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« سپیده راشدی
 مجموعه استخر سرپوشیده آزادی پس از 26 سال 

انتظار با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد تومان تکمیل 
و بــه بهره برداری رســید. ایــن مجموعه 

در  سرپوشــیده  اســتخر  نخستین 
شهرستان اسدآباد است.

فرماندار اســدآباد در هشتمین روز 
از دهه مبارک فجر در مراسمی که 
برگزار  ورزش وجوانان  وزیر  باحضور 
تبریک چهل ویکمین  شــد؛ ضمن 
ســالروز پیروزی انقالب اسالمی و 
گرامیداشــت روز تکریم از مادران 
شــهدا با بیان این مطلــب افزود: 

استخر سرپوشیده در مجموعه ورزشگاه 
آزادی اســدآباد به نام سپهبد سلیمانی مزین 

شده است. این پروژه در دولت سازندگی کلنگ زنی 
و شــروع به کار می کند اما پس از مدتی متوقف و درسال 

86 به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی محول می شود، 
باز هم متوقف می شود و در سال گذشته به دستور وزیر ورزش وجوانان 

عملیات ساخت آن آغاز شد.
مجید درویشــی ضمن تأکید بر این که اســتخر مجموعه آزادی هزار 
و 803 متر زیربنای سرپوشــیده دارد، ادامه داد: رختکن، ســرویس 
بهداشتی، سونای خشک، ســونای بخار وجکوزی، سالن بدنسازی، 2 
رختکن دوش و اتاق مدیریت از جمله امکانات و تجهیزات این مجموعه 
است. سیســتم گرمایش این اســتخر موتورخانه با مشعل 2گانه سوز 
گازوئیل و گاز با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال و در زمینی به وسعت 

هزار و 300 مترمربع به بهره برداری رسید.
درویشی خاطرنشان کرد: استخر مجموعه ورزشی آزادی در 2 سانس 
صبح پس ازظهر برای آقایان و بانوان راه اندازی شده است که با افتتاح 
استخر شــنای بانوان به صورت مجزا استخر مجموعه ورزشگاه آزادی 

مختص آقایان می شود.
فرماندار اسدآباد افزود: افتتاح 2 زمین چمن مصنوعی با اعتباری حدود 
9 میلیارد ریال در شــهرآجین و اسدآباد افتتاح و به جوانان ورزشکار 

دیار سید جمال الدین تقدیم می شود.
آموزشــکده فنی و حرفه ای شهرســتان اســدآباد که در ســال 
88 کلنگ آن زده شــده بود با متــراژ 6 هزار مترمربع زیربنا و 
هزارمتــر محوطه با اعتباری بالغ بــر70 میلیارد ریال در غالب 
ساختمان های آموزشی، سلف ســرویس و خوابگاه کتابخانه از 

مهرماه سال آینده دانشجو خواهد پذیرفت.
وی گفت: در راســتای سند توسعه اســتان و برش شهرستانی 

تعداد 74 پــروژه با اعتباری بالغ بر400 میلیــارد ریال در بخش های 
کشــاورزی، آموزش وپرورش، بهداشــت و درمان، بهســازی روستاها، 
گردشــگری و میراث فرهنگی، ورزش و راه و شهرســازی افتتاح و به 

مردم شهرستان تقدیم می شود.
درویشی از خریداری یک دستگاه MRI در چرخه درمان شهرستان خبر 

داد و گفت: این دستگاه از نوع جی ای و به مبلغ 82 میلیارد ریال است.
بهره برداری از75 پروژه عمرانی در اسدآباد

در دهه فجر امسال 75 پروژه عمرانی در حوزه های مختلف شهرستان 
بــا اعتبــاری افزون بر 15 میلیارد تومان افتتاح شــده و در دســت 
بهره برداری قــرار دارند که در این بین پروژه دانشــکده فنی وحرفه 

از جمله  ی ای  ه ها ژ و پر
شاخص 

اسدآباد در دهه فجر بود.
فرماندار اســدآباد در خطبه های نماز جمعه با اشاره به 
فعالیــت 28 کارخانه صنعتی و با بیان این مطلب 
گفت: اسدآباد با 6 دانشگاه و دانشکده و بیش 
از 5 هزار دانشــجو دومین شهرستان 
دانشگاهی اســتان همدان به شمار 
فنی وحرفه ای  دانشــکده  مــی رود. 
بــا 6 هزار متر مربع زیر بنا شــامل 
سلف سرویس،  آموزشی،  ساختمان 
خوابــگاه و کتابخانــه در دهه فجر 
توســط دکتر جهانگیری از طریق 
ویدیــو کنفرانس افتتاح شــد که 
ســرانجام پــس از 10 ســال این 
دانشــکده در مهر ماه ســال آینده 

دانشجو خواهد پذیرفت .
مجید درویشــی در ادامه با بیــان اینکه 6 طرح 
عمرانی در ایام ا... دهه فجر در دســت کلنگ زنی قرار 
دارد، خاطرنشــان کرد: در این دهه با اعتباری افزون بر یک 
میلیارد تومان تعداد 4 پروژه در حوزه دانشــکده علوم پزشکی اسدآباد 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
درویشی با اشاره به اینکه در حال حاضر 70 درصد روستاهای اسدآباد به 
برکت انقالب اسالمی بهسازی شده اند، گفت:پیش  از انقالب شهرستان 
اسدآباد توسط یک بخش اداره می شد اما در حال حاضر این شهرستان 
خود دارای 2 بخش بوده و خدمات بســیاری بــرای محرومیت زدایی 

شهرستان صورت گرفته و در مسیر توسعه هر چه بیشتر قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه وجود دانشکده مستقل علوم پزشکی اسدآباد نقش 
مؤثری در ارتقا سطح سالمتی و فرهنگی این شهرستان داشته و دارد، 
افزود: 55 سالن ورزشــی روباز و مسقف، 54 اداره، یک کارخانه آرد و 
2 سیلوی نگهداری گندم، 28 کارخانه صنعتی، 6 دانشگاه و دانشکده 
، 400 کیلومتر راه آســفالت، برخورداری 100 درصدی روســتاهای 
اســدآباد از نعمت برق، برخورداری 100 درصدی روســتاهای باالی 
20 خانوار شهرســتان از نعمت گاز  و برخورداری بیشــتر روستاها از 
تلفن ثابت تنها بخش بسیار کوچکی از جمله خدمات ارزنده انقالب 

اسالمی در این شهرستان پس از انقالب است.
وی ادامــه داد: در حال حاضر 2 طــرح مجتمع گلخانه ای و یک 
طرح صنعتی تولید پودر قهوه در شهرســتان در دست ساخت 
بوده و یک طرح کارخانه کاغذ ســنگ از آهک و پلی اتیلن نیز 
بــه زودی کلنگ زنی می شــود که با بهره بــرداری و افتتاح این 
طرح ها برای بیش از هزار و 700 نفر جوانان اسدآبادی اشتغال 

مستقیم به همراه خواهد داشت. 

فرماندار اسدآباد اعالم کرد

اسدآباد در  استخر سرپوشیده  افتتاح نخستین 
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«پروین سلیمی 
 در ســال 98 افزون بر 3 میلیــارد تومان از محل 
اعتبــارات دولتی برای اجرای 75 پــروژه عمرانی در 
بخش مرکزی اســدآباد اختصاص یافت ودر ایام دهه 

فجر این پروژه ها به مرحله بهره برداری رسید.
بخشــدار مرکزی اسدآباد با برشــمردن روند اجرای 
کارهای عمرانی در روستاها گفت: در 2 سال گذشته 
برای بهســازی روستای گردشــگری ملحمدره افزون 
بــر 3 میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی توســط 
اداره میــراث فرهنگی، بنیاد مســکن و دهیاری برای 
سنگ فرش پیاده رو، دیوار چینی و بهسازی هزینه شده 
است و در سال آینده به صورت صد درصد بهسازی این 

روستای گردشگری به اتمام خواهد رسید.
ســلیمان نظری دوســت با بیان اینکه اتمام بهسازی 
روستای گردشگری ملحمدره به اعتباری بیش از یک 
میلیارد تومان نیاز دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
در ملحمدره 5 خانه بومگردی و یک مجتمع تفریحی 
فعالیــت دارد که عالوه بر این، یک خانه بومگردی نیز 
در روستای ترخین آباد در همسایگی و مسیر ملحمدره 

فعال است.
نظری دوســت گفت: نظر به اینکه رونق صنعت سبز 
گردشگری در دســتور کار بخش مرکزی قرار گرفته 
است، طرح توسعه مناطق گردشگری عالوه بر روستای 
ملحمدره، روستاهای دربند بوجین، خنداب و قاسم آباد 
جزو برنامه هــای بخش مرکزی قــرار گرفته و طرح 

مطالعاتی آن آغاز شده است.
وی در ادامــه با بیان اینکه امســال برای بهســازی و 
جدول گذاری معابر روســتایی افــزون بر 1/5 میلیارد 
تومان از محل اعتبارات دهیاری ها هزینه شــده است، 
گفت: امســال آسفالت 10 روســتای بخش مرکزی 
انجام گرفت و به دلیل سرما هوا، آسفالت مابقی معابر 

روستایی به پس از فصل سرما موکول شد.
نظری دوست خاطرنشان کرد: از مجموع 71 روستای 
بخش مرکزی تنها راه های قمشانه قاسم آباد، خنداب، 
قراکند و راه بین، روستای سیاه گله، سوتپه در مجموع 

به طول 10/5 کیلومتر بدوم آسفالت بود.
وی همچنین گفت: درحال حاضر راه روستایی قمشانه، 
قاسم آباد، خنداب و ســوتپه در مرحله زیرسازی قرار 

دارد.
وی در بخــش دیگری صحبت هایــش از افتتاح 57 
پروژه عمرانی در بخش مرکزی و شــهر اســدآباد به 
مناســبت دهه فجر خبــر داد و اظهار کرد: این تعداد 
پروژه عمرانی، خدماتی، کشاورزی، پزشکی و فرهنگی 
با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 300 میلیون تومان 
در بخش مرکزی و شــهر اسدآباد در دهه فجر افتتاح 

شد و به بهره برداری رسید.
نظری دوســت با اشــاره به افتتاح و بهره برداری 631 
میلیــون تومان طرح عمرانی در ســطح روســتاهای 
بخش مرکزی خاطرنشــان کرد: در ایــام ا... دهه فجر 
جدول گذاری 10 روســتای هودرج، چــارق، ایوراع، 
قره بالغ، چشــمه قنداب، چنارعلیــا، خاکریز، دهنو، 
ولی آبــاد و قاضی مــردان با اعتباری افــزون بر 301 
میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری ها افتتاح شد.

وی از بهره برداری، دیواره ســازی و کانال ســنگی 2 
روســتای علی آباد ایوراع و آهوتپه بــا اعتباری افزون 
بــر 34 میلیون تومان در دهه فجــر خبر داد و افزود: 
زیرســازی و جدول گذاری معابر 3 روســتای پیرملو، 
پیرشــمس الدین و پیفانج با اعتبــاری افزون بر 120 
میلیون تومان و زیرســازی، جدول گذاری و آسفالت 
معابر روســتای جنت آباد با اعتبــاری افزون بر 173 

میلیون تومان در ایام دهه فجر بهره برداری شد.
بخشــدار مرکزی در ادامه از کلنگ زنی 3 مدرسه در 

روســتاهای مــاوا، قاضی مردان و ســمیران با اعتبار 
بالغ بر15000میلیون ریال، زیرســازی و آســفالت 2 
روستای گنبله و لک لک با اعتبار بالغ بر6530میلیون 
ریــال، افتتاح کارگاه موزاییک ســازی با اعتباری بالغ 
بر1500میلیــون ریــال، جدول گذاری10روســتا با 
اعتبــاری بالــغ بر3019میلیون ریال، گازرســانی به 
روســتای امین آباد )قنبرآباد( بااعتباری بالغ بر3200 

میلیون ریال خبر داد.  
نظری دوســت گازرســانی بــه 5 تولیــدی صنایع با 
اعتباری بالغ بر2096 میلیــون ریال، افتتاح 2 زمین 
چمن مصنوعی در اســدآباد و آجین بــا اعتباری بالغ 
بر8300میلیون، ساخت پســت هوایی جدید شهری 
برای افزایش ظرفیت شــبکه با اعتباری بالغ بر1100 
میلیــون ریال، کانــال انتقال آب طویالن ســفلی با 
اعتباری بالغ بــر1400 میلیون ریال، افتتاح هتلینگ 
بخش اطفال با اعتبــاری بالغ بر3950میلیون ریال و 
ساخت سرویس بهداشتی تاالب پیرسلمان با اعتباری 
بالغ بر1000میلیون ریال را از شاخص ترین پروژه های 

اسدآباد در دهه فجر 98 برشمرد.

*میز خدمت 
در بخش مرکزی

میزخدمت جهادی به مناســبت دهــه فجر با حضور 
بخشــدار مرکزی در مســجد  قمربنی هاشم واقع در 
شهرک خزایی، محل مسجد جامع اسدآباد برگزار شد.

نظری دوســت در مراســم میز خدمت کــه با حضور 
مدیــران دســتگاه های اجــرای برگزار شــد گریزی 
به  اهداف برگزاری میز خدمــت جهادی زد و گفت: 
مهمترین اهداف برگزاری میز خدمت جهادی افزایش 
مقبولیت و کارآمدی نظام اداری، رضایتمندی مردم، 
دیدار چهره به چهره مســئوالن با مردم، دیدن برخی 
واقعیت ها و تالش برای برطرف کردن مشکالت مردم 

است.
وی با بیان اینکه بزرگترین رسالت مدیران و کارمندان، 

نهادینه کردن فرهنگ خدمت رسانی 
بی منت در دســتگاه ها و ادارات است، گفت: برطرف 
کردن مشــکالت مردم، پررنگ کردن نقش مساجد و 
مصلی ها، به عنوان یک پایگاه اصلی برای حل مشکالت 

مردم است.

نظریدوست:

در  پروژه   75
فتتاح شد ا مرکزی  بخش   
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شهردارمیگوید:

17درصد شهروندان عوارض می پردازند تنها 
  توجه به مبلمان شهری در دستور کار است

علیرضا فعله گری خاطرنشان کرد: به رغم مشکالت مالی 
که شهرداری با آن دست و پنجه نرم می کند تمام سعی 
و تالش اعضای شورای اسالمی شهر و مجموعه مدیریت 
شهری بر آن است که خدمات مطلوبی را در شأن مردم 

دیار سیدجمال الدین اسدآبادی ارائه کند. 
فعله گــری ادامه داد: ســاخت یادمان شــهدای خلبان، 
تکمیل یادمان شــهدای گمنام پــارک جنگلی و امتداد 
این مسیر به پله های جاده سالمت و شهرک سیداحمد، 
تزیین نمــای میدان امام)ره(، ســنگ فــرش و ایجاد 
یک پیاده راه کالســیک در بازار اصلی اســدآباد، ساخت 
ســایه بانی بهشــت زهرا برای برگزاری نمــاز اموات و 
همچنیــن حــل کمبودهای ایــن مــکان فعالیت های 

شهرداری در سال آینده است. 
شــهردار اســدآباد اظهــار کــرد: فعال کــردن کارگاه 
جوشکاری، ســاماندهي روش آبیاري فضاي سبز به ویژه 
در بلــوار 22 بهمــن، توجــه ویژه به مبلمان شــهري، 
ساماندهي دست فروشان، کمک به ایجاد مراکز فرهنگي، 
توســعه و تجهیز پارک ها و آســفالت و بهســازي معابر 
ایجاد چند چشمه ســرویس بهداشتی عمومی در نقاط 
مختلف شهر و تکمیل جاده سالمت از دیگر فعالیت های 

شهرداری در سال آینده است. 
وی با تأکیــد بر ایجاد بازارچه هایی در ســطح مختلف 
شــهر گفت: با توجه به وجود 31 نمایشــگاه ماشین در 
سطح شهر اســدآباد می توان یک مرکز خرید تخصصی 
ماشــین با عنوان شهر ماشــین ایجاد نمود. شهرداری 

به دنبال دریافت تســهیالت برای خرید و مجهز کردن 
کارخانه آســفالت است که طبق برنامه ریزی انجام شده 
انتظار می رود تا پایان ســال جاری کارخانه آسفالت در 

شهرستان احیا شود. 

فعله گــری افزایش بودجه را در محرومیت زدایي مناطق 
مورد نظر مهم ارزیابي کرد و گفت: با توجه به وجود نقاط 
محروم سطح شهر توجه به وضعیت عمران و آباداني این 
مناطق امري الزم و ضروري اســت که با افزایش بودجه 
مي توان به این مهم دست یافت. متأسفانه هنوز کمتر از 

10 درصد مردم اسدآباد به شبکه فاضالب شهري وصل 
شده اند، که امید اســت کار لوله گذاري، شبکه فاضالب 

شهر اسدآباد امسال به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: امروزه مفهوم شهرها بدون فضاي 

سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست 
که توجه به این مهم مي تواند در نشاط و شادابي جوامع 
شهري مهم باشد، در حال حاضر با احتساب 30 هکتاري 
پارک زائر، فضاي سبز شهر اسدآباد به 75 هکتار افزایش 
یافته، که مي توان گفت از نظر ســرانه فضاي سبز شهر 
اسدآباد در استان از جایگاه نسبتا خوبي برخوردار است. 
فعله گری افزود: برگزاری مراســمات ملی و مذهبی در 
سطح شهر، همکاری با هیأت های ورزشی و ورزش های 
همگاني شهرستان، برگزاری نخستین همایش نکوداشت 
مبلغان و خادمان مکتب قرآن و اهل بیت شهر اسدآباد، 
آذین بنــدی و نصب پالکارد و پرچم در ســطح شــهر، 
برگزاری و شرکت در مراسمات مختلف و راهپیمایی ها 
به مناســبت شهادت سردار قاسم ســلیمانی، برگزاری 
نخســتین همایش نکوداشــت مفاخر فرهنگی شــهر 
اسدآباد در آذرماه، نام گذاری بلوار چهار باغ به نام سردار 
سلیمانی، همکاری با شورای محالت برای توانمندسازی 
محالت، همکاری و هماهنگی در برگزاری مراسم ها که 

از طریق ســتاد شهرستان انجام 

 مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع عوارض موجب تقویت خدمات شهري 
مي شــود، بنابراین نهادینه شدن این مهم در جامعه شهري اسدآباد عالوه بر ارائه خدمات 

بیشتر موجب رفاه و آسایش قشرهاي مختلف مردم در زمینه هاي گوناگون مي شود. با این 
اوصاف متأسفانه تنها 17درصد شهروندان اسدآبادی عوارض پرداخت می کنند. 

شهردار اسدآباد ضمن گرامیداشــت ایام ا... دهه مبارك فجر و تبریك چهل ویکمین سال 
پیروزي شــکومند انقالب اسالمي با بیان این مطلب گفت: رکود ساخت و ساز در سال هاي 
گذشته موجب کاهش درآمدهاي شهرداري شده است براي تکمیل برخي طرح هاي عمرانی 

به توجه دولت و تخصیص اعتبارات نیاز است.
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می شود بخشی از فعالیت هاي فرهنگي و هنري شهرداري اسدآباد است. 
شهردار اسدآباد ضمن تأکید بر وحدت و همدلی بین اعضای شورای اسالمي 
شهر و شــهرداری، اذعان کرد: خوشــبختانه با تعاملي که برقرار است همه 
ســعي و تالش خود را براي ارائه خدمات بهتر به مردم فهیم اسدآباد به کار 

خواهیم گرفت. 
وي ضمن دعوت از بزرگان، نخبگان و تمامي کساني که در خود توانایي ایده 
و نظر در راســتاي اعتالي دیار سید جمال الدین اسدآبادي را مي بینند، بیان 

کرد: براي توســعه و شکوفایي شــهر از هیچگونه کوششي 
فروگذار نخواهیم کرد. 

وی بــر مشــارکت جــدي مــردم در مدیریت 
شــهري تأکیــد کــرد و گفــت: بزرگترین 

پشتوانه شــهرداري همکاري و مساعدت 
مــردم در همه بخش هاســت که امید 

است شــهروندان خوب اسدآبادي با 

خود،  مشارکت 
توســعه  زمینه هاي 

دیار ســید  و شــکوفایي 
جمال الدیــن را فراهــم نمایند، 

را  زیــرا الزمــه موفقیت شــهرداري 
باید در همــت و عزم همگاني مردم و 

کرد.  مسئوالن جستجو 
شــهردار اسدآباد در خاتمه از زحمات و 
حمایت هاي استاندار محترم و معاونین 

تالشگر  فرماندار  استانداری، 
اســدآباد،  دلســوز  نماینــده ســخت کوش مردم اســدآباد در مجلس و 

شوراي اســالمي، اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر اسدآباد و مردم فهیم 
و بزرگوار اســدآباد که در تمام شــرایط یار و یاور شهرداري بوده اند تقدیر و 

تشکر کرد. 
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1- اجرای روکش آسفالت در میدان امام، 
لکه گیری آسفالت معابر شهر )شهرک فرهنگیان، شهرک یادگار 

امام، شهرک قندی، شهرک پاسداران، روکش خیابان 15خرداد، محله اسالم آباد 
و لکه گیری تمامی معابر سطح شهر و ... ( 

2- اجرای آماده سازی و جدول گذاری معابر به همراه لکه گیری جداول موجود 
3- رنگ آمیزی سرعت کاه و خط کشی خیابان های سطح شهر 

4- تکمیل و جالیزکاری در میدان شهرک فرهنگیان  
5- ساخت جداره سازی کانال واقع در کمربندی شهدا 

6-خط کشی خیابان های سطح شهر 
7- تکمیل و ترمیم پارک های ملت، شهید مدنی 

8- طراحی المان شهدای گمنام به همراه محوطه سازی 
9- نصب عالئم راهنمایی و رانندگی در خیابان های سطح شهر 

10- بیس ریزی و تسطیح خیابان ها و معابر سطح شهر به مقدار 5 هزار تن 
11- پاک سازی نخاله های ساختمانی در حواشی جاده های ورودی و خروجی شهر به مقدار 750 سرویس
12 - اصالح شکل هندسی میدان امام برای تسهیل بار ترافیکی
13- جمع آوری500 کامیون نخاله ساختمانی از برخی نقاط شهر به منظور پاک سازی حاشیه های شهر در 2 ماه گذشته که این میزان 
نخاله ساختمانی جمع آوری شده است 
فعالیت هاي انجام شده واحد فضاي سبز سالجاري اسدآباد 
1- واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر به بخش خصوصي
2- خرید 6 تانکر20 هزار لیتري و مستقر نمودن آنها در پارک ها به منظور آبیاري فضاهاي سبز
3- خرید و کاشت بالغ بر50 هزار بوته انواع گل فصلي، درخت و درختچه 

4- پیگیري تهیه طرح جامع جدا سازي آب فضاي سبز وتأیید نهایي
5- آبیاري تمامي فضاهاي سبز به مساحت تقریبي 400 هزار متر مربع با استفاده از آب غیر شرب 

6- سم پاشي درختان سطح شهر علیه آفات نباتي شایع در منطقه
 7- گل کاری فصلی 

8- هرس درختان سطح شهر و پارک ها
9- گل کاری میدان امام)ره(

10- مرمت چمن های میادین، بلوارها و پارک ها 

فعالیت هاي عمراني 
در ده ماهه سال جاري 

اسدآباد

 افتتاح درمانگاه فرهنگیان بامبلغ بالغ بر400میلیون تومان
 کلنگ زنی 3 مدرسه در روستاهای قاضی مردان، سمیران، ماوی با اعتبار5/1میلیاردتومان

 اجرای 40عنوان برنامه های فرهنگی و هنری در قالب مسابقات قرآن و احکام، ورزشی، وبالگ نویسی، خطاطی، نقاشی، طراحی و
 برگزاری یادواره های شهدا تحت عنوان طرح ملی الله های روشن در مدارس برای گرامیداشت یاد وخاطره شهدا

 ادامه ساخت وساز پروژه های اســتخرفرهنگیان، کانون فرهنگی و تربیتی و خانه معلمان و مدارس شهیدسعیدی واقع در محله سیدان 
سردار سلیمانی واقع در شهرك سیداحمد وهاجر روستای وندرآباد

 خداحافطی مدارس بابخاری های نفتی و بهره مندی تمامی مدارس شــهر و روستاها از سیستم گرمایشی استاندارد برای ایمنی مدارس 
و دانش آموزان

 برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی فرهنگیان برای توانمندسازی همکاران فرهنگی

یک سال ر   د شهرستان  وپرورش  موزش  آ عملکرد  ز  ا ه  کوتا رشــی  گزا  
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بخشــدار          
پیرســلمان از افتتاح و کلنگ زنی 8 
پروژه با اعتباری افــزون بر 1 میلیارد و 675 میلیون تومان 

در این بخش خبر داد.
محســن عزیزی در گفت وگو با همدان پیام با تبریک فرا رســیدن 
چهل ویکمین  ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و تسلیت 
شــهادت ســردار ســلیمانی دهه فجر را بهترین فرصت برای بیان 

اهداف گام دوم انقالب دانست.
وی افــرود: همه ما باید قدر دســت آوردهای انقالب را بدانیم و 
از فرصت های به دســت آمده برای رســیدن به آن تالش کنیم، 
دهه فجر فرصتی اســت که باید گزارش اقدامات و خدمات نظام 
و دولت به مردم ارائه شــود تا نسل های آینده انقالب در جریان 
باشــند که اهداف انقالب روبه پیشــرفت است؛ عالوه بر این همه 
دولت مردان برای ایجاد نشــاط در جامعــه همه توان خود را به 

گیرند.  کار 
عزیزی افزود: بخش پیرســلمان که ســال 1388 به مرکزیت شهر 

آجین تأسیس شده است و این شهر 
3 هزار نفــر جمعیت را در خود جای 
داده و در زیر مجموعه آن 31 روســتا 
قرار گرفته اند که این روســتاها در کل 
بالغ بر 10/000 هزار نفر جمعیت دارند. 

وی افــزود:  بخش پیرســلمان دارای 31 
روســتا است که 28 روستا با مدیریت شورای 

3 نفره اداره 
می شود که تعداد این شوراها  84 نفر هستند و 25 
روســتا نیز با مدیریت دهیار اداره می شود که 15 نفر 

دهیار در این بخش فعالیت دارند.
عزیزی افزود: در بخش پیرســلمان، 28 روستا دارای گاز، 31 
روستا دارای برق، 26 روستا تحت پوشش آبفار روستایی و فعالیت 
3 مرکز درمانی از امکاناتی است که تاکنون برای این بخش پیگیری 

و مهیا شده است.
بخشدار پیرســلمان خاطرنشان کرد: 15 روستای این بخش دارای 
خانه بهداشت است و نمایندگی بیشتر ادارات در پیرسلمان  مستقر 

هستند .
عزیــزی پســت بانک، آبفای شــهری، تأمیــن اجتماعــی، ادارات 
گازوبرق، واحد امداد و نجات، پاســگاه انتظامی، حوزه بسیج و اداره 
ورزش و جوانان را از جمله اداراتی دانســت که در بخش پیرسلمان 

مستقر شده اند.
 وی ادامه داد: از ابتدای ایام دهه فجر با تشــکیل 10 کمیته ستاد 
دهه فجر، برنامه هایی مانند گلباران مزار مطهر شــهدا، سرکشی به 
خانواده شــهدا، برگزاری مسابقات ورزشــی در روستاها، برگزاری 
مسابقات ورزشی در سطح شهر آجین، برگزاری مسابقات کتابخوانی 

و برگزاری یادواره شهدا اجرا شده است.
عزیزی از برگزاری جشن انقالب در همه روستاهای بخش از جمله، 
مدارس، مراکزدهســتان ها خبر داد و افزود:  کلنگ زنی مدرســه 3 
کالسه در روســتای ماوا، افتتاح زمین چمن مصنوعی شهر آجین، 
افتتاح آســفالت معابر روستایی، گنبله، کوانج، قاسم آباد، افتتاح فاز 
دوم بهسازی و سنگ فرش معابر روستایی، خانه هالل در روستاهای 

طویالن ســفلی و قاســم آباد کاکا، افتتاح برق رسانی به مزار مطهر 
شهدا، کلنگ زنی ساخت ســرویس بهداشتی امامزاده پیرسلمان از 

جمله پروژه های در این بخش است. 
وی دربــاره پروژهای افتتاح شــده در ایام دهــه فجر نیز گفت: در 
ایــن ایام خجســته افتتاح 8 پروژه با اعتباری بیــش از  1 میلیارد 
و 675 میلیــون تومان، کلنگ زنی 2 طرح بــا اعتبار 230 میلیون 
تومان بهره برداری شده و تحویل مردم والیتمدار و قدرشناس بخش 

پیرسلمان شده است.
بخشــدار پیرســلمان گریزی نیز به کار های عمرانی در این بخش 
زد و گفت: اجرای جدول گذاری در 10 روســتا با متراژ 8 هزار متر، 
جابه جایی تیرهای برق در 10 روســتا، آسفالت معابر در 7 روستا، 
بتن ریزی و تســطیح معابر در 20 روســتا، اجرای سنگ فرش معابر 
روستای هدف گردشــگری، راه اندازی مدرسه ابتدایی در روستای 
چهارتپــه، راه اندازی دفتر اتفاقات اداره بــرق آجین، الیروبی همه 
رودخانه های ســطح بخش، فعالیت هایی هســتند که درطول سال 

انجام شده است. 
عزیــزی ادامــه داد: آســفالت جــاده کمربندی روســتای هدف 
گردشــگری حبشــی، بتن ریزی و تطمیع جاده روستاهای طویالن 
علیا به گدارپهن، تحت پوشــش قــرار دادن 200 خانوار برای بیمه 
مقاوم سازی روســتایی و عشایری، به عضویت درآوردن دهیاران در 
صندوق بیمه مدنی دهیاری  ها و پرداخت وام اشتغالزایی برای مردم 
6 روســتا توسط بنیاد برکت را جزو اقدامات دانست که سال 98 در 

بخش پیر سلمان به اتمام رسیده است.
وی از بازســازی روستاهایی که در ایام ســیل و بارندگی فروردین 
ماه امســال آســیب دیده بودند خبر داد و گفت: روستاهای کوانج، 
نصرت آباد، نجف آباد از جمله روســتاهایی هستند که برای جبران 
خسارت آنها تسهیالت بازسازی پرداخت شده است و 245 واحد در 

31 روستا کار بازسازی در حال انجام است. 
عزیزی گفــت: در بخش پیرســلمان برای ایجاد مشــاغل خانگی 
کارهــای زیــادی توســط اداره فنی و حرفــه ای و دهیاری  ها انجام 
شده اســت که می توان به برگزاری دوره های آموزشــی، فرش بافی، 

خیاطی، گلدوزی، کامپیوتر، منبت کاری اشاره کرد.

بخشدار می گوید:

میلیارد یک 
پروژه های  هزینه 

پیرسلمان شده است بخش 
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داشتن  با  اسدآباد  خواهران  فنی وحرفه ای  آموزش    مرکز 
9 کارگاه فعال و بیش  از صد رشــته هنری و آموزشــی در 
حوزه های مختلف، در راســتای اهداف ســازمان که همان 
آموزش به افراد جویای کار و ایجاد اشــتغال است، فعالیت 

می کند.
مســئول مرکــز فنی وحرفه ای اســدآباد با اعالم ایــن خبر گفت: 
این رشــته ها شــامل طراحی و دوخت، صنایع دستی، دوخت های 
تزئینــی، صنایع چــوب، صنایع دســتی بافت، فنــاوری اطالعات، 
بافت عروســک ها، صنایع چرم، هنرهای تجسمی و  صنایع دســتی 
نمددوزی اســت. عالوه بر این مهم که الزم اســت در طول ســال 
تعهدهــای مربوط بــه مرکز انجام گیرد، شــرکت در جلســات و 
همایش ها و مراســم های مختلف و برگزاری کارگاه های آموزشی و 
مســابقات  برای کارآموزان و همــکاران اداری نیز در برنامه کاری 

است. شده  لحاظ 
فرحناز ســهرابی به برنامه های انجام شــده در دهه فجر اشاره کرد 
وگفــت: تجلیــل از مربیــان و مهارت آموختگان برتــر و برگزاری 
دوره مهارت آمــوزی کپســولی دوخت مقنعه بــرای آنها، بازدید از 
کارگاه های تولیدی بانوان کارآفرین شهرســتان، بازدید از کارخانه 
تولیــد چرخ خیاطی کاچیران از طــرف تربیت مربی کرج، برگزاری 
کارگاه آموزشــی اورژانس اجتماعی از طرف بهزیســتی شهرستان، 
بازدید مــدارس از کارگاه هــا به مناســبت هفته مشــاغل و تبلیغ 
رشــته ها از طرف مرکز در مدارس متوســطه از جملــه برنامه های 

است. دهه  این  در  انجام شده 
ســهرابی ادامه داد: دیدار همــکاران با امام جمعــه، دیدار با 

مادران و خانواده شــهدا شــرکت، پرشــور همــکاران در 
راهپیمایی ها به مناســبت های مختلف روز قدس و رحلت 

امام خمینی  13 آبان و 22 بهمن و برپایی نمایشــگاه 
در هفتــه ملــی و مهــارت و دهه فجــر  در مرکز و 

دعــوت از کارکنان خانــم ادارات برگزاری زیارت 
عاشــورا در هر پنجشــنبه و دهه نخســت محرم 
شرکت در جلســات کارگروه فرمانداری شرکت 
در جلســه شــورای اداری و جلســات شورای 
راهبــردی همــکاری با جمعیــت هالل احمر 
در غربالگــری فشــارخون و برگزاری کارگاه 
صیانت  جلســه  برگزاری  اولیــه،  کمک های 
از حقــوق شــهروندی از دیگــر برنامه های 

است. این  اجرایی 
فنی وحرفه ای  مرکز  اینکــه  بر  تأکید  با  وی 
فعالیت  تجربه  بر20ســال  بالغ  شهرســتان 
ورزشــی  مســابقات  برگزاری  افزود:  دارد، 
دارت وحلقه زنی و شطرنج برای کارآموزان، 
برپایــی مســابقات قرآنــی و نمــاز بــرای 
کارگاه های  از  بازدید  کارآموزان،  و  کارکنان 
آموزشــی روســتایی، پیــاده روی و بیعت با 
شهدای گمنام شهرســتان، برگزاری جلسات 
همایــش خانواده با حضور حاج آقا عباســی، 
اجــرای میز خدمــت در چند نوبــت در نماز 

برای  اولیه  آموزش کمک های  پرشــکوه جمعه، 
برپایی  احمر،  اســاتید هالل  توســط  هنرجویان 

مراســم عزاداری و بزرگداشت سردار شهید حاج 
قاسم ســلیمانی، همایش و نشســت بصیرت افزایی 

9دی از دیگــر برنامه های اجرا شــده در این مرکز 
است. 

مسئول مرکز فنی وحرفه ای اسدآباد خبر داد

در دیار سید جمال 9 رشته کارگاهی فعال  وجود 
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صفحهآرا:سیدصالحالدینحسینی-مدیرویژهنامه:سپیدهراشدی

  دهه فجر دهه ی همه ی خوبی هاســت .دهه فجر  
فرصتی مناسب برای مرور ارزش های ناب واساسی ست.

قبل از هر چیز عظمت و بزرگی انقالب راباید یادآور شد که 
معمار کبیر و واالمقام ما حضرت امام خمینی)ره(آن را هدیه 
غیبی و تحفه الهی نامیدند. همچنین حکیم فرزانه حضرت 
امام خامنه ای )دام ظله( فرمودند دهه فجر بزرگترین معجزه 
الهی است که جوانان نقش تعیین کننده ای در این انقالب 

و آینده کشور داشته و دارند.
امام جمعه اســدآباد با بیان این مطلــب گفت: ایام اهلل دهه 
فجرانقالب را به محضر ارجمند و نورانی ولی امر مســلمین 
حضرت امام خامنه ای )روحی فداه( و بر فجرآفرینان و عموم 
مردم گران قدر ایران اسالمی به ویژه مردم شریف و بزرگوار 
شهرستان اسدآباد صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

گام اول انقالب را که چهل سال از عمر با برکت آن می گذرد 
را با افتخار و عزتمندی پشــت سرگذاشتیم اکنون در چهل 
ساله دوم انقالب اســالمی پاگذاشتیم باید همه به خصوص 
جوانان عزیز با تربیت اســالمی، کسب علم، باالبردن روحیه 
جهادی و انقالبی و استکبارستیزی، پیروی حقیقی از والیت 
مطلقه فقیه، باحفظ امانت داری و داشتن تعهد راه امام عزیز 

و شهدای واالمقام را با قوت تمام ادامه دهند. 
در اوایل انقالب و جنگ تحمیلی هشــت سال دفاع مقدس 

جوانان وظیفه ی خود را به خوبی انجام دادند.
جوانان امــروز باید از این میراث بــزرگ امانتداری کرده و 

قدرشناس نعمت بزرگ انقالب باشند.
حضرت امام خمینی قدس ســره به عنوان یک عالم، عارف، 

مجتهد، سید موسی حسینی مجد خاطرنشان کرد: 
فیلسوف، شــجاع، سیاستمدار، جامعه شــناس و محبوب 
قلب هــا پیامبرگونه بااخــالص تمام وتــوکل برخدا وارد 
صحنه شــد. همچنین مردم گرانمایه و والیت مدار ایران 
کــه با همه گویش ها و مذهب ها با وحدت و همبســتگی 
یکپارچــه پیرو امــام راحــل )ره( شــدند و نتیجه این 
همبســتگی این شد که رژیم ستم شــاهی را ازبین برده 
و ابهت استکبار را در هم شکســتند و انقالب شکوهمند 

اسالمی پدید آمد.
حســینی مجد با تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران 
دارای دســتاوردها و امتیازات بسیاری است که الزم است 
آن را تقویــت نمایــد افزود: آنچه انقالب به دســت آورد 
استقالل، آزادی، ســربلندی ملت و کشور ایران است که 
دســت بیگانگان از این مملکت قطع گردید و احکام دین 
و اسالم عزیز زنده شــد و همچنین امور به دست ملت و 
مردم افتاد و جمهوریت نظام و مردم ســاالری زیرسایه ی 
اســالم یعنی مردم ســاالری دینی به معنای حقیقی به 

وجود آمد.
امام جمعه اســدآباد در پایان از حضــور جوانان گرانقدر و 
عموم مردم شــریف اسدآباد در همه ی مراسمات اعم از نماز 
دشمن شــکن و پُرصالبت جمعه به خصوص راهپیمائی های 
13 آبان و یوم ا... 22 بهمن و مراســمات سردار دل ها اسوه 
جهاد و تقوی حاج قاســم ســلیمانی با زبان الکنم تشکر و 
سپاس گزاری کرد و گفت: از همگان جهت حضور حداکثری 
پــای صندوق های رای در دوم اســفند و همچنین انتخاب 
اصلح و انقالبی برای تشــکیل مجلســی قوی و انقالبی در 

بهارستان دعوت به عمل می آورم. 

امام جمعه اسدآباد

دارند آینده جامعه  در  ای  تعیین کننده  جوانان نقش 


