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در هفته دولت امسال با حضور فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران 
دســتگاه  های اداری و اجرایی، چندین پروژه افتتاح و یا کلنگ ســاخت آنها 

زمین زده شد.
فرماندار شهرســتان تویسرکان با اشــاره به پروژه های این شهرستان گفت: 
افتتاح و کلنگ زنی 73 پروژه با اعتباری بالغ بر 520  میلیارد و 300 میلیون 

ریال در این شهرستان انجام شده است.
 سیدرســول حســینی تصریح کرد:  بیش از ۸ میلیــارد تومان اعتبار جهت 
آماده سازی، بهسازی و ســامان دهی معابر، ایجاد شبکه  های گاز، برق، آب و 

ایجاد رمپ و دسترسی ورودی روستا نیاز دارد.
وی ادامــه داد: فاز یک طرح هادی روســتای بادامک با 5۸0 میلیون تومان 
اعتبار، شامل 1200 مترمربع جدول گذاری و 5 هزار مترمربع آسفالت ریزی، 
فاز یک طرح هادی روســتای ســازیان با اعتباری افزون بــر 390 میلیون 
تومان شامل 1100 مترمربع جدول گذاری و 4 هزار مترمربع آسفالت ریزی، 
آینه کاری بقعه امامزاده محمد روســتای شــأن آباد بــا 120 میلیون تومان 
اعتبار، افتتاح همزمان 3 واحد مسکن افراد تحت پوشش بهزیستی با مجموع 
زیربنــا 220 مترمربع زیربنا و با مجموع 57 میلیون تومان کمک بالعوض و 
کلنگ زنی طرح حوزه آبخیز شهرستانه با 450 میلیون تومان اعتبار از جمله 

پروژه  های این شهرستان بودند. 
کلنگ زنی پروژه ســاخت واحدهای مســکونی و ایجاد زیرساخت در محل 
جانمایی روستای برفیان یکی از پروژه ها بود که فرماندار در توضیح این طرح 
گفت: تعداد قطعات تفکیکی واگذار شــده در مرحله اول 44 قطعه و قطعات 

تفکیکی پیش بینی شده در فاز دوم 4۶ قطعه است.
حســینی ادامه داد: میزان تســهیالت بالعوض پیش بینی شده در فاز اول 3 
میلیارد و 432 میلیون تومان بوده که یک میلیارد و ۸40 میلیون تومان نیز 

تسهیالت قابل پرداخت در فاز دوم است.
 افتتاح همزمان ۴ پروژه مدیریت توزیع برق شهرستان 

فرماندار شهرســتان تویســرکان از بهره برداری پروژه  های نیرو رسانی شامل 
ســاخت 12 دستگاه پست هوایی و نصب 340 انشعاب جدید با اعتبار 900 

میلیــون تومان خبر داد و افــزود: کلنگ آغاز به کار 
پروژه برق رسانی به ناحیه صنعتی فرسفج با ایجاد 3 
کیلومتر خط 20 کیلوولت هوایی دو مداره و اعتبار 
 یک میلیارد تومان در هفته دولت امسال زمین زده 

شد.
حســینی آغاز به کار پروژه برق رســانی به منطقه 
گنبد سرابی و پنبه زار سرکان با اعتبار ۶00 میلیون 
تومان را از دیگر پروژه  های کلنگ زنی عنوان کرد و 
افزود: کلنگ آغاز به کار پروژه تبدیل شبکه مسی به 
کابل خودنگهدار به طول 20 کیلومتر با اعتبار۸00 
میلیون تومان نیز از پروژه  های توزیع برق شهرستان 

در هفته دولت امسال بود.
 افتتاح ساختمان آتش نشانی 

شهرک صنعتی آریکان
فرمانــدار تویســرکان همچنین گفت: ســاختمان 
آتش نشــانی شهرک صنعتی آریکان با میزان اعتبار 
یک میلیارد تومــان در کمتر از 4 ماه در زمینی به 

متراژ 220 مترمربع ساخته شده است.
وی با اشــاره به ساخت مخزن 500 متر مکعبی آب 
در شرکت شهرک صنعتی آریکان، افزود: این مخزن 
با اعتبار700 میلیون تومان انجام شــده است و در 
صورت قطعــی آب به مدت 3 روز آب شــهرک را 

تأمین می کند.
کلنگ زنی محوطه ســازی پارک خطی و 

بازگشایی بلوار ۵۵ متری ابن سینا 
حسینی مساحت امالک تملک شده در مسیر بلوار را بیش از 25هزار و 324 
مترمربع عنوان کرد و افزود: هزینه اجرای کل پروژه که توســط شــهرداری 

انجام شده است، 12 میلیارد و 1۸0میلیون تومان است.
کلنگ پیاده  راه سازی و 

جداره سازی محله باغوار زده شد
کلنگ پیاده راه سازی و جداره سازی محله 
باغــوار حد فاصل خیابان انقالب تا خیابان 
شهدا و خیابان حافظ شرقی زمین زده شد.

فرماندار شهرســتان در توضیح این طرح 
گفــت: هزینه انجام این پروژه یک میلیارد 
و 200 میلیــون تومــان از محــل طرح 
بازآفرینی اداره مسکن و شهرسازی استان 

همدان است.
مدرســه ۶ کالســه خیری در تویسرکان 

ساخته می شود
حسینی گفت: مدرســه ۶ کالسه خیری 

با همکاری اداره کل نوســازی اســتان همدان و خیر محترم آقای فضلی به 
یاد مرحوم شــرعیاتانی با اعتبار 1،5میلیارد تومان در 1200مترمربع ساخته 

می شود.
وی افزود: همزمان با این پروژه، کلنگ پروژه 12کالسه برکت مدرسه بهشت 

و 7 کالسه صدیقه کبری)س( از محل بنیاد برکت نیز به زمین زده شد.
حســینی با اشاره به پروژه  های افتتاح شــده در روزهای پایانی هفته دولت، 
گفت: با حضور نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی کلنگ زنی 
طرح ساخت زمین مینی فوتبال مصنوعی شهر فرسفج با یک میلیارد و 200 
میلیون تومان در زمینی به مســاحت 1700 مترمربع، آغاز شــده که برای 

تکمیل آن یک میلیارد تومان اعتبار الزم است.
وی عنوان کرد: در روزهای پایانی هفته کلنگ زنی طرح حوزه آبخیز َکنجوران 
با یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار شــامل بندهای ســنگی مالتی و 

خشکه چین و گابیونی انجام شد.
فرماندار تویســرکان امسال با هدف ارج نهادن به خبرنگاران در هفته دولت، 
در اقدامی بی ســابقه شــرایطی را فراهم کرد که کلنگ نخستین پروژه به 
دست بانوی خبرنگار تویســرکانی به زمین زده شد که نشان از جایگاه ویژه 

خبرنگاران دارد.

حسینی فرماندار:

شد نی  کلنگ ز و  فتتاح  ا شهرســتان  در  ه  پروژ د  ر میلیا  520
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مدیر مخابرات منطقه همدان اعالم کرد

مخابرات  پروژه سهم   24
دولت   در هفته  تویسرکان 

 مدیر مخابرات منطقه همدان در مراسم افتتاح پروژه های مخابراتی 
اســتان در هفته دولت بیان کرد: هدف ما رضایت مشــتریان و توسعه 

پهنای باند در شهرها و روستاهای استان است.
محمدعلی گرزین با اشاره به افتتاح  تعداد 33۶ پروژه مخابراتی شامل 
»تلفن ثابت، همراه ودیتا« با اعتباری بالغ بر ۸۶۸72۸ میلیون ریال به 
تفکیک هرشهرستان، گفت: سهم مخابرات شهرستان تویسرکان از این 

پروژه ها تعداد 24 پروژه با اعتبار 30717 میلیون ریال است. 
مدیر منطقه همدان گفت: در راستای حفظ محیط زیست از آغاز مهرماه 
سال جاری قبوض کاغذی تلفن ثابت استان حذف و صورتحساب تلفن 

ثابت مشترکین با پیامک به تلفن همراه آن ها ارسال خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی مخابــرات منطقه همدان، گرزین در ادامه با 
بیان اینکه مشــترکین برای اطالع از کارکرد تلفن ثابت و پرداخت آن 

می توانند از راه های زیر اقدام کنند، ادامه داد: 
1- شماره گیری 2000 از طریق تلفن ثابت

2- شماره گیری# 2020* از طریق تلفن همراه
www.Tci.ir  3- استفاده از سایت

وی همچنین گفت: مشــترکین با داشــتن اکانت »مخابرات من« در 
سایت www.tci.ir می توانند از مزایای زیر بهره مند شوند:

• مشاهده ریز مکالمات
• مشاهده ریز مصرف 
• پرداخت آسان قبض

• فعال سازی سرویس های تلفن ثابت

عملکرد بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان
شرح عملیاتاعتبار میلیون )ریال(نام روستاردیف

هزینه شدهمورد نیاز

کلنگ زنی پروژه واحدهای مسکونی و بهسازی معابر در 61220برفیان1
محل جانمایی آماده سازی، بهسازی و سامان دهی معابر، 

تسهیالت و بالعوض پیش بینی شده در فاز اول و دوم

سطح روستاهای 2
شهرستان

82 واحد تکمیل شده افتتاح واحدهای مسکونی تکمیل ۵۴۴۴8
شده بازسازی و بهسازی

تخریب ۴۵00 مترمربع، جدول گذاری ۴۴00 متر طول، 10000اکبرآباد و قاسم آباد3
جابه جایی شبکه 1/۵ کیلومتر، زیرسازی 1۴۵00 مترمربع 

آسفالت، 1۴۵00 مترمربع

جدول گذاری 9۵0 متر طول، جابه جایی شبکه 1/۵ کیلومتر، ۴۵00برگچه۴
زیرسازی ۴700 مترمربع آسفالت، ۴700 مترمربع

جدول گذاری 1000 متر طول، جابه جایی شبکه 1/۵ کیلومتر، ۴000سازیان۵
زیرسازی ۴000 مترمربع آسفالت، ۴000 مترمربع

تخریب ۵000 مترمربع، جدول گذاری 1200 متر طول، ۵200بادامک6
جابه جایی شبکه 0/6کیلومتر، زیرسازی ۵000 مترمربع 

آسفالت، ۵000 مترمربع

61220781۴8جمع

139368جمع کل

در هفته دولت امسال ۶ پروژه بنیاد مسکن در شهرستان تویسرکان افتتاح و کلنگ زنی شد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان با اعالم این خبر، گفت: با پایان یافتن و اجرای این پروژه ها سطح مقاومت خانه های روستایی در روستاهای مورد 

نظر باال خواهد رفت.
روح ا... بهرامی اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را 7۸14۸ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: ۶1220 میلیون ریال دیگر نیز برای تکمیل این طرح ها نیاز است.

وی آماده سازی، بهسازی و سامان دهی معابر، تسهیالت بالعوض پیش بینی شده به همراه جدول گذاری، زیرسازی و تخریب را از جمله پروژه های انجام شده 
و یا کلنگ زنی شده در روستاهای این شهرستان دانست و گفت: بهسازی و جابه جایی شبکه نیز انجام شده است.

وی با اشاره به روستاهای این طرح  شامل برفیان، قاسم آباد، برگچه، بادامک ادامه داد: برای این پروژه ها 1393۶۸میلیون ریال هزینه خواهد شد.

آماده  پروژه های 
و قابل  کلنگ زنی 

بنیاد مسکن  افتتاح 
تویسرکان
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■ در زیر سایر خدمات بهداشت شهرستان 
تویسرکان آمده است

*ارائه خدمات تزریقات و پانسمان به مراجعین نیازمند به تعداد 2503۸ نفر 
*بازدید و پایش مراکز و خانه های بهداشــت تحت پوشــش به تعداد 533 

مورد 
*انجام واکسیناســیون جهت نیازمندان گروه هــای هدف به تعداد 27942 

مورد  
*انجام بیماریابی ماالریا در افراد مشکوک به تعداد 321 مورد 

*انجام بیماریابی سل در افراد مشکوک به تعداد 219 مورد 
*انجام بیماریابی وبا در افراد مشکوک به تعداد 19۸ مورد 

*درمان آنتی رتروویروسی بیمار مبتال به ایدز به تعداد ۸ نفر
*غربالگری و نمونه گیری پاشنه پای نوزادان به تعداد 1402 مورد

*شناسایی بیمار مبتال به کم کاری تیروئید 1۸ مورد 
*درمان پیشگیری هاری در افراد حیوان گزیده به تعداد 45۶ مورد

*ارائه خدمات مشاوره ای در مرکز مشاوره بیماری های ژنتیک و تاالسمی و 
داوطلبین ازدواج به تعداد 7۸2  نفر

*انجام مشاوره در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری به تعداد 21۶ نفر
*درمان و پیگیری بیماران مبتال به تب مالت 7۶ مورد

*نمونه گیری HIV در افراد پرخطر مراجعه کننده به واحد پیشــگیری به 
تعداد  204 مورد

*پیگیری امور ۸ نفر بیماران HIV مثبت دارای پرونده فعال 
*واکسیناسیون رایگان مننژیت سربازان کارکنان نیروهای مسلح 39۸ نفر
*انجام مشاوره بهداشت روان جهت مراجعین نیازمند به تعداد ۸50 مورد 

*انجام غربالگری فشارخون در افرای باالی 30 سال به تعداد 497۸7نفر
*پیگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر 4223 مورد 

*تعداد خطر ســنجی انجام شده در جهت پیشــگیری از بیماری های قلبی 
عروقی 11120 مورد 

*تست فیت انجام شده جهت پیشگیری از سرطان کولورکتال 4250 مورد 
و شناسایی 1۸5 مورد مثبت و کشف یک مورد سرطان کولورکتال 
*آموزش ضمن خدمت و نیرو های جدید الورود 1۸53  نفرساعت  

*آموزش مردمی به تعداد 42۶52 نفرساعت 

*تربیت سفیر دانشجویی به تعداد  55۶ نفر 
*جلسات خودمراقبتی سازمانی برگزار شده به تعداد 77 مورد 

*تعداد سفیران سالمت خانوار به تعداد 1۶13 مورد
*بازدید از مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی به تعداد 11329 مورد 

*معرفی متخلفین به تعزیرات حکومتی به تعداد 195 مورد 
*صدور اخطاریه جهت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مشــکل دار به تعداد 

5۸۶ مورد 
*تعداد موارد پلمپ مراکز تهیه و توزیع به تعداد ۶4 مورد 

*صدور اخطاریه ۶۸۸ به تعداد 27 مورد 
*کلرسنجی از آب شرب شهری و روستایی 1۸۶52 مورد 

*آزمایش میکروبی آب آشامیدنی شهری و روستایی به تعداد 1455 مورد 
*نمونه برداری مواد غذایی به تعداد 2۶5 مورد 

*معدوم نمودن مواد غذایی غیر قابل استفاده به مقدار 777۸ کیلوگرم 
*صدور کارت معاینات پزشکی به تعداد 24۸7 مورد 

*تایید صالحیت بهداشتی جهت مشــاغل بهداشت محیطی و حرفه ای به 
تعداد 20۶ مورد 

*بازدید از کارگاه ها و کارخانجات صنعتی به تعداد 3۶۸1 مورد 
*صدور کارت معاینه شغلی جهت متقاضیان به تعداد 1371 مورد 
*صدور اخطاریه جهت کارگاه های مشکل دار به تعداد 271 مورد 

*معرفی صاحبان کارگاه های متخلف به مرجع قضایی به تعداد 21 مورد 
*کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار شده 53 مورد 

*ارائه مراقبت اطفال به تعداد 2423۶ مورد 
*ارائه مراقبت های پیش از بارداری به گروه های هدف به تعداد 1922 مورد 

*ارائه مراقبت های دوران بارداری به تعداد ۶5۸4  مورد 
*ارائه مراقبت های پس از زایمان به تعداد 3037 مورد 

*انجام آزمایش پاپ اسمیر به تعداد 1۶2۶ مورد 
*انجام معاینات دوره ای زنان به تعداد 3531 مورد 

*ارائه مراقبت میانساالن به تعداد 10507 مورد 
*ارائه مراقبت سالمندان به تعداد ۶52۶ مورد 

*ارائه خدمات باروری سالم به تعداد 10۸2 مورد 
*آموزش سالمندان به تعداد 100۶7 مورد 

*ارائه مشــاوره تغذیه به زنان باردار و شیرده، دانش  آموزان و اطفال آسیب 

پذیر ارجاع شده به تعداد 21۶1 مورد
*توزیع سبد غذایی به زنان باردار و کودکان آسیب پذیر 1۶00 مورد 

*بازآموزی پرسنل در بحث بالیا به تعداد 253 نفر 
*انجام ارزیابی خانوارها در بحث بحران و ثبت در سامانه سیب ۸5.7 درصد
*انجام آموزش خانوارها در بحث بحران و ثبت در ســامانه ســیب به میزان 

۸4.7 درصد  
*تدوین برنامه EOP جهت مراکز به میزان ۸5.7 درصد 

*ارتقای ایمنی غیرسازه ای واحدهای تابعه به ۸2.13 درصد 
*کارگــروه درون بخشــی برگزار شــده در خصوص بهداشــت در بالیا به 

میزان41 درصد 
عملکرد مجموعه مرکز بهداشت )به جز بیمارستان(

1-انجام فعالیت های عمرانی از آغاز طرح تحول ســالمت تا پایان ســال97  
)مراکز و پایگاه های ســالمت و خانه های بهداشت و...( با اعتباری در حدود 

10میلیارد تومان  
2-خرید و اســتقرار تجهیزات مورد نیاز واحدهای تابعه مرکز بهداشــت با 
اعتبار تقریبی 2 میلیارد تومانی از آغاز طرح تحول سالمت تا پایان سال 97 
3-ارائــه حدود 50 هزار خدمات ســالمت )وارنیش تراپــی و توزیع قرص 

ویتامین ( به دانش  آموزان مدارس شهر و روستا فقط در طول سال 97 
4-ارائه 22 هزار خدمت دهان و دندان به مراجعین نیازمند مراجعه کننده به 

مراکز خدمات جامع سالمت تحت پوشش فقط در طول سال 97
5-ارائــه 12 هزار  خدمت به گروه ســنی جوانــان ونوجوانان فقط در طول 

سال 97
۶-انجام 1۶2 هزار مورد آزمایش برای حدود 30 هزار نفر افراد نیازمند فقط 

در طول سال 97
7-ارائه 2۸ هزار مورد خدمات واکسیناسیون فقط در طول سال 97

۸-پذیــرش و ارائه خدمات درمانی و دارویی به تعداد114 هزار نفر فقط در 
طول سال 97

9-ارائه یک میلیون و 200 هزار خدمات سالمت ثبت شده در سامانه وزارتی 
به غیر از خدمات درمانی اشاره شده فقط در طول سال 97

10-ارائه 35 هزار خدمت بهداشــت محیطی و جمع آوری و معدوم سازی 
حدود ۸ تن مواد غذایی غیر قابل اســتفاده و تاریخ گذشــته فقط در طول 

سال 97

یکسال
 تالش  مجموعه 
مرکز بهداشت شهرستان 
برای حوزه سالمت 

مدیر شبکه بهداشت تویسرکان گفت: از شهریور 97 لغایت شهریور 
9۸ با جذب و اســتقرار پزشک جهت مراکز خدمات جامع سالمت تحت 
پوشــش به تعداد 10 نفر تالش کردیم که نیروی پزشک مورد نیاز این 

مراکز را تأمین  کنیم.
مهران بگلری در بیان سایر اقدامات انجام شده در شهرستان گفت: انجام 
تعمیر تجهیزات در 1۶ واحد از واحدهای تابعه مرکز بهداشت با اعتباری 
بالــغ بر 10 میلیارد ریال، خرید اقالم دارویــی جهت مراکز و خانه های 
بهداشت تحت پوشش به مبلغ1205۶0۶735۶ریال ، وارنیش تراپی 17 
هزار دانش آموز ابتدایی شهری و روستایی، پالپوتومی و جرمگیری دندان 
جهت مراجعین به تعداد 5۸2  مورد و فیشورسیالنت )شیارپوش کردن( 
دندان کودکان به تعداد 7۶9 مورد از جمله اقدامات انجام شده است.  

وی از ارائــه خدمــات ترمیمی دندان به مراجعیــن نیازمند به مراکز 
تابعــه به تعداد 1040 مورد خبر داد و افــزود: توزیع قرص ویتامین  

D بــه تعــداد ۶0 هزار نفــر دانش آموز دختر و پســر در قالب طرح 
مکمل یــاری فصل بهار 97  انجام شــد همچنین، توزیع قرص آهن 
به دانش  آموزان دختر متوســطه اول و دوم، انجام معاینات بهداشتی 
و پزشــکی 12۸0 کودک بدو ورود به مدرسه، ارائه 150137 خدمت 
در قالــب مراقبت 14593 نفر نوجوانان توســط مراقبین ســالمت و 

پزشکان از اقدامات انجام شده، بوده است.  
وی بــا بیان اینکه ارائــه 55132 خدمت در قالــب مراقبت ۶404 نفر 
جوانان توســط مراقبین سالمت و پزشــکان از دیگر عملکرد این شبکه 
بوده اســت، افزود: بازدید از مدارس مروج ســالمت به تعداد ۸۸ مورد، 
تهیه 200 بســته بهداشــتی شامل )مســواک و حوله( و توزیع در بین 

دانش  آموزان حاشیه شهر وروستا از جمله اقدامات بوده است.  
برگزاری هفته جوان با همکاری دانشــگاه آزاد و هالل احمر در دانشگاه 
آزاد، انجام آزمایش جهت مراجعین به آزمایشــگاه های تحت پوشش به 

تعــداد 144200 مورد آزمایش، ویزیت بیماران مراجعه کننده به مراکز 
خدمات جامع ســالمت تحت پوشــش به تعداد 104150 نفر، آزمایش 

جهت افراد متقاضی ازدواج به تعداد 1452 نفر انجام شد.
مدیــر شــبکه بهداشــت تویســرکان تعــداد آزمایش هــای مــواد مخــدر 
ــات  ــه خدم ــت: ارائ ــرد و گف ــالم ک ــورد اع ــده را 2974 م ــام ش انج
بهداشــت دهــان و دنــدان بــه مراجعیــن نیازمنــد مراجعــه کننــده بــه 
ــداد 15279  ــه تع ــع ســالمت تحــت پوشــش ب ــات جام ــز خدم مراک

نفــر بــوده اســت.
وی با اشــاره به پذیــرش و نمونه گیــری و انجــام آزمایش های مورد 
درخواســت جهت مراجعین به تعــداد 22940 نفر، افــزود: پذیرش و 
ارائــه خدمات مامایی به مراجعین نیازمند به تعداد 1922 نفر به همراه 
پذیــرش و ارائه دارو به بیماران مراجعــه کننده به مراکز خدمات جامع 

سالمت تحت پوشش به تعداد ۸4071 نفر انجام شده است.
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عملکرد شش نوع فعالیت
ماهه دوم 97

عملکرد پنج 
ماهه اول 98

مجموع

17970916938۴3۴9093کل مراجعین )سرپایی(
761973191۴938بیماران بستری

8710۵192پاتولوژی
1938۴160363۵۴20مراجعین آزمایشگاه

327292619زایمان طبیعی
16۴1۵3317سزارین

132۴1۴1۵2739عمل جراحی
767782۴۴1۵921رادیوگرافی
7676۵۵9113267سونوگرافی
66736۵۵813231نوار قلب

2۵1261۵12دیالیز
1129۴206افراد فوت شده

70 درصد80 درصد 60 درصد درصد اشغال تخت
۵90۴۴61036افرادی که مددکاری شده اند

27۵70213926161۵839۵37317978هزینه مددکاری )ریال(
1331۴7280تست ورزش

190۵2161۴066سی تی اسکن
2-2اسپیرومتری)تست ریه(

0--کلونوسکوپی
6۴6۴-آندوسکوپی

10۴۴90119۴۵اکوکاردیوگرافی
3۵8263276068۵86ویزیت متخصصین در کلینیک

۵۴228۵۴378108606ویزیت پزشک عمومی

منابع طبیعی  پروژه   8
به ن  شهرستا ر  د
سید ر ی  ر ا د بر ه  بهر  

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تویسرکان پروژه های 
افتتاح شــده در هفته دولت امسال که با حضور مسئوالن انجام شد را شرح 
داد و گفت: سطح کل حوزه آبخیز کنجوران )سازیان( 4100  هکتار است که 

در هفته دولت امسال مورد افتتاح قرار گرفت.
کامران کیانی روســتاهای زیر حوزه این بخــش را کنجوران علیا، کنجوران 
ســفلی، کنجوران وسطی و سازیان اعالم کرد و با بیان اینکه اعتبار در سال 
9۸ یک میلیارد و500 میلیون تومان بود، افزود: همچنین اعتبار تخصیصی 
شهرستان در سال جاری از محل اعتبارات ملی و استانی 3،5 میلیارد تومان 

بوده است. 
وی اظهار کرد: اعتبار بندهای رسوبگیر در حوزه آبخیز کنجوران یک میلیارد 
و 300 میلیون تومان، بند های خشکه چین 711 مترمکعب، بند های گابیونی 

هزار مترمکعب و بندهای سنگی1570 مترمکعب است.
کیانــی در مورد دیگر پروژه این شهرســتان یعنــی گلنگ زنی حوزه آبخیز 
شهرستانه نیز گفت: کل اعتبار پروژه  در سال 9۸، 771 میلیون تومان بود.

وی ادامه داد: مســاحت حوزه شهرستانه 133۸5 هکتار است که 9 روستا را 
شامل می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تویسرکان اعتبار بندهای 
رســوبگیر حوزه شهرســتانه را 400 و 50 میلیون تومان دانســت و افزود: 
بند های خشکه چین 2۸0 مترمکعب و بند های گابیونی 300 متر و بندهای 

سنگی مالتی در 790 مترمکعب است.
وی با اشــاره به اینکه در شهرســتان حدود 5۶ پالک طرح کاداستر و رفع 
تداخالت در حال انجام اســت،  افزود: با این اقدام تا حدی مشکالت تداخل 

اراضی مرتفع شده است. 
از دیگر پروژه های در دست اقدام شهرستان طرح 100 هکتاری جنگل کاری 

با مشارکت دستگاه های مرتبط می باشد. 

بیمارستان 108هزار خدمت پزشکی ارائه داده است
مدیر شــبکه بهداشت تویسرکان در ادامه گزارشی از فعالیت های انجام شده در بیمارستان این شهرستان داد 
و گفت: خوشبختانه کارکنان بیمارستان و شبکه بهداشت توانستند با خدمات الزم در تأمین  سالمت مردم اثرگذار 

باشند.
بگلری در بیان گزارش ۶ ماهه ســال جاری در این بیمارســتان اظهار کرد: حضور پزشکان و کارکنان بهداشت و 
درمان در ایام تعطیالت نوروزی در بیمارستان، راه اندازی میز خدمت در بیمارستان، راه اندازی کلینیک ترک اعتیاد 

و راه اندازی واحد آندوسکوپی از جمله اقدامات انجام شده، بوده است.
وی با اشــاره به برگزاری دوره های آموزشــی متعدد در شهرستان افزود: تهیه و اســتفاده از دستگاه ECT برای 
نخستین بار، بازدید مستمر و تعامل با اداره راه و شهرسازی در خصوص بیمارستان جدیداالحداث و تهیه و نصب 

اقالم چهارگانه در بیمارستان جدید انجام شده است. 
ــزات پزشــکی بیمارســتان  ــد بخشــی از تجهی ــه و خری ــر تهی ــد ب ــا تاکی ــر شــبکه بهداشــت تویســرکان ب مدی
ــداری  ــد خری ــتان جدی ــرای بیمارس ــان ب ــارد توم ــش از 1/7 میلی ــه ارزش بی ــزات ب ــن تجهی ــت: ای ــد گف جدی

شــده اســت.

سایر عملکرد این شهرستان 
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مدیر اداره گاز شهرستان تویسرکان در بیان گزارش عملکرد این اداره، نمایی 
کلی از شهرستان ارائه داد و گفت: شهرستان تویسرکان دارای 1049۸0 نفر معادل 
۶/3 درصد جمعیت اســتان همدان است که تعداد جمعیت شهری ۶1293 نفر و 
روســتایی 43۶۸7 نفر بوده و وسعت شهرستان نیز 155۶ کیلومترمربع معادل ۸ 

درصد استان برآورد شده است. 
مجیــد مرتضایی بیان کرد: تعداد خانواده شهرســتان 31774 خانوار اســت که 
تعداد خانوار شهری: 15۶۸7 خانوار معادل 5 درصد خانوار شهری استان و خانوار 

روستایی: 1۶0۸7 خانوار معادل ۸/2 درصد خانوار روستایی استان می باشد.
وی تعداد روســتاهای شهرستان را نیز  107 روستا )104 روستا دارای سکنه و 3 

روستا خالی از سکنه( اعالم کرد.
مرتضایی در ادامه فعالیت های صورت گرفته در راســتای گازرسانی به شهرستان 
تویســرکان پس از انقالب توضیح داد و گفت: گازرســانی به شهرســتان در سال 
1371 آغاز و در ســال 139۶ پایان پذیرفته است که تعداد شهرهای شهرستان 3 

شهر می باشد و همگی گازدار می باشند.
وی با اشــاره به اینکه تعداد روســتاهای بهره مند از گاز در شهرستان 104 روستا 
می باشــد، اظهار کرد: 100% جمعیت شهری و روستایی شهرستان تحت پوشش 
گاز قرار گرفته است. میزان مصرف متوسط گاز در سطح شهر سالیانه 120 میلیون 

مترمکعب می باشد.
وی با تاکید بر اینکه در شهرستان دو شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتی و یک 
شــهرک کشاورزی )گلخانه( در دو فاز ایجاد شده که گازدار می باشند، خاطرنشان 

کرد: تعداد 4 جایگاه CNG در شهرستان ساخته شده است.
مرتضایــی متــراژ کل خطوط تغذیــه و توزیع )فلزی و پلی اتیلن( اجرا شــده در 
شهرستان را ۸10433 متر اعالم کرد و گفت: تعداد کل علمک های نصب شده در 
شهرستان 242۶4 عدد و تعداد کل اشتراک های واگذار شده در سطح شهرستان 

4134۸ اشتراک می باشد.
وی وضعیت گازرسانی به شــهرهای تویسرکان، سرکان و فرسفج در هفته دولت 
ســال 9۸ را نیز شــرح داد و گفت: تعداد شهرهای شهرســتان 3 شهر می باشد 
که همگی گازدار شــدند و گازرسانی به این سه شــهر در سال 1371 و در سال 
1373 پایان پذیرفته است. وی ادامه داد: 100 درصد جمعیت شهری و روستایی 

شهرستان تحت پوشش گاز قرار گرفته است.
مدیر اداره گاز شهرســتان تویسرکان با اشــاره به اینکه تعداد خانوار شهری که از 
نعمت گاز بهره مند می باشــند 15۶۸7 خانوار می باشد، افزود: تعداد ایستگاه های 
تقلیل فشــار شهری )CGS( یک عدد، تعداد ایســتگاه های تقلیل فشار شهری 
TBS  5 عدد، تعداد ایســتگاه های تقلیل فشار شــهری TBS  ۶ عدد،  تعداد 

ایستگاه های CNG شهری 4 عدد، تعداد اشتراک خانگی شهری 20۸25 اشتراک 
و تعداد اشتراک تجاری شهری 230۶ اشتراک می باشد.

همچنین خط تغذیه شــهری 131۸3 متر، شبکه پلی اتیلن شهری 12۸۸0 متر، 
شبکه فلزی شــهری 127349 متر، علمک پلی اتیلن شهری 477 عدد و علمک 

فلزی شهری 9334 عدد بوده است.
وی وضعیت گازرســانی به روستاهای شهرستان تویسرکان در آستانه هفته دولت 
سال 9۸را نیز تشریح کرد و گفت: روستاهای دارای سکنه شهرستان  104 روستا 

می باشد که همگی گازدار شدند.
وی با اشــاره به اینکه گازرسانی به روستاها در سال 1373 آغاز و در سال 139۶ 
پایان پذیرفته اســت، بیان کرد: به برکت انقالب 100 درصد جمعیت روســتایی 

شهرستان تحت پوشش گاز قرار گرفته است.
وی تعداد خانوار روســتایی که از نعمت گاز بهره مند می باشند را  1۶0۸7 خانوار 
اعالم کرد و گفت: تعداد ایســتگاه های تقلیل فشار اصلی )CGS( 3 عدد، تعداد 
ایستگاه های تقلیل فشار روستایی )TBS( 45 عدد، تعداد ایستگاه های حفاظت از 
زنگ روستایی )CPS( 7 عدد، تعداد اشتراک خانگی روستایی 1745۶ اشتراک 

و تعداد اشتراک تجاری روستایی ۶1۶ اشتراک است.
وی خط تغذیه روســتایی را 1747۶7 متر عنوان کرد و افزود: شــبکه پلی اتیلن 
روســتایی47۸9۶2 متر، شــبکه فلزی روســتایی3292 متر، علمک پلی اتیلن 
روستایی 14437 عدد، علمک فلزی روستایی 1۶ عدد است و همچنین بیشترین 
اشــتراک واگذار شــده مربوط به روستای سیدشــهاب با تعداد 1014 اشتراک و 

کمترین اشتراک مربوط به روستای هرهره با 7 اشتراک می باشد.
وی در ادامه به وضعیت گازرســانی به واحدهای صنعتی و کشــاورزی شهرستان 
تویســرکان در هفته دولت سال 9۸ پرداخت و بیان کرد: در شهرستان دو شهرک 
صنعتی )فرسفج، آریکان( و یک ناحیه صنعتی )اشترمل( ایجاد شده که گازرسانی 
به آنها در همان اوایل بهره برداری صورت پذیرفته است. همچنین شهرستان دارای 
یک شهرک کشاورزی )گلخانه ای( در دو فاز )شهرک گلخانه ای فرسفج( است که 
گازرسانی به دو فاز شهرک مذکور صورت پذیرفته و تمامی واحدهای ساخته شده 

اشتراک پذیری شده اند.
مدیر اداره گاز شهرستان تویســرکان با بیان اینکه تعداد اشتراک صنعتی واگذار 
شده در سطح شهرستان 41 اشتراک می باشد، اعالم کرد: تعداد اشتراک کشاورزی 
واگذار شده در سطح شهرستان 11۶ اشتراک می باشد که شامل واحدهای شهرک 
گلخانه ای، گلخانه  های پراکنده در ســطح شهرســتان و گلخانه کوچک خانگی و 

مرغداری های سطح شهرستان است.

مدیر فنی و حرفه ای تویسرکان می گوید

یی،  فزا ا مهارت  نهضت 
نایی توا تا  نایی  دا ز  ا

 به جهت اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای و لزوم کســب مهارت توسط 
تک تک افراد جامعه،  ششــم مرداد، روز مهارت و فنی حرفه ای نامگذاری شده 
اســت. امسال  این روز در حالی نکو داشته شد که مناسبت آن از جهات زیادی 
برای حوزه مهارت آموزی و خانواده بزرگ آموزش فنی و حرفه ای کشور متمایز 

و خاص بود.
نخســتین ویژگی و ممیزه  این ســال در نامگذاری آن به عنوان رونق تولید از 
جانــب مقام معظم رهبری اســت. بدون تردید نیروی انســانی ماهر و توانمند 
پایدارترین و مطمئن ترین تکیه گاه رونق و شکوفایی تولید است و خانواده بزرگ 
فنی و حرفه ای کشــور  نیز به خطیر بودن نقش و جایگاه خود در  این مســیر 

واقف است. 
ویژگی دوم آغاز فعالیت شــورای عالی آمــوزش و تربیت فنی و حرفه ای مهارتی 
به عنوان نهاد باال دســتی و سیاســتگذار آموزش فنی و حرفه ای در کشور است 
که با توجه به ویژگی فوق خال بلند مدت سیاســتگذار و هماهنگ کننده آموزش 
مهارتی در کشور رفع  شد و انتظار می رود با فعالیت  این شورا، تکاپوی همگرایی 
و هماهنگی در بین ذی نفعان  و شرکای حوزه آموزش فنی و حرفه ای برای تجهیز 
کشــور به نظام مدرن مهارت آموزی آغاز شــود. ویژگی سوم ابالغ نهضت مهارت 
افزایــی از جانب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنــوان یکی از اولویت های 

اساسی وزارت متبوع است.
مدیر فنی و حرفه ای شهرســتان تویســرکان با  این مقدمه، اظهار کرد: این مرکز  
با توجه به اسناد باال دســتی و تدوین برنامه های آموزشی خود، اقدام به پوشش 
جامعه هدف در حوزه مرکز ثابت، سیار روستایی و عشایری، سیار شهری، زندان، 
پادگان، صنایع و صنوف، کاهش آسیب های اجتماعی و کمپ های ترک اعتیاد و 
آموزشگاه های آزاد در قالب ۸ کارگاه ثابت از جمله کارگاه تاسیسات و لوله کشی، 
کارگاه مکانیک، کارگاه برق، کارگاه جوشــکاری، کارگاه تراشــکاری، کارگاه برق 
خودرو، کارگاه فناوری اطالعات و ۶ کارگاه سیار  و 7 کارگاه خصوصی با بیش از 
70 حرفه آموزشی با تعهد یکساله  به میزان 330200 نفرساعت و عملکرد  پنج 

ماهه به میزان 137۸52 نفر ساعت و  1071نفر دوره کرده است.
رضا حکمتی ادامه داد: یکی از ویژگی های برنامه 9۸ نسبت به سال 97 به جهت 
تنوع طرح های مهارت افزا  و اشــتغالزا می باشــد که هر یک از  این طرح ها را به 

صورت زیر مرور می کنیم: 
*طرح تکاپو: طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار، طرح 
شناســایی رسته ها و ظرفیت های منتخب اشتغال به تفکیک 
هر اســتان و شهرستان به تناســب ظرفیت های نیروی کار، 
شرایط  زیست محیطی و سایر شاخص های ملی و استانی که 
15 درصد از تعهدات مرکز ثابت را شامل می شود.  این کار در 
غالــب حرفه رنگ کاری روی چوب با توجه به ظرفیت مبل و 
منبت در شهرستان آغاز شده و در حال انجام است و می توان 

آنرا در غالب طرح آموزش دو گانه نیز نام برد. 
*طرح مهارت آموزی ویژه: دوره های آموزشی برگزار شده در 
یک کارگاه که فاقد استاندارد آموزشی  می باشند و به آزمون 
پایان دوره و صدور گواهی نامه های رســمی منجر نمی شود 
از جملــه آموزش ها در صنایع و صنوف )دوره آموزشــی برق 
انژکتور موتور سیکلت، دوره آموزشی جوشکاری، برق صنعتی 

plc نصب تابلو های برق ویژه شرکت فاران شیمی( 
* طرح مهارت آموزی دو گانه: طرحی است که با اجرای آن مرکز در صدد است 
با ترکیبی هدفمند و هوشمندانه از طرح فوق و فرایند کارآموزی در مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای، خدمات آموزشی کارآمد تر، عمیق تر و اثر بخش تر را به جویندگان 
کار به گونه ای ارائه کند که مشــارکت و منافع بنگاه های اقتصادی مانند مباحث 

تئوری در مرکز و عملی در بازار کار لحاظ شود.
*طرح کارآفرینی مهارت بنیان: با هدف توسعه کارآفرینی و تربیت سرمایه انسانی 
مبتنی بر روش های مهارت بنیان هدفمند طراحی شده که 15 درصد از تعهدات 
کارگاه های مرکز ثابت را شامل می شود.  این طرح از طریق برگزاری استارت آپ ها 
و شناســایی نخبگان کارآفرین در غالب دو کارگاه صنایع چوب و جوشکاری  در 
حال انجام اســت و ظرفیت هــای  این دو کارگاه در اختیــار کارآفرین نخبه قرار 
می گیرد تا هم ارائه آموزش برای دانشــجویان و کارجویان داشــته باشــد و هم 

کسب درآمد کند.
*طرح اقدام مشــترک برای اشتغالزایی: مستند ســازی اقدامات ارزشمند مراکز 
به صورت مشــترک با ســایر ذی نفعان در حوزه توانمند سازی  و مهارت افزایی 
که منجر به اشــتغال جمعی از فراگیران شــده اســت که در غالب تفاهم نامه با 
کمیته امداد، بهزیســت، صنایع و صنوف، میراث فرهنگی، اداره کار، تعاون و رفاه 
اجتماعــی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشــاورزی و نیروی انتظامی در حال 

انجام است.   
وی در ادامه به برنامه های در دست اجرای  این اداره پرداخت و اظهار کرد:  

در راستای توانمند سازی عشایر یک دوره آموزشی در قالب حرفه بوقلمون گوشتی 
با ظرفیت 20 نفر دوره و 2000 نفر ســاعت با همکاری جهاد کشــاورزی و امور 

عشایر اســتان و شهرستان تعریف شــد و از 9۸/۶/23 
استارت خواهد خورد. 

همچنین در راستای توانمند سازی سربازان نیروی های 
مسلح یک دوره آموزشی در قالب پرورش قارچ )صدفی( 
با همکاری جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی شهرستان 

در حال برنامه ریزی می باشد.  
مدیر فنی و حرفه ای شهرســتان تویســرکان در پایان 
بــه مهم ترین اقدامات  این مرکــز در هفته مهارت و روز 

تویسرکان پرداخت که در زیر می خوانید. 
*برگزاری جلســات با همکاران و تعییــن کمیته های 

مختلف جهت برگزاری هرچه بهتر  این برنامه ها 
*ارسال دعوت نامه به فرمانداری و ادارات تابع شهرستان 

درباره بازدید از مراکز فنی و حرفه ای در هفته مهارت 
*نصب شــعار هفتــه مهارت و روز فنــی و حرفه ای در 

میادین فرشید، امام خمینی)ره( و آزادی 
*ارسال شعار هفته مهارت به فرماندار محترم شهرستان درباره درج شعار فوق در 

سربرگ مکاتبات اداری ادارات تابعه 
* دیدار با امام جمعه شهرســتان به همــراه امام جماعت مرکز و همکاران مراکز 

برادران و خواهران 
* بازدیــد مدیران مختلــف ادرات از مرکز ماننــد ورزش و جوانان، هالل احمر، 
آموزش و پرورش و مدیران مدارس هر دو ناحیه، دفتر مرکزی فاران شیمی تهران، 

سپاه ناحیه، شرکت فیلتر سرکان 
*برگزاری مسابقات فوتبال ویژه دانش آموزان و کار آموزان با همکاری اداره ورزش 

و جوانان در راستای اوقات فراغت جوانان به مناسبت هفته مهارت 
*شــرکت در نماز جمعه با حضور همه همکاران در بخش برادران و خواهران با 
ارائه برنامه های مختلف از جمله پخش شــیرینی و شربت، برقراری میز خدمت، 
نصب چادر به عنوان عیب یابی خودرو با دســتگاه دیاگ به صورت رایگان توسط 
مربی مکانیک مرکز و ارائه گزارش عملکرد توســط ریاست مرکز در تریبون نماز 

جمعه پیش از خطبه ها 
* برپایی غرفه گذر مهارت در قالب آموزش زنده خراطی در سالن فردوسی به مناسبت 
همایش روز تویســرکان که مورد بازدید ویژه استاندار، فرماندار، نماینده، امام جمعه، 

مدیر کل میراث فرهنگی استان و سایر مدیران ادارات شهرستان قرار گرفت. 
* بازدید فرماندار و هیأت همراه، فرماندهی نیروی انتظامی شهرســتان و رئیس 
بنیاد شــهید شهرســتان در روز ۶ مــرداد، روز آموزش های فنــی و حرفه ای از 
کارگاه های مراکز برادران و خواهران و اهدای جوایز و مدال به تیم برتر فوتبال و 

تعدادی از همکاران  و همچنین بازدید از 4 خانواده شهید همکار.

کارنامه درخشان 
به گازرسانی 
پایتخت گردو
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هیأت   44
یم ر ا د ورزشی  فعال 

اداره ورزش و جوانان شهرســتان تویسرکان در مجموع دارای 44 
هیأت  ورزشی فعال است که هیأت  های ورزشی حوزه برادران 3۸ هیأت  
و هیأت  های ورزشی حوزه خواهران 20 هیأت  می باشد. به تفکیک شهر، 
هیأت  های ورزشــی فعال ســرکان  4 هیأت  و هیأت  های ورزشی فعال 

فرسفج 5 هیأت  است.
رئیس اداره ورزش و جوانان تویســرکان با اعــالم این خبر در گزارش 
عملکرد ۶ ماهه ســال 9۸ گفت: در این شهرســتان تعداد ورزشکاران 
ســازمان یافته مرد: 1412 نفر و تعداد ورزشــکاران زن 799 نفر و در 

مجموع  2211  نفر هستند. 
علی حقیقی برگزاری مسابقات شهرستانی را یکی از مهمترین شاخص 
کیفی بودن ورزش عنوان کرد و افزود: در این شهرستان در مدت ۶ ماه 
تعداد 30 مرد و تعداد 14 خانم در مســابقات شهرستانی شرکت کردند 

که در مجموع در شهرستان 44 نفر  مسابقه برگزار شد.  
 وی انجمن هــای ورزشــی تیراندازی با کمان، جــودو، فوتبال، کاراته، 
کشتی، والیبال، ورزش های همگانی، رزمی، بومی و محلی و ووشو را از 

جمله مسابقات شهرستان اعالم کرد.
حقیقی از اعزام 79 ورزشــکار به مســابقات استانی خبر داد و گفت: از 
ایــن تعداد  ۶3  مــرد و 17 نفر  زن بودند کــه در  مجموع  79 نفر  را 

شامل می شوند. 
وی انجمن های ورزشی شرکت کننده در مسابقات استانی را بدنسازی، 
بسکتبال، بوکس، تکواندو، تیراندازی با کمان، جودو، دوچرخه سواری، 
دوومیدانی، شطرنج، شنا، فوتبال، کاراته، کبدی، کشتی باستانی، کونگ 

فو، رزمی، والیبال، بومی و محلی و جودو اعالم کرد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تویســرکان با اشــاره به میزبانی مسابقات 
اســتانی مرد به تعــداد 17 نفر  و بانوان  به تعــداد 9 نفر  گفت: در این 
مســابقات رشته های  دوچرخه سواری، فوتبال، کبدی، کشتی، والیبال، 

رزمی و بسکتبال شرکت کردند.
وی همچنین از اعزام به مسابقات کشوری سخن گفت و اظهار کرد: در 
مدت ۶ ماه، 17مرد و 3 زن که از این تعداد 3 نفر به مسابقات کشوری 
راه یافتند که شامل رشته انجمن های ورزشی، جودو، دوچرخه سواری، 

کشتی، همگانی، نابینایان، والیبال و فوتبال بود.
حقیقی با اشاره به 7 نفر  میزبانی مسابقات کشوری در تویسرکان گفت: 

در این مسابقات شرکت کننده نداشتیم. 
در ادامه سایر عملکرد اداره ورزش و جوانان تویسرکان را می خوانید.

دعوت به اردوهای ورزشی )استانی ، کشوری و ملی( 

■  ابوالفضل خدابخشی: سومین اردوی تیم ملی امید سپک تاکرا  
■  محمد کولیوند: پنجمین اردوی تیم ملی کبدی جوانان  
■  محمد کولیوند: ششمین اردوی تیم ملی کبدی جوانان 

■  محمدجواد کولیوند/ حســین سنجربیگی/ پیمان کرمانجانی: اردوی 
کشتی خردساالن استان 

■  ابوالفضل سوری: اردوی کشتی آزاد نونهاالن ج.ا.ا 
■  اردوی آماده ســازی تیم کشتی اســتان جهت شرکت در مسابقات 

المپیاد نخبگان 
■ نعمت ا... ســرافراز / محمدکرم کولیوند: دومین اردوی تدارکاتی تیم 

ملی گلبال اعزامی به مسابقات آسیایی ژاپن  
برگزاری دوره های آموزشی 

■  برگزاری کالس تئوری مربیگری درجه 3 مدال آوران اســتانی مرد: 
120نفر ، زن: 91نفر ، جمع کل: 211 نفر  

■  بدنســازی، بوکس، تکوانــدو، تیراندازی با کمــان، جودو، دوچرخه 
ســواری، دوومیدانی، شنا، کاراته، کشتی، کونگ فو، کوهنوردی، رزمی، 

ووشو، بومی و محلی، والیبال، ژیمناستیک، کشتی آلیش  
 مــدال آوران کشــوری مرد: 4 نفــر ، زن: 0 نفر ، جمــع کل: 4 نفر  در 

رشته های دراز و نشست، جودو، کشتی باستانی 
مدال آوران ملی مرد: 0 نفر ، زن: 0 نفر ، جمع کل: 0 نفر  

 عملکرد حوزه جوانان تعداد سمن های تشکیل شده: ۸ سمن )5 سمن 
دارای اعتبارنامه، 1 سمن در مرحله ارسال اساسنامه، 1 سمن در مرحله 

تأیید نام، 1 سمن در مرحله ارسال مدارک( 
تعداد وام ازدواج: 2۶۸ نفر  )ســه ماهه اول( )۶ فقره 15 میلیون تومانی، 

239 فقره 30 میلیون تومانی، 23 فقره ۶0 میلیون تومانی( 
برنامه های فرهنگی: 149 نفر  )3 جلســه ستاد سامان دهی امور جوانان، 
14۶ برنامه مختلف فرهنگی ورزشی )پیاده روی، کوهنوردی، غبارروبی 
گلزار شــهدا، جشن، دیدار با خانواده های شــهدای ورزشکار، مسابقات 

مختلف ورزشی، جلسات و...( و برنامه های مناسبت
پروژه هــای عمرانــی ملــی:  3 پروژه 1( ســالن باســتانی 2( خوابگاه 

ورزشکاران    
پروژه های عمرانی اســتانی: 3 پروژه 1( ســالن رزمــی 2( زمین چمن 

سرکان   
تعداد کل اماکن ورزشی شهری و روستایی 30 نفر  

سرانه ورزشی سرپوشیده: 1۶/23سانتی متر،  روباز: 5۶سانتی متر  جمع 
کل: 1۶/79 سانتی متر

برگزاری بیش از 30 برنامه فرهنگی ورزشــی به مناســبت گرامیداشت 
هفته دولت 

1-  کلنگ زنــی زمین مینی چمن مصنوعی روســتای اشــتران بخش 
مرکزی به مســاحت 1400 مترمربع با اعتبــاری بالغ بر 200 میلیون 

تومان با حضور مسئوالن ارشد شهرستان در تاریخ 9۸/0۶/02. 
2-  کلنگ زنــی زمین مینی چمن مصنوعی فرســفج بخش قلقلرود به 
مساحت 1400 مترمربع و اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان با حضور 

مسئوالن ارشد شهرستان در تاریخ 9۸/0۶/0۶. 
■  میزبانی مســابقات دوچرخه ســواری لیگ برتر کشور از تاریخ 17 تا 

19 مهرماه 9۸. 
آمار عملکرد اداره ورزش و جوانـان شهرستـان تویسـرکان شش ماهـه 

اول سال 9۸ 
1-  هیأت  های ورزشی فعال در مجموع: 44 هیأت  ورزشی  

هیأت  های ورزشــی حوزه برادران : 3۸ هیأت  / هیأت  های ورزشی حوزه 
خواهران : 20 هیأت  

هیأت  های ورزشــی فعال ســرکان : 4 هیأت  / هیأت  های ورزشی فعال 
فرسفج : 5 هیأت  

2-  ورزشــکاران ســازمان یافته مرد: 1412 نفر،   زن: 799  نفر، جمع 
کل: 2211  نفر 

3-  برگزاری مســابقات شهرستانی مرد: 30 نفر، زن: 14نفر، جمع کل: 
44  نفر

انجمن های ورزشــی، تیراندازی با کمان، جودو، فوتبال، کاراته، کشتی، 
والیبال، همگانی، رزمی، بومی و محلی و ووشو  

4-  اعزام به مســابقات اســتانی مرد: ۶3 نفــر، زن: 17 نفر،  جمع کل: 
79 نفر 

 انجمن های ورزشی، بدنسازی، بســکتبال، بوکس،  تکواندو،  تیراندازی با 
کمان،  جودو،  دوچرخه سواری،  دوومیدانی،  شطرنج،  شنا،  فوتبال،  کاراته،  

کبدی، کشتی باستانی،  کونگ فو،  رزمی،  والیبال،  بومی و محلی،  جودو 
5- میزبانی مسابقات استانی مرد: 17نفر،  زن: 9 نفر، جمع کل: 2۶نفر  

  دوچرخه سواری،  فوتبال،  کبدی،  کشتی،  والیبال،  رزمی،  بسکتبال  
۶- اعزام به مســابقات کشــوری مرد: 17 نفــر،   زن: 3 نفر،  جمع کل: 

20 نفر  
  انجمن های ورزشی،  جودو،  دوچرخه سواری،  کشتی، همگانی،  نابینایان،  

والیبال،  فوتبال 
7- میزبانی مسابقات کشوری مرد: 0 نفر ، زن:  0 نفر ، جمع کل: 0 نفر     
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تویسرکان دولت شهرستان   ویژه هفته 

 مدیر ویژه نامه: مجید بیات- 09199015208- 08138274015

 رئیــس اداره راه و شهرســازی تویســرکان برخی از 
پروژه های انجام شده توســط این اداره را در یکسال اخیر 

تشریح کرد.
علی محمد اصغری گفت: طرح چهار خطه تویســرکان – 
کنگاور به طول 33 کیلومتر از شهرســتان تویســرکان به 
سمت سه راهی کنگاور در محدوده حوزه استحفاظی استان 
همدان  واقع شده که 15 کیلومتر از آن )تویسرکان تا سه 
راهی فرســفج( در دو قطعه 5 و 10 کیلومتری با اعتباری 
بــه مبلغ 200 میلیارد ریال زیر بار ترافیک اســت و از 1۸ 
کیلومتر باقیمانده، قطعه سوم و چهارم به طول 4/۸ و 5/۶ 
کیلومتر توسط شرکت جهاد نصر همدان و شرکت راه پل 

خمش در حال اجراست. 
وی خاطرنشــان کرد : قطعه اول و دوم این پروژه در بهمن 
9۶ بــا اعتبار 200 میلیارد ریالی به بهره برداری رســید و 
قطعه ســوم نیز در بهمن ماه 9۶ بــا اعتباری صد میلیارد 
ریالی کلنگ زنی شده که با پیشرفت ۶5 درصدی در حال 

انجام است.
رئیس اداره راه و شهرسازی تویسرکان گفت: قطعه چهارم 
نیــز در بهمن ماه 97 با اعتبار 1۶0 میلیارد ریال توســط 
شــرکت راه پل خمش کلنگ زنی شده که با پیشرفت 20 

درصدی در حال انجام است.
اصغری اضافه کرد: پروژه راه روستایی باقر آباد نیز در بهمن 
97 بــا مبلغ دو میلیارد و 3۶0 میلیون ریال به طول 500 
متر به بهره برداری رســیده اســت، همچنین راه روستایی 
ســوتلق به طول 1100 متر نیز در شهریور 97 با اعتبار 3 
میلیارد و 730 میلیون ریال توســط شرکت بتن راه میالد 

به بهره برداری رسید.
 وی ادامــه داد : هدف از اجرای این پروژه افزایش ظرفیت 
ترافیک و ایمن ســازی محور با توجه به تردد باالی وسائط 
نقلیه، سهولت جابه جایی محصوالت کشاورزی و صنعتی، 
ارتباط بزرگراهی تویســرکان و دیگر شهرهای همجوار با 
غرب کشور، ایجاد مسیر جایگزین همدان، اسدآباد و کنگاور 

به همدان، تویسرکان و کنگاور است. 
وی به پروژه ساخت بیمارستان 154 تختخوابی تویسرکان 
نیز اشــاره کرد و گفت: سال آغاز این پروژه: 13۸7 بود که 
پیش بینی سال پایان آن نیز سال 139۸ برآورد شده است.

اصغری ادامه داد: این بیمارستان دارای 5 طبقه با اسکلت 
بتنــی و دارای 154 تخت بســتری با مســاحت زیربنا به 
متراژ 1۶934مترمربع می باشد. مســاحت زمین به متراژ 
4۶7۶2 مترمربــع و دارای 4 بلوک مجزا و قســمت های 
الحاقی و مســتحدثات جانبی می باشــد. این بیمارستان 
دارای بخش های ســی تی اســکن، دیالیــز، اهدای خون، 
اورژانس، درمانگاه )دندانپزشکی، رادیولوژی، چشم پزشکی، 
واکسیناسیون و...(، آندوســکوپی، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، 
 ،CCU ،زنان و زایمان، کودکان ،ICU، NICU، LDR
جراحی، داخلی و اداری و مهد کودک و پد بالگرد می باشد. 
وی هــدف از اجرای این پروژه را کمبود و فرســوده بودن 

فضاهای بهداشــتی و درمانی شهرستان تویسرکان و لزوم 
ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی به مردم منطقه دانست 
و آخرین اقدامات انجام شــده را تکمیل طبقه دوم و سوم 

بیان کرد.
اصغری از پیگیری تجهیز فضاهای 5 گانه )سیستم استریل 
مرکزی، رختشــویخانه، تجهیزات آشــپزخانه، آزمایشگاه، 

رادیولوژی( توسط دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.
پروژه ســاخت مجتمــع اداری بخش فرســفج نیز دیگر 
پروژه ای بود که رئیس اداره راه و شهرســازی تویسرکان به 
آن پرداخت و گفت: این پروژه ســال 1391 آغاز شده که 

سال 139۸ به پایان خواهد رسید. 
وی بیــان کرد: ســاخت مجتمع اداری بخش فرســفج با 
زیربنــای 342 مترمربع و مســاحت عرصه 500 مترمربع 
در 3 طبقه انجام می شــود که هدف از اجرای آن توســعه 
و ســامان دهی برخی از ادارات در شهر فرسفج در راستای 

افزایش رضایت مندی مردم منطقه است.
اصغری آخرین اقدامات انجام شــده پــروژه را پایان یافتن 
ســفت کاری، عملیــات نازک کاری شــامل نمــاکاری، 
سفیدکاری، کاشــی کاری و نصب پنجره دانست. اقدامات 

الزم جهت نصب انشعابات در حال پیگیری است. 
وی از بازنگری طرح جامع تویسرکان خبر داد و بیان کرد: با 
توجه به پایان افق طرح و توسعه ساخت و سازها در سطح 
شهر تویســرکان، بازنگری طرح تفصیلی ضروری می باشد 
و امیدواریم که در ســال 9۸ بازنگری طرح جامع به پایان 

برسد.
اصغری آخرین اقدامات انجام شــده بــرای اجرای پروژه را 
به روزرسانی نقشــه های وضع موجود، مطالعات ترافیکی و 
پروژه در مرحله تصویب الگوهای توســعه و پیشنهاد طرح 

توسط مشاور دانست. 
رئیــس اداره راه و شهرســازی تویســرکان افزود: شــهر 

پروژه های
و  ه  ا ر  
شهرسازی 
نگاه یک  در 

تویســرکان دارای 1۸۸ هکتار بافت فرسوده مصوب می باشــد و محدوده های هدف باز آفرینی شهر تویسرکان 254/5 
هکتار است که حدود 25 درصد مساحت شهر را شامل می شود.

اصغری افزود: در ســال 97، 3۶ فقره و در ۶ ماهه نخســت سال 9۸، 43 فقره تســهیالت بافت فرسوده به متقاضیان 
پرداخت شده است و کلنگ زنی پروژه بهسازی محله مرکزی تویسرکان از محل اعتبارات تبصره 1۸ به مبلغ 1/2 میلیارد 

تومان در هفته دولت 9۸ انجام شد.


