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امامجمعه کبودراهنگ:

هفته دولت هفته عزت و
سربلندی ملت است

امــام جمعه کبودراهنگ در گفتوگو بــا خبرنگار ما ضمن تبریک هفته
دولت با اشــاره بــه اینکه در هفته دولت پروژههای بســیار خوبی افتتاح و به
بهرهبرداری رسید و همه اینها نتیجه تالش دولتمردان است ،گفت :از زحمات
دولتمردان تقدیر و تشــکر میکنیم خوشبختانه در هفته دولت در شهرستان
کبودراهنگ پروژههای خوبی افتتاح و کلنگزنی شد و استانداری پرتالش در

نخســتین روز از هفته دولت در این شهرســتان حضور پیــدا کرد و کلنگ
گازرســانی به روســتای  16خانوار قلیآباد به زمین زده شد و در شهرستان
کبودراهنگ تمامی روستاهای باالی  20خانوار از نعمت گاز بهرهمند هستند.
در حال حاضر با تالش مســئوالن دلسوز  4روســتای باقی مانده که زیر 20
خانوار هستند گازرسانی خواهند شد.
حجتاالســام نقی باقــری افزود :افتتــاح و بهرهبرداری گلخانه ســبزی و
صیفیجات کوریجان در هفته دولت از پروژههای مهمی اســت و نشانگر آن
اســت که جوانان ما به دنبال اشــتغال و تولید هستند و امیدواریم با حمایت
مسئوالن اشــتغال و رونق تولید جوانان ما روز به روز افزایش یابد و پیشرفت
قابل توجهی در این زمینه داشته باشیم .همچنین پروژه پرواربندی گوساله در
اراضی اورقین نیز موجب ایجاد اشتغال و رونق تولید است که در هفته دولت
به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد :آســفالت و بهسازی راههای روستایی نیز در هفته دولت در این
شهرستان انجام شد و امیدواریم شاهد شکوفایی و رشد بیش از پیش خدمات
دولت به مردم باشیم.
امامجمعه کبودراهنگ همچنین خاطرنشــان کرد :امسال نسبت به سالهای

گذشــته اعتبارات خوبی به شهرستان تخصیص یافته و همین مسأله موجب
رونق اقتصادی و رونق تولید خواهد شد.
وی در ادامه به سخنانی از امام خمینی(ره) اشاره کرد و افزود :امام خمینی(ره)
در روزهای آغاز انقالب فرمودند که ما نان و پنیر خود را میخوریم و روی پای
خود میایستیم و خودمان تولید میکنیم و از تولیدات خودمان بهره میبریم
تا به بیگانگان وابســته نباشیم .بنابراین امروز شعار امام راحل تحقق مییابد و
در تولیدات به بیگانگان وابسته نخواهیم شد.
باقری بیــان کرد :ایــران پس از پیروزی انقالب اســامی به پیشــرفت و
موفقیتهای چشــمگیری دست یافته و تمام کشــورها در هالهای از ابهام
ماندهاند که ایران چگونه به این تکنولوژی و پیشــرفت دســت یافته است.
بنابراین همه اینها حاصل تالش دولتهای گذشــته و دولت کنونی اســت
و امیدواریــم که با وجود ایــن تالشها ملت عزیز ایران هیچ وابســتگی به
کشورهای دیگر نداشته باشد.
وی در پایان ضمن تقدیر از تالش اصحاب رسانه در اطالعرسانی خدمات دولت
از فرماندار کبودراهنگ و مســئوالن ذیربط که اعتبارات بســیار خوبی برای
ساخت خانههای عالم در این شهرستان در نظر گرفته شده ،تشکر ویژه کرد.

کسب رتبه نخســت کتابخانه های عمومی شهرستان
در جشنواره کتابخوانی رضوی
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرســتان با گرامیداشت یاد خاطره
شــهیدان دولت به تشــریح بخشــی از فعالیتهای کتابخانههای عمومی
شهرســتان پرداخت و گفت :در شهرســتان کبودراهنگ  11باب کتابخانه
عمومی و دو باب کتابخانه مشــارکتی با زیربنای بیش از  3756مترمربع در
شهرســتان فعالاند که از این تعداد  7باب آن در روستاها میباشد و سرانه
زیربنای کتابخانههای عمومی در شهرستان  99/2مترمربع برای هر صد نفر
است .سیدجواد معینی با اشــاره به شاخص باالی عضویت در کتابخانههای
عمومی شهرســتان گفت :بیش از  7945نفر از جمعیت شهرســتان عضو
کتابخانههای عمومی نهادی و مشــارکتی هستند که  6/3درصد از جمعیت
کل شهرســتان را شامل می شود کبودراهنگ توانسته در این شاخص مهم
رتبه اول استان را به خود اختصاص دهد.
وی همچنین خاطرنشــان کــرد :در حال حاضر منابع کتابــی و محتوایی
کتابخانههای عمومی شهرســتان بیش از  120هزار و  224جلد کتاب است
که ســرانه شهرســتان در این زمینه تعداد  95جلد کتاب برای هر صد نفر
میباشد.
وی گفت :در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین آحاد مردم
از آغاز سال جاری شــاهد برگزاری بیش از  35نشست کتابخوان مربوط به
کتابخانهای و  10نشست کتابخوان مدرسهای در سطح شهرستان بودهایم و
بیش از  125برنامه قصهگویی و معرفی کتاب برای کودکان در کتابخانههای
عمومی صورت گرفته اســت .همچنین از دیگر برنامههای خالقانه کتابداران
این شهرســتان میتوان به حضور کارکنان در روســتاهای فاقد کتابخانه و
اجرای برنامههای فرهنگی با همکاری بخشــداران برای مردم این روســتاها

اشاره کرد.
معینی بیان کرد :برگزاری جام باشگاههای کتابخوان در بیش از  5کتابخانه
فعال در شهرســتان با همکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی و برپایی
نمایشــگاه و فروشــگاه کتاب و برپایی نمایشگاه و فروشــگاه بزرگ عرضه
نوشتافزار با نماد ایرانی و اسالمی در جهت حمایت از خرید کاالهای ایرانی
در کتابخانه عمومی شهید اشرفی اصفهان بخش دیگری از فعالیتهای این
نهاد در شهرستان بوده است.
وی کمکرسانی به مردم سیل زده را از دیگر برنامههای کتابخانههای عمومی
شهرســتان خواند و ادامه داد :در راستای کمکرســانی به مردم سیل زده
نخســتین اقدام مهم این نهاد در ســال جاری جمــعآوری هدایای کتاب و
اسباب بازی برای کودکان مناطق سیل زده بود که بیش از  610عدد اسباب

بازی و  530جلد کتاب کوک از این شهرستان جمعآوری و به مناطق سیل
زده ارسال شد.
معینــی در پایان ،برگــزاری نهمین دوره جشــنواره کتابخوانی رضوی را از
شــاخصترین فعالیت نهاد کتابخانههای عمومی خواند و گفت :هدف اصلی
از برگزاری این جشــنواره ترویــج فرهنگ رضوی در کنــار ترویج موضوع
کتابخوانی بود که این جشنواره برای تمامی طیفها و گروههای سنی در نظر
گرفته شده بود .در مســابقات که به صورت مکتوب ،نقاشی ،پویش مجازی
و الکترونیکی برگزار شــد بیش از  12042نفر از جمعیت شهرستان در این
جشنواره مشارکت کردند که در نوع خود بینظیر بوده و کبودراهنگ توانست
رتبه اول اســتان همدان را در زمینه مشارکت مردمی در جشنواره رضوی به
خود اختصاص دهد.
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فرماندار میگوید:

کبودراهنگ رتبه دوم اســتان در افتتاح پروژ ه ها ی دولت
در هفته دولت امســال  115پروژه بــا اعتباری بالغ بر  173میلیارد
تومان در شهرستان کبودراهنگ افتتاح و کلنگزنی شد.
فرماندار کبودراهنگ ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان دولت
رجایی و باهنر و با تبریک هفته دولت با اشــاره به پروژههای افتتاح شده
در هفته دولت گفت 11 :پروژه در  3بخش گلتپه ،شیرینســو و مرکزی
کلنگزنی شــد و  104پروژه نیز افتتاح و به بهرهبرداری رســید که این
طرحها  51نفر اشــتغالزایی داشته است و این شهرستان پس از مالیر از
لحاظ تعداد و اعتبارات پروژهها مقام دوم استانی را کسب کرده است.
حجتا ...مهدوی خاطرنشــان کرد :دهیاریهای  3بخش شیرینســو و
گلتپه و مرکزی با  44پروژه و مخابرات با  22پروژه بیشــترین طرحهای
عمرانی را در هفته دولت به بهرهبرداری رسانند.
وی در ادامه تأکید کرد :تمام واحدهای راکد و نیمه تمام شهرســتان باید
فعال شود .یکی از سیاســتهای نظام این است که واحدهای راکد فعال
شــوند و تولید رونق پیدا کند و از ظرفیتهای مدارس ،دانشــگاهها برای
گرفتن ایدههای نو و برتر در این زمینه استفاده شود.
مهــدوی همچنین بیان کــرد :تولید و رونق در رأس همه کارهاســت و
رونق تولید با هماهنگی و رفع موانع میســر خواهد شد .بنابراین اولویت
اول معیشــت ،اشتغال و سرمایهگذاری اســت و مدیران باید برای جذب
سرمایهگذار تالش کنند چرا که دولت به تنهایی نمیتواند همه مشکالت
جامعه را برطرف کند و بخش خصوصی نیز ظرفیت عظیمی است که باید
از آن بهرهمند شد.
وی ادامه داد :تمام این خدمات که در کشور انجام میشود حاصل زحمات
همه مدیران است و کسی حق ندارد به نفع خود مصادره کند .این خدمات
در سایه وحدت و همبســتگی انجام شده و هیچ گروهی بدون وحدت و
اتحاد به مقصد نخواهد رسید.
مهدوی همچنین اظهار کرد :خدمات بیمنت وظیفه همه ماســت و باید
در جهــت رضایتمندی مردم قدم برداریم و صادقانه با مردم رفتار کنیم و
برای مشکالت مردم از هیچ تالشی دریغ نکنیم و برای توسعه و پیشرفت
شهرستان گامهای بلندی برداریم.
فرماندار کبودراهنگ افزود 40 :ســال از پیروزی انقالب اسالمی میگذرد
و با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی و فرهنگی قرار داریم اتحاد دولت و
ملت یکی از ضروریات است .هفته دولت هفته ملت است و هیچ فاصلهای
بین دستگاهها ،ارگانها ،نهادها ،سازمانها و مردم وجود ندارد.
وی در ادامــه بــه برگزاری میــز خدمت در کبودراهنگ اشــاره کرد و
افــزود :در این شهرســتان هر هفته یک روز اختصــاص به میز خدمت
دارد کــه با حضور تعــدادی از مســئوالن در ادارات مختلــف برگزار
میشــود و دســتاوردهای مهم آن حذف کاغذ بازی ،کاهش فاصله بین
مردم و مســئوالن ،بررسی رفع مشکالت مردم با رعایت کامل قوانین و
رضایتمندی مردم میباشد.
مهــدوی افزود :از مراد  97تا پایان ســال  97حــدود  45میز خدمت در
این شهرستان برگزار شد که یک هزار و  269نفر مراجعه کننده داشتیم
و از ایــن تعداد  827نفر جواب مثبت  361نفر مشــاوره و راهنمایی 81
نفــر موضوع مرتبط نبوده  408نفر خانــم و  861نفر آقا بودند که 243
نفر کبودراهنــگ  934نفر بخش مرکزی  39نفر بخش گلتپه و  63نفر
شیرینسو مراجعه داشتند .از آغاز سال  98تاکنون  16میز خدمت برگزار
شده که  381مراجعه بوده و از این تعداد  209نفر جواب مثبت  155نفر
مشــاوره و  17نفر در دست اقدام دو نفر با موضوع مرتبط نبوده  60خانم
 325آقا بودند که  169نفر کبودراهنگ  159نفر بخش مرکزی و  19نفر
گلتپه و  37نفر شیرینسو مراجعه داشتیم.
وی تأکید کرد :مدیران موظف هستند تمامی مسائل و مشکالت مردم را
در شهرستان پیگیری و برای رفع آن تالش کنند و هیچ ارباب رجوعی را
نباید به استان ارجاع دهند.
فرمانــدار کبودراهنگ در ادامه بیان کرد :مدیران باید اطالعات و اخبار را
در اختیار خبرنگاران قرار دهند و خبرنگاران نیز با صداقت و امانتداری و
ایجاد نکردن تنش و دوگانگی اخبار را به مردم اطالعرســانی کنند و در
جهت تزریق امید به مردم قلم بزنند و با نقدهای ســازنده خود در رشد و
شکوفایی و توسعه و پیشرفت شهرستان سهیم باشند.
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مدیر توزیع برق اعالم کرد

افتتاح  22پروژه با
اعتباری بالغ بر 124
میلیارد تومان
در هفته دولت
مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ با گرامیداشــت یاد و خاطره
شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت از افتتاح و بهرهبرداری  22پروژه
در هفته دولت با اعتباری بالغ بر  124میلیارد تومان خبر داد.
علی هایلهمدانی با اشاره به پروژههای افتتاح شده ،گفت :نیروگاه خورشیدی
بشیکتپه ،ساخت پست عمومی جدید شهر شیرینسو،ساخت پست عمومی
جدید روســتای عبدالمومن ،ســاخت پســت عمومی جدیــد خیابان باهنر
کبودراهنگ ،تبدیل سیم به کابل روستای ویان ،تبدیل سیم به کابل روستای
سراب نیرورسانی به گلخانههای (اصغر نجفی قباقتپه ،عسگر کریمی آقتپه)،
نیرورسانی به دامداریهای مجید سلطانی کبودراهنگ ،فتحا ...زارعی خانآباد،
عابدین زارعی کبودراهنگ ،دبهسازی افروغ اورقین ،نداگستر شهرک صنعتی
ویان ،نیرورســانی به پرورش ماهیهای عشــقعلی شــهبازی طاسران ،اصغر
صمدی کبودراهنگ ،نیرورسانی به دکلهای مخابراتی ایرانسل در محمودآباد
و خانآباد ،نیرورســانی به کشــاورزی ســعیدا ...یعقوبیکیا در دســتجرد از
مهمترین پروژههای افتتاح شده است.
وی با بیان اینکه توزیع برق از آغاز ســال تاکنون  30میلیارد ریال از منابع
داخلی شــرکت هزینه کرده اســت ،بیان کرد :مبلــغ  5950میلیون ریال
در بخش اصالح و بهینهســازی شبکههای روستایی شــامل تعویض کابل
خودنگهدار ،تقویت شــبکههای مناطق روستایی ،افزایش قدرت پستهای
توزیع و ایجاد پستهای جدید مشــترکین جدید روستایی به مبلغ 3855
میلیون ریال ،توسعه و ایجاد مناطق صنعتی و شهری  35576میلیون ریال

هزینه شده است.
هایلهمدانی افزود :برای تعمیرات و نگهداری شبکههای موجود  6780میلیون
ریال از آغاز ســال تاکنون در سطح شهرستان هزینه شده و اجرای طرحهای
کاهش تلفات که از اهداف شرکت توزیع برق بوده امسال  1500میلیون ریال
جذب شده است .یکی از اهدافی ما ،تالش برای ارائه برق مطمئن به مشترکین
است و در همین راستا اقدامات بسیاری جهت بهبود شبکههای موجود داشتیم
که باعث روند کاهش مصرف نسبت به سالهای قبل شده است و موجب شده
جایگاه مناسبی در سطح استان داشته باشیم.
وی در ادامه به ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر در ســطح شهرستان اشاره کرد
و گفت :یک نیروگاه  7مگاواتی خورشــیدی شهدای ویان در اراضی روستای
کردآباد و یک نیروگاه  6 CHPمگاواتی در شهرک صنعتی ویان به بهرهبرداری
رسیده است .نیروگاه  7مگاواتی خورشیدی نیز در بخش شیرینسو و در اراضی

روستای بشیک تپه افتتاح میشود.
هایلهمدانی همچنین به بدهی  12میلیارد و 271
میلیون تومانی مردم این شهرســتان به توزیع برق
اشــاره کرد و افزود :اگر این مطالبات توسط مردم
پرداخت شــود ،میتوانیم از محــل مطالبات برای
نوسازی شــبکهها ،ایجاد شبکه جدید ،ایجاد معابر
مناسب شبکه روســتایی و بسیاری اقدامات دیگر
برای رفاه بیشتر مردم انجام دهیم .بنابراین از مردم
تقاضا داریم که با پرداخت به موقع قبوض برق ،ما
را در ایــن زمینه یاری کــرده و همکاریهای الزم
را با شرکت توزیع برق داشــته باشند .درخواست
دیگری از مردم داریم و آن این است که در ساخت
و سازهایی که انجام میدهند پیش از هر گونه اقدام
نســبت به رعایت حریم شبکهها بهویژه شبکههای
فشــار متوســط که دارای خطرات بالقوهای است
توجه ویژهای داشــته باشند تا در این زمینه دچار
مشکل نشوند.
وی به تعداد مشترکین شهرستان  43هزار مشترک
که در حال حاضر از  29فیدر فشــار متوسط تغذیه
میشود اشاره کرد و گفت :پیک بار همزمان شهرستان
تاکنون  52مگاوات اســت و در حــال حاضر 1268
کیلومتر شبکه فشار متوسط و  779کیلومتر شبکه
فشــار ضعیف داریم 1658 .دســتگاه پست توزیع
اختصاصــی و عمومی داریم و تعداد  599حلقه چاق
آب کشــاورزی در ســطح شهرستان برقدار اســت و از  126روستای شهرستان
کبودراهنگ خوشبختانه تمامی روستاها از نعمت برق برخوردار هستند.
وی افزود :جهت حمایت از افراد و اقشار آسیبپذیر با ارائه معرفینامه و مدارک
الزم یک انشعاب رایگان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بهزیستی
و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران واگذار کنیم و اگر کسی بخواهد در یک
منطقهای به صورت موقت از شبکه برق استفاده کند ،این آمادگی را داریم که
یک انشعاب موقت واگذارکنیم.
هایلهمدانی عنوان کرد :از آغاز ســال تاکنــون  646چراغ آرماتوری و چراغ
گازی در سطح شهرستان نصب شده و  27299دستگاه انواع مختلف چراغ در
ســطح شهرستان وجود دارد که با  3دستگاه باالبر به صورت برنامهریزی شده
در روســتاها و با درخواست دهیاری و در شهرها با بازدید پرسنل و درخواست
مردمی انجام شده است.
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بیش از  9 1میلیارد تســهیال ت با زسا ز ی
مساکن ر و ســتایی د ر کبود ر اهنگ
پردا خت شد

بهسازی معابر و مبلمان روســتایی ،اجرای طرح ویژه مقاومسازی واحدهای
مسکن روستایی ،بازسازی مناطق واحدهای مسکونی آسیبدیده از حوادث ،صدور
سند ،اعطای تســهیالت مقاومسازی و بازسازی و ...بخشــی از فعالیتهای بنیاد
مسکن انقالب اسالمی شهرستان کبودراهنگ در راستای توسعه و تعالی روستاهای
شهرستان است.
رئیــس بنیاد مســکن شهرســتان کبودراهنــگ همزمان با هفتــه دولت ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به تشریح بخشی از برنامههای این
نهاد پرداخت و گفت :بنیاد مسکن شهرستان در حوزه بهسازی روستاها از آغاز سال
تاکنون توانسته آسفالتریزی برای  20روستا با اعتباری بالغ بر  60میلیارد ریال به
طول  19کیلومتر و  114000مترمربع معابر روستاها را به اتمام برساند .همچنین
آمادهســازی و زیرسازی معابر  19روستا به طول  23کیلومتر در مساحتی بالغ بر
 152هزار مترمربع با حجم خاکبرداری  26هزار مترمکعب و حجم مخلوطریزی
 22هزار متر معکب به اتمام رسیده که با تأمین اعتبار مورد نیاز آسفالتریزی این
معابر نیز به زودی عملیاتی خواهد شد.
روحا ...وجدیفاضل ادامه داد :ســتاد بازسازی ســیل بنیاد مسکن شهرستان
نیــز در راســتای پرداخت تســهیالت بازســازی و مقامســازی فعالیتهای
گســتردهای داشته اســت که از آن جمله میتوان به پرداخت بیش از 205
فقره تسهیالت ســاخت به مبلغ  82میلیارد و  300میلیون ریال اشاره کرد.
همچنین تعداد تســهیالت پرداختــی تعمیری  60فقره به مبلغ  900میلیون
تومان ،تسهیالت بالعوض اســکان موقت سیلزدگان  190فقره به مبلغ یک
میلیارد و  140میلیون تومان ،تســهیالت بالعوض ساخت  161فقره به مبلغ
 805میلیــون تومان و تســهیالت بالعوض تعمیری به تعــداد  100فقره به
مبلغ  500میلیون تومان اشــاره کرد که در مجموع این بنیاد در سالجاری
بیش از  91میلیارد و  300میلیون ریال تسهیالت در قالبهای مختلف برای
آسیبدیدگان سیل پرداخت کرده است.

شهرستان ساالنه بیش
از  220هزار تن غالت
تولید می کند
کبودراهنگ همواره قطب
تولید غالت استان بوده است به
طوری که ســاالنه بیش از 220
هزار تن غالت از جمله گندم و
جــو در این شهرســتان تولید
میشــود و این شهرستان را در
جایگاه نخســت تولید قرار داده
اســت .بیــش از  130هزار تن
گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به
سیلوها و مراکز خرید دولتی از
طریق نزول به موقع بارشهای
جــوی و افزایش آن نســبت به
ســنوات گذشته ،بســیج کلیه
ادوات ،امکانــات و تجهیزات موجود شهرســتان ،بهکارگیری نیروهای تخصصی
دولتی و بسیج مهندسین ،همکاری کشاورزان در رعایت توصیههای فنی و تلفیق
یافتههای جدید علمی با تجارب آنها کنترل آفات و بیماریها ،اســتفاده از بذور
سالم و رعایت تراکم کشت کنترل ریزش و ضایعات برداشت و تشکیل  11مرکز
خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در نقاط مختلف شهرستان در کنار  3سیلوی
دولتی شهرســتان در جهت سهولت دسترسی کشاوران به این مراکز تحول داده
شده است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و
خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت :همزمان با هفته دولت در کبودراهنگ  8پروژه
در زمینههای مختلف گلخانهای ،دامداری ،آبیاری تحت فشار و ...با اشتغالزایی  47نفر
با اعتباری بالغ بر  35میلیون و  321هزار ریال به بهرهبرداری رسید.
حمیدرضا اسماعیلی با بیان وضعیت کشــاورزی شهرستان گفت :پیگیر تحقق
پروژههای ســند راهبردی و برنامههای عملیاتی توسعه کشاورزی شهرستان در
زمینه توســعه کشــتهای گلخانهای ،افزایش تولید گوشت ،توسعه کشت کلزا،
توسعه سامانههای نوین آبیاری تحت فشار ،الیروبی قنات و ایجاد ظرفیت فراوری

وی با اشــاره به اجرای طــرح ویژه
مقاومســازی واحدهــای مســکن
روســتایی در شهرســتان گفــت:
تعداد ســهمیه ابالغی برای پرداخت
تسهیالت  640فقره بوده است که تا
به امــروز  339فقره آن به بانکهای
عامل معرفــی شــده و از این تعداد
 101فقره نیز منجر به انعقاد قرارداد
گردیده اســت که در مجموع بیش از
 4میلیارد تومان تسهیالت مقاومســازی واحدهای مسکن روستایی از طرح ویژه
پرداخت شده است.
رئیس بنیاد مســکن کبودراهنگ خاطرنشــان کرد :در حوزه آســفالت معابر 35
روســتای شهرســتان نیز در صورت تخصیص اعتبار و قیر رایگان در دست اقدام
است که  46کیلومتر از معابر روستایی با اعتباری بالغ بر  18میلیارد و  600میلیون
تومان آسفالتریزی خواهد شد که شامل معابر  11روستای بخش شیرینسو11 ،
روستای بخش گلتپه و  13روستای بخش مرکزی میباشد.
وجدیفاضل در پایان با اشــاره به پروژههای بهرهبرداری شــده در هفته دولت
این شهرســتان گفت :بیش از  4پــروژه عمرانی با اعتبــاری بالغ بر 13471
میلیــون ریال در این هفته به بهرهبرداری رســید کــه از آن جمله میتوان به
زیرسازی و اجرای آســفالت معابر روســتای آقداش مهربان با  1263میلیون
ریال اعتبار ،بهسازی معابر روستای کوریجان با اعتباری بالغ بر  6250میلیون
ریال ،بهسازی معابر روســتای عینآباد با اعتباری بالغ بر  3420میلیون ریال
و اجرای طرح هادی روســتای جین طراقیه بــا اعتباری بالغ بر  2538میلیون
ریال اشــاره کرد که تعدادی از این پروژهها با همکاری و مشــارکت دهیاریها
صورت گرفته است.
و ذخیرهســازی جدید در شهرستان هستیم .برای ترویج و توسعه کشتهای کم
آببر بهویژه کشــتهای گلخانهای و شناسایی متقاضیان در سطح  30هکتار در
مراحل مختلف اخذ و پروانه تأســیس و معرفی به بانکها ،ساخت و بهرهبرداری
صورت گرفته است و همچنین شناسایی  10نفر از متقاضیان جدید برای کشت
زعفران در سطح  5هکتار از دیگر برنامههای جهاد کشاورزی در راستای مدیریت
منابع آبی و تغییر الگوی کشت بوده است.
وی با اشــاره به بخشی از عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان در چند ماه نخست
سال ،گفت :اصالح و جایگزینی باغات در سطح  700هکتار ،افزایش ظرفیت تولید
بذور گندم در دو ایســتگاه فرآوری بذر تا مرز  8500تن در سال در کالسهای
مختلف بذوری ،راهانــدازی یک واحد جدید بوجاری گندم با ظرفیت  3000تن
در ســال در جهت بوجاری گندمهای خود مصرفی کشاورزان ،پیگیری ،ترویج و
توسعه کشت نشایی در محصوالت پرآببر در جهت کاهش دوره رشدی ،کاهش
مصرف آب ،تعدیل خســارت آفات و بیماریها ،تولید محصول ســالم و زودرس
کردن محصول با توجه به نیاز بازار ،توزیع انواع نهادهها شــامل کود ،ســم ،بذر،
ســوخت ،سبوس ،ذرت ،ســویا ،جو ،کارت زرد و تلههای فرمونی جلب آفات و...
در بین کشــاورزان ،دامداران باغداران و مرغداران ،پیگیری اجرای برنامهی ارتقاء
بهرهوری تولید در محصوالت کشاورزی بهویژه محصوالت راهبردی و اساسی در
جهت افزایش ضریب خوداتکایی و پایداری و اســتمرار خودکفایی در تولید این
محصوالت با بهکارگیری و تلفیق توان تخصصی کارشناســان مراکز تحقیقاتی،
مصرف بهینه نهادهها و کاهش هزینههای تولید و اقتصادی شــدن عملکردها از
جمله این فعالیتها میباشد.
وی همچنین ادامه داد :پیگیری اجرای برنامههای کشاورزی حفاظتی به صورت
کم خاکورزی و بیخاکورزی (کشــت مســتقیم) در جهــت کاهش تعداد تردد
ماشینآالت و فشردگی خاک مزارع ،حفظ
رطوبت خاک ،کنترل علفهای هرز ،افزایش
مادهآلــی و حاصلخیــزی خــاک و ارتقای
عملکرد و مقایســه آن با روشهای مرسوم
و ســنتی ،اجرای برنامههای متنوع ترویجی
شــامل کالسهــا و کارگاههای آموزشــی،
اجــرای مزارع تحقیــق -ترویجــی ،پروژه
ســیمیت (گندم بنیان) و انتخاب مشارکت
ارقام گندم ( )PVSدر بخشهای مختلف
زراعی ،باغــی ،دامی ،طیور ،ماشــینآالت،
آبیــاری و ،...پیگیری و اجــرای برنامههای
متنوع اصالحنــژادی شــامل چندقلوزایی،
همزمانســازی زایــش ،تلقیــح مصنوعی
و ،...پیگیــری تجهیز اراضــی باقیمانده به

سامانههای نوین آبیاری تحت فشار از محل اعتبارات بالعوض دولتی ( 85درصد)،
تکمیل پروژههای آب و خاک شــامل کانال آبرســانی و مرمت قنوات ،نوسازی
ناوگان ماشــینآالت کشاورزی و تجهیزات واحد تولیدی در زیربخشها از محل
تسهیالت مکانیزاسیون ،شناسایی ،تشکیل پرونده ،بازدید و صدور بیش از 1916
مورد پالک ماشینآالت کشــاورزی و پیگیری تکمیل پالکگذاری ماشینهای
فاقد پالک موجود شهرســتان ،معرفی بیش از  100پرونده تســهیالتی از محل
رونــق تولید در جهت خرید دام و تأمین ســرمایه در گردش واحدهای دامی به
ارزش بیش از  12077میلیون ریال بخش دیگری از فعالیتهای جهاد کشاورزی
شهرستان در حوزه کشاورزی میباشد.
اســماعیلی افزود :بازدید ،ارزیابی ،تشکیل پرونده ثبت در سامانه و معرفی به
بانک واحدهای دامی زراعی و ...خسارت دیده ناشی از بارشهای فروردین به
تعداد  6500واحد با همکاری اعضای کارگروه شهرستانی و پیگیری تأمین و
تخصیص اعتبار مورد نیاز برآورد شده در بخشهای مختلف ،تشکیل جلسات
متعــدد کارگروه امور اقتصادی و تولیدی ،ســرمایهگذاری ،رفع موانع تولید،
کشــتهای گلخانهای ،خرید گندم و ...در جهت شناســایی متقاضیان جدید
ســرمایهگذاری ،معرفی زمینههای ســرمایهگذاری ،رفع مشکالت واحدهای
تولیــدی در حال ایجاد ،نیمه فعــال و راکد با حضور مدیران مرتبط ،پیگیری
گازرســانی به واحدهای تولیدی در حوزه تولیدات دامی ،گیاهی و صنایع در
جهت کاهش هزینههای تولید و اســتفاده از انرژی پاک و ســالم ،پیگیری و
اخذ تأییدیه الزم از صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در خسارتهای ایجاد
شــده به محصوالت در طول ســال زارعی ،صدور مجوزهای فعالیت با هدف
ایجاد اشــتغال و تولید در زمینههای مختلف بخش کشاورزی نیز از عملکرد
جهاد در حوزههای مختلف است.
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پورمختار میگوید

توســعه و تعالي شهرســتان اولويت کاري نماينده مجلس است
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
اولویت کاري ماست.
محمدعلي پورمختار با اشاره به دریافت کمکهای ویژه برای کمیته امداد و سازمان
بهزیســتی ،تصویب قانون افزایش حقوق مددجویان این دو تشــکیالت ،کمک به
نیازمندان ،تأمین جهیزیه ،آزادی زندانیان به تعداد بیســت هزار نفر ،به تشــریح
اقدامات پرداخته و ادامه داد :آغاز نهضت آســفالت در امور شهر و روستاها با اخذ
 ۱۵۰هزار تن قیر رایگان معادل  ۳میلیون تن آسفالت ،بیسریزی  230روستا ،آغاز
آســفالت فاز دوم ،اصالح قانون ارزش افزوده و افزایش بودجه شهرداریها ،افزایش
بودجه دهیاریها ،اخذ ماشــینآالت راهسازی ،آتشنشانی ،کمپرسی برای حمل
زباله های شــهرداری ،تمدید وامها ،بخشودگی وامها ،بخشودگی جریمهها ،تأمین
 ۸۵درصد هزینه آبیاری بارانی که در دو شهر  ۹۰درصد اراضی دارای آبیاری بارانی
هســتند ،پیگیری افزایش قیمت تضمینی گندم و چغندرقند و پرداخت به موقع
مطالبات کشــاورزان ،افزایش قیمت سیبزمینی برای کشاورزانی که یک میلیون
تن در حال تولید هســتند ،پیگیری افزایش قیمت ســیر ،پیگیری افزایش سطح
گلخانهها و تعداد  ۲شــهرک گلخانهای در کوریجان و مهاجران تصویب شــده و
در حال اجراســت ،تصویب شهرک صنایع غذایی ،اجرای طرح ایجاد شهرکهای
خاص نگهداری دام در دو شهرســتان ،پیگیری کنترل کود شــیمیایی ،ســم بذر
و توزیع عادالنــه آنها ،توزیع تراکتور و دنبال بندها بــا وام ارزان قیمت به بانک
کشــاورزی ،پرداخت وامهای کشــاورزی و باغداری و دامداری به تعداد  ۱۰هزار
فقره ،تصویب پرداخت تســهیالت از صندوق توســعه ملی برای آبیاری قطرهای،
پیگیری پرداخت مشــوق صادری محصوالت کشاورزی اعم از سیب و سیبزمینی
به مقدار  ۱۰۰میلیارد تومان ،کمک به ســاخت انبارهاو ســردخانههای مورد نیاز
در دو شهرســتان ،پیگیــری صنایع تبدیلی الوند ،حمایت از ســاخت دو کارخانه
صنایع تبدیلی ســیبزمینی در شهرستان بهار ،پیگیری ساخت  ۵کارگاه سرب و
دســتهبندی محصوالت کشاورزی در دو شهرستان ،پیگیری حل مشکالت تأمین
گازوییل تراکتورها و موتورهای آب کشاورزان ،پیگیری جهت برقرسانی چاههای
برق کشاورزی ،حمایت از تاسیس انبار نگهداری گندم در گلتپه و شیرینسو ،حل
مشــکالت مربوط به آب کشــاورزی فاقد پروانه از ديگر اقدامات صورت گرفته در
راستاي توسعه شهرستان بوده است
وي در حوزه صنایع و شهرکها گفت :پیگیری حمایت از حل مشکالت یک واحد

مشاور امور بانوان نماينده در مجلس

زنان توانمند در توسعه
جامعه نقش اساسی دارند
نيمي از جمعيت دنيا را زنان تشکيل ميدهند 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 گفتوگو با همدان پيام با بيان
اين مطلب گفت :،در حوزه فعاليت بانوان در جامعه دو برنامه اساســی را دنبال
میکنیــم که در مرحله اول از طریق دفتر نماینده به طور جد پیگیر گردش کار
زنان فعال در حوزه اقتصادی بوده و ســعی شده است برای این دسته از زنان که
خود مبدع فعالیت اقتصادی بودهاند با پیگیری امور اداری آنها بخشــی از فرایند
بروکراســی که محل اصلی حرکت اقتصادی است برای فعاالن اقتصادی تسهیل
شــود و از طریق دفتر نماینده همواره هماهنگیهای بسیاری با ادارات مختلف
برای تسهیل کار مراجعین کارآفرین زن صورت گرفته و خواهد گرفت.
زيبا نوري ادامه داد :قصد داریم فراخوانی در سطح حوزه انتخابیه داده و از تمامی
بانوانی که در زمینه اقتصادی فعال بوده یا طرح و برنامه دارند با مراجعه به دفتر
نماینده مشــکالت اداری یا بودجه کار خود را گزارش و پس از بررسی برای حل
مشــکالت دارای توجیه اقتصادی با ادارات مربوطه رایزنیها را به انجام برسانیم.
هچنين با رایزنی با اساتید و هماهنگی با برخی از بنگاههای کارآفرین و مشارکت
بخشداریها کالسهای مصاحبه کارآفرینی را در سطح روستاهای حوزه انتخابیه
برای بانوان برگزار کنیم و با اســتفاده از اســاتید مجرب شیوههای نوین ساده و
پربازده درآمدزایی با عنوان بانوان بهویژه بانوان روستایی آموزش داده شود.
وي تاکید کرد :باید در حوزه توانمندسازی و اشتغال بانوان نیز فعالیتهای مهم
و چشــمگیر صورت بگیرد .برگزاری فعالیتهای فرهنگی نیز از ضروریات حوزه
بانوان اســت .زمانی موفقیتهای بانوان در حوزههای مختلف را شــاهد خواهیم
بود که در حوزه فرهنگ حضور پرشــور و فعالی داشته باشیم و زیربنای تمامی
فعالیتها اجرای کارهای فرهنگی است

تولیدی در شــرکت شــهرک صنعتی ویان ،بهاران ،اللجین ،پیگیری تاسیس دو
کارخانه فوالد دژپل ارین ،الیاف شیشهای ،فوالد راد ،پروسیلیس در شهرک صنعتی
ویان ،پیگیری و حمایت از ساخت نیروگاه خورشیدی در شهرستان کبودراهنگ،
پیگیری و راهاندازی شهرکهای صنعتی اللجین صالحآباد ،دهکده سفال اللجین،
خوشه صنعتی کردآباد ،خوشــه صنعتی دستجرد بهار ،خوشه صنعتی شوریجات
مهاجــران ،ماشــینآالت زاغه ،حمایــت از راهاندازی شــهرکهای دانش بنیان،
قطعهســازی و صنایع الکترونیکی در دو شهرستان ،پیگیری ایجاد شهر ماشین در
شهر بهار اشاره کرد.
نماينده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شــوراي اســامي به اقدامات صورت
گرفته در حوزه اشــتغالزایی در شهرســتان پرداخت و گفت :تسریع پرداخت یک
و نیم میلیارد دالر از صندوق توســعه ملی برای اشتغالزایی روستایی که سهم دو
شهرســتان بهار و کبودراهنگ در این ســالها بیش از  ۶۵۰میلیارد تومان بوده و
 ۶۵۰۰شغل ایجاد شــده ،معرفی  ۱۰هزار نفر از متقاضیان وام های خوداشتغالی
به بانکها ،حمایت از  ۲۰۰۰نفر از فعاالن در مشاغل خانگی اعم از کیف و کفش،
جوراب ،خیاطی ،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 ميتوان به آســفالت راههای دو شهرســتان به طول
 ۲۶۰کیلومتــر ،روکش راههای دو شهرســتان به طــول  ۳۱۰کیلومتر ،پیگیری،
تصویــب ،ایجاد و تعریض جاده خلعتآباد به کبودراهنگ ،پیگیری و تکمیل جاده
چهار بانده کبودراهنگ -شــیرین سو به قیدار ،پیگیری ساخت خط آهن همدان،
کبودراهنگ شیرینسو به زنجان که در طرح مطالعاتی مصوب شده ،تصویب ارتقای
جاده کبودرآهنگ سوباشــی ،تصویب تعریض جاده بهار اللجین و کوریجان ،اخذ
بودجه جهت نصب نیوجرسی و روشــنای به طول  ۱۲کیلو بین دوراهی پایگاه تا
کبودراهنگ ،تصویب اجرای زیرگذرهای گلتپه ،ســردارآباد ،آبرومند و نهالستان
بهار که بخشی در حال اجراســت ،طرح تعریض جاده اللجین ،طاهرلو و کوهین،
طرح تعریض جاده مهاجران ،طرح ســاخت جــاده مهاجران مزرعه مهدیآباد که
مطالعات آن صورت گرفته ،طرح تعریض جاده صالحآباد و حســن قشالق تصویب
شده اســت ،آسفالت جاده فرعی ناصرآباد به زینآباد ،آسفالت جاده فرعی کوهین
به اللجین ،آســفالت جاده فرعی بهادربیک به جاده مهاجران که انجام شده است،
نصب نیوجرســی و طرح روفوژ جاده بهار و اللجیــن و رفع نقاط حادثهخیز جاده
حسینآباد -اللجین به سمت پلیسراه اشاره کرد.
پورمختــار تصویب تامین ســی تی اســکن برای بیمارســتان امــام رضا(ع)

کبودراهنگ به مبلغ  ۳میلیارد تومان ،تصویب ســاخت اورژانس بیمارســتان
امام رضا(ع) با هزینه یک و نیم میلیارد تومان ،ســاخت خانههای بهداشت در
مناطق مورد نیاز دو شهرســتان با هزینه  ۱۰میلیارد تومان ،تامین تجهیزات
مــورد نیاز در مراکز درمانی در دو شهرســتان با هزینــه  ۲۰میلیارد تومان،
ســاخت بیمارســتان آیتا ...بهاری با هزینه  ۶۵میلیارد تومان ،ساخت مراکز
جامعه ســامت در شــهر گلتپه ،شیرینســو ،صالحآباد ،اللجین ،مهاجران و
بهار با هزینه  ۱۵میلیارد تومان ،تامین آمبوالنس برای مراکز درمانی ،ســاخت
درمانگاه تامین اجتماعی بهار که مصوب شــده و در حال اجراســت ،تصویب
ساخت درمانگاه تامین 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
دانشآموزان کبودراهنگ ،ســاخت ســالنهای کوهیــن ،داقداقآباد ،ایدهلو،
مهاجران ،زاغه ،پورلو ،گنجتپه کــه در مجموع با هزینه  ۱۵میلیارد تومان در
حال اجراست ،تامین تجهیزات برای سالنها اعم از گرمایش ،سرمایش ،تشک،
تشک کشتی ،تشک تاتامی ،کمک به ورزشکاران و قهرمانان ورزشی ،کمک به
هیأتهای ورزشــی بالغ بر  ۲میلیارد تومان تا به امروز صورت گرفته ،حمایت
از جشنوارههای ورزشی پیادهروی همگانی در دو شهرستان ،تامین بستههای
ورزشــی برای ورزشکاران بهویژه برای روســتاها مثل توپ ،تور ،لباس و لوازم
ورزشی ،میز تنیس به تعداد  ۱۰فقره میباشد.

وی ادامــه داد:
در
تســریع
راهانــدازی هر چه
زودتر پارک بانوان
در شهرســتانهای
بهار و کبودراهنگ
مهمتریــن
از
برنامههــای مهــم
بنده اســت که در
این راســتا نماینده
محتــرم نیــز بــه
شــدت پیگیــر
اجرایی شدن هرچه
ســریع این برنامه
میباشد .راهاندازی
ایــن پارکها در جهت ایجاد نشــاط و شــادی در بین بانــوان تاثیر فراوانی
داشــته و امیدواریم که فعالیتها و پروژههای ویژه با نام با تعداد بیشــتری
در شهرســتانها اجرایی شود .توانمندســازی بانوان در زمینههای اجتماعی،
سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی از جمله اولویت های ما در شهرستانها هست
و خواهد بود.
نوري همچنين خاطرنشان کرد :بخش کارآفرینی و اشتغال زنان نیز از مهمترین
اولویتها است که باید به طور ویژهای بررسی و رسیدگی شود .اگر زنان اشتغال
ثابت و پایداری داشــته باشــند میتوانند موفقیتهای خود را در حوزه اشتغال
بیشتر نشان دهند و مسئوالن نیز باید به ظرفیتها به طور ویژهای توجه داشته
باشــند .در اين راســتا برگزاری کالسهای آموزش خانواده ،مشــاوره ،تشکیل
برنامههای عمومی ،سمینار همایش برای حضور مثبت بانوان ،رایزنی با بهزیستی
و کمیته امداد برای وضعیت معیشتی اقتصادی وضعیت خانوادگی زنان سرپرست
خانــوار از برنامههای اصلی دفتر نماینده مردم بهار و کبودراهنگ میباشــد .در
زمینه آســیبهای اجتماعی نیز دفتر نماینده در نظــر دارد کمیتهای با حضور
بانوان فعال در حوزه آســیبهای اجتماعی زیر نظر بهزیســتی و در قالب طرح

امداد و اورژانس بهزیســتی تشکیل داده و به طور مرتب سرکشی و رصد از زنان
سرپرســت خانوار و خانوادههای آنها را انجام داده و به عرض نماینده بهزیستی و
معاونت زنان استانداری برساند.
بايد توجه به نياز جامعه زنان روستایی در اولویت باشد
نوري درادامه با بيان اين مطلب گفت :توجه به زنان روستایی باید مورد تاکید و
توجه قرار گیرد و برای توانمندسازی بانوان روستایی که زحمتکش ترین بانوان
جامعه هســتند بایستی به لحاظ علمی فرهنگی و اقتصادی تالش شود .مشاغل
خانگی (فرش بافی) و سایر فعالیتهایی که میتواند خانواده ها و زنان روستایی
را توانمند سازد توسعه يابد و بايد در اين راستا برنامههاي مختلفي اجرا شود.
وي خاطرنشــان کرد :یک جامعه توسعه یافته تنها این نیست که جمعیت آن
از اشتغال مسکن خدمات مربوط به امور شهری برخوردار باشند بلکه در جامعه
توســعه یافته تعادل ارائه مشــکالت زنان و دختران روســتاها شناسایی و حل
میشود .در همین راستا با حضور در روستاهای دو شهرستان مسائل و مشکالت
مرتبط با بانوان آنها بیش از ســایر نقاط است ،بازدید میکنیم .در این بازدید از
نزدیک با مسائل و مشکالت بانوان ساکن در نقاط روستایی و حاشیه نشین آشنا
شده و تا جای ممکن برای حل و فصل آنها اقدام میکنیم.
نــوری افزود :در این بازدیدها از نزدیک به توســعه کســب و کارهای خانگی و
کارآفرینــی بانوان نیز کمک خواهیم کرد و موانع پیشروی آنها را از میان برمی
داریم .برای پیگیری و حل مشــکالت پس از بازدیــد ،ارتباط با دهیاران تا حل
مســائل مربوطه ادامه خواهد داشــت ،زنان روستایی قسمت زیادی از مشکالت
زندگی را به دوش میکشــند بنابراین باید از آنها حمایتهای بیشتری به عمل
بیاوریم .مشــاور امور بانوان نماينده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شوراي
اســامي درپایان گفت :به جاســت از حمایتهای بیدریغ نماینده 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
ایجاد کردهاند و در راســتای ارتقای جایگاه زن در استان گام برمیدارند ،تقدیر
و تشــکر کنيم .حضور بانوان فرهیخته در عرصه مدیریتی نشان از استعدادهای
سرشــار ،گواه ،تهعد و ایمان این بانوان بوده و استفاده مطلوب و بهینه از مجال
ارزشمندی اســت که به برکت انقالب اسالمی برای بروز و ظهور توانمندیهای
زنان در اجتماع فراهم شدهاست.
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 120اثر تاریخی و گردشگری کبودراهنگ
در فهرست ثبت ملی
بزرگترین غار آبی جهان ،روســتای گردشــگری اکنلو با قنات فعال و
پرآب ،تاالب شیرینســو ،حمامهای تاریخی ،خانههای بومگردی روستای
سراب و بسیاری جاذبههای گردشگری و تاریخی فرهنگی دیگر کبودراهنگ
را به قطب توریستی استان تبدیل کرده است .شهرستان کبودراهنگ دارای
 233اثر تاریخی و گردشــگری است که  120اثر آن به ثبت ملی رسیده و
کبودراهنگ را از شهرستانهای توریستپذیر استان نموده است.
رئیــس اداره میراث فرهنگی کبودراهنگ در گفتوگو با همدانپیام ضمن
گرامیداشــت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر با اشاره به
زیرساختهای گردشگری شهرستان گفت :در راستای ارتقای زیرساختهای
گردشگری شهرستان و جذب توریست اقدامات گستردهای صورت میگیرد
که از آن جمله میتوان به ساخت و توسعه خانههای بومگردی اشاره کرد که
همزمان با هفته دولت در شهرســتان خانه بومگردی در زمینی به مساحت
 2هزار مترمربع شــامل  17واحد اقامتی و رستوران سنتی با هزینهای بالغ
بر  600میلیون تومان و ایجاد اشتغال برای  4نفر به بهرهبرداری رسید.
مهدی غالمی بهرهبرداری از  4پروژه عمرانی در حوزه گردشگری شهرستان

غار جهانی علیصدر

با اعتباری بالغ بر  10میلیارد ریال از برنامههای هفته دولت در کبودراهنگ
خواند و ادامه داد :بهرهبرداری از خانه بومگردی خان قاالن با  6000میلیون
ریال اعتبار ،بهرهبرداری از حمام تاریخی باشقورتران با  2060میلیون ریال،
بهرهبــرداری از حمام تاریخی روســتای داقداقآباد با  1900میلیون ریال
اعتبار و بهرهبرداری از امامزاده عبدا ...روســتای مسجدین با  107میلیون
ریال از آن جمله است که با تعمیر و بازسازی و مرمت این بناهای تاریخی
در شهرستان آماده پذیرش مسافران و گردشگران میباشد.
وی ادامه داد :در راستای ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری و صنایع دستی
شهرستان پرداخت تسهیالت اشــتغالزا از برنامههای این اداره است که در
ســال  97و  98برای  65نفر از متقاضیان تسهیالت اشتغالزایی با اعتباری
بالغ بر یک میلیارد و  400میلیون تومان در زمینههای صنایع دستی ،ایجاد
کارگاه هنری ،ساخت خانههای بومگردی و ...پرداخت شده است.
وی گفت :در حال حاضر بیش از  2هزار نفر از جمعیت شهرستان در حوزه
صنایع دســتی و مشــاغل خانگی این صنایع از جمله نقاشی روی سفال،
قلمزنی روی مس ،چرمکاری ،رودوزی الحاقی ،گردشــگری و ...فعالاند که

موزه پرشور بالتازار در اکنلو

موزه فسیل های  20میلیون ساله

خانه بومگردی

برای توسعه صنایع دستی و افزایش اشتغال برگزاری دورههای آموزشی از
برنامههای دیگر این اداره اســت که  8دوره آموزشی مختلف برای بیش از
 300نفر از عالقهمندان برگزار شده است.
غالمی گفت :در ســالجاری غذای محلی آش غازیاقی در میراث ناملموس
به ثبت رســیده است که این روند برای آثار ملموس و غیرملموس تاریخی
شهرستان ادامه دارد تا در آینده شاهد ثبت تمام آثار تاریخی در کبودراهنگ
باشیم.
وی پیگیری ثبت و مرمت خانه تاریخی روســتای عینآباد و حمام تاریخی
شیرینسو ،برگزاری کالسهای آموزشی ،ایجاد و توسعه خانههای بومگردی
را از برنامههای در دست اقدام این اداره خواند و گفت :از آغاز سال تاکنون
بیش از  700هزار نفر از جاذبههای گردشــگری شهرستان دیدن کردهاند
که بیشــترین بازدید از غارعلیصدر و باغ وحش علیصدر بوده است و آورده
این مســافران به شهرستان بیش از  35میلیارد تومان بوده است .همچنین
از آغاز ســال تاکنون برای  120نفر در حوزه گردشــگری و صنایع دستی
اشتغال ایجاد شده است.
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رئیس آبفار شهرستان خبر داد

 8پروژه آبرســانی با اعتباری بالغ بر  65میلیــارد ریال در هفته
دولت به بهرهبرداری رسید

همزمــان با هفته دولت 8 ،پــروژه با اعتباری بالغ بر 65
میلیارد ریال 62 ،میلیــارد ریال از اعتبارات ملی و  2میلیارد
ریال از اعتبارات اســتانی هزینه شده و جمعیت  9252نفر به
بهرهبرداری رسید.
رئیس آبفار شهرســتان کبودراهنگ با تبریک هفته دولت با
اشاره به اجرای پروژه فاز اول مجتمع عظیم دره (در روستای
حســن آباد ،چالهکند و علیصدر) با اعتباری بالغ بر  4میلیون
و  200هــزار ریال و جمعیــت  1820نفر ،گفت :اجرای خط
انتقال با لوله  GRPو پلی اتیلن به طول  26کیلومتر ،نصب
شیرآالت مورد نیاز  38مورد ،حفر و تجهیز چاه و فنسکشی
محوطه ،نصب دســتگاه قلــه متری و مانیتورینگ و شــیر
فشارشکن و اصالح خط پمپاژ  3000متر از اقدامات آبفار این
شهرستان است.

الزم به ذکر است پروژه مذکور  12سال خواب
داشــته و در سال  1396اســتارت خورده و با
تأییدات خداوند متعال و مساعدت و همکاری
مدیران استانی و شهرستانی فاز نخست پروژه
اجرایی شد.
باقر پورقاسمی به اجرای پروژه آبرسانی مجتمع
آقکند در روســتاهای عبدالمومــن ،قادرآباد
و اوزوندره با اعتبــاری بالغ بر  2میلیون ریال
و جمعیت  3435نفر اشــاره کرد و گفت :این
پروژه اجرای خط انتقال با لولههای پلی اتیلن
به طول  10کیلومتر ،ساخت مخزن بتنی 500
مترمکعبی و فنسکشی محوطه ،حفر و تجهیز
چاه و فنسکشی محوطه را شامل میشود.
وی اجرای پروژه آبرسانی به روستای دستجرد
با اعتباری بالغ بر  3500میلیون ریال و جمعیت
 2062نفر اعالم کرد و گفت :حفر چاه مکانیکی
به عمق  127متر ،تجهیز جاده و فنسکشی به
طــول  80مترمربع ،اجرای خط پمپاژ به طول
 30متــر با نصب شــیرآالت ،اجرای خط برق
زمینی بــه طول  200متر ،نصب تابلو برق 30
کیلووات ،نصب الکتروپمپ شناور  22کیلووات ،نصب دستگاه
کانکس دوقلــو و تله متری و مانیتورینگ از دیگر اقدامات در
روستای دستجرد بوده است.
پورقاسمی با اشاره به اجرای پروژه آبرسانی به روستای قهورد
علیا با اعتباری بالغ بر  500میلیون ریال و جمعیت  934نفر
نیز گفت :نصب و راهاندازی دســتگاه آب شیرینکن و خرید و
نصب دستگاه برداشت آب از جمله اقدامات بوده است.
رئیس آبفار شهرستان کبودراهنگ در ادامه به عملکرد شرکت
آبفار در شــش ماهه  1398نیز اشاره کرد و افزود :با توجه به
کمبود آب روســتاهای آقتپه و کسالنقیه عملیات حفر چاه
دستی نیمه عمیق با مبلغ  590میلیون ریال اعتبار انجام شد
و در مجتمع عظیم دره فاز دوم اجرای خط انتقال با لولههای

پلی اتیلن با قطــر  250و  200میلیمتر به طول  6100متر
انجام شده است.
وی ادامــه داد :اجــرای عملیات شــبکه توزیع آب شــرب
روستاهای اوریاد و عینآباد جمعاً به طول  5500متر با نصب
و استانداردسازی انشعابات به مبلغ هفت میلیارد ریال از محل
اعتبارات ملی انجام شد .همچنین شبکه توزیع روستای روعان
به طول  10کیلومتر در حال اجراست.
وی خاطرنشــان کرد :با توجه به کمبود آب شــرب روستای
عبدلآباد تجهیز و راهاندازی چاه شــماره سه که سال گذشته
حفر شــده بود با صرف اعتبار  480میلیون ریال از اعتبارات
استانی عملیاتی شد.
پورقاســمی با بیان اینکه در راســتای افزایش دبی آب و رفع
افت فشار آب عملیات الیروبی چاه در روستاهای گمین قلعه،
ناصرآباد ،چورمق ،شــیخ جراح ،سرایجوق و امیرآباد با اعتبار
 560میلیون ریال انجام شد و اقدام به نصب و راهاندازی و تعمیر
اساسی سه دستگاه آب شیرینکن به مبلغ  1100میلیون ریال
انجام شده است ،افزود :در راستای جلوگیری از هدر رفت آب
عملیات تعمیر مخازن زمینی و هوایی در هفت روستای کلیک،
مبارکآباد ،آقتپه ،پرورق ،کردآباد ،داقداقآباد ،بشیک تپه با
مبلغ  480میلیون ریال و عملیات اصالح و توســعه شبکه در
روستاهای طراقیه ،چاله کند ،خلعتآباد ،کردآباد ،داقداقآباد و
قباقتپه به طول  5و نیم کیلومتر با اعتبار صرف شده مبلغ سه
میلیارد ریال انجام شده است.
پورقاسمی با اشــاره به انجام تعمیرات موردی شبکه توزیع و
رفع حوادث شکستگی و نشــتیها تعداد  1080مورد ،گفت:
در راســتای اســتفاده از تکنولوژیهای نوین در گندزدایی و
بهداشتی نمودن آب شــرب نصب  14دستگاه کلرزن مایعی
در روســتاهای سطح شهرستان با اعتبار  800میلیون ریال از
اعتبارات استانی انجام شد.
وی افزود :انجام نمونهبرداری میکروبی  636مورد ،نمونهبرداری
شــیمیایی  133مورد ،تعمیرات اساســی و جزیی دســتگاه
کلریناتــور  148مــورد ،توزیع پودر پرکلریــن مقدار 3625

کبودراهنگ  40هزار مشترک گاز دارد

رئیس شــرکت گاز شهرســتان کبودراهنگ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت با بیان اینکه از مجموع  126روستای
دارای ســکنه شهرستان  124روســتا از نعمت گاز برخوردارند به طوری که این
شهرستان بیش از  40هزار  211مشترک گاز دارد ،گفت :همزمان با هفته دولت
گ گازرسانی به روســتای قلیآباد که از مناطق گردشگرپذیر
در شهرســتان کلن 
بخش مرکزی کبودراهنگ است زمین خورد.
سیدمحمدحسین نبوی ادامه داد 5100 :متر خط بین روستایی و  300متر شبکه
داخل روســتا و تعداد  18انشعاب از مشخصات فنی این پروژه گازرسانی است که
 320میلیون تومان هزینه برآورد شده این پروژه است و عملیات اجرایی این پروژه
به زودی آغاز خواهد شد که امیدواریم تا پایان سال شاهد بهرهبرداری از گازرسانی
این روستا باشیم.
وی با اشــاره به اینکه از ســال  1372گازرسانی به شهرســتان آغاز شده است
تاکنون بیش از  3شهر این شهرستان و  124روستای آن از نعمت گاز برخوردار
شــدهاند به طوری که در حال حاضر  100درصد جمعیت شهری و
 99درصد از جمعیت روستای از نعمت گاز سالم برخوردارند ،ادامه
داد :تمام مناطق شــهر کبودراهنگ ،شیرینسو و گلتپه و مجموع
 124روستای شهرستان گازدار هستند که شامل  52روستای بخش
مرکزی  46روســتای بخش گلتپه و  26روستای بخش شیرینسو
میباشــد و گازرسانی به  4روســتای زیر  20خانوار این شهرستان
نیز در دســت اقدام است که به زودی این روستاها نیز از نعمت گاز
بهرهمند خواهند شد.
نبوی خاطرنشــان کرد :در حــال حاضر تعداد مشــترکین گاز این
شهرســتان بیش از  40هزار و  211مشــترک است که از این تعداد
 8072مشترک شهر کبودراهنگ 927 ،مشترک شهر گلتپه و 807

مشترک شهر شیرینسو را شامل میشوند.
همچنین تعداد مشترکین بخش مرکزی در حوزه خانگی ،تجاری و صنعتی بیش از
ش گلتپه  6856مشترک و در بخش شیرینسو
 25هزار و  386مشترک و در بخ 
 6133مشــترک میباشــد که در مجموع  38هزار و  357مشترک شهرستان را
مشترکین  3بخش شیرینسو ،گلتپه و مرکزی تشکیل میدهند.
نبوی با اشــاره به طول و مساحت شبکههای گازرسانی ایجاد شده در شهرستان
گفت :طول شــبکه ایجاد شده از نوع شبکههای فوالدی  408کیلومتر شبکههای
پلیاتیلن  785کیلومتر بوده است و همچنین  153کیلومتر از این شبکهها شهری
و  1038کیلومتر را شبکههای روستایی تشکیل میدهند.
وی همچنین ادامه داد :در حال حاضر تعداد  10مورد  CGSعمومی و تعداد سه
مورد  CGSصنعتی و  68مورد  TBSو  38مورد  TBSصنعتی و  1619مورد
شیرگاز در سطح شهرستان فعال است.
مدیر شرکت توزیع گاز شهرستان در پایان با اشاره به بدهی  11/5میلیارد تومان

کیلوگرم ،تعویض کپسول گاز کلر  34مورد ،تعمیرات تابلو برق
 123مورد بوده است
رئیس آبفار شهرستان کبودراهنگ با اشاره به تعویض و نصب
الکتروپمپ شناور و طراحی مهندسی مجدد  36مورد در 22
روســتا با مبلغ هزینه کرد  14میلیــارد ریال ،فروش و نصب
انشــعاب خانگی  216مورد ،تعویض کنتور خراب مشترکین
 88مورد ،بیان کرد :بدهی مشترکین به شرکت آب و فاضالب
روســتا مبلغ  11میلیارد و  168میلیــون و  524هزار و 608
ریال میباشد و تعداد  124مورد انشعابات غیرمجاز کشف شده
که در این راستا تعداد  85مورد مجاز شده و مابقی قطع و به
مراجع قانونی ارجاع شده است که از روستاییان عزیز استدعا
دارم در مصرف آب صرفهجویی کــرده و با پرداخت به موقع
آببها ما را در خدمترسانی هر چه بیشتر یاری کنند.

مشــترکین بــه این
شــرکت گفــت :در
مجموع مشــترکین
 3بخــش خانگــی،
صنعتــی و عمومــی
شهرســتان بیــش
از  11/5میلیــارد
تومان به این شرکت
بدهکارانــد کــه بــا
پرداخت بــه موقع و
درست هزینه مصرفی
خــود میتواننــد
شهرستان و روســتاهای فاقد گاز را یاری کنند تا آنان نیز از این نعمت برخوردار
باشــند .نبوی گفت :بیش از  4/5میلیارد تومان مطالبات این شرکت از مشترکین
حوزه مصرف خانگی در بخش مرکزی یک میلیارد تومان در بخش شیرینســو و
یک میلیارد تومان نیز در بخش گلتپه است.
همچنین در حوزه مصارف صنعتــی نیز میزان بدهی بخش مرکزی  1/5میلیارد
تومان بخش شیرینســو و  19میلیون تومــان و بخش گلتپه  26میلیون تومان
است.
وی افزود :در حوزه مصارف عمومی یک میلیارد و  780میلیون و مجموع  5جایگاه
ســوخت  CNGشهرستان نیز یک میلیارد و  700میلیون تومان به این شرکت
بدهکارند که امیدواریم هر چه زودتر نسبت به پرداخت مطالبات این شرکت اقدام
نمایند تا این شرکت بتواند خدمات بهتر و بیشتری به مشترکین و روستاهای فاقد
گازرسانی ارائه دهد.
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رئیس شرکت آب و فاضالب شهری

 11میلیارد هزینه شبکه و انشــعاب فاضالب مناطق
محروم شده است
رئیس شرکت آب و فاضالب شهری کبودراهنگ ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره شهیدان دولت رجایی و باهنر با اشاره به پروژههای عمرانی
این شــرکت گفت :با عنایت به لزوم اجرای شبکه فاضالب مناطق کمتر
برخوردار و بافت فرســوده عملیات اجرایی شــبکه و انشعابات فاضالب
مناطق کمتر برخوردار و بافت فرسوده عملیات اجرای شبکه و انشعابات
فاضالب این مناطق با اعتباری بالغ بر  11میلیارد ریال همزمان با هفته
دولت در این شهرستان آغاز شد .این پروژه شامل مناطق جامانده کلک
خیابان شهید باهنر ،بخشهایی از خیابان شهید دستغیب میباشد که به
طول بیش از نیم کیلومتر تحت پوشش شبکه فاضالب قرار میگیرند.
■ بدهی  13میلیاردی مشترکین به آبفای شهری
سیدامین شیخیزاده با اشاره به افزایش  2برابری بدهی مشترکین گفت:
مانده بدهی آببها و حق انشــعاب مشترکین شهرستان نسبت به سال
گذشــته بیش از  2برابر افزایش یافته است و این میزان به  13میلیارد
ریال رســیده اســت .با عنایت به لزوم پرداخت به موقع قبوض آببها و
بدهی حق انشعاب سنوات گذشته از مشترکین تقاضا میشود به منظور
بهرهمندی بیشتر از خدمات این امور ،نسبت به پرداخت به موقع بدهی
خــود اقدام کرده و ما را در خدمترســانی هر چه بهتر در ســالجاری
یاری کنند.
■ چاه آب شرب شهر گلتپه به زودی به بهرهبرداری میرسد
شــیخیزاده ادامــه داد :علیرغم بارش نزوالت جــوی در فروردین ماه
ســالجاری و با توجه به لزوم جلوگیری از بحران احتمالی ،افت فشار و
قطعیهای موضعی در سالهای آتی ،شرکت آبفای شهری کبودراهنگ

با هماهنگیهای صورت گرفته و تخصیص اعتبارات عمرانی به مبلغ 16
میلیــارد ریال اقدام به تملک زمین ،حفــاری ،اجرای خط برق و خرید
تجهیزات مرتبط با چاه جدید شــهر گلتپه کرده است که امیدواریم با
بهرهبرداری از این چاه در سالجاری مشکل کمبود احتمالی و افت فشار
آب در این شهر وجود نداشته باشد.
■ توان تولیدی خط انتقال شیرینسو  2برابر میشود
مدیر آبفای شــهری کبودراهنگ خاطرنشان کرد :با توجه به افت منابع
آبهای زیرزمینی و افزایش مصرف مشــترکین در سالجاری در شهر
شیرینسو شاهد افت فشار و قطعیهای موضعی در این شهر بودهایم که
در راستای تأمین آب شرب مورد نیاز مشترکین و جلوگیری از قطعیها،
شــرکت آب با هماهنگی فرمانداری اقدام به حفاری ،تملک اجرای خط
برق و اجرای خط انتقال جدید به شــهر شیرینســو در  2فاز کرده که
اعتبار این پــروژه بالغ بر  21میلیارد ریال بوده اســت و با بهرهبرداری
از این طرح توان تولیدی شــبکه آبرسانی شــهر شیرینسو به  2برابر
افزایش خواهد یافت.
■ اعتبارات  480میلیونی آبفای کبودراهنگ
شــیخیزاده در پایان با اشــاره به اعتبارات هزینه شــده شرکت آب و
فاضالب شهری کبودراهنگ گفت :مجموع اعتبارات عمرانی هزینه شده
امور آبفای کبودراهنگ از اغاز سال تاکنون بیش از  480میلیون تومان
بوده است که امیدواریم با تخصیص اعتبارات جدید و پرداخت به موقع
هزینه آببها و حق انشعابات توسط مشترکین ،شاهد اجرای پروژههای
عمرانی بیشتری در سطح شهرستان باشیم.

10

ويژههفته دولت-شهریور1398

کسب مقا م های ورزشــی افتخاری برای شهرستان
رئیس اداره ورزش
و جوانــان شهرســتان
کبودراهنــگ ضمــن
گرامیداشــت یــاد و
خاطره شــهیدان دولت
رجایی و بــا بیان اینکه
شهرســتان
در
کبودراهنگ  32رشته
ورزشی فعال هستند و
ورزشکاران و بسیاری از
رشــتههای ورزشــی حائز مقامهای برتر بینالمللی ،ملی ،استانی و کشوری
هستند ،به مهمترین فعالیتهای ورزشی در این شهرستان اشاره کرد.
اعزام به مسابقات استانی و باالتر
اعزام به مسابقات دوچرخهســواری قهرمانی استان رشته کراس ،اعزام به
مســابقات والیبال انتخابی اســتان ،اعزام به مسابقات کشتی اوپن انتخابی
اســتان ،اعزام به مسابقات لوکس انتخابی استان ،اعزام به مسابقات والیبال
بانــوان ،اعزام به مســابقات جودو اســتعدادهای برتر ،اعزام به مســابقات
کبدی ،اعزام به مسابقات اســکیت سرعت ،اعزام به مسابقات لیگ استانی
ژیمناســتیک ،اعزام به مســابقات دو و میدانی قهرمانی کشــور ،اعزام به
تمرینات آمادگی مسابقات قهرمانی کشور اعزام به مسابقات رزمی انتخابی
استان ،اعزام به مســابقات روستایی جام خوشــهچین ،اعزام به مسابقات
کونگفو کشوری.
■ دعوت به اردوی تیم ملی
دعوت از ســعید غفاری به تیم دابانگ هندوستان ،دعوت به پنجمین اردوی
تیم ملی کبدی ،منتخب اســتعداد ملی برتر کشــور رشــته کبدی ،منتخب
استعدادهای برتر کشوری رشــته کاراته ،دعوت به ششمین اردوی تیم ملی
کبدی جوانان ،دعوت به نهمین اردوی تیم ملی کبدی جوانان.
عملکرد فعالیتهای روستایی عشایر
مسابقات فوتبال روســتایی جام نوروز ،مســابقات فوتبال محالت روستایی،
همایش پیادهروی (هفته جوان) ،همایش کوهپیمایی ورزشــکاران ،همایش
پیادهروی هفته سالمت و روز معلم ،همایش کوهپیمایی ورزشکاران در هفته
عقیدتی سیاســی ،پیادهروی ورزشکاران کونگفوتوآ ،مسابقه دوستانه فوتبال
پیشکسوتان استقالل تهران و قهورد علیا.
عملکرد فرهنگی و جوانان
جلسه کمیته تخصصی هفته جوان ،جلسه هماهنگی برنامههای هفته جوان،
مراســم تجلیل از  10نخبه جوان فرهنگی ورزشی (هفته جوان) ،جشن خانه
ژیمناستیک ،کارگاه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مهارتهای زندگی،

کمکرسانی جامعه ورزش و جوانان به سیلزدگان ،محفل انس با قرآن ،دیدار
با مادر شهید ورزشکار ،مراسم شــب قدر و عزاداری ،کارگاه بصیرت اجرایی،
کارگاه پدافند غیرعامل با موضوع آسیبهای فضای مجازی ،جشن روز دختر،
کارگاه پیش از ازدواج (عفاف و حجاب)
■ عملکرد فعالیتهای ورزشی
مسابقات تیراندازی با کمان هفته جوان ،مسابقات اسکیت سوم خرداد و مواد
مخدر ،مســابقات بسکتبال و تیراندازی ســوم خرداد و مواد مخدر ،افتتاحیه
مدرســه فوتبال ،جلسه هماندیشی با روســای هیأتهای ورزشی ،مسابقات
فوتسال ،همایش پیادهروی غدیر.
■ عملکرد شورای ورزش همگانی
همایش دوچرخهســواری (روز ملی بــدون خودرو) ،مســابقات دوگانه دو و
دوچرخهسواری ،کوهپیمایی ورزشکاران جودو ،مسابقات فوتبال جام زمستان
و مواد مخدر ،مســابقات پیالتس مــواد مخدر ،کوهپیمایــی بهبود یافتگان
مواد مخدر ،مســابقه پدر و دختر کرامت ،افتتاح نخستین ورزش صبحگاهی
(کرامت) ،مسابقات نشاط و تندرستی (عفاف و حجاب)
■ کسب مقامهای استانی ملی 98
کسب مقام در مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی استان ،کسب مقام سوم تیم
والیبال در مســابقات انتخابی استان ،کســب مقام سومی مسابقات آزاد اوپن
اســتان و کسب مقام سومی والیبال بانوان استان ،کسب مقام سوم مسابقات
کشــتی اوین جوانان ،کسب مقام سوم کبدی و دختران ،کسب مقام سوم در
مســابقات جودو استعدادهای درخشان انتخابی استان ،کسب مقام اول تیمی
مســابقات کبدی استان ،کسب مقام در مسابقات کشتی پیشکسوتان ،کسب
مقام اول در مسابقات دوچرخهسواری انتخابی استان رشته کراس ،مقام اول در
مسابقات دو و میدانی روستایی انتخابی استان (جام خوشهچین جاده سرعت).
کسب مقامهای ملی و فراملی
کسب مقام سوم مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی ،کسب مقام دومی مسابقات
قویترین مردان جهان ،کســب مقام در مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک
شســیتوریو توسط تیم طاسران ،کسب مقام سوم تیمی توسط تیم هاپکیدو،
کاراته قهرمانی کشور (هجدهمین دوره) ،کاراته قهرمانی کشور بسیج (بانوان).
■ میزبانیهای مسابقات ورزشی
 میزبانی مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی استان در اردیبهشتماه میزبانی هفته دوم مسابقات لیگ استانی ژیمناستیک مردادماه میزبانی روستایی جام خوشهچین انتخابی استان مردادماهمهمترین برنامههای هفته دولت اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ
 همایش پیادهروی مسابقات شنا مدیران -مسابقات بسکتبال

 برگزاری ورزش صبحگاهی افتتاح خانه ورزش روستایی حاتمآباد برگزاری مسابقات کاراته بانوان و تجلیل از خانواده شهید هادیعلی نقی پیادهروی طرح پارک گام (بانوان) اردوی تفریحی به امامزاده محسن همدان (بانوان) مسابقه آمادگی جسمانی بانوان اجرای اولین و دومین و ســومین و چهارمین هفته از طرح ملی تابستانه باورزش

رئیس راه و شهرسازی شهرستان خبر داد

اعتبار  275میلیارد
راه و شهرسازی در  5ماه نخست سال

رئیس اداره راه و شهرسازی کبودراهنگ با تبریک
هفته دولت با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی اداره راه
و شهرسازی ایجاد راه های اصلی فرعی و روستایی می
باشد و در حال حاضر تمام راههای روستاهای شهرستان
حداقل از یک راه دسترسی آسفالته برخوردارند از اعتبار
بیش از  275میلیارد ریال در پنج ماه نخست سال جاری
برای احــداث راه های اصلــی ،فرعی و روســتایی در
شهرستان کبودراهنگ خبر داد.
مجیدرضــا خدابندهلو بــا بیان اینکه ایجــاد راههای
روستایی همچنان ادامه دارد ،گفت :انجام پروژه بیس
و آســفالت راه روستایی شــیخ جراح به مسجدین به
طول  5/5کیلومتر و اجرای بیس راه روستایی زینآباد
به ناصرآباد به طول  3/5کیلومتر با اعتباری بالغ بر 40
میلیارد ریال صورت گرفته است که بخشی از عملکرد
این شــرکت در راستای توســعه ،ایجاد و تسهیل در
تردد راههای روستایی بوده است.
وی از اجرای  4پروژه ایجاد آســفالت و راه روستایی در
شهرســتان خبر داد و گفت :در حــوزه راههای اصلی 3
پروژه ایجاد راه در دســت اقدام است که هر  3از پروژه
کمربندی کبودراهنگ قیدار محسوب میشوند.

پروژه اول با  30درصد پیشــرفت فیزیکی از قطعه سوم
الف کمربنــدی کبودراهنگ -قیــدار در مرحله اجرای
بیسریزی اســت که به طــول  6/5کیلومتر با اعتباری
بالغ بر  140میلیارد ریال در حال انجام است .پروژه دوم
از قطعه ســوم ب کمربندی قیدار -کبودراهنگ اجرای
بیس و آسفالت این مسیر به طول  6کیلومتر با اعتباری
بالغ بر  70میلیارد ریال در مرحله قیرپاشی است که تا
ماه آینده تکمیل و زیر بــار ترافیک خواهد رفت .پروژه
سوم ســاخت زیرگذر (تقاطع غیرهمسطح نگارآباد) از
کمربندی شیرینسو با راه روستایی نگارآباد است که این
پروژه نیز با  50درصد پیشرفت فیزیکی با اعتباری بالغ بر
 35میلیارد ریال در حال انجام است.
رئیس اداره راه و شهرســازی شهرستان ادامه داد :پروژه
کنارگذر شیرینسو به طول  5/5کیلومتر و با اعتبار 60
میلیارد ریال نیز از دیگر پروژههای راهســازی است که
عملیات اجرایی آن به اتمام رســیده اســت و با تکمیل
دال تقاطع نگارآباد به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
خدابندلو در پایان با اشــاره به پروژههای در دست اقدام
این اداره ،گفت :آســفالت مسیر روســتایی زینآباد به
ناصرآباد از پروژههای در دست اقدام این اداره است.
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خدمات بیمارستان امام رضا تشریح شد

و یز یت هز ا ر بیما ر د ر روز
در هفته دولت امسال خانه بهداشت روستای مبارکآباد با اعتباری بالغ
بــر  200میلیون ریال و  50مترمربع افتتاح و به بهرهبرداری رســید که این
پروژه با همکاری مردم ،شوراها و بخشداری بوده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ ضمن گرامیداشت یاد
و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ،گفت :به زودی پایگاه سالمت شهری بعثت
نیز افتتاح و به بهرهبرداری میرسد که ساختمان این پایگاه توسط محمدعلی
شیرمحمدی خیر سالمت اهدا شده است.
علی احمدی در ادامه درباره بیماران ویزیت شــده بیمارســتان امام رضا(ع)
افزود :در این بیمارســتان در  5ماهه نخست امسال یک هزار و  200نفر در
هر روز ویزیت میشود که حدود  6هزار نفر میباشد و تعداد  100نفر نیز در
بخشهای جراحی ،زنان و زایمان ،بیماران چشمی ،ارولوژی ،داخلی ،اطفال،
روانپزشکی و قلب بستری شدهاند.
وی خاطرنشان کرد 18 :پزشک متخصص از جمله داخلی  3پزشک ،اطفال 2
پزشک ،زنان و زایمان  3پزشک ،جراح یک پزشک ،پیرانپزشک ،طب فیزیکی
یک پزشک ،پاتولوژی یک پزشــک ،قلب یک پزشک ،متخصص رادیولوژی
یک پزشک (صبح کاری) ،متخصص چشم یک پزشک ،ارولوژی یک پزشک
بیهوشــی دو پزشک در این بیمارســتان به مداوای بیماران میپردازند و در
زمینه متخصــص ارتوپد ،گوش و حلق و بینــی و متخصص جراحی مغز و
اعصاب متاسفانه مشکل نبود پزشک داریم و در بخش رادیولوژی نیز پزشک
تمام وقت نداریم.
احمــدی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین شــکایات
و اعتراضــات مردمــی دربــاره حضــور متخصــص رادیولــوژی در
بیمارســتان بــوده بــا رایزنیهــای انجــام شــده دو پزشــک نیمــه وقــت
در بیمارســتان امــام رضــا(ع) فعــال اســت کــه در مــرداد مــاه امســال
 894نفــر ویزیــت شــده ،از ایــن تعــداد  691نفــر بیمــاران ســرپایی
و  203نفــر بیمــاران بســتری بودهانــد امــا بــه دلیــل حجــم بــاالی
بیمــاران مراجعــه کننــده بــرای ســونوگرافی بیمارســتان بایــد بــرای
بیمــاران نوبتدهــی و زمانبنــدی انجــام میدهــد کــه در ایــن
زمینــه از فــرم تقاضامندیــم تــا بــا صبــر و حوصلــه پیــش برونــد تــا بــه
کار تمامــی آنهــا رســیدگی شــود.

وی همچنین افزود :با بخش خصوصی نیز رایزنیهایی انجام شده و به زودی
مطب سونوگرافی در کبودراهنگ دایر خواهد شد و بیماران میتوانند صبحها
بــا مراجعه به این مطب ســونوگرافی خود را انجام دهنــد و از آذر ماه نیز
سونوگرافی به صورت تمام وقت در خدمت مردم خواهند بود.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان کبودراهنــگ خاطرنشــان کــرد:
سیتیاســکن بیمارســتان امــام رضــا(ع) نیــز خریــداری شــده کــه بــه
دلیــل تحریمهــا وارد کشــور نشــده و بــه محــض ورود بــه کشــور بــه
بیمــاران خدماترســانی خواهــد شــد.
احمدی ادامه داد :متأسفانه فضای فیزیکی اورژانس پاسخگوی حجم باالی
مراجعات بیماران نیســت و به طور متوســط روزانــه  600بیمار هر کدام
حداقل با دو همراه به بیمارستان مراجعه میکنند .با توجه به اینکه ورودی
بیمارســتان از ورودی اورژانس است و برای مالقات بیماران بستری از این
قســمت تردد میشــود روزانه ورود و خروج بیمار در اورژانس بیمارستان
اتفاق میافتد.
ایــن اورژانــس نیاز به گســترش دارد که در مالقات با وزیر بهداشــت با
هماهنگی نماینده در مجلس مقرر شــد اعتباری را برای گســترش فضای
بیمارســتان تخصیص داده شــود .همچنین در مورد فضای محوطهسازی
بیمارســتان و تعمیــرات بخشهای مختلف بیمارســتان مجموعا مبلغ 9
میلیارد تومان دســتور از وزیر بهداشت اخذ شده که در این زمینه و برای
جذب این اعتبار پیگیری دانشگاه علوم پزشکی ،مدیریت شبکه ،فرمانداری
و نماینده در حال انجام است و با جذب اعتبار تا حدود زیادی از مشکالت
مرتفع خواهد شد.
وی افزود :با توجه به اینکه  30درصد پســتهای تخصصی بیمارستان بدون
تصدی میباشد از مسئوالن استانی تقاضامندیم تا در این زمینه نیز مساعدت
کنند.
احمــدی همچنین ادامه داد :برای اعزام بیماران بدحال این شهرســتان که
تقاضای امداد هوایی از استان انجام میگیرد و هزینه هر انتقال برای دانشگاه
علوم پزشــکی حدود  20میلیون تومان است .از آنجایی که جان بیماران و
مصدومان دولت بســیار با اهمیت است در صورت نیاز تقاضای امداد هوایی
میکنیم تا آنها برای درمان سریعتر به بیمارستانهای مجهزتری اعزام شوند.

رئیس شــبکه بهداشت و درمان کبودراهنگ افزود 3 :پروژه از جمله خدمات
جامع قباقتپه و قهورد و اورژانس  115شیرینسو که خدمات جامع قباقتپه
و قهورد  50درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و برای هر یک تاکنون 400
میلیون تومان هزینه شده اســت و یک میلیارد و  200میلیون تومان دیگر
نیز برای تکمیل هر یک نیاز است و اورژانس  115شیرینسو نیز  30درصد
پیشرفت داشته و برای تکمیل این پروژهها درخواست مساعدت از مسئوالن
استانی داریم.
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رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان میگوید

پروژه مهم ســاختمان اوقاف تهران به زودی به بهر ه برداری می رسد
ساختمان اوقاف کشــور با زیربنای  6هزار مترمربع یکی از امالک مرحوم
امیرنظام است که عواید آن در کبودراهنگ هزینه میشود.
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرســتان کبودراهنگ با گرامیداشت یاد و خاطره
شــهیدان دولت رجایی و باهنر بیان کرد :این ساختمان در دو بلوک هر کدام 4
طبقه در  6هزار مترمربع زیربنا واقع در تهران چهارراه ولیعصر میباشد و بزرگترین
موقوفه مرحوم امیرنظام اســت و در حال تعمیر میباشد که پس از تعمیر اجاره
ســاختمان به قیمت روز محاسبه و پرداخت میشــود و تأثیر بسیار زیادی در
فقرزدایی شهرستان خواهد داشت.
احمــد زارعی افزود :با توجه به اینکه این موقوفه مقید به شــهر کبودراهنگ و
روســتاهای شاوه ،احمدآباد ،نوآباد و ازوندره و  4روستای در رزن میباشد ،طبق
نیات واقف امکان هزینه در سایر روستاها وجود ندارد.
وی گفت :موقوفات کبودراهنگ جزو بزرگترین موقوفات کشور و بنا به گستردگی
نیات واقفین و کمکرســانی به بخش مختلف شهرستان نقش بسیار مهمی در
محرومیتزدایی دارد و عواید موقوفات امیرنظام که شــامل کمک به نیازمندان،
ایتام ،بیماران ،مدارس ،جهیزیه ،مساجد ،روضهخوانی سیدالشهداء ،ساخت حمام
به قفرا و ...هزینه میشــود و با توجه به اینکه موقوفات اداره امالکی در همدان و
تهران است ،اهمیت آن دو چندان شده است.
زارعی خاطرنشان کرد :موقوفات با توجه به نیات واقفان خیراندیش آثار و برکات
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بیشماری دارد و طی سالیان متوالی نسبت به رفع
نیازمندیها و کاســتیها در اجتماعات گوناگون مثمرثمر بوده است و سیاست
ســازمان اوقاف در سالهای اخیر مبنی بر سوقدهی نیات واقفان به کارکردهای
اجتماعی درباره دانشهای نوین در حوزه آموزشی ،درمان بیماران و علوم بنیادین
میباشد.
وی تأکید کرد :درباره احقاق حق نیازمندان و محرومان ما هیچ مالحظهای نداریم
و خواهشمندیم ادارات نسبت به پرداخت حق موقوفه خود اقدام کنند و در این
زمینه دادخواســتی نسبت به پرداخت موقوفه علیه فرمانداری به مراجع قضایی
اعالم شده لذا از مسئول ارشد شهرستان تقاضامندیم به منظور توسعه و پیشرفت
شهرســتان و کمک به محرومان نسبت به پرداخت حق موقوفه هر چه سریعتر
اقدام کنند.
زارعی افزود :نیروی انتظامی ،پایگاه هوایی شــهید نوژه ،فنی و حرفهای ،دارایی
و ...در پرداخت حق موقوفه همیشــه با اوقاف کبودراهنگ همکاری داشتهاند و
متأسفانه فرمانداری شــهرداری و چندین ادارات دیگر در پرداخت حق موقوفه
کوتاهی میکنند.
وی همچنین بیان کرد :روســتای چهار بالغ رزن که جزو موقوفه امیرنظام بوده
و دانشآموزان این روســتا در مدرسه کانکس تحصیل میکردند به همت اوقاف

کبودراهنگ و طبق نیات واقف مدرســهای دو کالسه در این روستا بنا نهاده شد
و درباره کمک به ایتام طی مراسمی  300کارت هدیه به مبلغ  60میلیون تومان
به مناسبت عید غدیر به آنها اهدا شد و امسال  1000سبد غذایی به نیازمندان
داده شــده ،به  400خانوار گوشت گرم توزیع شده و ایزوگام ،رنگآمیزی ،خرید
تجهیزات و زیرساختهای اساسی مدارس از دیگر اقدامات بوده است.
زارعی افزود :تعامل با گروههای جهادی ،بیماران ،نیازمندان و ســاخت  7منزل
مســکونی به ایتام در روســتاهای باغچه ،خبر ارضی ،ویان و ...و اعزام پزشک به
روســتاهای موقوفه حدود  1000نفر ویزیت شــدند و پزشک عمومی و کمبود
پزشک متخصص زنان و زایمان و قلب در این روستاها به مردم خدمت کردند و
داروهای رایگان نیز به بیماران تحویل شد.
وی در ادامه بیان کرد :امسال یک موقوفه خرید نیز به موقوفات کبودراهنگ اضافه
شــده که مربوط به مهدی الماسی یک ساختمان  800متری در بلوار مدرس با
زیربنای  200متر برای تبدیل به مسجد مجتمع فرهنگی اهدا شد که به ارزش
حدود  400میلیون تومان اســت و با توجه بــه اینکه این منطقه از مناطق کم
برخوردار اســت بنابراین تصمیم بر آن شــده که یک مجتمع فرهنگی با کمک
نهادهای مرتبط برای فعالیتهای ملی فرهنگی ایجاد شود.
رئیس اوقاف و امور خیریه کبودراهنگ به دیگر موقوفات در شهرستان کبودراهنگ
اشاره کرد که این موقوفات شامل موارد زیر است.
*موقوفه حاج علیمحمد حدادی حدود صد هکتار اراضی کشاورزی در روستاهای
طاســران با تمام ادوات و تجهیزات مانند چاه آب که وقف امور خیریه در همان
روستا شده است و نیات موقوفه شامل جهیزیه،
افطار ،روضهخوانی ،کمک به نیازمندان ،مدرسه
و دانشآموزان بیسرپرست است.
* موقوفه محبعلیئی یک واحد منزل مسکونی
با نیت واگذاری به نیازمندانی که قادر به اجاره
منزل نیستند.
*موقوفه غالمی یک فقره زمین به مســاحت
دو هکتار در روســتای آقبالغ با نیات مسجد
و روضهخوانی که از موقوفات منفعتی و دارای
درآمد است.
* در ســال  96حــدود  12موقوفه جدید در
شهرســتان ایجاد شــده که موقوفات انتفاعی
میباشد( .برای مسجد و حسینیه)
*در مجموع  20موقوفه منفعتی و  250موقوفه
انتفاعی در این شهرستان وجود دارد.

دفتر نمایندگی روزنامه همدانپیام
در شهرستان کبودراهنگ

آماده دریافت اخبار ،گزارش ،یادداشت ،تحلیل ،آگهی ،رپرتاژ و...
ادارات ،نهادها ،سازمانها ،شرکتهای خصوصی و...
تمام مردم شریف شهرستان کبودراهنگ میباشد

آدرس :کبودراهنگ ،میدان امام حسین(ع) ،طبقه همکف شورای اسالمی
شهر ،دفتر نمایندگی همدانپیام
تلفنهای تماس08135220770-09367139799-09183193498 :

زارعی در پایان افزود 2 :میلیارد و  700میلیون تومان درآمد اوقاف کبودراهنگ
در سالهای  97و  98بوده که یک میلیارد تومان آن برای تعمیر ساختمان تهران
هزینه شده است و یک میلیارد تومان نیز طبق نیات واقف هزینه شده و مابقی نیز
(طبق نیات واقف) هزینه می شود.

تبریک و تهنیت

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 خصوص ًا ورزش
کاراته موفق و موید باشید.
از طرف خانواده محمدمهدی محمودی

