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منتظريه بهار 

سرآغاز درخشش دوباره خورشيد اسالم 
و مقطع اهتزاز پرچم مقدس 

نظام جمهورى اسالمى

شهرستان بهار 
در مسير توسعه

افتتاح و كلنگ زنى
 74 پروژه بهار 

در دهه فجر
اطالع رساني مديران احترام 
به ولي نعمتان انقالب است

تأمين 
آب شرب سالم 
مهمترين هدف 
آبفا بهار

بيمارستان 64 
تختخوابى تحولى 
در خدمت رسانى 
درمانى

اقدامات 
شهردارى بهار، 
نگين زرينى در 
استان

60روحانى در شهرستان به صورت دائم
تبليغ دين مى كنند

بيداري اسالمي مسلمانان 
برگرفته از انقالب اسالمي ايران است

اهم فعاليت هاي شركت تعاوني روستايي 
شهرستان بهار
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ويژه  دهه فجر

پنج  شنبــه 20 بهمن ماه 1390

بهـــار

ــهرى شهرستان بهار  همدان پيام: رئيس امور آبفاي ش
ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن سى و سومين سالگرد 
پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى و تجليل از مقام شامخ 
شهداى گرانقدر انقالب و دولت خدمتگزار گفت: آب يكى از 
نعمت هاى الهى است كه بشر امروزه بدون آن قادر به ادامه 

زندگى و اداره بسيارى از امور نخواهند بود. 
ــم رجبى به تشريح فعاليت هاى امور آب و  محمدقاس
ــتان بهار در 10 ماهه سال جارى  فاضالب شهرى شهرس
ــه اين كه مهمترين  ــت: با توجه ب پرداخت و اظهار داش
ــالم براى  ــالب تأمين آب س ــركت آب و فاض وظيفه ش
ــت، امور آبفاي شه رستان بهار در  مصرف شهروندان اس
يك چشم انداز روشن كارى، بر اساس برنامه توانسته در 
جهت ارائه خدمات و توسعه زيرساخت هاى اين مجموعه، 

فعاليت هاى خوبى را به مرحله اجرا درآورد.
وى افزود: در همين راستا اجراى پروژه توسعه شبكه 
ــزار و500  ــار به طول 5 ه ــهر به ــطح ش فاضالب در س
ــد اجرايى  ــرفت فيزيكى، تعه ــا 100 درصد پيش ــر ب مت
ــر 12 ميليارد و 154  ــال جارى با اعتبارى افزون ب در س

ــت  ــتانى و داخلى در دس ميليون ريال از منابع ملى اس
اقدام مى باشد.

ــار عنوان  ــتان به ــهرى شهرس رئيس امور آبفاي ش
ــت: اجراى طرح اصالح و توسعه شبكه آب در سطح  داش
ــتان كه در اين خصوص مقدار 4 هزار و 900 متر  شهرس
توسعه با اعتبارى افزون بر 3 ميليارد ريال از منابع داخلى 
ــرفت فيزيكى 100 درصد از  ــتانى با پيش و اعتبارات اس

ديگر پروژه هاى مهم و در دست اقدام مى باشد.
ــاى زيرزمينى  ــطح آب ه ــا توجه به افت س رجبى ب
چاه هاى تأمين آب و افزايش تعداد مشتركان شهرستان 
ــتاي تأمين آب،  ــانى گفت: در راس ــار در بخش آبرس به
اعتبارى افزون بر 800 ميليون و 900 هزار ريال از منابع 
ــه چاه تأمين آب  ــتانى و داخلى براى تجهيز دو حلق اس
ــتگاه آناليزر (كلر سنج آنالين)  ــهر بهار، خريد 3 دس ش
براى نصب در مخازن آب و فنس كشى حريم 7 حلقه از 
چاه هاى آب شرب در شهرهاى بهار، اللجين و صالح آباد و 

ايجاد جاده دسترسى چاه ها در دست اقدام است.
وى اظهار داشت: در راستاى استفاده بهينه از تجهيزات 

چاه ها و مخازن، طرح تله مترينگ (كنترل از راه دور چاه ها 
و مخازن) 3 حلقه از چاه هاى تأمين آب شهر بهار و صالح آباد 
ــيد و در  ــته اجرا و به مدار بهره بردارى رس ــال گذش در س
ــاى به عمل آمده و تخصيص اعتبارات، عمليات  پيگيرى ه
ــهر اللجين نيز  طرح تله مترينگ 4 حلقه چاه و مخزن ش
ــا هزينه اى بيش از 250 ميليون ريال اجرا و در دهه فجر  ب

سال جارى افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
ــمتى از عملكرد فعاليت هاى اجرايى امور  رجبى به قس
آبفاي شهرستان بهار اشاره كرد و گفت: شستشو و اليروبى 
ــبكه به وسيله دستگاه واترجت به طول 56 هزار متر، 2  ش
هزار و 858 فقره اليروبى و پاكسازى منهول هاى فاضالب، 

توسعه و راه اندازى خط بايباس تصفيه خانه فاضالب و اتصال 
ــه تصفيه خانه فاضالب و حذف  ــده ب به خط انتقال اجرا ش
سپتينگ فاضالب و جلوگيرى از تخليه فاضالب در حاشيه 
ــت بهار، 602 فقره واگذارى انشعابات فاضالب و 650  دش
فقره واگذارى انشعابات آب و 580 فقره واگذارى انشعابات 
ــر، 455 فقره تعويض  ــكن مه آب و فاضالب در بخش مس
كنتورهاى خراب، 75 فقره هم سطح سازى دريچه هاى آب 
و فاضالب، 57 فقره نصب، تعويض و تعمير شيرخط آب، 99 
فقره جمع آورى انشعابات منازل مخروبه از جمله فعاليت هاى 

اين امور مى باشد.
ــت: شستشو شبكه آب به متراژ 61  رجبى اظهار داش

ــراژ 29 هزار متر و  ــزار متر و خطوط انتقال آب به مت ه
ــرب به مقدار 11 هزار مترمكعب، 7 هزار و  مخازن آب ش
75 مورد كلرسنجى از شبكه و مخازن با مطلوبيت 100 
درصد، توسعه شبكه آب و فاضالب در بخش مسكن مهر 
به متراژ 6 هزار و 331 متر، بهسازى سامانه سيستم هاى 
ــار، صالح آباد و اللجين، خريد و  ــهرهاى به كلرزنى در ش
ــتگاه كنتور آلتراسونيك براي نصب بر روى  نصب 3 دس
ــهر اللجين  ــرب ش خط ورودى و خروجى مخازن آب ش
ــى ورودى و  ــار براى كنترل دب ــهر به و خروجى آب ش

خروجى نيز از ديگر فعاليت هاى اين امور آبفا مى باشد.
ــاخت و  ــن و اخذ پروانه س ــك زمي ــرى، تمل وى پيگي
ترسيم نقشه ابنيه براى ساخت ساختمان ادارى امور آبفاي 
ــتان بهار به مساحت 807 مترمربع در سايت ادارى  شهرس
شهر، پيگيرى، تجهيز و توسعه خط آبرسانى و ايجاد شبكه 
ــرب شهر  ــرب براي تأمين آب ش برق دو حلقه چاه آب ش
بهار با 60 درصد پيشرفت فيزيكى، به مدار بهره بردارى قرار 
گرفتن يك حلقه چاه براي تأمين آب شرب شهر صالح آباد، 
 vsd تهيه و تعويض 3 دستگاه تابلو برق ستاره مثلث به تابلو

ــرب براي ايجاد ضريب ايمنى باال و  چاه هاى تأمين آب ش
استفاده از تأسيسات برقى چاه ها و مخازن در زمان غيرپيك 
مصرف در جهت كاهش هزينه ها و همكارى با شركت توزيع 
ــهرى شهرستان بهار  برق را از ديگر اقدامات امور آبفاي ش
عنوان كرد. رئيس امور آبفاي شهرى شهرستان بهار در پايان 
از زحمات مديريت، معاونان و پرسنل شركت آبفا، فرماندارى، 
بخشدارى ها، شهردارى ها و اعضاى شوراى اسالمى شهرها 
و ارگان هاى مختلف در شهرستان بهار كه در انجام وظايف، 

اين مجموعه را يارى داده اند، كمال تشكر را داشت.

افتتاح و كلنگ زنى 
74 پروژه بهار 

در دهه فجر

ــه  ــار در جلس ــدار به ــام: فرمان همدان پي
ــت اين ايام  ــى دهه فجر با گراميداش هماهنگ
گفت: همزمان با دهه فجر 65 پروژه با اعتبارى 
افزون بر 19 ميليارد و 84 ميليون تومان افتتاح 
ــار 4 ميليارد و 456 ميليون  ــروژه با اعتب و 9 پ

تومان نيز كلنگ زنى خواهد شد.
نصرت گلكارزاده عنوان داشت: ديدار با امام 
جمعه، غبارروبى گلزار شهدا و برگزارى جشن 
ــت كه در  ــالب از مهمترين برنامه هايى اس انق

دهه مبارك فجر اجرا خواهد شد.
ــداف برنامه هاى دهه فجر را  وى يكى از اه
ــل جديد دانست  انتقال فرهنگ انقالب به نس
ــت: انقالب ما امروز الگوى تمامى  و اظهار داش
ــتمديدگان جهان است و نبايد به فراموشى  س

سپرده شود. 

ــالمي  ــاد اس ــام: رئيس اداره فرهنگ و ارش همدان پي
ــيدن  ــتان بهار با تبريك ايام ا... دهه فجر و فرارس شهرس
ــتقرار نظام مقدس جمهوري  ــومين سالگرد اس سي و س
ــلمان و تالش آنان  ــالمي گفت: بيداري ملت هاي مس اس
ــتقرار نظام هاي مبتني بر آرمان هاي اسالمي به  براي اس

تأسي از انقالب اسالمي ايران صورت مي گيرد.
ــان اينكه در  ــا بي ــه ب ــد در ادام ــح ا... ضابطي احم فت
شهرستان بهار 1200 هنرمند شناسايي شده است، گفت: 
از ابتداي سال جاري تاكنون اقدامات مطلوبي در اين اداره 
صورت گرفته است كه از جمله آنها مي توان به گردهمايي 
ــئوالن كانون هاي فرهنگيـ  هنري مساجد، برگزاري  مس
جشنواره استاني مشاعره ادبي براي اولين بار در استان در 
بهار و تشكيل هيأت امناي مجتمع فرهنگي هنري شهيد 
ــر بين المللي  ــنواره تئات ــي همزمان با برگزاري جش آوين

كودك و نوجوان استان اشاره كرد.
ــوص فعاليت هاي اين اداره در زمينه تئاتر  وي در خص
نيز گفت: اجراي تئاتر اولدوز و كالغ ها و غريبه شام توسط 
گروه هاي تئاتر شهرستان نويدبخش حركت و پويايي اين 

رشته هنري در شهرستان بهار است.
ــي و پرواز  ــي خيابان ــن نقاش ــراي طوالني تري وي اج
ــئوالن انجمن هاي ادبي استان  بادبادك ها، گردهمايي مس
ــمي، عكس،  ــگاه از آثار تجس ــار، برگزاري 15 نمايش در به
خوشنويسي و نقاشي هنرمندان بهاري، شركت هنرمندان و 
شاعران شهرستان در جشنواره هاي مختلف كشوري و كسب 
ــا اصحاب فرهنگ و هنر  ــت مديركل ب رتبه هاي برتر، نشس
ــتان، رونمايي از كتاب مشاهير و مفاخر شهرستان و  شهرس
توزيع آن بين مسئوالن استان و شهرستان را از ديگر اقدامات 

صورت گرفته در اين اداره در سال جاري عنوان كرد.

ــوراي فرهنگ عمومي  ــات ش ضابطي احمد گفت: جلس
شهرستان به طور مستمر در حال برگزاري است و مصوبات 
آن راهگشاي بسياري از مشكالت فرهنگي شهرستان شده 

است.
ــاعره ادبي در سطح  همچنين برگزاري جشنواره مش
ــعر  ــت تحول خوبي را در عرصه ش ــتان در بهار توانس اس
ــد كه  ــن نوجوانان ايجاد كند و باعث ش ــاعري در بي و ش
ــتان در برنامه ملي مشاعره شبكه  ــاعره كنندگان اس مش
ــيده و نام همدان بار  ــيما خوش درخش آموزش صدا و س

ديگر در زمينه شعر و شاعري خوش بدرخشد.
ــاب در بين كانون هاي  ــج هزار جلد كت وي افزود: پن
ــتان توزيع و 15 محفل  ــاجد شهرس فرهنگي هنري مس
ــت. در اين راستا دو  ــتان برگزار شده اس ادبي در شهرس

ــاي فرهنگي و آگهي تبليغاتي و يك  مجوز براي كانون ه
مجوز چاپ ديجيتال نيز صادر شده است.

ــش به  ــي از مراكز فرهنگيـ  هنري تحت پوش بازرس
ميزان 25 مورد، همكاري با ادارات مختلف در بزرگداشت 
سالروز ارتحال آيت ا... بهاري، حضور هنرمندان شهرستان 
در همايش هاي گوناگون و كسب رتبه هاي اول استان در 
ــعر طنز نهاوند و گلواژه هاي انتظار  همايش هاي غدير، ش
ــگاه علوم قرآني با ظرفيت 50 هزار جلد  برگزاري نمايش
كتاب در 10 هزار عنوان، برگزاري نمايشگاه كتاب با 20 
ــاب، برگزاري طرح اوقات  ــزار جلد در 7 هزار عنوان كت ه
ــري از ديگر اقدامات  ــت در 20 مركز فرهنگي ـ هن فراغ
ــتان بهار در طول  ــاد اسالمي شهرس اداره فرهنگ و ارش

سال بوده است.

ــنواره ادبي  ــانزدهمين جش ضابطي احمد از برگزاري ش
ــر داد و افزود: اين  ــام ا... دهه فجر خب ــار در اي ــتان در به اس
جشنواره با موضوعات شعر فجر، داستان و داستانك در 19 
ــاه در دو بخش آزاد و ويژه از قبيل واليت و بصيرت،  بهمن م
ــالمي، جهاد و شهادت، عفاف و حجاب، حماسه  بيداري اس
ــيني، امام و انقالب، جهاد اقتصادي و كودك و نوجوان  حس

برگزار شد.
اجراي تئاتر «ت مثل تنبل»، اجراي كنسرت موسيقي 
و گردهمايي بزرگ هنرمندان از ديگر برنامه هاي دهه فجر 

در بهار است.
ــال اين اداره 60  وي گفت: كل اعتبارات عمراني امس
ــالن آيت ا...  ــد كه براي تكميل س ــون تومان مي باش ميلي
ــغ جوابگوي نياز  ــده كه اين مبل بهاري در نظر گرفته ش
اداره نيست و در سفر شهرستاني استاندار محترم به بهار، 
قول مساعد به منظور كمك در اين زمينه داده شده است.
ضابطي احمد همچنين خاطرنشان كرد: در شهرستان 
ــاجد با هزار و صد  ــار 31 كانون فرهنگي ـ هنري مس به
عضو و 10 انجمن فرهنگي هنري در حال فعاليت هستند.
ــتمر انجمن هاي ادبي آيت ا...  ــات مس وي گفت: جلس
ــاد اسالمي بهار در  ــاعره جوانان در اداره ارش بهاري و مش
ــن انجمن ها به صورت  ــت و اعضاي اي ــال برگزاري اس ح
ــروده هاي خود را مورد نقد و بررسي  هفتگي تازه ترين س

قرار مي دهند.
رئيس فرهنگ و ارشاد اسالمي بهار از شناسايي 1200 
ــخصيت هاي فعال فرهنگي ـ هنري،  ــاعر، ش هنرمند، ش
مشاهر، اهل قلم و فرهنگ در بهار خبر داد و افزود: حضور 
ــانگر پويايي اين شهرستان در  اين هنرمندان در بهار نش

حوزه هنر است.

ــار در گفت وگو  ــتان به ــكن شهرس همدان پيام: رئيس بنياد مس
ــارى تاكنون  ــال ج ــا به عملكرد اين بنياد از اول س ــا خبرنگار م ب
ــتايى، بازنگرى طرح  ــت: در حوزه طرح هادى روس ــت و گف پرداخ
ــين آباد لتگاه و لتگاه تاكنون 50 درصد از  ــتاهاى حس هادى روس

كار انجام شده است.
ــين سمواتى اظهار داشت: در ادامه اجراى طرح هادى، تعداد  حس
ــون ريال از محل  ــاص مبلغ 9 هزار و 752 ميلي ــتا با اختص 12 روس
اعتبارات استانى، حوادثى و 2 درصد نفت و گاز در برنامه كارى سال 

جارى اين شعبه قرار گرفته است.
ــداد 188 فقره  ــارى تاكنون به تع ــال ج ــزود: از ابتداى س وى اف
ــده در طرح هادى روستايى  ــت تغيير كاربرى هاى لحاظ ش درخواس

پاسخگويى شده است.
ــكن شهرستان اضافه كرد: از ابتداى سال تاكنون  رئيس بنياد مس
ــند روستايى صادر و به متقاضيان ذى ربط واگذار  تعداد 162 جلد س

شده است.

ــده، مقرر  ــتناد موافقت نامه مبادله ش ــمواتى اعالم كرد: به اس س
ــتا در سال هاى 89 ،90 و  ــاماندهى گلزار شهداى 10 روس گرديده س
91 به ميزان 100 درصد انجام شود كه تاكنون در مجموع 80 درصد 

ساماندهى شده است.
ــتايى اين بنياد اعالم  ــكن روس ــاره به عملكرد حوزه مس وى با اش
ــال جارى تاكنون تعداد 1223 نفر از متقاضيان  ــت: از ابتداى س داش
ــتايى به بانك هاى عامل  ــازى و نوسازى مسكن روس طرح ويژه بهس
ــده اند؛ همچنين تعداد650 فقره تسهيالت احداث مسكن  معرفى ش

ــال جارى بوده كه بانك هاى  ــتايى سهميه شهرستان بهار در س روس
سپه و ملى در حال حاضر اعالم آمادگى براي پرداخت اين تسهيالت 

را داشتند.
ــئول افزود: از ابتداى سال جارى تاكنون تعداد 807 فقره  اين مس
ــهيالت مقاوم سازى مسكن روستايى در  ــاختمان با استفاده از تس س
ــده و از ابتداى شروع اين  ــطح روستاهاى اين شهرستان احداث ش س
ــرايط در  طرح تاكنون تعداد 4 هزار و 297 فقره از متقاضيان واجد ش

سطح اين شهرستان موفق به دريافت تسهيالت شده اند.

ــمواتى در خصوص تسهيالت تعمير مسكن  س
ــتايى گفت:  ــداث حمام روس ــتايى و نيز اح روس
ــا تعداد  ــتان در اين زمينه ه ــهميه اين شهرس س
ــا اين تاريخ تعداد 71 نفر به  190 فقره بوده كه ت
ــال هاى  ــده اند كه در س بانك هاى عامل معرفى ش

ــزار و 215 فقره  ــوع تعداد 2 ه ــون در مجم 86، 87، 89 و 90 تاكن
تسهيالت در اين زمينه به شهرستان اختصاص يافته است.

ــكن در دو بخش  ــهيالت مس وى بيان كرد: اين بنياد در حوزه تس

ــاله در حال فعاليت  ــكن انفرادى و 99 س مس
ــت؛ در بخش توزيع تسهيالت مسكن مهر  اس
براى متقاضيان انفرادى كه در بافت مسكونى 
ــتند، از  ــن هس ــاد و اللجي ــهرهاى صالح آب ش
ــال جارى تاكنون تعداد 575 نفر به  ابتداى س
بانك هاى عامل معرفى شده اند كه از اين تعداد 
422 نفر موفق به عقد قرارداد در بانك و شروع 

عمليات اجرايى خود شده اند.
ــكن شهرستان بهار اضافه  رئيس بنياد مس
ــكن مهر 99 ساله در شهر  كرد: در بخش مس
ــن در قالب  ــداد 23 قطعه زمي صالح آباد تع
ــار متقاضيان  ــره در اختي ــه نف گروه هاى س
ــت كه تاكنون تعداد 7 قطعه از  ــده اس ــرايط قرار داده ش واجد ش
ــده توسط متقاضيان در حال ساخت ساختمان  زمين هاى واگذار ش

هستند.

بنياد مسكن پيشرو در خدمت رسانى 
به روستائيان است

گزارش مقايسه تاسيسات آبفاى شهرى شهرستان بهار در مجموع شهرستان ( قبل و بعد از 
انقالب تا 90/11/10)

بعد از انقالبقبل از انقالبموضوع پروژه
204 كيلومتر65 كيلومترطول شبكه آب و خطوط انتقال

103/96 كيلومتر0طول شبكه فاضالب و خطوط انتقال
22000 مترمكعب1250 مترمكعبظرفيت مخازن

14770 فقره4431 فقرهتعداد مشتركين آب
5940 فقره0تعداد مشتركين فاضالب

تأمين آب شرب سالم، مهمترين هدف آبفا

بيداري اسالمي مسلمانان برگرفته از انقالب اسالمي ايران است
اطالع رساني مديران احترام به 

ولي نعمتان انقالب است
همدان پيام: امروزه مالك ارزيابي توسعه هر شهرستاني ميزان 
ــت اقدام نهادهاي اجرايي هر شهرستاني  افتتاح پروژه هاي در دس

است كه مي تواند توسعه يافتگي هر شهري را به نمايش گذارد.
ــت يا چه مقدار هزينه  ــن پروژه ها در چه اندازه اي اس اينكه اي
ساخت و افتتاح آن شده است مطلبي مهم نيست، مهم تعداد اين 

پروژه ها و نيازمندي شهرستان به وجود اين پروژه هاست.
ــروزي انقالب  ــال پي ــي و چهارمين س ــتانه ورود به س در آس
اسالمي و در مقايسه با عملكرد سال هاي گذشته ادارات شهرستان 
ــاهد افتتاح چنداني در  ــال ش در ميزان بهره برداري از پروژه ها امس
اين شهرستان نبوديم كه مي تواند متأثر از عواملي چون تخصيص 
نيافتن اعتبارات مورد الزم يا عواملي ديگر باشد. آنچه كه از گزارش 
ــرك چنداني در  ــئوالن برمي آيد تح ــده مس عملكردهاي ارائه نش
ــاخص هاي توسعه اي شهرستان مشاهده نمي شود و مي طلبد تا  ش
ــتان به دليل نزديكى شهرستان بهار به  ــد اجرايي اس مديران ارش
مركز استان و موقعيت سوق الجيشي آن نسبت به انتقال پروژه هاي 
شاخص به اين شهرستان از هيچ همراهي دريغ نكنند و اين مطلب 
را هميشه مد نظر قرار دهند كه بهار مي تواند باري عظيم از توسعه 

استان را بر دوش خود تحمل كند.
ــكر از تمامي ادارات و مديران شهرستان كه  ضمن تقدير و تش
به طور عادالنه نگاه همه جانبه نسبت به مطبوعات فعال شهرستان 
ــاني  ــتان مي خواهيم از اطالع رس ــد از مديران ادارات شهرس دارن
ــه دليل احترام به  ــال كاري ب ــاي ادارات خود در يك س عملكرده
مردم و ولي نعمتان انقالب اسالمي ايران در معرض سنجش افكار 
عمومي قرار دهند تا از اين رهگذر ميزان توانمندي هاي آنان به بوته 
ــده و اثبات نمايند كه اگر كاري در سيستم اجرايي  نقد سپرده ش
ــتان صورت گرفته به صورت شفاف اطالع رساني مي شود و  شهرس
اگر كاري صورت نمي گيرد به بيان علت ها و مشكالت اصلي براى 

رفع آنها در رسانه هاي اثرگذار بپردازند.
ــال پيروزي انقالب و استقرار نظام  ــي و سومين س ورود به س
ــت تا  ــالمي فرصت طاليي براي مديران اس مقدس جمهوري اس
ــود را به قضاوت بگذارند و در  بتوانند ارزيابي عملكرد مجموعه خ

يك مقايسه آماري روند پيشرفت ها را به اطالع عموم برسانند.
مسلماً نگاه توسعه اي مديران در شهرستان و برنامه ريزي براى 
جذب اعتبارات و بودجه هاي الزم براي پيشرفت پروژه هاي عمراني 
مسأله اي است كه بايد مد نظر مديران شهرستان بوده و به منظور 
ــبرد كارها الزم است كه اين نوع مديريت فعال آگاهانه مالك  پيش

عمل قرار گيرد.

يادداشت
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بهـــار

ندا رستمى

ــت و درمان  ــبكه بهداش ــت ش ــام: سرپرس همدان پي
ــتان بهار با تبريك ايام ا... دهه فجر در گفت وگو با  شهرس
ــالمتى و تأمين آن يكى از مقوله هاى  خبرنگار ما گفت: س
مورد توجه بشر بوده و تالش حكومت هاى مردم ساالر نيز 
بر اين اصل استوار شده كه مردم از حداكثر سطح سالمت 

با توزيع عادالنه از آن بهره مند شوند.
ــالمت  آرش مفرح ذات اضافه كرد: تأمين و ارتقاى س
جامعه يك كنش متقابل و يك پديده دو سويه بين جامعه 
و دولتمردان شده است و اين تبادل دو طرفه وقتى موفق 
خواهد بود كه تأمين سالمت، چراغ راه توسعه اجتماعى و 
اقتصادى باشد؛ همچنين تقويت هماهنگى برون بخشى و 
جلب مشاركت ارگان هاى اجتماعى و دولتى سهم بسزايى 
(75 درصد) در تأمين، حفظ و ارتقا سالمتى آحاد جامعه 

خواهد داشت.
وى اظهار داشت: شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار 
نيز همگام با ساير شبكه هاى گسترده بهداشت و درمان كشور 
ــتى (پيشگيرى از ابتال به بيمارى ها)  در ارائه خدمات بهداش
و ارائه خدمات درمانى (براي بهبود بيمارى ها) انجام وظيفه 
كرده و با الهام از فرمايش مقام معظم رهبرى و تأكيد بر تحقق 
ــعار امسال سازمان جهانى بهداشت (مقاومت به داروهاى  ش
ضد ميكروبى يك تهديد جهانى است) اهتمام به پاسخگويى 

به مردم شريف كرده است.
ــت و درمان شهرستان بهار با  سرپرست شبكه بهداش
اشاره به مهم ترين فعاليت هاى 9 ماهه سال جارى، به شرح 
ــبكه در محور اجرايى و عملياتى پرداخت  عملكرد اين ش
ــتان 64 تختخوابى بهار با  و گفت: عمليات احداث بيمارس
20 درصد پيشرفت، احداث خانه بهداشت روستاي حسن 
ــالق با 70 درصد و كوشك آباد با 20 درصد پيشرفت  قش
ــرايط كلنگ زنى 3  ــى و همچنين آماده نمودن ش فيزيك
ــت سليمان آباد، سيمين، گنده جين و انجام  خانه بهداش
تعميرات اساسى در خانه هاى بهداشت حسام آباد، حسين 
ــورى، رباط زعفرانى، دربند، چوتاش، مالك اشتر،  آباد آش
همه كسى، حسن قشالق، اختاچى، رسول آباد سفلى، قره 
آقاج، حيدره داراالمام و بيمارستان آيت ا... بهارى و شبكه 
ــتى درمانى همه كسى، شماره 2 اللجين و  و مراكز بهداش
كارخانه قند، احداث پايگاه امداد شهرى و جاده اى اللجين 
ــرفت و محوطه سازى شبكه بهداشت و  با 90 درصد پيش
ــه اقدامات بخش  ــرفت از جمل ــان با 90 درصد پيش درم

عمرانى اين شهرستان است. 
ــالم فعاليت هاى بخش  ــا اع ــرح ذات همچنين ب  مف
ــبكه گفت: فعال كردن كميته هاى وابسته  اجرايى اين ش
ــط اجراى طرح  5sبه مراكز بهداشتى  به تحول ادارى، بس
درمانى و خانه هاى بهداشت، تنظيم 31 برنامه عملياتى در 

واحدهاى شبكه، پايش بر نحوه اجراى طرح تكريم ارباب 
ــه،  نظارت بر نحوه اجراى بهينه  رجوع در واحدهاى تابع
ــكايت هاى  ــون هدفمندى يارانه ها، پيگيرى تمامي ش قان
ــال 84 الى 9  ــه اى از س مردمى، تهيه عملكردهاى مقايس
ــتم ارزيابى عملكردى  ــال 90 و تقويت سيس ماهه اول س
ــام نوين مالى ادارى،  ــخوراند، اجراى منظم نظ و ارائه پس
انسجام و تقويت فعاليت هاى فرهنگى، ورزشى و پژوهشى، 
ــد انفورماتيك، اجراى  ــت فعاليت هاى مربوط به واح تقوي
ــتان و مركز  ــد و مرگ و مير در بيمارس ــام ثبت موالي نظ
ــل و زنجيره سرد  ــت، متمركز كردن واحدهاى س بهداش
ــت، هماهنگى بهسازى و بهداشتى كردن  در مركز بهداش
ــتى، هماهنگى انجام اقدامات  اماكن، صدور كارت تندرس
بهداشت حرفه اى و معاينات كارگرى ازجمله فعاليت هاى 

اين بخش است.
وى افزود: پاسخگويى به 167 هزار و667 مورد مراجعه 
ــرپايى به پزشك، دندانپزشك، ماما و آزمايشگاه  كننده س
ــام 13 هزار و  ــت (621 نفر در روز)، انج ــز بهداش در مرك
315 مورد متوسط ماهيانه ويزيت پزشك در قالب برنامه 
ــر در روز)،  ــتايى (443 نف ــواده و بيمه روس ــك خان پزش
بررسى 52 هزار و 411 مورد نسخه دارويى ارسال شده از 
داروخانه هاى بخش خصوصى طرف قرارداد برنامه پزشك 
ــر از مراجعان به مراكز  ــواده، ارجاع 7 هزار و 886 نف خان
ــطح دوم و سوم براي دريافت خدمات، انجام 124 هزار  س

ــورد تزريقات (393 نفر در روز) و 2هزار و 640  و 400 م
ــزار و 379 مورد معاينه و  ــمان، انجام 132 ه مورد پانس
ــال، بيماران،  ارائه خدمت به مادر باردار، كودكان زير 6 س
ــكى–  ــه واحد هاى دندانپزش ــوزان و مراجعان ب دانش آم
كارگران و كشاورزان و شاغلين حرف مختلف (490 نفردر 
ــزار و 282 مورد توزيع مكمل هاى دارويى و  روز)، 692 ه

غذايى رايگان و اقالم پيشگيرى از باردارى و كلر و سموم 
ــورد معرفى  ــاى هدف، 115م ــره كش ها بين گروه ه حش
ــتى به مراجع قضايى و پيگيرى پرونده تا  متخلفان بهداش
رفع نقص كه منجر به تعطيلى اماكن و مطب هاى متخلف 
شده نيز از ديگر فعاليت هاى بخش اجرايى اين شهرستان 

است.

مفرح ذات، انجام 18 هزار و 700 مورد واكسيناسيون 
ــازى مواد  ــه بيمارى هاى واگيردار، ضبط و معدوم س علي
ــته هاى كاهش آسيب، پيگيرى  ــد، توزيع بس غذايى فاس
ــهرهاي زير 50  ــالمت ايرانيان در ش اجراى طرح بيمه س
ــن)، اجراى 43 طرح با  ــزار نفر (بهار،صالح آباد و اللجي ه
همكارى مركز بهداشت استان و ساير ادارات، تشكيل 455 
ــه هماهنگى درون بخشى و برون بخشى، جذب 85  جلس
ــانى اعم از پزشك، ماما، كارشناس،كاردان  نفر نيروى انس
ــتخدام پيمانى و جذب  ــورز در قالب عقد قرارداد، اس و به
ــتان  نيروى طرحى و افزايش نيروى متخصص در بيمارس
ــام كارآموزى دانش آموزان بهورزى،  آيت ا... بهارى و انج
افزايش پوشش رابطين بهداشتى، افزايش تعداد بيماريابى 
ــش بيماران ديابتى و مبتال به  ( 3015 نفر)، افزايش پوش
ــيوع بيمارى هاى  ــارخون و بيماران روانى و كاهش ش فش
مننژيت، تب مالت، سل و حيوان گزيدگى، افزايش موارد 
ــش تنظيم خانواده، تقويت  نجات جان مادر، افزايش پوش
ــنهادات و نيز كميته هاى مبارزه با فساد ادارى  نظام پيش
ــبكه  و بهبود فرآيندها را ازديگر اقدامات بخش اجرايى ش

بهداشت و درمان شهرستان بهار اعالم داشت. 
ــال مركز فوريت ها در  ــن گفت: حضور فع وى همچني
ــم و حوادث جاده اى و انجام يك هزار و 278  تمامي مراس
ــيدن به صحنه حادثه  مورد مأموريت با ميانگين زمان رس
ــطح جاده 15دقيقه،  ــهر 6 و در س يا بالين مصدوم در ش

ــهرى 576  ــت  جاده اى 395 مورد و مأموريت ش مأموري
مورد و مأموريت بين مراكز درمانى 307 مورد بوده است.

ــتان به  ــت و درمان شهرس ــبكه بهداش ــت ش سرپرس
فعاليت هاى بخش اجرايى بيمارستان آيت ا... بهارى اشاره 
داشت و افزود: پاسخگويى به 163 هزار و 514 نفر مراجعه 
ــط روزانه 605 نفر)، بسترى  كننده به بيمارستان (متوس
ــاى داخلى، اطفال، زنان  ــك هزار و 209 نفر در بخش ه ي
ــي و نوزادان و با 49/29  زايمان، جراحي عمومي – عفون
ــغال تخت، فعاليت كلينيك بيمارستان در همه  درصد اش
ايام هفته در شيفت صبح و پاسخگويي به 14 هزار و 931 
ــاى جراحى 385 مورد،  نفر مراجعه كننده، انجام عمل ه
انجام 146مورد سزارين و 369 مورد زايمان طبيعى، 214 
مورد اعزام بيماران و انجام مانور بحران به نحو مطلوب در 

بيمارستان از عمده فعاليت هاى اين بخش است.
ــريح عملكرد اين شبكه در  مفرح ذات همچنين به تش
محور آموزشى و اطالع رسانى پرداخت و اعالم داشت: تقويت 
سيستم گزارش دهى فعاليت ها در سايت و پست الكترونيكى 
و سامانه پيام كوتاه و تلفكس براى ارائه نظرات و پيشنهادات 
ــت  ــتم تلفن گوياى نداى بهداش مردمى، فعال بودن سيس
(149) و آمار تماس از تاريخ 30 شهريور 85 تا 6 فروردين ماه 
سال جارى معادل 52 هزار و 727 مورد، راه اندازى غرفه هاى 
ــاوره خانواده و ترك اعتياد و غربالگرى بيماران مبتال به  مش
فشار خون و ديابت در نمايشگاه هفته سالمت، برگزارى 95 
جلسه آموزشى براى پرسنل در مركز بهداشت و بيمارستان 
ــه آموزشى براى آموزش كاركنان ساير  و 3هزار و 418 جلس
ــار مردم، افزايش موارد مشاوره گروه هاى هدف  ادارات و اقش
ــرف ازدواج، آموزش  ــاوره زوج هاى در ش ( 3600 مورد)، مش
ــام 186مورد هماهنگى  ــان حرفه و كارخانجات، انج صاحب
ــى در قالب همايش و  ــات آموزش تبليغاتى، برگزارى جلس
ــايل كمك آموزشى،  كارگاه، توزيع 60 هزار و 572 مورد وس
ورود اطالعات آموزشي پرسنل در شناسنامه آموزشي مربوط 
و صدور گواهى آموزشي براى پرسنل، يك هزار و 677 مورد 
آموزش والدين نوزاد در بيمارستان، 65 مورد آموزش تغذيه 
ــتان،  به بيماران، برگزارى 97 كميته هماهنگى در بيمارس
انعكاس عملكرد در رسانه ها و انجام نياز سنجى آموزشى از 

مهمترين فعاليت هاى اين محور است.
ــر مراكز  ــورد نظارت ب ــزار و 913 م ــام 2 ه وى، انج
ــتى - درمانى و 6 هزار و 742 مورد نظارت بر ساير  بهداش
ــخوراند به  ــال 2 هزار و 450 مورد پس اماكن، تهيه و ارس
ــم از 143 كارخانه  ــع نواقص، پايش منظ ــز براى رف مراك
ــتان، 197مورد پايش از مراكز و  موجود در سطح شهرس
مؤسسات درمانى موجود در شهرستان را از ديگر اقدامات 
ــبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار در محور نظارتى  ش

عنوان داشت.

ــتايي شهرستان  ــركت تعاوني روس همدان پيام: مديرعامل ش
ــريح فعاليت هاي اين اداره  ــا همدان پيام به تش ــار در گفتگو ب به
ــيدن ايام ا... دهه  ــال جاري پرداخت و ضمن تبريك فرارس در س
فجر به تمامي سهامداران و همشهريان بهاري و روستاهاي تابعه 
ــهداي گرانقدر  ــت ياد و خاطره امام راحل و ش و ضمن گراميداش
گفت: شركت تعاوني روستايي شهرستان بهار با بيش از 50 سال 
ــاني را در  ــابقه خدمت برگ هاي زريني از خدمات رس اعتبار و س

كارنامه افتخارات خود دارد.
ــت: در سه سال تصدي مديريت توزيع  فتح ا... غفاري اظهار داش
هزاران تن آرد روستايي و اجناس كاالبرگى روستايي در روستاهاي 
ــال 1389 در اين شركت  ــركت تعاوني روستايي بهار تا س تابعه ش
ــيميايي بهاره و پاييزه با حواله كرد  ــده و هزاران تن كود ش انجام ش

مركز خدمات حومه جهاد كشاورزي بهار صورت گرفته است.
غفاري توزيع انواع سموم معتبر گوگرد و انواع ريزمغذي هاي دولتي 
و غيردولتي، توزيع اجناس بازرگاني و شركت در نمايشگاه هاي پاييزه 
ــالم در بازار را از ديگر  و بهاره به منظور تنظيم بازار و افزايش رقابت س
اقدامات اين شركت عنوان كرد و افزود: توزيع اقالم مورد نياز پايان سال 
ــت و ميوه شب عيد در اين شركت انجام شده و به  از قبيل مرغ، گوش
منظور رفاه حال مراجعان به تعاوني و ارائه خدمات بانكي به سهامداران 
ــهريان و جلوگيري از اتالف وقت سهامداران در بانك ها نيز به  و همش

گشايش واحد اعتباري در شركت اقدام كرديم.
مديرعامل شركت تعاوني روستايي بهار همچنين گفت: به منظور 
ــترش خدمات در داخل شهر و دسترسي آسان به فروشگاه هاي  گس
ــجد جامع فروشگاه شماره 2 شركت  ــتايي در جنب مس تعاون روس
ــب و  ــد كه در حال حاضر كاالي با كيفيت و مناس تعاوني افتتاح ش
زير قيمت بازار عرضه مي شود كه اعتبار افتتاح اين فروشگاه بالغ بر 

دويست ميليون ريال است.
ــازن و لوله ها و  ــدن مخ ــوده ش ــت: با فرس ــاري اظهار داش غف
ــركت تعاوني روستايي بهار در خيابان 30  تلمبه هاي پمپ بنزين ش
ــتاندارد  متري تعويض تانكرهاي ذخيره و لوله ها و تلمبه ها طبق اس
صورت گرفت و اين واحد از سيستم سنتي به سيستم هوشمند ارتقا 
ــرمايه اي بالغ بر 750/000/000 ريال براى گشايش آن  يافت كه س

هزينه شده است.
همچنين ساختمان نيمه كاره روستاي حسام آباد با اعتباري بالغ بر 
450 ميليون ريال تكميل و مايحتاج عمومي مردم با سرمايه گذاري 350 

ميليون ريالي تأمين و فروشگاه آن 
نيز تجهيز شد.

ــات ديگر  ــا بيان اقدام وي ب
ــازي  نوس ــث  بح در  ــركت  ش
در  ــركت  ش ــاختمان هاي  س
ــت:  گف و  ــت  پرداخ ــتاها  روس
ــي  قديم ــگاه  فروش ــب  تخري
ــازي  ــه و نوس ــتاي گنج تپ روس
ــاختمان ظرف مدت دو ماه با  س
ــر 325 ميليون  هزينه اي بالغ ب
ريال انجام و فروشگاه اين واحد 

با 350 ميليون ريال اعتبار به مايحتاج عمومي مردم تجهيز شد. 
ــتايي بهار و  ــركت تعاوني روس ــاختمان مركزي ش همچنين س
ــركت با هزينه اي بالغ بر يكصد ميليون ريال تغيير  فروشگاه اين ش
ــردم نيز با اعتبار چهارصد ميليون تأمين  كرد و مايحتاج عمومي م

گرديد.
فتح ا... غفاري كشت مشاركتي سيب زميني بذري در منطقه قيدار 
زنجان براى تأمين بذر مورد نياز سهامداران در سال هاى 88 و 89، 
اختصاص70 درصد خريدهاي تضميني جو در سال هاى 88 و 89 به 
كميسيون خريد شركت تعاونى روستايى بهار از 4 كميسيون خريد 
در شهرستان و جلوگيري از ترافيك در خريد و تخليه سريع كاميون ها 
به صورت شبانه روزي و خريد توافقي انواع محصوالت كشاورزي، تعديل 
ــنوات خدمتي كاركنان با اعتباري بالغ بر 550 ميليون ريال، انتزاع  س
گروه يكن آباد از شهرستان بهار و تسويه كامل حساب هاي سهامداران را 
از جمله اقدامات اين شركت برشمرد و افزود: 80 درصد وام هاي معوقه 
ــاورزان در 12 سال گذشته از سهامداران وصول شده و مقدار 200  كش
ميليون ريال سهام از صندوق توسعه كشاورزي استان همدان خريداري 
ــعه استان  و وام 360 ميليون ريالي با كارمزد 3 درصد از صندوق توس
ــون ريال وام هاي  ــيصد ميلي ــده و مبلغ يك ميليارد و س دريافت ش
ــاورزي و اتحاديه تعاوني روستايي بهار  معوقه بانك هاي ملت و كش
ــويه شده است. همچنين آموزش و افزايش مهارت سهامداران و  تس

كشاورزان در سال هاي اخير انجام شده است.
غفاري در پايان از خدمات و فعاليت هاي هيأت مديره دوره قبل 
و حاضر پرسنل زحمتكش شركت و سازمان تعاون روستايي به دليل 

همكاري الزم به دليل پيشرفت شركت تقدير و تشكر كرد.

بيمارستان 64 تختخوابى تحولى در خدمت رسانى درمانى

اهم فعاليت هاي شركت تعاوني روستايي 
شهرستان بهار

همدان پيام: مدير اداره تبليغات اسالمي شهرستان بهار با تبريك 
ــام ا... دهه فجر به ارائه عملكرد اين اداره پرداخت و گفت: از ابتداي  اي
ــان به صورت دائم در  ــون 60 نفر از روحانيون و مبلغ ــال تاكن امس
ــتند و 400 نفر نيز در  ــغول به فعاليت هس ــطح شهرستان مش س
ــعبانيه،  ــام تبليغي خاص مانند ماه هاى محرم، رمضان، اعياد ش اي
ــتان  رجبيه و دهه آخر صفر به انجام فعاليت هاي تبليغي در شهرس

بهار پرداخته اند.
حجت االسالم حسين علي قمري نيا برگزاري 30 گفتمان ديني با 
موضوعات امر به معروف و نهي از منكر حجاب و عفاف، اعتقادي و ... 
ــطح مدارس، برگزاري گفتمان انديشه جوان، همكاري با ستاد  در س
ــالگرد رحلت آيت ا...  ــاري براى برگزاري س ــت آيت ا... به بزرگداش
ــراي اصناف،  ــاني ب ــي تذكر لس ــاري و برگزاري كارگاه آموزش به
ــئوالن هيأت هاي ورزشي، تهيه و توزيع  روحانيون و مداحان، مس
ــابقه توسط  3 هزار جلد كتاب صحيفه المجتبي براى برگزاري مس
ــر و كمك 30 ميليون  ــه معروف و نهي از منك ــتاد احياي امر ب س

توماني به هيأت هاي مذهبي را از اقدامات اين اداره برشمرد.
ــتاي وهنان  ــل دو باب خانه عالم در روس ــاخت و تكمي وي از س
ــفلي هر يك با اعتباري بالغ بر 50 ميليون تومان از  ــول آباد س و رس
محل اعتبارات استاني خبر داد و گفت: ساخت دو باب خانه عالم در 
ــتاهاي سيمين و دهنجرد با 30 درصد پيشرفت فيزيكي نيز در  روس

حال اجراست.
ــاحت  ــا افزود: مجتمع فرهنگي تبليغي در زميني به مس قمري ني
ــاي 1220 مترمربع در دو طبقه با اعتباري  ــع با زيربن 1460 مترمرب
بالغ بر 500 ميليون تومان در حال ساخت است و تاكنون 60 درصد 

پيشرفت فيزيكي دارد.
ــتان بهار با اشاره به تكميل  ــالمي شهرس مدير اداره تبليغات اس
ــط بسيج سازندگي گفت: 4 باب خانه عالم در  4 باب خانه عالم توس
ــين آباد كارخانه قند، مارهموار و گنده جين با  ــتاهاي لتگاه، حس روس
كمك هاي 16 ميليوني اين اداره به هر كدام از واحدها براى تكميل و 

احداث در حال انجام است.
ــطح شهرستان بهار  ــت: 210 هيأت مذهبي در س وي اظهار داش
ــت و در راستاي سازماندهي هيأت هاى مذهبي و بهره گيري  فعال اس

از مداحان آگاه تاكنون پرونده 300 مداح تكميل شده است.
وي افزود: برگزاري مراسم جشن والدت ها و عزاداري ها در شهادت 
ائمه اطهار، تأسيس دو باب كتابخانه شبستان در روستاي حسين آباد 

ــد كتاب به هر كتابخانه، تهيه  ــوري و پرلوك و اهداي 3 هزار جل آش
ــكيل 50 كالس  ــتفاده مداحان، تش ــاب مقتل براى اس ــع كت و توزي
ــطح شهرستان از  روخواني، روانخواني و مفاهيم و تجويد قرآن در س

ديگر اقدامات اين اداره در سال جاري است.
ــاي قرآني 4  ــترش فعاليت ه ــت: براي گس ــا عنوان داش قمري ني
موسسه قرآني و 14 خانه قرآن روستايي در سطح شهرستان فعاليت 
مي كنند و برگزاري بيش از 10 جلسه ختم قرآني در شهر بهار، 50 
ــط هيأت مذهبي خواهران، برگزاري دو  ــم ختم صلوات توس مراس
ــت معلم روخواني و روان خواني ويژه برادران و خواهران،  دوره تربي
ــي تالوت قرآن به صورت سراسري در سطح بهار و  ــكيل كرس تش
ــش هزار و 500 گواهينامه قرآني از سال 83 به  اللجين، صدور ش
بعد توسط مؤسسات قرآني و اعطاي آن به قبول شدگان دوره هاي 
ــوان، ايجاد بانك  ــنواره قرآني كودك و نوج ــف، برگزاري جش مختل
اطالعات جلسات دائمي آموزش قرآن در سطح شهرستان و شناسايي 
ــاالن قرآني (حافظان و قاريان) خواهر و برادر نيز انجام  نخبگان و فع

شده است.
وي گفت: برگزاري جشنواره قرآني خانواده در سطح شهرستان، 

ــاجد و  ــات، محافل و مس ــداي بيش از 200 جلد قرآن به جلس اه
موسسات قرآني و اهداي 200 قلم وسايل كمك آموزشي قرآن در 
ــام مختلف و صدور 10 هزار برگ گواهينامه تخصصي و عمومي  اي
ــوراي فرهنگي محالت در  ــيس 5 ش ــدگان و تأس قرآن به قبول ش
سطح شهرستان و فعاليت 500 فعال قرآني شهرستان در رشته هاي 

مختلف از افتخارات اداره تبليغات اسالمي شهرستان است.
ــاجد، قرآن و  ــاره به برنامه هاي مصوب كميته مس قمرى نيا با اش
ــم دهه فجر نيز افزود: اعزام 70  ــتاد برگزاري مراس هيأت مذهبي س
ــي ديني در  ــراي برنامه هاي فرهنگ ــاجد و محافل، اج ــغ به مس مبل
ــاجد شهري و روستايي، برگزاري مراسم عزاداري سالروز شهادت  مس
ــم ويژه روز آغاز امامت امام  ــن عسكري (ع)، برگزاري مراس امام حس
ــرده، گردهمايي مبلغان  زمان (ع)، تهيه و توزيع 150 حلقه لوح فش
و مبلغات، برگزاري گفتمان ديني، همايش و كارگاه، غبارروبي گلزار 
ــتاي كريم آباد،  ــان، افتتاح خانه قرآن روس ــهدا، گردهمايي مداح ش
ــنواره هاي قرآني و  ــزاري جش ــي با قرآن، برگ ــزاري محافل انس برگ
برگزاري مسابقه فرهنگي از برنامه هايي است كه در دهه فجر امسال 

توسط اين اداره اجرا خواهد شد.

25 درصد قعاليت هاى موسسات و خانه هاى قرآن شهرى و روستايى استان در بهار انجام مى شود

60روحانى در شهرستان به صورت دائم
تبليغ دين مى كنند
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پيـــام شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردار 
بنده و تمام پرسنل خدوم شهرداري بهار شبانه روز تالش خواهيم كرد 
با  از گذشته بسازيم و اين راه جز  بهار را زيباتر  با كمك مردم، شهر 

همدلي و همكاري شهروندان ميسر نيست. 
زماني  تا  مي دهم  قول  بهاري  فهيم  و  خوب  همشهريان  همه  به  من 
مردم  از  نورزم.  دريغ  كوششي  هيچ  از  هستم  خدمتگزارشان  كه 
سازنده  پيشنهادهاي  دادن  و  همفكري  با  دارم  تقاضا  بهاري  خوب 

نمايند تا شهرمان را آنگونه كه شايسته هر بهاري  ياري  را  شهرداري 
است بسازيم.

ضعف هاي  دادن  پوشش  به  نسبت  تيم  يك  قالب  در  بايد  ما  همگي 
موجود بكوشيم تا با كمك هم چرخ توسعه بهار را با موفقيت به حركت 

درآوريم.
جا دارد از تالش هاي شبانه روزي و بي وقفه مسئوالن استاني، امام جمعه 
محترم، نماينده محبوب شهرستان، فرماندار بزرگوار، تمامي مسئوالن 
پرسنل  بهار،  شهر  اسالمي  شوراي  اعضاي  دولتي،  نهادهاي  و  ادارات 

خدوم و زحمتكش شهرداري و حس همدلي و همراهي شهروندان 
قرار  خود  لطف  مورد  را  بنده  هميشه  كه  شهر  اصلي  صاحبان  بهاري 

داده اند، تقدير و تشكر نمايم.
تا  نموده  دراز  عزيزان  همه  به طرف  نياز  بهار دست  اينك شهرداري 
نمايند.  ياريمان  شهر  توسعه  درخصوص  حساسيت  و  تمام  يكدلي  با 
مسئوالن  تمامي  پشتيباني  و  باريتعالي  خداوند  كمك  با  است  اميد 
ديار  اين  بيشتر  چه  هر  زيبايي  و  آباداني  شاهد  عزيز  شهروندان  و 

خوبان باشيم.

سميه بهارلو

ــهردار بهار بودجه مصوب اين شهرداري را از  همدان پيام: ش
ــالم كرد و گفت: در  ــل اعتبارات داخلي 26 ميليارد ريال اع مح
9 ماهه امسال به ميزان 26 ميليارد و204 ميليون و 903 هزار و 
714 ريال وصولي داشته ايم كه اين مبلغ نسبت به بودجه 9 ماهه 

نخست سال جاري 34 درصد افزايش درآمد را نشان مي دهد.
ــيري در گفتگو با خبرنگار ما، به بيان عملكرد  علي اصغرش
عمراني اين شهرداري در 9 ماهه سال جاري پرداخت و اعالم 
ــعه و محوطه سازي  ــهرداري بهار تاكنون به توس ــت: ش داش
نمازخانه ورودي شهر به مساحت 60 مترمربع، احداث پارك 
نواري مسير توريستي در محور گردشگري غار عليصدر، احداث 
نمازخانه و سرويس هاي بهداشتي در ميدان نيايش كه شامل 
4 هزار متر جدول گذاري از نوع نهري، تك و كانيو و همچنين 
ــاحت 2 هزار و 500 مترمربع، نصب  اجراي جاليزكاري به مس
ــفالت باند سواره و تامين روشنايي قسمت هاي  آالچيق ها، آس
ــتي و  ــرويس هاي بهداش ــن محدوده، احداث س ــط با اي مرتب
نمازخانه در جنب كشت و صنعت، پروژه احداث سالن ورزشي 
در پارك الله در زميني به مساحت يك هزار مترمربع، احداث 
ــاحت  ــين بابا در زميني به مس پارك ترافيك در منطقه حس
ــازي، نصب  ــامل جدول گذاري، محوطه س 4 هزار مترمربع ش
ــا و نصب عالئم  ــي، چراغ، اجراي آب نم ــل عابر پياده،صندل پ
ــوزش نوجوانان  ــداردهنده راهنمايي و رانندگي براي آم هش

اقدام كرده است.
ــتگاه كانكس (ايستگاه) براي  وى اضافه كرد: احداث 3 دس
ــاحت 35 مترمربع،  ــتقرار دوچرخه در محدوده اي به مس اس
ــهرداري به  ــاختمان ش ــداث محل نگهباني در ورودي س اح
ــهر  ــطح ش ــازي معابر س ــع، پياده روس ــاحت 40 مترمرب مس
ــع در خيابان هاي  ــر مرب ــزار و 500 مت ــاحت يك ه ــه مس ب
ــيدجمال الدين اسدآبادي، ميدان شهدا، خيابان امام و بلوار  س
ــهيد بهشتي و تحويل 2 هزار مترمربع موزاييك  30 متري ش
به شهروندان براي پياده روسازي به صورت مشاركتي، آسفالت 
ــهر به مساحت 30 هزار  ــطح ش و لكه گيري و ترميم معابر س
ــري و حمل مخلوط براي  ــروژه تهيه، دپو، بارگي متر مربع، پ
ــهر به ميزان 12 هزار تن، ترميم و  ــازي معابر سطح ش زيرس
ــازي جداول معيوب در سطح شهر به طول هزار متر در  بازس
خيابان هاي شهيد بهشتي و منطقه محمدآباد و ساير مناطق، 
ــزي در ورودي معابر اصلي  ــاخت پل هاي فل پروژه ترميم و س
ــهر به تعداد 10 عدد، ادامه پروژه ديواركشي گلزار شهدا به  ش
ميزان 40 مترطول، جدول گذاري معابر مجتمع 68 واحدي و 
ــن معبر جنب جايگاه كريمي به ميزان350 مترطول،  همچني
اجراي پروژه تامين روشنايي ميدان ورودي شهر بهار از سمت 
ــورد چراغ پايه كوتاه نيز از  ــدان (ميدان بهار) تعداد 14 م هم
ديگر خدمات اين شهردارى به شهروندان غيور و زحمت كش 
ــت كه اين پروژه ها در مجموع با اعتباري بالغ بر10  بهارى اس
ــي از پروژه ها از  ــرا و برخ ــون ريال اج ــارد و 310 ميلي ميلي

پيشرفت فيزيكي 200 درصدي برخوردار مي باشند. 
ــات واحد درآمد  ــن در زمينه اقدام ــهردار بهار همچني ش
ــهرداري بهار عنوان داشت: اين واحد در 9 ماهه امسال در  ش
بخش هاي كسب و پيشه 171 مورد پرونده، 363 فقره عوارض 
ــاليانه خودرو،  846 فقره پرونده عوارض سطح شهر، 183  س

ــبه و وصول عوارض آموزش و پرورش و محاسبه  فقره محاس
ــاختماني مجموعاَ  511 مورد عوارض پروانه و تمديد پروانه س
ــا اعتباري بالغ بر 4 ميليارد و 373 ميليون ريال اقدام كرده  ب

است.
ــاره به اينكه در سال جاري شهرداري بهار در  شيرى با اش
ــف 65173/42 متر مربع زمين تملك كرده  پروژه هاي مختل
است، اعالم كرد: ارزش اراضي تملك شده معادل 19 ميليارد 
ــد كه شامل 54  و 500 ميليون و 704 هزار 37 ريال مي باش
ــايي معابر (تملكي هاي جزئي) به مساحت  فقره پرونده بازگش
ــهيد  ــر مربع، 2 فقره پرونده پروژه 20 متري ش 1243/75مت
مفتح به مساحت 1079 مترمربع، يك فقره پرونده پروژه 16 
متري دانشگاه پيام نور به مساحت 1382 مترمربع، يك فقره 
پرونده پارك حاشيه اي 85 متري به مساحت 984 مترمربع، 
18 فقره پرونده پارك مادر به مساحت 43346/87 مترمربع، 
10 فقره پرونده به مساحت 7137/8 مترمربع،  پروژه مسكن 
ــره پرونده به  ــع و 13 فق ــاحت 10 هزار مترمرب ــر به مس مه
ــه داراي قرارداد و در  ــاحت كلي 23539/59 مترمربع ك مس

دست اقدام است.
ــبز  ــهري و فضاي س ــد خدمات ش ــاي واح وى فعاليت ه
ــاعت 6 صبح تا 16،  ــه از س ــت و روب روزان ــهرداري را رف ش
ــتگاه ماشين  ــط 4 دس جمع آوري زباله به صورت روزانه توس
ــه در محل دفن زباله  ــيم تريلر زبال حمل و دفن يك تا دو س
همدان، جمع آوري نخاله هاي ساختماني در سطح شهر، اتالف 
ــي در نقاط مختلف  ــي و ديوارنويس ــگ، نقاش 500 قالده س
ــرعت گيرها و  ــاحت 2600 مترمربع، نقاشي س ــهر به مس ش

ــاده، يك هزار و400 نوبت خاكبرداري و حمل  خطوط عابرپي
ــت و آبياري و نگهداري  ــاك در پروژه ميدان آزادگان، كاش خ
گياهان سطح شهر و كاشت فضاي سبز پروژه پارك ترافيك، 
خاكبرداري و اصالح رفوژ وسط جاده بهار – همدان از سمت 

پليس راه تا محدوده شهر بهار، خريد40  عدد باكس زباله، 20 
ــدد ريل زيرباكس زباله، خريد 30 عدد  عدد زيرباكس، 20 ع
ــراغ LED ، خريد 40 عدد چراغ  ــم 3 رنگ و50 عدد چ پرچ
4 متري 3 حبابه در ميدان شهدا، خريد يك دستگاه كاميون 

ــيم تريلر، هرس  ــتگاه س ــوز و حمل زباله، خريد يك دس ايس
ــهر، خريد يك دستگاه وانت  كردن درختان معابر و سطح ش
ــتگاه ماشين  دو كابين كابرا براي واحد بحران، خريد يك دس
دستي خط كشي جاده، خريد وسايل بازي براي تجهيز پارك 
ــال  الله، خريد باالنس برقي 2 نفره، قطاربرقي و قايق خردس
براي پارك الله، خريد 4 دستگاه ميني بوس هيونداي كروس 
براى ناوگان همگاني و نصب يك عدد كشتي صبا 32 نفره در 

پارك الله اعالم داشت. 
ــت دبيرخانه  ــوص فعالي ــار در ادامه در خص ــهردار به ش
كميسيون ماده 100 بدوي و تجديد نظر در سال جاري گفت: 
اين واحد با تشكيل 32 جلسه، 248 فقره طرح پرونده داشته 
ــهرداري بهار در 9 ماهه  ــت، همچنين واحد شهرسازي ش اس
ــاختماني، 62 فقره  ــال جارى به صدور 100 فقره پروانه س س
ــداث، 94 مورد گواهي اصالح  ــان كار، 11 مورد گواهي اح پاي
پرونده و 44 مورد تمديد گواهي پروانه ساختماني اقدام كرده 

است.
ــيرى با اشاره به اينكه در قسمت حفاري در سطح شهر  ش
ــخاص حقيقي بيش از 667/90 مترمسير خاكي، 77  براي اش
متر موزاييك فرش، 1082/50 متر مسير آسفالت و همچنين 
براى شركت هاي گاز و آبفا بيش از يك هزار و 710 متر مسير 
ــير خاكي و 180 متر نيز  ــفالت و 6 هزار و 710 متر مس آس

موزاييك مجوز حفاري صادر گرديده است.
ــهرداري بهار نيز  ــيراني ش ــت: واحد تاكس وى اظهار داش
ــتگاه  ــال جاري به نقل و انتقال و خريد و فروش 7 دس در س
ــي در ايام هفته، اعالم  ــي درون شهري، گشت و بازرس تاكس
ــيرهاي تاكسي درون شهري، صدور 250 مورد  نرخ كرايه مس
ــيران ها، صدور 9 مورد كارت شهري،  برگه مرخصي به تاكس
تمديد 12 مورد كارت شهري، ثبت نام 115 مورد ساماندهي 
ــت بارها، صدور 350 مورد كارت و مجوز وانت بارها، خريد  وان
ــكيل 9 جلسه بررسي مسائل  ــتگاه تاكسي شهري، تش 4 دس
ــاماندهي خودروهاي  ــيران ها و پيگيري س ــكالت تاكس و مش
ــهري و تبديل به احسن 12 دستگاه  ــوده مسافر بري ش فرس

تاكسي درون شهري اقدام كرده است. 
ــهردار بهار عملكرد واحد روابط عمومي در سال جاري  ش
ــبت هاي  ــت: نصب پالكارد به مناس را نيز اينگونه عنوان داش
مختلف، كمك مالي به هيأت هاي مذهبي، ورزشي و فرهنگي، 
ــاغل در شهرداري و همچنين  تقدير از كاركنان و جانبازان ش
ــافران نوروزي،  ــتقبال از مس دانش آموزان ممتاز كاركنان، اس
برگزاري مراسم جشن و چراغاني سطح شهر در اعياد مختلف، 
انعكاس عملكرد شهرداري در مطبوعات و رسانه ها، پيگيري و 
برگزاري جلسات با محوريت موضوعات متفاوت در شهرداري، 
ــزاري و ميزباني  ــاي عمراني و برگ ــازي  پرونده ه ــتند س مس
ــه اقدامات واحد روابط عمومي در  رقابت هاي تكواندو از جمل

9 ماهه سال جاري بوده است.
ــاره به تعداد آتش سوزي ها و ساير  ــيرى با اش على اصغر ش
حوادث رخ داده در 9 ماهه نخست امسال اعالم داشت: تعداد 
ــوزي هاي رخ داده 95 مورد بوده كه با اعزام 214 نفر  آتش س
ــي را به خود  ــاعت و 30 دقيقه زمان عمليات ــور، 133 س مام
ــت كه از حوادث رخ داده 16 نفر مجروح و  اختصاص داده اس

به بيمارستان اعزام شده اند و 5 نفر نيز فوت كرده اند.

به نام آنكه نام و يادش مظهر اميد و لطف و احسان است سخن شهــــردار
ــالم بر شهيدان و امام شهيدان و درود بر فجرآفريناني  س
كه نهال دهه فجر همواره به همت وااليشان يادگار و ماندگار 
ــتين فجرآفرينان  ــما رهروان راس ــت وسالم بر ش مانده اس
ــرات روزهاي بهمن و  ــن پيروزي ايرانيان خاط در اين جش

لحظه هاي ناب پيروزي بر شما عاشقان ايران مباركباد
خداوند عز و جل را شاكرم كه توفيق خدمت در شهري را 
براي اينجانب فراهم آورده است كه داراي سوابقي به بلنداي 
ــارف بزرگي چون مرحوم  ــوان مهد عالم و ع ــخ و به عن تاري
آيت ا... بهاري(ره) معروف بوده است. شهرونداني كه شايسته 
محبتند و تالش ها و كوشش هاي خادمان خود را ارج نهاده 

و هيچ وقت فراموش نمي كنند.
امروزه شهرها موجودات زنده اي هستندكه با شهروندان 
ــهر بدون شهروند حساس  خود هويت و حيات مي  يابند و ش
ــان ها با رفتار، عمل و كردار  ــگر معنا نمي يابد. انس و پرسش
خود در رشد و توسعه فيزيكي و فرهنگي شهر نقش اساسي 
دارند و رسيدگي به مشكالت و خواسته هاي مردم به عنوان 
صاحبان اصلي نظام و ولي نعمتان مسئوالن در رأس تمامي 

امور و اولويت هاي شهرداري است. 
هدف ما تبديل يك سازمان خدماتي به يك نهاد اجتماعي 
است و در اين راه دست تمامي عزيزان را مي بوسيم و اعالم 
ــهروندان قادر به  ــاركت تك تك ش مي نماييم كه بدون مش
ــتيم. آشنايي شهروندان  ــيدن به اهداف بزرگ خود نيس رس

ــت كه باعث خودكنترلي  ــهروندي اس به حقوق و وظايف ش
ــهروندان با حقوق خود  ــهركنترلي مي گردد. هرچه ش و ش
ــنا باشند و بيشتر بكوشند آن شهر آبادتر، زيباتر و  بيشترآش

در نهايت براي زندگي سالم تر خواهد بود.
ــهري به نوعي  ــره و منظره هر ش ــا توجه به اينكه چه ب
ــهر است و تمامي  ــخصيت و فرهنگ عمومي آن ش تبلور ش
ــي كنند كه داراي  ــهروندان حق دارند در محيطي زندگ ش
ــگ مبتني بر ارزش هاي  ــالمت معنوي، اجتماعي و فرهن س
ــاني و الهي بوده و از منظر و سيماي شهر خويش لذت  انس
ببرند، بدين منظور تالش داريم تا به همت و مشاركت تمامي 
ــتفاده از تدابير اعضاي ارزشمند و  ــهروندان محترم و اس ش
ــهر، حمايت تمامي مسئوالن  ــالمي ش ــگر شوراي اس تالش
ــبانه روزي  ــتاني و با تالش و مجاهدت ش ــتاني و اس شهرس
ــعي در زيباسازي فضاهاي شهري  ــوز خود س همكاران دلس
ــته و تحوالت بلندمدت دركالبد و فرهنگ شهر بهار را  داش

سبب شويم.
ــهروندان اعم از پير و  ــاد قلبي دارم كه ابراز لطف ش اعتق
ــهري را  ــرد و زن به خادمان خود در مديريت ش ــوان و م ج
ــته هاي بر حق آنان نمي توان پاسخي  ــق به خواس جز با عش
ــعي و تالش ما در راستاي  ديگر گفت و اميد آن دارم كه س
ــعه، رونق و اعتالي شهرمان و ارائه خدمات به  آباداني، توس
ــهريان فهيم، كمالي مطلوب براي رسيدن به رضايت  همش

پرودگار باشد. 

شهــردار بهــار:

اقدامات شهردارى بهار، نگين زرينى در استان
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