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افتتاح و کلنگ زنی 109 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 54 میلیارد تومان 

در دهه فجر در کبودراهنگ
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دهه فجر فرصت بازنگری
 در ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی است 

همدان پیام:  خبرنگار  حمیدی-  اکرم  کبودراهنگ- 
دهه فجر فرصــت بازنگری در ارزش ها و آرمان های انقالب 
اســالمی است و فرصتی است بينديشــم چه بوديم و چه 

شديم و چگونه قله های افتخار و عزمت را طی کرده ايم.
امام جمعه کبودراهنگ با بيــان اين مطلب افزود: مصداق 
آيه جا  ءالحق و زهق الباطل دهه فجر اســت و فجر انقالب 
با هدايت و رهبری ســالله پاک رسول خدا )ص( به انجام 
رســيد و ثمر داد و ورق خورد و خون هزاران جوانی که در 
راه انقالب داديم موجب شــد در مدت بســيار کوتاهی در 

منطقه تأثير بگذارد.
حجت االسالم نقی باقری خاطرنشان کرد: دهه فجر امسال 
متفاوت اســت، هم با گام دوم انقالب همراه است و هم با 

شهادت سردار حاج قاسم سليمانی اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اينکــه اين انقالب بايد با عمل به بيانيه گام 
دوم انقالب باشــد همه بايد دست به دست هم دهيم و در 

استمرار اين انقالب نقش داشته باشيم.
امــام جمعه کبودراهنــگ در پايان افزود: بايــد انقالب را 
در تمامی ابعاد سياســی، اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی 
بشناسانيم و قطعا طولی نخواهد کشيد سايه اين انقالب بر 

تمامی جهان گسترده خواهد شد. انشاءا... 

کبودراهنگ- اکــرم حمیدی-خبرنگار همدان پیام: دهه فجر 
امسال 109 پروژه با اعتباری بالغ بر 54 ميليون تومان در شهرستان 

کبودراهنگ افتتاح و کلنگ زنی می شود. 
فرماندار شهرستان کبودراهنگ با بيان اين مطلب و با تبريک ايام ا... 
دهــه مبارک فجر افــزود: در بخش مرکزی 19 پــروژه گل تپه يک 
پروژه، شيرين ســو يک پروژه کلنگ زنی می شود همچنين در بخش 
مرکــزی 44 پروژه گل تپه 30 پروژه و شيرين ســو 14 پروژه افتتاح 

می شود و برای 35 نفر نيز اشتغالزايی دائم ايجاد می شود. 
حجت ا... مهــدوی به مهمترين برنامه هــا و پروژه های قابل افتتاح و 
کلنگ زنی در دهه فجر امســال شهر کبودراهنگ اشاره کرد و افزود: 
نواخته شدن زنگ انقالب در مدارس، ديدار با امام جمعه، بهره برداری 
از خانه های مددجويی، بهره برداری از اجرای 
استانداردســازی  و  داخلی  شــبکه 
جشــن  برگزاری  انتخابــات، 
معابر  بهســازی  انقــالب، 
روســتاهای  همزمــان 
 ، دولی  حصار،  اخچلر، 
ديدار بــا خانواده های 
ساخت  شهدا،  معظم 
جديد  عمومی  پست 
شيرين ســو،  شــهر 
اختصاصــی  تبديــل 
بانک  پســت  به عمومی 
شيرين ســو،  کشــاورزی 
بهســازی معابــر روســتای 
عبدالمؤمــن، اســتحصال آب از 
فاضالب شــهرک  پســاب تصفيه خانه 
صنعتی ويان، آســفالت شــهرک صنعتی ويان، افتتاح کارگاه توليد 
کيک و کلوچه، افتتاح گلخانه ســبزی و صيفی جات، بهسازی معابر 
و ميدان وليعصر، استانداردسازی تيم گرمايش 10 مدرسه، پرورش 

ميش دشتی است. 
وی ادامــه داد: بهســازی معابر روســتای گاوزبان، بهســازی معابر 
همزمان روستاهای »اورياد، جزوان، ناصرآباد« غبارروبی مزار شهدا، 
جشن انقالب، شرکت در مراسم عبادی سياسی نماز جمعه، صبحگاه 
مشترک نيروهای مسلح به مناسبت روز نيروی هوايی، افتتاح مرکز 
سالمت شهر کبودراهنگ، بهره برداری از گلخانه سبزی و سيفی جات 

روســتای قباق تپه، جدول گذاری روســتای جنگلو، بهســازی معابر 
همزمان 15 روســتا، افتتاح زمين چمن مصنوعی روستای عليصدر، 
اجرای طرح هادی روســتای کســالنقيه، افتتاح مدرســه خيرين، 
بهره برداری از گازرســانی روســتای قلی آبــاد، کلنگ زنی گل خانه 
ســبزی و صيفی جات همزمان 8 مورد روستای کوريجان و شرکت 
در راهپيمايی باشــکوه 22 بهمن از جمله مهمترين برنامه های دهه 

فجر شهرستان کبودراهنگ است. 
مهدوی خاطرنشــان کرد: دهه فجر امسال ويژگی های خاصی دارد 

دوم انقــالب و حــوادث و مصادف شده با گام 
ســف  و تأ سيل  برانگيز 

ط  و سقو هواپيما 
ن  ا فقد

ســردار حاج قاسم ســليمانی و از طرفی خون اين شــهيد بزرگوار 
همبستگی ملی را در سراسر کشور رقم زد. 

وی در ادامه اشــاره ای به انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــورای 
اسالمی نيز کرد و افزود: از چندين ماه گذشته به طور جدی در صدد 
تهيه مقدمات برگزاری يک انتخابات شکوهمند و قانونمند هستيم و 
آمادگی 100 درصدی برای برگزاری اين انتخابات را در شهرســتان 
کبودراهنگ داريم و اميدواريم بتوانيم يک انتخابات سالم و قانونمند 

در اين شهرستان برگزار کنيم. 
فرماندار کبودراهنگ درباره وضعيت راه های اين شهرستان نيز اظهار 
کــرد: راه ها جزو اولويت ما اســت و ارتقا جاده ها، روکش جاده ها، 4 
بانده کــردن گل تپه به کبودراهنگ بيــش از 800 هزار نفر جمعيت 

د بــرای ديدن غــار عليصدر در ايــن جاده  د تــر
می کنند. همچنين کبودراهنگ به 

3راهی ويان کــه در ابتدای 
بالغ  اعتباری  با   97 سال 

بــر 5 ميليــارد تومان 
ولی  می شــد  انجام 
 12 درحال حاضــر 
نياز  تومان  ميليارد 
متأسفانه  و  اســت 
قيمت ها،  افزايــش 
ن  د ين کــر پيگير

مديــران و چنديــن 
دليل ديگــر که موجب 

اين  راه های  وضعيت  شده 
شهرســتان وضعيت مناســبی 

با حمايت های  اميدواريم  نباشــد که 
مسئوالن کشوری و استانی مشکالت راه ها مرتفع شود. 

وی افزود: خوشــبختانه از 127 روستا در اين شهرستان 124 روستا 
از نعمت گاز بهره مند هســتند و فقط به 3 روســتا گازرسانی انجام 
نشــده که در دســتور کار قرار می  گيرد و اميدواريم به زودی 100 

درصد روستاها از نعمت گازرسانی بهره مند شوند. 
مهدوی بيان کرد: ما در اســتان تا چند ماه گذشته رتبه هشتم را در 
بحث اشتغالزايی داشتيم که خوشبختانه توانستيم رتبه دوم را کسب 
کنيم؛ در زمينه اشــتغال روستايی کم کاری شده که اميدواريم با باز 

شدن سيستم کارا اين مشکل نيز مرتفع شود. 

در دهه فجر امسال 
109 پروژه در کبودراهنگ 
افتتاح و کلنگ زنی 

می شود 
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ه از سیل 
مساکن آسیب دید

ت کردند
ت دریاف

د تسهیال
26 میلیار

0

کبودراهنــگ- عظيمی مجذوب- خبرنگار همدان پيام: بررســی 
و برآورد ميزان خســارات ناشــی از بارندگی و سيل سالجاری، 
اعطای تسهيالت مقاوم سازی و بازسازی به مساکن خسارت ديده 
از برجســته ترين اقدامات ســتاد بازسازی ســيل بنياد مسکن 
شهرســتان کبودراهنگ اســت که در راســتای سياست های 
دولت بوده اســت و بنياد مسکن شهرستان نيز با تشکيل ستاد 
بازســازی ســيل و مديريت بحران اين ستاد به بررسی و برآورد 
ميزان خســارات وارده از بارندگی و سيل ســالجاری پرداخت 
و با هماهنگی و همکاری بنياد مســکن اســتان و بهره مندی از 
تجربيات و تخصص نيروی انســانی متخصــص کار عملياتی را 
از فروردين ماه آغاز کرد و برای خدمت رســانی به مردم محروم 
و ســيل زده مناطق روستايی از هيچ تالشــی برای کاهش آالم 
اين مردم دريغ نکرده و برای خانه دارشدن مردم جان فشانی ها و 
فداکاری های زيادی کرده اند که در اين راه آقايان اميرحاجی پور 
و ســجاد زهره وند بر اثر سانحه تصادف در حين مأموريت جان 
خود را از دست دادند و اين نشان از عملکرد مثبت و فعاليت های 
بسيار بنياد مسکن شهرستان است که به پرداخت انواع تسهيالت 
سيل به واحدهای خسارت ديده و آسيب ديده اقدام نموده است 
و مدير بنياد مســکن کبودراهنگ در گفت وگو با همدان پيام به 

تشريح بخشی از اقدامات صورت گرفته در اين باره می پردازد. 
روح ا... وجدی فاضل در اين گفت وگو ضمن گراميداشــت ايام ا... 
دهه فجر عنوان کرد: بيش از 259 ميليارد و 270 ميليون ريال 
تسهيالت سيل به واحدهای آسيب ديده شهرستان کبودراهنگ 
اختصاص يافته اســت کــه از اين ميــزان 141 ميليارد و 800 
ميليون ريال آن تســهيالت ساخت مسکن و 28 ميليارد و 500 
ميليون ريال آن تسهيالت تعميرات مسکن 27 ميليارد و 450 
ميليون ريال آن تسهيالت کمک معيشتی به صاحبان واحدهای 
آسيب ديده از بارندگی و سيل و 61 ميليارد و 520 ميليون ريال 

تسهيالت بالعوض بوده است. 
مهندس روح ا... وجدی فاضل با اشاره به اينکه پرداخت تسهيالت 
بالعوض برای متقاضيان دارای شرايط در شهرستان در نوع خود 
کم نظير بوده است، گفت: عمليات تعيين و برآورد خسارات های 
ناشی از بارندگی ها و سيل از فروردين 98 شروع شد و با تشکيل 
5 تيم کارشناســی در طول يک هفته برآورد خسارت در 128 
روســتا و 3 شــهر شهرســتان صورت گرفت تا برای پرداخت 
تســهيالت اقدام شود و سهميه شهرســتان بيش از 353 فقره 
تسهيالت ساخت و ساز 209 فقره تسهيالت تعميري و 343 فقره 

تسهيالت بالعوض اسکان موقت بوده است. 

وجدی فاضــل ادامــه داد: از مجموع 353 فقره تســهيالت 
ساخت وساز شهرستان تمام تعداد سهم شهرستان به بانک های 
عامل معرفی شده اند که در مراحل مختلف دريافت تسهيالت 
هستند، اين تسهيالت در روســتاها 400 و در شهرها 500 
ميليون ريال به همراه 100 ميليون ريال تسهيالت بالعوض 
روستايی و 120 ميليون ريال برای شهر و 160 کيسه سيمان 
اهدائی مقام معظم رهبری با بازپرداخت 12 ساله و پس از 3 

سال استراحت است. 
وجدی فاضل همچنين تعداد تسهيالت تعميری را 209 فقره 
عنوان کرد و گفت: مبلغ اين تسهيالت 150 ميليون ريال به 
همراه 50 ميليون ريال بالعوض تعميری برای هر واحد است 

که از اين تعداد 189 فقره آن پرداخت شده است. 
وی اذعان کرد: از تسهيالت بالعوض برای اسکان موقت برای 
253 واحد به مبلغ هر واحد 60 ميليون ريال در روســتاها و 

120 ميليون ريال در شهرها پرداخت شده است. 
همچنين سهميه شهرستان از ســيمان اهدائی مقام معظم 
رهبری 56 هزار و 480 کيســه بوده اســت که از اين تعداد 
تاکنــون بيش از 42 هزار کيســه به متقاضيان تســهيالت 

ساخت وسازی و تعميری تحويل گرديده است. 
رئيس بنياد مســکن انقالب اسالمی شهرستان با بيان اينکه 
تمامی خدمات فنی مهندســی، نقشه برداری، کروکی، صدور 
پروانه، طراحی نقشــه و... تا ارائه پايان کار به صورت رايگان 
به متقاضيان دريافت تســهيالت ستاد ســيل ارائه مي شود، 
گفت: مقاوم ســازی مساکن روســتايی، بهسازی معابر بخش 
ديگری از اقدامات و فعاليت های بنياد مســکن شهرستان در 
راســتای توسعه و تعالي روستاها اســت که در اين حوزه نيز 
بيش از 990 فقره تسهيالت 400 ميليون ريالی از طرح ويژه 
مقاوم سازی مساکن روستايی از محل اعتبارات 98 اختصاص 
يافته است که تمام اين سهميه شهرستان به بانک های عامل 

معرفی شده اند. 
وی مبلغ کل تسهيالت مقاوم سازی مساکن روستايی را بيش 
از 39 ميليارد و 600 ميليون ريال خواند و گفت: 450 فقره از 
تسهيالت در مرحله عقد قرارداد با بانک ها هستند که عالوه بر 
دريافت اين تسهيالت بانکی از کمک های )تسهيالت( بالعوض 
80 ميليون ريالی نيز بهره مند می شــوند که تاکنون بيش از 
12 ميليارد ريال تســهيالت بالعوض طرح ويژه مقاوم سازی 

مساکن روستايی در شهرستان پرداخت شده است. 
وی در پايان به بهسازی و آسفالت ريزی در معابر روستاها اشاره 
کرد و گفت: آســفالت ريزی در 20 روستا شهرستان با اعتباری 
بالغ بر 60 ميليارد ريال و مشــخصات فنی 114 هزار مترمربع 
مســاحت 16 هزار تن آسفالت، و 19 کيلومتر طول انجام شده 
است. همچنين آماده ســازی و زيرسازی معابر 28 روستا نيز با 
طول 42 کيلومتر با 25 ميليارد ريال اعتبار و حجم خاک برداری 
38 هزار مترمکعب و حجــم مخلوط ريزی 33 هزار مترمکعب 
صورت گرفته است که با تأمين اعتبار آسفالت ريزی اين معابر نيز 

در نخستين فرصت انجام خواهد شد. 
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کبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: بيش از 50 برنامه در ايام دهه فجر و طرح 
ملی فجر تا نوروز توســط اداره ورزش و جوانان شهرستان کبودراهنگ برگزار 

می شود. 
رئيــس ورزش و جوانان شهرســتان کبودراهنگ با بيان ايــن مطلب افزود: 
مهمترين اينها شامل جشنواره ژيمناستيک، برگزاری مسابقات کاراته، ميزبانی 
مســابقات رزمی کشــوری، برگزاری ورزش های بومی محلی، برگزاری جشن 
انقالب هيأت همگانی، برگزاری مسابقات چندجانبه واليبال، برگزاری مسابقات 
تيراندازی با کمان، برگزاری مسابقات بسکتبال، مسابقات بين باشگاهی رشته 
رزمی، همايش بزرگ کنگ فوتوآ، اعزام مسابقات کنگ فو، کشوری، شرکت در 
راهپيمايی 22 بهمن، غبارروبی مزار شهدا، ميزبانی مسابقات اسکيت استانی، 
ميزبانی ژيمناستيک استانی، ميزبانی کاراته کشوری نيروهای مسلح، نمايشگاه 
و غرفه  معرفی وســايل رشته های ورزشی و اســتعداديابی، مسابقات دارت و 
طناب کشی در سالن روستای سوباشی، برگزاری مسابقات فوتسال 4جانبه در 
ســالن شهدا، برگزاری مسابقات فوتسال و بازی های بومی، ملی در 4 رشته در 

روستای قهورد )بانوان و آقايان( است. 
فرهاد شــکری در ادامه به مهمترين فعاليت های فرهنگی و جوانان شهرستان 
کبودراهنگ در بخش آقايان در ســال 98 اشــاره کرد و افزود: مراسم تجليل 
از 10 نفر از نخبه جوان فرهنگی و ورزشــی هفته جوان، مراســم جشن خانه 
ژيمناســتيک، کارگاه پيشگيری از آسيب های اجتماعی )مهارت های زندگی(، 
کمک رســانی جامعه ورزشی و جوانان به ســيل زدگان محفل انسی با قرآن، 
کارگاه بصيرت افزايــی، کارگاه پدافند غيرعامل با موضوع آســيب های فضای 
مجازی، کارگاه پيش از ازدواج، ديدار با خانواده های شهدا، همايش پياده روی 

و... است. 
وی ادامه داد: گزارش عملکرد مناسبی هيأت های ورزشی سال 98 هم شامل 
اردوی تفريحی بانوان، برگزاری مســابقات واليبال بانوان، برگزاری مســابقات 
بدمينتون بانوان، ديدار با خانواده های شهدا، مسابقات اسکيت، مسابقات کاراته 

و طناب کشــی، همايش پياده روی، برگزاری همايش کوهپيمايی به مناسبت 
هفته تربيت بدنی و روز شهرستان، برگزاری جشنواره »دا« به مناسبت هفته 
تربيت بدنی و روز شهرستان، برگزاری مسابقات رزمی، برگزاری مسابقات دارت 
و ورزش صبحگاهی و طناب کشی، برگزاری مسابقات چند جانبه فوتبال است. 

شکری افزود: گزاری عملکرد شورای ورزش همگانی در 
سال 98 هم شامل همايش دوچرخه سواری، مسابقه 

دوگانه و دوچرخه ســواری، مســابقات فوتسال 
جام رمضان، مســابقه پيالتــس موادمخدر، 

موادمخدر،  بهبوديافتــگان  کوهپيمايــی 
ورزش  ايســتگاه  نخســتين  افتتــاح 

پيــاده روی،  همايش  صبحگاهــی، 
مســابقات طناب کشی و دالپالن، 

مســابقه بازی برای کودکان از 
مهمترين برنامه هاست. 

وی به کســب مقام های اســتانی 
ســال 98 هم اشــاره کرد و افزود: 

کســب مقام نخســت تيمی مسابقات 
کبدی اســتان، کســب مقام در مسابقات 

جودو و انتخابی اســتان، کسب مقام نخست 
در مسابقات دوچرخه سواری استان، کسب مقام 

قهرمانی تيم اســکيت، کســب مدال در مسابقات 
ســطح بندی ژيمناستيک، کسب مدال در مســابقات کاراته قهرمانی استان، 
کســب مقام دوم تيمی در مسابقات ليگ ژيمناستيک بانوان، کسب مدال در 

مسابقات ووشو انتخابی استان است. 
رئيس ورزش و جوانان در ادامه به کســب مقام های ملی و فراملی هم اشــاره 
کرد و افزود: کســب مقام سوم مسابقات کاراته انتخابی تيم ملی، کسب مقام 
ملی مسابقات قوی ترين مردان جهان، کسب مقام سوم مسابقات کبدی، کاراته 
قهرمانی کشور بانوان، کسب مقام در مسابقات کونگ فو و ژيمناستيک، کسب 

مقام سوم تيم واليبال کشور و... از دستاوردهای اين شهرستان بوده است. 
وی همچنين به اعزام به مسابقات استانی و باالتر در سال 98 هم اشاره کرد و 
گفت: اعزام به مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی استان در رشته کراس، اعزام 
به مسابقات واليبال انتخابی استان، اعزام به المپياد استعدادهای برتر کونگ فو 
انتخابی اســتان، اعزام به مسابقات واليبال بانوان اســتانی، اعزام به مسابقات 
کبدی، کشــتی اوپن انتخابی اســتان، اعزام به مسابقات ليگ استان اسکيت 
سرعت، اعزام به مســابقات منطقه 3 کشور، اعزام به مسابقات جهانی کبدی 
2019، اعزام به مســابقات ليگ برتر کاراته قهرمانی کشور، اعزام به مسابقات 

جودو و کونگ فو انتخابی اســتان، اعزام به مسابقات ووشو انتخابی استان و... 
است. 

شکری خاطرنشان کرد: شهرســتان کبودراهنگ ميزبان مسابقات ورزش در 
ســال 98 هم بوده که می توان به ميزبانی مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی 
اســتان، ميزبانی هفته دوم مســابقات ليگ اســتانی 
ژيمناســتيک، ميزبانی مســابقات روستايی )جام 
خوشــه چين( انتخابی استان، ميزبانی مسابقات 
کيک بوکســينگ قهرمانی اســتان )بانوان( 

اشاره کرد. 
وی درباره دعوت بــه اردوی تيم ملی 
سال 98 نيز اظهار کرد: که می توان 
به دعوت ســعيد غفاری به تيم 
دابانگ هندوســتان، دعوت به 
پنجمين اردوی تيم ملی کبدی، 
کشور  برتر  استعدادهای  منتخب 
رشــته کبدی و کاراتــه، دعوت به 
ششــمين، نهمين و يازدهمين اردوی 
تيم ملی کبدی جوانــان، دعوت به اردوی 

تيم ملی کاراته و کونگ فو اشاره کرد. 
شکری در پايان به گزارش عملکرد فعاليت های 
روستايی عشايری ســال 98 هم اشاره و بيان کرد: 
مهمترين برنامه ها شــامل مسابقات فوتبال روســتايی جام نوروز، مسابقات 
فوتسال محالت روستايی، همايش پياده روی، همايش کوهپيمايی ورزشکاران، 
همايش پياده روی هفته سالمت، مسابقه دوستانه فوتبال پيشکسوتان استقالل 
تهران و قهورد عليا، مســابقات طناب کشــی و دال پالن کســب مقام سوم 

مسابقات واليبال کشوری )جام خوشه چين( است. 

بیش از 50 برنامه در ایام دهه 
فجر  و طرح ملی فجــر 
تا نــوروز ورزش و جوانان 
کبودراهنگ

کبودراهنگ- اکــرم حميدی- خبرنگار همدان پيام: در 
دهه فجر امسال مرکز بهداشت درمانی شفا با اعتباری 
بالغ بــر 3 ميليارد تومان در شهرســتان کبودراهنگ 

افتتاح خواهد شد. 
رئيس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ 
با بيــان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام 
اظهار کرد: به مناسبت دهه مبارک فجر چندين برنامه 
فرهنگی، هنری از جمله برگزاری جشن انقالب، تجليل 
از پرسنل نمونه، حضور در برنامه های جشن های انقالب، 
شرکت در مسابقات ورزشــی که توسط اداره ورزش و 
جوانان برگزار می شود، حضور در راهپيمايی 22 بهمن 
و... از ديگر برنامه های دهه فجر شبکه بهداشت و درمان 

کبودراهنگ است. 
علی احمدی در ادامه به مهمترين فعاليت های شــبکه 
بهداشت ودرمان شهرســتان کبودراهنگ اشاره کرد و 
افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود هزار و 800 عمل 
جراحی، مراجعين اورژانس به طور متوسط در يک ماه 
13 هزار نفر، ويزيت پزشــکان عمومی در اورژانس به 
طور متوســط در يک ماه 12 هزار نفر، ويزيت پزشکان 

متخصص درمانگاه تخصصی به طور متوسط در يک ماه 
8 هزار نفر، تعداد بيماران بستری شده به طور متوسط 
در هر ماه 600 نفر، تعداد نوزدان متولد شــده به طور 
متوســط در هر ماه 60 مورد، خدماتی مثل نوار قلب، 
ســرم تراپی و تزريقــات به طور متوســط در هر ماه 6 
هزار نفر، ســونوگرافی به طور متوسط در هر ماه  هزار 
و 500 نفر که در ماه های ارديبهشــت و خرداد امسال 

سونوگرافی نداشتيم. 
وی خاطرنشــان کرد: 22 پزشــک متخصص از جمله 
کودکان 2پزشــک، داخلی 3 پزشک، جراحی عمومی 
2 پزشــک، زنان و زايمــان 3 پزشــک، راديولوژی 2 
پزشــک که روزهای شنبه و يکشــنبه سونوگرافيست 
متخصص خانم هم داريم، چشم پزشک، قلب 2 پزشک، 
روانپزشک، طب فيزيکی، ارولوژی، بيهوشی 2 پزشک و 

پاتولوژی بيماران را مداوا می کنند. 

احمدی افزود: در بيمارســتان امــام رضا درحال حاضر 
290 نفر مشغول فعاليت هستند و با توجه به اينکه 74 
پرستار و 15 بهيار در اين بيمارستان مشغول هستند، با 
راه اندازی بخش جديد داخلی که 17 تخت هم به بخش 
داخلی اضافه می شود، 10 کادر تخصصی پرستاری نيز 
نياز داريم که اميدواريم با مســاعدت دانشــگاه علوم 

پزشکی اين مشکل نيز به زودی مرتفع شود. 
وی ادامه داد: يکی ديگر از مشکالت بيمارستان، فضای 
فيزيکی اورژانس است که برنامه توسعه اورژانس آماده 
شده و دستور وزير محترم نسبت به توسعه اورژانس نيز 
صادر شده و به محض تأمين اعتبار که 3 ميليارد تومان 

است عمليات اجرايی پروژه انجام خواهد شد. 
رئيس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ 
بيان کرد: در بخش تجهيزات پزشکی مشکالت زيادی 
داشــتيم که در نهايت با دستور وزير محترم نسبت به 
درخواست مديران ارشد شهرستان، 300 ميليون تومان 
برای خريد تجهيزات مورد نياز بيمارســتان اختصاص 
پيدا کرد و همچنين از مبلغ يک ميليارد و 500 ميليون 
تومان دســتور وزير در پاســخ به درخواست مسئوالن 
ارشــد شهرستان و مديريت شبکه 500 ميليون تومان 
نيز از اين محل بــرای خريد تجهيزات مورد نياز اقدام 
شده و برای محوطه ســازی بيمارستان نيز مبلغ 500 
ميليــون تومان از محل اعتباری که توســط وزير بوده 

هزينه می شود. 
احمدی افزود: با توجه به حضور بازرســان هيأت امنای 
ارزی تعداد 9 دســتگاه دياليز بــا مارک های معتبر بر 

بخش دياليز بيمارســتان امام رضا اختصاص يافته که 
سال ها نياز اين بخش به دستگاه دياليز را مرتفع می کند 
و درحال حاضر 45 بيمار از شهرستان های کبودراهنگ، 
فامنين و بخشــی از روســتاهای رزن از بخش دياليز 

بيمارستان امام رضا)ع( خدمات می گيرند. 
وی در پايــان گفت: برای رفاه حال همشــهريان عزيز 
مرکــز اوژانس پيش بيمارســتان 115 نيــز در هفته 
سالمت افتتاح می شود، همچنين درباره سی تی اسکن 
نيــز نامه نگاری هــای الزم و پيگيری هايی انجام شــد 
و شهرســتان کبودراهنگ در اولويت ســوم است که 
در ســال 99 قطعاً انجام می شــود و ساخت ساختمان 
سی تی اسکن نيز در سال 95 آغاز شد و 97 پايان يافته 

و 500 ميليون تومان هم هزينه شده است. 

تحولی عظیم در شبکه بهداشت و درمان کبودراهنگ
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همدان پيام:  کبودراهنگ-عظيمی مجذوب-خبرنــگار 
وظايــف عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی، 

مديريت منابع از جمله وظايف سازمان مردم نهادی به نام 
شهرداری ها است که مديريت منابع مالی همچون عوارض 

ساختمان، بودجه شهرداری، ترتيب مميزی و وصول آن، 
عوارض شهرداری، جلوگيری از سد معابر عمومی، ساخت 

بناها و ســاختمان های مورد نياز شهر از قبيل سرويس های 
بهداشــتی، کشــتارگاه ، بوســتان ها، پارک ها، فضاهای سبز 
شــهری، نظارت بر تمامی ســاختمان ها و ســازه های که در 

شهر ساخته می شــوند. جلوگيری از بروز تخلفات ساختمانی 
حفظ اموال و دارايی شــهر، اجرای آرا کميســيون ماده 100، 
صدور پروانه ســاختمان حفظ فضای سبز، تعيين محل های ويژه 

تخليه زباله، نخاله فضوالت ســاختمانی، ساخت آرامستان، ايجاد 
تأسيسات عمومی، نظافت و نگهداری و تسطيح معابر و مجاری آب، 

پيشگيری از حوادث پيشگيری از آلودگی محيط زيستی، نگهداری 
و تعمير تونل های شــهری، ساخت خيابان ها، معابر و ميادين و اعالم 

نظر نســبت به طرح های جامع و هادی شــهری و... بخشی از وظايف 
شهرداری هاســت که شــهرداری کبودراهنگ با همکاری و هماهنگی 
اعضای شورای اسالمی شهر توانسته بخشی از اين وظايف را برای توسعه 

و پيشرفت شهر کبودراهنگ به انجام برساند. 
شــهردار کبودراهنگ ضمن گراميداشــت ايام دهه فجر و چهل و يکمين 

ســالگرد پيروزی شــکوهمند انقالب اســالمی در گفت وگو با همدان پيام 
با تشــريح بخشــی از فعاليت های صــورت گرفته شــهرداری در 10 ماهه 

نخست ســالجاری پرداخت و گفت: بودجه مصوبه سالجاری )98( شهرداری 
کبودراهنگ 120 ميليارد ريال بوده است که از 
اين ميزان بيــش از 75 درصد اين مبلغ محقق 
شده و تا پايان ســال اين ميزان به 100 درصد 

خواهد رسيد. 
محمد رهگشــا با اشــاره به پروژه های عمرانی 
صورت گرفتــه شــهرداری کبودراهنگ گفت: 
بهســازی خيابان، پياده راه ها و پخش موزاييک 
آســفالت ريزی خيابان ها و معابــر، رنگ آميزی 
جداول، مخلوط ريزی و زيرســازی، خط کشــی 
معابر ســطح شــهر، تکميــل و افتتــاح المان 
شــهدای گمنام، بهسازی ميدان معلم، بهسازی 
بازی  ميدان وليعصر)عج(، استانداردسازی شهر 
بــا ســرمايه گذاری بخش خصوصی، ســاخت 
کانال دفع آب های ســطحی شــهر در خيابان 
مدنی و ادامــه اين پروژه، تکميــل نمازخانه و 
سرويس بهداشتی پارک آزادگان، جدول گذاری 
کوچه های شهرک منظريه و... بخشی از عملکرد 
واحد عمران شهرداری کبودراهنگ در 10 ماهه 

نخست سال بوده است. 
رهگشا خاطرنشان کرد: شهرداری کبودراهنگ 
در راســتای عمل به وظايف نظارتی و حفاظتی 
خود فعاليت های زيادي انجام داده اســت که از 

آن جمله افزايش تعداد و متراژ زمين های تفکيکی برای افزايش درآمد شــهرداری، که در 
اين مدت 10 ماهه بيش از 112 هزار مترمربع مساحت زمين های تفکيکی شهر بوده است. 
تالش برای افزايش درآمدهای کوششــی و افزايش آن نسبت به سال های مشابه دريافت 
مجوز برگزاری مناقصه 12 ميليارد تومانی آسفالت کمربندی امام رضا)ع( از وزارت راه و 

شهرسازی احياء واحد اصناف شهرداری، استاندارد 
سازی جايگاه سی. ان. جی شهرداری کبودراهنگ 
و... بخشی از عملکرد شهرداری کبودراهنگ بوده 

است. 
محمد رهگشــا اجرای طرح بازآفرينی پايدار 
شــهری را از ديگر وظايف شهرداری خواند و 
گفت: برای احيای بافت فرسوده، شهرداری 
با تشــويق مردم توانست بيش از 17 ملک 
فرسوده و تخريبی را توسط واحد موتوری 
تخريب و خاکبــرداری نمايد و با مجوز 
شــورای اســالمی به صدور ارائه پروانه 
رايگان و بســته های تشويقی براي اين 

واحدها اقدام کند. 
همچنيــن تملک 2 قطعه زمين بــه ابعاد هزار مترمربــع در 2 نقطه 
بافت فرسوده شهری )خيابان ســلمان فارسی و منطقه مسجد تکيه( 
در راســتای تاب آوری شــهر کبودراهنگ و تالش برای توسعه اين 
لکه ها برای نخســتين بار ازديگر فعاليت های انجام شده شهرداری 

کبودراهنگ بوده است. 
رهگشا، ساماندهی بستر و حريم رودخانه ها و مسيل ها در محدوده 
شهری کبودراهنگ با اعتباری بالغ بر يک ميليارد و 200 ميليون 
تومان توســعه و بهبود شــبکه معابر و حمل ونقل درون شــهری 
کبودراهنــگ با اعتباری بالغ بر 2 ميليارد و 276 ميليون تومان 
ايجاد و توســعه تأسيســات و تسهيالت شــهری کبودراهنگ 
بــا اعتباری بالغ بــر 308 ميليون تومــان را از ديگر اقدامات 
شــهرداری کبودراهنگ خواند و ادامه داد، انجام فعاليت های 
فرهنگی هنری شــرکت و برگزاری مانورهای ســيل، زلزله 
و... در مــدارس، دريافت و اهــداء 25 فقره کمک جهيزيه 
از خيرين، حفظ آمادگی کامل واحد بحران برای مقابله با 
حوادث در شــهر و پوشش در چند روستا، انجام بيش از 
178 عمليات واحد آتش نشانی، ذخيره سازی پرونده های 
شــهرداری در هــارد اکســترنال بــرای جلوگيری از 
آسيب های احتمالی )ســيل، زلزله و آتش سوزی و...( 
که تاکنون بيش از 900 پرونده ذخيره ســازی شده 
و مابقی در دســت انجام اســت که 6 هزار پرونده 
قابل ذخيره ســازی موجود است، بخش ديگری از 
اقدامات و عملکرد شــهرداری کبودراهنگ در 10 

ماهه نخست سال جاری بوده است. 
شهردار کبورداهنگ در پايان از مردم و مسئوالن 
خواســت تــا با پرداخــت به موقع عــوارض و 
مطالبات شهرداری اين نهاد را در ارائه خدمات 

بهتر و مطلوب تر ياری نمايند. 

بخشی از 
عملکرد 
شهرداری 
کبودراهنگ

ساماندهی بستر و 
حریم رودخانه ها و 
مسیل ها در محدوده 
شهری کبودراهنگ با 
اعتباری بالغ بر یک 

میلیارد و 200 میلیون 
تومان انجام شد
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فرمانده ســپاه ناحيه کبودراهنگ ضمن گراميداشــت فرارسيدن چهل و يکمين 
ســالروز پيروزی انقالب اسالمی و ياد ســردار عزيز اسالم، سپهبد سليمانی گفت: 
شــهيد سليمانی نمونه کامل و جامعی از تربيت يافتگان مکتب انقالب اسالمی بود 
که وجود ايشــان، ترس و وحشــت عجيبی در دل دشمنان انقالب اسالمی ايجاد 
کرده بود که اين ترس و وحشت آنها، راهی جز شهادت سردار سليمانی برای آنها 

باقی نگذاشت. 
محمود بداغی افزود: دشمنان هنوز مکتب اسالم ناب را نشناخته اند و ندانستند که 
با شــهادت اين ســردار عزيز، نه تنها ياد و راه وی تضعيف نخواهد شد، بلکه خون 
پاک و مطهر سردار سليمانی امت اسالم را بيدارتر و متحدتر خواهد کرد و معادالت 

جبهه استکبار در منطقه را به شکست خواهد کشانيد. 
وی حضور ميليونی و بی نظير مردم در تشــييع پيکر پاک اين شــهيد و همچنين 
درهم کوبيدن پايگاه نظاميان تروريســت آمريکايی در عراق را ســرآغاز تحوالت 

مهمی در منطقه عنوان کرد. 
فرمانده ســپاه ناحيه کبودراهنگ در ادامه به ارائه گزارشــی از فعاليت های سپاه 

کبودراهنگ در سال جاری پرداخت. 
بداغی محروميت زدايی را يکی از اولويت های مهم سپاه عنوان کرد و گفت: امسال 
3 هزار نفر روز بسيجيان اقشار مختلف در قالب 80 گروه جهادی به انجام 70 پروژه 
عمرانی پرداختند که ساخت 25 منزل مسکونی برای مددجويان با مشارکت کميته 
امداد، بهزيستی و بنياد مسکن، تعمير و تجهيز 15 مدرسه، ساخت 4 پايگاه بسيج، 

2 خانه عالم، 2 مدرسه 2 کالسه در روستاها از جمله اين پروژه ها بود. 
وی همچنين به اســتقرار قرارگاه پيشرفت و آبادانی سپاه در دهستان مهربان عليا 
اشاره کرد و گفت: اين قرارگاه با کمک و ياری مردم توانسته است 37 پروژه عمرانی 

با اعتباری بالغ بر 17 ميليارد ريال را به نتيجه برساند. 
بداغی اجرای ديوار ســاحلی در روستاهای اکنلو و آبمشــکين به طول 650 متر 
برای جلوگيری از ورود آب های فصلی و تخريب منازل مردم، ديوارکشــی درمانگاه 
دهســتان در روســتای اوزون دره، تعمير درمانگاه روستای اکنلو، ديوارکشی خانه 
بهداشــت در 5 روستا، ديوارکشــی و ساخت خانه عالم و مدرســه در 2 روستا و 
همچنين اقدامات گروه مهندســی ســپاه در بارندگی های گذشته برای بازکردن 
مسيل ها برای مقابله با خسارات سيل در روستاهای سرخاب و اوزون دره را از جمله 

فعاليت های قرارگاه پيشرفت و آبادانی سپاه در شهرستان عنوان کرد. 
فرمانده سپاه کبودراهنگ از ديگر برنامه های جهادی بسيجيان، به اردوهای جهادی 
با اعزام متخصصين بســيج مهندسين کشاورزی به روســتاها اشاره کرد و گفت: 
در اين اردوها در زمينه مبارزه با ســن گندم، مشاوره به کشاورزان، آموزش زمان 
سم پاشــی مزارع گندم برای افزايش بهره وری اقدامات مؤثری توســط بسيجيان 

صورت گرفت. 
وی همچنين از اعزام 12 تيم بهداشــتی و درمانی به مناطق محروم شهرســتان 
توســط بسيج جامعه پزشکی و استفاده از پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی برای 

ويزيت رايگان بيماران نيازمند خبر داد. 
 بداغی اعزام گروه های جهادی بســيج دانشــجويی دانشــگاه های پيام نور، بوعلی 
همدان، آزاد همدان به مناطق محروم برای خدمت رسانی در عرصه های فرهنگی، 

عمرانی و آموزشی را نيز از اقدامات ارزشمند بسيج دانشجويی عنوان کرد. 
 وی آسيب های اجتماعی موجود در جامعه را نيازمند توجه و برنامه ريزی 

الزم دانست و گفت: در اين زمينه نيز اقدامات مؤثری انجام شده است 
که می توان به برگزاری حدود 50 نشســت پيشــگيری از اعتياد با 

اولويت محالت و روستاهای هدف، برپايی 20 نمايشگاه 
پيشــگيری از اعتياد در مســاجد، حســينيه ها و 
پايگاه های بســيج، برگزاری 45 نشســت تحکيم 
خانواده با موضوع مهارت های زندگی، برپايی ميزهای 
خدمت، سالمت، مشاوره حقوقی و ازدواج و اشتغال 
و... با رويکرد مسجد محوری، حدود 150 مورد تهيه و 
توزيع بسته های حمايتی برای خانواده های کم بضاعت 
شامل موادغذايی، پوشــاک، کمک هزينه تحصيلی، 

تأمين جهيزيه و...، 300 مورد توزيع لوازم التحرير 
بين دانش آموزان نيازمند، فضاسازی و نصب بنر 

با موضوعات آسيب های اجتماعی اشاره کرد. 
فرمانده ســپاه ناحيــه کبودراهنــگ يکی از 

مأموريت های مهم سپاه را آموزش و سازماندهی 
بسيجيان در زمينه دفاعی و امنيتی عنوان کرد 
و از اجــرای 18 مرحله فراخوانــی گردان های 
بيت المقدس بسيج و اجرای رزمايش به استعداد 

6 گردان در سالجاری خبر داد. 
وی برگــزاری 3 مرحلــه فراخوانی گروهــان کوثر و 
انجام آموزش های الزم، سازماندهی 243 تيم گشت 
بســيجی محله محور، برگزاری کارگاه آموزشی برای 

ضابطين قضايی را از ديگر اقدامات بسيج در اين زمينه عنوان نمود. 
محمود بداغی با اشــاره به برخی معضالت فرهنگی در جامعه و ضرورت پرداختن 
و توجــه جدی به اين موضوع گفت: برگزاری يادواره های شــهدای عزيز در نقاط 
مختلف شهرســتان، برپايی پايگاه فرهنگی در غار عليصدر در ايام تعطيالت نوروز 
و فصل تابســتان و پارک اللــه کبودراهنگ با غرفه های متنوعــی چون کودک، 
مشاوره خانواده، نمايشــگاه کتاب، غرفه فيلم و...، راه اندازی هسته های کتابخوانی 
در حوزه های مقاومت بســيج برای ترويج فرهنگ کتابخوانی، راه اندازی هسته های 
روشــنگری برای افزايش بينش سياسی بسيجيان، پشــتيبانی از اکران فيلم های 
ســينمايی ارزشی و انقالبی از جمله اقدامات ســپاه شهرستان در زمينه فرهنگی 

و هنری امسال بوده است. 

وی برگزاری بيش از 50 نشســت در سطح حوزه ها و پايگاه ها با هدف تبيين کالم 
رهبری در موضوعات گام دوم انقالب اســالمی و سبک زندگی اسالمی، برگزاری 
بيش از 10 مورد نمايشــگاه از دســتاوردهای انقالب اسالمی، برگزاری مراسمات 
بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی، اجرای برنامه های فرهنگی در روز طبيعت 
)13 فروردين( در 3 نقطه کوه قلی آباد، غار عليصدر و تاالب شيرين ســو و 
طرح رونق بخشــی نماز جماعت در مساجد فاقد روحانی با عنوان طراوت 
صاله را از ديگر برنامه های فرهنگی اجرا شــده توســط سپاه 

عنوان نمود. 
بداغی انس و آشــنايی با دفاع مقدس را از مسائل بسيار الزم 
بــرای مردم و به ويژه جوانان عنوان کرد و از اعزام نزديک به 
1000 نفر به مناطق عملياتی دفاع مقدس خبر داد و گفت: 
ما 4 مرحله اعزام به اين مناطق معنوی را در برنامه خود در 
سالجاری داشته ايم که در اين 4 مرحله نزديک به 1000 
نفر در قالب 23 اتوبوس از منطق عملياتی غرب و جنوب 
بازديــد نموده اند که برنامه هــای مختلفی هم در اين 
اردوها برای اين عزيزان پيش بينی و اجرا شده است. 
فرمانده ســپاه ناحيه کبودراهنــگ همچنين به 
مأموريت ويژه بســيج در رشد فکری و معنوی 
نسل چهارم انقالب اســالمی اشاره کرد و از 
راه اندازی 512 گروه صالحين خبر داد و گفت: 
به لطف خــدا در حوزه های مقاومت محالت 
و اقشــار مجموعا 512 گــروه صالحين برادر و 
خواهر راه اندازی شــده است و 49 مجمع صالحين 
و 8 محفل انس با قرآن کريم نيز تاکنون برگزار شــده 
اســت که از جمله اثرات آن جذب بيش از 60 نفر از 
بسبجيان به حوزه های علميه و همچنين تربيت حدود 

80 حافظ قرآن در شهرستان است. 
 بداغی در زمينه های ورزشی و آمادگی جسمانی نيز به برگزاری مسابقات ورزشی 
برای نشاط و سرگرمی به ويژه در نسل جوان اشاره کرد و از تکميل و افتتاح سالن 

فرهنگی ورزشی قهورد سفلی در دهه مبارک فجر خبر داد. 
برگزاری مســابقات جام نوروز بين پايگاه های بســيج، مسابقات فوتسال رده سنی 
جوانان به مناســبت روز شهرســتان، برگزاری پياده روی خانوادگی در بخش های 
مرکزی و شيرين ســو، برگزاری مسابقات فوتســال بين پايگاه های بسيج در هفته 
بســيج، برگزاری مســابقات رزمی قهرمانی کيک بوکســينگ، برگزاری مسابقات 
آمادگی جســمانی و ســاير برنامه های ورزشی از قبيل مســابقات بومی محلی و 
کوهپيمايی از جمله برنامه های ورزشــی بود که فرمانده سپاه ناحيه کبودراهنگ 

بدان اشاره کرد. 

کبودراهنــگ- عظيمــی مجــذوب- خبرنــگار 
همدان پيام: بی شــک اســتفاده از انــرژی گاز و 
اتصال به شبکه سراسری گاز در منازل مسکونی 
به عنوان يک نعمت خدادادی در تأمين آســايش 
و رفاه شــهروندان می تواند نقش به سزايی داشته 
باشــد ولی همين نعمــت بــا ارزش در صورت 
بی توجهی به موازين ايمنی و استفاده غير اصولی 
از آن به يک مشکل بزرگ تبديل شده و می تواند 
سالمت افراد را به طور جدی به مخاطره بيندازد.

مدير شــرکت توزيع گاز شهرستان کبودراهنگ 
بــه رعايت هر چه بيشــتر نکات ايمنی توســط 
شهروندان برای استفاده از اين نعمت تأکيد کرد و 
گفت: بررسی های لوله های بخاری و خروجی های 
دودکش ها، مســدود کردن شــيرهای گاز بدون 
اســتفاده از درپوش، ايمن بودن اتصاالت وسايل 
گرمايشی گازســوز، استفاده از وســايل گازسوز 
استاندارد و مرغوب، استفاده از شيرهای مستقل 
برای هر وسيله  ی گازسوز، اتصال هرگونه انشعاب 
جديد به سيستم لوله کشی موجود خانگی بايد با 
اطالع و مجوز شرکت گاز انجام شود و... از جمله 
مواردی اســت که با رعايت آن می تــوان از بروز 

حوادث ناگوار در منازل پيشگيری کرد.
ســيد محمدحســين نبــوی در ادامــه ضمن 

گراميداشت ايام ا... دهه فجر در گفت وگو با همدان پيام عنوان کرد: درحال حاضر 
تعداد 125 روســتا و 3 شــهر کبودراهنگ از نعمــت گاز برخوردارند که 53 
روســتای بخش مرکزی، 26 روستای بخش شيرين ســو و 46 روستا از بخش 
گل تپه را شامل می شوند که روستای قلی آباد از بخش مرکزی نيز در سالجاری 
شبکه گذاری و انشعاب گذاری گرديده است که اين روستا با انشعاب 592 شبکه 
4793 متر خط تغذيه و 10 علمک و اعتباری بالغ بر 3 ميليارد و 370 ميليون 

ريال از نعمت گاز بهره مند شده است.
نبوی با اشــاره به پوشش گازرســانی در شهرستان 
گفــت: درحال حاضر بيش از 31 هزار و 444 خانوار 
شهرستان طبق آمار سال 90 تحت پوشش گاز قرار 
دارند و بيش از 125 ايســتگاه تقليل فشار منصوبه 
با طول شــبکه 1199/004 کيلومتر در شهرستان 

فعال است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد مشــترکين خانگی گاز 
بيش از 39 هزار و 120 انشعاب است که از اين تعداد 
8 هزار و 307 اشــتراک در شهر کبودراهنگ، 936 
مشترک شهر گل تپه و 815 مشترک شهر شيرين سو 
است و مشترکان روستاها در بخش مرکزی 25 هزار 
و 892 مشترک شــامل خانگی، تجاری، صنعتی 6 
هزار و 962 مشترک بخش گل تپه و 6 هزار و 266 

اشتراک بخش شيرين سو است.
ســيدمحمد حســين نبوی ميدان مصرف 

روزانــه گاز شهرســتان را 4 ميليــون و 
500 هزار مترمکعــب خواند و گفت: 
شهرســتان روزانه به طــور ميانگين 
بيــش از 4/5 ميليون مترمکعب گاز 
مصرف می کند کــه در ماه بيش از 
4/5 ميليــون مترمکعب گاز مصرف 
می کند کــه در ماه بيــش از 135 

ميليون مترمکعب خواهد بود.
نبوی در ادامه به بخشــی از فعاليت های صــورت گرفته در 10 

ماهه نخســت سال پرداخت و گفت: جابه جايی بيش از 295 مورد 
انشعابات در اثر بارندگی، جمع آوری بيش از 266 انشعاب تخريبی بر 

اثر بارندگی و تخريب ديوارها، انجام درخواســت جابه جايی انشــعاب در 
اثــر تخريب در زمان بارندگی به تعداد 76 مورد، نصب مجدد 44 انشــعاب 

همسطح سازی حوضچه هايی در بارندگی دچار نشست و يا تغيير سطح گرديده 
بودند به تعداد 264 مورد، رفع نشت زيرزمينی به تعداد 40 مورد، ترميم علمک 
و ايجاد شــيار بر روی ديوار تخريبی و رفع عيب انشعابات به تعداد 90 مورد از 

جمله فعاليت های است که در خصوص شبکه و انشعابات صورت گرفته است.

تأکید بر رعایت هر چه بیشتر نکات ایمنی استفاده از گاز 

فرمانده سپاه ناحیه کبودراهنگ:

خون پاک سردار سلیمانی 
معادالت استکبار جهانی در منطقه را 

به شکست می کشاند
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کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: شــرکت آب وفاضالب روستايی 
شهرســتان کبودراهنگ خدمات رســانی و حل مشــکالت مردم را جزو 
وظايف خود می داند. در همين راســتا امســال اقدامات چشمگيری در 
سطح روستاهای شهرســتان انجام شده، به طوری که 18 روستايی که با 
تانکر ســّيار آبرسانی می شــد به 3 روستا کاهش يافت و آب شرب 127 
روستای شهرستان به وسيله 155 حلقه چاه مکانيکی و دستی و 5 رشته 
قنات و 6 دهنه چشمه تأمين می شود و 85 درصد روستاها تحت پوشش 

خدمات آبفار می باشند. 
رئيس آبفار شهرســتان کبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: تعداد کل 
مشترکين روستايی تحت پوشــش آبفار شهرستان 23 هزار و 530 نفر 

می باشد. 
پورقانعی در ادامه اظهار کرد: به مناسبت سالگرد پيروزی انقالب اسالمی 
يــک پروژه بــه ارزش هزار و 500 ميليون ريال آماده افتتاح اســت و با 
مشخصات فنی اجرای شبکه داخلی به طول 3 کيلومتر و استانداردسازی 

و انشعابات خانگی به تعداد 76 مورد می باشد. 
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به افت آب های زيرزمينی و کمبود آب در 
مناطقی از شهرســتان و عمليات حفر چاه دستی در روستاهای آق تپه و 
کســالنقيه با مبلغ 590 ميليون ريال اعتبار انجام شد. همچنين تجهيز 
چاه و فنس کشی اطراف آن با اعتباری بالغ بر 6 هزار و 500 ميليون ريال 
به صورت تعهدی در روستاهای عبدل آباد، دستجرد، چهارسوق، ازون دره 
انجم شــد. همچنين عمليات حفر چاه مکانيکی روســتای چالو از توابع 

بخش شيرين سو با اعتباری بالغ بر هزار و 600 ميليون ريال آغاز شد. 
پورقاسمی ادامه داد: برای افزايش دبی آب و رفع افت فشار آب، عمليات 
اليروبی چاه در روســتاهای گمين قلعه، ناصرآباد، چورمق، شيخ جراح، 

ســرايجوق و اميرآباد با اعتبار 560 مييلون ريال انجام شــد و برای 
جلوگيری از هدررفت آب، عمليات تعمير مخازن زمينی و هوايی 

در روســتای کليک، مبارک آبــاد، آق تپه، پيــرورق، کردآباد، 
داق داق آباد و اميرآباد با اعتبار 560 ميليون ريال انجام شد. 
وی افزود: عمليات اصالح و توســعه شــبکه در روستاهای 
طراقيه، چاله کنــد، خلعت آباد، کردآبــاد، داق داق آباد و 
قباق تپــه به طول 5/5 کيلومتر و با اعتبار صرف شــده 
مبلغ 3 ميليارد ريال و عمليات اجرايی شــبکه توزيع 
آب شرب روستاهای اورياد و عين آباد جمعاً به طول 5 
هزار و 500 متر با نصب و استانداردسازی انشعابات به 
مبلغ 7 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملی انجام شد 
و شبکه توزيع روستای روعان به طول 10 کيلومتر در 

حال انجام است. 
پورقاسمی افزود: رفع شکســتگی شبکه توزيع و رفع 

حوادث شکستگی و نشــتی ها تعداد هزار و 970 مورد 
بوده و برای اســتفاده از تکنولوژی نوين در گندزدايی و 

بهداشتی کردن آب شرب نصب 14 دستگاه کلرزنی مايعی 
در روستاهای سطح شهرســتان انجام شده و با اعتبار 800 

ميليون ريال از اعتبارات استان و نيز تعميرات اساسی و جزيی 
دستگاه کلريناتور به تعداد 148 مورد بوده است. 

رئيس آبفار شهرستان کبودراهنگ بيان کرد: انجام نمونه برداری ميکروبی 
و شيميايی از آب شرب روستاها به تعداد هزار و 800 مورد، توزيع پودر 

کيلوگرم و تعويض کپســول گاز برکلرين به مقدار 3 هزار و 625 
اساســی کلر به تعــداد 34 مورد، نصب  تعمير  و  راه اندازی  و 
در  آب شيرين کن  آبمشگين، جگنلو، 3 دستگاه  روستاهای 
100 ميليون ريال در دستور دار قشالق به مبلغ 2 هزار و 
الکتروپمــپ کار است و تعويض و نصب  راه انــدازی  و 
57 شناور و طراحی، مهندسی  تعــداد  بــه  مجــرد 
22 مورد در 25 روســتا و به  هزينه کــرد  مبلــغ 

تابلوهای ميليــاد ريــال، تعمير  راه انــدازی  و 
 123 تعــداد  به  مــورد و بــا توجــه برق 

زيرزمينــی و فقــر بــه افــت آب های 
از  مناطق  در  روستاهای آب  سطح 

به  و  پايدار و شهرستان  منظور 

مســتمرکردن خدمات، روســتاها و اســتفاده از ظرفيت موجود اجرا و 
تکميل مجتمع های آبرسانی روستايی در دستور کار قرار دارد که امسال 

در 2 مجتمع اولويت دار اقدامات ذيل صورت گرفت:

 مجتمع آبرسانی عظیم دره، فاز دوم:
اجرای خط انتقال با لوله های پلی اتيلن با قطرهای 250 و 200 ميليمتر 
بــه طول 6 هزار و 100 متر انجام شــده و مقدار 7 کيلومتر خط انتقال 

بــا لولــه پلی اتيلن قطرهــای 200 و 125 
ميليمتر و ساخت مخزن بتنی با حجم250 
مترمکعب و اجرای شبکه به طول 4 کيلومتر 
بــا اعتباری بالغ بر 39 هزار ميليون ريال در 
دســتور کار اســت. الزم به ذکر اســت فاز 
نخست در هفته دولت به بهره برداری رسيد. 

 مجتمع آبرسانی خلعت آباد:
اجرای خط انتقــال از مخزن مادر تا اراضی 
روســتای نورآباد با لوله هــای پلی اتيلن به 
قطرهای 400 و 250 ميليمتر به طول 8/5 

کيلومتر 
- اجرای خط پمپاژ به طول 2 کيلومتر

- اجرای فــاز دوم مجتمع خلعت آباد که شــامل اجرای خط انتقال 
به طول 8 کيلومتر و اصالح شــبکه توزيــع به طول 5 کيلومتر با 

اعتباری بالغ بر 30 ميليارد ريال
پورقاســمی افزود: با توجه به وسعت شهرستان و تحقق حقوق 
شهروند و کاهش اتالف وقت و همچنين خدمات رسانی هرچه 
بهتر به مشــترکين با حمايت مديرعامل محترم شرکت و 
مســاعدت بخشــدار محترم گل تپه دفتری در ساختمان 
بخشــداری راه اندازی شــده که تمامی خدمــات امور 

مشترکين و بهره برداری انجام می شود. 
وی در پايان گفت: فروش و نصب انشــعابات خانگی 
539 مــورد، تعويــض کنترهای خراب مشــترکين 
311 مورد، بدهی مشــترکين به شرکت آب وفاضالب 
روســتايی 11 ميليارد و 468 ميليون ريال و تعداد 8 
روستا تحت پوشــش خدمات امور آبفار روستايی قرار 
گرفــت. همچنين تعداد 217 مورد انشــعاب غيرمجاز 
کشف شده که در اين راستا تعداد 180 مورد مجاز شده 

و مابقی قطع و به مراجع قانونی ارجاع شده است.
 از روســتاييان عزيــز درخواســت داريــم در مصــرف آب 
صرفه جويــی کنند و بــا پرداخت بــه موقع آب بها مــا را در 

خدمات رسانی هرچه بيشتر ياری کنند. 

مهمترین فعالیت های آبفار 
شهرستان کبودراهنگ

با توجه به افت آب های 
زیرزمینی و کمبود آب 

در مناطقی از شهرستان 
و عملیات حفر چاه دستی 
در روستاهای آق تپه و 
کسالنقیه با مبلغ 590 

میلیون ریال اعتبار انجام 
شد.
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کبودراهنگ  یران - شهرستان  ا اسالمی  انقال ب  پیروزی شکوهمند  پنجم     ویژه دهه   

 صفحه آرا: سید صالح الدین حسینی- مدیر ویژه نامه:  اکرم حمیدی با همکاری فاطمه عظیمی مجذوب

مديريــت توزيع برق شهرســتان کبودراهنگ از ابتدای 
ســال تاکنون 30 ميليارد ريال از منابع داخلی شرکت 

هزينه کرده است. 
مديريت توزيع برق شهرســتان کبودراهنگ با بيان اين 
مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد مبلغ 2025 
ميليون ريال در بخش اصالح و بهينه ســازی شبکه های 
روســتايی شــامل تعويض کابل خودنگهــدار، تقويت 
شبکه های مناطق روســتايی، افزايش قدرت پست های 
توزيع و در بحث ايجاد مشــترکين جديد روستايی مبلغ 
1137ميليــون ريال و برای توســعه و احــداث مناطق 
صنعتی و شهری 4516 ميليون ريال هزينه شده است 

هايــل همدانــی افــزود: بــرای تعميــرات و نگهداری 
شــبکه های موجود 8157 ميليون ريــال از ابتدای اين 
ســال تاکنون در سطح شهرستان هزينه شده، همچنين 

در بحث اجرای طرح های کاهش تلفات که از اهداف شرکت توزيع برق بوده امسال 
1204 ميليون ريال جذب شــده است و ما يکی از اهدافی که داريم سعی می کنيم 
برق مطمئن به مشــترکين ارائه دهيم در همين راستا اقدامات بسياری برای بهبود 
شــبکه های موجود داشتيم که خوشبختانه موجب شــده که روند کاهش مصرف 
نســبت به سال های گذشته داشــته باشيم و همين امر موجب شــده که جايگاه 

مناسبی در سطح استان داشته باشيم. 
وی در ادامه به ايجاد نيروگاه های خورشيدی در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: 
يک نيروگاه 7 مگاواتی بشــيک تپه در بخش )شــيرين سو( و نيروگاه CHP مولد 

مقياس کوچک در شهرک صنعتی ويان افتتاح گرديد. 

هايل همدانــی همچنين به بدهــی 12 ميليارد و 481 
ميليون تومان مردم اين شهرســتان به توزيع برق اشاره 
کرد و افزود: اگر اين مطالبات توسط مردم پرداخت شود، 
می توانيم از همين محل شبکه ها را نوسازی، شبکه جديد 
احداث کنيم و شــبکه روشــنايی معابر مناسبی داشته 
باشــيم و بســياری اقدامات ديگر برای رفاه بيشتر مردم 
انجــام دهيم. بنابراين از مردم تقاضا داريم که با پرداخت 
به موقــع قبوض برق، ما را در ايــن زمينه ياری نمايند و 
همکاری های الزم را با شرکت توزيع برق داشته باشند و 
درخواســت ديگری از مردم داريم و آن اين است که در 
ســاخت و ســازهايی که انجام می دهند پيش از هرگونه 
اقدام نســبت به رعايت حريم شبکه ها به ويژه شبکه های 
فشــار متوســط که دارای خطرات بالقوه ای است، توجه 
ويژه ای داشته باشند تا در اين زمينه دچار مشکل نشوند. 
وی خاطرنشان کرد: تعداد مشترکين شهرستان 42 هزار و 415 مشترک می باشد و 
درحال حاضر از 29 فيدر فشار متوسط تغذيه می شود و پيک بار همزمان شهرستان 
تاکنون 53 مگاوات اســت و درحال حاضر ما هزار و 282 کيلومتر شــبکه فشــار 
متوســط و 769کيلومتر شــبکه فشــار ضعيف داريم و هزار و 662 دستگاه پست 
توزيع اختصاصی و عمومی داريم و تعداد 596 حلقه چاه آب کشــاورزی در سطح 
شهرســتان برقدار است و از 127 روستای شهرستان کبودراهنگ خوشبختانه همه 

روستاها نعمت برق دارند. 
وی بيان کرد: برای حمايت از افراد و اقشار آسيب پذير با ارائه معرفی نامه و مدارک 
الزم يک انشــعاب رايگان به مددجويان کميته امداد امام خمينی)ره(، بهزيســتی 

و خانواده های معظم شــهدا و ايثارگران واگذار کنيم و اگر کســی بخواهد در يک 
منطقه ای به صورت موقت از شــبکه برق اســتفاده کند ما اين آمادگی را داريم که 

يک انشعاب موقت واگذار کنيم.
هايل همدانی اذعان کرد: از ابتدای ســال تاکنون تقريبــاً 250 چراغ آرماتوری و 
چراغ گازی در ســطح شهرســتان نصب کرده ايم و 27 هزار و 503 دستگاه انواع 
مختلف چراغ در سطح شهرستان داريم که با 2 دستگاه باالبر به صورت برنامه ريزی 
شده در روستاها و با درخواست دهياری و در شهرها با بازديد پرسنل و درخواست 

مردمی انجام شده است. 
وی در پايــان افزود: 25 پروژه در دهه مبارکه فجر با اعتباری بالغ بر 121 ميليارد 

تومان قابل افتتاح و به بهره برداری می رسد.

کبودراهنگ-خبرنگار همدان پیام: وقف يکی از بهترين مصاديق احســان و 
نيکوکاری است که در سامان دهی زندگی فردی و اجتماعی نشست فراوانی دارد.

اين سنت حســنه که از پيامبر و ائمه)ع( برای ما به يادگار مانده است از عوامل 
اثرگذار شکوفايی تمدن و پيشرفت در عرصه های گوناگون جوامع اسالمی به شمار 
می رود، از ايــن رو وقف می تواند در جنبه های مختلف حيات اجتماعی و فردی 

انسانی مانند فرهنگ، اقتصادی و ديگر عرصه ها نقش سازنده ای داشته   باشد.
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرســتان کبودراهنــگ در گفت وگو با همدان پيام 
اظهار کرد: موقوفات کبودراهنگ خبر بزرگترين موقوفات کشــور است و بنا به 
گســتردگی نيات واقفين و کمک رسانی به بخش مختلف شهرستان نقش بسيار 

مهمی در محروميت زدايی دارد.
علی افشاری افزود: موقوفه امير نظام که بزرگترين موقوفه شهرستان کبودراهنگ 
است و اين موقوفه مقيد به شهر کبودراهنگ، روستاهای شاوه، احمدآباد، نوآباد، 
ازوندره و 4 روســتا در شهرستان رزن است و طبق نيات واقف امکان هزينه کرد 

در ساير روستاها وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: عوايد موقوفات مرحوم امير نظام شامل کمک به نيازمندان، 
ايتام، بيماران، مدارس، جهيزيه، مساجد، روضه خوانی سيدالشهدا، ساخت حام به 

فقرا و... هزينه می شود.
وی ادامه داد: هزينه کرد اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان 
کبودراهنــگ برای نيات واقفين از ابتدای امســال تاکنون از 
جمله نيات خيريه که شامل کمک به نيازمندان و ايتام هزينه 
دارو و درمان و کمک به مدارس به مبلغ 442 ميليون تومان، 
نيات اجتماعی که شــامل ســاخت حمام اســت 57 ميليون 
تومان، بنياد مذهبی که شامل روضه خوانی و اخطار است 138 

ميليون تومان و نيات مساجد 96 ميليون تومان است.
افشاری همچنين بيان کرد: سازمان اوقاف و امور خيريه برای 
تشــويق اقشــار جامعه به حفظ قرآن طرحی با عنوان طرح 
تشويق حفاظ قرآن برگزار می کند که در اين طرح به حافظان 
قرآن که موفق به حفظ 5 جزء جديد در سال جاری شده اند، 

کمک خريد سفرهای زيارتی به مبلغ 5 ميليون ريال اهدا می کند.
وی افزود: کسانی که در آزمون سراسری حفظ قرآن و مفاهيم قرآن کريم که به 
صورت کتبی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود شرکت کنند و 

دارای نمره حد نصاب شــوند در آزمون شفاهی سازمان اوقاف شرکت می کنند و 
در صورت قبول کمک هزينه توسط سازمان اوقاف به آنها اهدا می شود.

رئيس اوقاف و امــور خيريه شهرســتان کبودراهنگ در 
ادامــه گفت: طرح ســوگواری ياس نبــوی در 7 بقعه از 
بقاع شهرســتان کبودراهنگ با برنامه های متنوع از قبيل 
همايــش ياس نبــوی و اجتماع روز شــهادت و برگزاری 
قرائــت خطبه قدکيه برگزار می شــود و اين امامزاده زيد 
علی صدر، امامزاده جعفر گل تپه، امامزاده ام حسن چالو و 

امامزاده قاسم وصله است.
افشــاری همچنين بــه برنامه های دهه فجر اوقــاف و امور 
خيريه شهرســتان کبودراهنگ هم اشــاره کــرد و افزود: 
اجــرای نيات واقف، آذين بندی بقاع متبرکه، برنامه جشــن 
انقالب و نشســت های انقالبی در بقاع، غبارروبی مزار شهدا 
و بقاع، غبارروبی مزار شــهدا و بقاع متبرکــه، ديدار با امام 
جمعه و فرماندار، برنامه 10 شــب 10 مســجد از مساجد شهرستان و برگزاری 
چندين برنامه فرهنگی و شرکت در راهپيمايی 22 بهمن و... از جمله مهمترين 

برنامه های دهه فجر است.

نوع پروژهعنوان پروژه / طرح
احداث نيروگاه خورشيدی با توان 7 مگاواتنيروگاه خورشيدی بشيک تپه

ساخت نيروگاه با توان 6 مگاواتنيروگاه CHP شهرک صنعتی )توليد همزمان برق و حرارت(

ساخت پست عمومی جديد شهر شيرين سو
خط 20 کيلوولت هوايی 

پست عمومی 100 کيلوولت آمپر

ساخت پست عمومی جديد روستای عبدالمومن
خط 20 کيلوولت هوايی 

پست عمومی 100 کيلوولت آمپر
پست عمومی 315 کيلوولت آمپرساخت پست عمومی جديد خ باهنر کبودراهنگ

ساخت پست عمومی جديد روستای آقبالق اقداق
خط 20 کيلوولت هوايی 

پست عمومی 100 کیلوولت آمپر
افزایش قدرت و اصالح کامل پستتبدیل اختصاصی به عمومی پست بانک کشاورزی شیرین سو

افزایش قدرت و اصالح کامل پستتبدیل اختصاصی به عمومی پست منبع آب شیرین سو

تبدیل اختصاصی به عمومی پست منبع آب روستای نگارآباد
برکناری ترانس 50 کیلوولت آمپر
نصب ترانس 200 کیلوولت آمپر

افزایش توان پست عمومی شهرک جهاد 
نصب ترانس 100 کیلوولت آمپر
نصب ترانس 315 کیلوولت آمپر

افزایش قدرت و اصالح کامل پستاصالح و بهینه سازی پست توزیع عمومی شهرک جهاد
تبدیل سیم به کابل خودنگهدارتبدیل سیم به کابل روستای ویان
تبدیل سیم به کابل خودنگهدارتبدیل سیم به کابل روستای سراب

نیرورسانی به دامداری های )جابر فتحی خان آباد-اصغر زمانی 
اورقین–احدا... اسدی داقداق آباد-مهرداد نجفی قباق تپه(

خط 20 کیلوولت هوایی 
نصب ترانس 50 کیلوولت آمپر
نصب ترانس 25 کیلوولت آمپر

نیرورسانی به واحدهای صنعتی )مجید سلطانی کبودراهنگ 
– فتح ا... زارعی خان آباد - عابدین زارعی کبودراهنگ - دبه 

سازی افروغ اورقین - نداگستر شهرک صنعتی ویان(

نصب ترانس 315 کیلوولت آمپر

نصب ترانس 25 کیلوولت آمپر

نیرورسانی به پرورش ماهی های) عشقعلی شهبازی طاسران - 
نصب ترانس 25 کیلوولت آمپراصغر صمدی کبودراهنگ (

نیرورسانی به کشاورزی سعیدا... یعقوبی کیا دستجرد
خط 20 کیلوولت هوایی 

نصب ترانس 100 کیلوولت آمپر

افتتاح 25 پروژه با اعتباری بالغ بر 121 میلیارد تومان 
هاتوسط مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ در دهه مبارک فجر
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رئیس اوقاف و امور خیریه کبودراهنگ خبر داد:

از محل نیات واقف 442 میلیون تومان   
برای نیازمندان و ایتام هزینه شده است

طرح سوگواری 
یاس نبوی 

در 7 بقعه از 
بقاع شهرستان 

کبودراهنگ 
برگزار می شود 


