود برنامه ها در گراميداشت انقالب با 

توجه به حوادث اخير پررنگ تر شود.
وى خاطرنشــان كــرد: افتتاح چنديــن صندوق خرد 
زنان روســتايى، كلنگ زنى فاز1 فاضالب شهر فامنين، 
6مورد بهسازى روستاهاى شهرســتان، بهره بردارى از 

سيســتم هاى نوين آبيــارى و كلنگ زنــى    5 هكتار 
گلخانه از جمله برنامه هاى دهه فجر امسال در فامنين 

خواهد بود.
شــماعى درپايان گفت: الزم اســت كميته هاى ســتاد 
بزرگداشــت دهه فجر شهرســتان با قوت پيگير اجراى 

برنامه هاى خوب، متنوع و متحد باشند.
در ادامه شهردار فامنين ضمن تشريح اقدامات شهردارى 
در 2 ســال گذشــته گفت: حدود 120 فقره توافق در 2

سال انجام شده است؛ پارك نوارى شهيد قاسم سليمانى 
و خيابان شهيد رســول خليلى (شهيدان شرقى) در ايام 

دهه فجر افتتاح مى شود. 

جدول پروژه هاى دهه فجر 98 شهرستان فامنين

دستگاه مجرى

ميزان اعتبار (ميليون ريال)تعداد پروژه ها

كلنگ  زنىافتتاحى
جمع

كلنگ زنىافتتاحى
جمع

افتتاحى و 
كلنگ زنى

افتتاحى
و كلنگ زنى

40436/200036/200شهردارى فامنين
50516/600016/600بنياد مسكن انقالب
6062/50002/500صنعت و معدن
3036/65006/650منابع طبيعى
9094/12404/124اداره برق
011031/25031/250آبفا

821035/993579/040615/033جهاد كشاورزى
35338102/067610/290712/357جمع كل

اطالعات كلى شهرستان منتخب فامنين 
توضيحات شاخص رديف
39359 جمعيت 1
1287 مساحت 2

1 تعداد شهرها 3
1 تعداد شهردارى ها 4

62 تعداد روستاها 5
50 روستاى داراى دهيارى 
و تعداد 43 نفر دهيار تعداد دهياران و دهيارى ها 6

14208 تعداد جمعيت شهرى 7
25151 تعداد جمعيت روستايى 8

12/7 هزار هكتار ميزان اراضى كشت آبى 9
42 هزار هكتار ميزان اراضى كشت ديم 10
154 هزار تن  ميزان توليد محصالت زراعى 11
4/8 هزار تن  ميزان توليد محصوالت باغى 12

14 تعداد واحدهاى صنعتى 13
توليد گندم 60 هزار تن در سال 98 مهمترين محصوالت توليدى بخش كشاورزى 14

ادوات كشاورزى مهمترين محصوالت توليدى بخش صنعت 15
شهرستان فامنين داراى 6 جاذبه 

گردشگرى و 2 عدد هتل و مهمان پذير 
و منطقه ويژه گردشگرى قلعه جوق 
و خانه بوم گردى در روستاى  اصله 

است. 

ظرفيت ها و جاذبه هاى گردشگرى 16

70 تعداد مدارس ابتدايى 17
22 تعداد مدارس راهنمايى 18
6 تعداد مدارس دبيرستان 19
2 تعداد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى 20

3848 تعداد محصلين ابتدايى 21
1615 تعداد محصلين راهنمايى 22
597 تعداد محصلين دبيرستانى 23
387 تعداد دانشجويان 24
39 تعداد اساتيد دانشگاهى 25

شاخص هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى شهرستان فامنين و مقايسه با استان همدان سال 1398 جدول پروژه هاى دهه فجر 98 شهرستان فامنين 
ميزان اعتبار (ميليون ريال)تعداد پروژه ها دستگاه مجرى

جمع افتتاحى و كلنگ زنى كلنگ زنى افتتاحى جمع افتتاحى و كلنگ زنى كلنگ زنى افتتاحى 
40436/200036/200شهردارى فامنين 
50516/600016/600بنياد مسكن انقالب

6062/50002/500صنعت و معدن 
3036/65006/650منابع طبيعى
9094/12404/124اداره برق
31/25031/250-011آبفا

821035/993579/040615/033جهاد كشاورزى
--

35338102/067610/290712/357جمع كل 

فرماندار فامنين خبر داد

فجر دهه  ايام  در  پروژه  بهره بردارى37 
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آموزش و پرورش
ميزان باسوادى: پيش از انقالب:10 درصد      

پس از انقالب: بيش از 85 درصد    
توزيع برق 

پيش از انقالب: هيچ يك از روستاها داراى برق نبودند، 
پس از انقالب: تمام روســتاهاى شهرســتان داراى برق بوده و شهرســتان داراى 

توليد 7 مگاوات برق خورشيدى است.
شركت گاز 

تعداد اشتراك: پيش از انقالب: صفر       
پس از انقالب: از سال  78 تاكنون 13400 انشعاب

متراژ كل شبكه توزيع و تغذيه شهرستان 454250 متر
تعداد علمك نصب شده 10160 عدد، تعداد روستاى داراى نعمت گاز 59 روستا و 
قابل تئضيح است و تمامى روستاهاى باالى 10 خانوار شهرستان داراى گاز هستند.

آب و فاضالب روستايى
شاخص بهره مندى از آب آشاميدنى روستائيان: پيش از انقالب:10 درصد

پس از انقالب: 64 درصد 

ورزش و جوانان
سالن هاى ورزشى: پيش از انقالب: بدون سالن بوده است.

پس از انقالب: 8 سالن ورزشى 
هيأت هاى ورزشى: پيش از انقالب: فاقد هيأت بوده است 

پس از انقالب: 33 هيأت ورزشى و 6 سمن 
  آب و فاضالب شهرى

جمعيت تحت پوشش: پيش از انقالب: 8 درصد  
پس از انقالب: 100 درصد

تعداد چاه: پيش از انقالب: 1 حلقه چاه  
پس از انقالب: 6 حلقه چاه

تأسيسات (لوله موجود): پيش از انقالب:10 درصد 8 كيلومتر 
پس از انقالب: لوله گذارى 98 درصد 78 كيلومتر

بنياد مسكن انقالب اسالمى
اجراى طرح هادى در روستا ها:

پيش از انقالب: فاقد اجراى طرح هادى در روستاها تشكيل نشده بود.
پــس از انقالب: از مجموع 52 روســتاى باالى 20 خانوار، فاز نخســت اجراى طرح 
هادى در 38 روســتا شروع شــده و از اين تعداد فاز نخست در 19 روستا خاتمه 
يافتــه و 19 روســتا بــه صورت نيمه كاره در حال اجرا اســت. الزم به ذكر اســت 
فاز نخســت اجــراى طرح هادى در 4 روســتاى زير 20 خانوار عالوه بر روســتاهاى 

فوق الذكر آغاز شده است.
راه و شهرسازى

1- ساخت راه آسفالت روستايى: پيش از انقالب: صفر كيلومتر    پس از انقالب: 
172 كيلومتر

2- آزادراه: پيش از انقالب: صفر كيلومتر 
پس از انقالب: 55 كيلومتر 

3- بزرگراه: پيش از انقالب: صفر كيلومتر         پس از انقالب: 44 كيلومتر
4- راه آهن: پيش از انقالب: صفر كيلومتر        پس از انقالب: 59 كيلومتر
5-راه اصلى: پيش از انقالب: صفر كيلومتر        پس از انقالب: 30 كيلومتر

6- بهره مندى 62 روســتاى شهرستان از راه هاى آسفالتى و دسترسى به راه هاى 
شريانى:   

 پيش از انقالب:70 كيلومتر    پس از انقالب: 200 كيلومتر 

جهاد كشاورزى 
بهره ورى زراعت: پيش از انقالب: 1589 تن در هكتار

پس از انقالب: 5935 تن در هكتار رسيده 
محصوالت باغى: پيش از انقالب: 4696 تن در هكتار

پس از انقالب: 9456  تن در هكتار 
محصوالت دامى: پيش از انقالب: 3400 تن     پس از انقالب:19600 تن 

اجراى سامانه نوين بارانى: پيش از انقالب: صفر
پس از انقالب: 90 درصد يعنى 11000 هكتار

افزايش ضريب مكانيزاسيون كشاورزى: پيش از انقالب: 0/01 درصد
پس از انقالب: 1/2 درصد شده است. 

تعداد دستگاه هاى كشاورزى: پيش از انقالب:70 تراكتور
پس از انقالب:1550 تراكتور 

اجراى كشاورزى حفاظتى: پيش از انقالب: صفر
پس از انقالب: 4200 هكتار در سال 

توليد گوشت ماهى: پيش از انقالب: صفر    پس از انقالب: 400 تن در سال

فامنين شهرستان  در  انقالب  ساله  چهل  دستاوردهاى 
شهردارى

پيش از انقالب: روستا بوده است.
پس از انقالب:  به شــهر تبديل شــده اســت و 95 درصد معابر از نعمت آسفالت 

برخوردار است. 
ســاخت ساختمان آتش نشــانى، تكميل ناوگان موتورى و عمرانى و خدماتى، اجراى 

نقشه هاى طرح جامع و تفصيلى، فضاى سبز 10 هكتارى

مخابرات
تلفن ثابت: پيش از انقالب: 2 رشته تلفن در كل شهرستان     

پس از انقالب: بيش از 102 هزار خط 
تلفن همراه: پيش از انقالب: صفر     

پس از انقالب: بيش از 25 هزار خط 
اينترنت و ADSL: پيش از انقالب: صفر

پس از انقالب: 75 درصد جمعيت دسترسى دارند .

شركت شهرك هاى صنعتى 
پيش از انقالب: وجود نداشته            

پس از انقالب: احداث منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد به مساحت 1330 هكتار و 
واگذارى يك واحد به مساحت 100 هكتار به شركت پتروشيمى ابن سينا 

2- احــداث ناحيــه صنعتى فامنين در نگارخاتون  مســاحت 50 هكتــار  كه هر 2 
شركت آماده واگذارى زمين به متقاضيان است. 

كتابخانه 
پيش از انقالب: هيچ فضايى موجود نبوده است

پس از انقالب : درحال حاضر 4 باب كتابخانه موجود و 2 كتابخانه در حال احداث و 
پيگيرى است و فضاى كتابخانه از صفر به 2000 متر رسيده است.

 دامپزشكى
پيش از انقالب: كشتار دام و طيور در كشتارگاه صنعتى  نبوده  
پس از انقالب: 1 كشتارگاه در سطح شهرستان موجود مى باشد .

نظارت هاى بهداشتى در مراكز عرضه مواد خام دامى ، رستوران ها و هتل ها:
پيش از انقالب: صفر 

پس از انقالب افزايش چشمگيرى داشته است.
پيشگيرى و كنترل بيمارى هاى دام و طيور، آبزيان زنبورعسل و ...: 

پيش از انقالب: وجود نداشت  
پس از انقالب: وجود دارد

 تعاون روستايى
تعــداد تعاونــى هاى شهرســتان:     پيش از انقالب:  4 تعاونــى     پس از انقالب: 10 

تعاونى 
افزايش ظرفيت انبار:              پيش از انقالب: 4000 تن    پس از انقالب: 7500 تن 
افزايش 200 درصدى خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان در بعد از انقالب 

ميراث فرهنگى و گردشگرى 
پيش از انقالب: هيچ اقدامى صورت نگرفته بود

پــس از انقالب:  بيــش از 2 ميليارد تومــان اعتبار جهت مرمت بناهــاى تاريخى ، 
آموزشى ، صنايع دستى و تسهيالت اشتغال اختصاص يافته است.

صنعت ، معدن و تجارت 
پيش از انقالب: صنعتى نبوده است    

پــس از انقــالب: داراى 18 واحد صنعتى داراى پروانــه بهره بردارى و حدود 40 
واحد داراى جواز تأســيس و واحدهاى داراى پروانه كســب بيش از 1600 واحد 

مى باشد.

شبكه بهداشت و درمان 
پيش از انقالب: فقط يك درمانگاه در شهر فامنين فعال بوده است و فقط ويزيت 
بيمار داشته است پس از انقالب: در حال حاضر 5 مركز جامع سالمت با پوشش 
كامل اصول پايه خدمات بهداشتى همراه با 29 خانه بهداشت به تمامى جمعيت 

شهرستان خدمت رسانى مى كند.
پيش از انقالب: بيمارستانى وجود نداشته 

پس از انقالب: بيمارستان 32 تختخوابى شهرستان ساخته و افتتاح شد. 
در حال حاضر طرح توسعه اورژانس و احداث ساختمان دياليز در داخل بيمارستان 
به وسعت 850 مترمربع و احداث مركز پيام و اورژانس پيش بيمارستانى توسط 

خيرين سالمت در دست احداث است. 
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 اين پروژه به طول 4 هزار و 900 متر وبا اعتبار31250 ميليون 
ريال براى نخســتين بار در دهه فجر امسال اجرا مى شود. به 
همت مدير عامل شركت آب و فاضالب استان همدان مهندس 
حسينى بيدار و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى اين پروژه 
داراى رديف بودجه اى ملى شــده است. مشخصات فنى اين 
پروژه خريد و اجراى 4 هزار و 900 متر لوله پلى اتيلن فاضالبى 

500 ميليمترى مى باشد.
مديــر آبفا فامنين با بيــان اين مطلب افزود: امور 
آب و فاضالب شــهر فامنيــن باجمعيت 14478

نفر، 6هزار فقره اشــتراك آب،   6حلقه چاه با دبى 
مجمــوع 60 ليتر بر ثانيه، 4 بــاب مخزن هوايى 
با حجــم 670 مترمكعب، طول شــبكه توزيع70
كيلومتــر و خطوط انتقــال21 كيلومتر صددرصد 
جمعيت شــهرى تحت پوشش شــبكه توزيع آب 

هستند. 
ايمــان حاجى ئى بــا تاكيد بر وضعيت آب شــرب 
شهرستان فامنين ادامه داد: در دهه 50 تأمين آب 
شــرب شهرستان فامنين توسط يه حلقه چاه و يك 
باب چشمه تأمين و توسط يك باب مخزن هوايى با 
حجم 75 مترمكعب واقع در خيابان فرهنگ بسيج 
توزيع مى شده اســت. به گفته برخى شهروندان در 
آن سال ها در حياط منازل با حفر يك چاه به عمق 

3 تا 5 متر به ســطح آب مى رســيدند. همچنيــن عمق چاه هاى آب 
شــرب اين امور در اوايل دهه 70 به 90 تا 110 متر مى رسيده است 
كه درحال حاضر به 155 متر افزايش يافته كه نشــان از افت شــديد 

ســطح آب هاى زيرزمينى در سال هاى گذشــته دارد. دبى چاه هاى 
حفر شــده نيز در ســال هاى ابتدايى دهه 70 حداقل بين 40 تا 50
ليتر در ثانيه بوده اســت كــه در حال حاضر به 10 تا 20 ليتر در ثانيه 

كاهش يافته است.
حاجى  ئــى گفت: درحال حاضــر فامنين داراى 6 هزار اشــتراك آب 
بــا كاربرى هاى مختلف اعم از تجارى،خانگى،آموزشــى و ... اســت. 
ميانگين مصرف شهروندان شهر فامنين در سال 97 بيش از 200 ليتر 
در روز به ازاى هر نفر اســت كه از اســتانداردهاى 
داخلى و جهانى (150 ليتر در روز به ازاى هر نفر) 

باالتر است. 
در فصل تابســتان اين مقــدار به بيش از 260
ليتــر در روز بــه ازاى هر نفر مى رســد، كه با 
توجــه بــه منابع موجــود در تابســتان 98 از 
لحاظ توليد و مصرف آب در نقطه ســر به ســر 
قرار داشــتيم كه با كوچكترين مشــكلى نظير 
ســوختن پمپ چاه، قطعى برق و... دچار افت 
فشــار و يا قطعــى آب در برخى نقاط شــبكه 

مى شديم.  توزيع 
وى خاطر نشــان كرد: براى تأمين ميان مدت آب 
شرب شــهر فامنين بهتر اســت هزينه هاى خريد 
زميــن، حفر و تجهيز چاه و اجراى خط انتقال آب 
به كشــاورزانى كه در نزديكى منابع آب شرب چاه 
دارند پرداخت و چاه هاى آنها خريدارى شود. با توجه به وضعيت منابع 
زيرزمينــى و كاهش دبى چاه ها به نظر مى رســد آب پايدار مورد نياز 
شــهر فامنين در بلندمدت بايد از ساير مناطق اطراف شهرستان و يا 

استان هاى همجوار تأمين شود.

گزارش عملكرد امور آب و 
فاضالب شهرستان فامنين

 در سال 98(10 ماهه)
1. 244 مورد حادثه انشعاب و شبكه و 5 مورد حادثه 
خط انتقال توســط پيمانكار حــوادث و اتفاقات امور 

تعمير و برطرف شده است.

2. همچنين در ســال 98 ميزان توليد آب 952675 متر مكعب بوده 
اســت. كه بيشترين توليد مربوط به مرداد ماه با ميانگين توليد روزانه 

4 هزار و 180 متر مكعب بوده است.
3. شناسايى بيش از 50  فقره انشعاب غيرمجاز و مجاز نمودن آنها.

4. تعويض كنتور 74 فقره كنتور خراب 
5. اتمام عمليات ديواركشــى و محوطه سازى مخزن هوايى ماماهان با 

اعتبارى بالغ بر 2 ميليارد ريال از منابع جارى شركت.
6. اصالح 810 متر شــبكه توزيع با اعتبار 1000،000،000 ريال از 

منابع جارى و تبصره 3
7. توســعه 410 متر شــبكه توزيع با اعتبار 500،000،000 ريال از 

منابع جارى
160 نتقال ســايز  2500  متــر خــط ا 8. خريــد و اجــراى 

ميليمتــرى پلــى اتيلن) بــا اعتبار ده ميليارد ريــال از منابع 
عمرانى و  جارى 

9. تجهيــز و بهره بردارى از يك حلقه چاه جديد در اراضى روســتاى 
نگارخاتون با اعتبار 5 ميليارد ريال از منابع جارى و عمرانى

10. واگذارى 108 فقره انشعاب آب و نصب 83 فقره انشعاب آب

مدير آبفا فامنين تشريح كرد:

فامنين  شهر  فاضالب  انتقال  خط  اجراى 
آبفا توسط  انتظار؛  ها  سال  از  پس 

تأمين آب 
شرب پايدار 

نيازمند پيگيرى 
مسئوالن و 
اختصاص از 
استان هاى 
همجوار است

ئى
جى 

حا
ن 
يما

 ا
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شــهردار فامنين ابتدا از تعامل و همكارى 
 ، همدان  اســتاندارى  محترم  مســئولين 
فرماندار   ، شهرســتان  محبوب  جمعه  امام 
شوراى  محترم  اعضاى  و   شهرستان  ساعى 
اسالمى شهر در پيشبرد امور شهر تشكر و 
قدر دانى نمود و ســپس صحبتهاى خود را 

نمود: آغاز  اينگونه 
بى ترديد ســازمان بزرگى همچون شــهردارى با 
داشــتن وظايــف متعدد در حــوزه  هاى مختلف 
شــهرى، بزرگترين نهاد مدنى خدمتگزار به شمار 
مى آيد. بر اين اســاس روح خدمتگزارى و اخالص 
بايــد بيش از پيش در پيكره اين ســازمان دميده 

شود تا رضايتمندى شهروندان محقق شود.
شهردار فامنين با بيان اين مطلب گفت: واقعيت 
اين است كه شــهر فامنين با توجه به نوع اقليم 
منطقه و موقعيت جغرافيايى با مسائل، مشكالت 

و چالش هاى زيادى روبه رو بوده كه عمده آن در 
بلنــد مدت و در ســايه توجهات بــارى تعالى و 
سعه صدر مردمان شريف و سخت كوش فامنين 

شد. خواهد  مرتفع 
اسماعيل سليمى اظهار كرد: خوشبختانه كاستى ها 
و نواقص شهر  شناسايى گرديده و  معايب موجود 
با  راه حل هاى منطقى، سريع و علمى چاره انديشى 
شــده و پروژه هايى جهت رفع اين مشــكالت  در 
ســال جارى و ســالهاى آتى مد نظر قرار گرفته 
است  كه اجراى يان پروژه هاو  رفع اين معضالت 

شهروندان حالوت آن  را خواهند چشيد.
سليمى بيان كرد: در اين مدت نيز با ايمان به اين 
موضوع كه: «خدمت بى منت آرمان ماست» كار را 
آغاز نموديم و معتقديم كه نظام اجرايى شهردارى 

هرگز به تنهايى بر مشكالت فائق نخواهد آمد.
وى اظهار كرد: با صداقت، عدالت اجتماعى، انضباط 

مالــى، تقويت نظارت، پرهيــز از هر گونه تنش و 
مقابله جدى بــا اعمال خالف قانون عزم مديريتى 
خود را براى حل مشــكالت مردم بسيج نموده و با 
علــم به اينكه هيچ هدفى جــز خدمتگزارى براى 
مردم نداريم تمام تالش خود را جهت ايجاد اعتماد 
ميان شهروندان و شــهردارى بكار خواهيم بست 
و شــهردار فامنين در پايان اظهار اميد وارى كرد 
كه با يارى و مشــاركت همشهريان فكور و صبور 
فامنين، شهرى مطلوب، پاك، سرسبز و با امكانات 
نوين شــهرى كه حق مردم مى باشــد را در آينده 
نزديك شــاهد خواهيم بود و در اين راه طوالنى از 
خداوند  متعال طلب يارى و كمك و از شهروندان 

انتظار مشاركت و همكارى داريم. 
مهندس  سليمى در ادامه اهم پروژه هاى  عمرانى 
افتتاح شــده يا در دست اجراى شهردارى را سال 

جارى  به شرح ذيل بيان نمود 

واحدمقدارنام پروژهرديف
اعتبار 

صرف شده
(ميليون ريال)

درصد 
پيشرفت 
فيزيكى

محلهاى انجام پروژه

خ شورا، شهيد مومنى، جانبازان 6، مليحى،رزاقيها و ....5200100متر4000جدول گذارى  معابر1

معابر شورا، شهيد مومنى، جانبازان 2، مليحى،رزاقيهاو...7000100مترمكعب20000زيرسازى معابر2

معابر شهيدسليمانى، بوستان، الغدير، الله، باشگاه ، امام على و...25000100تن6000آسفالت ريزى معابر3

شامل جدول گذارى ، پياده روسازى ، نصب ست ورزشى و بازى كودكان،  4500100مترمربع3000پارك فرهنگيان4
احداث آبنما، زمين چمن مصنوعى، كاشت فضاى سبز

شامل جدولگذارى،  نصب كفپوش گرانولى و نصب ست بازى كودكان1000100مترمربع500تجهيز زمين بازى پارك ملت5

پارك  نوارى شهيد رسول 6
شامل  تملك زمين ، عمليات خاك ريزى ، سنگ فرش، لوله گذارى، فضاى 1000080مترمربع5000خليلى

سبز، نصب آالچيق هاى فروش محصوالت محلى

خاك ريزى ، سنگ فرش، لوله گذارى ، اجراى حوض آبنما و...600070مترمربع5000ميدان امام رضا7

فضاى سبز امامزاده 8
شامل جدولگذاى ،  سنگ فرش، لوله گذارى، نصب ست ورزشى و نيمكت80080مترمربع650ابوالحسن

سنگ فرش نمودن سطح بلوار و لوله گذارى آب فضاى سبز2000100مترمربع2000روفوژ بلوار دكتر دولتى9

پل معابر شهدا، بسيج، توحيد، شهيد سليمانى، شهيد مومنى و...1500100دهنه30احداث پل معابر10

نصب المان ميدان توحيد 11
ميدان توحيد، سه راه باغ نظر، پارك نوارى، بلوار امام و...2500100مورد10و...

كانال هاى شهيد بداغى، شهيد زهره، ابراهيم آباد، كوره چايى، ناخير يولى و...1000100متر4500حفر كانال هدايت آبهاى سطحى12

گزارش عملكرد  ده ماهه سال 98 شهردارى فامنين
ماست  آرمان  منت  بى  خدمت 
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مهندس ســليمى  در ادامه  اظهــار نمودند در حوزه 
تملكات و توافقات بازگشــايى خيابانهاى شــهيد ســپهبد قاسم 

ســليمانى ،  شورا و شــهيد مومنى در اولويت قرار گرفته است در سال 98 
حدود 35 مورد توافق با مالكين صورت گرفته كه جمعا به متراژ 100,000 مترمربع 

مى باشد.
وى ادامه داد در حوزه شهرســازى از ابتداى ســال جارى تا كنون  89 فقره پروانه ســاختمانى با 

مجموع زيربناى  18000 متر مربع صادر شــده اســت. كه با توجه به ارائه تخفيفات در دهه مباركه 
فجر و استقبال شهروندان انتظار مى رود آمار صدور پروانه تا پايان سالجارى رشد چشمگيرى داشته باشد.

در حوزه خدمات شهرى و فضاى سبز شهردارى فامنين پيگير مطالعات پسماند شهرهاى شمال شرق استان 
مى باشد كه فامنين به عنوان پايلوت اين طرح انتخاب شده است . همچنين توليد و توزيع100 عدد مخزن زباله 
گالوانيزه  ، افزايش ســرانه فضاى ســبز به ميزان يك مترمربع از ديگر اقدامات اين شهردارى مى باشد. در حوزه 
حمل و نقل و ترافيك  مطالعات  ترافيكى شهر  توسط مشاور در حال تهيه مى باشد  خريدارى و نصب دوربينهاى 

ترافيكى  و نصب تابلوهاو عالئم  راهنمايى از ديگر اقدامات شهردارى در اين حوزه است.
وى ادامه داد مســائل فرهنگى و اجتماعى از حوزه هاى مغفول مانده در شــهردارى هاســت كه در اين زمينه اين 
شــهردارى با برگزارى جلسات مسجد محورى مشــكالت مردم را در محالت بررسى مى كند همچنين برگزارى 
جلســات محافل قرآنى در مساجد با حضور قاريان برجسته كشــورى ، تقدير ازايثارگران سيالب فروردين ماه 
ســالجارى ، پاكســازى محالت ، پخش فيلم پرواز ممنوع همزمان با ســينماهاى كشور و برگزارى جشنها و 

مراسم هاى خاص در اعياد و مناسبتهاى مذهبى و ملى از ديگر اقدامات اين شهردارى مى باشد. 
در ادامه مهندس سليمى مهمترين كارهاى زير بنايى كه در حال انجام است به شرح ذيل خبردادند:

اصالح شــاخص اعتبارى شهر فامنين ، پيگيرى و تصويب شهرك كارگاهى جهت استقرار صنايع 
سبك و اشتغال جوانان در حدود 8  هكتار كه 4 هكتار آن  مصوب گرديده است. پيگيرى 

احداث جايگاه دوم سى ان جى ، پى گيرى باز يافت و فرآورى پسماند، تكميل كمر 
بندى غربى شهر از مهمترين اقدامات شهردارى در امور زيربنايى و سرمايه 

گذارى مى  باشد.
((والسالم على عباداله الصاحين ))
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حسين قراگوزلو رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان فامنين، 
انقالب اسالمى را ازجمله پديده  هاى شگفت انگيز و شگرف قرن 
حاضر دانست و اظهار كرد: جوانان و ورزشكاران نقش مهمى در 

پاسدارى ارزش هاى انقالب اسالمى دارند.
تا پيش از پيروزى انقالب اســالمى شهرســتان فامنين فاقد هرگونه 
امكانات و تجهيزات ورزشــى بوده و توجه كمترى به ورزش قهرمانى 
و همگانى دراين شهرســتان شده بود اماپس از پيروز انقالب اسالمى 
ســرانه ورزش شهرســتان فامنين با 1/3 مترمربع بيشــترين سرانه 

ورزش دراســتان را به خود اختصاص داده است كه 
باتكميل ســالن هزار و 500 نفرى به عنوان مهمترين 
پروژه عمرانى ورزشى شهرستان بسيارى از دغدغه ها 
به ويژه در زمان ميزبانى مســابقات ورزشــى مرتفع 

شد. خواهد 
تعداد 36 هيأت ورزشــى در شهرســتان فامنين در2

بخش آقايان و بانوان فعال اســت كه 5هيأت ورزشــى 
امسال تأسيس و راه اندازى شده است. 

يكى از شاخص  هاى مهم در ورزش و جوانان ورزشكاران 
ســازمان يافته اســت كه امســال تعداد ورزشــكاران 
ســازمان يافته شهرستان نسبت به 6 ماهه سال گذشته 
15درصد افزايش داشــته است و درحال حاضر بيش از 
2 هزار و 500 ورزشكارســازمان يافته در رشــته  هاى 

مختلف ورزشى در شهرستان شركت دارند .
قراگوزلو عنوان كرد: يكى از مهمترين اهداف ما افزايش 

تعداد مدال هاى كشــورى و استانى و همچنين كسب مدال در مسابقات 
بين المللى است.

تعداد15ســازمان مردم نهاد در شهرستان فامنين در زمينه  هاى مختلف 
ازجملــه در زمينه  هاى امــور بانــوان، اجتماعى، فرهنگــى، اعتقادى، 
كارآفرينى و اشــتغال فعال است كه 7ســازمان مردم نهاد در سال جارى 

راه اندازى شده است.
تعداد 11خانه ورزش روســتايى و پايــگاه اجتماعى محالت، تجهيزخانه 

كشتى، خانه ژيمناستيك، خانه رزمى، خانه پينگ پنگ در سال جارى در 
سطح شهرستان فامنين تجهيز و راه اندازى شده است.

و در ســالجارى 7 تفاهم نامه همكارى با دستگاه هاى اجرايى شهرستان 
براى اســتفاده از ظرفيت موجود و هم افزايى درجهت توســعه و ترويج 

ورزش شهرستان عقد شده است.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين ضمن اشــاره به كسب 
عنوان برتــر در زمينه عملكرد فرهنگى ورزشــى در بين ادارات ورزش 
و جوان اســتان گفت: بيش از900عنوان برنامه فرهنگى ورزشى درسال 
جــارى توســط هيأت  هاى ورزشــى و ســازمان  هاى 

مردم نهاد در شهرستان فامنين اجراشده است.
وى عنوان كرد براى ايجاد شــور و نشــاط اجتماعى 
همزمان بــا ايام ا..دهه فجر بيش از40 برنامه فرهنگى 

ورزشى در سطح شهرستان فامنين اجرا شده است.
ازجمله برنامه  ها: غبارروبى مزار شهدا، ديدار باخانواده 
شــهداى ورزشــكار، شــركت در راهپيمايى22بهمن 
و برگــزارى3 همايش پيــاده روى بــزرگ خانوادگى 
گراميداشت ياد و خاطره شــهدا از مهمترين اقدامات 
جامعه ورزشى شهرســتان فامنين دردهه فجر امسال 

است.
قراگوزلــو: نواختــن زنــگ انقالب، مســابقات دارت، 
مسابقات واليبال، مسابقات فوتسال، جشنواره ساخت 

آدم برفى و... را از ديگر برنامه ها عنوان كرد.

در ساليان گذشته چند پروژه مهم ورزشى در شهرستان ساخته و افتتاح 
شده است كه شامل استخرشهداى فامنين و سالن ورزشى شهداى اصله 

و خانه جوانان است.
 وى تكميل پروژه ســالن هزار و 500 نفرى و زورخانه شهرســتان را از 
اولويت  هاى اصلى ورزش شهرســتان دانســت و گفت: كارهاى زيربنايى 
و ســاماندهى هيأت ها از جمله برنامه اداره ورزش و جوانان شهرســتان 

فامنين است.

وى در پايان به اشاره به عالقه مندى جدى امام جمعه، فرماندار و بخشدار 
شهرســتان فامنين بــه ورزش گفت: با وجود شــرايط خوب و پيگيرى 
مســئوالن رده باالى شهرستان اميدواريم با جذب بودجه الزم با ساخت 
و بهره بردارى اماكن ورزشــى فامنين بتوانيم در راستاى همگانى كردن 
ورزش در بيــن بانوان و آقايان اين شهرســتان اقدامــات خوبى را انجام 

دهيم.

مهمى  نقش  ران  ورزشكا و  نان  مهمى جوا نقش  ران  ورزشكا و  نان  جوا
رند دا اسالمى  انقالب  ارزش هاى  ز  ا پاسدارى  رنددر  دا اسالمى  انقالب  ارزش هاى  ز  ا پاسدارى  در 

اجراى بيش 
از900عنوان 

برنامه فرهنگى 
ورزشى درسال 

جارى توسط 
هيأت  هاى 
ورزشى و 

سازمان  هاى 
مردم نهاد
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برنامه هاى پيشنهادى فرهنگى، ورزشى (دهه مبارك سال1398)
اداره ورزش و جوانان شهرستان فامنين

ف
دي
ر

مجرىعنوان برنامه
بخش

تعداد مكانزمانشهرستان
دستگاه همكارنفرات بانوانآقايان

دستگاه هاى عضو ستاد700سالن شهيد عبدى 98/11/19فامنين**اداره ورزش و جوانانجشن بزرگ پيروزى انقالب اسالمى ويژه جوانان1

20سالن شهيد عبدى طول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانتقدير از حماسه سازان انقالب 257

200سالن امام على (ع)طول دههفامنين**اداره ورزش و جوانان4 مورد كارگاه آموزشى3

150پيشخورطول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانهمايش جوانان و انقالب در بخش پيشخور4

60پيش دبستانى گلبهار مبينطول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانبرگزارى مسابقه عكس با موضوع انقالب5

70طول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانبرگزارى مسابقه خاطره نويسى 6

تمامى دستگاه هاى 100گلزار شهداطول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانغبارروبى گلزار شهدا 7
اجرايى

200پارك ملتطول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانهمايش ورزش صبحگاهى 8

1000سطح شهرطول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانهمايش پياده روى بانوان 9

بخشدارى و دهيارى 500همه كسىطول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانهمايش پياده روى خانوادگى 10
روستا

100سالن امام على(ع)طول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانبرگزارى مسابقات واليبال 11

60سالن امام على(ع)طول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانبرگزارى مسابقات بدمينتون12

60باشگاه آزادگانطول دههفامنين*اداره ورزش و جوانان               برگزار مسابقات فوتبال دستى 13

300سالن امام على عطول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانبرگزار همايش ايروبيك14

پيش دبستانى گلبهار طول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانجشنواره بازى و ورزش كودكان15
100مبين

150سالن امام على(ع)طول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانجشنواره فرهنگى ورزشى زمستانه16

سالن حضرت طول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانمسابقات طناب كشى17
70ابوالفضل(ع)

70روستاى اصلهطول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانبرگزارى مسابقات بومى محلى18

شبكه بهداشت و درمان120سالن امام على(ع)طول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانبرپايى ايستگاه سالمتى19

اداره محيط زيست80سطح شهرطول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانپاك سازى طبيعت20

150سالن امام على(ع)طول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانبرگزارى مسابقات بسكتبال21

سالن حضرت طول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانبرگزارى مسابقات ژيمناستيك22
130ابوالفضل(ع)

150سالن امام على (ع)طول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانبرگزارى مسابقات آمادگى جسمانى23

سالن حضرت طول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانبرگزارى همايش عصرگاهى24
70ابوالفضل (ع)

200سالن امام على(ع)طول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانبرگزارى جشنواره فرهنگى ورزشى25

سالن حضرت طول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانبرگزارى جشنواره فرهنگى ورزشى26
80ابوالفضل(ع)

50سالن امام على(ع)طول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانمسابقات تيراندازى با كمان27

150سالن شهداى اصلهطول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانمسابقات فوتسال28

سالن حضرت طول دههفامنين*اداره ورزش و جوانانمسابقات كشتى29
70ابوالفضل(ع)

بنياد شهيد و امور 80خانه دارتطول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانمسابقات دارت30
ايثارگران

سطح شهر22 بهمنفامنين**اداره ورزش و جوانانشركت در راهپيمايى 22 بهمن31

شركت در نماز جمعه با حضور جامعه ورزشى 32
مصالى نماز طول دهه فامنين**اداره ورزش و جوانانشهرستان

100زمين چمن ماماهانطول دهه فامنين**اداره ورزش و جوانانهمايش پرواز بادبادك33

80ارتفاعات استانطول دههفامنين**اداره ورزش و جوانانكوهپيمايى بانوان34
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دكتر مهدى دينارى:

كيفيت  باالترين  با  درمانى  خدمات  ارائه   
فامنين بهداشت  شبكه  در 

رســالت همكاران ما در بيمارســتان حفظ و 
مركز  اين  و  است  منطقه  مردم  سالمت  ارتقاء 
متعهد اســت كه با بهره گيرى از توانايى هاى 
جوان  و  متخصص  نيروهاى  ســازنده  و  خالق 
ارائه  كه  خــود  مأموريت  بهترين  بــه  خود، 
به  كيفيت  باالتريــن  بــا  درمانى  خدمــات 

كند. عمل  مى باشد،  بيماران 
ضمن  فامنين  درمان  و  بهداشــت  شبكه  مدير 
بيان  و بــا  فجر  دهه مبــارك  گراميداشــت 
اين مطلــب گفت: به منظور جذب پزشــكان 
متخصــص اقدامــات متعــدد و پيگيرى هاى 
مستمرى انجام شــد كه از اين موارد مى توان 
دكتر  آقاى  دانشــگاه  رياســت  از  دعوت  به 
حيدرى مقدم به همراه معاونان  توســعه منابع 
و درمان به شهرســتان و تشكيل جلسه هيأت 
رئيسه دانشــگاه در فامنين به منظور بررسى 

و حل مشكل نبود پزشكان متخصص نام برد.
مهدى دينارى افزود: كمــك گرفتن از ظرفيت 
نيروهاى   جذب  براى  شهرســتان  مســئوالن 
متخصص به ويژه امام جمعه شهرستان، فرماندار 
و  همدان  شهرستان هاى  نمايندگان   شهرستان، 
فامنين در مجلس شوراى اسالمى و اعضا شوراى 

شهر فامنين نام برد.
دينــارى افزود:بيمارســتان امام حســن(ع) 
بيماران  درمان  كــه  خود  ذاتى  وظايف  عالوه بر 
پيشگيرى  و  شهروندان  آموزش  زمينه   در  است 
نيز اقدامات ارزنده اى را شــروع كرده كه از آن 
مى توان به انعقاد تفاهم نامه با ادارات نظير ورزش 
ارائه  و...   آموزش وپرورش  هالل احمر،  جوانان،  و 
آموزش ســالمت به كاركنان اين ادارات اشاره 
كرد. در ضمن آموزش هاى پزشكى مطابق تقويم 
روزانه  به صورت  بيمارستان  درمانگاه  در  سالمت 

انجام مى شود.
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بخشى از عملكرد 
مركز بهداشت 
فامنين

1- پيشــرفت فيزيكــى 60درصدى پــروژه دياليز و 
اورژانس بســترى بيمارستان امام حسن(ع) كه هزينه 
اين پروژه به صورت مشــترك توســط دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان و نيز مجمع محترم خيرين سالمت 
شهرســتان توسط خيرين ســالمت در دست احداث 

است.
2- پيشــرفت فيزيكى50 درصدى 4 واحد پانســيون 
خيرســاز توسط پروفســور يحيى دولتى، الزم به ذكر 
اســت ســاخت اين پروژه نيز توســط خيرين محترم 

سالمت شهرستان در حال انجام است.
3- خريد و تحويل 2 دستگاه دياليز توسط بيمارستان 
4- خريد و نصب دستگاه راديولوژى ديجيتال به همراه 
ups و اســتاباليزر و نيز راه اندازى سيستم PACS به 
منظور برقــرارى ارتبــاط راديولوژى بيمارســتان، با 

بيمارستان هاى سراسر استان.
5- كسب مقام برتر بيمارستان امام حسن (ع) فامنين 

در پايش مالى در 2 سال متوالى.
6- جــذب متخصصــان جديــد در بيمارســتان امام 
حسن(ع) در 2 ماه گذشــته كه اين تخصص ها شامل 
راديولوژيست،  روانپزشــك،  داخلى،  اطفال،  بيهوشى، 
زنــان و زايمــان، فعال شــدن واحــد LDR (بخش 
زايشگاه بيمارستان) و انجام چند مورد زايمان طبيعى 
به صورت بى درد (اپيدورال) توســط متخصص محترم 

زنان و زايمان و بيهوشى اين مركز.
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برداد:
منين خ

تان فا
شهرس

رزى 
كشاو

جهاد 
مدير 

ستايى 
رو زنان 

خرد  صندوق 
اح37 

افتت

شهرستان فامنين  مهد مشاهير،  مفاخر عارفان و اديبان استان همدان 
مطرح است و مردمانى ميهمان نواز و ساده زيست را در خود جاى داده 
است و با قرارگرفتن در مرز خســروى  به عنوان دروازه طاليى غرب 

كشور شناخته شده است. 
مدير ميراث فرهنگى فامنين با گراميداشت ياد وخاطره شهيد سپهبد سليمانى 
و ايام ا... دهه فجر كه با چهلمين روز شــهادت سردار همزمان شده است و با 
بيان اين مطلب به اقدامات 2 ســاله شهرستان پرداخت و گفت: مرمت حمام 
تاريخى شهر فامنين با اعتبارى بالغ بر 600 ميليون ريال در قالب مرمت نماى 
ساختمان مذكور و اليه بردارى و ملحقات جديد و تعمير و بازسازى آن با آجر 

و ساب و بندكشى صورت گرفت.
خوشــروش ادامه داد: مرمت برج تاريخى گلشــن در روستاى خوش آباد كه با 

اعتبارى بالغ بر 400 ميليون 
اعتبارات  محــل  از  ريــال 
قالب مرمت و  اســتانى در 
استحكام بنا صورت گرفت، 
ايجاد  انجام شده  اقدامات  از 
كانال دفــع رطوبت اطراف 
برج و ســنگ فرش محوطه 
نماى  كاه گل  همچنيــن  و 
بــرج انجــام گرفتــه و در 
و  داخلى  قســمت  دوم  فاز 

گچ برى هاى آن مرمت خواهد شد. اين اثر در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده و 
عالوه بر برج نگهبانى در قسمت تحتانى به عنوان زندان  استفاده  مى شده است.
وى ادامــه داد: مرمت پل تاريخى جهان آباد كه در روســتاى جهان آباد و بر روى 
رودخانه قره چاى واقع شده است  اين پل با مصالح آجر و سيمان ساخته شده است.
 در ســال گذشــته با تمهيدات انجام شده بررســى هاى كارشناسانه مرمت و 
استحكام بخشــى پايه ها و دهانه هاى پل انجام شد. همچنين آواربردارى كف 
رودخانه و سنگ فرش و استحكام بخشى پى و ايجاد موج شكن براى جلوگيرى از 
برخورد مستقيم فشار آب با پايه ها اقدامات فوق با اعتبارى بالغ بر 300 ميليون 
ريال انجام گرفت كه خوشــبختانه در بارندگى هــاى فروردين ماه كه چند ماه 
شاهد جريان سيل در رودخانه قره چاى بوديم هيچ آسيبى به بناى فوق نرسيد.
4-  وى افزود: مرمت مســجد تاريخى روستاى بازران از توابع بخش پيشخور 
كه در بارندگى هاى فروردين ماه سالجارى يكى از طاق ها دچار آسيب شده بود 
با اعتبار ى بالغ بر 400 ميليون ريال مرمت شد و در ماه مبارك رمضان مورد 
اســتفاده مردم قرار گرفت. از اقدامات صورت گرفته در اثر به بازسازى مجدد 
يكى از طاق هاى بنا، سبك سازى بام، بام سازى و ايزوگام و همچنين گچ كارى 

قسمت داخلى اشاره كرد. اين بنا تنها بناى خشتى استان همدان است.
مدير ميراث فرهنگى فامنين خاطرنشان كرد: مرمت و محوطه سازى امامزاده 
عين و غين در روســتاى ازناو كه به امامزاده ازناو هم شــهرت دارد. اين بناى 
تاريخى و منحصر به فرد كه جزو آثار آجرى اســتان بود و در فهرست آثار ملى 
به ثبت رسيده است در سالجارى اقدام به محوطه سازى و سنگ فرش پيرامون 
امامزاده و همچنين مرمت قسمت داخلى شامل تعويض آجرهاى فرسوده، ساب 
و بندكشى جداره ها و پايه هاى بنا و همچنين مرمت قسمت هايى از گنبد و بام 
سازى اشاره نمود. اين بنا با اعتبارى بالغ بر 800 ميليون ريال از محل اعتبارات 

استانى هزينه شده است.
وى گفــت: گمانه زنــى و تعييــن حريم آثــار تاريخى از ديگــر اقدامات اين 
سازمان در حوزه باستان شناســى است. در اين راستا 2 اثر تاريخى شامل تپه 
اميرآباد و نگارخاتون با اعتبارى بالغ بر 150 ميليون ريال توســط كارشناسان 
باستان شناســى گمانه زنــى و تعييــن حريم صورت گرفت كه مســتندات و 

مشاهدات ميدانى جمع بندى و ارائه گرديد.
وى گفت: روستاى قلعه جوق به عنوان تنها روستاى هدف گردشگرى شهرستان 
و يكى از مناطق نمونه اســتان مطرح است. در اين راستا پس از مطالعه و تهيه 
طرح اقدام به جدول گذارى و ســنگ فرش قسمت پياده رو از ورودى روستا تا 
آخرين منزل به سمت غار قلعه جوق در سال گذشته با اعتبارى بالغ بر 3 هزار و 
500 ميليون ريال  اجرا گرديد كه باتوجه به نظارت و استفاده از مصالح مرغوب 
و اجراى دقيق، هيچ گونه آسيبى در سرازير شدن سيالب از ارتفاعات باالدست 

در فروردين ماه به سمت روستا شاهد نبوديم.
خوشروش ادامه داد: در سال جارى در ادامه پروژه اجراى كف سازى كوچه اصلى 
منتهى به مســجد روستا و محل برگزارى تعزيه و مراسمات آئينى پروژه ادامه 
داشته و با اعتبارى بالغ بر 2500 ميليون ريال به صورت كامل سنگ فرش و با 
اســتفاده از قلوه سنگ جوى هاى دفع آب اجرا و در هفته دولت به بهره بردارى 
رسيد. در راستاى اين پروژه كه 1800 متر مربع مساحت داشت جداره سازى و 
همگون سازى ديوار ساختمان ها و منازل به صورت كاه گل و بندكشى سنگ هاى 

ديوارها و ساختمان ها با اعتبارى بالغ بر  450 ميليون ريال صورت گرفت.

مدير ميراث فرهنگى فامنين افزود: آموزش نقاشى روى سفال و ميناكارى در 
روســتاهاى طاوه و ســناج و اصله در دوره هاى مرحله مقدماتى و تكميلى كه 
اعتبارات آن از محل تملك دارايى هاى استان تأمين مى گردد. همچنين آموزش 
مقدماتى و تكميلى سراجى چرم در شهر فامنين اشاره كرد. مهمترين اقدامات 
انجام شــده و اثرگذار تغيير و تنوع رشــته هاى جديد و به اصطالح بازارپسند 
بوده كه قبًال عمدتاً در رشــته گليم بافى فعاليت مى كردند. همچنين برگزارى 
نمايشــگاه هاى صنايع دستى و ســوغات از محصوالت توليد شده هنرمندان و 
فعاالن شهرستان و معرفى صنعتگران براى شركت در نمايشگاه هاى استانى و 

كشورى در راستاى حمايت و فروش محصوالت توليدى است.
خوشــروش گفت: براى حمايت از صنعتگران و فعاالن حوزه صنايع دســتى 
تعداد 45 طرح در قالب تســهيالت اشتغال روستايى با اعتبار 8 هزار و 500
ميليــون ريــال و همچنين 
پرداخت تســهيالت مشاغل 
خانگى به تعــداد 25 نفر با 
اعتبــار 2000 ميليون ريال 
پرداخت گرديده اســت. در 
سال گذشته تعداد  اشتغال 
ايجاد شــده 130 نفر و در 
نفر   97 تاكنون  ســالجارى 
اشــتغال ايجاد شــده و در 
گرديده  ثبت  رصد  ســامانه 
است. در راستاى بررسى و نظارت برطرح هاى اشتغال زايى و دريافت كنندگان 
تســهيالت عالوه بر بازديد مستمر از كارگاه ها توسط كارشناسان شهرستان 
راستى آزمايى توسط اكيپ استانى در چند مرحله انجام گرفته كه صددرصد 
طرح هاى اين ســازمان مورد تأييد و افراد درحــال  فعاليت و توليد بوده اند. 

عمده رشــته هاى فعال صنايع دســتى در شهرســتان فامنيــن گيوه بافى، 
گليم بافى، پيكرتراشــى چوب، چرم دوزى، نقاشــى روى ســفال، توربافى، 

عروسك بافى،گيوه دوزى و ... است. 
وى گفت: از ديگر فعاليت هاى اين ســازمان حفاظت و حراست از آثار تاريخى 
شهرســتان اســت كه به صورت دوره اى و مســتمر از آثار تاريخى بازديد و از 
تخريب و حفارى هاى غيرمجاز جلوگيرى مى گردد در همين راستا در 2 سال 
گذشته تعدادى افراد سودجو و و مرتبط با جرايم ميراث فرهنگى اعم از حفاران 
غيرمجاز، حمل ونقل اشيا بدل و تاريخى و همچنين دستگاه فلزياب كشف و به 

مراجع قضايى معرفى شده اند.
وى در پايــان گفت: اجراى برنامه هاى آئينى و ســنتى در مناســبت هاى 
مختلــف، اجراى برنامه هاى مرتبط با نوروز در قالــب نوروزگاه و همچنين 
اجراى برنامه هاى مناسبتى مشترك با ديگر ادارات از قبيل ويژه برنامه شب 
يلدا جنگ هاى شــادى و اعياد مختلف و همچنين برگزارى نمايشگاه عرضه 
محصوالت خانگى و زنان روستايى، شناسايى و ثبت غذاها و آئين هاى بومى 
و محلى و بازديد مســتمر و نظارت بر تأسيسات گردشگرى و مجتمع هاى 

بين راهى است. 
براى اطالع شــما براى تنظيم تيتــر و عنوان گزارش: به اذعان مســئوالن و 
كارشناسان اگر اقدامات 2 سال اخير را مقايسه كنيم از40 سال پس از انقالب 

بيشتر است. 

مدير ميراث فرهنگى فامنين خبر داد:

كشور غرب  طاليى  دروازه  فامنين 

شاخص هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى شهرستان فامنين
و مقايسه با استان همدان سال 1398

واحدشرحرديف
نسبت از استان شهرستان فامنين استان 

همدان امور فرهنگى و ورزشى ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى

تعداد مناطق ويژه گردشگرى تحت نظارت اداره كل 1
2816/3منطقهميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى

تعداد موزه هاى تحت نظارت اداره كل 2
2510/4موزهميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى

57243471280002/2نفرتعداد بازديدكنندگان از موزه ها و بناهاى تاريخى3

4
تعداد كل مراكز اقامتى تحت نظر اداره كل 

ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى (هتل، 
هتل آپارتمان، مهمان پذير و خانه مسافر)

3519/2مركز

180063/0اثرتعداد جاذبه هاى گردشگرى5
3519/2واحدتعداد هتل، متل و مهمان پذير6
1517/6واحدهتل7
100/0واحدمتل8
1800/0واحدمهمان پذير9

4761/61/14درصدضريب اشغال تخت هتل10
5200/0درصدضريب اشغال تخت مهمان پذير11
1560310/2نفرظرفيت12
16732251/0نفرظرفيت مهمان پذير13
16000002500006/15نفر شبتعداد مسافران اقامتى14
16732251/0نفرتعداد گردشگران خارجى15
1713350/2مجوزتعداد مجوز كارگاهى صنايع دستى صادر شده16
75120/16رشتهتعداد رشته هاى صنايع دستى رايج17
9574/7نمايشگاهتعداد برگزارى نمايشگاه هاى صنايع دستى18
18091503/8ابنيهتعداد آثار و ابنيه تاريخى19
25945/1بناتعداد بناهاى تاريخى به ثبت رسيده20
25945/1بناتعداد بناهاى ثبت شده به عنوان آثار ملى21
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 ســپيده 
خبرنگار  راشــدى- 

همدان پيام: در دهه مبارك 
فجر تعداد 10 پروژه با اشــتغالزايى  

88 نفــر در 23 روســتا بهره مند بــا اعتبار 
615000 ميليــون ريال كه مبلغ 133000 ميليون 
ريال آورده متقاضــى و 480000 ميليون ريال آن  
تسهيالت بانكى مى باشد به افتتاح مى رسد. همزمان 
تعداد 37 صندوق خرد زنان روســتايى هم با اعتبار 
530 ميليون ريال در اين ايام افتتاح مى شود.                                                                                                                                  
مديــر جهاد كشــاورزى فامنين در نشســت با تيم 
رســانه اى همدان پيام بــا بيان ايــن مطلب گفت: 
طرح هاى قابل افتتاح و كلنگ زنى شهرستان شامل 
پــروژه كلنگ زنى گلخانه 5 هكتارى با اشــتغالزايى 
51 نفر در روستاى اصله با اعتبار 560000 ميليون 
ريال، پــروژه كلنگ زنــى گلخانــه 0/5 هكتارى با 

اشــتغالزايى 6 نفر در روســتاى نگارخاتون با 
اعتبار 10000 ميليون ريال است. 

داد:  ادامه  دلشــاد  جعفركاويانــى 
سيســتم هاى آبيــارى نوين با 

حجــم كار 33/3 هكتــار با 
در  نفــر   2 اشــتغالزايى 

با  ســراوك  روســتاى 
اعتبــار 4600 ميليون 
ريال قابل ذكر اســت 
هكتار  همزمان 250 
اتمام  حــال  در  هم 

است.
دلشــاد  كاويانــى 
افــزود: احيا و مرمت 
قنــات و اليروبى آنها 

با حجــم كار 300 متر 
با اشــتغالزايى 2 نفر در 

روســتاى دهلق بــا اعتبار 
500 ميليــون ريال بالعوض 

براى عموم روستا، ساخت كانال 
آبرســانى با حجــم كار 300 متر با 

اشــتغالزايى 
2 نفر در روســتاى 

صادقلــو بــا اعتبــار 750
ميليون ريــال بالعوض براى عموم 

روســتا از ديگر اقداماتى اســت كه در اين 
ايام انجام خواهد شد.

مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين گفت: احياء 
و مرمت قنات با حجم كار 300 متر با اشتغالزايى 4

قلعه  روستاى  در  نفر 
بــا  جــوق 
اعتبار 

3 1 0 0
ريال  ميليــون 
عموم  بــراى  بالعــوض 
روستا، افتتاح گاوشيرى 19 رأسى 
با اشــتغالزايى 3 نفر در روســتاى سناج با 
اعتبــار 5500 ميليون ريال، افتتاح بوجارى 1000

تنى با اشــتغالزايى 4 نفر در حومه فامنين با 
اعتبار 7500 ميليــون ريال، افتتاح 
بلدرچين 30000 پــرورش 
اشتغالزايى  با  قطعه 
در  نفــر   5

روســتاى 
بــا  ابراهيم آبــاد 

ميليون   13500 اعتبــار 
ريال در اين ايام انجام خواهد شد.

كاويانى دلشاد همچنين ادامه داد: ميزان 
اشتغال صندوق خرد زنان 54 نفر شامل  طرح هاى 

ميوه خشــك كنى، توليد زعفران بسته بندى شده 
و... با بيشترين ايجاد صندوق زنان روستا در كل 

استان است.

ساخت 2 واحد گاودارى در 
دهه فجر

  ساالنه 30 هزار و 600
تن شــير در شهرســتان 
ســومين  به عنوان  نهاوند 
توليدكننده شير در استان 
و  مى شــود  توليد  همدان، 
درحال حاضــر هــم 5 واحد 
كارخانه لبنى با ظرفيت باالى 
70 درصــد در اين شهرســتان 
فعال اســت كه با بهره بردارى از 2
طــرح گاودارى صنعتى، اين تعداد 
بــا افزايش اين ظرفيــت، وضعيت 

در  اشــتغال 
ايــن بخــش بهبود 

خواهد يافت. 
بيان  نهاوند  جهادكشاورزى  سرپرست 
اينكه نهاوند در گذشته با توليد روزانه 300 تن 
شير در روز از عمده ترين توليدكنندگان شير استان 

درحال حاضر  افزود:  بود، 
روزانه 85 تن شــير در 
ايــن شهرســتان توليد 
مى شود كه در مقايسه با 
گذشته كمتر شده است. 
به گزارش روابط عمومى 
على  كشــاورزى،  جهاد 
گفــت:  كمالى نــژاد 
مواد  توليد  كارخانه هاى 
لبنى بخشى از شير خود 
شهرســتان  خارج  از  را 
ارســال مى كننــد و در 
مقطعى نهاوند مهمترين 
استان  شير  توليدكننده 
بود اما درحال حاضر پس 

از همدان و مالير در جايگاه سوم قرار دارد. 
وى گفــت: يكى از داليل برتــرى همدان و مالير 
در زمينه توليد شــير وجود گاودارى صنعتى هزار 
رأسى در اين شــهرها است، در صورتى كه بيشتر 
شــير توليدى نهاونــد از گاودارى ســنتى تأمين 

مى شود. 
كمالى نژاد افــزود: البته با توجــه به ظرفيت هاى 
بــاالى نهاوند دربــاره پــرورش دام و توليد مواد 
لبنــى، طــرح ســاخت 2 واحد  هزار رأســى گاو 
شــيرى در دست اقدام اســت كه اين طرح ها در 
حال دريافت پروانه تأسيس و انجام مراحل ادارى 
اســت كه در صورت بهره بــردارى از آن ها جايگاه 

مى كند.  پيدا  ارتقا  نهاوند 
كشــاورزى  جهــاد  سرپرســت 
نهاونــد بــر حمايــت از بخش 
توليد  افزايش  بــراى  خصوصى 
فرآوده هــاى لبنــى تأكيد كرد 
و گفــت: اين اداره بــه منظور 
بخش  از  اشتغال،  و  توليد  رونق 
خصوصــى بــا ارائه تســهيالت 
دامى  نهاده هاى  جــذب  بانكى، 
و كمــك بــه منظــور دريافت 
حمايت  مربوطــه  پروانه هــاى 
تمــام  از  تــا  كــرد  خواهــد 
و  توليد  رونق  بــراى  ظرفيت ها 

شود.  استفاده  اشتغال  ايجاد 
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برداد:
منين خ

تان فا
شهرس

رزى 
كشاو

جهاد 
مدير 

برداد:
منين خ

تان فا
شهرس

رزى 
كشاو

جهاد 
مدير 

ستايى 
رو زنان 

خرد  صندوق 
 

ستايى 
رو زنان 

خرد  صندوق 
اح3737 

فتتاحافتت
ا

در دهه مبارك 
فجر تعداد 

10 پروژه با 
اشتغالزايى  

88 نفر در 23 
روستا بهره مند 

به افتتاح 
مى رسد

طرح ساخت 
2 واحد  هزار 

رأسى گاو شيرى 
در دست اقدام 
است كه در حال 
دريافت پروانه 
تأسيس است
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مدير توزيع برق شهرســتان فامنين ضمن تبريك ايام ا... دهه 
مبارك فجر و چهل و يكمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
ايران و عرض تسليت شهادت ســپهبد حاج قاسم سليمانى و 
گراميداشــت ياد و خاطره شهداى انقالب اســالمى ايران به 
تشــريح برنامه ها و پروژه هاى قابل افتتاح توزيع برق در سطح 

شهرستان فامنين در اين ايام اشاره كرد و عنوان كرد: در سطح 
شهرستان فامنين 10 پروژه با اعتبارى بيش از 13 ميليارد ريال 

به بهره بردارى مى رسند.
مهندس شــيخى جانى عنوان كرد: از بيــن پروژه هاى مذكور، به 
پروژه نيروگاه خورشيدى 80 كيلوواتى واقع در مزرعه كشاورزى 

و 6 نيــروگاه خورشــيدى 5 كيلوواتى خانگى مى توان اشــاره 
كرد كه در مراســمى با حضور فرماندار محترم و رؤساى محترم 
ادارات شهرســتان فامنين، ضمن گراميداشت ايام دهه مبارك 
فجر پروژه هاى شهرستان در محل سايت نيروگاه خورشيدى 80 

كيلوواتى شهيد سليمى افتتاح شدند.

بخششهرستاناستانطرحرديف
حجم كل 

سرمايه گذارى 
طرح

سال كارفرما
شروع 
طرح

پيشرفت 
فيزيكى
(درصد)

وضعيت 
افتتاح خصوصىدولتى

كمك به توليد انرژى پاك در سطح 240001398100مركزىفامنينهمدانتعداد نيروگاه خورشيدى خانگى1
افتتاحكشور

كمك به توليد انرژى پاك در سطح 480001398100مركزىفامنينهمداننيروگاه خورشيدى سليمى2
افتتاحكشور

جلوگيرى از سرعت شبكه برق خبر 58401398100مركزىفامنينهمدانتعويض سيم مسى به كابل خود نگهدار فامنين3
افتتاحمجاز تلفات و ضعف ولتاژ

ساخت شبكه فشار ضعيف جهت متقاضيان 4
افتتاحنيرورسانى به متقاضى149001398100مركزىفامنينهمدانانشعاب در روستاها

ساخت شبكه فشار ضعيف جهت متقاضيان 5
افتتاحفروش انشعاب40001398100مركزىفامنينهمدانانشعاب در شهر فامنين

اصالح شبكه در روستاى راستگويان (خسارت 6
اصالح شبكه خسارت ديده در اثر 34001398100پيشخورفامنينهمدانوارده به شبكه در اثر سيل)

افتتاحسيل

اصالح شبكه در روستا صادقلو (خسارات وارده 7
اصالح شبكه خسارت ديده در اثر 190001398100پيشخورفامنينهمدانبه شبكه در اثر سيل)

افتتاحسيل

نصب ترانسفورماتور براى روستاى سه راهى 8
افتتاحتأمين روشنايى سه راهى قز آباد30001398100مركزىفامنينهمدانقزل آباد

رفع حريم شبكه 20 كيلوولت و فشار ضعيف 9
افتتاحرفع حريم46001398100مفتحفامنينهمداندر روستاى دهلق

افتتاحبرق رسانى به دامدارى44001398100مركزىفامنينهمداننيرورسانى به فرماندارى جلوه10
13114

مدير توزيع برق شهرستان فامنين عنوان كرد

فجر  يام  ا در  پروژه   1 0 ز  ا بردارى  بهره 

پروژه هاى كلنگ زنى توزيع نيروى برق فامنين (سال 1398)

432001398مركزىفامنينهمدانتعويض سيم مسى به كامبل خود نگهدار فامنين 12
كاهش تلفات شبكه

-جلوگيرى از برق غيرمجاز و سرعت 
شبكه بهتر شدن مبلمان شهرى

كلنگ زنى

كلنگ زنىتأمين روشنايى21001398مركزىفامنينهمدانساخت شبكه روشنايى ميدان ماماهان2
3530جمع كل



Reyhaneh_restaurant

08136828333
09214066564

شهرستان فامنين
مجموعه تاريخى حمام قره باغى



سايت)                 ) سايت)                  )  wwwwww..hamedanpayamhamedanpayam..comcom
يميل) ا ) يميل)  ا )  info@hamedanpayaminfo@hamedanpayam..comcom

09183151437
تلفن:38264433 (081)

دورنگار: 38279013 (081)

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (همدان)
نشاني: همدان، خيابان مهديه، روبروي 

دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 

بهمن ماه 1398

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

فامنين ايران -شهرستان  اسالمى  ب  انقال  شكوهمند  پيروزى  پنجم     دهه    ويژه 

 صفحه آرا: سيد صالح الدين حسينى- مدير ويژه نامه: سپيده راشدى
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