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رئيس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان با گراميداشت ياد خاطره 
شــهيدان دولت به تشــريح بخشــی از فعاليت های کتابخانه های عمومی 
شهرســتان پرداخت و گفت: در شهرســتان کبودراهنگ 11 باب کتابخانه 
عمومی و دو باب کتابخانه مشــارکتی با زيربنای بيش از 3756 مترمربع در 
شهرســتان فعال اند که از اين تعداد 7 باب آن در روستاها می باشد و سرانه 
زيربنای کتابخانه های عمومی در شهرستان 99/2 مترمربع برای هر صد نفر 
است. سيدجواد معينی با اشــاره به شاخص باالی عضويت در کتابخانه های 
عمومی شهرســتان گفت: بيش از 7945 نفر از جمعيت شهرســتان عضو 
کتابخانه های عمومی نهادی و مشــارکتی هستند که 6/3 درصد از جمعيت 
کل شهرســتان را شامل می شود  کبودراهنگ توانسته در اين شاخص مهم 

رتبه اول استان را به خود اختصاص دهد.
وی همچنين خاطرنشــان کــرد: در حال حاضر منابع کتابــی و محتوايی 
کتابخانه های عمومی شهرســتان بيش از 120 هزار و 224 جلد کتاب است 
که ســرانه شهرســتان در اين زمينه تعداد 95 جلد کتاب برای هر صد نفر 

می باشد.
وی گفت: در راستای ترويج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بين آحاد مردم 
از آغاز سال جاری شــاهد برگزاری بيش از 35 نشست کتابخوان مربوط به 
کتابخانه ای و 10 نشست کتابخوان مدرسه ای در سطح شهرستان بوده ايم و 
بيش از 125 برنامه قصه گويی و معرفی کتاب برای کودکان در کتابخانه های 
عمومی صورت گرفته اســت. همچنين از ديگر برنامه های خالقانه کتابداران 
اين شهرســتان می توان به حضور کارکنان در روســتاهای فاقد کتابخانه و 
اجرای برنامه های فرهنگی با همکاری بخشــداران برای مردم اين روســتاها 

اشاره کرد.
معينی بيان کرد: برگزاری جام باشگاه های کتابخوان در بيش از 5 کتابخانه 
فعال در شهرســتان با همکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی و برپايی 
نمايشــگاه و فروشــگاه کتاب و برپايی نمايشگاه و فروشــگاه بزرگ عرضه 
نوشت افزار با نماد ايرانی و اسالمی در جهت حمايت از خريد کاالهای ايرانی 
در کتابخانه عمومی شهيد اشرفی اصفهان بخش ديگری از فعاليت های اين 

نهاد در شهرستان بوده است.
وی کمک رسانی به مردم سيل زده را از ديگر برنامه های کتابخانه های عمومی 
شهرســتان خواند و ادامه داد: در راستای کمک رســانی به مردم سيل زده 
نخســتين اقدام مهم اين نهاد در ســال جاری جمــع آوری هدايای کتاب و 
اسباب بازی برای کودکان مناطق سيل زده بود که بيش از 610 عدد اسباب 

بازی و 530 جلد کتاب کوک از اين شهرستان جمع آوری و به مناطق سيل 
زده ارسال شد.

معينــی در پايان، برگــزاری نهمين دوره جشــنواره کتابخوانی رضوی را از 
شــاخص ترين فعاليت نهاد کتابخانه های عمومی خواند و گفت: هدف اصلی 
از برگزاری اين جشــنواره ترويــج فرهنگ رضوی در کنــار ترويج موضوع 
کتابخوانی بود که اين جشنواره برای تمامی طيف ها و گروه های سنی در نظر 
گرفته شده بود. در مســابقات که به صورت مکتوب، نقاشی، پويش مجازی 
و الکترونيکی برگزار شــد بيش از 12042 نفر از جمعيت شهرستان در اين 
جشنواره مشارکت کردند که در نوع خود بی نظير بوده و کبودراهنگ توانست 
رتبه اول اســتان همدان را در زمينه مشارکت مردمی در جشنواره رضوی به 

خود اختصاص دهد.

امــام جمعه کبودراهنگ در گفت وگو بــا خبرنگار ما ضمن تبريک هفته 
دولت با اشــاره بــه اينکه در هفته دولت پروژه های بســيار خوبی افتتاح و به 
بهره برداری رسيد و همه اين ها نتيجه تالش دولتمردان است، گفت: از زحمات 
دولتمردان تقدير و تشــکر می کنيم خوشبختانه در هفته دولت در شهرستان 
کبودراهنگ پروژه های خوبی افتتاح و کلنگ زنی شد و استانداری پرتالش در 

نخســتين روز از هفته دولت در اين شهرســتان حضور پيــدا کرد و کلنگ 
گازرســانی به روســتای 16 خانوار قلی آباد به زمين زده شد و در شهرستان 
کبودراهنگ تمامی روستاهای باالی 20 خانوار از نعمت گاز بهره مند هستند. 
در حال حاضر با تالش مســئوالن دلسوز 4 روســتای باقی مانده که زير 20 

خانوار هستند گازرسانی خواهند شد.
حجت االســالم نقی باقــری افزود: افتتــاح و بهره برداری گل خانه ســبزی و 
صيفی جات کوريجان در هفته دولت از پروژه  های مهمی اســت و نشانگر آن 
اســت که جوانان ما به دنبال اشــتغال و توليد هستند و اميدواريم با حمايت 
مسئوالن اشــتغال و رونق توليد جوانان ما روز به روز افزايش يابد و پيشرفت 
قابل توجهی در اين زمينه داشته باشيم. همچنين پروژه پرواربندی گوساله در 
اراضی اورقين نيز موجب ايجاد اشتغال و رونق توليد است که در هفته دولت 

به بهره برداری رسيد.
وی ادامه داد: آســفالت و بهسازی راه های روستايی نيز در هفته دولت در اين 
شهرستان انجام شد و اميدواريم شاهد شکوفايی و رشد بيش از پيش خدمات 

دولت به مردم باشيم.
امام جمعه کبودراهنگ همچنين خاطرنشــان کرد: امسال نسبت به سال های 

گذشــته اعتبارات خوبی به شهرستان تخصيص يافته و همين مسأله موجب 
رونق اقتصادی و رونق توليد خواهد شد.

وی در ادامه به سخنانی از امام خمينی)ره( اشاره کرد و افزود: امام خمينی)ره( 
در روزهای آغاز انقالب فرمودند که ما نان و پنير خود را می خوريم و روی پای 
خود می ايستيم و خودمان توليد می کنيم و از توليدات خودمان بهره می بريم 
تا به بيگانگان وابســته نباشيم. بنابراين امروز شعار امام راحل تحقق می يابد و 

در توليدات به بيگانگان وابسته نخواهيم شد.
باقری بيــان کرد: ايــران پس از پيروزی انقالب اســالمی به پيشــرفت و 
موفقيت های چشــمگيری دست يافته و تمام کشــورها در هاله ای از ابهام 
مانده اند که ايران چگونه به اين تکنولوژی و پيشــرفت دســت يافته است. 
بنابراين همه اينها حاصل تالش دولت های گذشــته و دولت کنونی اســت 
و اميدواريــم که با وجود ايــن تالش ها ملت عزيز ايران هيچ وابســتگی به 

کشورهای ديگر نداشته باشد.
وی در پايان ضمن تقدير از تالش اصحاب رسانه در اطالع رسانی خدمات دولت 
از فرماندار کبودراهنگ و مســئوالن ذی ربط که اعتبارات بســيار خوبی برای 

ساخت خانه های عالم در اين شهرستان در نظر گرفته شده، تشکر ويژه کرد.

امامجمعهکبودراهنگ:

و  عزت  هفته  دولت  هفته 
است ملت  سربلندی 

کتابخانه های عمومی شهرستان نخســت  رتبه  کسب 
رضوی نی  کتابخوا ره  در جشنوا
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در هفته دولت امســال 115 پروژه بــا اعتباری بالغ بر 173 ميليارد 
تومان در شهرستان کبودراهنگ افتتاح و کلنگ زنی شد.

فرماندار کبودراهنگ ضمن گراميداشــت ياد و خاطره شــهيدان دولت 
رجايی و باهنر و با تبريک هفته دولت با اشــاره به پروژه های افتتاح شده 
در هفته دولت گفت: 11 پروژه در 3 بخش گل تپه، شيرين ســو و مرکزی 
کلنگ زنی شــد و 104 پروژه نيز افتتاح و به بهره برداری رســيد که اين 
طرح ها 51 نفر اشــتغالزايی داشته است و اين شهرستان پس از مالير از 

لحاظ تعداد و اعتبارات پروژه ها مقام دوم استانی را کسب کرده است.
حجت ا... مهدوی خاطرنشــان کرد: دهياری های 3 بخش شيرين ســو و 
گل تپه و مرکزی با 44 پروژه و مخابرات با 22 پروژه بيشــترين طرح های 

عمرانی را در هفته دولت به بهره برداری رسانند.
وی در ادامه تأکيد کرد: تمام واحدهای راکد و نيمه تمام شهرســتان بايد 
فعال شود. يکی از سياســت های نظام اين است که واحدهای راکد فعال 
شــوند و توليد رونق پيدا کند و از ظرفيت های مدارس، دانشــگاه ها برای 

گرفتن ايده های نو و برتر در اين زمينه استفاده شود.
مهــدوی همچنين بيان کــرد: توليد و رونق در رأس همه کارهاســت و 
رونق توليد با هماهنگی و رفع موانع ميســر خواهد شد. بنابراين اولويت 
اول معيشــت، اشتغال و سرمايه گذاری اســت و مديران بايد برای جذب 
سرمايه گذار تالش کنند چرا که دولت به تنهايی نمی تواند همه مشکالت 
جامعه را برطرف کند و بخش خصوصی نيز ظرفيت عظيمی است که بايد 

از آن بهره مند شد.
وی ادامه داد: تمام اين خدمات که در کشور انجام می شود حاصل زحمات 
همه مديران است و کسی حق ندارد به نفع خود مصادره کند. اين خدمات 
در سايه وحدت و همبســتگی انجام شده و هيچ گروهی بدون وحدت و 

اتحاد به مقصد نخواهد رسيد.
مهدوی همچنين اظهار کرد: خدمات بی منت وظيفه همه ماســت و بايد 
در جهــت رضايتمندی مردم قدم برداريم و صادقانه با مردم رفتار کنيم و 
برای مشکالت مردم از هيچ تالشی دريغ نکنيم و برای توسعه و پيشرفت 

شهرستان گام های بلندی برداريم.
فرماندار کبودراهنگ افزود: 40 ســال از پيروزی انقالب اسالمی می گذرد 
و با توجه به اينکه در جنگ اقتصادی و فرهنگی قرار داريم اتحاد دولت و 
ملت يکی از ضروريات است. هفته دولت هفته ملت است و هيچ فاصله ای 

بين دستگاه ها، ارگان ها، نهادها، سازمان ها و مردم وجود ندارد.
وی در ادامــه بــه برگزاری ميــز خدمت در کبودراهنگ اشــاره کرد و 
افــزود: در اين شهرســتان هر هفته يک روز اختصــاص به ميز خدمت 
دارد کــه با حضور تعــدادی از مســئوالن در ادارات مختلــف برگزار 
می شــود و دســتاوردهای مهم آن حذف کاغذ بازی، کاهش فاصله بين 
مردم و مســئوالن، بررسی رفع مشکالت مردم با رعايت کامل قوانين و 

رضايتمندی مردم می باشد.
مهــدوی افزود: از مراد 97 تا پايان ســال 97 حــدود 45 ميز خدمت در 
اين شهرستان برگزار شد که يک هزار و 269 نفر مراجعه کننده داشتيم 
و از ايــن تعداد 827 نفر جواب مثبت 361 نفر مشــاوره و راهنمايی 81 
نفــر موضوع مرتبط نبوده 408 نفر خانــم و 861 نفر آقا بودند که 243 
نفر کبودراهنــگ 934 نفر بخش مرکزی 39 نفر بخش گل تپه و 63 نفر 
شيرين سو مراجعه داشتند. از آغاز سال 98 تاکنون 16 ميز خدمت برگزار 
شده که 381 مراجعه بوده و از اين تعداد 209 نفر جواب مثبت 155 نفر 
مشــاوره و 17 نفر در دست اقدام دو نفر با موضوع مرتبط نبوده 60 خانم 
325 آقا بودند که 169 نفر کبودراهنگ 159 نفر بخش مرکزی و 19 نفر 

گل تپه و 37 نفر شيرين سو مراجعه داشتيم.
وی تأکيد کرد: مديران موظف هستند تمامی مسائل و مشکالت مردم را 
در شهرستان پيگيری و برای رفع آن تالش کنند و هيچ ارباب رجوعی را 

نبايد به استان ارجاع دهند.
فرمانــدار کبودراهنگ در ادامه بيان کرد: مديران بايد اطالعات و اخبار را 
در اختيار خبرنگاران قرار دهند و خبرنگاران نيز با صداقت و امانتداری و 
ايجاد نکردن تنش و دوگانگی اخبار را به مردم اطالع رســانی کنند و در 
جهت تزريق اميد به مردم قلم بزنند و با نقدهای ســازنده خود در رشد و 

شکوفايی و توسعه و پيشرفت شهرستان سهيم باشند.

فرماندارمیگوید:

دولت ی  ه ها  پروژ فتتاح  ا ر  د ســتان  ا دوم  تبه  ر اهنگ  کبودر
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 مدير توزيع برق شهرســتان کبودراهنگ با گراميداشــت ياد و خاطره 
شهيدان رجايی و باهنر و تبريک هفته دولت از افتتاح و بهره برداری 22 پروژه 

در هفته دولت با اعتباری بالغ بر 124 ميليارد تومان خبر داد.
علی هايل همدانی با اشاره به پروژه های افتتاح شده، گفت: نيروگاه خورشيدی 
بشيک تپه، ساخت پست عمومی جديد شهر شيرين سو،ساخت پست عمومی 
جديد روســتای عبدالمومن، ســاخت پســت عمومی جديــد خيابان باهنر 
کبودراهنگ، تبديل سيم به کابل روستای ويان، تبديل سيم به کابل روستای 
سراب نيرورسانی به گلخانه های )اصغر نجفی قباق تپه، عسگر کريمی آق تپه(، 
نيرورسانی به دامداری های مجيد سلطانی کبودراهنگ، فتح  ا... زارعی خان آباد، 
عابدين زارعی کبودراهنگ، دبه سازی افروغ اورقين، نداگستر شهرک صنعتی 
ويان، نيرورســانی به پرورش ماهی های عشــقعلی شــهبازی طاسران، اصغر 
صمدی کبودراهنگ، نيرورسانی به دکل های مخابراتی ايرانسل در محمودآباد 
و خان آباد، نيرورســانی به کشــاورزی ســعيدا... يعقوبی کيا در دســتجرد از 

مهم ترين پروژه های افتتاح شده است. 
وی با بيان اينکه توزيع برق از آغاز ســال تاکنون 30 ميليارد ريال از منابع 
داخلی شــرکت هزينه کرده اســت، بيان کرد: مبلــغ 5950 ميليون ريال 
در بخش اصالح و بهينه ســازی شبکه های روستايی شــامل تعويض کابل 
خودنگهدار، تقويت شــبکه های مناطق روستايی، افزايش قدرت پست های 
توزيع و ايجاد پست های جديد مشــترکين جديد روستايی به مبلغ 3855 
ميليون ريال، توسعه و ايجاد مناطق صنعتی و شهری 35576 ميليون ريال 

مدیرتوزیعبرقاعالمکرد

با  پروژه   22 فتتاح  ا
 124 بر  بالغ  اعتباری 

تومان  میلیارد 
دولت در هفته 

هزينه شده است.
هايل همدانی افزود: برای تعميرات و نگهداری شبکه های موجود 6780 ميليون 
ريال از آغاز ســال تاکنون در سطح شهرستان هزينه شده و اجرای طرح های 
کاهش تلفات که از اهداف شرکت توزيع برق بوده امسال 1500 ميليون ريال 
جذب شده است. يکی از اهدافی ما، تالش برای ارائه  برق مطمئن به مشترکين 
است و در همين راستا اقدامات بسياری جهت بهبود شبکه های موجود داشتيم 
که باعث روند کاهش مصرف نسبت به سال های قبل شده است و موجب شده 

جايگاه مناسبی در سطح استان داشته باشيم.
وی در ادامه به ايجاد نيروگاه های تجديدپذير در ســطح شهرستان اشاره کرد 
و گفت: يک نيروگاه 7 مگاواتی خورشــيدی شهدای ويان در اراضی روستای 
کردآباد و يک نيروگاه CHP 6 مگاواتی در شهرک صنعتی ويان به بهره برداری 
رسيده است. نيروگاه 7 مگاواتی خورشيدی نيز در بخش شيرين سو و در اراضی 

روستای بشيک تپه افتتاح می شود.
هايل همدانی همچنين به بدهی 12 ميليارد و 271 
ميليون تومانی مردم اين شهرســتان به توزيع برق 
اشــاره کرد و افزود: اگر اين مطالبات توسط مردم 
پرداخت شــود، می توانيم از محــل مطالبات برای 
نوسازی شــبکه ها، ايجاد شبکه جديد، ايجاد معابر 
مناسب شبکه روســتايی و بسياری اقدامات ديگر 
برای رفاه بيشتر مردم انجام دهيم. بنابراين از مردم 
تقاضا داريم که با پرداخت به موقع قبوض برق، ما 
را در ايــن زمينه ياری کــرده و همکاری های الزم 
را با شرکت توزيع برق داشــته باشند. درخواست 
ديگری از مردم داريم و آن اين است که در ساخت 
و سازهايی که انجام می دهند پيش از هر گونه اقدام 
نســبت به رعايت حريم شبکه ها به ويژه شبکه های 
فشــار متوســط که دارای خطرات بالقوه ای است 
توجه ويژه ای داشــته باشند تا در اين زمينه دچار 

مشکل نشوند.
وی به تعداد مشترکين شهرستان 43 هزار مشترک  
که در حال حاضر از 29 فيدر فشــار متوسط تغذيه 
می شود اشاره کرد و گفت: پيک بار همزمان شهرستان 
تاکنون 52 مگاوات اســت و در حــال حاضر 1268 
کيلومتر شبکه فشار متوسط و 779 کيلومتر شبکه 
فشــار ضعيف داريم. 1658 دســتگاه پست توزيع 
اختصاصــی و عمومی داريم و تعداد 599 حلقه چاق 
آب کشــاورزی در ســطح شهرستان برقدار اســت و از 126 روستای شهرستان 

کبودراهنگ خوشبختانه تمامی روستاها از نعمت برق برخوردار هستند.
وی افزود: جهت حمايت از افراد و اقشار آسيب پذير با ارائه معرفی نامه و مدارک 
الزم يک انشعاب رايگان به مددجويان کميته امداد امام خمينی)ره(، بهزيستی 
و خانواده های معظم شهدا و ايثارگران واگذار کنيم و اگر کسی بخواهد در يک 
منطقه ای به صورت موقت از شبکه برق استفاده کند، اين آمادگی را داريم که 

يک انشعاب موقت واگذارکنيم.
هايل همدانی عنوان کرد: از آغاز ســال تاکنــون 646 چراغ آرماتوری و چراغ 
گازی در سطح شهرستان نصب شده و 27299 دستگاه انواع مختلف چراغ در 
ســطح شهرستان وجود دارد که با 3 دستگاه باالبر به صورت برنامه ريزی شده 
در روســتاها و با درخواست دهياری و در شهرها با بازديد پرسنل و درخواست 

مردمی انجام شده است.
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بهسازی معابر و مبلمان روســتايی، اجرای طرح ويژه مقاوم سازی واحدهای 
مسکن روستايی، بازسازی مناطق واحدهای مسکونی آسيب ديده از حوادث، صدور 
سند، اعطای تســهيالت مقاوم سازی و بازسازی و... بخشــی از فعاليت های بنياد 
مسکن انقالب اسالمی شهرستان کبودراهنگ در راستای توسعه و تعالی روستاهای 

شهرستان است.
رئيــس بنياد مســکن شهرســتان کبودراهنــگ همزمان با هفتــه دولت ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايی و باهنر به تشريح بخشی از برنامه های اين 
نهاد پرداخت و گفت: بنياد مسکن شهرستان در حوزه بهسازی روستاها از آغاز سال 
تاکنون توانسته آسفالت ريزی برای 20 روستا با اعتباری بالغ بر 60 ميليارد ريال به 
طول 19 کيلومتر و 114000 مترمربع معابر روستاها را به اتمام برساند. همچنين 
آماده ســازی و زيرسازی معابر 19 روستا به طول 23 کيلومتر در مساحتی بالغ بر 
152 هزار مترمربع با حجم خاک برداری 26 هزار مترمکعب و حجم مخلوط ريزی 
22 هزار متر معکب به اتمام رسيده که با تأمين اعتبار مورد نياز آسفالت ريزی اين 

معابر نيز به زودی عملياتی خواهد شد.
روح ا... وجدی فاضل ادامه داد: ســتاد بازسازی ســيل بنياد مسکن شهرستان 
نيــز در راســتای پرداخت تســهيالت بازســازی و مقام ســازی فعاليت های 
گســترده ای داشته اســت که از آن جمله می توان به پرداخت بيش از 205 
فقره تسهيالت ســاخت به مبلغ 82 ميليارد و 300 ميليون ريال اشاره کرد. 
همچنين تعداد تســهيالت پرداختــی تعميری 60 فقره به مبلغ 900 ميليون 
تومان، تسهيالت بالعوض اســکان موقت سيل زدگان 190 فقره به مبلغ يک 
ميليارد و 140 ميليون تومان، تســهيالت بالعوض ساخت 161 فقره به مبلغ 
805 ميليــون تومان و تســهيالت بالعوض تعميری به تعــداد 100 فقره به 
مبلغ 500 ميليون تومان اشــاره کرد که در مجموع اين بنياد در سال جاری 
بيش از 91 ميليارد و 300 ميليون ريال تسهيالت در قالب های مختلف برای 

آسيب ديدگان سيل پرداخت کرده است.

وی با اشــاره به اجرای طــرح ويژه 
مســکن  واحدهــای  مقاوم ســازی 
گفــت:  شهرســتان  در  روســتايی 
تعداد ســهميه ابالغی برای پرداخت 
تسهيالت 640 فقره بوده است که تا 
به امــروز 339 فقره آن به بانک های 
عامل معرفــی شــده و از اين تعداد 
101 فقره نيز منجر به انعقاد قرارداد 
گرديده اســت که در مجموع بيش از 

4 ميليارد تومان تسهيالت مقاوم ســازی واحدهای مسکن روستايی از طرح ويژه 
پرداخت شده است.

رئيس بنياد مســکن کبودراهنگ خاطرنشــان کرد: در حوزه آســفالت معابر 35 
روســتای شهرســتان نيز در صورت تخصيص اعتبار و قير رايگان در دست اقدام 
است که 46 کيلومتر از معابر روستايی با اعتباری بالغ بر 18 ميليارد و 600 ميليون 
تومان آسفالت ريزی خواهد شد که شامل معابر 11 روستای بخش شيرين سو، 11 

روستای بخش گل تپه و 13 روستای بخش مرکزی می باشد.
وجدی فاضل در پايان با اشــاره به پروژه های بهره برداری شــده در هفته دولت 
اين شهرســتان گفت: بيش از 4 پــروژه عمرانی با اعتبــاری بالغ بر 13471 
ميليــون ريال در اين هفته به بهره برداری رســيد کــه از آن جمله می توان به 
زيرسازی و اجرای آســفالت معابر روســتای آقداش مهربان با 1263 ميليون 
ريال اعتبار، بهسازی معابر روستای کوريجان با اعتباری بالغ بر 6250 ميليون 
ريال، بهسازی معابر روســتای عين آباد با اعتباری بالغ بر 3420 ميليون ريال 
و اجرای طرح هادی روســتای جين طراقيه بــا اعتباری بالغ بر 2538 ميليون 
ريال اشــاره کرد که تعدادی از اين پروژه ها با همکاری و مشــارکت دهياری ها 

صورت گرفته است.

بیش  ساالنه  شهرستان 
تن  غالت  ر  هزا  220 ز   ا

می کند تولید 
قطب  همواره  کبودراهنگ 
توليد غالت استان بوده است به 
طوری که ســاالنه بيش از 220 
هزار تن غالت از جمله گندم و 
جــو در اين شهرســتان توليد 
می شــود و اين شهرستان را در 
جايگاه نخســت توليد قرار داده 
اســت. بيــش از 130 هزار تن 
گندم مازاد بر نياز کشاورزان به 
سيلوها و مراکز خريد دولتی از 
طريق نزول به موقع بارش های 
جــوی و افزايش آن نســبت به 
ســنوات گذشته، بســيج کليه 
ادوات، امکانــات و تجهيزات موجود شهرســتان، به کارگيری نيروهای تخصصی 
دولتی و بسيج مهندسين، همکاری کشاورزان در رعايت توصيه های فنی و تلفيق 
يافته های جديد علمی با تجارب آنها کنترل آفات و بيماری ها، اســتفاده از بذور 
سالم و رعايت تراکم کشت کنترل ريزش و ضايعات برداشت و تشکيل 11 مرکز 
خريد گندم مازاد بر نياز کشاورزان در نقاط مختلف شهرستان در کنار 3 سيلوی 
دولتی شهرســتان در جهت سهولت دسترسی کشاوران به اين مراکز تحول داده 

شده است.
رئيس جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ ضمن گراميداشت هفته دولت و ياد و 
خاطره شهيدان رجايی و باهنر گفت: همزمان با هفته دولت در کبودراهنگ 8 پروژه 
در زمينه های مختلف گلخانه ای، دامداری، آبياری تحت فشار و... با اشتغالزايی 47 نفر 

با اعتباری بالغ بر 35 ميليون و 321 هزار ريال به بهره برداری رسيد.   
حميدرضا اسماعيلی با بيان وضعيت کشــاورزی شهرستان گفت: پيگير تحقق 
پروژه های ســند راهبردی و برنامه های عملياتی توسعه کشاورزی شهرستان در 
زمينه توســعه کشــت های گلخانه ای، افزايش توليد گوشت، توسعه کشت کلزا، 
توسعه سامانه های نوين آبياری تحت فشار، اليروبی قنات و ايجاد ظرفيت فراوری 

و ذخيره ســازی جديد در شهرستان هستيم. برای ترويج و توسعه کشت های کم 
آب بر به ويژه کشــت های گلخانه ای و شناسايی متقاضيان در سطح 30 هکتار در 
مراحل مختلف اخذ و پروانه تأســيس و معرفی به بانک ها، ساخت و بهره برداری 
صورت گرفته است و همچنين شناسايی 10 نفر از متقاضيان جديد برای کشت 
زعفران در سطح 5 هکتار از ديگر برنامه های جهاد کشاورزی در راستای مديريت 

منابع آبی و تغيير الگوی کشت بوده است.
وی با اشــاره به بخشی از عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان در چند ماه نخست 
سال، گفت: اصالح و جايگزينی باغات در سطح 700 هکتار، افزايش ظرفيت توليد 
بذور گندم در دو ايســتگاه فرآوری بذر تا مرز 8500 تن در سال در کالس های 
مختلف بذوری، راه انــدازی يک واحد جديد بوجاری گندم با ظرفيت 3000 تن 
در ســال در جهت بوجاری گندم های خود مصرفی کشاورزان، پيگيری، ترويج و 
توسعه کشت نشايی در محصوالت پرآب بر در جهت کاهش دوره رشدی، کاهش 
مصرف آب، تعديل خســارت آفات و بيماری ها، توليد محصول ســالم و زودرس 
کردن محصول با توجه به نياز بازار، توزيع انواع نهاده ها شــامل کود، ســم، بذر، 
ســوخت، سبوس، ذرت، ســويا، جو، کارت زرد و تله های فرمونی جلب آفات و... 
در بين کشــاورزان، دامداران باغداران و مرغداران، پيگيری اجرای برنامه ی ارتقاء 
بهره وری توليد در محصوالت کشاورزی به ويژه محصوالت راهبردی و اساسی در 
جهت افزايش ضريب خود اتکايی و پايداری و اســتمرار خودکفايی در توليد اين 
محصوالت با به کارگيری و تلفيق توان تخصصی کارشناســان مراکز تحقيقاتی، 
مصرف بهينه نهاده ها و کاهش هزينه های توليد و اقتصادی شــدن عملکردها از 

جمله اين فعاليت ها می باشد.
وی همچنين ادامه داد: پيگيری اجرای برنامه های کشاورزی حفاظتی به صورت 
کم خاکورزی و بی خاکورزی )کشــت مســتقيم( در جهــت کاهش تعداد تردد 

ماشين آالت و فشردگی خاک مزارع، حفظ 
رطوبت خاک، کنترل علف های هرز، افزايش 
ماده آلــی و حاصلخيــزی خــاک و ارتقا ی 
عملکرد و مقايســه آن با روش های مرسوم 
و ســنتی، اجرای برنامه های متنوع ترويجی 
شــامل کالس هــا و کارگاه های آموزشــی، 
اجــرای مزارع تحقيــق- ترويجــی، پروژه 
ســيميت )گندم بنيان( و انتخاب مشارکت 
ارقام گندم )PVS( در بخش های مختلف 
زراعی، باغــی، دامی، طيور، ماشــين آالت، 
آبيــاری و...، پيگيری و اجــرای برنامه های 
متنوع اصالح نــژادی شــامل چندقلوزايی، 
همزمان ســازی زايــش، تلقيــح مصنوعی 
و...، پيگيــری تجهيز اراضــی باقيمانده به 

سامانه های نوين آبياری تحت فشار از محل اعتبارات بالعوض دولتی )85 درصد(، 
تکميل پروژه های آب و خاک شــامل کانال آبرســانی و مرمت قنوات، نوسازی 
ناوگان ماشــين آالت کشاورزی و تجهيزات واحد توليدی در زيربخش ها از محل 
تسهيالت مکانيزاسيون، شناسايی، تشکيل پرونده، بازديد و صدور بيش از 1916 
مورد پالک ماشين آالت کشــاورزی و پيگيری تکميل پالک گذاری ماشين های 
فاقد پالک موجود شهرســتان، معرفی بيش از 100 پرونده تســهيالتی از محل 
رونــق توليد در جهت خريد دام و تأمين ســرمايه در گردش واحدهای دامی به 
ارزش بيش از 12077 ميليون ريال بخش ديگری از فعاليت های جهاد کشاورزی 

شهرستان در حوزه کشاورزی می باشد.
اســماعيلی افزود: بازديد، ارزيابی، تشکيل پرونده ثبت در سامانه و معرفی به 
بانک واحدهای دامی زراعی و... خسارت ديده ناشی از بارش های فروردين به 
تعداد 6500 واحد با همکاری اعضای کارگروه شهرستانی و پيگيری تأمين و 
تخصيص اعتبار مورد نياز برآورد شده در بخش های مختلف، تشکيل جلسات 
متعــدد کارگروه امور اقتصادی و توليدی، ســرمايه گذاری، رفع موانع توليد، 
کشــت های گلخانه ای، خريد گندم و... در جهت شناســايی متقاضيان جديد 
ســرمايه گذاری، معرفی زمينه های ســرمايه گذاری، رفع مشکالت واحدهای 
توليــدی در حال ايجاد، نيمه فعــال و راکد با حضور مديران مرتبط، پيگيری 
گازرســانی به واحدهای توليدی در حوزه توليدات دامی، گياهی و صنايع در 
جهت کاهش هزينه های توليد و اســتفاده از انرژی پاک و ســالم، پيگيری و 
اخذ تأييديه الزم از صندوق بيمه محصوالت کشاورزی در خسارت های ايجاد 
شــده به محصوالت در طول ســال زارعی، صدور مجوزهای فعاليت با هدف 
ايجاد اشــتغال و توليد در زمينه های مختلف بخش کشاورزی نيز از عملکرد 

جهاد در حوزه های مختلف است.

ی  ز سا ز با تســهیالت  د  ر میلیا  9 1 ز  ا بیش 
هنگ  ا ر د کبو ر  د یی  وســتا ر کن  مسا

شد خت  دا پر



6
ویژه هفته دولت-شهریور1398

نماينده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شوراي اسالمي ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره شــهيدان رجايي و باهنر و تبريک هفته دولت، با اشــاره به بخشي از 
اقدامــات صورت گرفته در حوزه نمايندگي مجلــس گفت: کمک به محرومان در 

اولويت کاري ماست.
محمدعلي پورمختار با اشاره به دريافت کمک های ويژه برای کميته امداد و سازمان 
بهزيســتی، تصويب قانون افزايش حقوق مددجويان اين دو تشــکيالت، کمک به 
نيازمندان، تأمين جهيزيه، آزادی زندانيان به تعداد بيســت هزار نفر، به تشــريح 
اقدامات پرداخته و ادامه داد: آغاز نهضت آســفالت در امور شهر و روستاها با اخذ 
150 هزار تن قير رايگان معادل 3 ميليون تن آسفالت، بيس ريزی 230 روستا، آغاز 
آســفالت فاز دوم، اصالح قانون ارزش افزوده و افزايش بودجه شهرداری ها، افزايش 
بودجه دهياری ها، اخذ ماشــين آالت راهسازی، آتش نشانی، کمپرسی برای حمل 
زباله های شــهرداری، تمديد وام ها، بخشودگی وام ها، بخشودگی جريمه ها، تأمين 
85 درصد هزينه آبياری بارانی که در دو شهر 90 درصد اراضی دارای آبياری بارانی 
هســتند، پيگيری افزايش قيمت تضمينی گندم و چغندرقند و پرداخت به موقع 
مطالبات کشــاورزان، افزايش قيمت سيب زمينی برای کشاورزانی که يک ميليون 
تن در حال توليد هســتند، پيگيری افزايش قيمت ســير، پيگيری افزايش سطح 
گلخانه ها و تعداد 2 شــهرک گلخانه ای در کوريجان و مهاجران تصويب  شــده و 
در حال اجراســت، تصويب شهرک صنايع غذايی،  اجرای طرح ايجاد شهرک های 
خاص نگهداری دام در دو شهرســتان، پيگيری کنترل کود شــيميايی، ســم بذر 
و توزيع عادالنــه آن ها، توزيع تراکتور و دنبال بندها بــا وام ارزان قيمت به بانک 
کشــاورزی، پرداخت وام های کشــاورزی و باغداری و دامداری به تعداد 10 هزار 
فقره، تصويب پرداخت تســهيالت از صندوق توســعه ملی برای آبياری قطره ای، 
پيگيری پرداخت مشــوق صادری محصوالت کشاورزی اعم از سيب و سيب زمينی 
به مقدار 100 ميليارد تومان، کمک به ســاخت انبارهاو ســردخانه های مورد نياز 
در دو شهرســتان، پيگيــری صنايع تبديلی الوند، حمايت از ســاخت دو کارخانه 
صنايع تبديلی ســيب زمينی در شهرستان بهار، پيگيری ساخت 5 کارگاه سرب و 
دســته بندی محصوالت کشاورزی در دو شهرستان، پيگيری حل مشکالت تأمين 
گازوييل تراکتورها و موتورهای آب کشاورزان، پيگيری جهت برق رسانی چاه های 
برق کشاورزی، حمايت از تاسيس انبار نگهداری گندم در گل تپه و شيرين سو، حل 
مشــکالت مربوط به آب کشــاورزی فاقد پروانه از ديگر اقدامات صورت گرفته در 

راستاي توسعه شهرستان بوده است
وي در حوزه صنايع و شهرک ها گفت: پيگيری حمايت از حل مشکالت يک واحد 

توليدی در شــرکت شــهرک صنعتی ويان، بهاران، اللجين، پيگيری تاسيس دو 
کارخانه فوالد دژپل ارين، الياف شيشه ای، فوالد راد، پروسيليس در شهرک صنعتی 
ويان،  پيگيری و حمايت از ساخت نيروگاه خورشيدی در شهرستان کبودراهنگ، 
پيگيری و راه اندازی شهرک های صنعتی اللجين صالح آباد، دهکده سفال اللجين، 
خوشه صنعتی کردآباد، خوشــه صنعتی دستجرد بهار، خوشه صنعتی شوريجات 
مهاجــران، ماشــين آالت زاغه، حمايــت از راه اندازی شــهرک های دانش بنيان، 
قطعه ســازی و صنايع الکترونيکی در دو شهرستان، پيگيری ايجاد شهر ماشين در 

شهر بهار اشاره کرد.
نماينده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شــوراي اســالمي به اقدامات صورت 
گرفته  در حوزه اشــتغالزايی در شهرســتان پرداخت و گفت: تسريع پرداخت يک 
و نيم ميليارد دالر از صندوق توســعه ملی برای اشتغالزايی روستايی که سهم دو 
شهرســتان بهار و کبودراهنگ در اين ســال ها بيش از 650 ميليارد تومان بوده و 
6500 شغل ايجاد شــده، معرفی 10 هزار نفر از متقاضيان وام های خوداشتغالی 
به بانک ها، حمايت از 2000 نفر از فعاالن در مشاغل خانگی اعم از کيف و کفش، 
جوراب، خياطی، نســاجی، لباس بچگانه، ســفال، فرش و نقاشــی، بخشي از اين 

اقدامات در راستاي کاهش بيکاري و افزايش اشتغال بوده است.
وي گفــت: در حوزه راه نيز مي توان به آســفالت راه های دو شهرســتان به طول 
260 کيلومتــر، روکش راه های دو شهرســتان به طــول 310 کيلومتر، پيگيری، 
تصويــب، ايجاد و تعريض جاده خلعت آباد به کبودراهنگ، پيگيری و تکميل جاده 
چهار بانده کبودراهنگ- شــيرين سو به قيدار، پيگيری ساخت خط آهن همدان، 
کبودراهنگ شيرين سو به زنجان که در طرح مطالعاتی مصوب شده، تصويب ارتقای 
جاده کبودرآهنگ سوباشــی، تصويب تعريض جاده بهار اللجين و کوريجان، اخذ 
بودجه جهت نصب نيوجرسی و روشــنای به طول 12 کيلو بين دوراهی پايگاه تا 
کبودراهنگ، تصويب اجرای زيرگذرهای گل تپه، ســردارآباد، آبرومند و نهالستان 
بهار که بخشی در حال اجراســت، طرح تعريض جاده اللجين، طاهرلو و کوهين، 
طرح  تعريض جاده مهاجران، طرح ســاخت جــاده مهاجران مزرعه مهدی آباد که 
مطالعات آن صورت گرفته،  طرح تعريض جاده صالح آباد و حســن قشالق تصويب 
شده اســت، آسفالت جاده فرعی ناصرآباد به زين آباد، آسفالت جاده فرعی کوهين 
به اللجين، آســفالت جاده فرعی بهادربيک به جاده مهاجران که انجام شده است، 
نصب نيوجرســی و طرح روفوژ جاده بهار و اللجيــن و رفع نقاط حادثه خيز جاده 

حسين آباد- اللجين به سمت پليس راه اشاره کرد. 
پورمختــار تصويب تامين ســی تی اســکن برای بيمارســتان امــام رضا)ع( 

کبودراهنگ به مبلغ 3 ميليارد تومان، تصويب ســاخت اورژانس بيمارســتان 
امام رضا)ع( با هزينه يک و نيم ميليارد تومان، ســاخت خانه های بهداشت در 
مناطق مورد نياز دو شهرســتان با هزينه 10 ميليارد تومان، تامين تجهيزات 
مــورد نياز در مراکز درمانی در دو شهرســتان با هزينــه 20 ميليارد تومان، 
ســاخت بيمارســتان آيت ا... بهاری با هزينه 65 ميليارد تومان، ساخت مراکز 
جامعه ســالمت در شــهر گل تپه، شيرين ســو، صالح آباد، اللجين، مهاجران و 
بهار با هزينه 15 ميليارد تومان، تامين آمبوالنس برای مراکز درمانی، ســاخت 
درمانگاه تامين اجتماعی بهار که مصوب شــده و در حال اجراســت، تصويب 
ساخت درمانگاه تامين اجتماعی کبودراهنگ را از جمله اقدامات صورت گرفته 
در حوزه بهداشــت و درمان خواند و ادامــه داد: در حوزه ورزش و جوانان نيز 
اقدامات زير صورت گرفته شــامل افتتاح اســتخر بانوان کبودراهنگ، استخر 
دانش آموزان کبودراهنگ، ســاخت ســالن های کوهيــن، داقداق آباد، ايده لو، 
مهاجران، زاغه، پورلو، گنج تپه کــه در مجموع با هزينه 15 ميليارد تومان در 
حال اجراست، تامين تجهيزات برای سالن ها اعم از گرمايش، سرمايش، تشک، 
تشک کشتی، تشک تاتامی، کمک به ورزشکاران و قهرمانان ورزشی، کمک به 
هيأت های ورزشــی بالغ بر 2 ميليارد تومان تا به امروز صورت گرفته، حمايت 
از جشنواره های ورزشی پياده روی همگانی در دو شهرستان، تامين بسته های 
ورزشــی برای ورزشکاران به ويژه برای روســتاها مثل توپ، تور، لباس و لوازم 

ورزشی، ميز تنيس به تعداد 10 فقره می باشد. 

نيمي از جمعيت دنيا را زنان تشکيل مي دهند و نقش زنان در توسعه و تعالي 
جامعه بر کسي پوشيده نيست. مشاور امور بانوان و مشاور خانواده نماينده مردم 
کبودراهنگ و بهار در مجلس شوراي اسالمي  در گفت وگو با همدان پيام با بيان 
اين مطلب گفت،: در حوزه فعاليت بانوان در جامعه دو برنامه اساســی را دنبال 
می کنيــم که در مرحله اول از طريق دفتر نماينده به طور جد پيگير گردش کار 
زنان فعال در حوزه اقتصادی بوده و ســعی شده است برای اين دسته از زنان که 
خود مبدع فعاليت اقتصادی بوده اند با پيگيری امور اداری آنها بخشــی از فرايند 
بروکراســی که محل اصلی حرکت اقتصادی است برای فعاالن اقتصادی تسهيل 
شــود و از طريق دفتر نماينده همواره هماهنگی های بسياری با ادارات مختلف 

برای تسهيل کار مراجعين کارآفرين زن صورت گرفته و خواهد گرفت.
زيبا نوري ادامه داد: قصد داريم فراخوانی در سطح حوزه انتخابيه داده و از تمامی 
بانوانی که در زمينه اقتصادی فعال بوده يا طرح و برنامه دارند با مراجعه به دفتر 
نماينده مشــکالت اداری يا بودجه کار خود را گزارش و پس از بررسی برای حل 
مشــکالت دارای توجيه اقتصادی با ادارات مربوطه رايزنی ها را به انجام برسانيم. 
هچنين با رايزنی با اساتيد و هماهنگی با برخی از بنگاه های کارآفرين و مشارکت 
بخشداری ها کالس های مصاحبه کارآفرينی را در سطح روستاهای حوزه انتخابيه 
برای بانوان برگزار کنيم و با اســتفاده از اســاتيد مجرب شيوه های نوين ساده و 

پربازده درآمدزايی با عنوان بانوان به ويژه بانوان روستايی آموزش داده شود.
وي تاکيد کرد: بايد در حوزه توانمندسازی و اشتغال بانوان نيز فعاليت های مهم 
و چشــمگير صورت بگيرد. برگزاری فعاليت های فرهنگی نيز از ضروريات حوزه 
بانوان اســت. زمانی موفقيت های بانوان در حوزه های مختلف را شــاهد خواهيم 
بود که در حوزه فرهنگ حضور پرشــور و فعالی داشته باشيم و زيربنای تمامی 

فعاليت ها اجرای کارهای فرهنگی است

داد:  ادامــه  وی 
در  تســريع 
چه  هر  راه انــدازی 
بانوان  پارک  زودتر 
در شهرســتان های 
کبودراهنگ  و  بهار 
مهم تريــن  از 
مهــم  برنامه هــای 
در  که  اســت  بنده 
اين راســتا نماينده 
محتــرم نيــز بــه 
پيگيــر  شــدت 
اجرايی شدن هرچه 
برنامه  اين  ســريع 
راه اندازی  می باشد. 
ايــن پارک ها در جهت ايجاد نشــاط و شــادی در بين بانــوان تاثير فراوانی 
داشــته و اميدواريم که فعاليت ها و پروژه های ويژه با نام با تعداد بيشــتری 
در شهرســتان ها اجرايی شود. توانمندســازی بانوان در زمينه های اجتماعی، 
سياســی، فرهنگی و اقتصادی از جمله اولويت های ما در شهرستان ها هست 

و خواهد بود.
نوري همچنين خاطرنشان کرد: بخش کارآفرينی و اشتغال زنان نيز از مهمترين 
اولويت ها است که بايد به طور ويژه ای بررسی و رسيدگی شود. اگر زنان اشتغال 
ثابت و پايداری داشــته باشــند می توانند موفقيت های خود را در حوزه اشتغال 
بيشتر نشان دهند و مسئوالن نيز بايد به ظرفيت ها  به طور ويژه ای توجه داشته 
باشــند. در اين راســتا برگزاری کالس های آموزش خانواده، مشــاوره، تشکيل 
برنامه های عمومی، سمينار همايش برای حضور مثبت بانوان، رايزنی با بهزيستی 
و کميته امداد برای وضعيت معيشتی اقتصادی وضعيت خانوادگی زنان سرپرست 
خانــوار از برنامه های اصلی دفتر نماينده مردم بهار و کبودراهنگ می باشــد. در 
زمينه آســيب های اجتماعی نيز دفتر نماينده در نظــر دارد کميته ای با حضور 
بانوان فعال در حوزه آســيب های اجتماعی زير نظر بهزيســتی و در قالب طرح 

امداد و اورژانس بهزيســتی تشکيل داده و به طور مرتب سرکشی و رصد از زنان 
سرپرســت خانوار و خانواده های آنها را انجام داده و به عرض نماينده بهزيستی و 

معاونت زنان استانداری برساند.
باید توجه به نیاز جامعه  زنان روستایی در اولویت باشد

نوري درادامه با بيان اين مطلب گفت: توجه به زنان روستايی بايد مورد تاکيد و 
توجه قرار گيرد و برای توانمندسازی بانوان روستايی که زحمت کش ترين بانوان 
جامعه هســتند بايستی به لحاظ علمی فرهنگی و اقتصادی تالش شود. مشاغل 
خانگی )فرش بافی( و ساير فعاليت هايی که می تواند خانواده ها و زنان روستايی 

را توانمند سازد توسعه يابد و بايد در اين راستا برنامه هاي مختلفي اجرا شود.
 وي خاطرنشــان کرد: يک جامعه توسعه يافته تنها اين نيست که جمعيت آن 
از اشتغال مسکن خدمات مربوط به امور شهری برخوردار باشند بلکه در جامعه 
توســعه يافته تعادل ارائه مشــکالت زنان و دختران روســتاها شناسايی و حل 
می شود. در همين راستا با حضور در روستاهای دو شهرستان مسائل و مشکالت 
مرتبط با بانوان آنها بيش از ســاير نقاط است، بازديد می کنيم. در اين بازديد از 
نزديک با مسائل و مشکالت بانوان ساکن در نقاط روستايی و حاشيه نشين آشنا 

شده و تا جای ممکن برای حل و فصل آنها اقدام می کنيم.
نــوری افزود: در اين بازديدها از نزديک  به توســعه کســب و کارهای خانگی و 
کارآفرينــی بانوان نيز کمک خواهيم کرد و موانع پيش روی آنها را از ميان برمی 
داريم. برای پيگيری و حل مشــکالت پس از بازديــد، ارتباط با دهياران تا حل 
مســائل مربوطه ادامه خواهد داشــت، زنان روستايی قسمت زيادی از مشکالت 
زندگی را به دوش می کشــند بنابراين بايد از آنها حمايت های بيشتری به عمل 
بياوريم. مشــاور امور بانوان نماينده مردم کبودراهنگ و  بهار در مجلس شوراي 
اســالمي درپايان گفت: به جاســت از حمايت های بی دريغ نماينده تالشــگر و 
انقالبی مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی، محمدعلی پورمختار 
و اســتاندار توانمند و فعال استان که فضای کاری و همکاری با زنان را در استان 
ايجاد کرده اند و در راســتای ارتقای جايگاه زن در استان گام برمی دارند، تقدير 
و تشــکر کنيم. حضور بانوان فرهيخته در عرصه مديريتی نشان از استعدادهای 
سرشــار، گواه، تهعد و ايمان اين بانوان بوده و استفاده مطلوب و بهينه از مجال 
ارزشمندی اســت که به برکت انقالب اسالمی برای بروز و ظهور توانمندی های 

زنان در اجتماع فراهم شدهاست.

مشاوراموربانواننمایندهدرمجلس

توسعه  در  نمند  توا زنان 
رند   دا اساسی  نقش  جامعه 

پورمختارمیگوید

است مجلس  ینده  نما کاري  ولویت  ا شهرســتان  لي  تعا و  توســعه 
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کبودراهنگ  گردشگری  و  تاریخی  ثر  ا   120
ملی ثبت  فهرست  در 

بزرگترين غار آبی جهان، روســتای گردشــگری اکنلو با قنات فعال و 
پرآب، تاالب شيرين ســو، حمام های تاريخی، خانه های بوم گردی روستای 
سراب و بسياری جاذبه های گردشگری و تاريخی فرهنگی ديگر کبودراهنگ 
را به قطب توريستی استان تبديل کرده است. شهرستان کبودراهنگ دارای 
233 اثر تاريخی و گردشــگری است که 120 اثر آن به ثبت ملی رسيده و 

کبودراهنگ را از شهرستان های توريست پذير استان نموده است.
رئيــس اداره ميراث فرهنگی کبودراهنگ در گفت وگو با همدان پيام ضمن 
گراميداشــت هفته دولت و ياد و خاطره شهيدان رجايی و باهنر با اشاره به 
زيرساخت های گردشگری شهرستان گفت: در راستای ارتقای زيرساخت های 
گردشگری شهرستان و جذب توريست اقدامات گسترده ای صورت می گيرد 
که از آن جمله می توان به ساخت و توسعه خانه های بوم گردی اشاره کرد که 
همزمان با هفته دولت در شهرســتان خانه بوم گردی در زمينی به مساحت 
2 هزار مترمربع شــامل 17 واحد اقامتی و رستوران سنتی با هزينه ای بالغ 

بر 600 ميليون تومان و ايجاد اشتغال برای 4 نفر به بهره برداری رسيد.
مهدی غالمی بهره برداری از 4 پروژه عمرانی در حوزه گردشگری شهرستان 

با اعتباری بالغ بر 10 ميليارد ريال از برنامه های هفته دولت در کبودراهنگ 
خواند و ادامه داد: بهره برداری از خانه بوم گردی خان قاالن با 6000 ميليون 
ريال اعتبار، بهره برداری از حمام تاريخی باشقورتران با 2060 ميليون ريال، 
بهره بــرداری از حمام تاريخی روســتای داق داق آباد با 1900 ميليون ريال 
اعتبار و بهره برداری از امامزاده عبدا... روســتای مسجدين با 107 ميليون 
ريال از آن جمله است که با تعمير و بازسازی و مرمت اين بناهای تاريخی 

در شهرستان آماده پذيرش مسافران و گردشگران می باشد.
وی ادامه داد: در راستای ايجاد اشتغال و توسعه گردشگری و صنايع دستی 
شهرستان پرداخت تسهيالت اشــتغالزا از برنامه های اين اداره است که در 
ســال 97 و 98 برای 65 نفر از متقاضيان تسهيالت اشتغالزايی با اعتباری 
بالغ بر يک ميليارد و 400 ميليون تومان در زمينه های صنايع دستی، ايجاد 

کارگاه هنری، ساخت خانه های بوم گردی و... پرداخت شده است.
وی گفت: در حال حاضر بيش از 2 هزار نفر از جمعيت شهرستان در حوزه 
صنايع دســتی و مشــاغل خانگی اين صنايع از جمله نقاشی روی سفال، 
قلم زنی روی مس، چرم کاری، رودوزی الحاقی، گردشــگری و... فعال اند که 

برای توسعه صنايع دستی و افزايش اشتغال برگزاری دوره های آموزشی از 
برنامه های ديگر اين اداره اســت که 8 دوره آموزشی مختلف برای بيش از 

300 نفر از عالقه مندان برگزار شده است.
غالمی گفت: در ســال جاری غذای محلی آش غازياقی در ميراث ناملموس 
به ثبت رســيده است که اين روند برای آثار ملموس و غيرملموس تاريخی 
شهرستان ادامه دارد تا در آينده شاهد ثبت تمام آثار تاريخی در کبودراهنگ 

باشيم.
وی پيگيری ثبت و مرمت خانه تاريخی روســتای عين آباد و حمام تاريخی 
شيرين سو، برگزاری کالس های آموزشی، ايجاد و توسعه خانه های بوم گردی 
را از برنامه های در دست اقدام اين اداره خواند و گفت: از آغاز سال تاکنون 
بيش از 700 هزار نفر از جاذبه های گردشــگری شهرستان ديدن کرده اند 
که بيشــترين بازديد از غارعليصدر و باغ وحش عليصدر بوده است و آورده 
اين مســافران به شهرستان بيش از 35 ميليارد تومان بوده است. همچنين 
از آغاز ســال تاکنون برای 120 نفر در حوزه گردشــگری و صنايع دستی 

اشتغال ايجاد شده است.

 موزه پرشور بالتازار در اکنلو غار جهانی علیصدر

 موزه فسیل های 20 میلیون ساله  خانه بومگردی



8
ویژه هفته دولت-شهریور1398

همزمــان با هفته دولت، 8 پــروژه با اعتباری بالغ بر 65 
ميليارد ريال، 62 ميليــارد ريال از اعتبارات ملی و 2 ميليارد 
ريال از اعتبارات اســتانی هزينه شده و جمعيت 9252 نفر به 

بهره برداری رسيد.
رئيس آبفار شهرســتان کبودراهنگ با تبريک هفته دولت با 
اشاره به اجرای پروژه فاز اول مجتمع عظيم دره )در روستای 
حســن آباد، چاله کند و عليصدر( با اعتباری بالغ بر 4 ميليون 
و 200 هــزار ريال و جمعيــت 1820 نفر، گفت: اجرای خط 
انتقال با لوله GRP و پلی اتيلن به طول 26 کيلومتر، نصب 
شيرآالت مورد نياز 38 مورد، حفر و تجهيز چاه و فنس کشی 
محوطه، نصب دســتگاه قلــه متری و مانيتورينگ و شــير 
فشارشکن و اصالح خط پمپاژ 3000 متر از اقدامات آبفار اين 

شهرستان است. 

الزم به ذکر است پروژه مذکور 12 سال خواب 
داشــته و در سال 1396 اســتارت خورده و با 
تأييدات خداوند متعال و مساعدت و همکاری 
مديران استانی و شهرستانی فاز نخست پروژه 

اجرايی شد.
باقر پورقاسمی به اجرای پروژه آبرسانی مجتمع 
آقکند در روســتاهای عبدالمومــن، قادرآباد 
و اوزوندره با اعتبــاری بالغ بر 2 ميليون ريال 
و جمعيت 3435 نفر اشــاره کرد و گفت: اين 
پروژه اجرای خط انتقال با لوله های پلی اتيلن 
به طول 10 کيلومتر، ساخت مخزن بتنی 500 
مترمکعبی و فنس کشی محوطه، حفر و تجهيز 

چاه و فنس کشی محوطه را شامل می شود.
وی اجرای پروژه آبرسانی به روستای دستجرد 
با اعتباری بالغ بر 3500 ميليون ريال و جمعيت 
2062 نفر اعالم کرد و گفت: حفر چاه مکانيکی 
به عمق 127 متر، تجهيز جاده و فنس کشی به 
طــول 80 مترمربع، اجرای خط پمپاژ به طول 
30 متــر با نصب شــيرآالت، اجرای خط برق 
زمينی بــه طول 200 متر، نصب تابلو برق 30 
کيلووات، نصب الکتروپمپ شناور 22 کيلووات، نصب دستگاه 
کانکس دوقلــو و تله متری و مانيتورينگ از ديگر اقدامات در 

روستای دستجرد بوده است. 
پورقاسمی با اشاره به اجرای پروژه آبرسانی به روستای قهورد 
عليا با اعتباری بالغ بر 500 ميليون ريال و جمعيت 934 نفر 
نيز گفت: نصب و راه اندازی دســتگاه آب شيرين کن و خريد و 

نصب دستگاه برداشت آب از جمله اقدامات بوده است.
رئيس آبفار شهرستان کبودراهنگ در ادامه به عملکرد شرکت 
آبفار در شــش ماهه 1398 نيز اشاره کرد و افزود: با توجه به 
کمبود آب روســتاهای آق تپه و کسالنقيه عمليات حفر چاه 
دستی نيمه عميق با مبلغ 590 ميليون ريال اعتبار انجام شد 
و در مجتمع عظيم دره فاز دوم اجرای خط انتقال با لوله های 

پلی اتيلن با قطــر 250 و 200 ميلی متر به طول 6100 متر 
انجام شده است. 

وی ادامــه داد: اجــرای عمليات شــبکه توزيع آب شــرب 
روستاهای اورياد و عين آباد جمعاً به طول 5500 متر با نصب 
و استانداردسازی انشعابات به مبلغ هفت ميليارد ريال از محل 
اعتبارات ملی انجام شد. همچنين شبکه توزيع روستای روعان 

به طول 10 کيلومتر در حال اجراست.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به کمبود آب شــرب روستای 
عبدل آباد تجهيز و راه اندازی چاه شــماره سه که سال گذشته 
حفر شــده بود با صرف اعتبار 480 ميليون ريال از اعتبارات 

استانی عملياتی شد.
پورقاســمی با بيان اينکه در راســتای افزايش دبی آب و رفع 
افت فشار آب عمليات اليروبی چاه در روستاهای گمين قلعه، 
ناصرآباد، چورمق، شــيخ جراح، سرايجوق و اميرآباد با اعتبار 
560 ميليون ريال انجام شد و اقدام به نصب و راه اندازی و تعمير 
اساسی سه دستگاه آب شيرين کن به مبلغ 1100 ميليون ريال 
انجام شده است، افزود:  در راستای جلوگيری از هدر رفت آب 
عمليات تعمير مخازن زمينی و هوايی در هفت روستای کليک، 
مبارک آباد، آق تپه، پرورق، کردآباد، داق داق آباد، بشيک تپه با 
مبلغ 480 ميليون ريال و عمليات اصالح و توســعه شبکه در 
روستاهای طراقيه، چاله کند، خلعت آباد، کردآباد، داق داق آباد و 
قباق تپه به طول 5 و نيم کيلومتر با اعتبار صرف شده مبلغ سه 

ميليارد ريال انجام شده است.
پورقاسمی با اشــاره به انجام تعميرات موردی شبکه توزيع و 
رفع حوادث شکستگی و نشــتی ها تعداد 1080 مورد، گفت:  
در راســتای اســتفاده از تکنولوژی های نوين در گندزدايی و 
بهداشتی نمودن آب شــرب نصب 14 دستگاه کلرزن مايعی 
در روســتاهای سطح شهرستان با اعتبار 800 ميليون ريال از 

اعتبارات استانی انجام شد.
وی افزود: انجام نمونه برداری ميکروبی 636 مورد، نمونه برداری 
شــيميايی 133 مورد، تعميرات اساســی و جزيی دســتگاه 
کلريناتــور 148 مــورد، توزيع پودر پرکلريــن مقدار 3625 

کيلوگرم، تعويض کپسول گاز کلر 34 مورد، تعميرات تابلو برق 
123 مورد بوده است

رئيس آبفار شهرستان کبودراهنگ با اشاره به تعويض و نصب 
الکتروپمپ شناور و طراحی مهندسی مجدد 36 مورد در 22 
روســتا با مبلغ هزينه کرد 14 ميليــارد ريال، فروش و نصب 
انشــعاب خانگی 216 مورد، تعويض کنتور خراب مشترکين 
88 مورد، بيان کرد: بدهی مشترکين به شرکت آب و فاضالب 
روســتا مبلغ 11 ميليارد و 168 ميليــون و 524 هزار و 608 
ريال می باشد و تعداد 124 مورد انشعابات غيرمجاز کشف شده 
که در اين راستا تعداد 85 مورد مجاز شده و مابقی قطع و به 
مراجع قانونی ارجاع شده است که از روستاييان عزيز استدعا 
دارم در مصرف آب صرفه جويی کــرده و با پرداخت به موقع 

آب بها ما را در خدمت رسانی هر چه بيشتر ياری کنند.

رئيس شــرکت گاز شهرســتان کبودراهنگ ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
شهيدان رجايی و باهنر و تبريک هفته دولت با بيان اينکه از مجموع 126 روستای 
دارای ســکنه شهرستان 124 روســتا از نعمت گاز برخوردارند به طوری که اين 
شهرستان بيش از 40 هزار 211 مشترک گاز دارد، گفت: همزمان با هفته دولت 
در شهرســتان کلنگ  گازرسانی به روســتای قلی آباد که از مناطق گردشگرپذير 

بخش مرکزی کبودراهنگ است زمين خورد.
سيدمحمدحسين نبوی ادامه داد: 5100 متر خط بين روستايی و 300 متر شبکه 
داخل روســتا و تعداد 18 انشعاب از مشخصات فنی اين پروژه گازرسانی است که 
320 ميليون تومان هزينه برآورد شده اين پروژه است و عمليات اجرايی اين پروژه 
به زودی آغاز خواهد شد که اميدواريم تا پايان سال شاهد بهره برداری از گازرسانی 

اين روستا باشيم.
وی با اشــاره به اينکه از ســال 1372 گازرسانی به شهرســتان آغاز شده است 
تاکنون بيش از 3 شهر اين شهرستان و 124 روستای آن از نعمت گاز برخوردار 

شــده اند به طوری که در حال حاضر 100 درصد جمعيت شهری و 
99 درصد از جمعيت روستای از نعمت گاز سالم برخوردارند، ادامه 
داد: تمام مناطق شــهر کبودراهنگ، شيرين سو و گل تپه و مجموع 
124 روستای شهرستان گازدار هستند که شامل 52 روستای بخش 
مرکزی 46 روســتای بخش گل تپه و 26 روستای بخش شيرين سو 
می باشــد و گازرسانی به 4 روســتای زير 20 خانوار اين شهرستان 
نيز در دســت اقدام است که به زودی اين روستاها نيز از نعمت گاز 

بهره مند خواهند شد.
نبوی خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر تعداد مشــترکين گاز اين 
شهرســتان بيش از 40 هزار و 211 مشــترک است که از اين تعداد 
8072 مشترک شهر کبودراهنگ، 927 مشترک شهر گل تپه و 807 

مشترک شهر شيرين سو را شامل می شوند.
همچنين تعداد مشترکين بخش مرکزی در حوزه خانگی، تجاری و صنعتی بيش از 
25 هزار و 386 مشترک و در بخش  گل تپه 6856 مشترک و در بخش شيرين سو 
6133 مشــترک می باشــد که در مجموع 38 هزار و 357 مشترک شهرستان را 

مشترکين 3 بخش شيرين سو، گل تپه و مرکزی تشکيل می دهند.
نبوی با اشــاره به طول و مساحت شبکه های گازرسانی ايجاد شده در شهرستان 
گفت: طول شــبکه ايجاد شده از نوع شبکه های فوالدی 408 کيلومتر شبکه های 
پلی اتيلن 785 کيلومتر بوده است و همچنين 153 کيلومتر از اين شبکه ها شهری 

و 1038 کيلومتر را شبکه های روستايی تشکيل می دهند.
وی همچنين ادامه داد: در حال حاضر تعداد 10 مورد CGS عمومی و تعداد سه 
مورد CGS صنعتی و 68 مورد TBS و 38 مورد TBS صنعتی و 1619 مورد 

شيرگاز در سطح شهرستان فعال است.
مدير شرکت توزيع گاز شهرستان در پايان با اشاره به بدهی 11/5 ميليارد تومان 

مشــترکين بــه اين 
در  گفــت:  شــرکت 
مشــترکين  مجموع 
خانگــی،  بخــش   3
صنعتــی و عمومــی 
بيــش  شهرســتان 
ميليــارد   11/5 از 
اين شرکت  به  تومان 
بدهکارانــد کــه بــا 
پرداخت بــه موقع و 
درست هزينه مصرفی 
می تواننــد  خــود 

شهرستان و روســتاهای فاقد گاز را ياری کنند تا آنان نيز از اين نعمت برخوردار 
باشــند. نبوی گفت: بيش از 4/5 ميليارد تومان مطالبات اين شرکت از مشترکين 
حوزه مصرف خانگی در بخش مرکزی يک ميليارد تومان در بخش شيرين ســو و 

يک ميليارد تومان نيز در بخش گل تپه است.
همچنين در حوزه مصارف صنعتــی نيز ميزان بدهی بخش مرکزی 1/5 ميليارد 
تومان بخش شيرين ســو و 19 ميليون تومــان و بخش گل تپه 26 ميليون تومان 

است.
وی افزود: در حوزه مصارف عمومی يک ميليارد و 780 ميليون و مجموع 5 جايگاه 
ســوخت CNG  شهرستان نيز يک ميليارد و 700 ميليون تومان به اين شرکت 
بدهکارند که اميدواريم هر چه زودتر نسبت به پرداخت مطالبات اين شرکت اقدام 
نمايند تا اين شرکت بتواند خدمات بهتر و بيشتری به مشترکين و روستاهای فاقد 

گازرسانی ارائه دهد.

رد دا گاز  مشترک  ر  هزا  40 کبودراهنگ 

رئیسآبفارشهرستانخبرداد

هفته  ر  د ل  یا ر د  ر میلیــا  65 بر  لغ  با ی  ر عتبا ا با  نی  برســا آ ه  ژ و پر  8
سید ر ی  ر ا د ه بر بهر به  لت  و د
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 رئيس شرکت آب و فاضالب شهری کبودراهنگ ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره شهيدان دولت رجايی و باهنر با اشاره به پروژه های عمرانی 
اين شــرکت گفت: با عنايت به لزوم اجرای شبکه فاضالب مناطق کمتر 
برخوردار و بافت فرســوده عمليات اجرايی شــبکه و انشعابات فاضالب 
مناطق کمتر برخوردار و بافت فرسوده عمليات اجرای شبکه و انشعابات 
فاضالب اين مناطق با اعتباری بالغ بر 11 ميليارد ريال همزمان با هفته 
دولت در اين شهرستان آغاز شد. اين پروژه شامل مناطق جامانده کلک 
خيابان شهيد باهنر، بخش هايی از خيابان شهيد دستغيب می باشد که به 

طول بيش از نيم کيلومتر تحت پوشش شبکه فاضالب قرار می گيرند.
■ بدهی 13 میلیاردی مشترکین به آبفای شهری 

سيدامين شيخی زاده با اشاره به افزايش 2 برابری بدهی مشترکين گفت: 
مانده بدهی آب بها و حق انشــعاب مشترکين شهرستان نسبت به سال 
گذشــته بيش از 2 برابر افزايش يافته است و اين ميزان به 13 ميليارد 
ريال رســيده اســت. با عنايت به لزوم پرداخت به موقع قبوض آب بها و 
بدهی حق انشعاب سنوات گذشته از مشترکين تقاضا می شود به منظور 
بهره مندی بيشتر از خدمات اين امور، نسبت به پرداخت به موقع بدهی 
خــود اقدام کرده و ما را در خدمت رســانی هر چه بهتر در ســال جاری 

ياری کنند.
■ چاه آب شرب شهر گل تپه به زودی به بهره برداری می رسد 

شــيخی زاده ادامــه داد: علی رغم بارش نزوالت جــوی در فروردين ماه 
ســال جاری و با توجه به لزوم جلوگيری از بحران احتمالی، افت فشار و 
قطعی های موضعی در سال های آتی، شرکت آبفای شهری کبودراهنگ 

با هماهنگی های صورت گرفته و تخصيص اعتبارات عمرانی به مبلغ 16 
ميليــارد ريال اقدام به تملک زمين، حفــاری، اجرای خط برق و خريد 
تجهيزات مرتبط با چاه جديد شــهر گل تپه کرده است که اميدواريم با 
بهره برداری از اين چاه در سال جاری مشکل کمبود احتمالی و افت فشار 

آب در اين شهر وجود نداشته باشد.
■ توان تولیدی خط انتقال شیرین سو 2 برابر می شود 

مدير آبفای شــهری کبودراهنگ خاطرنشان کرد: با توجه به افت منابع 
آب های زيرزمينی و افزايش مصرف مشــترکين در سال جاری در شهر 
شيرين سو شاهد افت فشار و قطعی های موضعی در اين شهر بوده ايم که 
در راستای تأمين آب شرب مورد نياز مشترکين و جلوگيری از قطعی ها، 
شــرکت آب با هماهنگی فرمانداری اقدام به حفاری، تملک اجرای خط 
برق و اجرای خط انتقال جديد به شــهر شيرين ســو در 2 فاز کرده که 
اعتبار اين پــروژه بالغ بر 21 ميليارد ريال بوده اســت و با بهره برداری 
از اين طرح توان توليدی شــبکه آب رسانی شــهر شيرين سو به 2 برابر 

افزايش خواهد يافت.
■ اعتبارات 480 میلیونی آبفای کبودراهنگ 

شــيخی زاده در پايان با اشــاره به اعتبارات هزينه شــده شرکت آب و 
فاضالب شهری کبودراهنگ گفت: مجموع اعتبارات عمرانی هزينه شده 
امور آبفای کبودراهنگ از اغاز سال تاکنون بيش از 480 ميليون تومان 
بوده است که اميدواريم با تخصيص اعتبارات جديد و پرداخت به موقع 
هزينه آب بها و حق انشعابات توسط مشترکين، شاهد اجرای پروژه های 

عمرانی بيشتری در سطح شهرستان باشيم.

رئیسشرکتآبوفاضالبشهری

مناطق  فاضالب  نشــعاب  ا و  شبکه  هزینه  د  ر میلیا  1 1 
است  شده  محروم 
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ورزش  اداره  رئيس 
و جوانــان شهرســتان 
ضمــن  کبودراهنــگ 
و  يــاد  گراميداشــت 
خاطره شــهيدان دولت 
رجايی و بــا بيان اينکه 
شهرســتان  در 
رشته   32 کبودراهنگ 
و  هستند  فعال  ورزشی 
ورزشکاران و بسياری از 
رشــته های ورزشــی حائز مقام های برتر بين المللی، ملی، استانی و کشوری 

هستند، به مهمترين فعاليت های ورزشی در اين شهرستان اشاره کرد.
اعزام به مسابقات استانی و باالتر

اعزام به مسابقات دوچرخه ســواری قهرمانی استان رشته کراس، اعزام به 
مســابقات واليبال انتخابی اســتان، اعزام به مسابقات کشتی اوپن انتخابی 
اســتان، اعزام به مسابقات لوکس انتخابی استان، اعزام به مسابقات واليبال 
بانــوان، اعزام به مســابقات جودو اســتعدادهای برتر، اعزام به مســابقات 
کبدی، اعزام به مسابقات اســکيت سرعت، اعزام به مسابقات ليگ استانی 
ژيمناســتيک، اعزام به مســابقات دو و ميدانی قهرمانی کشــور، اعزام به 
تمرينات آمادگی مسابقات قهرمانی کشور اعزام به مسابقات رزمی انتخابی 
استان، اعزام به مســابقات روستايی جام خوشــه چين، اعزام به مسابقات 

کونگ فو کشوری.
■ دعوت به اردوی تیم ملی

دعوت از ســعيد غفاری به تيم دابانگ هندوستان، دعوت به پنجمين اردوی 
تيم ملی کبدی، منتخب اســتعداد ملی برتر کشــور رشــته کبدی، منتخب 
استعدادهای برتر کشوری رشــته کاراته، دعوت به ششمين اردوی تيم ملی 

کبدی جوانان، دعوت به نهمين اردوی تيم ملی کبدی جوانان.
عملکرد فعاليت های روستايی عشاير 

مسابقات فوتبال روســتايی جام نوروز، مســابقات فوتبال محالت روستايی، 
همايش پياده روی )هفته جوان(، همايش کوهپيمايی ورزشــکاران، همايش 
پياده روی هفته سالمت و روز معلم، همايش کوهپيمايی ورزشکاران در هفته 
عقيدتی سياســی، پياده روی ورزشکاران کونگ فوتوآ، مسابقه دوستانه فوتبال 

پيشکسوتان استقالل تهران و قهورد عليا.
عملکرد فرهنگی و جوانان 

جلسه کميته تخصصی هفته جوان، جلسه هماهنگی برنامه های هفته جوان، 
مراســم تجليل از 10 نخبه جوان فرهنگی ورزشی )هفته جوان(، جشن خانه 
ژيمناستيک، کارگاه پيشگيری از آسيب های اجتماعی و مهارت های زندگی، 

کمک رسانی جامعه ورزش و جوانان به سيل زدگان، محفل انس با قرآن، ديدار 
با مادر شهيد ورزشکار، مراسم شــب قدر و عزاداری، کارگاه بصيرت اجرايی، 
کارگاه پدافند غيرعامل با موضوع آسيب های فضای مجازی، جشن روز دختر، 

کارگاه پيش از ازدواج )عفاف و حجاب(
■ عملکرد فعالیت های ورزشی

مسابقات تيراندازی با کمان هفته جوان، مسابقات اسکيت سوم خرداد و مواد 
مخدر، مســابقات بسکتبال و تيراندازی ســوم خرداد و مواد مخدر، افتتاحيه 
مدرســه فوتبال، جلسه هم انديشی با روســای هيأت های ورزشی، مسابقات 

فوتسال، همايش پياده روی غدير. 
■ عملکرد شورای ورزش همگانی 

همايش دوچرخه ســواری )روز ملی بــدون خودرو(، مســابقات دوگانه دو و 
دوچرخه سواری، کوهپيمايی ورزشکاران جودو، مسابقات فوتبال جام زمستان 
و مواد مخدر، مســابقات پيالتس مــواد مخدر، کوهپيمايــی بهبود يافتگان 
مواد مخدر، مســابقه پدر و دختر کرامت، افتتاح نخستين ورزش صبحگاهی 

)کرامت(، مسابقات نشاط و تندرستی )عفاف و حجاب(
■ کسب مقام های استانی ملی 98

کسب مقام در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی استان، کسب مقام سوم تيم 
واليبال در مســابقات انتخابی استان، کســب مقام سومی مسابقات آزاد اوپن 
اســتان و  کسب مقام سومی واليبال بانوان استان، کسب مقام سوم مسابقات 
کشــتی اوين جوانان، کسب مقام سوم کبدی و دختران، کسب مقام سوم در 
مســابقات جودو استعدادهای درخشان انتخابی استان، کسب مقام اول تيمی 
مســابقات کبدی استان، کسب مقام در مسابقات کشتی پيشکسوتان، کسب 
مقام اول در مسابقات دوچرخه سواری انتخابی استان رشته کراس، مقام اول در 
مسابقات دو و ميدانی روستايی انتخابی استان )جام خوشه چين جاده سرعت(. 

کسب مقام های ملی و فراملی 
کسب مقام سوم مسابقات کاراته انتخابی تيم ملی، کسب مقام دومی مسابقات 
قويترين مردان جهان، کســب مقام در مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک 
شســيتوريو توسط تيم طاسران، کسب مقام سوم تيمی توسط تيم هاپکيدو، 
کاراته قهرمانی کشور )هجدهمين دوره(، کاراته قهرمانی کشور بسيج )بانوان(. 

■ میزبانی های مسابقات ورزشی 
- ميزبانی مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی استان در ارديبهشت ماه 

- ميزبانی هفته دوم مسابقات ليگ استانی ژيمناستيک مرداد ماه 
- ميزبانی روستايی جام خوشه چين انتخابی استان مرداد ماه 

مهمترين برنامه های هفته دولت اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ 
- همايش پياده روی 

- مسابقات شنا مديران 
- مسابقات بسکتبال 

- برگزاری ورزش صبحگاهی 
- افتتاح خانه ورزش روستايی حاتم آباد 

- برگزاری مسابقات کاراته بانوان و تجليل از خانواده شهيد هادی علی نقی 
- پياده روی طرح پارک گام )بانوان(

- اردوی تفريحی به امامزاده محسن همدان )بانوان(
- مسابقه آمادگی جسمانی بانوان 

- اجرای اولين و دومين و ســومين و چهارمين هفته از طرح ملی تابستانه با 
ورزش 

رئيس اداره راه و شهرسازی کبودراهنگ با تبريک 
هفته دولت با اشاره به اينکه يکی از وظايف اصلی اداره راه 
و شهرسازی ايجاد راه های اصلی فرعی و روستايی می 
باشد و در حال حاضر تمام راه های روستاهای شهرستان 
حداقل از يک راه دسترسی آسفالته برخوردارند از اعتبار 
بيش از 275 ميليارد ريال در پنج ماه نخست سال جاری 
برای احــداث راه های اصلــی، فرعی و روســتايی در 

شهرستان کبودراهنگ خبر داد.
مجيدرضــا خدابنده لو بــا بيان اينکه ايجــاد راه های 
روستايی همچنان ادامه دارد، گفت: انجام پروژه بيس 
و آســفالت راه روستايی شــيخ جراح به مسجدين به 
طول 5/5 کيلومتر و اجرای بيس راه روستايی زين آباد 
به ناصرآباد به طول 3/5 کيلومتر با اعتباری بالغ بر 40 
ميليارد ريال صورت گرفته است که بخشی از عملکرد 
اين شــرکت در راستای توســعه، ايجاد و تسهيل در 

تردد راه های روستايی بوده است.
وی از اجرای 4 پروژه ايجاد آســفالت و راه روستايی در 
شهرســتان خبر داد و گفت: در حــوزه راه های اصلی 3 
پروژه ايجاد راه در دســت اقدام است که هر 3 از پروژه 

کمربندی کبودراهنگ قيدار محسوب می شوند.

پروژه اول با 30 درصد پيشــرفت فيزيکی از قطعه سوم 
الف کمربنــدی کبودراهنگ- قيــدار در مرحله اجرای 
بيس ريزی اســت که به طــول 6/5 کيلومتر با اعتباری 
بالغ بر 140 ميليارد ريال در حال انجام است. پروژه دوم 
از قطعه ســوم ب کمربندی قيدار- کبودراهنگ اجرای 
بيس و آسفالت اين مسير به طول 6 کيلومتر با اعتباری 
بالغ بر 70 ميليارد ريال در مرحله قيرپاشی است که تا 
ماه آينده تکميل و زير بــار ترافيک خواهد رفت. پروژه 
سوم ســاخت زيرگذر )تقاطع غيرهمسطح نگارآباد( از 
کمربندی شيرين سو با راه روستايی نگارآباد است که اين 
پروژه نيز با 50 درصد پيشرفت فيزيکی با اعتباری بالغ بر 

35 ميليارد ريال در حال انجام است.
رئيس اداره راه و شهرســازی شهرستان ادامه داد: پروژه 
کنارگذر شيرين سو به طول 5/5 کيلومتر و با اعتبار 60 
ميليارد ريال نيز از ديگر پروژه های راه ســازی است که 
عمليات اجرايی آن به اتمام رســيده اســت و با تکميل 
دال تقاطع نگارآباد به زودی به بهره برداری خواهد رسيد.

خدابندلو در پايان با اشــاره به پروژه های در دست اقدام 
اين اداره، گفت: آســفالت مسير روســتايی زين آباد به 

ناصر آباد از پروژه های در دست اقدام اين اداره است.

برای شهرستان افتخاری  ورزشــی  مقام های  کسب 

رئیسراهوشهرسازیشهرستانخبرداد

د  ر میلیا  275 ر  عتبا ا
سال  نخست  ماه   5 در  شهرسازی  و  ه  ا ر



11
ویژه هفته دولت-شهریور1398

در هفته دولت امسال خانه بهداشت روستای مبارک آباد با اعتباری بالغ 
بــر 200 ميليون ريال و 50 مترمربع افتتاح و به بهره برداری رســيد که اين 

پروژه با همکاری مردم، شوراها و بخشداری بوده است.
رئيس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ ضمن گراميداشت ياد 
و خاطره شهيدان رجايی و باهنر، گفت:  به زودی پايگاه سالمت شهری بعثت 
نيز افتتاح و به بهره برداری می رسد که ساختمان اين پايگاه توسط محمدعلی 

شيرمحمدی خير سالمت اهدا شده است.
علی احمدی در ادامه درباره بيماران ويزيت شــده بيمارســتان امام رضا)ع( 
افزود: در اين بيمارســتان در 5 ماهه نخست امسال يک هزار و 200 نفر در 
هر روز ويزيت می شود که حدود 6 هزار نفر می باشد و تعداد 100 نفر نيز در 
بخش های جراحی، زنان و زايمان، بيماران چشمی، ارولوژی، داخلی، اطفال، 

روانپزشکی و قلب بستری شده اند.
وی خاطرنشان کرد: 18 پزشک متخصص از جمله داخلی 3 پزشک، اطفال 2 
پزشک، زنان و زايمان 3 پزشک، جراح يک پزشک، پيرانپزشک، طب فيزيکی 
يک پزشک، پاتولوژی يک پزشــک، قلب يک پزشک، متخصص راديولوژی 
يک پزشک )صبح کاری(، متخصص چشم يک پزشک، ارولوژی يک پزشک 
بيهوشــی دو پزشک در اين بيمارســتان به مداوای بيماران می پردازند و در 
زمينه متخصــص ارتوپد، گوش و حلق و بينــی و متخصص جراحی مغز و 
اعصاب متاسفانه مشکل نبود پزشک داريم و در بخش راديولوژی نيز پزشک 

تمام وقت نداريم.
احمــدی بيــان کــرد: بــا توجــه بــه اينکــه بيشــترين شــکايات 
در  راديولــوژی  متخصــص  حضــور  دربــاره  مردمــی  اعتراضــات  و 
ــا رايزنی هــای انجــام شــده دو پزشــک نيمــه وقــت  بيمارســتان بــوده ب
در بيمارســتان امــام رضــا)ع( فعــال اســت کــه در مــرداد مــاه امســال 
ــرپايی  ــاران س ــر بيم ــداد 691 نف ــن تع ــده، از اي ــت ش ــر ويزي 894 نف
ــاالی  ــم ب ــل حج ــه دلي ــا ب ــد ام ــتری بوده ان ــاران بس ــر بيم و 203 نف
ــرای  ــد ب ــتان باي ــونوگرافی بيمارس ــرای س ــده ب ــه کنن ــاران مراجع بيم
ايــن  در  کــه  انجــام می دهــد  زمان بنــدی  و  نوبت دهــی  بيمــاران 
زمينــه از فــرم تقاضامنديــم تــا بــا صبــر و حوصلــه پيــش برونــد تــا بــه 

ــود. ــيدگی ش ــا رس ــی آنه کار تمام

وی همچنين افزود: با بخش خصوصی نيز رايزنی هايی انجام شده و به زودی 
مطب سونوگرافی در کبودراهنگ داير خواهد شد و بيماران می توانند صبح ها 
بــا مراجعه به اين مطب ســونوگرافی خود را انجام دهنــد و از آذر ماه نيز 

سونوگرافی به صورت تمام وقت در خدمت مردم خواهند بود.
رئيــس شــبکه بهداشــت و درمــان کبودراهنــگ خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــه ب ــده ک ــداری ش ــز خري ــا)ع( ني ــام رض ــتان ام ــکن بيمارس سی تی اس
ــه  ــور ب ــه کش ــض ورود ب ــه مح ــده و ب ــور نش ــا وارد کش ــل تحريم ه دلي

بيمــاران خدمات رســانی خواهــد شــد.
احمدی ادامه داد: متأسفانه فضای فيزيکی اورژانس پاسخگوی حجم باالی 
مراجعات بيماران نيســت و به طور متوســط روزانــه 600 بيمار هر کدام 
حداقل با دو همراه به بيمارستان مراجعه می کنند. با توجه به اينکه ورودی 
بيمارســتان از ورودی اورژانس است و برای مالقات بيماران بستری از اين 
قســمت تردد می شــود روزانه ورود و خروج بيمار در اورژانس بيمارستان 

اتفاق می افتد.
 ايــن اورژانــس نياز به گســترش دارد که در مالقات با وزير بهداشــت با 
هماهنگی نماينده در مجلس مقرر شــد اعتباری را برای گســترش فضای 
بيمارســتان تخصيص داده شــود. همچنين در مورد فضای محوطه سازی 
بيمارســتان و تعميــرات بخش های مختلف بيمارســتان مجموعا مبلغ 9 
ميليارد تومان دســتور از وزير بهداشت اخذ شده که در اين زمينه و برای 
جذب اين اعتبار پيگيری دانشگاه علوم پزشکی، مديريت شبکه، فرمانداری 
و نماينده در حال انجام است و با جذب اعتبار تا حدود زيادی از مشکالت 

مرتفع خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اينکه 30 درصد پســت های تخصصی بيمارستان بدون 
تصدی می باشد از مسئوالن استانی تقاضامنديم تا در اين زمينه نيز مساعدت 

کنند.
احمــدی همچنين ادامه داد: برای اعزام بيماران بدحال اين شهرســتان که 
تقاضای امداد هوايی از استان انجام می گيرد و هزينه هر انتقال برای دانشگاه 
علوم پزشــکی حدود 20 ميليون تومان است. از آنجايی که جان بيماران و 
مصدومان دولت بســيار با اهميت است در صورت نياز تقاضای امداد هوايی 
می کنيم تا آنها برای درمان سريعتر به بيمارستان های مجهزتری اعزام شوند.

رئيس شــبکه بهداشت و درمان کبودراهنگ افزود: 3 پروژه از جمله خدمات 
جامع قباق تپه و قهورد و اورژانس 115 شيرين سو که خدمات جامع قباق تپه 
و قهورد 50 درصد پيشــرفت فيزيکی داشــته و برای هر يک تاکنون 400 
ميليون تومان هزينه شده اســت و يک ميليارد و 200 ميليون تومان ديگر 
نيز برای تکميل هر يک نياز است و اورژانس 115 شيرين سو نيز 30 درصد 
پيشرفت داشته و برای تکميل اين پروژه ها درخواست مساعدت از مسئوالن 

استانی داريم.

خدمات بیمارستان امام رضا تشریح شد

ز و ر ر  د ر  بیما ر   ا هز یزیت  و
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 ساختمان اوقاف کشــور با زيربنای 6 هزار مترمربع يکی از امالک مرحوم 
اميرنظام است که عوايد آن در کبودراهنگ هزينه می شود.

رئيس اوقاف و امور خيريه شهرســتان کبودراهنگ با گراميداشت ياد و خاطره 
شــهيدان دولت رجايی و باهنر بيان کرد: اين ساختمان در دو بلوک هر کدام 4 
طبقه در 6 هزار مترمربع زيربنا واقع در تهران چهارراه وليعصر می باشد و بزرگترين 
موقوفه مرحوم اميرنظام اســت و در حال تعمير می باشد که پس از تعمير اجاره 
ســاختمان به قيمت روز محاسبه و پرداخت می شــود و تأثير بسيار زيادی در 

فقرزدايی شهرستان خواهد داشت.
احمــد زارعی افزود: با توجه به اينکه اين موقوفه مقيد به شــهر کبودراهنگ و 
روســتاهای شاوه، احمدآباد، نوآباد و ازوندره و 4 روستای در رزن می باشد، طبق 

نيات واقف امکان هزينه در ساير روستاها وجود ندارد.
وی گفت: موقوفات کبودراهنگ جزو بزرگترين موقوفات کشور و بنا به گستردگی 
نيات واقفين و کمک رســانی به بخش مختلف شهرستان نقش بسيار مهمی در 
محروميت زدايی دارد و عوايد موقوفات اميرنظام که شــامل کمک به نيازمندان، 
ايتام، بيماران، مدارس، جهيزيه، مساجد، روضه خوانی سيدالشهداء، ساخت حمام 
به قفرا و... هزينه می شــود و با توجه به اينکه موقوفات اداره امالکی در همدان و 

تهران است، اهميت آن دو چندان شده است.
زارعی خاطرنشان کرد: موقوفات با توجه به نيات واقفان خيرانديش آثار و برکات 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بی شماری دارد و طی ساليان متوالی نسبت به رفع 
نيازمندی ها و کاســتی ها در اجتماعات گوناگون مثمرثمر بوده است و سياست 
ســازمان اوقاف در سال های اخير مبنی بر سوق دهی نيات واقفان به کارکردهای 
اجتماعی درباره دانش های نوين در حوزه آموزشی، درمان بيماران و علوم بنيادين 

می باشد.
وی تأکيد کرد: درباره احقاق حق نيازمندان و محرومان ما هيچ مالحظه ای نداريم 
و خواهشمنديم ادارات نسبت به پرداخت حق موقوفه خود اقدام کنند و در اين 
زمينه دادخواســتی نسبت به پرداخت موقوفه عليه فرمانداری به مراجع قضايی 
اعالم شده لذا از مسئول ارشد شهرستان تقاضامنديم به منظور توسعه و پيشرفت 
شهرســتان و کمک به محرومان نسبت به پرداخت حق موقوفه هر چه سريعتر 

اقدام کنند.
زارعی افزود: نيروی انتظامی، پايگاه هوايی شــهيد نوژه، فنی و حرفه ای، دارايی 
و... در پرداخت حق موقوفه هميشــه با اوقاف کبودراهنگ همکاری داشته اند و 
متأسفانه فرمانداری شــهرداری و چندين ادارات ديگر در پرداخت حق موقوفه 

کوتاهی می کنند.
وی همچنين بيان کرد: روســتای چهار بالغ رزن که جزو موقوفه اميرنظام بوده 
و دانش آموزان اين روســتا در مدرسه کانکس تحصيل می کردند به همت اوقاف 

کبودراهنگ و طبق نيات واقف مدرســه ای دو کالسه در اين روستا بنا نهاده شد 
و درباره کمک به ايتام طی مراسمی 300 کارت هديه به مبلغ 60 ميليون تومان 
به مناسبت عيد غدير به آنها اهدا شد و امسال 1000 سبد غذايی به نيازمندان 
داده شــده، به 400 خانوار گوشت گرم توزيع شده و ايزوگام، رنگ آميزی، خريد 

تجهيزات و زيرساخت های اساسی مدارس از ديگر اقدامات بوده است.
زارعی افزود: تعامل با گروه های جهادی، بيماران، نيازمندان و ســاخت 7 منزل 
مســکونی به ايتام در روســتاهای باغچه، خبر ارضی، ويان و... و اعزام پزشک به 
روســتاهای موقوفه حدود 1000 نفر ويزيت شــدند و پزشک عمومی و کمبود 
پزشک متخصص زنان و زايمان و قلب در اين روستاها به مردم خدمت کردند و 

داروهای رايگان نيز به بيماران تحويل شد.
وی در ادامه بيان کرد: امسال يک موقوفه خريد نيز به موقوفات کبودراهنگ اضافه 
شــده که مربوط به مهدی الماسی يک ساختمان 800 متری در بلوار مدرس با 
زيربنای 200 متر برای تبديل به مسجد مجتمع فرهنگی اهدا شد که به ارزش 
حدود 400 ميليون تومان اســت و با توجه بــه اينکه اين منطقه از مناطق کم 
برخوردار اســت بنابراين تصميم بر آن شــده که يک مجتمع فرهنگی با کمک 

نهادهای مرتبط برای فعاليت های ملی فرهنگی ايجاد شود.
رئيس اوقاف و امور خيريه کبودراهنگ به ديگر موقوفات در شهرستان کبودراهنگ 

اشاره کرد که اين موقوفات شامل موارد زير است.
*موقوفه حاج علی محمد حدادی حدود صد هکتار اراضی کشاورزی در روستاهای 
طاســران با تمام ادوات و تجهيزات مانند چاه آب که وقف امور خيريه در همان 

روستا شده است و نيات موقوفه شامل جهيزيه، 
افطار، روضه خوانی، کمک به نيازمندان، مدرسه 

و دانش آموزان بی سرپرست است.
* موقوفه محبعلی ئی يک واحد منزل مسکونی 
با نيت واگذاری به نيازمندانی که قادر به اجاره 

منزل نيستند.
*موقوفه غالمی يک فقره زمين به مســاحت 
دو هکتار در روســتای آق بالغ با نيات مسجد 
و روضه خوانی که از موقوفات منفعتی و دارای 

درآمد است.
* در ســال 96 حــدود 12 موقوفه جديد در 
شهرســتان ايجاد شــده که موقوفات انتفاعی 

می باشد. )برای مسجد و حسينيه(
*در مجموع 20 موقوفه منفعتی و 250 موقوفه 

انتفاعی در اين شهرستان وجود دارد.

زارعی در پايان افزود: 2 ميليارد و 700 ميليون تومان درآمد اوقاف کبودراهنگ 
در سال های 97 و 98 بوده که يک ميليارد تومان آن برای تعمير ساختمان تهران 
هزينه شده است و يک ميليارد تومان نيز طبق نيات واقف هزينه شده و مابقی نيز 

)طبق نيات واقف( هزينه می شود.

رئیساوقافوامورخیریهشهرستانمیگوید

می رسد ری  بهره بردا به  زودی  به  ن  تهرا وقاف  ا ســاختمان  مهم  ه  پروژ

آدرس: کبودراهنگ، میدان امام حسین)ع(، طبقه همکف شورای اسالمی 
شهر، دفتر نمایندگی همدان پیام 

تلفن های تماس: 08135220770-09367139799-09183193498

دفترنمایندگیروزنامههمدانپیام
درشهرستانکبودراهنگ

آمادهدریافتاخبار،گزارش،یادداشت،تحلیل،آگهی،رپرتاژو...
ادارات،نهادها،سازمانها،شرکتهایخصوصیو...
تماممردمشریفشهرستانکبودراهنگمیباشد

جناب آقای ناصر سلطانی 
مربی پرتالش کاراته کبودراهنگ

بدینوسیله انتصاب حکم نمایندگی سبک شیتو ریوکن شی کان 
کاراته- دو ایران استان همدان را خدمت شما تبریک و تهنیت 

عرض می نمایم امیدواریم در تمامی مراحل زندگی خصوصًا ورزش 
کاراته موفق و موید باشید.

از طرف خانواده محمدمهدی محمودی

تبریک و تهنیت 


