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امام جمعه شهرستان بهار:

پاسداری از ارزش های انقالب اسالمی با وحدت و همدلی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حجتاالسالم محمدعلی ارزنده

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی بعنوان امام جمعه دیار عارف سالک آیتا ...شیخ محمد بهاری(ره) و همچنین مهد علم و هنر؛
شهر بهار را تبریک و تهنیت عرض مینمائیم.
با توجه به سوابق درخشان جنابعالی که بحمدهلل مزین به علم و تقوی میباشید امیدوارم همچون گذشته منشأ خیر و برکت برای شهر و مردم
شریف بهار باشید.

حجتاالسالم محمدعلی ارزنده امام جمعه شهرستان بهار در گفتوگو با خبرنگار همدانپیام با ابراز خرسندی از حضور خود در بهار به عنوان امام جمعه جدید این
شهرستان اظهار امیدواری کرد :با همراهی و همدلی مسئوالن خدوم و مردم زحمتکش و والیتمدار و شهیدپرور شهرستان بتواند در این سنگر سیاسی و عبادی خدمتگزار
خوبی برای مردم باشد .وی اضافه کرد :بهار به شهری عبادی مشهور بوده و در نتیجه جنبه دیانت در شهر بیشتر جلوه میکند که انتظار میرود با توجه به این موضوع با
ایجاد وحدت و همدلی بین همه اقشار مردم و با پیروی از والیت ،پاسدار ارزشهای انقالب شکوهمند اسالمی ایران باشیم.

ستاد اقامه نماز شهرستان بهار

فرماندار بهار خبر داد

افتتاح  94پروژه در شهرستان بهار در هفته دولت
فرماندار شهرستان بهار در شورای اداری این شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان
رجایی و باهنر گفت :شهیدان رجایی و باهنر بهترین الگو برای مدیران هستند و مدیران باید به
نوعی رفتار کنند که مردم به عنوان قضاوت کننده اصلی دوران طالیی شهیدان رجایی و باهنر
برای ایشان تداعی شود .وی عنوان کرد :همزمان با آغاز هفته دولت در شهرستان بهار  94پروژه
با مجموع اعتباری هزینه شده  41میلیارد و  600میلیون تومان افتتاح و آغاز به کار ساخت  9پروژه
با مجموع اعتبار هزینه شده  3میلیارد و  430میلیون تومان انجام میپذیرد.

پروژههای عمرانی
انرژی

اداره برق شهرستان  8پروژه افتتاحی با مجموع اعتبار
هزینه شده  2میلیارد و  158میلیون و  800هزار تومان
شامل :توسعه شبکه فشار ضعیف روستایی شهرستان،
اصالح شــبکه و پســت هوایی روســتای نورآباد و
پســت هوایی پهنهبر ،نیرورسانی متقاضیان کشاورزی
و صنعتی ،نصب شــبکه روشــنایی معابر بلوار الغدیر
صالحآباد ،اصالح شبکه فشار ضعیف شهرستان ،نصب
کنتور مشــترکین عادی و دیماندی ،تعویض تابلوهای
کشاورزی جهت کنترل بار ،برداشت و ورود اطالعات
شبکه فشار ضعیف و مشترکین عادی شهرهای اللجین،
صالحآباد و مهاجران در محیط .GIS
اداره گاز شهرســتان بهــار  10پروژه گازرســانی به
واحدهــای تولیــدی با مجمــوع اعتبار هزینه شــده
 419میلیون و  700هزار تومان شــامل :گازرسانی به
واحدهای تولیدی کاشــی و ســرامیک توکل ظرافتی
کامران ،ســردخان ه قرهخانی ،شــرکت آروین شیمی،
گلخانه مهدی نرگسی ،مرغداری سالم طیور (یاوری)
شرکت ایثار سیر ،سفال نصیبنیا ،سفال محمد ملکی
و مرغداری پیام.

اداره بهداشت و درمان شهرستان بهار

بهرهبــرداری از خانه بهداشــت رســولآباد ســفلی
(تاجآباد) ،مرکز خدمات جامع سالمت شهیدان وزیری
شهر بهار ،مرکز خدمات جامع سالمت شهر صالحآباد،
مرکز خدمات جامع ســامت شهر اللجین با مجموع
اعتبار هزینه شده  4میلیارد و  700میلیون تومان.

اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهار

بهرهبرداری از  3پروژه عمرانی شــامل :آبیاری بارانی
حسین حاجیلو در روستای رایکان سفلی و آبیاری کم
فشــار فریدون افشار همتی در روستای چشمه کبود و
احداث باغ مجتبی خوشنیت در روستای سنگ سفید
با اعتبار هزینه شده  741میلیون و  600هزار تومان.

آموزش

بهرهبــرداری از  2پروژه نوســازی مدارس با مجموع
اعتباری هزینه شــده  1میلیــارد و  450میلیون تومان
شــامل :مدرسه  6کالسه شهید بهشتی اللجین و زمین
چمن مصنوعی فوتسال صالحآباد.

توسعه و خدمات شهری روستایی
شهرداریهای اللجین

C M

مجموع ًا  5پروژه افتتاحی شامل پروژههای زیرسازی،
جدولگذاری ،آسفالت و بهرهبرداری از پارکهای مادر
و معلم با اعتبار هزینه شــده  5میلیارد و  750میلیون
تومان و یک پروژه آماده آغاز عملیات اجرایی (احداث
پارک میدان صنایع دستی) با اعتبار مورد نیاز  2میلیارد
و  750میلیون تومان.

شهرداری صالحآباد

زیرســازی ،جدولگذاری ،آســفالت و ایمنســازی
جاده ســنندج روبهروی بخشــداری و زیرســازی و
جدولگذاری فاز نخســت مشــاغل صنعتی ،آسفالت
معابر شهر و آسفالت سمت ورودی صالحآباد از طرف
میدان مجموع ًا  4پروژه افتتاحی با مجموع اعتبار هزینه
شده یک میلیارد و  910میلیون تومان.

بخشداریهای مرکزی

افتتاح  7پروژه با مجموع اعتبار هزینه شده یک میلیارد
و  416میلیون تومان و بخشداری صالحآباد با افتتاح 10
پروژه با اعتبار هزینه شده  500میلیون تومان و آغاز به
کار  6پروژه با اعتبار مورد نیاز  3میلیارد تومان.

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

بهسازی روستای لک با اعتبار هزینه شده  155میلیون
تومان و بهرهبرداری از نخســتین واحد بازسازی شده
روســتایی با اعتبار هزینه شــده  56میلیون تومان در
روستای گنبدان.

آبفای شهری

مجموع ًا افتتاح  5پروژه با مجموع اعتبار هزینه شــده
 2میلیــارد و  770میلیون تومان شــامل :اجرای خط
انتقال فاضالب ضلع جنوبی شــهر بهار ،اجرای خط
انتقال فاضالب صالحآباد ،اصالح شبکه آب شهرستان،
اصالح و توســعه شبکه فاضالب شــهر بهار و تغییر
گندزدایی آب شرب شهرستان بهار

صنعت

شرکت شهرکهای صنعتی مجموع ًا  3پروژه افتتاحی با
مجموع اعتبار هزینه شده  2میلیارد و  300میلیون تومان
شــامل :اجرای شبکه معابر ،شبکه توزیع آب و مخزن
زمینی بتنی شهرک صنعتی بهاران.

رفاه و تأمین اجتماعی
کمیته امداد امام خمینی(ره)

 2پروژه مسکن مددجویی کمیته امداد امام خمینی(ره)

بهار در بهار و گنچتپه با اعتبار هزینه شده  132میلیون
تومان و  7پروژه مســکن مددجویی کمیته امداد امام
خمینی(ره) اللجین در اللجین ،مهاجران ،حسامآباد و
دینارآباد با اعتبار هزینه شده  356میلیون تومان و آغاز
به کار احداث مســکن مددجویی در دستجرد با اعتبار
مورد نیاز  120میلیون تومان.

راه

اجرای زیرگذر نهالســتان (قرق) با اعتبار هزینه شده
یک میلیارد و  500میلیون تومان تاکنون توسط شرکت
ساخت و توسعه راههای استان.

ارتباطات و فنآوری اطالعات

افتتــاح  14پروژه در حــوزه ارتباطــات و فنآوری
اطالعات با اعتبار هزینه شده  7میلیارد و  476میلیون
تومان.

طرحهای اقتصادی
صنعت

اداره صنعت ،معدن تجارت شهرستان بهار بهرهبرداری
از  2طرح با مجموع اعتبار هزینه شده  3میلیارد تومان
شــامل :واحد تولید پالســتک دهان شگاد محمدرضا
صلحجو با ظرفیــت  300تن با اشــتغالزایی  7نفر،
بانک ســینا و واحد تولید چینیآالت بهداشتی مجتبی
اسفندیاری با ظرفیت  200تن با اشتغالزایی  11نفر.

کشاورزی

اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان بهــار بهرهبــرداری
از  4طــرح بــا مجمــوع اعتبــار هزینــه شــده  4میلیــارد
و  470میلیــون تومــان و مجمــوع اشــتغالزایی
 31نفــر شــامل :واحــد تولیــد شــوریجات صالــح
و حســین شــفیعی در شــهرک غذایــی بــا ظرفیــت
تولیــد  600تــن در ســال و واحــد تولیــد شــوری و
ترشــی حمیــد بالییجوانمــرد در شــهرک غذایــی بــا
ظرفیــت تولیــد  15000تــن در ســال.
واحد تولید گوســالهپروری گوســانه پرواری محمد
دهقانیپاک در روســتای پرلوک با ظرفیت تولید 200
رأس در سال و واحد تولید گاو شیری علیرضا شیخ با
ظرفیت تولید  20رأس در سال.

گردشگری

اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
شهرستان بهار با افتتاح اقامتگاه بومگردی در صالحآباد
با مجموع اعتبار هزینه شده  250میلیون تومان.
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بخشی از آنچه که نماینده شهرستان انجام داده است

گزارش عملکرد پورمختار
به مناسبت هفته دولت
هفته اول شــهریور ماه هر ســال یادآور فداکاری
های فرزندان خدمتگزار پاک نهاد و گرانقدر انقالب
و تداعی کننده روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان
واالمقام محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر است،
بزرگمردانی که خدمتگزاری بی ادعا به مردم ،ســیره،
منــش و روش آنان بود و تالش و فداکاری هایی که
در راه خدا برای ســاختن ایرانی سربلند و آباد انجام
دادند شایسته تکریم و قدردانی است.
معانی ارزشــمندی که پس از شــهادت این شهدای
بزرگوار برای ما متجلی شــده همواره روشنی بخش
راه و مســیری اســت که دولت جمهوری اســامی
ایــران آن را طــی کرده و در راه رســیدن به اهداف
توسعه و کالن کشور و دستیابی به قلل رفیع موفقیت
و پیشــرفت کمک شــایانی کردند .بی شک شهادت
ایــن عزیزان همواره الهامبخش کوشــش و خدماتی
اســت که دولتمردان نظام اسالمی برای تعالیجویی
و کمالیابی جامعه و پیشــرفت و توســعه آن انجام
می دهند.
اینجانب ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای
واالمقــام دولت شــهیدان رجایی و باهنــر و هفته
دولــت را به همــه دولتمردان ،کارمنــدان خدوم و
متعهد دو شهرســتانهای بهار و کبودرآهنگ تبریک
عرض نموده و موفقیت همگان را در راستای تحقق
آرمانهــای بلند حضــرت امام خمینــی (ره)و مقام
معظم رهبــری حضرت آیت ...العظمی امام خامنهای
مدظلهالعالی مسئلت مینمایم.
خدمت رسانی به مردم را وظیفه و توفیقی برای خود
می دانم.
خدمــت رســانی بــه مــردم بــه ویــژه قشــرهای
محــروم و مســتضعف جامعــه از ویژگــی هــای اصلی
حکومــت اســامی محســوب مــی شــود .مقــام معظم
رهبــری ،بــا نــگاه تیزبیــن و اشــراف و اطــاع کاملــی
کــه از امــور داخلــی جامعــه و شــرایط بیــن المللــی
دارنــد ،ســال جــاری را ســال رونــق تولیــد اعــام
کردنــد و ضمــن گــوش زد کــردن مشــکالت مــردم،
از مســؤالن نظــام خواســتند اهتمامــی بیــش از پیــش
نســبت بــه برطــرف شــدن مشــکالت مــردم از خــود
نشــان دهنــد تــا از ایــن طریــق هــم تبلیغــات دروغین
دشــمنان را در القــای ناکارآمــدی نظــام اســامی نقش
بــر آب ســازند و هــم روحیــه امیــد و نشــاط را در دل
اقشــار گوناگــون جامعــه ،بــه ویــژه نســل جــوان زنده
نگــه دارنــد و بســتر مناســبی بــرای تــداوم فعالیــت
هــای ســازنده و تــاش هــای متعهدانــه فراهــم کننــد.

واضح اســت تحقق این مهم ،جز از طریق آشــنایی
مردم و مسئوالن با اهمیت موضوع خدمت رسانی در
فرهنگ اسالمی میسر نخواهد بود.
گزارشی از چندحوزه درخصوص اقدامات نماینده:
کمک به محرومین اولویت ماست.
در آموزه هــای دینی ما سفارشــات فراوانی به کار
خیر ،احســان و انفاق در راه خدا و کم کردن فاصله
طبقاتی شده اســت و بسیار تاکید شــده که در کار
خیر باید ســرعت بیشــتری به خرج بدهیم و آن را
به تأخیر نیندازیم .کمک به دیگران فقط در مســائل
مادی خالصه نمی شــود بلکه حرکت طوری که می
تواند باید به دیگران کمک کند و در این مسیر توجه
به مســائل درونی فرهنگی فکری و اندکی نسبت به
مسائل مادی اهمیت بیشتری برخوردار است.
اخذ کمک هــای ویژه برای کمیته امداد و ســازمان
بهزیســتی ،افزایــش حقــوق مددجویــان این دو
تشکیالت در قانون تصویب شد ،کمک به نیازمندان،
تامین جهیزیه ،آزادی زندانیان به تعداد بیســت هزار
نفر که صورت گرفته است.

در امور شهر و روستا ها

اخــذ  ۱۵۰هــزار تــن قیــر رایــگان معــادل  ۳میلیــون
تــن آســفالت کــه ایــن نهضــت آســفالت شــروع
شــده اســت ،بیــس ریــزی همــه  230روســتا ،
آغــاز آســفالت فــاز دوم روســتاها قولــی بــود کــه
داده بــودم ،اصــاح قانــون ارزش افــزوده و افزایــش
بودجــه شــهرداری هــا ،افزایــش بودجــه دهیــاری
هــا ،اخــذ ماشــین آالت :راهســازی  ،آتــش نشــانی،
کمپرســی بــرای حمــل زبالــه هــای شــهرداری،
تمدیــد وام هــا ،بخشــودگی وام هــا ،بخشــودگی
جریمــه هــا ،تأمیــن  ۸۵درصــد هزینــه آبیــاری
بارانــی کــه در دو شــهر  ۹۰درصــد اراضــی دارای
آبیــاری بارانــی هســتند ،پیگیــری افزایــش قیمــت
تضمینــی گنــدم و چغنــدر قنــد و پرداخــت بــه موقع
مطالبــات کشــاورزان ،افزایــش قیمــت ســیب زمینــی
بــرای عمــده کشــاورزان عزیــزی کــه یــک میلیــون
تــن در حــال تولیــد هســتند ،پیگیــری افزایــش
قیمــت ســیر ،پیگیــری افزایــش ســطح گلخانــه
هــا و تعــداد  ۲شــهرک گلخانــه ای در کوریجــان
و مهاجــران تصویــب شــده و در حــال اجراســت،
تصویــب شــهرک صنایــع غذایــی ،اجــرای طــرح
ایجــاد شــهرکهای خــاص نگهــداری دام در دو
شهرســتان ،پیگیــری کنتــرل کــود شــیمیایی ،ســم

بــذر و توزیــع عادالنــه آن هــا ،توزیــع تراکتــور
و دنبــال بندهــا بــا وام ارزان قیمــت بــه بانــک
کشــاورزی ،پرداخــت وام هــای کشــاورزی و
باغــداری و دامــداری بــه تعــداد  ۱۰هــزار فقــره،
تصویــب پرداخــت تســهیالت از صنــدوق توســعه
ملــی بــرای آبیــاری قطــره ای ،پیگیــری پرداخــت
مشــوق صــادری محصــوالت کشــاورزی اعــم از
ســیب و ســیب زمینــی بــه مقــدار  ۱۰۰میلیــارد
تومــان ،کمــک بــه احــداث انبارهــا و ســردخانه
هــای مــورد نیــاز در دو شهرســتان ،پیگیــری صنایــع
تبدیلــی الونــد ،حمایــت از احــداث دو کارخانــه
صنایــع تبدیلــی ســیب زمینــی در شهرســتان بهــار،
پیگیــری احــداث  ۵کارگاه ســرب و دســته بنــدی
محصــوالت کشــاورزی در دو شهرســتان ،پیگیــری
حــل مشــکالت تأمیــن گازوییــل تراکتورهــا و
موتورهــای آب کشــاورزان ،پیگیــری جهــت بــرق
رســانی چــاه هــای بــرق کشــاورزی  ،حمایــت از
تاســیس ســیلو و انبــار نگهــداری گنــدم در گل تپــه
و شــیرین ســو ،حــل مشــکالت مربــوط بــه آب
کشــاورزی فاقــد پروانــه.

صنایع و شهرک ها

پیگیری حمایت از حل مشکالت یک واحد تولیدی
در شــرکت شــهرک صنعتی ویان ،بهاران ،اللجین،
پیگیــری تاســیس دو کارخانه فوالد دژپــل ارین،
الیاف شیشــهای ،فوالد راد ،پروســیلیس در شهرک
صنعتــی ویان ،پیگیری و حمایت از احداث نیروگاه

خورشــیدی در شهرســتان کبودراهنگ ،پیگیری و
راهاندازی شــهرکهای صنعتی اللجیــن صالح آباد،
دهکده سفال اللجین ،خوشه صنعتی کردآباد ،خوشه
صنعتی دســتجرد بهار ،خوشــه صنعتی شوریجات
مهاجران ،ماشــین آالت زاغه ،حمایت از راه اندازی
شــهرک های دانش بنیــان ،قطعهســازی و صنایع
الکترونیکی در دو شهرســتان ،پیگیری ایجاد شــهر
ماشین در شهر بهار.
اشتغال زایی
تســریع پرداخت یک و نیم میلیارد دالر از صندوق
توســعه ملی برای اشــتغالزایی روســتایی که سهم
دو شهرســتان بهــار و کبودراهنگ در این ســالها
بیــش از  ۶۵۰میلیــارد تومان بوده و  ۶۵۰۰شــغل
ایجادشده ،معرفی  ۱۰هزار نفر از متقاضیان وام های
خوداشــتغالی به بانک ها ،حمایــت از  ۲۰۰۰نفر از
فعاالن در مشــاغل خانگی اعــم از کیف و کفش،
جوراب ،خیاطی ،نساجی ،لباس بچگانه ،سفال ،فرش
و نقاشی.

راه

آســفالت کلیــه راه هــای دو شهرســتان بــه طــول
 ۲۶۰کیلومتــر ،روکــش راه هــای دو شهرســتان بــه
طــول  ۳۱۰کیلومتــر ،پیگیــری ،تصویــب ،ســاخت
و تعریــض جــاده خلعــت آبــاد بــه کبودراهنــگ کــه
بــه زودی اایجــاد خواهــد شــد .پیگیــری و تکمیــل
جــاده چهــار بانــده کبودراهنــگ شــیرین ســو بــه
قیــدار ،پیگیــری ســاخت خــط آهــن همــدان،

کبودراهنــگ شــیرین ســو بــه زنجــان کــه در طــرح
مطالعاتــی مصــوب شــده ،تصویــب ارتقــای جــاده
کبودرآهنــگ سوباشــی و اجــرای آن بــه ســرعت،
تصویــب تعریــض جــاده بهــار اللجیــن و کوریجان،
اخــذ بودجــه جهــت نصــب نیوجرســی و روشــنایی
بــه طــول  ۱۲کیلــو بیــن دوراهــی پایــگاه تــا
کبودراهنــگ ،تصویــب اجــرای زیرگذرهــای گل
تپــه ،ســردارآباد ،آبرومنــد و نهالســتان بهــار کــه
بخشــی در حــال اجراســت ،طــرح تعریــض جــاده
اللجیــن ،طاهرلــو و کوهیــن ،طــرح تعریــض جــاده
مهاجــران ،طــرح ایجــاد جــاده مهاجــران مزرعــه
مهــدی ابــاد مطالعــات آن صــورت گرفتــه ،طــرح
تعریــض جــاده صالــح ابــاد و حســن قشــاق
تصویــب شــده اســت ،آســفالت جــاده فرعــی
ناصرآبــاد بــه زیــن آبــاد ،آســفالت جــاده فرعــی
کوهیــن بــه اللجیــن ،آســفالت جــاده فرعــی بهــادر
بیــک بــه جــاده مهاجــران کــه انجــام شــده اســت،
نصــب نیوجرســی وطــرح روفــوژ جــاده بهــار
واللجیــن و رفــع نقــاط حادثــه خیــز جــاده حســین
آبــاد اللجیــن بــه ســمت پلیــس راه.

بهداشت ودرمان

تصویب تأمین ســی تی اسکن برای بیمارستان امام
رضا (ع)کبودراهنگ به مبلغ  ۳میلیارد تومان ،تصویب
ساخت اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) با هزینه یک
و نیم میلیارد تومان ،ســاخت خانه های بهداشت در
مناطق مورد نیاز دو شهرســتان بــا هزینه  ۱۰میلیارد

تومان ،تأمین تجهیزات مــورد نیاز در مراکز درمانی
در دو شهرســتان با هزینه  ۲۰میلیارد تومان ،ساخت
بیمارســتان آیتا ...بهاری با هزینه  ۶۵میلیارد تومان،
ساخت مراکز جامعه سالمت در شهر گل تپه ،شیرین
سو ،صالح آباد ،اللجین ،مهاجران و بهار با هزینه ۱۵
میلیــارد تومان ،تأمین آمبوالنس برای مراکز درمانی،
ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی بهار که مصوب شده
و در حال اجراست ،تصویب ساخت درمانگاه تأمین
اجتماعی کبودراهنگ.

ورزش و جوانان

اســتخر بانوان کبودراهنگ به زودی افتتاح خواهد
شــد ،اســتخر دانش آموزان کبودراهنگ ،اســتخر
سرپوشــیده بهار که در حال اســتفاده می باشــد،
اســتخر اللجین و ســاخت ســالن هــای کوهین،
داقداق اباد ،ایده لو ،مهاجــران ،زاغه ،پورلو ،گنج
تپه کــه در مجموع با هزینــه  ۱۵میلیارد تومان در
حال اجراســت ،تأمیــن تجهیزات برای ســالنها
اعم از گرمایش ،ســرمایش ،تشــک ،تشک کشتی،
تشــک تاتامی ،کمک به ورزشــکاران و قهرمانان
ورزشــی ،کمک به هیأت های ورزشــی بالغ بر ۲
میلیارد تومان تا به امــروز صورت گرفته ،حمایت
از جشــنواره های ورزشــی پیــاده روی همگانی
در دو شهرســتان ،تأمین بســته های ورزشی برای
ورزشکاران به ویژه برای روستاها مثل توپ ،تور،
لباس و لوازم ورزشی ،میز تنیس به تعداد  ۱۰فقره
می باشد.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بهار خبر داد

بهر ه برداری  27میلیارد ریال پروژه در سال 98
مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان
بهار با گرامیداشــت هفته دولت با اشاره
به بهرهبــرداری از حدود  27میلیارد ریال
پروژه مهم در سال  ،98گفت :از مهمترین
پروژهها ،پروژه خط انتقال فاضالب ضلع
جنوبی شهر بهار به اعتبار  12میلیارد ریال
اســت که در نخســتین روزهای سال 98
آغاز شده و پس از ســپری شدن دو ماه،
اتمام و به بهرهبرداری رسید.
محمد صادقیمهر با بیان اینکه پروژه خط
انتقال فاضالب شــهر صالحآباد گام مهمی
در جهت بهرهمندی شهروندان صالحآبادی
از خدمــات دفــع بهداشــتی فاضــاب
میباشــد ،بیان کرد :این پــروژه با صرف
 11.9میلیارد ریال اعتبار ،مراحل نهایی را
طی میکند.
وی با بیان اینکه در شــهر مهاجران نیز با
انعقاد قراردادی با اعتبار  1.2میلیارد ریال،
فرآیند اصالح و استانداردسازی انشعابات
آب شهر مهاجران در حال پیگیری است،
ادامه داد :عملیات توســعه شبکه فاضالب
و اصالح شبکه آب شــهر اللجین نیز در
سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار
بوده بهنحویکه حــدود  850متر (چهار
برابر متوسط ســالهای گذشته) از شبکه
توزیــع آب اصالح و حدود  120خانواده

جدید ( 10درصد سنوات قبل) از خدمات
جمعآوری فاضالب بهرهمند شدهاند.
صادقیمهر با اعالم اینکه همزمان با موارد
فوق در سال گذشته شبکه آب و فاضالب
شهرستان بهار با اعتباری حدود  6میلیارد
ریال بازســازی شــد ،گفت :از نتایج آن
میتوان به کاهش میــزان هدر رفت آب،
تأمین آب اشــتراکهای جدید و افزایش
سطح رضایتمندی شهروندان اشاره کرد.
وی با اشــاره به اقدامات امور آبفای بهار
در چند ســال گذشــته ،گفت :حذف گاز
کلر در گندزدایی آب شــرب و بهرهگیری
از محلــول هیپوکلریت ســدیم همگام با
الگوهای جهانی از درخشانترین اقدامات
بوده اســت .در گاز کلر به علت دارا بودن
مخاطــرات بهرهبرداری ،حساســیتهای
پدافنــدی و ممنوعیت اســتفاده از آن در
الزامــات جدیــد حفاظتــی ،در روزهای
آغازین سال بهصورت کامل از تأسیسات
آب و فاضــاب در ســطح شهرســتان
جمعآوری و با سرمایهگذاری حدود 900
میلیون ریال ،محلول هیپوکلریت سدیم با
تجهیزات تزریق مدرن جایگزین آن شد.
صادقیمهــر توجیه مشــترکان پرمصرف،
توزیــع تجهیــزات کاهنــده ،آمــوزش
کودکان در قالب جشــن نخستین واژه و

فعالیتهایی از این قبیل در حوزه مدیریت
مصرف با اعتباری حدود  500میلیون ریال
را از مهمترین اقدامات فرهنگی این امور
در ســال جاری برشمرد و گفت :در سالی
که گذشــت با بهرهگیری از سامانه جامع
خدمات مشــترکین به آدرس es.hww.
 irو سامانه اســتانی  122کلیهی خدمات
قابلارائــه در حوزه خدمات مشــترکان
و بهرهبــرداری شــرکت آب و فاضالب
با هدف صیانــت از حقوق شــهروندی
بهصورت تماموقت از نزدیکترین دستگاه
هوشمند شــخصی در دسترس شهروندان
قرارگرفته است.
مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان بهار
در پایان با اشــاره به اینکه شرکت آب و
فاضــاب اســتان همدان و امــور آب و
فاضالب شهرســتان بهار مفتخر است در
ســال جاری عالوه بر کســب رتبه برتر
دســتگاههای خدماتی در جشنواره شهید
رجایی (ارزیابی استانی) ،موفق به دریافت
تقدیرنامه از فرماندار محترم شهرستان در
ارائه خدمات به شهروندان شهرستان بهار
گردیده ،اظهار امیــدواری کرد :اداره امور
آب شهرســتان بهار امیدوار است در کنار
موارد ذکر شده بتواند خدمتگزار خوبی
برای شهروندان شهرستان بهار نیز باشد.

Y K

3
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آمار واحد شهرسازي دوازده ماهه سال 1397

شهردار بهار:

گام های عمرانی شهرداری بهار در خدمت به مردم
شهردار بهار در گفتوگو با خبرنگار همدان پیام گفت :یکی از رسالت های مهم شهرداری ها ایجاد زیرساخت ها در راستای توسعه یکپارچه شهر و توجه
به مناطق کمتر توسعه یافته و توازن منطقه ای است.
حسن رمضانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت افزود :شهرداری بهار جهت پیشرفت شهرستان اقدامات بسیار موثر و
قابل توجهی انجام داده که برای آگاه سازی و اطالع رسانی مردم شریف بهار به مهم ترین این اقدامات در زیر اشاره می شود.
 -1رسيدگي و نظارت بر نظافت سطح شهر(محدوده)
 -2رســيدگي به وضعيت نظافت و روشنائي پارکها
و ميادين
 -3خطکشي خيابانها و سرعتگيرها
 -4پاکسازي حريم جاده از نخاله و زبالههاي تخليه
شده در بخش حوزه استحفاظي شهر
 -5تعميــر ســرويسهاي بهداشــتي و تجهيز آن به
ملزومــات در ورودي و خروجي شــهر و پارکهاي
سطح شهر
 -6آماده کردن نمازخانههاي ورودي و خروجي شهر
برای اسکان مسافران
 -7تنظيف تابلوهاي راهنماي مسيرها ،خيابانها ،مراکز
عمومي و راهنمای گردشگری
 -8کنترل وضعيت خدماتدهي جايگاه ســي ان جي
شهرداري
 -9رنگآميزي و تعمير ســطلهای ســطح شــهر و
شستوشوي سطلهای زباله
-10آذينبندي خيابانها و ميادين سطح شهر با ريسه
و پرچم به مناسبتهاي مختلف
 -11رنگآميزي تيرچراغ برق پارکها و جداول سطح
شهر
 -12شستوشــوي ماشينهاي حمل زباله بهصورت
روزانه در جايگاه حمل زباله
 -13جمعآوري نخاله هاي ساختماني در سطح شهر
بيــش از  8000تن بهصورت هفتگــي و حمل آن به

فعالیتهای عمرانی
سال 1397
پروژه خرید ،حمل ،قیرپاشــی و پخش مکانیکی
آســفالت در جاده قدیم کردستان و باند کندرو بلوار
باهنر به مقدار  3532تن که هزینهای بالغ بر  6میلیارد
و  500میلیون ریال در برداشته است.
■ پروژه خرید ،حمل ،قیرپاشــی و پخش دستی
و مکانیکــی آســفالت در محــدوده بازآفرینی
پایــدار شــهری و معابر اصلی شــهر از جمله
کوچــه انتهای نواب ،کوچههای کنار اســتخر،
کوچه گلبــرگ  ،1کوچه شــهید بهرامیدلیر و

جايگاه نخاله شهرداري
 -14نصب و تعمير و اصالح پلهاي ســطح شهر در
 15نقطه
 -15اليروبــي کانالهاي ســطح شــهر (محمدآباد،
نهالستان ،خيابان شکوفهها)
 -16شستوشوي جويها و زير پلها در سطح شهر
بهصورت هفتگي
 -17اتالف سگهاي ولگرد در سطح شهر که موجب
سلب آسايش شهروندان شده
 -18جلوگيري از ســاخت و ســازهاي غير مجاز و
اخطاريههاي صــادره و هدايت مالــکان جهت اخذ
مجوز به شهرداري
 -19برخورد با سد معبر و دستفروشان و وانتبارها
در سطح شهر
 -20برخورد با متکديان در سطح شهر
 -21کنترل مجوزهاي حفاري و جلوگيري از حفاري
هاي غيرمجاز
 -22برخورد قانوني با عشــاير و ايالت و جمعآوري
چادرهاي نصب شده در داخل شهر
-23کنترل بازار روز و ساماندهي آنها
 -24اخطار و خاکبــرداري  30مورد امالک قديمي
که در حال ريزش بودند و احتمال خطر وجود داشت
 -25برخــورد قانوني با رانندگان متخلف که اقدام به
تخليه نخاله در حريم شهر میکنند
 -26مدیریت و نظارت بر امور آرامستان

 -27نصب المانهاي متنوع در بلوار باهنر
-28نصب ميله پرچم در ورودي و خروجی شهر بهار
به تعداد  35عدد
 -29نصب نماد نوروزي(هفت سين) در ميادين سطح
شهر
-30نصب  10عدد ســطل زباله در بلوار ورودي شهر
و ميدان شهرداري
 -31نصب وسايل بازي در پارک ورودي شهر
 -32تأمين چراغ هاي روشنايي در ميادين سطح شهر
 -33اصالح ،مرمت و بازسازي نقاط حادثه خيز
 -34نصب عکسهاي شــهدا در بلوار کشاورز برای
نخستین بار
 -36نصب چراغهاي راهنما در سطح شهر
 -38بازگشــايي معابر بلوار بسيج ،بلوار باهنر ،پارک
ترافيک
 -39انجام بيش از  250پايه روشنايي در معابر ،خيابان
ها ،پارک ها ،پارک ترافيک ،ميدان شــهرداري ،پارک
الله ،پارک فرهنگيان
 -40برطرف کردن  70درصد از آبگرفتگيهاي سطح
شهر با لولهگذاري و جدولگذاري
 -41سامان دادن بنرهاي تبليغاتي در سطح شهر
 -42انجام امور فضای سبز پیش از عید
 -44هرس درختان در پارک الله و سطح شهر
 -45انجام امور عمرانی (پیادهروسازی ،برطرف نمودن
دستاندازها به وسیله جالیز)

 -46مناسبسازی برای سهولت جانبازان و معلوالن و
سالمندان در نقاط مختلف شهر
 -47کفســازی و بهینهســازی محوطــه نمازخانه
پلیسراه
 -48برگزاری جلســات آموزشی برای کارگران
خدمــات شــهری در جهــت ارتقاء ســامت
کارگران
 -50رنگ آمیزی مبلمان شهری
 -51برنامه ریزی برای کارگران در زمان بحران ،برف
و باران و آبگرفتگی
 -53انجام امور تنبیهی و تشویقی برای کارگران( شامل

منشــعبات ،کوچه هدایت و ...به مقدار 4000
تن کــه هزینهای بالــغ بر  5میلیــارد ریال در
برداشته است.
■ پروژه خرید ،حمل ،قیرپاشــی ،لکهگیری و پخش
دستی یکنواخت آسفالت در معابر سطح شهر از جمله
محلههای حسنآباد و محمدآباد ،به مقدار  2200تن
که تاکنون هزینهای بالــغ بر  2میلیارد و  700میلیون
ریال در برداشته است.
■ پروژه خرید و حمل مخلوط و بیس به مقدار 6000
تن برای زیرســازی معابر سطح شهر از جمله معابر
مشــاغل مزاحم شــهری و معبر منتهی به کمربندی
محمدآباد و ...با ماشــینآالت شهرداری که هزینهای
بالغ بر  700میلیون ریال در برداشته است.
■ پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر بهار از جمله

خیابانهای شــهید یگانهراد و فرهنــگ به صورت
نهری ،خیابان طالقانی و مشــاغل مزاحم شــهری به
صورت کانیوا ،کوچه ســحر به صورت کتابی و چند
مورد لکهگیــری ،بانضمام خرید جداول که هزینهای
بالغ بر یک میلیارد ریال در برداشته است.
■ پروژه خرید موزائیک برای پیادهرو ســازی معابر
با مشــارکت مردمی که  1400متــر مربع موزائیک
خریداری شــده و هزینهای بالغ بر  160میلیون ریال
در برداشته است.
■ پروژه پیادهرو ســازی خیابان امــام خمینی (ره) با
ســنگ گرانیت و خیابان طالقانی با موزائیک که بالغ
بر  2میلیارد و  100میلیون ریال برای خرید ســنگ و
اجرای پیادهرو هزینه شده است.
■ پــروژه جدولگذاری خیابان امــام خمینی (ره) با

ســنگ گرانیت که هزینهای بالغ بر  900میلیون ریال
در برداشته است.
■ پروژه محوطهســازی و تأمین روشــنایی مجتمع
تجاری  48واحدی شــهرداری واقع در ابتدای جاده
سنندج که هزینهای بالغ بر  2میلیارد ریال در برداشته
است.
■ پروژه محوطهســازی و جداســازی آب شرب از
فضای ســبز در رفوژ میانی بلوار  85متری کشاورز
روبهروی جزیره شــادی که هزینــهای بالغ بر 500
میلیون ریال در برداشته است.
■ پروژه جدولگذاری کوچه میهن و حکمت از نوع
کتابی که هزینهای بالغ بر  260میلیون ریال در برداشته
است.
■ پروژه ساماندهی مرقد آیتا ...بهاری که برای خرید

فعالیتهای عمرانی  5ماهه
نخست سال 1398
پــروژه خرید ،حمل ،قیرپاشــی و پخش دســتی و مکانیکی
آســفالت ،ادامه قرارداد ســال  97در معابر ســطح شهر از جمله
کوچههای ســحر و عیوضی ،لکهگیری در معابر اصلی سطح شهر
از جمله بلوار باهنر ،بلوار شــهید بهشــتی ،بلوار آیتا ...بهاری،
بلوار کشــاورز و خیابان یگانه را که هزینــهای بالغ بر  2میلیارد

ریال در برداشته است.
■ پروژه خرید ،حمل ،قیرپاشی و پخش دستی و لکهگیری آسفالت در
معابر سطح شهر بهار از جمله کوچه شهیدان حسینی و لکهگیریهای
متفرقه در ســطح شهر که هزینهای بالغ بر یک میلیارد و  200میلیون
ریال در برداشته است.
■ پروژه خرید و اجرای مکانیکی آسفالت در معابر سطح شهر بهار از
جمله باند کندرو و بلوار کشــاورز ،میدان حر ،انتهای خیابان فدائیان
اســام ،بلوار باهنر ،بلوار آیتا ...بهاری ،بلوار بســیج ،میدان شهدا،
خیابان شــهید حسنی ،خیابان شهید ســلیمانی ،کوچه شهید غفاری،

ردیف

شرح موارد

تعداد

1

صدور پروانه ساختمانی

 47فقره

2

صدور گواهی پایانکار ساختمانی

 31فقره

3

مجوز تمديد پروانه ساختماني

 9فقره

4

صدور عدم خالف

 5فقره

5

صدور گواهی ساخت ساختمانی

 8فقره

6

مجوز اصالح پروانه ساختمانی

 45فقره

7

استعالم از ادارات درباره صدور مجوز
ساخت و ساز

 68فقره

8

کنترل و تایید نقشههای ساختمانی و
ارسال آن به واحد درآمد

 55فقره

9

صدور دستور نقشه ساختمانی

 52فقره

10

ابالغ گزارشات مهندسان ناظر و تخلفات
احتمالی به پلیس ساختمانی جهت پیگیری
و اقدام

 106مورد

11
12
13

14

15
16

کوچه شــهید رنجبر و کافی که هزینهای بالغ بــر  9میلیارد ریال در
برداشته است.
■ پروژه نصب  8مورد ســرعتگاه مصوب شورای ترافیک شهرستان
در بلوار بسیج که هزینهای بالغ بر  240میلیون ریال در برداشته است.
■ پروژه پیادهرو سازی در ابتدای خیابان 17شهریور ،خیابان فرهنگ و
خیابان فروردین در مساحتی بالغ بر  1400متر مربع که یک میلیارد و
 230میلیون ریال هزینه در برداشته است.
■ پروژه جدولگذاری و پیادهرو سازی خیابان شهید مدرس و شهید
رجایی که تاکنون هزینهای بالغ بر  500میلیون ریال در برداشته است.

زیارت کربال ،بازدید از غار علیصدر و اضافهکاری)
 -54ایجاد سنگ قبر در واحد نقلیه برای نخستین بار
 -55بازگشایی پارکینگ آقدروازه و مرقد
 -56تسهیل در امور رفت و آمد زوار در مرقد آیتا...
بهاری
 -57کمکرســانی و امداد به مردم در زمان بارندگی
و بحران
 -58برخــورد با افرادی که پســاب منازل خود را به
سطح خیابان ها رها میکنند
 -59ساماندهی کارگران فصلی
 -60ایجاد میادین تنظیم بازار در شب عید
مصالح  200میلیون ریال هزینه شده است.
■ پروژه ســاماندهی ورودی شهر از سمت همدان
شــامل مخلوطریــزی ،احداث ســکوی نشــیمن،
آســفالتریزی و تأمین روشنایی که هزینهای بالغ بر
 600میلیون ریال در برداشته است.
■ آســفالتریزی معابر کناری مجتمع مسکونی 64
واحدی فرهنگیان به مقدار  400تن که هزینهای بالغ
بر  1میلیارد ریال در برداشته است.
■ پروژه احداث کانال دفع آبهای ســطحی پیرامون
میدان آزادگان که تاکنون هزینــهای بالغ بر 1میلیارد
ریال در برداشته است.
سرجمع هزینه  16مورد ذکر شده در مدت  12ماهه
ســال  1397بالغ بر  24میلیــارد و  620میلیون ریال
میباشد.

■ پروژه ســاخت دیوار پیرامونی پارک بانوان شهر بهار واقع در بلوار
بسیج که تاکنون هزینهای بالغ بر یک میلیارد ریال در برداشته است.
■ پروژه ساماندهی مبادی ورودی شهر و ساماندهی رفوژ میانی بلوار
کشاورز که تاکنون هزینهای بالغ بر  600میلیون ریال در برداشته است.
■ پروژه زیرسازی معابر سطح شهر از جمله در باند کندرو بلوار باهنر،
انتهای 16متری استخر و آمادهسازی محل ساخت پارکهای بانوان و
نوبهار که هزینهای بالغ بر  150میلیون ریال در برداشته است.
سرجمع هزینه  9مورد ذکر شده در مدت  5ماهه نخست سال 1398
بالغ بر  15میلیارد و  920میلیون ریال میباشد.

17
18

نقشهبرداری و تهیه کروکی از امالک و
ابنیه سطح شهر و حریم
تطبیق کروکی امالک و ابنیه با نقشه
طرحهای جامع و تفصیلی
مشارکت با واحد عمران درباره
نقشهبرداری ،پیمایش و پیادهسازی
برخی پروژههای عمرانی

بازدید و کارشناسی امالک و ابنیه سطح
شهر با توجه به وضعیت آن در طرح
جامع و تفصیلی (کاربریها ،معابر و
ضوابط) و گزارش آن

بازدید و کارشناسی امالک و ابنیه سطح
شهر و مطابقت آن با مجوزهای صادره
جهت ملک و اعالم گزارش تخلفات
احتمالی به کمیسیون ماده 100
تعداد آراء صادر شده کمیسیون ماده
صد

پاسخ استعالم ادارات (شامل بانکها،
دفاتر اسناد رسمی ،آژانسهای مسکن
و)...
تشکیل پرونده جهت متقاضیان (اخذ
پروانه ساختمانی ،دیوارکشی ،تغییر
کاربری ،تفکیک و)...

 410مورد
 162مورد
 29مورد

 320مورد

 1361مورد
 277مورد
 1371مورد
 253فقره

آمار واحد شهرسازي پنجماهه نخست سال 1398
ردیف

شرح موارد

تعداد

1

صدور پروانه ساختمانی

 49فقره

2

صدور گواهی پایانکار ساختمانی

 9فقره

3

مجوز تمديد پروانه ساختماني

 4فقره

4

صدور عدم خالف

-

5

صدور گواهی ساخت ساختمانی

 28فقره

6

مجوز اصالح پروانه ساختمانی

 2فقره

7

استعالم از ادارات درباره صدور مجوز
ساخت و ساز

 79فقره

8

کنترل و تایید نقشه های ساختمانی و ارسال
آن به واحد درآمد

 70فقره

9

صدور دستور نقشه ساختمانی

 79فقره

10

ابالغ گزارشهای مهندسان ناظر و تخلفات
احتمالی به پلیس ساختمانی جهت پیگیری
و اقدام

 96مورد

11

نقشهبرداری و تهیه کروکی از امالک و ابنیه
سطح شهر و حریم

200مورد

12

تطبیق کروکی امالک و ابنیه با نقشه طرح
های جامع و تفصیلی

 92مورد

13

مشارکت با واحد عمران درباره نقشهبرداری،
پیمایش و پیادهسازی برخی پروژه های
عمرانی

 20مورد

14

بازدید و کارشناسی امالک و ابنیه سطح
شهر با توجه به وضعیت آن در طرح جامع
و تفصیلی (کاربریها  ،معابر و ضوابط) و
گزارش آن

220مورد

15

بازدید و کارشناسی امالک و ابنیه سطح شهر
و مطابقت آن با مجوزهای صادره جهت ملک و
اعالم گزارش تخلفات احتمالی به کمیسیون
ماده 100

750مورد

17

پاسخ استعالم ادارات (اعم از بانک ها ،دفاتر
اسناد رسمی ،آژانس های مسکن و)...

820مورد

18

تشکیل پرونده جهت متقاضیان (اخذ پروانه
ساختمانی ،دیوارکشی ،تغییر کاربری ،تفکیک
و) ...

148فقره

رئیس شورای اسالمی بهار می گوید

دعوت از سرمایه گذاران بومی
رئیس شــورای اســامی بهار در نشســت خبری که به
مناســبت هفته دولت برگزار شــد ،ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شــهیدان رجایی و باهنر با اشاره به برگزاری جلسات
متعدد کارشناسان و ســرمایهگذار مسکن مهر والیت ،گفت:
با پیشــرفت  ۹۰درصدی این پروژه ،این واحدها به زودی به
مالکین واگذار می شود.
حسین فیضالهی از سرمایهگذاران به ویژه سرمایهگذاران بومی
جهت پیشــرفت شهرستان در قسمت های مختلف دعوت به
همکاری نمود و عنوان کرد :شهرداری و شورای شهر حمایت
همه جانبه خود را از سرمایهگذاران اعالم می کنند.
وی افزود :با توجه به مذاکراتی که با مدیر کل ارشــاد اسالمی
انجام گرفت بزودی خبرهای مسرت بخشی در بخش فرهنگی
برای جوانان عزیز شهرستان خواهیم داشت.
فیضالهی گفت :یکی از طرح های در دست اجرا طرح نیروگاه

C M

خورشیدی با زمینی به مساحت  ۲۴هکتار می باشد که آمادگی
قرارداد با سرمایه گذاران را دارد.رئیس شورای شهر بهار افزود:
اقدامات ما در طی این  22ماه در مســیر پیشرفت بهار بوده و
این پیشــرفت مستزم وجود زیرساختهایی در شهر است که
تالشمان این بوده که زیرساخت ها در اولویت قرار گیرد.
وی تدوین طرح گردشگری محور بهار -اللجین را از مهمترین
برنامه های پیش رو دانســت و در ادامه سال  98و  97را سال
نهضت پیادهرو ســازی در شــهر بهار عنوان کرد و گفت10 :
هزار متر مربع پیادهرو سازی و  13هزار تن آسفالت ریزی در
سطح معابر انجام خواهد شد که تا پایان فصل کاری کار ادامه
خواهد داشت.
وی از ساخت پارک  3000متری در ورودی شهر بهار و روبه
روی مســکن مهر خبر داد و گفت 18 :هکتار زمین در اختیار
شــهرداری قرار گرفته و بخشی از این زمین به ساخت پارکی

در ابتدای شــهر اختصاص داده خواهد شد .همچنین از سال
بعد اهتمام جدی برای انتقال مشاغل صنعتی به خارج از شهر
را خواهیم داشــت و افراد برای ساخت و تجهیز کارگاه های
صنعتی خود در این قســمت می توانند اقدام کنند چه بسا که
تخفیفات خوبی نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است.
فیضالهی از دیگر اقدامات شــورای شــهر را محوطه سازی
مجتمع ســتاره ایرانیان ،احداث و تجهیــز پارک های محلی،
تکمیل فاز اول پارک بانوان در فضایی به وســعت  3000متر
مربع ،ساماندهی و دیوارکشی آرامستان و آماده سازی زیرگذر
نهالســتان بیان کرد .وی در ادامه از پیگیری ساخت درمانگاه
تامین اجتماعی خبر داد و گفت :قرارداد برای ساخت درمانگاه
بسته شده و به زودی کار ساخت آغاز می شود.
وی همچنین از دیدار اعضای شورای شهر با مدیر کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی اســتان و همچنین مدیر کل جهاد کشاورزی

خبر داد و گفت :پیگیر بیمه خبرنگاران و هنرمندان شــدیم و
همچنین پیشنهاد برگزاری جشنواره سیب زمینی در شهرستان
بهار در پائیز امسال را داده ایم و به دنبال برگزاری این جشنواره
هستیم.
رئیس شــورای شهر بهار حمایت از مشاغل خانگی را یکی از
برنامه های شورا عنوان کرد و گفت :مشاغل خانگی همچون
فرشــبافی ،خیاطی و رشته بری از مشاغلی هستند که به دنبال
توسعه آن در بهار هستیم و از مراکز مرتبط حمایت های الزم
برای آنها را جذب می کنیم.
وی در پایان به جابه جایی شهردار رمضانی از بهار اشاره کرد
و ضمن تشــکر از زحمات شــهردار رمضانی گفت :به دلیل
نزدیک شدن ایام بازنشستگی شهرداری رمضانی با انتقال وی
به همدان موافقت کردیم و هم اکنون به دنبال یک نیروی بومی
خالق و متفکر برای شهرداری هستیم.
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رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خبر داد

رئیس سازمان تأمین اجتماعی شعبه بهار خبر داد:

آموزش  150هزار نفر ساعت
در پنج ماهه نخست سال

مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان
بهار در پنج ماهه نخســت سال جاری با ارائه
بیش از  150/000نفرساعت آموزش در مراکز
ثابت شــهری (خواهران و برادران) ،تیم های
ســیار شهری و روستایی ،زندان و پادگان های
نظامی نقش موثری در تربیت نیروی کار ماهر
با قابلیت بهکارگیری در بخش تولید ایفا کرده
است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان
بهــار با بیان اینکه ســهم مرکــز آموزش فنی
و حرفــه ای بــرادران شهرســتان بهار حدود
 100/000نفر ساعت آموزش است که مهمترین
جامعه هدف این آموزش هــا را افراد جویای
کار تشــکیل می دهند ،اظهار داشت :شاغلین
در بخش های مختلف صنعت و خدمات یکی
دیگر از مخاطبین آمــوزش های مرکز برادران
می باشند که با هدف ارتقاء مهارت به این مرکز
مراجعه نموده و بیش از  13/000نفر ســاعت
آموزش دریافت کردهاند.
فرهــاد اکبری با اشــاره به اینکه ســربازان
وظیفه ،مددجویــان کانون اصالح و تربیت،
دانــش آمــوزان و دانشــجویان نیز بخش
دیگری از مهــارت آموختگان مرکز آموزش
فنــی و حرفه ای بــرادران این شهرســتان
هســتند که متناســب با نیازهای آموزشــی
تحت آمــوزش های الزم قــرار گرفته اند،
گفــت :مرکــز آمــوزش فنــی و حرفه ای
خواهران شهرســتان بهار نیز با آموزش بیش
از  50/000نفر ساعت آموزش ،سهم مهمی
در آموزش و اشــتغال زنان این شهرســتان

بهویژه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
نهادهای حمایتی داشته است.
وی ادامه داد :تا آغاز ســال  98تنها یک کارگاه
بازار محــور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای
شهرســتان بهار فعالیت داشــت که به آموزش
میناکاری روی ســفال مشغول بوده و همچنان
در این زمینه فعالیت می کند .با توجه به نقش
کارگاه های بازار محور در تلفیق موثر آموزش
و اشــتغال ،این مرکز با تالش مداوم موفق به
افزایش کارگاه های بازار محور در دو رشــته

صنایع پوشــاک (با همکاری تولیدی پوشاک
دیبــا) و تولید مصنوعات فلــزی (با همکاری
بخش خصوصی) شد که امیدواریم با استقبال
خوب مردم این شهرستان شاهد اشتغال تعداد
بیشــتری در این واحدهای تولیدی -آموزشی
باشیم.
اکبری با بیان اینکه به منظور استفاده حداکثری
از امکانات موجود در ادارات شهرســتان و هم
افزایی و همکاری موثــر ارگان های مرتبط با
موضوع اشــتغال ،احداث گلخانــه تولیدی-

رئیس اتاق اصناف شهرستان بهار می گوید

گرانفروشی
تقلب و درج نکردن قیمتها
در صدر تخلفات
رئیس اتاق اصناف شهرســتان بهار جهت ساماندهی واحدهای صنفی فاقدین پروانه کسب در سطح شهرستان
بهار و بخشهای اللجین و صالحآباد اقدام به بازرسی از واحدها نموده که تقریبا  500واحد در اجرای مادتین  27و
 28قانون نظام صنفی بازرسی شده است.
محمد همایونی گفت :در حوزه برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار اصناف با استناد به اجرای
ماده  14آییننامه اجرایی ماده  12قانون نظام صنفی  3دوره آموزش در محل کانون میعاد شهرستان بهار با تعداد 250
نفر از متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب برگزار شده است.
وی افزود :همچنین در حوزه برگزاری جلسات موفق به برگزاری دوازده جلسه هیأت رئیسه و چهار اجالس روسای
اتحادیههای صنفی شهرستان بهار گردیده و در حوزه نظارت و بازرسی تعداد کل بازرسیها در سطح شهرستان بهار
و بخشهای اللجین و صالحآباد  1839فقره بازرسی صورت گرفته که تعداد پروندههای متشکله  154فقره و تعداد
شکایات مردمی  125فقره بوده که ارزش ریالی کل تخلفات  205میلیون و  605هزار ریال بوده که بیشترین تخلفات
مربوط به گرانفروشی ،تقلب و درج نکردن قیمتها میباشد.

بخشودگی جرائم
کارگا ه های خوش حساب

آموزشــی با همکاری اداره بهزیستی شهرستان
به نتیجه رســیده است و به زودی شاهد نتایج
مثبت آن خواهیم بود ،گفت :ریاست و کارکنان
این مرکز با امید به خدا و تکیه بر داشــته ها و
سرمایه های مادی و معنوی خود تالش میکند
در ماه های آینده نیز گام های بلند و موثری در
راستای خدمت رسانی به ملت عزیز و شریف
شهرســتان بهار بردارد و رســالت خود را در
تربیت نیروی کار ماهر به بهترین شکل ممکن
به انجام رساند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی شعبه بهار
ضمن تبریک هفته دولــت گفت :به  ۲هزار
و  ۵۵۷نفر از مســتمری بگیران بازنشســته،
بازمانده و از کار افتاده مبلغ  ۳۳میلیارد ریال
به صورت ماهیانه پرداخت شده است.
محمدرضا هاشمیفرید اضافه کرد :پرداخت
ماهانه تعهــدات کوتاه مــدت (غرامت ایام
بیماری و بارداری کمــک ازدواج ،دندان و
عینک) مبلغ  ۲میلیــارد و  ۹۰۰میلیون ریال
بوده است.
وی به مســتمری بگیران بیمه بیکاری اشاره
کرد و گفت :میانگین هزینههای پرداختی به
مقرری بگیــران بیمه بیکاری در هر ماه مبلغ
یک میلیارد و  ۶۳۰میلیون ریال است.

هاشــمیفرید اعالم کرد :مطالبــات معوق
ســازمان تامیــن اجتماعــی شــعبه بهار از
کارگاهها  ۵۰میلیارد و  ۲۶میلیون ریال است
و از کارفرمایــان انتظار میرود با پرداخت به
موقع حق بیمه بدهیهای خود این ســازمان
را در ارائــه خدمات مطلوب و شایســته به
بیمهشدگان یاری نمایند.
وی اذعان داشــت :تعداد بیمه شدگان اصلی
و تبعی تامین اجتماعی شعبه بهار  ۴۵هزار و
 ۶۰نفر میباشد.
وی ادامــه داد :تعداد  ۱۴هــزار و  ۳۶۰نفر
بیمه شدگان اصلی اعم از اجباری ،اختیاری،
مشــاغل آزاد کارگران ســاختمانی ،راننده،
خادمین مساجد میباشد.

رئیس ســازمان تامین اجتماعی شعبه بهار
اضافه کرد :تعداد دفترچههای درمانی صادره
و تامین اعتبار شــده در  ۵ماهه اول سال ۹۸
تعداد  ۳هزار و  650جلد است.
وی تعداد بازرسیهای انجام شده از کارگاهها
در سال جاری را  220فقره عنوان کرد.
وی از تقســیط بدهــی معــوق کارفرمایان
بدهکار بابت حق بیمه خبر داد و گفت :در 5
ماهه نخست امسال  106فقره تقسیط بدهی
معــوق کارفرمایان بدهــکار بابت حق بیمه
صورت گرفته است.
هاشــمیفرید افزود :تقســیط حق بیمه ایام
ســربازی  128نفر از بیمه شدگان در  5ماهه
نخست سال  98انجام شده است.

آموزش و پرورش اللجین پیشرو در فعالیت های
آموزشی و پرورشی
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان اللجیــن
ضمــن گرامیداشــت هفتــه دولــت بــا بیــان ایــن
مطلــب کــه تربیــت دانشآمــوزان باعــث تقویــت
بنیــان جامعــه مــی شــود ،عنــوان کــرد :آمــوزش و
پــرورش اللجیــن بــا برنامــه ریــزی هــای متنــوع
آموزشــی و پرورشــی ســعی در پیشــبرد ایــن هــدف
جامــع داشــته اســت.
تــوران ظرافتــی گفــت :کســب رتبــه هــای متفــاوت
آموزشــگاه هــا و دانــش آمــوزان ایــن شهرســتان
نشــان از بــرآورده شــدن ایــن هــدف در ســطح
شهرســتان را دارد.
وی در ادامه به تشریح این رتبه ها پرداخت.
■ کسب رتبه دوم کنکور سراسری در سال 97
■ کســب رتبه دوم جشنواره بازی های بومی محلی
پیش دبستانی
■ کســب رتبه سوم استان در بیشــترین نگهداشت
(درصد قبولی)
■ کســب رتبه چهارم در مســابقه آزمایشگاه علوم
تجربی متوسطه اول
■ کســب رتبه برتر نــوآوری در فرایند آموزش و
یادگیری درس ریاضی
■ کســب رتبه دوم گروه های آموزشــی منطقه در
مقطع متوسطه اول در بین مناطق  19گانه استان
■ کسب رتبه سوم جشنواره طراحی سئوال استاندارد
علوم و فنون پایه دوازدهم
■ برگزاری جشــنواره جابر بن حیان در ســطح کل
مدارس ابتدایی منطقه
■ کسب مقام سوم شطرنج متوسطه دوم ( دختران )
■ کسب مقام اول شطرنج در مقطع متوسطه اول
■ کســب مقام سوم استان مدرسه شــهید باهنر در
طرح دادرس
■ کســب مقام برتر بشر دوســتانه توسط آموزشگاه
شهید مدنی (طرح دادرس پسرانه)
■ کســب رتبه دوم در رشــته تکواندو توسط دانش
آموز دبیرستان شهید رجایی
■ طرح جشــنواره نوجوان ســالم برتر اســتانی در
قسمت کارکنان
■ کسب رتبه های برتر استان توسط تیم دو و میدانی
متوسطه اول دختران در قسمت انفرادی
■ کســب رتبه رسوم مســابقات علمی و تخصصی
دبیران تربیت بدنی و راهیابی به مسابقات کشوری
■ کســب مقام ســوم مســابقات کارکنان اداری در

جشنواره ورزشی بانوان
■ اجرای طرح ســاختار
قامتی در مدارس با تحت
پوشش قرار دادن بیش از
 600نفر از دانش آموزان
دوره ابتدایی و در صورت
لزوم ارجاع
■ کســب رتبه ســوم در
رشته سفالگری در حوزه
فرهنگی و هنری
■ کســب رتبه ســوم در
رشته معرق کاری
■ کســب رتبــه اول
مســابقات پرســش مهر
در رشــته خوشنویسی و
نمایشنامه نویسی
■ برگزاری جشن تکلیف
متمرکز برای بیش از 600
نفر از دانش آموزان
■ برگزاری همایش احلی
من العسل توسط مدارس
متوسطه اول و دوم شهر اللجین
■ دیدار با خانواده شهداء
■ ساماندهی دانش آموزان در بحث پیشتازان
■ حضــور فعــال در نمایشــگاه چهلمیــن ســالگرد
پیــروزی انقــاب اســامی بــا ارائــه دســتاوردهای
علمــی و فرهنگــی بــا هماهنگــی فرمانــداری
شهرســتان بهــار
■ کسب رتبه اول استان در برگزاری مانور سراسری
زلزله با پایلوت بودن مدرسه کاشانی اللجین
■ همــکاری در برگزاری همایش فرهیختگان محله
با دفتر امام جمعه شــهر اللجین در راستای تجلیل از
دانش آموزان برتر علمی ،ورزشی ،اخالقی و ...
■ کسب رتبه اول فرماندهان پایگاه ها در شهرستان
بهار مدرسه اندیشه اللجین
■ کمک به سیل زدگان استان گلستان و شیراز
■ کسب رتبه برتر شهرستان در حوزه کمیته صیانت
از حقوق شهروندی
وی در ادامــه به گزارش عملکرد این شهرســتان در
سال  97 -98پرداخت و افزود :در سال  98شهرستان
اللجین شاهد افتتاح طرح های متنوعی بوده که شرح
آن در زیر آمده است.

■ تجهیز نمازخانه مدارس و ســاماندهی مدارس در
سالتحصیلی 97-98
■ تهیه نقشه  uTmتمام مدارس و زمین های خیری
اهدایی توسط ارزیابی عملکرد منطقه اللجین
■ راه اندازی ســامانه پاســخگویی به شکایات در
سایت خبری اللجین
■ برگزاری بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه
ســاز با حضور خیرین منطقه و مســئوالن استانی،
شهرستانی و منطقه ای
■ افتتاح آموزشگاه خیری و ملی  7کالسه پورمختار
■ افتتاح آموزشــگاه خیری و ملی نصر  2کالســه
کوشک آباد
■ افتتاح آموزشــگاه خیری و ملی  4کالســه شهید
احدی
■ افتتاح پروژه آموزشگاه مرحوم سماوات در حسین
آباد کارخانه قند
■ شــروع پروژه چهار کالســه آموزشگاه نواب در
روستای دینارآباد
■ افتتاح آموزشــگاه حکمت ابتدایــی (غیر دولتی
پسرانه)
■ کلنگ زنی و پیشرفت فیزیکی چهل درصد مدرسه

الزهرای کارخانه قند
■ تجلیــل از خیرین شــاخص منطقه در بیســت و
یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز
■ تکمیل پروژه آموزشگاه شهید بهشتی و افتتاح آن
در هفته دولت 98
■ دعوت از مسئوالن ادارات دولتی و حضور آنان در
جلسات آموزش خانواده
■ برگزاری همایش حجاب و عفاف
■ برگــزاری همایــش کســب و کار بــا همــکاری
پــارک علــم و فنــاوری بــا عنایــت بــه ســال رونــق
تولیــد
■ دعوت از معاون محترم پشــتیبانی استان با حضور
مســئوالن منطقه ای در مجمــع خیرین جهت تغییر
کاربری فضاهای آموزشی
■ توزیع اقالم لــوازم التحریر به دانــش آموزان بی
بضاعــت به ارزش  15میلیون تومان از طریق خیرین
منطقه اللجین
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان اللجین در پایان
ابراز امیدواری کرد با مســاعدت مسئوالن و همیاری
اولیای دانش آموزان بتوانیم جامعه ای پویا و ســالم
داشته باشیم.

Y K

5

ويژههفته دولت-شهریور1398

 4پر و ژ ه مر کز خد ما ت
جا مع سال مت بهر ه بر د ا ر ی شد
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان
بهار از بهرهبرداری رســمی  4عنوان پروژه
مرکــز خدمات جامع ســامت شــهیدان
وزیری شــهر بهار ،مراکز جدیداالحداث
خدمات جامع سالمت شبانهروزی اللجین
و صالحآباد و خانه بهداشــت رسولآباد با
اعتبار  4میلیــارد و  700میلیون تومان در
هفته دولت سال  98خبر داد.
دکتر محمد بهنشان ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک فرا
رسیدن هفته دولت با اشاره به ساختارهای
بهداشــتی و درمانی شهرستان گفت :ستاد
شبکه بهداشــت و درمان شهرستان بهار،
ستاد مرکز بهداشت مشــتمل بر  15مرکز
خدمات جامع سالمت 48 ،خانه بهداشت
و  19روســتای قمر ،بیمارستان جدید 85
تختخوابی آیتا ...بهاری به انضمام کلینیک
امیــد ،یک پایــگاه مرکــزی فوریتهای
پزشــکی و  3پایــگاه جــاده ای اللجین،
همه کسی و حسن قشالق از ساختارهای
بهداشتی شهرستان بهار است.
وی با بیان اینکه پرســنل بخش ســامت
شهرســتان شامل ســتاد شــبکه و مرکز
بهداشــت ،مراکز خدمات جامع ســامت
و خانه های بهداشــت ،بیمارستان آیتا...
بهاری و فوریتهای پزشــکی شهرســتان
بیــش از  450نفــر هســتند کــه درحال
خدمترســانی به مردم شریف شهرستان
میباشند ،گفت :پایگاههای سالمت در این
شهرستان شــامل  20نفر مراقبین سالمت

شهری بوده که حدود  28745هزار نفر از
جمعیت شهر بهار را تحت پوشش خدمات
خود دارد.
بهنشــان ضمــن تقدیــر و تشــکر از
زحمــات مســئوالن و کارشناســان دخیــل
در حــوزه عمرانــی بخــش ســامت
شهرســتان اظهــار داشــت :بــه مــدد
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت و
گشــایشهای مالــی صــورت گرفتــه از
ســوی دولــت طــی ســالهای گذشــته،

پــروژه هــای متعــدد عمرانــی در ســطح
شهرســتان تعریــف و اجــرا شــد کــه
بــا همــت و پیگیــری جمعــی مســئوالن
اســتانی و شهرســتانی بــه ثمــر رســیدند.
وی بــا اشــاره بــه حجــم بــاالی ســاخت
و ســاز در ســالهای گذشــته در ســطح
شهرســتان اظهــار داشــت :بــرای ســاخت
و تجهیــز بیمارســتان جدیــد  40میلیــارد
تومــان و جهــت انجــام ســایر پروژههــا
بیــش از  15میلیــارد تومــان در ســطح

شهرســتان هزینــه شــده اســت کــه در
حــوزه عمــران بهداشــت و درمــان
شهرســتان بهــار بینظیــر و زیــر بنــای
حرکتــی عظیــم در حــوزه ســامت اســت.
بهنشــان ادامه داد :از پــروژه های به ثمر
رســیده در سالهای گذشــته می توان به
(مرکز خدمات جامع ســامت مهاجران،
پایگاه فوریــت اللجین ،خانه بهداشــت
روستاهای مالکاشتر ،خلیلکرد ،حسامآباد،
اختاچی ،آبرومند ،زاغه ،رسولآباد ،میهمله،

ضريب اشغال تخت

239

78

40

تعداد زايمان طبيعي

پرلوک ،آبرومند ،بیخطر سازی زبالههای
عفونی ،توسعه بلوک زایمانی ،کلینیک ویژه
امید ،مراکز خدمات جامع سالمت پهنهبر،
دستجرد ،حسینآباد آشوری ،کارخانه قند،
شــهیدان وزیری بهار ،اللجین و صالحآباد
و انبار داروئی ،هتلینگ بیمارســتان سابق،
تعمیــرات کلی و بهســازی مراکز و خانه
های بهداشت اشاره کرد.
وی گفــت :پــروژه بیمارســتان جدیــد
آی ـتا ...بهــاری نیــز در ایــام دهــه فجــر
ســال گذشــته بــا حضــور معــاون اول
رئیــس جمهــور افتتــاح شــد و مراکــز
خدمــات جامــع ســامت روســتای
ســیمین و شــهرک فرهنگیــان بهــار نیــز
در دســت ســاخت هســتند.
بهنشــان بــا بیــان اینکــه بــا بــه ثمــر
رســیدن پــروژه هــای عمرانــی ســاختار و
فضــای فیزیکــی حوزه ســامت شهرســتان
بهــار متحــول شــده و بــا انتقــال آزمایشــگاه
مرکــزی و دنــدان پزشــکی از مرکــز شــماره
 3بــه ســاختمان جدیــد شــهیدان وزیــری،
خدمــت رســانی واحدهــا بــه شــهروندان
و روســتائیان محتــرم در ایــن مــکان انجــام
میشــود ،گفــت :ســکوبندی آزمایشــگاه
مرکــزی بهــار نیــز در اســفند ســال گذشــته
 150میلیــون تومــان هزینــه شــده اســت
و در ســطح شهرســتان  6واحــد فعــال
دنــدان پزشــکی در بهــار ،اللجیــن ،صالــح
آبــاد ،مهاجــران ،حســن قشــاق و آبرومنــد
مشــغول خدمترســانی هســتند.

سال 97

تا تیر ماه 98
55.33

درصد زايمان طبيعي

76.84

75

درصد سزارين

23.16

25

67071

21686

72

تعداد سزارين

1250

تعداد مراجعين بستري-نفر

تعداد مراجعين به داروخانه-نفر

26

480

تعداد مراجعين به پاراكلينيك-نفر

27971

10863

مراجعين به پزشك اورژانس-نفر

77266

24880

تعداد مراجعين به كلينيك-نفر

خدمــات کلینیک امید بهار نیز با تخصص های ذیل
در حال انجام است.

کلینیک تخصصی امید:

عناوین و تعداد تخصص :داخلی( 2نفر) -زنان( 3نفر)-
قلب(در حال حاضر  2نفر) -سونولوژیســت (در حال
حاضر  2نفر)  -گوش،حلــق و بینی( 2نفر) -عفونی(1
نفر) -جراح عمومی( 2نفر) -روان ( 1نفر) -طب فیزیکی
و توانبخشی (در حال حاضر  1نفر) -اطفال ( 2نفر)

مرکز بهداشت:

شــاخص امید به زندگی نسبت به پیش از انقالب از 55
سال به  75سال و بیشتر افزایش پیدا کرده است.
به برکت ارتقاء شاخص های بهداشتی درمانی شاخص

39951

13477

مرگ و میر مادران باردار در شهرســتان به صفر رســیده
است.
شهرســتان دارای پوشــش  35درصدی سالمندان و 29
درصدی مراقبت میانســاالن ،پوشش 100درصد مراقبت
دانــش آموزان نوجوان و پوشــش  83درصدی مراقبت
بهداشتی و پزشکی جوانان می باشد.
حدود  30درصد مدارس شهرستان مروج سالمت هستند.
در حال حاضر شاهد پوشش  100درصدی واکسیناسیون
هستیم که شامل  14واکســن آبله ،سرخک ،کزاز ،سل،
فلج اطفال ،ســرخجه ،اوریون ،هپاتیت ب ،هموفیلوس،
آنفوالنزا ،سیاه سرفه ،دیفتری و مننژیت نیز به سربازان در
سطح شهرستان تزریق میشود.

97
میزان NMR

سه ماهه نخست
98

6/46

میزان IMR

9/95

میزان U5MR

11/94

تعداد مرگ مادر باردار

صفر

باروری کلی

1/96

میزان بروز بیماری تب مالت در صد هزار نفر

43

19

درصد شیوع فشار خون باال ( باالی  30سال )

8.37

9.05

درصد شیوع دیابت ( باالی  30سال )

3.84

3.92

درصد پوشش واکسیناسیون MMR

100

109

درصد پنتا واالن

97.3

96.8

برخورداری خانواده های روستایی از توالت بهداشتی

80/1

دسترسی خانوارهای روستایی به شبکه لولهکشی عمومی آب
جمعآوری و دفع فاضالب به روش بهداشتی توسط خانوارهای روستایی
جمعآوری و دفع زباله به روش بهداشتی توسط خانوارهای روستایی
جمعآوری و دفع فضوالت حیوانی توسط خانوارهای روستایی به روش بهداشتی
نتایج مطلوب آزمایشهای باکتریولوژیک در نمونه های آب آشامیدنی (شهری)
نتایج مطلوب آزمایشهای باکتریولوژیک در نمونه های آب آشامیدنی (روستایی)
نتیجه مطلوب آزمایشهای شیمیایی در نمونه های آب آشامیدنی شهری
نتیجه مطلوب آزمایشهای شیمیایی در نمونه های آب آشامیدنی روستایی

98/2
71
97
67/2
100

 100فصلی

96/5

 97/8فصلی

100

 100فصلی

88/9

 66فصلی

همچنین شهرستان دارای  119واحد شامل  47واحد صنعتی 15 ،واحدکارگاهی 30 ،واحد مشاغل خانگی 3،واحد سردخانه نگهداری مواد غذایی

و  16واحد عرضه محصوالت آرایشی بهداشتی میباشد که توسط واحد نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی شبکه بازرسی میشوند.
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رئیس بهزیستی:

پرداخت وام خوداشتغالی با اعتبار  6میلیارد
ریال در  5ماهه نخست سال

یکی از سازمانهایی که در چند سال گذشته رشد چشمگیری در
حوزه خدمات رسانی به بخش بزرگی از آحاد جامعه داشته ،سازمان
بهزیستی است که از تخصصیترین سازمانهای حمایتی میباشد و
در راســتای کمک به افراد دارای معلولیت ،زنان سرپرست خانوار،
فرزندان بی سرپرســت و بدسرپرست ،افراد آســیب دیده و یا در
معرض آسیب ،معتادان و اقشار نیازمند تالش میکند و دامنه فعالیت
آن بسیار گسترده میباشد.
رئیس اداره بهزیستی شهرســتان بهار با تبریک هفته دولت با اشاره
به اقدامات بهزیســتی شهرســتان در پنج ماهه نخست سال به افراد
تحت حمایت در ســطح شهرستان بهار اظهار داشت :پرداخت بیش
از  270قلم لوازم کمک توانبخشی به افراد دارای معلولیت از جمله
ویلچر بزرگسال و کوچکسال ،تشک مواج ،توالت فرنگی ،سمعک،
باطری ســمعک ،عصا ،تشک ویلچر ،ساعت گویا ،پرداخت لوازم و
وســایل بهداشــتی به بیماران ضایعه نخاعی ،پرداخت کمک هزینه
ارتوپد فنی به  12نفر جهت ســاخت بریــس و کفش طبی ،معرفی
به مراکز درمانی طرف قرارداد جهت انجام گفتاردرمانی ،کاردرمانی
و فیزیوتراپــی جهت تمام مراجعین به اداره در این مورد ،معرفی به
بیمارســتانهای دولتی طرف قرارداد جهت رایگان نمودن بخشی از
هزینههایی که باید توسط افراد پرداخت شود ،پرداخت کمک هزینه
شهریه دانشــجویان و دانش آموزان شهرستان ،کمک موردی جهت
تعمیر مســکن بــه  17نفر از افراد تحت حمایــت ،پرداخت کمک
هزینه تهیه مواد غذایی به بیمــاران  PKUو همچنین کمک هزینه
درمــان ،پرداخت کمک هزینه نگهداری در منزل و مراقبین خانگی،
پرداخت کمک هزینه تشــویقی بــه دانشــجویان و همچنین ارائه
خدمات تخصصی از طریق مراکز روزانه و شبانهروزی توانبخشی و
سالمندان از جمله اقدامات بوده است.
منوچهر نوروزی با اشاره به خدمات حوزه معاونت اجتماعی گفت:
برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی شامل کنترل خشم،
کنترل استرس ،خودآگاهی ،قدرت نه گفتن ،مدیریت استرس ،فرزند
پروری و ...برای  50نفر از افراد ،معرفی جهت دریافت اقالم مصرفی

با دوام جهت خانوارهای آســیب دیده از سیل در آغاز سال ،اجرای
طرحهای اجتماع محور در محلههای حاشــیه شــهر بهار ،تشکیل
گروه همیار رویــان بادیز بهار با محور فعالیت تولید گلهای زینتی
با پرداخت  300میلیون ریال به صورت کمک بالعوض برای  7نفر
از زنان سرپرست خانوار ،تشکیل گروههای خودیار از طریق برنامه
تأمین مالی خرد در روســتاها ،پرداخت بیمه روستایی و عشایری به
زنان سرپرســت خانوار روستایی به تعداد  116نفر و همچنین بیمه
زنان سرپرســت خانوار شــهری ،پرداخت مستمری به چندقلوها و
تشــکیل پرونده پشت نوبت برای  43کودک و پرداخت شیرخشک
به کودکان معلول نیازمند از جمله اقدامات بوده است.
وی با بیان اینکه در حوزه پیشــگیری نیــز اقدامات خوبی صورت
گرفتــه و با توجه به نگاه ســازمان در این مقوله که پیشــگیری کم
هزینهتر از درمان میباشــد ،اداره بهزیســتی نیــز توجه ویژهای به
پیشــگیری دارد ،افزود :با همراه نمودن مراکز غیردولتی NGO ،ها
و خیرین ســعی در کاهش معلولیتها و آسیبهای اجتماعی داریم
که از برنامههای این حوزه میتوان به برگزاری طرحهای پیشگیری
اجتماع محور از اعتیاد از جمله آموزش به بیش از  1050نفر در 10
محله شهری و  9محله روستایی و مهدکودک اشاره نمود و همچنین
آمــوزش زندگی خانواده به بیش از  650نفر در محالت شــهری و
روستایی بوده است.
نــوروزی ادامــه داد :آموزش پیش از ازدواج بــه بیش از  370نفر،
کمک به افراد معتاد بی بضاعت جهت بستری و ترک اعتیاد از طریق
پرداخت پرداخت یاری برگ ،برگزاری  10کارگاه آموزشی به مدت
 20ساعت برای  110نفر مخاطب ،برگزاری طرح مانا ویژه نوجوانان
 13تا  18ســال شهرســتان که هدف از این طرح مراقبت اجتماعی
از نوجوانان میباشــد با ارائه آموزش و توانمندسازی آنان از دیگر
برنامه های بهزیستی بوده است.
وی ادامه داد :اجرای طرح آمبلیوپی (تنبلی چشم) با هدف پیشگیری
از کم بینایی و نابینایی افراد در ســنین باالتر که در رده سنی کودکان
 3تا  6ســال در تمامی نقاط شهرستان حتی روســتاهای دورافتاده

انجام شد.
وی با اشاره به اینکه در پنج ماهه نخست تعداد  17نفر از افراد تحت
حمایت جهت دریافت وام خوداشــتغالی با اعتبار  6میلیارد و 500
میلیون ریال به بانک معرفی شــده اند ،گفت :با توجه به ابالغ اعتبار
در مراحل بعدی به افراد بیشــتری برای دریافت وام اشــتغال انجام
خواهد شــد و سازمان در بحث توانمندســازی افراد توجه ویژهای
دارد .همچنین با توجه به تفاهم نامه مشترک بهزیستی با بنیاد مسکن
و بســیج  5نفر برای ساخت مسکن و  13نفر برای تعمیر مسکن که
از بارندگی فروردین ماه ســال جاری منزلشان آسیب دیده بود در
دســتور کار قرار دارد و برای تعدادی از آنها کار آغاز شده و توسط
بسیج در حال انجام است.
نوروزی با اشــاره بــه اینکه از آغاز فعالیــت اورژانس اجتماعی
شهرســتان از سال  97اقدامات مؤثری در این مدت انجام شده و
با توجه به فعالیت مددکاران و روانشناســان مجرب در این مرکز
اقدامات به صورت تخصصی بوده و در راســتای کاهش آســیب
اجتماعی میباشــد ،بیان کرد :کارشناسان با اســتفاده از ظرفیت
مســاجد ،مدارس ،نمازجمعه و نشستها و همایشهای عمومی
آگاهســازی الزم در مورد فعالیت مرکــز و نحوه ارائه خدمات به
عموم را انجام دادهاند و بسیاری از افراد با  123آشنا شدهاند و به
صورت تلفنی (شماره  )123و حضوری با کارشناسان در ارتباط
هســتند و در صورت مشاهده مسائل ،مشکالت و موارد مشکوک
از جمله همســرآزاری ،کودک آزاری ،سالمند آزاری ،دختران یا
زنــان فراری از منزل ،زنان یا دختران بدسرپرســت ،مراتب را به
مرکز گزارش میکنند و تیم ســیار مرکز در اسرع وقت در محل
حاضر میشــوند و با ارائه مشــاوره و مداخله بــه هنگام بهترین
تصمیم و اقدامات انجام میشود.
رئیس اداره بهزیســتی شهرستان بهار با اشاره به گستره فعالیتها و
شرح وظایف بهزیستی گفت :امیدواریم با کمک تمامی افراد جامعه،
خیرین گرانقدر ،ســازمانهای مردم نهاد و مراکز غیردولتی بتوانیم
بهترین و با کیفیتترین خدمات را ارائه بدهیم.

بنیاد مسکن انقالب اسالمی حامی سیل زدگان
با پرداخت تسهیالت و هدایای مقام معظم رهبری
رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان بهــار بــا
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر و تبریــک
هفتــه دولــت بــا اشــاره بــه اینکــه از آغــاز ســال  1398در زمینــه
هــای اجــرای طــرح هــادی روســتایی ،ارائــه تســهیالت مقــاوم
ســازی و صــدور اســناد روســتایی و قیــر اعتبــاری بــه تشــریح
اقدامــات ایــن بنیــاد پرداخــت.
حســین ســماوات بــه بارندگــی شــدید فروردیــن مــاه ســال
جــاری در ســطح شهرســتان بهــار اشــاره و بیــان کــرد :بنیــاد
مســکن انقــاب اســامی بــا تشــکیل تعــداد هفــت اکیــپ
ارزیــاب در آغــاز گزارشــات واصلــه مبنــی بــر تخریــب تعــدادی
از ســاختمانها در اثــر بارندگــی بــه روســتاها و شــهرهای تحــت
پوشــش ایــن شهرســتان مراجعــه کــرده و از تعــداد  2500واحــد
مســکونی بازدیــد و خســارت وارده بــه تعــداد  1262واحــد
تاییــد شــد کــه از ایــن تعــداد  740واحــد احداثــی و تعــداد 522
واحــد نیــاز بــه تعمیــرات جزئــی گــزارش شــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه خســارات وارده و نیــاز
بــه کمــک و یــاری رســاندن بــه افــراد حادثــه دیــده در حــال
حاضــر ســتاد بازســازی مناطــق ســیل زده شهرســتان بهــار در
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی مســتقر شــده کــه بــا عنایــت
بــه کمــک و مســاعدت دولــت محتــرم ایــن ســتاد بازســازی
در حــال پرداخــت تســهیالت و کمــک هــای بالعــوض بــه
افــراد مذکــور مــی باشــد ،افــزود :بــه ازاء ســاخت هــر واحــد
مســکونی روســتایی مبلــغ  40میلیــون تومــان تســهیالت و
مبلــغ  10میلیــون تومــان کمــک بالعــوض احــداث و مبلــغ60
میلیــون تومــان کمــک بالعــوض اســکان موقــت و تعــداد 160
کیســه ســیمان (هدیــه رهبــری) رایــگان بــرای کســانی کــه طبــق
ضوابــط و مقــررات در حــال احــداث بنــا هســتند ،پرداخــت مــی
شــود .ســماوات ادامــه داد :بــرای هــر واحــد مســکونی شــهری
مبلــغ  50میلیــون تومــان تســهیالت و مبلــغ  12میلیــون تومــان
کمــک بالعــوض احــداث و مبلــغ  6میلیــون تومــان کمــک
اســکان موقــت (کــه ایــن مبلــغ  12میلیــون تومــان خواهــد
شــد ).و تعــداد  160کیســه ســیمان (هدیــه رهبــری) بــرای افــراد
حادثهدیــده شــهری کــه ســاختمان آنهــا تخریــب شــده در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
وی گفــت :الزم بــه ذکــر اســت ســتاد بازســازی شهرســتان بهــار
معــادل ســهمیه تســهیالت فعلــی در نظــر گرفتــه شــده کــه 352
واحــد تســهیالت مســکونی روســتایی و  26فقــره تســهیالت
احداثــی بــرای واحدهــای شــهری اســت موفــق بــه معرفــی
تمامــی افــراد بــه بانــک هــای عامــل و عقــد قــرارداد تقریبـ ًا 100
درصــد متقاضیــان بــا بانــک هــای عامــل شــده و در حــال حاضــر
تعــداد  342احــد موفــق بــه پیکنــی ســاختمان خــود و تعــداد
 262آرمارتــور بنــدی و تعــداد  261پــی ریــزی (شــناژ) و تعــداد

 182اســکلت ســاختمان و تعــداد  47ســقف ســاختمان هــای
جدیــد صــورت گرفتــه کــه تمامــی فعالیــت هــای مذکــور بــه
دســت خــود متقاضیــان و بــا مدیریــت ســتاد بازســازی شهرســتان
صــورت پذیرفتــه اســت.
ســماوات بــا بیــان اینکــه بنیــاد مســکن شهرســتان بهــار در زمینــه
اجــرای طــرح هــادی روســتایی (بهســازی) از تعداد  67روســتای
تابعــه شهرســتان تــا پایــان ســال  ،97موفــق بــه ورود بــه تعــداد
 63روســتا جهــت اجــرای طــرح هــادی گردیــده ،افــزود :از
مجمــوع  63روســتا تعــداد  15روســتا در طــی ســال هــای 1395

تــا کنــون عملیــات اجــرای طــرح هــادی آن آغــاز و در حــال
حاضــر بــه اتمــام رســیده اســت و بــا توجــه بــه پیگیــری هــای
بــه عمــل آمــده توســط مســئوالن محتــرم اســتانی و شهرســتانی
از محــل اعتبــارات قیــر رایــگان مقــدار  3264تــن قیــر در
طــی ســال هــای  94تاکنــون بــه بنیــاد مســکن شهرســتان بهــار
اختصــاص یافــت کــه عملیــات آســفالت ریــزی  24روســتای
شهرســتان از محــل قیــر اعتبــاری بــا همــکاری دهیــاری هــا و یــا
از طریــق بنیــاد مســکن اجــرا شــده اســت.
وی گفــت :عملیــات اجــرای طــرح بافــت بــا ارزش روســتای

حیــدره داراالمــام بــا توجــه بــه پیگیــری هــای بــه عمــل آمــده
توســط مســئوالن محتــرم از ســال  1394تــا کنــون بــا اعتبــاری
بالــغ بــر  15620میلیــون ریــال آغــاز شــده و در ســال جــاری نیــز
ادامــه خواهــد یافــت.
رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان بهــار در زمینــه
صــدور اســناد مالکیــت روســتایی و شــهری نیــز گفــت :ایــن
بنیــاد در تمامــی روســتاهای بــاالی  20خانــواری کــه اوقافــی
نمــی باشــد و دارای ســکنه هســتند و در شــهرهای صالــح آبــاد
و مهاجــران و اللجیــن وارد شــده و از آغــاز طــرح تــا کنــون

تعــداد 11386جلــد ســند روســتایی و تعــداد  2591جلــد ســند
شــهری در ســطح شهرســتان بهــار صــادر شــده اســت کــه از
ایــن مجمــوع تعــداد  13977جلــد ســند شــهری و روســتایی
تاکنــون صــادر شــده اســت .
ســماوات گفــت :در زمینــه طــرح ویــژه بهســازی و نوســازی
مســکن روســتایی از آغــاز طــرح تــا کنــون تعــداد  7998نفــر بــه
بانــک هــای عامــل معرفــی و تعــداد  5851نفــر موفــق بــه عقــد
قــرارداد بــا بانــک عامــل شــده انــد کــه از ایــن تعــداد 5498
فقــره نســبت بــه اخــذ پایانــکار ســاختمانی اقــدام نمــوده انــد.
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رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه شهرستان بهار خبر داد

مردم اللجین منتظر خدمات بیشتر و بهتر
شهرداری باشند

پرداخت  230میلیارد ریال تسهیالت اشتغا ل زا
به طر ح های روستایی -عشایری

رئیــس اداره تعاون ،کار و رفاه شهرســتان بهار با
گرامیداشت و تبریک به مناســبت هفته دولت با بیان
اینکه در حال حاضر تعداد  91شرکت تعاونی فعال در
سطح شهرستان بهار وجود دارد ،گفت :این تعاونیها با
 4005نفر عضو فعالیت خود را در بخشهای مختلف
کشاورزی ،صنعت و خدمات با اشتغالزایی بالغ بر 920
نفر انجام میدهند.
امیر ضمیری با اشــاره به اینکه در راســتای اجرای
قانــون حمایت از توســعه و ایجاد اشــتغال پایدار
در مناطق روستایی و عشــایری با استفاده از منابع
صندوق توســعه ملی اقدامــات خوبی در پرداخت
تســهیالت کم بهره به متقاضیان در مناطق روستایی
و عشــایری در کل کشور صورت گرفته ،گفت :در
ســطح شهرســتان مبلغ  230میلیارد ریال تسهیالت

پرداخت شده است که اشــتغال پیشبینی شده این
تســهیالت تعداد  450نفر میباشــد .همچنین مبلغ
 9000میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه مشاغل
خانگی در ســطح شهرســتان به متقاضیان پرداخت
شده است .با توجه به ســرمایهگذاریها ،پرداخت
تسهیالت و طرح های اجرا شده در سال جاری در
شهرســتان تاکنون تعداد  529نفر اشتغال جدید در
سامانه رصد توسط دستگاههای اجرایی ثبت شده و
همچنین از آغاز سال تا پایان تیر ماه تعداد  312نفر
اشــتغال بیمه شده اجباری در شعب تأمین اجتماعی
بهار و اللجین بیمه شدهاند.
وی با اشــاره به طرح کارورزی که از سال  96آغاز و
در حال حاضر نیز ادامه دارد نیز گفت :فارغ التحصیالن
دانشــگاهی با مدارک لیسانس و باالتر میتوانند از این

رئیس اداره برق شهرستان بهار
خبر داد:

افتتاح پروژه های اداره
برق شهرستان بهار با
اعتباری بالغ بر 22
میلیون ریال
حمید طهماسبی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر
و با تبریک هفته دولت در گفتوگو با خبرنگار ما به تشریح اقدامات انجام
شده این اداره در هفته دولت پرداخت.

مشاور امور بانوان نماینده
مردم بهار و کبودرآهنگ در
مجلس شورای اسالمی:

تغییر در دست
زنان است

زیبا نوری در گفتوگو بــا خبرنگار همدان پیام به
عنوان مسائل بانوان در جامعه پرداخت .نیمی از جمعیت
یک جامعه را زنان تشکیل میدهند .نقش زنان در جامعه
و حضور آنها اهمیت بسزایی دارد .زنان یک جامعه می
توانند در کنار مردان به فعالیت های اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی باید بپردازند کــه در جامعه امروزی حضور
زنان در یک جامعه نشــان دهنده درجه توسعه یافتگی
یک کشور است .اکنون نگاه جهان به سوی فعالیت زنان
توسعه و پیشرفت آنها معطوف شده است و حضور زنان
تاثیر بســیاری در توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی
انسانی دارد که توسعه اجتماعی و اقتصادی یک جامعه
به نقش زنان در آن جامعه بستگی دارد.
اسالم به نقش مادران و زنان در جامعه بسیار تاکید دارد
و اعتقاد دارد باید مادران جامعه اصالح شــوند تا تاریخ
آینده تضمین شــود .با توجه به مسئولیت خانوادگی زن
منظور این نیست که باید مسئولیت اجتماعی از دوششان
برداشــته شود بلکه مســئولیت اجتماعی را هم برعهده
دارند اما در اینجا تقدم وجود دارد .زنان میتوانند با حفظ
سمت مسئولیت خانوادگی خود مسئولیت اجتماعی را به
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عنوان نقش زن در جامعه نیز انجام دهند اما فعالیت زن
در جامعه باید به گونهای باشد که صدمه ای به نقش مادر
بودن و تربیت فرزندانش نداشــته باشد و اسالم از زنان
میخواهد تا کوشش کنند بنیان خانواده محکم بماند.
توجه به اشــتغال زنان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی
کشور و نیروی انسانی و تخصص زنان ضروری است،
آماده ســازی افــکار عمومی ملتها ،سیاســتگذاران و
برنامهریزان جهت حل مشکالت مربوط به دستیابی زنان
به اشتغال باید فراهم شود.
با توجه به شــرایط خاص اقتصادی کشــور ،توجه به
اشتغال زنان به عنوان نیمی از جامعه که تاکنون از بازی
اقتصادی کشــور و جریان تولیــد و درآمد دور بودهاند
اساسی میباشــد که در این زمینه بنده دو برنامه اساسی
را دنبال میکنم .نخست از طریق دفتر نماینده محترم به
طور جد پیگیر گردش کار زنان فعال در حوزه اقتصادی
بوده و آتیه هم می باشم.
سعی شده اســت برای این دسته از زنان که خود مبدع
فعالیت اقتصادی بوده اند با پیگیری امورات اداری آنها
بخشــی از فرایند بروکراســی که محــل اصلی حرکت
اقتصادی اســت برای فعاالن اقتصادی تسهیل شود و از
طریــق دفتر نماینده همواره هماهنگی های بســیاری با
ادارات مختلف برای تسهیل کار مراجعین کارآفرین زن
صورت گرفته است.
قصد داریم فراخوانی در سطح حوزه انتخابیه داده و از
تمامی بانوانی کــه در زمینه اقتصادی فعال بوده یا طرح
و برنامه دارند با مراجعه به دفتر نماینده مشکالت اداری
یا بودجــه کار خود را گزارش و پس از بررســی برای
حل مشــکالت دارای توجیه اقتصادی با ادارات مربوطه

طرح بهرهمند شــوند به این شکل که به مدت سه ماه
بهصورت کارورز در شــرکت ها و واحدهای تولیدی
مشــغول به کار میشــوند و پس از طــی کردن دوره
آموزشــی و اخذ گواهینامه مربوطه در صورت جذب
در واحدهای تولیدی ،کارفرمایان میتوانند از تخفیف
بیمهای ســهم کارفرمایی به ازای هر  2نفر بیمه شــده
آزاد ،یک نفر کارورز را به مدت  2سال استفاده نمایند.
ضمیری با اعالم اینکه در حوزه بازرســی کار در طول
سال جاری تاکنون تعداد  341مورد بازرسی ادواری و
موردی از شرکتها و واحدهای تولیدی مشمول قانون
کار این شهرستان به عمل آمده است ،گفت :حدود 20
مورد حادثه رخ داده در شــرکتها و کارگاهها توسط
بازرس کار اداره مورد بررسی قرار گرفته است .شایان
ذکر است تعداد  38کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
به طور فعال در واحدهای ســطح شهرســتان فعالیت
میکنند.
وی با اشــاره به روابط کار که وظیفــه اصلی آن حل
و فصل اختالفات کارگری و کارفرمایی اســت ،اظهار
داشــت :طی پنج ماههی نخست سال جاری با تشکیل
بیش از  280جلسه رسیدگی در شعب هیأت تشخیص
اداره بالغ بر  180پرونده اختالفی مورد رســیدگی قرار
گرفته و مختومه شــده اســت که در این مورد نزدیک
به  55مورد ختم به ســازش و  125مورد رسیدگی به
حقوق و مزایا و تکالیف طرفین بوده است.
رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه شهرستان بهار با اعالم اینکه
در بیمه بیکاری در حال حاضر در شهرستان بهار تعداد 94
نفر مقرریبگیر بیمه بیکاری وجود دارد ،گفت :از بین 90
نفر مراجعه کننده و متقاضی استفاده از مزایای بیمه بیکاری
تعداد  85نفر پس از برگزاری جلسات مشترک با شعب
تأمین اجتماعی شهرســتان جهت برقراری بیمه بیکاری
معرفی شــده و از مزایای قانونی مذکور طی سال جاری
استفاده کردهاند و از این تعداد حدود  54نفر جهت کسب
مهارتهــای فنی و اخذ گواهینامه معتبر به مرکز فنی و
حرفهای شهرستان بهار و مریانج معرفی شده و تعداد  5نفر
نیز دوباره مشغول به کار شدهاند.

شــهردار اللجین ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره
شــهیدان رجائی و باهنر و تبریک هفته دولت گزارش
عملکــرد شــهرداری اللجیــن را در دو بخش  6ماهه
نخست امسال و  6ماهه پایانی سال تشریح کرد.
حمیــد محبی در بخــش فعالیتهــای عمرانی در
اللجیــن گفت :در  6ماهه نخســت امســال پروژه
آســفالتریزی معابر سطح شهر شــامل لکهگیری،
روکش دســتی و روکش با دســتگاه به مســاحت
 78/666مترمربع و اعتبار هزینهای بالغ بر  5میلیارد
و  900میلیــون تومان جدولگــذاری معابر و ایجاد
رفوژ ،کلنگزنی بوســتان صنایع دستی به مساحت

 4800مترمربع ،پروژههای زیرســازی و روســازی
معابر و ســاخت بوســتان معلم (واقــع در خیابان
معلــم) به مســاحت  3500متر بوده کــه جمع کل
اعتبار هزینه شده در بخش فعالیتهای عمرانی بالغ
بر  10میلیارد و  330میلیون تومان است.
محبی در بخش دوم تشــریح فعالیتهای شهرداری
اللجین گفت :با هدف پوشــش دادن کمبود ســرانه
فضای ســبز مردم اللجین زیرسازی ،جدولگذاری
و آســفالتریزی ،ایجــاد رفوژ ،نصب تأسیســات
روشــنایی به مساحت  2کیلومتر ،ســاخت بوستان
مادر ،ســاخت بوســتان شــاهد ،ســاخت بوستان

غدیر ،ســاخت بوســتان مردم ،پیادهروسازی بلوار
آیتا ...خامنهای شــامل زیرسازی و جدولگذاری
و به مســاحت  8کیلومتر و جالیزکاری تأسیســات
روشنایی و مبلمان ،خرید یک دستگاه تریلی کشنده
آمیکو برای انتقال پســماند و زباله شهری ،ساخت
سکوی انتقال زباله شهر اللجین ،ساخت فرهنگسرا،
ساخت ســوئیتهای اقامتی و واحدهای تجاری در
خیابــان امام خمینی (ره) ،ســاخت مجتمع فرهنگی
ورزشی ،ساخت رســتوران و سوئیتهای اقامتی از
دیگر پروژههای در دســت اقدام شهرداری اللجین
است.

ردیف

عنوان پروژه

اعتبار هزینه شده
(میلیون ریال)

سال
شروع

مشخصات فنی

1

توسعه شبکه فشار ضعیف

1/100

98

نصب  82اصله تیر بتونی  9متری به همراه احداث  2000متر شبکه هوایی خود نگهدار 3×35

2

اصالح شبکه و پست هوایی روستای نورآباد و
پست هوایی پهنهبر

1/272

98

نصب یک دستگاه پست هوایی  200کیلوولت آمپر 156 ،متر شبکه فشار ضعیف هوایی 24 ،متر شبکه فشار
ضعیف زمینی در روستای پهنهبر ،نصب  6اصله بتونی  12متری ،جابجایی  220متر خط کیلوولت هوایی ،جابجایی
یک دستگاه پست هوایی  200کیلوولت آمپر ،نصب  5اصله تیر بتونی  9متری  3600احداث متر شبکه هوایی
خودنگهدار ،احداث  28متر شبکه فشار ضعیف زمینی در روستای نورآباد

3

نیرورسانی متقاضیان کشاورزی و صنعتی

13/400

98

احداث  2700متر خط  20کیلوولت هوایی  AL :3×70به همراه  23دستگاه پست هوایی و  24دستگاه تابلو سه
فاز عادی و دیماندی

4

نصب شبکه روشنایی معابر بلوار الغدیر صالحآباد

1/010

98

نصب  14اصله پایه  11متری فلزی معابر به همراه  520متر کابکشی زمین  4×6مسی و  33دستگاه چراغ 150
وات سدیمی

5

اصالح شبکه فشار ضعیف شهرستان

1/325

98

نصب  11اصله تیر  12متری بتونی 6 ،اصله تیر  9متری بتونی به همراه اصالح شبکه فشار متوسط ،احداث 880
متر کابل خودنگهدار هوایی در سایزهای  35و 50

6

نصب کنتور مشترکین عادی و دیماندی

2/695

98

نصب  290دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی  50دستگاه کنتور سه فاز عادی و  48دستگاه کنتور سه فاز دیماندی
و فهام

7

تعویض تابلوهای کشاورزی جهت کنترل بار

363

98

نصب  6دستگاه تابلو  160آمپر ،یکدستگاه  250آمپر در نقاط مختلف شهرستان

8

برداشت و ورود اطالعات شبکه فاشر ضعیف و
مشترکین عادی شهرهای اللجین ،صالحاباد و
مهاجران در محیط GIS

420

98

برداشت و ورود اطالعات شبکه فشار ضعیف و  11500مشترکین عادی شهرهای اللجین صالحآباد و مهاجران در
محیط GIS

جمع

رایزنیها را به انجام برسانیم.
بنده قصد دارم با رایزنی با اساتید و هماهنگی با برخی از
بنگاه های کارآفرین و مشارکت بخشداری ها کالسهای
مصاحبه کارآفرینی را در سطح روستاهای حوزه انتخابیه
برای بانوان برگزار کنم .با اســتفاده از اســاتید مجرب
مجرب شــیوههای نوین ســاده و پربازده درآمدزایی با
عنوان بانوان علی الخصوص روستای آموزش داده شود.
بایــد در حوزه توانمندســازی و اشــتغال بانــوان نیز
فعالیت های مهم و چشــمگیر صورت بگیرد .برگزاری
فعالیتهای فرهنگی نیز از ضروریات حوزه بانوان است
و زمانی موفقیــت های بانوان در حوزه های مختلف را
شــاهد خواهیم بود که در حوزه فرهنگ حضور پرشور
و فعالی داشته باشیم و زیربنای تمامی فعالیتها اجرای
کارهای فرهنگی است.
تســریع در راهانــدازی هر چه زودتر پــارک بانوان در
شهرستان های بهار و کبودراهنگ از مهمترین برنامههای
بنده اســت که در این راستا نماینده محترم نیز به شدت
پیگیر اجرایی شدن هرچه سریع این برنامه می باشد.
راه اندازی این پارک ها در جهت ایجاد نشــاط و شادی
در بین بانوان تاثیر فراوانی داشته و امیدواریم که فعالیت
ها و پروژه های ویژه با تعداد بیشــتری در شهرســتان
ها اجرایی شــود و توانمندســازی بانوان در زمینههای
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی از جمله اولویت
های ما در شهرستانها هست و خواهد بود.
بخــش کارآفرینــی و اشــتغال زنان نیــز از مهمترین
اولویتهای ما می باشد که باید به طور ویژه ای بررسی
و رسیدگی شود.
اگر زنان اشتغال ثابت و پایداری داشته باشند می توانند

21/585

موفقیت های خود را در حوزه اشتغال بیشتر نشان دهند
و مســئوالن نیز باید به ظرفیتها به طور ویژه ای توجه
داشته باشند.
برگزاری کالس های آموزش خانواده ،مشاوره ،تشکیل
برنامه های عمومی ،سمینار و همایش برای حضور مثبت
بانوان ،رایزنی با بهزیســتی و کمیته امداد برای وضعیت
معیشــتی ،اقتصادی و خانوادگی زنان سرپرست خانوار
از برنامههــای اصلی دفتر نماینده مردم بهار کبودراهنگ
می باشد.در زمینه آسیب های اجتماعی در دفتر نماینده
در نظــر دارد کمیته ای با حضــور بانوان فعال در حوزه

آسیبهای اجتماعی زیر نظر بهزیستی و
در قالب طرح امداد و اورژانس بهزیستی
تشــکیل داده و به طور مرتب سرکشی و
رصد از زنان سرپرست خانوار و خانواده
های آنها را انجام داده و به عرض نماینده
بهزیســتی و معاونــت زنان اســتانداری
برساند.
بررسی نیازهای جامعه زنان روستایی در
اولویت باشد.
توجه به زنان روســتایی باید مورد تاکید
و توجه قرار گیرد و برای توانمندســازی
بانوان روستایی که زحمتکشترین بانوان
جامعه هستند بایستی به لحاظ علمی،س
فرهنگی و اقتصادی تالش شــود .مشاور
امور بانوان ادارات درباره مشاغل خانگی
فرش بافی و سایر فعالیتهایی که میتواند
خانوار را با زنان روســتایی توانمند کنند،
بایســتی برنامه داشته باشــند .اردوهای
ورزشی ،ســیاحتی و زیارتی به ویژه برای بانوان جوان
بایستی اجرا شود.
مشاوره بانوان در ادارات در جهت حقوقی نقش پیشرو
داشته باشــند .انتظار ما این است که در حوزه اقتصادی
کارآفرینی رشــته های علمی ،فرهنگی و هنری ،تحکیم
خانواده ،آســیب هــای اجتماعی و ســایر موضوعات
اینچنین مطالعه و برنامه داشــته باشــد و از حمایت ها
بهره مند شــود که نماینده محترم نیز در این راستا دریغ
نخواهند کرد.
یک جامعه توسعه یافته تنها این نیست که جمعیت آن از

اشتغال ،مسکن ،خدمات مربوط به امور شهری برخوردار
باشند بلکه در جامعه توسعه یافته تعادل ارائه مشکالت
زنان و دختران روستاها ،شناسایی و حل میشود که در
همین راستا با حضور در روستاهای دو شهرستان مسائل
و مشکالت مرتبط با بانوان آنها بیش از سایر نقاط است
بازدید می کنیم.
در این بازدید از نزدیک با مســائل و مشــکالت بانوان
ســاکن در نقاط روستایی و حاشیه نشین آشنا شده و تا
جای ممکن برای حل و فصل آنها اقدام میکنیم .در این
بازدید ها از نزدیک به توســعه کسب و کارهای خانگی
و کارآفرینی بانوان نیز کمک خواهیم کرد و موانع پیش
روی آنها را از میان برمی داریم .
برای پیگیری و حل مشــکالت پس از بازدید ،ارتباط با
دهیاران و حل مسائل مربوط ادامه خواهد داشت چراکه
زنان روســتایی قسمت زیادی از مشــکالت زندگی را
به دوش می کشــند ،بنابراین بایــد از آنها حمایت های
بیشتری به عمل بیاوریم.
در پایان به جاســت از تمامی حمایــت های بی دریغ
نماینــده تالشــگر و انقالبی مردم بهــار و کبودراهنگ
آقــای دکتر محمدعلی پورمختار و اســتاندار توانمند و
فعال اســتان آقای مهندس شاهرخی که فضای کاری و
همکاری با زنان را در استان ایجاد کردهاند و در راستای
تعالی جایگاه زن در اســتان گام برمــی دارند ،تقدیر و
تشــکر کنم ،چرا که حضور بانــوان فرهیخته در عرصه
مدیریتی نشان از استعدادهای سرشار ،تعهد و ایمان این
بانوان بوده و اســتفاده مطلوب و بهینه مجال ارزشمندی
است که به برکت انقالب اســامی برای بروز و ظهور
توانمندیهای زنان در اجتماع فراهم گردیده است.

ویــژه هفته دولت شهرســتان بهار
صاحب امتياز و مديرمسئول :نصرتا ...طاقتي احسن
سردبير ........................................... :يدا ...طاقتي احسن

09183151437
تلفن)081( 38264433:
دورنگار)081( 38279013 :

بخشدار مرکزی بهار خبر داد

افتتاح و کلنگ زنی  45پروژه در بخش مرکزی
بهار همزمان با هفته دولت

امروز انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی به یک
درخت تنومند تبدیل شده و علیرغم دشمنی و کینهتوزی
دشمنان قسم خورده انقالب و نظام پس از گذشت چهل
سال و در سایه ایثارگریها و جانفشانیهای ملت بزرگ
و رهبریهــای بینظیر امام راحل و خلف صالح ایشــان
مقام معظم رهبری و به یاری خداوند متعال هیچ تهدیدی
کارساز نبوده و بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری ،امروز با
قاطعیت کامل میتوان گفت :تهدید نظامی و جنگ دیگر
در مورد کشور ما مصداق ندارد و به لحاظ امنیت و توان
بازدارندگی ،کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و امروز
می توانیم در اوج عزت و اقتدار زندگی کنیم .

بخشدار مرکزی بهار با تبریک
هفته دولت و گرامیداشت یاد
و خاطره شــهیدان رجایی و
باهنر گفــت :در هفته دولت
 45پروژه در بخش مرکزی
افتتــاح و کلنگزنی خواهد
شــد که تعداد  45پروژه با
اعتبــاری بالغ بــر 138700
میلیون ریال در سطح بخش
افتتاح و بــه بهرهبرداری می
رســد که از این میزان تعداد
 40پــروژه با اعتباری بالغ بر
 124540میلیون ریال از محل
اعتبارات ملی و اســتانی و
تعداد  5پروژه با اعتبار بالغ بر
14160میلیون ریال از محل
اعتبارات دهیاریها افتتاح و
به بهرهبرداری می رسد.
محمدرضــا شــفیعی در
ادامه به تشــریح اقدامات و
فعالیتهــای صورت گرفته
در ســطح بخش پرداخت و
گفت :اجرای طرح بهسازی
در روســتاها شــامل عملیات تعریــض و خاکبرداری،
جدولگذاری ،تسطیح و بیسریزی و آسفالتریزی معابر
روستاهای سیمین ،زاغه ،اختاچی ،سنگ سفید ،گوشالن،
نورآباد ،گنج تپه ،رســول آباد ســفلی توسط دهیاریها،
آغاز عملیــات اجرایی زیرگذر شــهرک صنایع غذایی،
لولهگذاری و اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر بهار،
ترمیم و لکهگیری آســفالت معابر شهر بهار ،حفاری شهر
تاریخی دســتکند آبرومند ،آغاز و ادامه عملیات ساخت
مدرسه خیری حجتاالســامی ،ادامه اجرای طرح بافت
بار ارزش حیدره دارامام ،تکمیل ســالن ورزشی روستای
سیمین ،تکمیل و افتتاح خانه بومگردی فسیجان ،ترمیم و

افتتاح  21پروژه
اللجین
در هفته دولت

لولهگذاری خط انتقال آب شرب روستای آبرومند ،اجرای
کانال آبرســانی کشاورزی روســتای روان ،لولهگذاری و
اجرای طرح آبیاری کم فشار روستای وهنان ،آغاز عملیات
اجرائی ســاخت زیرگذر و روگذر تقاطع شــهید زارعی
از جمله پروژه هایی اســت که در هفتــه دولت افتتاح و
مورد بهرهبرداری قرار میگیرد یا کلنگزنی خواهد شــد.
بخشــدار مرکزی بهار از نصب دوربین های مداربســته
امنیتی در  15روستای بخش خبر داد و گفت :دوربینهای
مداربسته امنیتی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از سرقت
در روستاهای آبرومند ،آب باریک ،رسولآباد علیا ،دهنو،
فســیجان ،وهنان ،حصار قره باغی ،ســیمین ،حسینآباد
اشوری ،چوتاش ،رباط زعفرانی ،نورآباد ،روان ،گوشالن،
گنده جین در راســتای ارتقاء ضریب امنیتی در روستاها
نصب شده است.
وی اظهار داشــت :ادامه عملیات اجرایی فاز دوم بافت با
ارزش روستای هدف گردشگری حیدره دارامام ،بازنگری
طرح هادی روستاهای حصار قرهباغی و آبرومند ،پیگیری
و اقدام جهت احیای مجدد روســتای چایان که از دوران
پیش از انقالب روســتا خالی از سکنه بوده و پیگیری و
هماهنگیهــا و اقدامات مســتمر از مبادی قانونی جهت
احیای مجدد این روستا صورت گرفته است.
شفیعی به فعالیتهای فرهنگی اشاره کرد و گفت :تشکیل
جلســات منظم و مستمر شورای پشــتیبانی سوادآموزی
بخش مرکزی ،پیگیری و اقدام برای ســاخت کتابخانه در
روستای گنج تپه از محل خیرین توسط خیر محترم آقای
صالحی ،پیگیری و هماهنگی و اقدام جهت تاسیس قفسه
کتاب در روستاهای فاقد کتابخانه با جمعیت باالی 1000
نفر ،فعالیت مستمر خانههای قرآنی در روستاها ،افزایش
سطح ســواد نوآموزان و افراد الزم التعلیم در روستاها و
ی بین دهیاران و آموزش
شناســایی آنها از طریق همکار 
و پرورش شهرستان ،افزایش چتر حمایتی بیمه اجتماعی
روستائیان عشایر و کشاورزان بخش که در حال حاضر این
آمار به حدود  2500خانوار رسیده ،از اقدامات فرهنگی در
بخش مرکزی بهار بوده است.

بخشدار اللجین از افتتاح و بهرهبرداری  21پروژه در هفته دولت با اعتبار هزینه شده  7میلیون
و  580هزار ریال در سال  98خبر داد.
امیر پاکرقم ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت این
ن معابر و آسفالت روستاها عنوان
خدمات را شــامل جدولگذاری و زیرسازی و نصب دوربی 
کرد.
وی مهمتریــن اقدامــات عمرانــی و کمکهــای خدماتــی را در هفتــه دولــت بــه شــرح
زیــر بیــان کــرد و گفــت :تعــداد  10واحــد مســکن کمیتــه امــداد و  25واحــد مســکن از
خانههــای آســیب دیــده از ســیل گذشــته و بازنگــری روســتای دینارآبــاد از برنامههــای
بنیــاد مســکن اســت کــه بــه تصویــب رســیده اســت و همچنیــن جــذب اعتبــار بــرای

روستای فســیجان یکی از روستاهای بخش
مرکزی شهرستان بهار است که در  24کیلومتری
همدان قرار دارد .این روستا دارای  160خانوار و
حدود  600نفر جمعیت می باشد .فسیجان یکی
از قدیمیترین روســتاهای منطقه می باشد و از
نظر طبیعی دارای کوه ها و چشمه ساران و دشت
ها و دره های زیبای بسیاری است.
دهیار فســیجان با گرامیداشــت یــاد و خاطره
شــهیدان رجایی و باهنر با بیان اینکه این روستا
پتانســیل بسیار زیادی در بخش های کشاورزی،
گردشــگری ،دامپروری ،پرورش زنبور عســل،
پرورش و فرآوری گیاهــان دارویی دارد ،اظهار
داشــت :توجه مســئوالن و عنایت آنها در این
بخش ها می تواند گره گشای بخش عمدهای از

مشکالت اشتغال روستا باشد.
تقی نرگســیفالح با بیان اینکه شغل بیشتر مردم
کشاورزی و دامپروری و همچنین پرورش زنبور
عســل بوده اما اکثر جوانان روســتا به دلیل نبود
شغل مناسب به استان های جنوبی مهاجرت کرده
و به کار جمعآوری ضایعات مشــغول هســتند،
گفت :در گذشــته در هر خانه یک دار قالی برپا
بود و بانوان روســتا با اینکار هم در رونق تولید
ملی نقش بسزایی ایفا می کردند و هم کمک حال
معاش خانواده های خود بودند اما متاسفانه اکنون
به دلیل به صرفه نبودن آن دیگر کســی اقبالی به
اینکار ندارد.
وی یکی از مهمترین مشــکالت فســیجان در
بخش دامپروری را واگذاری بیش از هفتاد درصد
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مدیر ویژهنامه :طیبه ایزدی

هفته دولت فرصتی برای بیان
دستاوردها و خدمات نظام اسالمی است

بخشــدار صالحآباد هفته دولت را یــادآور خاطره
جانفشــانی دولتمردان جمهوری اسالمی فداکاریهای
فرزندان پاک نهاد و گرانبهــا در انقالب و احیاء کننده
روزهای پرشور خدمتگذاری شــهیدان بزرگ ،رجایی
و باهنر دانســت و اظهار داشــت :هفته دولت نمادی
است از وحدت مردم و دولت اسالمی که این وحدت
سرافرازی ،پیشرفت و اقتدار کشور عزیزمان را به دنبال
خواهد داشت.
مســعود خانلــر بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام معظــم

رهبــری کــه فرمودنــد هفتــه دولــت فرصــت مغتنمــی
اســت تــا مــردم بــا نتایــج و تالشهــای بخشــی از
مجموعــه نظــام اســامی بیشــتر آشــنا شــوند و دروغ
بــودن محــور اصلــی تبلیغــات دشــمنان اســام مبنــی
بــر ناکارآمــدی و ناتوانــی نظــام اســامی آشــکار گــردد،
افــزود :اســتمرار حرکــت فعــال و سرنوشتســاز دولــت
و ملــت در راســتای اهــداف کالن راهبــردی نظــام بــه
ویــژه در عرصــه رونــق اقتصــادی و مقابلــه بــا تحریــم
و جنــگ نــرم و تهاجــم همــه جانبــه فرهنــگ دشــمن،

رســالت مقــدس بــزرگ خــود را بــا حضــور مقتدرانــه
و هوشــمندانه خــود در عمــل بــه منصــه ظهور برســاند.
وی همچنیــن فرصــت را غنیمت شــمرده و روز 4
شــهریور ماه که به پاس تجلیــل از زحمات کارمندان
به نام روز کارمند نامگذاری شــده را به تمامی کارکنان
پر تالش و دلســوز در حوزه عمــران و آبادانی بخش
تبریک عرض نموده و از زحمات صادقانه آنها تشکر
و قدردانی کرده و گفت :چه نیکوست که همه عزیزان
و همــکاران با همدلی و همزبانــی دولت خدمتگزار و
مردم غیور و با تدبیر عالمانه ،آیندهای سرشار از عزت و
افتخار را بر عرصههای عمران و آبادانی بخش صالحآباد
برویانند .باشــد که در سایه آن درخت تنومند آرامش و
امنیت فرزندانمان تأمین شود.
بخشدار صالحآباد با اشاره به اینکه هفته دولت فرصت
مناسب برای تبیین گفتمان و بیان دستاوردها و خدمات
نظام اسالمی به آحاد مردم اســت ،به تشریح اقدامات
بخشداری صالحآباد پرداخت.
پروژههای انجام شده در سال 1398
■ جدولگذاری به مساحت =  710مترطول
■ به اعتبار هزینه کردی= 1/944/924/250
■ در روستاهای= خلیل کرد ،کریمآباد ،لک ،ساربانلر
■ مجری= شرکت تعاونی دهیاران صالحآباد و دهیاران
بخش
جدولگذاری روستای همه کسی:
■ جدولگذاری به مساحت=  334مترطول
■ به اعتبار هزینه کردی 54/000/000 :تومان
■ جالیزکری و هره 900 :متر به مبلغ 800/000/000
■ جالیز کاری و هره به مساحت=  380مترمربع
■ آسفالت=  780تن 1404000000
جدولگذاری روستای لک:
■ به اعتبار هزینه کردی 246/000/000 :تومان
■ جالیزکاری به اعتبار هزینه کردی=  13/000/000تومان
■ آســفالت  500تــن بــه اعتبــار هزینــه کــردی:
 2/000/000/000تومان

بهســازی روســتای گنبــدان و صــدور حــدود  70فقــره پروانــه ســاختمانی در روســتاهای
بخــش از طــرف دهیــاران و بنیــاد مســکن از مهمتریــن اقدامــات بودنــد.
پاکرقــم در بخش دیگری از توضیحات خود گفت :مبلغ  3میلیارد و  300میلیون تومان کمک
بالعوض برای تســهیالت بازســازی در حال پرداخت اســت و تعداد  193واحد تسهیالت
روستایی و  9واحد تسهیالت شهری و  16واحد تعمیری جمعا به مبلغ  8میلیارد و  400میلیون
تومان نیز در حال پرداخت اســت که نزدیک به  12میلیارد تومان تسهیالت و کمک بالعوض
برای حادثه دیدگان بوده است.
بخشدار اللجین اظهار امیدواری کرد :امیدواریم در این سال خدمات بهتر و بیشتری را در حوزه
ارائه تسهیالت کارهای عمرانی و کمکهای خدماتی به مردم داشته باشیم.

فسیجان به دنبال جایگاه واقعی خود است
مراتع روستا به عشایر که اکنون تنها سه خانواده
بیشتر نیســتند و مجموع دام های آنها به سیصد
راس هم نمی رســد ،دانســت و گفت :این در
صورتی اســت که تعداد دام های روستا بیش از
یکهزار راس می باشــد یعنی یک روستا را فدای
ســه خانوار کرده اند که این امر باعث مهاجرت
های زیادی از روستا شده است.
نرگسیفالح ادامه داد :در بخش بهسازی روستایی
و جذب اعتبارات عمرانی روســتای فســیجان
کمترین بهره را طی سال های گذشته داشته است
تا جایی که حتی یک معبر آســفالت شده هم در
روستا وجود ندارد و با رایزنی هایی که با فرماندار
محترم و دلسوز بهار و همچنین بخشدار محترم
و رئیس محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی بهار

ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه (همدان)
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انجام گرفته اســت ،بتوانیم نزدیک به پنج هزار
متر معبر جدولگذاری شــده و زیرسازی شدهی
روستا را آسفالت کنیم.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت روستا
دبستان روســتا بوده که از داشتن ابتداییترین
امکانات بهداشتی و رفاهی محروم بوده ،عنوان
کرد :با پیگیری های فراوان و گرفتن قول هایی
درباره تعمیر و نوســازی آن متاسفانه هیچکدام
از وعده ها با این عنوان که اعتبار نداریم عملی
نشد.
نرگســیفالح ادامه داد :اسفند ماه سال گذشته با
هزینه و ســرمایهگذاری آقای امیری سرمایهگذار
فهیم و دلســوز ،اقامتگاه بومگردی بسیار زیبایی
با مساحت هزار متر مربع و ششصد متر زیربنا با

نام دولتســرا در روستا راهاندازی و افتتاح گردید
که به جرات می توان گفت که یکی از زیباترین
اقامتگاه های بومگردی در سطح کشور میباشد
کــه باعث گردیده گردشــگران زیــادی اعم از
داخلی و خارجی جهــت اقامت در این اقامتگاه
و همچنین بهــره بردن از آب و هــوای پاک و
کوهستانی و آرامش مثال زدنی روستا پایشان به
روستا باز شود.
وی گفت :این اقامتگاه دارای امکانات خوبی در
بحث اســکان و پذیرایی بوده که می توان به دارا
بودن اتاقهای زیبا ،پخت نان سنتی تازه ،دامداری
سنتی ،چایخانه و سفره خانه ،باغ پرندگان محلی و
همچنین غذاهای متنوع و سنتی و کامال ارگانیک
اشاره نمود .وجود این اقامتگاه و همچنین طبیعت
بکــر و زیبای آن این روســتا را در زمرهی یکی
از روستاهای هدف گردشــگری شهرستان بهار
و اســتان همدان قرار داده است و این امر توجه
خاص مسئوالن را می طلبد که در بحث عمرانی
عنایتی ویژه به این روستا داشته باشند.
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