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وي گفت: همچنين در دهه فجر امسال86پروژه با 
اعتباري بالغ بر58ميليارد و 860 ميليون تومان در 

شهرستان بهار به بهره برداري مي رسد.
قنبري ضمن اشــاره بــه همــکاري همه جانبه 
ادارات با خبرنگاران افزود: برای اطالع رســاني و 
آگاهي بخشي مردم از خدمات و عملکرد دولت، 
مديران ادارات نســبت به همــکاري و تعامل با 
خبرنگاران شهرستان برای تهيه ويژه نامه و يا درج 

اخبار اقدام الزم را معمول دارند.
قنبري با اشاره به آمادگي شهرستان برای برگزاري 
انتخابات گفت: يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي در شهرســتان بهار به ترتيب در 
بخــش مرکزي 50 شــعبه، در بخش اللجين 34 
شعبه، در بخش صالح آباد30 شعبه و در مجموع 
در کل شهرستان 114 شعب اخذ رأي وجود دارد 
و بيش از 2هزار و 500 نفر در برگزاري انتخابات 

حضور خواهند داشت.
 مجموعاً 86پروژه و طرح اقتصادی در شهرستان 
با اعتبار هزينه شــده حــدود 58 ميليارد و 860 
ميليــون تومان با اشــتغالزايی 92 نفر به افتتاح و 
28پروژه عمرانی با اعتبار هزينه شــده 8 ميليارد 
و 450 ميليون تومان آماده شروع عمليات اجرايی 

است.

 فصل انرژی:
اين پروژه ها شــامل 9 پروژه اداره برق شهرستان 
با مجمــوع اعتبار هزينه شــده 2 ميليارد و 860 
ميليون تومان شــامل پروژه های توســعه فشار 
ضعيف هوايی شهری و روستايی نصب تجهيزات 
حفاظتی ...،جابه جايی شــبکه فشــار متوسط و 
پســت هوايی 3 راهی شهيد زارعی، اصالح خط 
فشارمتوسط و فشار ضعيف در شهرستان، نصب 
کنتورهای ديماندی و تأمين برق متقاضيان صنعتی 

و کشاورزی است.
اداره گاز شهرستان پروژه گازرسانی به 16 واحد 
توليدی شهرســتان با اعتبار هزينه شده حدود1 
ميليارد و841 ميليون تومان شروع به کارگازرسانی 
به 22 واحد توليدی شهرستان با اعتبار مورد نياز 

حدود 2ميليارد تومان 

 فصل بهداشت و درمان: 
اداره بهداشــت و درمان شهرستان بهره برداری از 
مراکز خدمات جامع سالمت اللجين و صالح آباد 

با مجموع اعتبارهزينه شده 3 ميليارد تومان 

 فصل آموزش: 
نوسازی مدارس اســتان افتتاح 3 پروژه عمرانی 
با اعتبار هزينه 2ميليارد810ميليون تومان شــامل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اللجين 
مدرســه شهيد بهشــتی اللجين و مدرسه خيری 

حجت االسالمی شهر بهار

 فصل صنعت:
افتتاح 4طرح و پروژه عمرانی شامل: 

شــهرک صنعتی اســتان همدان افتتاح 2پروژه با 
مجموع اعتبار هزينه شــده 6ميلياردو900ميليون 
تومان شــامل افتتــاح مخزن بتنی و زيرســازی 

آسفالت شهرک صنايع غذايی بهار 
اداره صنعت معدن تجارت بهره برداری از 2 طرح 
شــامل واحد توليد آلومينيــوم و همچنين واحد 
توليد نان وپيراشــکی و انواع شــيرينی با اعتبار 

هزينه شده 2ميلياردو800ميليون تومان

  فصل حمل ونقل:

اداره راه وشهرســازی: بهره برداری از راه دسترس 
دوم قيدلی بالغ به حســن قشالق با اعتبار هزينه 

1ميلياردو600ميليون تومان 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای: بهره برداری 
از 2 پروژه با مجموع اعتبار هزينه شده300ميليون 
تومان شــامل اجرای روشــنايی در تقاطع روان 

واجرای روشنايی در تقاطع رسول آباد 

 فصل کشاورزی: 
مجموعا7ً پروژه شامل:

5 پروژه جهاد کشاورزی با مجموع اعتبار هزينه 
شــده 8 ميليارد و 911 ميليون تومان و اشــتغال 
41 نفر شــامل :مرغداری گوشــتی سنگ سفيد 
بهره برداری از واحد بره پرواری خوشــاب عليا، 
سردخانه باالی صفر حسام آباد، واحد بسته بندی 
ســبزيجات و ميوه در شــهرک صنايع غذايی و 

آب های تحت فشار حسام آباد 
اداره منابع طبيعی شهرستان: توسعه جنگل با نهال 
در آقبالق لتگاه به طور مشــارکتی با اعتبار هزينه 

شده18ميليون تومان
تعاون روســتايی  انبار500تنی  همچنين 1پروژه 

شهرستان با اعتبار هزينه شده 250ميليون تومان 

 فصل عمرانی،

مسکن شهری و روستایی:
پروژه هــای شــهرداری بهار مجموعــاً 2پروژه 
آماده شــروع عمليات اجرايی با اعتبارمورد نياز4 
ميلياردو300ميليون تومان شامل، کلنگ زنی پارک 
مزرعه و کلنگ زنی جمع آوری آب های ســطحی 

فاز نخست ميدان شهدا، خيابان شکوفه ها
شــهرداری اللجين مجموعاً افتتــاح 7 پروژه با 
اعتبار هزينه شــده 19ميلياردو400 ميليون تومان 
شامل ساخت پارک، آسفالت ريزی، پياده روسازی، 
جدول گذاری و زيرســازی، ســاخت و پوشش 
کانال و پروژه محوطه سازی باغ رضوان و ساخت 

غسالخانه.
شــهرداری صالح آباد افتتاح 3 پــروژه با مجموع 
اعتبار هزينه شــده 1 ميلياردو 250 ميليون تومان 
شامل، آسفالت، زيرسازی، پياده روسازی معابر و 

)ساخت المان شهدای گمنام( شهر صالح آباد.
شــهرداری مهاجران 3 پروژه افتتاحی با مجموع 
اعتبــار هزينه شــده 1 ميليــارد تومان شــامل 
آســفالت ريزی، جدول گذاری، زيرسازی معابر و 
همچنين کلنگ زنی 1پروژه ســاخت فضای سبز 

اطراف المان شهدای گمنام
 با اعتبار مورد نياز 300ميليون تومان

آب و فاضالب روستايی افتتاح 1 پروژه با اعتبار 
هزينه شــده 410 ميليون تومان شامل:آبرســانی 
به روســتای آب باريک شــامل عمليات اجرايی: 
اليروبی بهســازی چاه آب اجرای خطوط انتقال 
پمپاژه آب فنس کشــی و محوطه ســازی چاه و 
مخزن و ساخت مخزن زمينی و خط برق و نصب 

ترانسفورها در روستای آب باريک 
بنياد مســکن انقالب اســالمی بهره بــرداری از 
چهل و هفتمين واحد مقاوم ســازی شده روستايی 
در سالجاری با اعتبار هزينه شده 3 ميليارد تومان 
و شروع به کار ســاخت و ساماندهی رودخانه ها 
رسول آباد ســفلی و گنبدان با اعتبار موردنياز 2 

ميليارد تومان 
بخشــداری مرکزی 6 پروژه افتتاحی با مجموع 
اعتبــار هزينه شــده 744 ميليون تومان شــامل 
پروژه های زيرسازی جدول گذاری و شروع به کار 
1 پروژه با اعتبار 100 ميليون تومان شامل اجرای 

کندرو در گنج تپه 
بخشــداری اللجين 13 پروژه افتتاحی با مجموع 
اعتبار هزينه شده حدود 310 ميليون تومان شامل 
جدول گذاری، زيرسازی، آسفالت، ساخت پايگاه 

آتش نشانی لتگاه و...
بخشــداری صالح آباد افتتاح 7 پروژه با مجموع 
اعتبــار هزينه شــده 204 ميليون تومان شــامل 

زيرسازی، جدولگذاری و...

 فصل ورزش:
بهره برداری از سالن ورزشی روستای سيمين با 

اعتبار هزينه شده 1 ميليارد تومان

فرماندار شهرستان بهار: 

در دهه فجر امسال 114 پروژه در بهار 
افتتاح و يا کلنگ زني مي شود

 ديدار مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان 
بهار با امام جمعه شهرستان به مناسبت گراميداشت 
دهه مبارک فجر در محــل دفتر امام جمعه بهار 

انجام شد.
در اين ديدار فرماندار بهار گفت: انقالب ما انفجار 
نور بود و ما بايد قدردان انقالب اســالمي باشيم 
زيرا عزت امروز ملت به برکت انقالب اســالمي 

اســت و  ارزش هاي انقالب اســالمي نبايد به 
فراموشي سپرده شود.

احســان قنبري افزود: خلوص در واليتمداري، 
تقوي، خستگي ناپذيري،  با  از مشــکالت  عبور 
روحيه ضد اســتکباري، وفاداري به نظام بدون 
حساب کشــي و توکل به خدا و مردم را از ديگر 

ويژگي هاي مهم شخصيتي سردار سليماني بود.

احسان قنبري با اشاره برنامه هاي دهه فجر گفت: 
در طول دهــه فجر بيــش از 300 عنوان برنامه 
فرهنگي، هنري، مذهبي در سطح شهرستان بهار 

اجرايي خواهد شد.
قنبري اظهار کــرد: در دهه مبارک فجر 28پروژه 
با اعتبــاري بالغ بر 8/5 ميليــارد تومان در اين 

شهرستان کلنگ زني مي شود.

کلنگزنی
28پروژه
بالغبر

8/5میلیارد
تومان

درشهرستان
بهار
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امام جمعه شهرستان بهار:

انقالب اسالمی زمینه ساز
ظهور امام زمان)عج( است

 با هدف مديريت بهينه مصرف آب شرب 
مشترکان و جلوگيری از هدررفت آب توليد 
شده در شهرستان بهار امسال تاکنون 112 
فقره انشعاب غير مجاز شناسايی و 524 کنتور 

معيوب هم تعويض شده است. 
مدير امور آبفار شهرســتان بهار با اعالم اين 
خبر گفت: 506 فقره انشــعاب به مشترکان 
روستايی واگذر شده اســت، در سالجاری 
به منظور ارائه خدمات بهتر به روســتائيان 
عمليــات اجرايی خــط برق چــاه، تأمين 
آب شــرب روســتای آبرومند با هزينه 63 
ميليــون تومان، اجرای خــط برق و نصب 
ترانســفورماتور چــاه، تأمين آب شــرب 
روســتای دســتجرد با هزينه 150 ميليون 
 تومــان، و همچنين برای رفــع کمبود آب 
شرب روستاهای دســتجرد و رايکان عليا با 
هزينه 550 ميليون تومان، تجهيز چاه روستای 
آب باريــک با هزينه صد ميليون تومان اجرا 

شده است. 
سيده ســمير حســينی اظهار کرد: از ديگر 
خدمات شرکت در ســال 98 برای پيشبرد 
اهداف شــرکت آبفار و بــه منظور افزايش 
کيفيت آب شــرب روســتاهای فسيجان و 
رسول آباد سفلی به رغم کمبود منابع مالی و 
به صورت تعهدی نسبت به تهيه و نصب 2 
دستگاه کلريناتور با هزينه 20 ميليون تومان 

نام برد.
 وی افزود: همچنين تهيه و نصب يک دستگاه 
کلرزن گازی در روســتای لک با هزينه ده 
ميليــون تومان، تهيه و نصب يک دســتگاه 
کلر زن مايعی در روســتای رايکان سفلی با 
هزينــه ده ميليون تومان، تعويض دســتگاه 
تابلو برق روســتای رايکان سفلی با هزينه 

5 ميليون تومان، اصالح و بازســازی شبکه 
و استاندار ســازی انشعابات روستای زاغه با 

هزينه 900 ميليون تومان بوده است. 
 140 امســال  کــرد:  اظهــار  حســينی   
اصالح  و  بازســازی  برای  ميليون تومــان 
خط انتقال و شــبکه در حدود هزار و200 
متــر در روســتاهای آبرومنــد، پهنه بر و 
گنبــدان، 200 ميليون تومان برای اليروبی 
و افزايش گالری چاه حســين آباد آشوری، 
قنات زاغه  برای اليروبی  ميليون تومان   25
همچنين با هزينه بالغ بر 1/5 ميليارد تومان 
برای خدمات تعمير و نگهداری و اصالح 
بازســازی تأمين آب توســعه و بازسازی 
ايستگاه پمپاژ و تأمين و ارتقا کنترل کيفی 

در روســتاهای تحت پوشــش شهرستان 
هزينه شده است. 

مدير امور آبفار شهرســتان بهــار افزود: از 
ديگــر خدمات ارائه شــده به روســتا های 
تحت پوشــش شهرســتان بهار در سال 98 
بهسازی روستای فسيجان با هزينه ده ميليون 
تومان و در حــوزه بهره برداری و نگهداری 
از تأسيسات تأمين آب شــرب روستاهای 
تحت پوشش امور آبفار شهرستان نسبت به 
تعويض14 دستگاه الکترو پمپ با هزينه ای 
حدود 220 ميليون تومان از محل اعتبارات 

استانی بوده است. 
حســينی درباره ارتقای کيفی آب شــرب 
روســتاهای شهرســتان بهار هم گفت: در 

شــش ماهه نخست امسال بيش از  هزار و 
400 کيلوگرم کلر به صورت پودر پرکلرين 
و گاز کلر در ســطح روستاهای شهرستان 
توزيع شــده اســت و واحد آزمايشــگاه 
ايــن اداره نيز بــا نمونه بــرداری متوالی 
از روســتاهای شهرســتان بهــار و انجام 
آزمون های ميکروبی و شــيميايی ســطح 
کيفــی آب را به صورت مــدام ارزيابی و 
سنجش کرده است که در اين حوزه بيش 
از 400 آزمون سنجش کيفيت آب در اين 

مدت اجرا شده است.
حســينی بيان کرد: تعداد 53 روستا با تعداد 
13 هزارو 31 مشترک از خدمات امور آبفار 

شهرستان بهار بهره مند هستند .

 بخشــدار مرکزی بهــار در گفت وگوی 
تبريک  بــا خبرنگار مــا ضمن  اختصاصی 
انقالب  پيــروزی  چهــل و يکمين ســال 
اسالمی و گراميداشــت يادوخاطره شهدای 
امام و شهدا  اســالمی،  انقالب  گلگون کفن 
ياد و خاطره سيد الشهدا  به ويژه گراميداشت 
مقاومت سپهبد شــهيد حاج قاسم سليمانی 
گفت: با وجــود همه تنگناها، محدوديت ها، 
اقتصادی  مشکالت و در سخت ترين شرايط 
پس از انقالب همچنين تحريم های يک سويه 
و ظالمانــه دولــت اســتکباری آمريــکا، 
عرصه های  در  دولــت  عملکرد  و  اقدامات 
مختلــف عمرانــی، فرهنگــی، اجتماعی، 
آموزش وپــرورش،  بهداشــت و درمان، 
تأمين اجتماعی  و  اشــتغال،رفاه  و  اقتصادی 
و ... چشــمگير و قابل توجــه بوده و در 
گذشته  سال های  به  نسبت  شاخص ها  برخی 
رشــد قابل توجهی داشته به طوری که روند 
توسعه بخش با شتاب و سرعت بيش از پيش 

در جريان است.
محمدرضا شــفيعی، از افتتاح و کلنگ زنی 47 
پروژه در بخش مرکزی بهار خبر داد و گفت: 
در دهه فجر امسال تعداد40 پروژه با اعتباری 
بالــغ بر 195/230/000/000 ريال در ســطح 
بخش مرکزی افتتاح شــده و بــه بهره برداری 
می رســد که از اين ميــزان تعداد34پروژه با 
اعتبــاری بالــغ بر187/790/000/000ريال از 
محل اعتبارات ملی و اســتانی و تعداد6 پروژه 
با اعتباری بالغ بــر 7/440/000/000 ريال از 
محل اعتبــارات دهياری ها افتتاح شــده و به 
بهره برداری می رسد و عمليات اجرايی تعداد7 
پروژه با اعتباری بالــغ بر 82/700/000/000 

ريال آغاز و کلنگ زنی خواهد شد.
وی در ادامه به تشريح اقدامات و فعاليت های 
صورت گرفته در ســطح بخــش پرداخت و 
گفت: اجرای طرح بهسازی در روستاها شامل 
جدول گذاری،  خاکبرداری،  تعريض،  عمليات 
تســطيح، پايه ريــزی و آســفالت ريزی معابر 

است.  روستاها 
خيريــه  آموزشــگاه  تکميــل  ســاخت 
ترميــم،  شــهربهار،  در  حجت االســالمی 
الحاقــی  قســمت  احــداث  و  بازســازی 
آموزشــگاه روستای روان، شــروع عمليات 
اجرائی آموزشــگاه حجتی شهر بهار، شروع 
طبيعی  منابــع  اراضی  جنــگل کاری  عمليات 
روستای فســيجان از محل اعتبارات صندوق 
6ميليارد ريال،  توسعه ملی با اعتباری بالغ بر 
شــروع عمليات جنگل کاری اراضی روستای 
چايان به مقدار 30هکتار در راســتای اجرای 
در  هکتار  هزار  مقــدار  به  طرح جنگل کاری 

اســتان به دســتور اســتاندار محترم، افتتاح 
و بهره بــرداری ســالن ورزشــی روســتای 
ســيمين، اجــرای عمليــات آســفالت ريزی 
اختاچی  ســفلی  رسول آباد  روستاهای  معابر 
و ســيمين، آغــاز عمليــات اجرايی شــبکه 

از  فاضالب و تصفيه خانه روســتای آبرومند 
محل اعتبارات ملی، شــروع عمليات اجرايی 
اليروبی و ســاماندهی رودخانه رســول آباد 
ســفلی با اعتباری بالــغ بر10ميليارد ريال از 
محــل اعتبارات حوادث غيرمترقبه، شــروع 

عمليات اجرايی اليروبی رودخانه روســتای 
روان، آغاز عمليات اجرايی طرح زيرگذر و 
روگذر 3راهی شــهيد زارعی، آغاز و تکميل 
عمليــات اجرايــی طــرح زيرگذر شــهرک 
صنايع غذايی شــهر بهار، اصــالح و اجرای 

بخشــی از شبکه فاضالب شهر بهار، ترميم و 
بهار، حفاری  معابر شهر  آســفالت  لکه گيری 
شــهر تاريخی دستکند آبرومند، ادامه اجرای 
روستای حيدره  باارزش  بافت  عمليات طرح 
روســتای  بوم گردی  خانه  افتتاح  امــام،  دار 
لوله گذاری خط  ترميــم و  دارامــام،  حيدره 
اجرای  آبرومند،  انتقال آب شرب روســتای 
کشــاورزی  آب رســانی  کانــال  عمليــات 
اجرای طرح  لوله گذاری و  روستاهای روان، 
آبياری کم فشار روستای وهنان، اجرای طرح 
آبياری کم فشــار روستای گنده جين  عمليات 
کانال  ساخت  عمليات  اجرای  و چشمه کبود، 
آبرســانی کشاورزی روســتاهای آبرومند و 
زاغه، شــروع عمليات اجرايی مســير کندرو 
روســتای گنج تپــه در بــرای تکميــل طرح 
گردشــگری ميدان نيايش تا اللجين از محل 
اعتبــارات دهياری هــا و خوديــاری محلی 
آبرومند  روســتاهای  هادی  طــرح  بازنگری 
و حصــار غره باغی، پيگيــری و اقدام برای 
احيای روســتای چايــان و تهيه طرح هادی 
روستا، اليروبی ،ســاخت مخرن، خط انتقال 
و ســاخت شــبکه آب شــرب روستای آب 
باريک در ســالجاری که در دهه فجر امسال 
افتتــاح و بهره برداری می شــود يا کلنگ زنی 

شد. خواهد 
بخشــداری مرکزی بهار در ادامــه اظهار کرد: 
در ارتبــاط با تســهيالت مربوط بــه حوادث 
غيرمترقه در 2بخش نوســازی و مقاوم ســازی 
مســکن روســتايی و همچنين جبران خسارات 
بخش کشــاورزی در جريان بارندگی فروردين 
ســالجاری مبلــغ 4/5 ميليارد ريال تهســيالت 
بالعــوض به تعــداد83 پرونــده و مبلغ حدود 
6/5 ميليارد ريال تســهيالت با سود 4 درصد به 
تعداد 72 پرونده جمعًا به مبلغ 11 ميليارد ريال 

به کشــاورزان و باغداران عزيز در سطح بخش 
مرکزی بهار پرداختشده است.

شــفيعی درباره مقاوم سازی مســکن روستايی 
افزود: يکی از نقاط آسيب و ضعف ما در سطح 
بخش وجود بافت مسکونی فرسوده و فوق العاده 

قديمی در روستاها به ويژه روستاهای کوچک و 
کم جمعيت است، از آنجايی که اقتصاد معشيتی 
مردم پاسخگوی رفع اين مشکل نيست بنابراين 
اين معضل طی ســال ها چنان گريبان گير مناطق 
روســتايی در بخش بوده که اميدوارم با تزريق 
تســهيالت مربوطه در زمان بندی مناســب اين 

مشکل حل شود.
 وی افــزود: بــا توجه به شــدت بارندگی های 
فروردين مــاه، در ارزيابی هــای اوليه تعداد212 
واحد خسارت ديده شناسايی شد، همچنين تعداد 
183 واحد تعميری و 9 واحد معشيتی ارزيابی و 

شناســايی شد که پس از گذراندن مراحل اداری 
و پرداخت تســهيالت ارزان  قيمت مســکن به 
مبلغ 40 ميليون تومان و تســهيالت بالعوض تا 
ســقف 16 ميليون تومان همچنين صدور پروانه 
ساختمانی نقشــه و نظارت به صورت رايگان و 

تعداد 160 کيسه ســيمان رايگان از طرف دفتر 
مقام معظم رهبری، تعداد212 واحد مسکونی در 
سطح روســتاهای بخش نوسازی و مقاوم سازی 
شد که در مجموع حرکت درخور توجه و بسيار 
خوبی برای خدمت به جامعه روستايی و افزايش 
سطح رفاه زندگی آنها است که از جنبه اقتصادی 
و اشــتغال هم قدم بسيار خوبی در سطح بخش 
محسوب می شود؛ به طوری که با احتساب به طور 
متوســط 55 ميليون تومان تســهيالت برای هر 
واحد مجموعًا مبلغی حــدود 12 ميليارد تومان 
وارد چرخه اقتصادی، توليد و اشتغال در بخش 

مسکن در سطح بخش مرکزی شده است.
بخشــداری مرکزی به اقدامات حوزه اشــتغال 
اشــاره کرد و گفت: توجه به مشاغل خانگی و 
کارگاه های کوچک توليدی و صنعتی، توســعه 
کشــت گلخانه ای در محدوده بافت روســتاها، 
توسعه صنايع دستی و معرفی طرح های کوچک 
درآمدزا، معرفی طرح های توليدی برای دريافت 
تســهيالت کم بهــره از محــل اشــتغال پايدار 
روستايی در سطح بخش برای تحقق شعار سال 
و برنامه هــای دولت در زمينه توليد و اشــتغال، 
افزايش تعداد بيمه شــدگان روســتايی از طريق 
توســعه چتر حمايتی بيمه اجتماعی روستاييان 
عشــاير و کشــاورزان به تعداد بيش از 3 هزار  

خانوار است.
وی بــه اقدامــات فرهنگی هم اشــاره کرد و 
افزود: از ديگر اقدامات دولت در سطح بخش، 
گسترش سواد آموزی و تشکيل جلسات منظم 
و مســتمر شورای پشــتيبانی ســواد آموزش 
بخش مرکزی و تحقق هدف تعيين شــده بيش 
از صددرصد در گسترش و توسعه سطح سواد 
روستاييان در 3 دوره ســواد آموزی انتقال و 
تحکيم، توســعه و گسترش فعاليت های قرآنی 
و فعاليــت خانه هــای قرآنــی و دارالقرآن در 
ســطح روســتاهای بخش فعاليت و گسترش 
کتاب خوانی و نهضت مطالعه مفيد و تشــکيل 
جلسات منظم و مســتمر انجمن کتابخانه های 
عمومــی بخش، فعاليــت 2 کتابخانه دولتی و 
يک واحد کتابخانه مردمی و همچنين کســب 
رتبه ممتاز کشــوری توســط کتابخانه عمومی 

امام علی روستای زاغه است. 
شــفيعی در پايان اظهار اميدواری کرد با توجه 
بــه مجموع اقدامات انجام شــده در حوزه های 
مختلف و افزايش ســطح رفاه و توســعه نقاط 
روستايی شــاهد مهاجرت معکوس و بازگشت 
درصــد قابــل توجهی از ســاکنان شــهرها به 
روســتاهای خود می باشــيم که قدم بسيار مهم 
و مؤثری در توســعه روســتاها و جلوگيری از 
حاشيه نشينی، تبعات متعدد اجتماعی و اقتصادی 

ناشی از آن محسوب می شود.

 امام جمعه بهار با تبريک سالگرد پيروزی انقالب 
اســالمی در گفت وگو بــا همدان پيام گفــت: ما بايد 
قدردان اين انقالب باشــيم زيرا انقالب اسالمی هديه 

الهی به ملت ايران اسالمی است.
حجت االسالم محمدعلی ارزنده ادامه داد: در انقالب 
اســالمی ابتدا انقــالب درونی بين ملت ايجاد شــد 
و ســپس انقالب به رهبری امــام راحل و ملت ايران 
اســالمی به پيروزی رسيد و انقالب اسالمی زمينه ساز 

ظهور امام زمان )عج( است.
امــام جمعه بهار با بيان اينکه در تمام زمينه ها نوآوری 
داشته ايم و امروز جز کشــورهای برتر دنيا در قدرت 
دفاعی هستيم، گفت: انقالب اسالمی انقالبی توحيدی 
است و اگر دست آمريکا قطع شود و اميد را از دشمن 

قطع کنيم به پيشرفت خواهيم رسيد.
امام جمعه بهار خاطرنشان کرد: نوآوری در تأثيرگذاری 
در جهان از ديگر دستاوردها بوده به طوری که در تمام 

زمينه ها ايران بايد اعمال نظر داشته باشد.
وی با اشــاره به بخشی از توطئه های دشمن در آستانه 
انتخابات و راهپيمايی 22 بهمن امســال افزود: امسال 
نيز بــار ديگر مردم ايران با حضور خود در راهپيمايی 

خواب استکبار جهانی را آشفته خواهند کرد.
وی با بيان اينکه 41 سال از عمر پربرکت شجره طيبه 
انقالب می گذرد و اين درخت تناور با وجود توطئه ها، 
دسيسه ها و تحريم های دشمنان توانسته تمام نقشه های 
دشمنان را نقش بر آب کند، گفت: عقيده اسالمی مبتنی 
بر حضور مردمی، پيروی از واليت فقيه و رهبری است 
که به عنوان 3 عنصر مهم تداوم بخش انقالب اســالمی 

ايران است.
امــام جمعه بهار اظهــار کرد: اين ايــام به عنوان يک 
مبدأ تحول عظيم مادی و معنوی در کشــور محسوب 
می شود و بايد آثار و برکات اين نظام مقتدر در منطقه 

بازخوانی شده و مورد ارزيابی قرار گيرد.

تعويض بیش از 500 کنتور معیوب مشترکان روستايی 
مدیر امور آبفار شهرستان بهار خبر داد 

افزایش 
سطح رفاه 

روستاها 
عامل 

مهاجرت 
معکوس

بخشدار اعالم کرد

افتتاح و کلنگ زنی 47 پروژه در بخش مرکزی
در فجر  چهل و يکم
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3 ویژه دهه پنجم پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران
بهمن ماه 1398

تاالر پذيرايی

در شهر بهار افتتاح شد
به  زمینی  در  طالیی  برادران  همت  به  پروژه  این 
مساحت ۶ هزار متر مربع و زیربنای ۲هزار و ۵۰۰ 
متر مربع در ۲ طبقه با ظرفیت پذیرایی هزار و ۲۰۰ 
میلیارد   ۱۶ بر  بالغ  اعتباری  با  وعده  هر  در  نفر 
با اشتغالزایی ۷۰ نفر به صورت مستقیم و  تومان 

غیرمستقیم افتتاح شد.

گرمايش و سرمايش از نظر امکانات اين رستوران شامل:
هواساز و تهويه هوا

ديزاين جديد
پذيرايی عالی 

کادری با اخالق، متعهد و مجرب

آدرس: بهار، میدان آزادگان ابتدای کمربندی غدير تاالر پذيرايی قصر طاليی، شماره تماس: 34504033

با پارکینگ اختصاصی در مساحت 8 هزار متر مربع

پروژه های افتتاح شده شهرداری اللجین به مناسبت دهه مبارک فجر

روابط عمومی
شهرداری و شورای اسالمی شهر اللجین

  ارقام به ميليون ريال
*بوستان غدير

مساحت:  2 هزار و 500 مترمربع با اعتبار هزينه شده 8/750 ؟؟
*پروژه آسفالت معابر شهر اللجين شامل 53 کوچه و خيابان

اعتبارات هزينه شده 134/400
کل آسفالت پخش شده: 32 هزار تن

*پروژه پياده روسازی معابر سطح شهر اللجين
مساحت: 6 هزار و 500 مترمربع با اعتبار هزينه شده 7/800 ريال

*پروژه جدول گذاری معابر شهر اللجين
مساحت: 11 هزار و 586 متر طول با اعتبار هزينه شده: 16/800 ريال

*پروژه ساخت و پوشش کانال
مساحت: 409 متر طول با اعتبار هزينه شده 2/660

*پروژه زيرسازی و روسازی معابر
مساحت: 90 هزار مترمربع با اعتبار هزينه شده 18/000

*پروژه محوطه سازی باغ رضوان و ساخت غسالخانه با اعتباری بالغ بر 5/500
مجموعه اعتبارات هزينه شده بالغ بر 193 هزار و 910

*پروژه های در دست اقدام شهرداری اللجين
- بوستان شاهد به مساحت 5 هزار و 300 مترمربع با 95 درصد پيشرفت فيزيکی و اعتبار پيش بينی شده 10 هزار و 600

- بوستان مادر به مساحت 3 هزار مترمربع با 90 درصد پيشرفت فيزيکی و اعتبار پيش بينی شده 7 هزار و 500
- بوستان مردم به مساحت 30 هزار مترمربع با 30 درصد پيشرفت فيزيکی و اعتبار پيش بينی شده 75 هزار

- بوستان صنايع دستی به مساحت 5 هزار و 200 مترمربع با 10 درصد پيشرفت فيزيکی و اعتبار پيش بينی شده 10 هزار و400
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 سرپرســت اداره ورزش و جوانــان بهار از 
اجرای 50 برنامه فرهنگی ورزشــی در دهه فجر 
امسال در شهرســتان بهار اجرا خبر داد و گفت: 
سالن ورزشی روستای با حضور وزير ورزش و 

جوانان به بهره برداری می رسد.
عليرضا صفی زاده با گراميداشت ياد و خاطره شهيد 
حاج قاســم ســليمانی گفت: ورزش بهار ظرفيت 
خوبی در بسياری از رشــته ها دارد و با همدلی و 
کار مضاعف بايــد ورزش بهار را به جايگاه اصلی 

خود برسانيم.
وی با اشاره به برنامه های دهه فجر افزود: با توجه 
به شهادت شهيد سليمانی امسال برنامه های دهه فجر 

با گراميداشت اين شهيد بزرگوار برگزار می شود.
صفی زاده تصريح کرد: در همين راســتا 50 برنامه 
فرهنگی ورزشــی در دهه فجر امسال در شهرستان 

بهار برگزار می شود.
سرپرست ورزش و جوانان با اشاره به بهره برداری 
از سالن ورزشی روستای ســيمين با حضور وزير 
ورزش و جوانان گفت: کار ســاخت اين پروژه از 
سال 90 در  مســاحت 969 متر مربع آغاز و برای 
ساخت آن بيش از 9 ميليارد ريال هزينه صرف شده 

است.
صفی زاده تصريح کرد: ســالن ورزشی چند منظوره 
اين روســتا به ابعاد 36*20 به منظور ورزش های 
توپی ساخته شده است که امکاناتی شامل رختکن، 

سرويس بهداشتی و اتاق مديريت را دارا می باشد.
سرپرســت ورزش و جوانان بهار با اشاره به طرح 
ملی فجر تا نوروز گفت: يکی از مهمترين برنامه های 
ما در دهه فجر امســال اجرای طــرح ملی فجر تا 

نوروز خواهد بود.
وی با بيان در قالب ايــن طرح برنامه های متنوع و 
جذاب ورزشــی تدارک ديده شــده است، افزود: 
طرح ملی فجر تا نوروز برای ارتقاء ســالمت مردم 

و افزايش شور و نشاط اجتماعی برگزار  می  شود.
وی با بيان اينکــه طرح فجر تا نوروز از اول بهمن 

تا 20 فرودين ســال آينده با هدف حضور گسترده 
مردم در فعاليت های ورزشی برگزار می شود، خاطر 
نشــان کرد: طرح ملی فجر تا نوروز در 3 مرحله از 
اول بهمن ماه تا 20 فروردين 99 همزمان با سراسر 

کشور در بهار و بخش های تابعه برگزار می شود.  
 صفی زاده افزود: اين طرح در 2 بخش مشــارکت 
جمعی و جشــنواره نشــاط خانوادگی برنامه ريزی 

شده است.
وی بيان کرد: برگزاری مســابقات ورزشــی نظير 
پياده روی، دوچرخه سواری، کوه روی، دو همگانی، 
ورزش های تفريحی و ايســتگاه های ورزشــی در 
جشنواره ها از جمله برنامه های در نظر گرفته برای 

اين طرح است.
سرپرســت ورزش و جوانان بهار تصريح کرد: اين 
برنامه هــا در روزهای پنجشــنبه و جمعه  هر هفته 
به ويژه روزهای تعطيل تا 20 فروردين ماه99 برگزار 
می شــود و از مردم شريف شهرستان بهار و بخش 
های مربوطه دعوت می شود در اين همايش حضور 

حداکثری داشته باشند.
وی با اشــاره به حمايت دستگاه های اجرايی از اين 

طرح گفت: از تمامی دســتگاه های اجرايی به ويژه 
فرمانداری؛ بخشداری ها و شهرداری ها بهار؛ اللجين 
و صالح آباد می خواهم برای نشــاط و شــادی شهر 
بــا اداره ورزش و جوانــان و هيأت هــای مربوطه 

همکاری الزم را داشته باشند.
سرپرســت ورزش و جوانــان بهــار با اشــاره به 
مشــکالت عديده مالی در ورزش گفت: کشور با 
تحريم و مشــکالت اقتصادی گريبان گير اســت و 
متأســفانه ورزش شهرستان بهار نيز از اين موضوع 
مســتثنی نيست و برای اجرای برنامه ها و فعاليت ها 

ورزشی با مشکل روبه رو هستيم.
وی خواستار کمک خيرين به ورزش شد و گفت: 
ساخت مسجد و مدرســه امری ضروری است اما 
خيرين بايد بدانند اگر به حوزه ورزش کمک نشود 
جوانان گرفتار معضالت بسياری همچون اعتياد و 

... می شوند.
صفی زاده ادامه داد: متأســفانه در کشور ما به جای 
پيشگيری به دنبال درمان هستيم و امروز می بينيم به 
جای تزريق بودجه به ورزش و تندرستی جامعه اين 

پول صرف درمان می شو د.

 رئيس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار از 
کسب رتبه های برتر کشوری و استانی در حوزه های 
فرهنگی و کتابخوانی خبر داد و عنوان کرد: در جشنواره 
روستاها و عشاير دوستدار کتاب، کتابخانه امام علی)ع( 
روســتای زاغه با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی 
و خالقانه در ســطح روستا توانســت در بين هزار و 
300 روستای شرکت کننده به عنوان 10 روستای برتر 

دوستدار کتاب کشور قرار بگيرد. 
معصومه فزونی افزود: کســب عنوان انجمن برتر 
استان توسط انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
بهار با برگزاری 22 جلســه نيز از رويدادهای مهم 
اين اداره است که با همکاری و هم افزايی اعضای 
حقيقی و حقوقی انجمــن به ويژه فرماندار به عنوان 
رئيس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان محقق 
شد که مورد تقدير نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

و استاندار محترم قرار گرفت. 
فزونی با بيان اينکه شهرســتان بهار دارای 11 باب 
کتابخانه و 6 هزار و 138 نفر عضو است، ابراز کرد: 
هزار و 456 برنامه فرهنگی، ترويجی و آموزشــی 
در کتابخانه های عمومی شهرستان از بهمن ماه سال 
1397 تا بهمن 1398 برگزار شــده که شامل 464 
برنامه بخش کودک، 33 برنامه مناسبتی، 178 برنامه 
مطالعاتی، نشســت کتابخوان 83 مورد، 86 برنامه 
و کارگاه آموزشــی، 3 مورد رونمايی کتاب، جلسه 
نقد کتاب 3 مورد، نشست های نمايش نامه خوانی3 
مورد، 110 مســابقه کتابخوانی، جلسات مشاوره ای 
18 مورد می شود که از مهمترين و شاخص ترين اين 
رويدادها می توان به برگزاری نهمين دوره جشنواره 
کتابخوانی رضوی با شــرکت 7 هزار  و 39 نفر و 
رشد 24 درصدی نسبت به سال گذشته و نکوداشت 
شاعر ملی کودک و نوجوان اسدا... شعبانی در اين 

شهرستان اشاره کرد. 
رئيــس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان بهار 
تصريح کرد: 99 هــزار و 962 جلد کتاب تا بهمن 
سال 98 در کتابخانه های عمومی شهرستان بهار در 

اختيار و دسترس مراجعان و عالقه مندان قرار گرفته 
که شاهد رشد 3/32 درصدی نسبت به بهمن سال 

97 هستيم. 
 وی افــزود: با هدف به روزرســانی منابع عالوه بر 
اشتراک پايگاه اطالعاتی نورمگز در کتابخانه شهيد 
باهنر بخش کمک درســی کتابخانه ها نيز با اهدای 
کتب کانون آموزشی قلم چی به منابع جديد تقويت 
شده و هزار و 320 جلد کتاب توسط مردم و نهادها 

به کتابخانه های شهرستان بهار اهدا شده است. 
فزونی ادامه داد: مردم شهرستان بهار از بهمن 97 تا 
کنون 50 هزار و 191 جلد کتاب به امانت برده اند که 
بيشترين موضوعات به امانت رفته به ترتيب شامل 
ادبيات، علوم محض، دين و روانشناسی اختصاص 

يافته است. 
در ادامه رئيس اداره کتابخانه های شهرســتان بهار 

به افتتاح نخستين پيشــخوان کتاب استان همدان 
در روســتای دينارآباد شهرســتان بهار اشاره کرد 
و گفت: 500 نســخه کتاب و 100 نسخه نشريه 
در دهياری روســتا برای سهولت دسترسی اهالی 
به منابع مکتوب با 2قفســه کتاب قرار گرفته که 
عالوه براين ويژه برنامه های فرهنگی و کتابخوانی 
بــا همراهمی مســئوالن در اين روســتا برگزار 

می شود. 
فزونی در پايان به کسب عنوان مروج برتر فرهنگی 
در سطح کشــور توســط قباد ياری عضو شورای 
اسالمی روستای رسول آباد )تاجی آباد( اين شهرستان 
در بيســت و هفتمين دوره هفته کتاب امسال اشاره 
کرد و افزود: اداره کل کتابخانه های عمومی استان با 
حمايت خيريــن درصدد ايجاد کتابخانه برای مردم 

کتاب دوست اين روستا است. 

 رئيــس اداره حمل ونقل و راهداری شهرســتان 
بهار، ضمن تبريک ايام ا... دهه فجر به تشريح عملکرد 

راهداری اين شهرستان در سال 98 پرداخت. 
1-تراش آســفالت با دســتگاه آســفالت تراش و 
لکه گيری راه های اصلی، فرعی و روستايی به ميزان 

14 هزار و 580 مترمربع
2-روکش آســفالت محور همدان-سنندج محدوده 

بخش صالح آباد با ميزان 7 هزار و 500 مترمربع 
3-ســاخت ســوله انبار نمک بــرای راهدارخانه 
رسول آباد با زيربنای 228 مترمربع و عمليات ساخت 
فونداسيون و نصب اســکلت سوله به پايان رسيده 
و عقد قرارداد برای ادامه کار صورت گرفته اســت 

)مجموع اعتبار 8 هزار ميليون ريال(
4-تعريض محور همدان-بيجار در محدوده تقاطع 
قرق )نهالســتان( بهار و انجام عمليات ايمن سازی 
شامل نصب تابلو و عالئم، چراغ چشمک زن، نصب 
چشم گربه ای و سرعتگاه های آسفالتی و پالستيکی، 
نصب نيوجرســی برای ســاخت زيرگذر نهالستان 
)600 تن آســفالت گرم، بيش از ده هزار مترمکعب 
خاک ريزی و مخلوط ريــزی، کارگذاری 16 حلقه 
باکس بتنــی برای تعريض آبروهــا و... ( )مجموع 

اعتبار بالغ بر 760 ميليون ريال(
5-شروع عمليات ساخت تقاطع غيرهمسطح در سه 
راهی شــهيد زارعی با اعتباری بالــغ بر 46 هزار و 

430 ميليون ريال
6-تنفيــه و اليروبی 15 دهانه پل در ســطح حوزه 
شهرستان که در اثر ســيالب فروردين سال جاری 

مسدود گرديده بودند. 
7-تعريــض 7 دهانه پل با دهانــه يک متر و 2 متر 
در محورهای همدان- کرمانشــاه، همدان-بيجار و 
اللجيــن- طاهرلو )با اعتباری بالــغ بر 840 ميليون 

ريال(
8-پاکســازی شانه و حريم راه ها از نخاله و زباله به 

صورت مستمر به ميزان هزار و 560 کيلومتر 
9-عمليات برف روبــی در راه های اصلی، فرعی و 
روســتايی به ميزان 10 هــزار و 86 کيلومتر باند، و 
همچنين عمليات نمک پاشی در سطح راه های حوزه 
شهرستان بهار به ميزان10 هزار و 435 کيلومتر باند 

در بارندگی های فروردين 
10-عمليــات برف روبی در راه های اصلی، فرعی و 
روســتايی به ميزان 6 هزار کيلومتر باند و همچنين 
عمليــات نمک پاشــی در ســطح راه هــای حوزه 

شهرســتان بهار به ميزان 67 هزار در بارندگی های 
پاييــز و زمســتان 98 تاکنون )که عمليــات تا 20 

فروردين ماه 99 ادامه خواهد داشت(. 
11- تسطيح و رگالژ شانه راه های آسفالته به ميزان 
203 کيلومتر بــه هرماه پاک کردن و تنظيم قنوهای 

کنار شانه راه با دستگاه گريدر 
12-تعميــر 1980 عدد و نصب 873 عدد تابلوهای 
اخطاری و انتظامی در سطح حوزه راه های شهرستان 

بهار 
13- تعمير 95 شاخه و نصب 35 شاخه گاردريل در 

سطح حوزه راه های شهرستان بهار 
14-خط کشــی محورهــای اللجيــن- کوريجان، 
همدان- کرمانشــاه و همدان-بيجار بــه ميزان 65 
کيلومتر )با اعتباری بالغ بــر 2 هزار و 600 ميليون 

ريال(
15- شست وشو 56 کيلومتر گاردريل و نيوجرسی 

و 120 هزار عدد تابلو و عالئم به صورت مستمر 
16-رسيدگی به 282 مورد از مسائل مربوط به حريم 

راه و ايمنی و 75 مورد رفع تجاوز از حريم راه ها 
17-انجام 20 کيلومتر عمليات ســاخت شيارهای 

طولی و عرضی هشداردهنده 
18-ريزش برداری از ترانشــه های موجود در حريم 

راه ها به ميزان 12 هزار مترمکعب 
19-دريافت موافقت نامه اصولی برای ساخت يک 
واحــد مجتمع خدماتی-رفاهی در الين برگشــت 
محور همدان- کرمانشــاه )اراضی روســتای آب 
باريک( که پروژه از طريق بخش خصوصی در حال 

اجراست. 

20-تعمير مســتمر چراغ های چشمک زن، تابلو و 
عالئم الکتريکی و شبکه  روشنايی راه ها 

21-پيگيــری و نصــب 3 دســتگاه دوربين کنترل 
سرعت در محور همدان-بهار-غارعليصدر 

22- برگــزاری جلســه آموزشــی در مدارس و 
مساجد روستای حسين آباد کارخانه قند و آقبالغ 
برای آمــوزش و ارتقای ســطح آگاهی مردم در 
زمينــه رعايت نکات ايمنــی و ترافيکی همراه با 
بخش کاله ايمنی موتورســواران بر حسب ايمنی 
ادوات کشاورزی و بروشور و لوازم التحرير منقش 
به تصاوير و پيام های ايمنی در بين کشــاورزان و 

دانش آموزان 
23- تعمير و تجهيز 4 باب راهدارخانه در ســطح 
شهرســتان بهار برای آمادگی کامــل در برخورد با 
وقوع بحران های طبيعی و اسکان اضطراری مسافران 
24- خريد و انبار کردن 2 هزار تن نمک و 12 هزار 
تن شن و ماســه برای تجهيز راهدارخانه شهرستان 
و آمادگی به منظور نمک پاشی و بازگشايی راه ها )با 

اعتباری بالغ بر 3 هزار و 500 ميليون ريال(
25- ساخت شبکه روشنايی در تقاطع های رسول آباد 
ســفلی و روان واقع در محور همدان-کرمانشاه با 

اعتباری بالغ بر 3 هزار ميليون ريال 
26- رفع 5 نقطه حادثه خيز در محورهای مواصالتی 
شهرستان شامل: تقاطع باباعلی، خليل کرد، آبرومند، 
فســيجان و تفکيک الين های محور لتگاه با نصب 

نيوجرسی و تابلو عالئم مورد نياز
27- شانه ســازی و آزادســازی حريم محور بها-

    حسام آباد )به طول 5 کيلومتر(

 رئيس اتاق اصناف شهرستان بهار اقدامات اتاق 
اصناف شهرســتان بهار از ابتدای سال 98 در حوزه 
اصنــاف و نظارت و بازرســی از واحدهای صنفی 

شهرستان بهار به شرح ذيل بيان کرد:
اتاق اصناف بــرای ســاماندهی واحدهای صنفی 
فاقدين پروانه کســب در ســطح شهرســتان بهار 
و بخش هــای اللجين - صالح آبــاد و مهاجران به 
بازرســی از واحدها اقدام نمــوده که تقريبا هزار و 
200 واحــد در اجرای مادتين 27 و 28 قانون نظام 
صنفی بازرسی شده و در حوزه برگزاری دوره های 
آمــوزش احکام تجارت و کســب و کار اصناف با 
اســتناد به اجرای ماده 14 آئين نامه اجرايی ماده 12 
قانون نظام صنفــی 6 دوره آموزش در محل کانون 
ميعاد شهرســتان بهار با تعداد 486 نفراز متقاضيان 

صدور و تمديد پروانه کسب برگزار کرده است.
محمود همايونی همچنين گفت: در حوزه برگزاری 
جلسات موفق به برگزاری 13 جلسه هيأت رئيسه 

و 8 اجالس رؤسای اتحاديه ها صنفی شهرستان بهار 
شــده و همچنين در حوزه حمل ونقل با ساماندهی 
و ثبت نــام 300 راننده آژانس در ســامانه ناوگان و 
ايرانيان اصناف برای دريافت سهميه سوخت اقدام 

شده است.
وی افزود: برای حفظ و احترام حقوق شــهروندی 
و ارزش قائل بودن به وقت مراجعان و تســهيل در 
عمليات بانکی ارباب رجوع اقدام به تجهيز تمامی 
اتحاديه ها و اتاق اصناف به دستگاه کارتخوان نموده 
و درحوزه نظارت و بازرسی تعداد کل بازرسی ها در 
سطح شهرستان بهار و بخش های اللجين-صالح آباد 
و مهاجــران 2 هزار و 715 فقره بازرســی صورت 
گرفته که تعداد پرونده های متشکله201فقره و تعداد 
شــکايات مردمی188فقره بوده که ارزش ريالی کل 
تخلفات 1/098/771/000 ريال بوده که بيشــترين 
تخلفات مربوط به درج نکردن قيمت ها، گرانفروشی 

و تقلب است.

  رئيــس ســازمان تأمين اجتماعی شــعبه بهار 
با گراميداشــت ايام ا... دهه فجــر در گفت وگو با 
خبرنگار ما به ارائه گــزارش عملکرد و هزينه های 
انجام شــده تأمين اجتماعی شعبه بهار در 10 ماهه 
امســال پرداخت و گفت: به 3هــزار و 550 نفر از 
مســتمری بگيران بازنشســته، بازمانده، ازکارافتاده 
)اصلی و تبعی(، مبلــغ 430 ميليارد و 900 ميليون 

ريال به صورت ماهيانه پرداخت شده است. 
محمدرضا هاشــمی فريد افــزود: پرداخت ماهانه 
تعهدات کوتاه مدت )غرامت ايام بيماری و بارداری، 
کمک ازدواج، دندان، عينک( مبلغ 9 ميليارد و 100 

ميليون ريال بوده است. 
وی به مســتمری بگيران بيمه  بيکاری اشاره کرد و 
گفت: ميانگين هزينه های پرداختی به مقرری بگيران 
بيمــه بيکاری تا بهمن 98 مبلــغ 11 ميليارد و 500 

ميليون ريال است. 
هاشــمی اعالم کــرد: مطالبــات معوق ســازمان 
تأمين اجتماعی شعبه بهار از 655 کارگاه 83 ميليارد 
ريال است و از کارفرمايان انتظار می رود با پرداخت 
به موقع حق بيمه بدهی های خود اين ســازمان را 
در ارائه خدمات مطلوب و شايســته به بيمه شدگان 

ياری نمايند. 
وی اذعان کــرد: تعداد کل بيمه شــدگان اصلی و 
تبعی تأمين اجتماعی شعبه بهار 45 هزار و 778 نفر 

می باشد. 
وی ادامه داد: تعداد 14 هزار و 300 نفر بيمه شدگان 
اصلــی اعم از اجبــاری، اختياری، مشــاغل آزاد، 
کارگران ساختمانی، راننده خادمين مساجد هستند. 

رئيس سازمان تأمين اجتماعی شعبه بهار افزود: تعداد 
دفترچه های درمانی صادره و تأمين اعتبار شــده تا 

بهمن 98، تعداد 32 هزار جلد است. 
وی تعداد بازرســی های انجام شده از کارگاه ها در 

سال جاری را 2 هزار و 500 مورد عنوان کرد. 
وی از تقسيط بدهی معوق کارفرمايان بدهکار بابت 
حق بيمه خبــر داد و گفت: در 10 ماهه نخســت 
امسال 161 فقره تقســيط بدهی معوق کارفرمايان 

بدهکار بابت حق بيمه صورت گرفته است. 
هاشــمی افزود: تقسيط حق بيمه ايام سربازی 220 
نفر از بيمه شــدگان در 10 ماهه اول سال 98 انجام 

شده است. 
رئيس ســازمان تأمين اجتماعی بهار از اجرای طرح 
ميز خدمت خبــر داد و گفت: طرح ميز خدمت به 
منظور تســهيل امور مراجعــان و تکريم ارباب  در 
راستای دســتورالعمل اجرای ماده 6 قانون حمايت 

از حقوق مصرف کنندگان اجرا می شود. 

سرپرست ورزش و جوانان بهار:

50 برنامه فرهنگی ورزشی در دهه فجر امسال
در شهرستان بهار اجرا می شود

 رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار عنوان کرد 

درخشش شهرستان بهار در کسب رتبه های کشوری
و استانی از فجر 97 تا فجر 98

اجرای طرح هاو برنامه های چشم گیر
در سال جاری توسط راهداری

درج نشدن قیمت ها
در صدر تخلفات صنفی

رئیس سازمان تأمین اجتماعی شعبه بهار:

رويکرد اصلی سازمان تأمین اجتماعی
ارائه خدمات غیرحضوری است 
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5 ویژه دهه پنجم پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران
بهمن ماه 1398

 مدير جهاد کشاورزی شهرستان بهار از افتتاح 
و بهــره بــرداری از 5 پروژه بخش کشــاورزی 
شهرستان در ايام .. دهه فجر خبر داد. عبدالحسين 
اکبری گفت: محصوالت زراعی )گندم، جو، سيب 
زمينی، يونجه، کلزا و ســير( 492 هزار و 223 تن 
به ارزش 405 ميليارد تومان و توليدات محصوالت 
باغی و گلخانــه ای و قارچ 39 هزار و 343 تن به 
ارزش 175 ميليارد تومان بوده است که در مجموع 
ارزش ريالــی محصوالت توليــدی دام و طيور و 
آبزيان، زراعی و محصــوالت باغی و گلخانه ای 

961 ميليارد تومان است.
وی ادامــه داد: بــا توجه به اينکه شهرســتان بهار 
فقــط6/8 درصــد از وســعت اســتان را به خود 
اختصــاص داده، ولــی با داشــتن بهره بــرداران 
تحصيل کرده، سخت کوش، پرتالش و کارشناسان 
مجرب بخش کشاورزی، توانسته توليد 13 درصد 
از محصوالت اصلی بخش کشــاورزی اســتان را 
به ميــزان 596 هزار و 945 تن در ســال به خود 

اختصاص دهد که 59 درصد گوشــت شــترمرغ 
و بوقلمون اســتان، توليد 19 درصد گوشت مرغ 
استان، توليد 63 درصد قارچ خوراکی استان، توليد 
26 درصد از ســيب زمينی اســتان رتبه ی نخست 
استان را کسب کند و با توليد 22 درصد آلو و 26 
درصد خيار استان رتبه دوم و 30 درصد سير و 11 
درصد يونجه رتبه سوم را به خود اختصاص دهد. 
وی افــزود: از 60 واحد ســردخانه اســتان، 37 
واحد ســردخانه با ظرفيت 84 هزار و 960 تن در 
شهرســتان بهار قرار دارد که شهرستان بهار در اين 
زمينه رتبه نخست اســتان را داراست و همچنين 
شهرســتان بهار با 19 هــزار و 213 هکتار آبياری 
نوين )معادل 13 درصد اراضــی مجهز به آبياری 
نوين اســتان( رتبه سوم را به خود اختصاص داده 

است.
اکبری به عملکرد واحد مکانيزاســيون در ســال 
1398 اشــاره کرد و گفت: ماشين آالت کشاورزی 
جذب شده )انواع تراکتور 4 و 6 سيلندر، کمباين، 
ادوات( 98 دســتگاه با اعتبار58 ميليارد ريال بوده 

است.
عبدالحســين اکبری افزود: در سال 1398 ظرفيت 
نگهداری محصوالت کشاورزی )سردخانه( در 5 
واحد با ظرفيت 15 هزار و 650 تن در سال ايجاد 
شده است و ميزان توليد و تعداد واحدهای صنايع 
کشــاورزی 7 واحد با ظرفيت 42 هزار و 505 تن 

در سال است.
وی به عملکرد اداره ترويج کشــاورزی در ســال 
1398 اشــاره کــرد و گفت: برگــزاری 91 دوره 
آموزشــی، شــرکت هــزار و 733 نفــر روز در 
کالس های آموزشــی، ترويجی، ايجاد 4 صندوق 
خرد زنان روســتايی و توزيع هزار و 576 اطالعيه 
و نشــريه ترويجی از جمله اقدامات ترويجی بوده 

است.
وی افزود: در ســال 1398 تعداد 146 مورد تغيير 

کاربری اراضی انجام شــده و همچنين 624 هکتار 
ســامانه آبياری نوين، تجهيز و نوسازی اراضی در 
سطح 350 هکتار و با احداث 11/5 کيلومتر کانال 
انتقال آب در اين طرح ، مرمت و احيای 9 رشــته 
قنات به طول 2 کيلومتــر اليروبی و کول گذاری 
و هزار و 520 مترپوشــش کانــال آبياری عمومی 

کشــاورزی توســط اداره امور فنــی و زيربنايی 
صورت گرفته است.

وی به ارائه گزارش عملکرد پرداخت خســارت 
ســيل فروردين 98 پرداخت و گفت: 52 ميليارد 
ريال و تعداد 338 پرونده به مبلغ 34 ميليارد ريال 
تسهيالت کم بهره دريافت کرده اند و 392 پرونده 

به مبلغ 20 ميليــارد ريال کمک بالعوض دريافت 
کرده اند.

اکبری اعالم کرد: در راســتای ايجاد اشــتغال در 
بخش کشاورزی در سال جاری برای 147 اشتغال 
ايجاد شده اســت. وی به تسهيالت پرداخت شده 
در سال 1398 اشــاره کرد و گفت: در مجموع از 

تفاهم نامه  محل تسهيالت روســتايی عشــايری، 
روســتايی، منابع داخلــی، مکانيزاســيون، رونق 
توليد 97، صندوق توســعه ملــی 97 و تبصره 18 
بــه تعداد هزار و 234 طرح بــه مبلغ 939 ميليارد 
ريال تسهيالت با اشــتغالزايی 432 نفر تسهيالت 

پرداخت شده است.

 در طــول تاريخ، وقــف به عنوان يکی 
از مؤثرترين شــيوه ها در جهت ايجاد رفاه 
و آســايش برای اقشــار مختلــف جامعه 
مطرح بوده اســت از ايــن رو برنامه ريزی 
و فرهنگ سازی در ســطح جامعه در جهت 
نيل به اهداف متعالی ســنت حسنه وقف از 
مهمتريــن وظايف ســازمان اوقاف و امور 

به شمار می رود.  خيريه 
رئيس اداره اوقــاف و امور خيريه شهرســتان 
بهار با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار 

همدان پيــام گفت: در جهت گســترش وقف و 
آشــنا نمودن آحاد جامعه با آثــار و برکات آن، 
بايــد از ظرفيت های موجود و بالفعل در جامعه 

بهره برداری کرد. 
نشســت  برگزاری  افــزود:  بهگو  حميدرضــا 
تخصص و ارائه عملکرد ســازمان و بسترسازی 
تبليغ و ترويج فرهنگ وقف در ســطح جامعه، 
تأثير به ســزايی در تبليغ و ترويج فرهنگ وقف 

خواهند داشت. 
وی افزود: سنت حســنه وقف امروز در تمامی 

زمينه ها می تواند در خدمت مسائل و مشکالت 
جامعــه قرار گيرد و ســازمان اوقاف در تالش 
اســت تا وقف نوين را متناسب با نيازهای روز 

جامعه ترويج دهد. 
بهگو اظهار کرد: شناسايی فعاالن در عرصه های 
مختلف، برگزاری نشســت های منظم و مستمر 
با گروه های تأثيرگزار جامعه، افراد شــاخص و 
خوشنام، نشست با اصحاب رسانه، دانشگاهيان، 
نخبــگان علمــی، فرهنگی، مذهبــی، هنری و 
اجتماعــی با هدف ايجــاد وقف های جديد در 

حوزه هــای مختلف از جمله، علــم و فناوری، 
فعاليت هــای علمــی، نانوتکنولــوژی صورت 

می گيرد. 
وی تصريــح کــرد: با توجه بــه حضور قابل 
توجه بانوان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی 
تخصصی  نشســت های  برگــزاری  مذهبی  و 
بانوان در حوزه هايــی مانند حمايت از بانوان 
بدسرپرســت، اشــتغال بانوان، دارو و درمان 
بيماری های زنان توســط اوقاف و امور خيريه 

می شود.  انجام 
در  افزود:  بهگو  حميدرضا 
برای  افراد  ترغيب  راستای 
شناســاندن  جديد،  وقف 
ظرفيــت وقــف و امــور 
راهکارهای  ارائــه  خيريه، 
عملياتی در ترويج فرهنگ 
وقــف، معرفــی انجمــن 
ياوران وقف برای سهولت 
ارائــه  کار،  انجــام  در 
روش هــای نوين در ايجاد 
معرفی  و  جديد  وقف های 
آن به مردم مانند وقف های 
جمعی و شناسايی و احصا 
نيازهــای روز برای ايجاد 
وقــف جديــد از ديگــر 

اقداماتی است که انجام شده است. 
وی بــه عملکــرد اداره اوقاف و امــور خيريه 
شهرستان بهار در سالجاری اشاره کرد و گفت: 

برای اجرای ويژه برنامه های مناسبتی 5 ميليون و 
200 هزار تومان، اجــرای برنامه های قرآنی در 
بقاع متبرکه 5 ميليون تومان، اجرای نيت واقفين 
خيرانديش 45 ميليون تومــان و برنامه عمرانی 
135 ميليــون و 500 هزار تومان توســط اداره 
اوقاف و امور خيريه شهرســتان بهار هزينه شده 

است. 
به گفته وی طرح آرامش بهاری در ايام نوروز 
در بقــاع متبرکه، طرح ضيافــت الهی در ماه 
مبــارک رمضان، طرح نشــاط معنوی در بقاع 
متبرکه برای اوقاف فراغت، مراسم سوگواری 
ايام محــرم و صفر، اجــرای برنامه های دهه 
وقــف، مراســم ســوگواری ايــام فاطميه و 
بزرگداشت شــهيد سليمانی، همايش تکريم و 
برنامه های  برگزاری  و  امامزادگان  بزرگداشت 
قرآنی در بقاع متبرکه و مسابقه قرآن و عترت 
مرحلــه شهرســتانی و معرفی افــراد برتر نيز 

انجام شده است. 
وی اذعــان کرد: در راســتای اجــرای نيت 
واقفيــن خيرانديــش، کمک بــه هيأت های 
نيازمندان شــامل سبد کاال  مذهبی، کمک به 
و کمک های نقدی، کمک به آزادی زندانيان 
18 سال، کمک  ستاد ديه، کمک به ايتام زير 
به ســيل زدگان سيستان وبلوچســتان و اعزام 
مبلغــان دينی به مناطق محروم انجام شــده 

است. 
بهگو با اشــاره به اقدامات 
عمرانــی اداره اوقــاف و 
امور خيريه در ســالجاری 
گفــت: ســاخت و نصب 
آيــت ا...  مرقــد  ضريــح 
ميليون   94 اعتبار  با  بهاری 
تومــان، تعمير و بازپيرايی 
با  بهار  کهنه  حمام  موقوفه 
اعتبار،  تومــان  ميليون   25
رقبــه  ورودی  بازســازی 
تجاری موقوفه زبيده خانم 
به مبلــغ 3 ميليون و 500 
بازســازی  تومان،  هــزار 
امامزاده  ورودی  محوطــه 
دســتجرد  عقيل  و  ابراهيم 
اعتبار  تومان  ميليون   10 با 
و نصــب ايزوگام در بام بقعــه امامزاده ايوب 
روســتای گنده جين به مبلــغ 3 ميليون تومان 

صورت گرفته است. 

مدیر جهاد کشاورزی: 

5 پروژه بخش کشاورزی شهرستان افتتاح شد

وقف مؤترترين شیوه در ايجاد رفاه و آسايش جامعه است

تأثیر بسزای 
برگزاری 

نشست های 
تخصصی در 
تبلیغ و ترویج 
فرهنگ وقف
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 بی شــک عمده ترين نهاد دولتــی در جهت 
ساماندهی طيف آسيب پذير جامعه، سازمان بهزيستی 
است که از طرفی مسئوليت تأمين رفاه خيل عظيمی 
از افراد دارای معلوليت و از سويی ديگر وظيفه سر 
و سامان دادن به وضعيت بسياری از زنان و کودکان 

محروم جامعه، بر عهده بهزيستی است. 
رئيس اداره بهزيستی شهرستان بهار با گراميداشت 
چهل و يکمين سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب 
اســالمی در گفت وگــو با همدان پيــام گفت: پس 
از پيروزی شــکوهمند، انقالب اســالمی، سازمان 
بهزيستی از ادغام ســازمان های خيريه و حمايتی، 
آغــاز به کار کرد و شــهيد فياض بخــش به عنوان 

بنيان گذار اين نهاد می باشد. 
منوچهر نــوروزی اضافه کرد: بهزيســتی وظايف 
متعددی را عهده دار می باشد که می توان به حمايت 
از خانواده های بی سرپرست و نيازمند، ارائه خدمات 
بــه کــودکان و نوجوانان حمايــت و نگهداری از 
کــودکان، ارائه خدمات مختلف به آســيب ديدگان 
اجتماعی و افراد در معرض آســيب، ارائه خدمات 
درمانی و توانبخشی به معلوالن، سالمندان و بيماران 
روانی، پيشگيری از معلوليت ها، پيشگيری از اعتياد 
به موادمخدر در جهت بهبود کيفيت زندگی افشار 

نيازمند جامعه اشاره کرد. 
وی به اقدامات بهزيســتی بهار از ابتدای ســال 98 
تاکنون اشــاره کرد و گفت: در حوزه توانبخشی که 
يکی از تخصصی ترين و گسترده ترين فعاليت های 
اين اداره اســت برای افــراد دارای معلوليت ارائه 
خدمات انجام می پذيرد و با برگزاری کميسيون های 
تشــخيص نوع و شــدت معلوليت که به صورت 
ماهيانه و منظم توسط پزشک کارشناسان افراد جديد 

مورد ارزيابی قرار می گيرند و در صورت تشخيص 
معلوليت اين افراد در اسرع وقت نسبت به تشکيل 
پرونده و ارائه خدمات مستمر و غيرمستر اين افراد 

اقدامات انجام می شود. 
وی پرداخــت بيــش از 310 قلــم لــوازم کمک 

توانبخشی، معرفی به مراکز کاردرمانی، گفتاردرمانی 
و فيزيوتراپــی، تحويل لوازم بهداشــتی به بيماران 
ضايعه نخاعی، مکاتبه با بيمارستان های دولتی برای 

رايگان نمودن فرانشــيز هزينه بيمارستان برای همه 
افراد تحت حمايت، پرداخت کمک هزينه شــهريه 
دانشــجويی، پرداخت کمک هزينه حق پرستاری 
به 34 خانواده کــه از بيمار ضايعه نخاعی در منزل 
نگهداری مــی کند و پرداخت کمــک هزينه مواد 
غذايــی به 2 بيمــار PKU را از جملــه اقدامات 

برشمرد. 
وی 705 مــورد بازديــد مســتمر از منــازل افراد 
تحت حمايت توســط کارشناسان و مددکاران اين 
اداره، صدور تعــداد 70 دفترچه درمانی برای افراد 
جديدالورود، افزايش حق پرستاری بيماران ضايعه 
نخاعی از 220 هزار تومان به 554 هزار تومان را از 

ديگر اقدامات نام برد.
نــوروزی اعالم کرد: در پرداخت تســهيالت خود 
اشتغالی نيز عملکرد بهزيستی شهرستان بهار بسيار 
مطلــوب بــوده و مبلغ اعتبارات ابالغی از ســوی 
بهزيستی استان 2 ميليارد و 350 ميليون تومان بوده 
که تاکنون حدود 2 ميليارد تومان اين جذب شده و 
به مددجويان توسط بانک های عامل پرداخت شده 
است و اميدواريم تا پايان سال جذب صددرصدی 

را داشته باشيم. 
وی ادامه داد: تعهد اشتغال سال 98 اين اداره 42 نفر 
بوده که موفق به ايجاد اشتغال برای 166 نفر از افراد 
تحت حمايت شده ايم که آمار بسيار خوبی می باشد 
و با همکاری بسيج سازندگی شهرستان بهار درباره 
ساخت 4 مورد مســکن برای 4 نفر از افراد دارای 
ملوليت اقدام شــده و همچنين با مشــارکت بنياد 
مسکن شهرســتان درباره ساخت مسکن 19 نفر از 

افراد تحت حمايت اقدام شده است. 
وی به اقدامات حوزه پيشگيری اشاره کرد و گفت: 

در حوزه پيشــگيری، اجرای طرح های پيشــگيری 
اجتماع محور از اعتياد کــه آموزش های الزم به 3 
هزار و 650 نفر در محله شهری، 15 محله روستايی 
و 5 مهد کودک به مدت 112 ساعت، اجرای طرح 
مصون سازی کودکان در برابر اعتياد و طرح پارک در 
يک مهد روســتايی در بهادربيگ ويژه 15 خانواده، 
آموزش زندگی خانــواده به 112 نفر به مدت 101 
ساعت، آموزش پيش از ازدواج به 976 نفر به مدت 
95 ساعت، انجام طرح مانا ويژه نوجوانان 13 تا 18 
سال شهرســتان با همکاری اداره ورزش و جوانان 
شهرستان، آموزش پيشــگيری از ايدز و برگزاری 
41 کارگاه آموزشــی برای 552 نفر، آموزش طرح 
پيشگری از معلوليت ها در 20 مدرسه مقطع متوسط 
ويــژه پايه دهم و يازدهم جهت هــزار و 100 نفر 

انجام شده است. 
وی از اجرای برنامه پيشــگيری از تنبلی چشــم 
در شهرســتان اشــاره کرد و گفت: اجرای برنامه 
پيشــگيری از تنبلی چشم در سطح کل شهرستان 
به تعداد 3 هزار و 400 نفر که همچنان اين طرح 
در حال اجرا اســت کــه از خانواده های گرانقدر 

تقاضا می شود برای پيشــگيری از تنبلی چشم و 
شناسايی آســيب های بينايی فرزندان 3 تا 6 سال 
خود به پايگاه مادر ســطح روســتاها و همچنين 
پايــگاه دائمی که در محل کلينيک های ســالمت 

شهرستان بهار مراجعه کنند. 
منوچهر نوروزی اظهار کرد: در حوزه اجتماعی نيز 
خدمــات متنوعی به افراد تحت حايت به ويژه زنان 
سرپرســت خانوار ارائه می شود که شامل برگزاری 
دوره های آموزشی مهارت های زندگی، فرزندپروری 
جهت هزار و 109 نفر از زنان سرپرســت خانوار و 
اعضای خانواده آنها و تحويل سبد غذايی که توسط 
خيرين محتــرم و به همت واحد مشــارکت های 

مردمی اين اداره تهيه شده بود. 
تشــکيل 22 گــروه خوديار در روســتاها و کمک 
هزينه های تعمير مســکن، ارائه سبد ميوه و آجيل 
به مناســبت شــب يلدا، کمک به گروه های هميار، 
ارائه کمک هزينه ازدواج به فرزندان زنان سرپرست 

خانوار است. 
وی تصريح کرد: با توجه به اينکه در سال 98 بخشی 
از اعتبارات بهزيستی هنوز تخصيص نيافته است و 

نسبت به سنوات گذشــته کمک های موردی کمتر 
شــده ولی به همت خيرين بزرگوار شهرستان بهار 
در تهيه و توزيع کاال و ســبد غذايی، لوازم التحرير 
و جهيزيه توانســته ايم عملکرد بهتری داشته باشيم 
و اميد آن داريم کــه خيرين عزيز و همچنين مردم 
نوعدوست شهرستان در ادامه راه ما را در رسيدن به 

اهداف سازمانی و فقرزدايی کمک نمايند. 
وی با بيان اينکه در ســال جاری يک مهد شــهری 
در شهرک فرهنگيان شــهر بهار افتتاح شد، گفت: 
يکــی ديگر از مراکز تخصصی خدمات رســانی به 
اقشار آسيب پذير و در معرض آسيب مرکز اورژانس 
اجتماعی شهرســتان است که با بهره گيری از دانش 
مددکاران و روانشناســان مجرب تالش می نمايد تا 
آســيب های اجتماعی را کاهش دهد و در سال 98 
بيــش از 2 هزار و 100 نفر مخاطب از آموزش های 
تيم ســيار اين مرکز در سطح شــهرها و روستاها 
اســتفاده نموده اند و نيز در کاهش طالق اين مرکز 
فعاليت می نمايد و با ارائه مقاالت و نشســت های 
تخصصی و برگزاری کارگاه های آموزشی سعی در 

به حداقل رساندن آسيب ها دارند. 

 بنياد مسکن انقالب اســالمی شهرستان بهار 
در زمينه های مختلفی مانند، تهيه و اجرای طرح 
هادی روســتايی، صدور اسناد مالکيت روستايی 
و ارائه تسهيالت مقاوم ســازی مسکن روستايی 
در ســال 1398 فعاليت داشــته اما بــا توجه به 
بارش های شــديد در فروردين ماه ســالجاری و 
تخريب تعدادی از واحدهای مسکونی در سطح 
روستاها و شــهرهای تحت پوشــش شهرستان 
بهار، مهمترين فعاليت آن تشکيل ستاد بازسازی 
بازســازی  و  بهار  مناطق ســيل زده شهرســتان 
واحدهای خســارت ديده اســت که با توجه به 

بارش های شــديد در ابتدای سال بنياد مسکن با 
تشــکيل تعداد 7 اکيپ ارزياب موفق به بازديد 
از 2 هزار و 500 واحد مســکونی روســتايی و 
شــهری شــد که از اين تعداد خسارت 1هزار و 
326 واحد مورد تأييد کارشناســان بنياد مسکن 
قرار گرفت که از اين تعداد 928 واحد خسارت 
کلی و تعداد 398 واحد خسارتی جزئی ديده اند 
و نياز به تعميرات در برنامه کاری بنياد مســکن 

بهار قرار گرفت. شهرستان 
 بنابرايــن با توجه به کمک و مســاعدت دولت 
محترم و با تشکيل ستاد بازسازی مناطق سيل زده 

در بنياد مســکن شهرســتان به ازای بازسازی هر 
واحد مســکونی روســتايی مبلغ 40/000/000 
تومان تســهيالت 4 درصدی، به ازای بازســازی 
واحدهای مسکونی شــهری مبلغ 50/000/000 
تومــان تســهيالت 4 درصــدی و کمک هــای 
بالعــوض ذی ربط و همچنين تعداد 160کيســه 
ســيمان )هديه رهبری( رايگان برای کسانی که 
طبــق ضوابــط و مقررات در حال بازســازی و 
ساخت مجدد ســاختمان خود هستند توسط اين 
ستاد در حال پرداخت اســت که خوشبختانه از 
تعــداد 928 واحد مســکونی که به صورت صد 

درصد آســيب ديده انــد تا پايان دی مــاه تعداد 
331 فقره موفق به پايان ســاخت ســاختمان و 
دريافت پايان کار ســاختمان خود شده و تمامی 
واحدهايی که در اثر بارندگی آسيب اندکی ديده 
و نيــاز به تعميرات داشــته اند نيز به تعداد 398 
واحد تمامًا موفق به تعمير واحد خســارت ديده 

خود و دريافت تسهيالت شده اند. 
بنياد مســکن شهرســتان بهــار در زمينه اجرای 
طرح هادی روســتايی )بهســازی( از تعداد 67 
روســتای تابعه شهرســتان تا پايان سال 1397، 
موفق به ورود به تعداد 63 روســتا برای اجرای 

طرح هادی شــده؛ به طوری کــه از مجموع 63 
روســتا تعداد 15 روستا در طی سال های 1395 
تاکنون عمليات اجرای طرح هادی آنها شــروع 
و درحال حاضــر به اتمام رســيده و با توجه به 
پيگيری هــای به عمل آمــده و از محل اعتبارات 
قيــر رايگان مقــدار 3 هــزار و 264 تن قير در 
ســال های 94 تاکنون به بنياد مســکن شهرستان 
بهار اختصاص يافت که عمليات آســفالت ريزی 
24 روســتای شهرســتان از محل قير اعتباری با 
همــکاری دهياری ها و يا از طريق بنياد مســکن 
اجرا شده و در ســالجاری هم آسفالت فاز دوم 
روستاهای اختاچی، رســول آباد سفلی و سيمين 
اجرا شــد و آســفالت فاز دوم روستاهای سنگ 
ســفيد، زاغه و گوشالن هم در برنامه کاری بنياد 
مسکن قرار گرفته اســت. الزم به ذکر است در 
زمينه اجرای طرح هادی روســتايی اجرای بافت 
با ارزش روســتای حيدره قاضی خان نيز از سال 
1394 در برنامه کاری بنياد مســکن قرار گرفته 
کــه اين بنياد با هزينه کــرد مبلغ 15620 ميليون 

ريال از ابتدای اجرای اين طرح تاکنون در حال 
بهسازی اين روستا است. 

همچنيــن بــا توجه بــه خســارات وارده در اثر 
بارندگــی فروردين ماه ســالجاری، بــه تعدادی 
از رودخانه هــا و معابر و از محل اعتبارات ســيل 
ســاماندهی رودخانه های عبوری از روســتاهای 
رسول آباد ســفلی و گنبدان که شامل ديواره سازی 
ســنگی طرفين رودخانه ها است. با پيش بينی مبلغ 
1/000/000 تومان اعتبار برای هر پروژه در برنامه 
کاری بنياد مســکن قرار گرفتــه که عماًل عمليات 
اجرای پروژه های مذکور شــروع شــده و تاکنون 
دارای 20 درصد پيشــرفت فيزيکی می باشــند که 
به محض مناسب شدن شرايط جوی اين پروژه ها 

ادامه خواهد يافت. 
اســتاد  زمينــه صــدور  در 
و  روســتايی  مالکيــت 
بنياد در تمامی  شــهری اين 
خانوار   20 باالی  روستاهای 
که اوقافی نيســتند و دارای 
ســکنه هستند و همچنين در 
شهرهای صالح آباد، مهاجران 
و اللجيــن وارد شــده و از 
سندار  طرح  شــروع  ابتدای 
نمودن امــالک واقع در اين 
روســتاها و شــهرها تاکنون 
تعداد هزار و 386 جلد سند 
روســتايی و تعداد 2 هزار و 
591 جلد ســند شــهری با 
کمک اداره محترم ثبت اسناد 
و امالک شهرستان صادر و به 
متقاضيان تحويل داده است. 

به  پاســخگويی  زمينــه  در 
اســتعالمات ادارات، اين بنياد از ابتدای سالجاری 
تاکنون موفق به پاســخگويی به تعداد هزار و 451 

فقره استعالم شده است. 

جذب 2 میلیارد تومانی بهزيستی بهار
از تسهیالت خود اشتغالی استان

گزارش عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان 
در سال 1398

اجرای 
طرح هادی 

در 63 
روستای 

بهار
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7 ویژه دهه پنجم پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران
بهمن ماه 1398

 ويراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ويراستار پرينت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرايی

 ساعت ورود: 14:15

 ساعت خروج: 14:35

 نظارت مدير تحريريه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

جناب آقای خسرو طالبی رحیق
با کمال مســرت موفقيت جنابعالی را در انتخابات هيأت رئيسه انجمن ملی سيب زمينی 
ايران تبريک عرض نموده و توفيقات روزافزون شما را از درگاه ايزد متعال مسألت داريم.

بی ترديد حضور جنابعالی به عنوان رئيس انجمن ملی سيب زمينی ايران فرصت مغتنمی 
خواهد بود تا گام های جدی و استوار در مسير توسعه و شکوفايی توليد و تجارت بخش 
ســيب زمينی برداشته شود و در آينده ای نزديک شــاهد رونق و پيشرفت در عرصه های 

گوناگون کشاورزی و اقتصادی در گستره استان همدان و کشور عزيزمان ايران باشيد.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهار

بخشدار صالح آباد خبر داد

 افتتاح 7 پروژه
در بخش صالح آباد

 204 ميليون تومان برای زيرسازی راه روستايی، بهره برداری از سالن ورزشی 
روستای سيمين با اعتبار هزينه شده 1 ميليارد تومان، واحد »بره پرواری« 200 رأسی 

با اعتباری بالغ بر 4 هزار و 200 ميليون ريال به مرحله بهره برداری رسيد.
پروژه هــای راه بخش صالح آباد بــا )000 /500/000/ 18( اعتبار و دامداری 200 
رأسی روستای خوشاب عليا از مهمترين پروژه هايی بود که ايام دهه فجر در بخش 

صالح آباد به مرحله بهره برداری رسيد.
بخشــدار صالح آباد از افتتاح 7 پروژه در اين بخــش خبر داد و گفت: مديران 
ادارات بايــد همه تالش خود را برای آســايش مردم به کار گيرند زيرا انقالب 
و نظام با تالش و جا ن فشــانی اين ملت بزرگ تداوم يافته پس دين بزرگی بر 

گردن دولتمردان دارند.
مســعود خانلراز برگزاری جشن انقالب در بيشتر روستاهای اين بخش خبر داد و 
افزود: مردم قدرشــناس بخش صالح آباد با وجود مشکالت اقتصادی همچنان در 

صحنه هستند و مسئوالن را در اجرای برنامه ها ياری می کنند. 
خانلر ديدار مديران اداران بخش با امام جمعه بخش صالح آباد را نخستين برنامه 
هفته دهه فجــر عنوان کرد و افزود: به صدا درآمدن زنگ انقالب به مناســبت 
ورود تاريخی و امام خمينی به ميهن اســالمی وچهل و يکمين سالگرد پيروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی،  افتتاح پروژه » بره پرواری« 200رأسی با اعتباری 
بالغ بر 4 هزار و 200 ميليون ريال  و اشتغالزايی مستقيم  برای 3نفر در روستای 
خوشــاب عليا با حضور معاون استاندار، فرماندار شهرستان از جمله برنامه های 

ايام دهه فجر بود. 
بخشداری صالح آباد افتتاح 7 پروژه با مجموع اعتبار هزينه شده 204 ميليون تومان 

شامل زيرسازی وجدول گذاری و... را اعالم کرد.
وی در ادامــه از ســاخت راه دسترســی  قيدلی بالغ به شهرســتان بهار خبر 
داد و گفــت: راه دسترســی قيدلی بــالغ  به طول 3 هــزار و 800متر، عرض 
7متر و ضخامت 20ســانتی متر و حجم عمليات 11 هزار تن، اســاس 8 هزار 
تن  و آســفالت 3 هزار تن بــا حضور مير صفدری، معاون عمرانی اســتاندار، 
فرماندار شهرستان بهار، شــورای اسالمی روستا مردم قدرشناس اين روستا به 

بهره برداری رسيد.
الزم به ذکر است صالح آباد در 25 کيلومتری غرب شهر همدان و در کنار 3 راهی 

همدان، کرمانشــاه و ســنندج قرار دارد. جمعيت اين شــهر طبق سرشماری سال 
1395جمعيت آن 8 هزار و 480 نفر است.

شــغل بيشتر مردم اين شهر کاميونداری، کشــاورزی و دامداری است. در اطراف 
اين شهر کوچک زمين های کشــاورزی پراکنده ديده می شود و بيشتر سيب زمينی 
و گندم کشــت می شود. يکی از شــاخه های فرعی رودخانه قره چای از اين شهر 
می گــذرد و با ايجاد ســدی کوچک از آن برای آبياری تاکســتان ها و مزارع آنجا 
اســتفاده می شود. در حاشيه غربی و جنوب غربی شهر مناطق جنگلی وجود دارد 
که هر هفته افراد بسياری از شهرهای اطراف و ساکنين اوقات فراغت و تعطيل را 

در آنجا سر می کنند.
يکي از شــاخه هاي فرعي رودخانه قره چاي از اين شهر مي گذرد و با ايجاد سدي 

کوچک از آن براي آبياري تاکستان ها و مزارع آنجا استفاده مي شود.
از سوغات معروف اين شــهر به انگور و شيره آن مي توان اشاره کرد. بيشتر مردم 
اين شهر مالک کاميون هاي کشنده هستند؛ به طوري که طبق سرشماري سال 1380 
در اين شهر کوچک حدود هزار دستگاه از اين کاميون ها در اين شهر وجود دارد و 

مشاغل صنعتي مرتبط در اين شهر رونق دارد.

10 پروژه 
مديريت توزيع
برق شهرستان
افتتاح شد
 مدير توزيع برق شهرســتان بهار در گفت وگو با همدان پيام گفت: مديريت 
توزيع برق بهار با تالش همکاران در ســاليان گذشته در تکريم ارباب رجوع و 

عملکرد اجرای جزو شهرستان های پيشرو استان بوده است.
حميد طهماســبی خو اضافه کرد: توزيع برق بهار در کاهش تلفات انرژی بسيار 
خوب عمل کرده و در شهرستان بهار تلفات انرژی 5/61 درصد، وصول مطالبات 

95/56 درصد و نرخ خاموشی 0/99 دقيقه در روز بوده است.
مهندس طهماسبی تمامی مشترکان توزيع برق بهار را 47 هزار و 681 مورد عنوان 
کرد و گفت: از اين شــمار 38 هزار و 109 مورد مشــترک خانگی، هزار و 669 
مشــترک عمومی، هزار و 546 مورد مشترک صنعتی، هزار و 653 مورد مشترک 

کشاورزی و 4 هزار و 704 مورد ساير مشترکان را شامل می شود.
وی تصريح کرد: يک هزار و 681 کنتور هوشــمند برق در شهرستان فعال است 
که 40 درصد از آن را مشــترکان کشاورزی تشکيل می دهند و ساليانه 50 حلقه 
چاه کشاورزی در شهرستان بهار برق دار می شوند و در مجموع تاکنون 849 حلقه 

چاه کشاورزی در اين شهرستان برق دار شده اند.
وی اظهار کرد: توزيع برق بهار با 47 پرسنل شرکتی و خدماتی به مردم شهرستان 
خدمات رســانی می کند و 4 ايستگاه پست 63/20 با ظرفيت MVA 165 و 27 

فيدر 20KV با پيک بار MW در شهرستان وجود دارد.
وی افزود: ارائه خدمات به مشــترکان با 710 کيلومتر شبکه توزيع فشار ضعيف، 
هزار و 59 کيلومتر شبکه توزيع متوسط و 2 هزار و 150 دستگاه پست توزيع و 

ظرفيت MVA 250/2 در شهرستان بهار انجام می شود.

مدير توزيع بــرق بهار اعالم کرد: در حال حاضر مطالبــات مديريت توزيع برق 
از مشــترکان بهاری در بخش های مختلف خانگی کشــاورزی صنعتی و ساير 
انشــعابات مبلغ 7 ميليارد و 700 ميليون تومان است که در صورتی که اين ميزان 
بدهی پرداخت شــود با ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می توان حرکت های 

بزرگی در اين شهرستان در حوزه برق انجام داد.
حميد طهماسبی خو به پروژه های قابل افتتاح توزيع برق بهار در دهه فجر اشاره 
کرد و گفت: در دهه فجر 10 طرح توســط توزيع برق بهار افتتاح می شــود که 
می توان با نصب 43 اصله تير 9 متری بتونی و 31 دستگاه چراغ روشنايی 70 وات 
ســديمی و ساخت 619 متر شبکه کابل خودنگهدار 50و ساخت 650 متر بتونی 
و 96 دســتگاه چراغ روشنايی 50 وات سديمی و ساخت هزار و 956 متر شبکه 
کابل خودنگهدار 35، نصب 33 عدد کات اوت تيغه ای، 12 دســتگاه خطاســنج 
ساده، يک دستگاه خطا سنج GSMدار، نصب 2 دستگاه سکسونر گازی و شبکه 
دو مداره فشار متوسط با سيم مقطع 120 و جابه جايی 2 دستگاه پست هوايی به 

قدرت 25 و 50 کيلوولت آمپر اشاره کرد.
وی افزايش قدرت پست هوايی 100 به 200 کيلوولت آمپر به همراه اصالح 300 
متر شبکه هوايی 20 کيلوولت، نصب 11 اصله تير 9 متری بتونی به همراه احداث 
492 متر شبکه کابل خودنگهدار 35 و جابه جايی 200 متر کابل خودنگهدار 35، 
تعويض 314 دســتگاه کنتور ديماندی به فهام، نصب 400 دستگاه کنتور تکفاز 
ديجيتالی، 30 دســتگاه کنتور سه فاز عادی و 72 دستگاه کنتور سه فاز ديماندی و 
فهام، ســاخت 4 هزار و 700 متر خط 20 کيلوولت هوايی AL :3×70 به همراه 
23 دســتگاه پست هوايی و 25 دستگاه تابلو سه فاز عادی و ديماندی را از ديگر 

پروژه های افتتاحيه دهه فجر برشمرد.
وی اعــالم کرد: پروژه های توزيع برق بهار در مجموع با اعتبار 3 ميليارد و 188 

ميليون تومان به بهره برداری خواهد رسيد.
وی تصريــح کرد: پروژه هــای قابل افتتاح در دهه فجر در راســتای تأمين برق 
متقاضيان، تأمين روشنايی معابر شــهری و روستايی، نصب تجهيزات حفاظت 
شبکه برای مانور و افزايش قابليت اطمينان شبکه رفع حريم ناشی از توسعه معبر 
و ســاخت زيرگذر، تأمين برق متقاضيان جديد، کاهش بار پست های همجوار، 
اصالح شــبکه کاهش خامويش، تقويت پايدار شبکه، اصالح زير ساخت لوازم 
اندازه گيری هوشمندســازی قرائت لوازم اندازه گيــری، مديريت بار، تأمين برق 
متقاضيان عادی و ديماندی، تأمين برق متقاضيان صنعتی، کشــاورزی، تجاری، 

حمايت از توليد کشاورزی اجرا شده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان 
پیشرو در اجرای برنامه های فرهنگی

  رئيس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهار ضمن تبريک ايام ا... 
دهه فجر عنوان کرد: اين کانون شــامل 3 مرکز بهار، صالح اباد، اللجين است که 

مرکز اللجين در دهه فجر امسال افتتاح شد.
موســوی افزود: اين مرکز ســيار روســتايی اســت که 57 فعاليــت در قالب 
فرهنگی، هنری، ادبی، دينی و علمی برگزار می شود. 2 برنامه در سال با دبيری 
کانونرورش فکری کودکان و نوجوانان بهار به صورت خاص اجرا  می شود که 

يکی در هفته کودک و ديگری در دهه فجر است.
وی فعاليت های  شــاخص ســال 98 را کانون را راه اندازی کارناوال شادی به 

مناسبت هفته کودک و جشنواره قصه گويی عنوان کرد.

موســوی ادامه داد: از ديگر فعاليت های اين مرکز می توان به برپايی نمايشــگاه 
نقاشی و ســفال با موضوع دفاع مقدس، افتتاح مرکز اللجين، برپايی غرفه های 
اوريگامی و نقاشــی و تحقيق و پژوهــش در ايام دهه فجر و روز 22 بهمن ماه 

نام برد.
وی همچنيــن گفت: از ديگر برنامه ها می توان به اجرای مســابقه شــطرنج 
در ســطح قهرمانی بخش های بهــار، اللجين، صالح آبــاد و همدن در مرکز 
بهار، آئين نکوداشــت و معرفی جناب آقای اسدا... شعبانی شاعر کودک در 
مرکز بهار و جلســه نقد و بررســی کتاب »قچ قچ« خانم شــادمانی در مرکز 

کرد. اشاره  صالح آباد 
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبیر:  ........................................... یدا... طاقتي احسن

ر بها -شهرســتان  یران  ا اســامی  ب  نقا  ا شــکوهمند  پیروزی  پنجم     دهــه    ویژه 

 صفحه آرا: سید صالح الدین حسینی -  مدیر ویژه نامه: طیبه ایزدی

 روستای اختاچی با 500 نفر جمعيت و 170 خانوار در 
بخش مرکزی بهار واقع است و مردم روستا به دامداری و 

کشاورزی )توليد غالت( اشتغال دارند.
دهيار روســتای اختاچــی در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
گفت: يکی از مشــکالت اهالی روســتا بيکاری است که 

با دايرشــدن کالس های فنی وحرفه ای 
به مشــاغل خانگی شــامل  توجــه  و 
دامپروری، فرشــبافی، پرورش قارچ و 
زنبور عســل و ايجــاد کارگاه خياطی 
می توان از مشــکالت اشــتغال روستا 

کاست.
وی افــزود: خدمات اوليه بهداشــتی و 
درمانی در روستا به اهالی ارائه می شود 
بهداشت روستايی مستقر  بهورز خانه  و 

است.
آسفالت ريزی  و  بازگشايی  دريايی  بالل 
معابر را از اقدامات پيش بينی شده برای 
سال آينده برشمرد و گفت: بهسازی فاز 
نخســت در روســتای اختاچی به اتمام 
رســيده و فاز دوم نيز توســط دهياری 
بنياد مســکن آسفالت  با کمک  انجام و 

شده است.
وی اظهار کرد: نبود اعتبارات، بيکاری، 
کمبود آب شــرب، عدم آنتن دهی تلفن 
همراه در روســتا و نبود فضای ورزشی 
از مهمتريــن مشــکالت اهالی روســتا 

است.
دهيــار روســتای اختاچی از تشــکيل 
خسارت ديدگان  معرفی  و  بحران  ستاد 
بــه مراجع ذی ربط خبــر داد و گفت: 
به  روستايی  مســکن  مورد   30 معرفی 
بنيــاد مســکن و 25 ممــورد تخريب 
اصطبــل دام بــه جهــاد کشــاورزی 
انجــام شــده و زيرســازی معابــر 4 

هزار مترمربع، پيگيری آســفالت معابر زيرســازی شده، 
جمــع آوری زبالــه روســتايی به طور مرتــب و پيگيری 
مصوبات شورای اســالمی توسط دهياری اختاچی انجام 

شده است.

توابع  از  آبرومنــد  روســتای 
بخش مرکزی شهرستان بهار است 
و در فاصلــه 17 کيلومتــری اين 

شهرستان قرار دارد.
دهيــار روســتای آبرومند گفت: 
اين روســتا با جمعيــت هزار و 
745 نفری و 520 خانوار يکی از 
بخش  اين  روستاهای  بزرگ ترين 
اســت که مردم اين بخش بيشتر 
به کشاورزی و توليد محصوالت 
بونجه، گندم، جــو، ذرت، غلوفه 
دامی و انگور و همچنين دامداری 

مشغول هستند.
عليرضــا وزينی شــيرزاد اضافه 
کرد: پــروژه تصفيه خانه فاضالب 
روســتای آبرومند بــا 10 ميليارد 
تومان اعتبار شــروع به کار کرده 
و لوله گذاری در حال انجام است. 

همچنيناليروبی قنات های 4گانه روستا آغاز شده و با خودياری 
کشاورزان توسط جهاد کشاورزی در حال انجام است.

وی بهسازی فاز دوم روستا را از خواسته های اهالی برشمرد و 
گفت: فاز نخست روستا 30 سال پيش انجام شده و فاز دوم به 

صورت نيمه کاره رها شده است.
وزينی شيرزاد افزود: ســاخت پاسگاه نيروی انتظامی از ديگر 
مطالبات مردم روســتای آبرومند اســت که در 3 سال گذشته 
3 هزار و 100 متر زمين برای ســاخت پاسگاه اهدا شده ولی 

تاکنون عمليات اجرايی آن آغاز نشده است.
وی تصريح کرد: به منظور ساخت کتابخانه زمينی به مساحت 
400 متر در ســال 93 از سوی اهالی اهدا شد و در هفته دولت 
ســال 94 کلنگ زنی ساخت کتابخانه انجام شد ولی اين پروژه 

تاکنون هيچ پيشرفتی نداشته است.
وی تصريح کرد: زيرگذر ورودی روستا از محل اعتبارات ملی 
نيمه تمام مانده است، اين در حالی است که اين پروژه در سال 
91 کلنگ زنی شده و 180 ميليون تومان نيز برای پروژه هزينه 

شده است.

وی بهسازی کانال آب کشاورزی را 
از ديگر خواسته های کشاورزان اين 
روستا بيان کرد و گفت: فرسودگی 
لوله گــذاری و حجم کم تانکر آب، 
مشــکالتی را برای اهالی در تأمين 

آب شرب به وجود آورده است.
وی اظهار کرد: وجود پل شــاه کرپی 
يکی از ظرفيت های روستای آبرومند 
اســت که در صورت تأميــن اعتبار 
می تواند به منطقه گردشگری تبديل 
شود و گردشگران بسياری را جذب 

نمايد.
وزينی افزود: پيگيری پروژه زيرگذر 
آبرومنــد، کتابخانــه، بيس ريــزی 
کوچه ها، بهســازی جوی های آب 
کشاورزی، ثبت دستکند ارومندکنده 
)از آثار تاريخی روســتا( و جذب 
اعتبار برای ايجاد بازارچه محلی در 
ورودی روســتا را از اولويت های کاری دهياری در سال آتی 

برشمرد.
وی به اقدامات عمرانی در روستای آبرومند اشاره کرد و گفت: 
پيگيری و تعييــن محدوده دســتکند ارومندکنده با همکاری 
ميراث فرهنگی اســتان، راه اندازی ايستگاه صلواتی ايام اربعين 
حسينی با همکاری عموم اهالی محترم روستا از جمله اقدامات 

بوده است.
دهيار آبرومند اضافه کرد: همکاری و شروع پروژه تصفيه خانه 
فاضالب روســتا، لوله گذاری و بازگشايی پل خروج آب های 
ســطحی در ورودی روســتا با همکاری اداره راه شهرستان، 
جمع آوری و انتقال پسماند روستا به محل شهرداری صالح آباد 
و انتقــال به محل دفن شــهرداری همدان، برگزاری مراســم 
پياده روی خانوادگی، پيگيری و آغــاز پروژه چمن مصنوعی 
توســط اداره ورزش وجوانان شهرســتان، اتالف ســگ های 
بی صاحب و برگزاری جلسات شــورای بهداشتی در هر ماه، 
رنگ آميزی و زيباســازی فضای دور ميدان اصلی روســتا و 

باشگاه ورزشی نيز صورت گرفته است.

 روستای ســيمين با هزار و 725 نفر جميعت و 530 خانوار 
يکی از روستاهای بزرگ يبخش مرکزی بهار واقع شده است.

دهيار روستای سيمين گفت: مردم روستا به دليل وجود منابع آب 
زيرزمينی، حاصل خيزی خاک و هموار بودن زمين اين دشت به 
کشاورزی و باغداری مشغولند و صنايع دستی آن شامل قاليبافی 

است و بانوان به توليد عرقيات گياهی نيز مشغول هستند.
مرتضی قاسمی مجرد به نيازهای مردم روستای سمين اشاره کرد و 
گفت: ساخت ايستگاه آتش نشانی در روستا و بهره مندی 7 روستا 
از آن به عنوان نياز اساسی دهستان سيمينه رود، احداث کتابخانه 
در روستا برای ترويج فرهنگ کتابخوانی و افزايش سرانه مطالعه، 
تکميل و تجهيز درمانگاه، ساخت کانال فاضالب روستا و ساخت 
بازارچه محل برای ارائه بدون واســطه محصوالت روستايی از 
مهمترين نيازهای مردم روستای سيمين است که برای ماندگاری 

مردم در روستا و توسعه اين نيازها بايد تأمين شود.
وی افزود: با توجه به اينکه 85 درصد جدول گذاری و آســفالت 
روستای سيمين انجام شده، دهياری در صدد ادامه کار و تکميل 
15 درصد باقيمانده اســت تا همه مردم روســتا از زيرسازی و 

بهسازی و جدول گذاری و آسفالت بهره مند شوند.
قاسمی اظهار کرد: در راستای ايجاد اشتغال کارگاه خياطی با 40 
نفر اشــتغال و کارگاه کفاشی با 5 نفر اشتغال در روستای سيمين 

راه اندازی شده است.
وی در مورد عملکرد دهياری در ســال 89 گفت: جدول گذاری 
خيابان باهنر به صــورت نهری در 2 طرف خيابان به متراژ هزار 
و 100 متــر با اعتباری بالغ بر 110 ميليــون تومان، خاکبرداری، 
زيرسازی و بيس ريزی با دستگاه های گريدر غلطک و آبپاش در 
خيابان های شهيد باهنر و بسيج و کوچه کشاورزان با اعتباری بالغ 

بر 40 ميليون تومان انجام شده است.
قاســمی اضافه کرد: لوله گذاری کوچه شهيد جهانگيری به متراژ 
120 متر با اعتباری بالغ بر 16 ميليون تومان، آسفالت ريزی معابر 
و خيابان های باهنر و بسيج و کوچه کشاورزان و قسمتی از کوچه 
شهيد جهانگيری به متراژ حدوداً 8 هزار مترمربع از ديگر اقدامات 

بوده است.
وی پيگيری و جذب اعتبار برای ســاخت درمانگاه در سال آتی، 
جمع آوری زباله در سطح روستا با همکاری شهرداری صالح آباد 
و همدان و انتقال آن به سايت زباله همدان را از فعاليت های ديگر 

دهياری سيمين برشمرد.
وی از افتتاح ســالن ورزشی روستای ســيمين با حضور وزير 
ورزش وجوانان خبر داد و گفت: ســالن چندمنظوره ورزشــی 
روستا با زيربنای 936 مترمربع برای بهره مندی 7 روستای مسير از 
طرح های اداره ورزش وجوانان با اعتباری بالغ بر يک ميليارد تومان 
با حضور ورزش وجوانان در دهه فجر 98 به بهره برداری می رسد.
وی اعالم کرد: پروژه زيرســازی و آســفالت روستای سيمين با 
اعتبــاری بالغ بر 600 ميليون تومــان در 8 هزار مترمربع از محل 
اعتبارات مشــترک دهياری روستا و بنياد مسکن با استفاده از قير 

رايگان انجام شده است.
مرتضی قاسمی مجرد اضافه کرد: عمليات اجرايی ساخت درمانگاه 
روستای سيمين با ساخت درمانگاه روستا با اهدای زمين هزار و 
500 متری خيّری به ارزش 180 ميليون تومان از محل خودياری 
مردمی آغاز شــد و درمانگاه سيمين در مسير 7 روستای بخش 
مرکزی بهار قرار داد و برای ســاخت اين درمانگاه يک ميليارد و 
200 ميليون تومان هزينه پيش بينی شــده که تاکنون 300 ميليون 

تومان تخصيص داشته است. 

 روستای فسيجان از توابع شهرستان بهار دارای 140 خانوار 
و 540 نفر جمعيت است.

دهيار فسيجان ضمن تبريک فرا رسيدن دهه فجر انقالب اسالمی 
به تشريح اقدامات انجام شــده در سال 98 اشاره کرد و گفت: 
دهياری فسيجان با پيگيری بخشدار مرکزی و کمک اداره جهاد 
کشــاورزی موفق به تهيه نقشه و دريافت مجوزهای الزم برای 
لوله گذاری کم فشــار آب کشاورزی به طول 6 هزار و 500 متر 
و جذب اعتبار برای احيای يک رشته قنات آب کشاورزی شد.

تقی نرگســی فالح افزود: يکی از راه های توســعه روستايی را 
توجه به صنعت بوم گردی دانست و گفت: در سال گذشته يک 
اقامتگاه بوم گردی در روســتای فسيجان با اعتباری بالغ بر 300 
ميليون تومان در مساحت يک هزار مترمربع افتتاح شد و طبيعت 
بکر دامنه الوند، زندگی در محيطی کاماًل روســتای با غذاهای 
محلی و طبخ نان تنوری از جاذبه های اقامتگاه روستايی فسيجان 

است.
وی افــزود: تثيت و پيگيری بــرای دريافت مجوز ايجاد دومين 
اقامتگاه بوم گردی در روســتا بــه کمک بخش خصوصی انجام 

شده است.
وی اعالم کرد: معرفی افراد خســارت ديده از سيل سالجاری به 
بنياد مسکن انقالب اسالمی ايران دريافت تسهيالت مقاوم سازی 

روســتايی که بــا دريافت 
مذکور  محل  از  تسهيالت 
مســکونی  واحــد   20
روســتايی به طــور کامل 

تخريب و نوسازی شد.
وی تصريح کرد: در بازديد 
و  مرکز  بخشدار  فرماندار، 
مدير بنياد مسکن شهرستان 
بهــار، قول مســاعد برای 
آســفالت معابر روستا در 

سال آتی دريافت شد.
وی ادامه داد: در سال های 
گذشته بهسازی فاز نخست 
روســتا و زيرسازی انجام 
شــد ولی به دليل تعويض 
شــرب  آب  لوله هــای 
فرســوده روستا زيرسازی 
از بيــن رفــت و نيازمند 

زيرسازی مجدد هستيم.
با  کــرد:  اظهار  نرگســی 
پيگيری بخشدار مرکزی در 
سال آينده دبستان روستای 

بازسازی و مرمت و همچنين حياط خاکی دبستان آسفالت ريزی 
خواهد شد.

وی اصالح و باال آوردن ســطح مســير برف گير ورودی روستا 
به طــول صد متر و به ارتفاع يک متر بــا کمک اداره راهداری 
شهرستان بهار، پيگيری برای نصب مجدد چند عدد دوربين در 

معابر در ورودی های روستا را از ديگر اقدامات برشمرد.
وی با اشــاره به طبيعت بکر روستای فســيجان گفت: داشتن 
زمين های مســتعد، آب فراوان، گياهان دارويی از ظرفيت های 

روستا است و ما به دنبال ايجاد روستای گردشگری هستيم.
وی از برگزاری کارگاه های آموزشــی در راستای توانمندسازی 
اهالی روستا خبر داد و گفت: ايجاد صندوق خرد زنان روستايی، 
راه اندازی کارگاه توليد با عنوان خانه فرش، ترويج کشــت های 
جايگزيــن و نوين با ســودآوری بيشــتر و کم آب بر مانند گل 
محمدی و زرشــگ و جذب گردشــگر اکوتوريسم و توسعه 

گردشگری از برنامه های دهياری فسيجان است.
نرگسی افزود: در 3 هزار هکتار از اراضی روستای فسيجان طرح 
آبخيزداری و عمليات حفاظت خاک از اعتبارات صندوق توسعه 
ملی در حال اجرا اســت که با اجرای طرح مکان مناسبی برای 
زندگی قز آلالی وحشی نيز ايجاد می شود و به جذب گردشگری 

کمک شايانی خواهد کرد.

توجه به مشاغل خانگی
يکی از راه های کاهش بیکاری

توجه به صنعت بوم گردی
يکی از راه های توسعه روستايی است

روستای سیمین نیازمند
ساخت ايستگاه آتش نشانی است

زيرگذر اصلی ورودی روستای آبرومند 
در انتظار اعتبار


