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شناخت و آشنايى كامل داشته باشند 

تا بهتر بتوانند به خدمتگزارى ملت اهتمام نمايند 
از سوى ديگر ملت بايستى با پشتيبانى همه جانبه از دولت انقالبى

قدر نعمت عظيم انقالب اسالمى را بداند.
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فجری دوباره
طول ســال مناسبت هاى مختلفى اســت تا عملكرد و تالش 

مجموعه دستگاه هاى دولتى و خصوصى منتشر شود.
دهه فجر بهترين فرصت اســت تا دستاوردهاى يكساله تمام 
مجموعه ها به مناسبت پيروزى انقالب اسالمى و دستاوردهاى آن 

با هدف اميدبخشى به مردم اعالم شود.
روزنامه همدان پيام نيز همچون ســال هاى گذشــته هر سال 
در مناسبت هاى مختلف عملكرد دستگاه ها رادر كنار تحليل ها و 
مباحث روزنامه نگارى منتشر مى كند تا مستندى باشد بر آنچه 

كه دولتى ها و ادارات زحمت كشيده اند. 
اين بار نيز در دهه فجر امسال «فجرنامه» به مناسبت چهل و 
دومين پيروزى انقالب اسالمى منتشر شد كه محتواى آن در كنار 
تحليل هاى مختلف و به روز كارشناسان و نويسندگان و صاحب 
نظران روزنامــه نگارى، به عملكرد مديران وادارات كل اســتان 

دركنارشركت ها وواحدهاى مختلف بخش خصوصى پرداخت.
 بــا توجه به اينكه عملكرد شهرســتان ها بــه طورمعمول به 
صورت مجزا و اختصاصى هر شهرســتان  منتشر مى شود و شايد 
بسيارى از مردم نتوانند همه عملكرد شهرستان ها را تك به تك 
مرور و بررســى نمايند ايده تجميع عملكرد دستگاه مختلف در 
شهرستان ها و بخش هاى استان در ويژه «فجر نامه 2» منتشر شد 
تا در كنار اينكه وزانت كار مجموعه مديران شهرســتان ها بيشتر 
نمود پيدا كند فرصتى هم باشد براى مقايسه عملكرد مادستانيها 
در كنار يكديگر، اين فرصت بهانه اى هم شــد تا مجموعه ادارات 
شهرستان همدان كه در بسيارى از موارد زير سايه اداره كل كمتر 
ديده مى شــوند نيز به صورت مستقل و جداگانه براى اولين بار 
ويژه نامه شهرستان همدان را هم داشته باشند اين ويژه محصول 
زحمات خبرنگاران همدان پيام در شهرســتان ها، ساير همكاران 
رســانه اى و كارشناســان مخصوصاً مديران و روابط عمومى هاى 
محترم ادارات دولتى و خصوصى در شهرســتان ها هست كه به 
ترتيب از مركز اســتان و شهرستان هاى تابعه و با توجه به محتوا 

مضمون چيده شده است. 
يكى از داليل اينكه اين ويژه نامه با تأخير چند روزه منتشــر 
شــد حجم بــاالى كارى بود كه براى ويژه نامه شــماره 1 وجود 
داشت و متأســفانه بروز كرونا بى تأثير در اين امر نبود. در كنار 
ايــن موضوع  پايان برنامه هاى 22 بهمن وتجميع همه محتوا از 
همه شهرســتان ها و آماده سازى و صفحه بندى نيز مزيدى شد 
تا برخى از شهرســتان ها كه زودتر محتوايشان آماده بود منتظر 
باشند تا ســايرين نيز ملحق شوند، كه ضمن پوزش از تأخير به 
وجود آمده براى دوســتانى كه منتظر بودنددر اين ويژه نامه -كه 
در ســال كرونا و على رغم وجود مشكالت كرونا و درگيرى كل 
كشــور با اين معضل جهانى- توانسته است گوشه اى از زحمات 
دســت اندركاران مجموعه مديران، استان كه خود را خادم مردم 
مى دانند را گردآورى كرده است، منتشر كنيم ضمن قدردانى از 
همه كسانى كه مارايارى نمودند اميدواريم در سال هاى آينده با 
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2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

استان شھرستان ھای  اقتصاد  وضعیت  تحلیل 
بررســي نقاط قوت، ضعــف، فرصت ها و تهديدها كه در شهرســتان هاي 
اســتان همدان راهكاري اســت براي رســيدن به توســعه اقتصادي. طبق آمار و 
اطالعات كامل  نشــده سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان، در اين گزارش 
به اختصار به رتبه بندى شهرســتان هاى اســتان همدان با توجه به شــاخص هاى 
بخش هــاى عمده اقتصادى (كشــاورزى، صنعت و خدمــات) و جمعيت خواهيم 
پرداخــت و همان طور كه در ادامه آمده تمام نقاط قوت و ضعف شهرســتان ها در 

كنار فرصت ها و تهديدهايي كه تاكنون شــناخته شده بررسي شده است. 
از آنجا كه بخش خدمات داراى شاخص ها و زيرشاخه هاى متعددى است، تنها به 
بررسي بخش گردشــگرى كه توجه به آن همواره از سياست هاى اصلى استان بوده، 

مى پردازيم. در اين گزارش وضعيت سال هاي 97 و 98 بررسي شده است.

 كشاورزى 
محصوالت زراعى 

تا پايان سال 1398 كل سطح زيركشت زراعى استان همان برابر 612737 هكتار 
اســت كه ميزان توليدات اين ســطوح برابر 3201/4 هزار تن است. بنابر اطالعات به 
دســت آمده شهرســتان كبودراهنگ ، رزن و همدان به ترتيب جايگاه اول تا ســوم 
ميزان توليدات كشــاورزى را به خود اختصاص داده اند. علت جابه جايى جايگاه هاى 
شهرستان ها در ميزان توليدات نسبت به پهناورى سطوح زيركشت آنها را مى توان در 
بهره ورى پايين و يا پايين بودن ارزش ريالى محصوالت عمده زيركشت آن شهرستان 

عنوان كرد.
محصوالت باغى 

تا پايان ســال 1398 كل سطح زيركشــت محصوالت باغى استان برابر 80439 
هكتار اســت كه ميزان توليدات اين ســطوح برابر 702/1 هزار تن اســت ، بنابراين 
اطالعات به دســت آمده از جدول شهرستان هاى مالير، نهاوند و تويسركان به ترتيب 
جايگاه اول تا سوم پهناورى سطوح زيركشت و همچنين شهرستان هاى مالير، نهاوند 
و همدان به ترتيب جايگاه اول تا ســوم توليدات محصوالت باغى را به ترتيب به خود 
اختصاص داده اند. در اين رابطه نيز جابه جايى جايگاه شهرستان ها در ميزان توليدات 
نسبت به پهناورى ســطوح زيركشت ناشى از پايين بودن ميزان بهره ورى و يا پايين 

بودن ارزش توليدات آن شهرستان است.

 صنعت 
تا پايان ســال 1397 تعداد كل كارگاه هاى صنعتى استان برابر 607 واحد است. 
تعداد افراد مشــغول به كار در واحدهاى فعال برابر 10696 نفر است. همدان، بهار و 
مالير داراى باالترين تعداد صنايع فعال بوده و همچنين اين شهرســتان ها به ترتيب 
جايگاه اول تا سوم را در تعداد افراد شاغل در بخش صنعت به خود اختصاص داده اند. 
دليل جابه جايى جايگاه شهرســتان ها در به كارگيرى افراد شاغل در بخش صنايع با 
توجــه به تعداد صنايع فعال آن شهرســتان را مى تــوان در بزرگ يا كوچك مقياس 

بودن صنايع آن شهرستان جست وجو كرد. به طور مثال شهرستان نهاوند كه جايگاه 
چهارم در تعداد صنايع اســتان را به خود اختصاص داده است به  دليل كوچك بودن 
آن صنايع نســبت به ســاير شهرســتان ها در جايگاه پنجم به كارگيرى افراد در اين 

بخش قرار دارد.

 معادن 
تا پايان ســال 1398 تعداد معادن در حال بهره بردارى اســتان 282 عدد اســت 
كه تعداد 2467 نفر در اين معادن مشــغول به كار هستند. همچنين برآورد تقريبى 
محصوالت اســتخراجى اين معــادن برابر 10412302 تن اســت. بنابر اطالعات به 
دست آمده از جدول در سال 1397 شهرستان هاى مالير، همدان و نهاوند به ترتيب 
بيشــترين تعداد معادن در حــال بهره بردارى را دارند و با اندكــى تغيير در جايگاه 
شهرســتان هاى همدان، مالير و نهاوند به ترتيب جايگاه اول تا سوم در به كارگيرى 
افراد را در معادن به خود اختصاص داده اند. در اين رابطه نيز دليل جابه جايى جايگاه 
شهرستان در به كارگيرى نيروى انسانى با توجه به تعداد معادن را مى توان در بزرگ 
و كوچك بودن معادن و يا نوع محصول آن معدن جســت وجو كرد ، چراكه حتى در 
برخى موارد با وجود بزرگ مقياس بودن معادن، ماشين آالت مى توانند جايگاه نيروى 

انسانى را پر كنند.

 گردشگرى 
تا پايان ســال 1397 تعداد جاذبه هاى گردشــگرى استان 1751 است. همچنين 
تعداد هتل ها 12 عدد و تعداد مراكز اقامتى در كل استان برابر 27 مى باشد. براساس 
اطالعات به دســت آمده از جدول شهرســتان هاى همدان، ماليــر و كبودراهنگ به 
ترتيب بيشــترين تعداد جاذبه گردشگرى را دارند. همچنين شهرستان هاى نام برده 
شــده به همان ترتيب بيشترين تعداد هتل و مراكز اقامتى را دارند. علت باالتر بودن 
جايگاه برخى شهرستان ها با تعداد برابر هتل ها و مراكز اقامتى در جدول بيشتر بودن 

تعداد هتل نسبت به مراكز اقامتى است كه نمى توان آنها را هتل ناميد.
از آنجا كه شــاخص هاى بخش گردشگرى داراى تعاريف و متوليان متعدد بوده و 
بخصوص بين بخــش خصوصى و دولتى هماهنگى هاى الزم جهت انتخاب تعاريف و 
جمع آورى اطالعات در اين حوزه نيســت، از به دست آوردن تعداد گردشگران در هر 

شهرستان بازمانده ايم كه مى تواند در بررسى هاى دقيق تر از آن استفاده كرد.

 ارزش افزوده بخش هاى عمده استان همدان (1394)
ارزش افزوده بخش هاى موردنظر جهت رتبه بندى شهرستان هاى استان همدان تا 
پايان ســال 1394 به قرار جدول زير اســت كه در ادامه به منظور وزن دهى بخش ها 
از آن اســتفاده مى كنيم. قابل ذكر اســت كه ارزش افزوده بخش گردشــگرى شامل 

ارزش افزوده «فعاليت خدماتى مربوط به تأمين جا و غذا است»

ارزش افزوده بخش هاى عمده استان همدان – 1394 (ميليون ريال).
گردشگرى صنعت و معدن زراعت و باغدارى سال

139435673719173260011994245

 بررسى عوامل تأثيرگذار داخلى و خارجى 
در اينجا منظور از عوامل تأثيرگذار داخلى، عواملى اســت كه در داخل شهرستان 
بر ســاير فعاليت هاى شهرستان تأثيرگذاشــته كه مى تواند داراى اثر مثبت و يا منفى 
باشــد كه در علــوم برنامه ريزى از آن با نــام نقاط قــوت (Strength) و يا نقاط 

ضعف(Weakness) ياد مى كنند.
همچنين منظــور از عوامل تأثيرگذار خارجى، عواملى اســت كه خارج محدوده 
شهرســتان به آن وارد شــده كه مى تواند داراى اثر منفى يا مثبت باشد كه در علوم 
برنامه ريــزى از آن با عنوان عوامل فرصت ســاز (Opportunity) و يا تهديدكننده 
(Threat) يــاد مى شــود. معرفــى و شــناخت قابليت هــا، نقاط قــوت، تنگناها و 
محدوديت هاى اســتان و شهرســتان هاى آن مى تواند تصويرى از اســتان ارائه دهد 
و مديــران و برنامه ريزان را براى جهت گيرى هاى توســعه اســتان يارى كند. نظر به 
اهميت اين بخش تالش شد مجموعه كارشناسى استان در ابتدا در قالب برنامه ريزى 
اســتراتژيك (تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصت، و تهديد) اســتان و شهرستان هاى 9 
گانه آن شناســايى شود، سپس براى تعامل انديشــه اى و تجربى موضوع در نشست 
علمى وتخصصى با حضور حدود 300 نفر از اســاتيد، مديران و كارشناسان استان در 

اسفندماه95 مورد تبادل نظر قرار گيرد كه حاصل آن در اين قسمت ارائه مى شود.

غزل اسالمى

سهم شهرستان ها در تحوالت جمعيتى 

وضعيتبرش

سهم از 
مساحت 
استان 
(درصد)

سهم از 
جمعيت 
استان 

(درصد) 

سهم از استان 1398 (درصد) 

طالق ازدواج وفاتتولد1398

14/538/939/744/438/945/2سهم شهرستان همدان 
311111رتبه

16/416/6116/716/317/417/5سهم شهرستان مالير 
522222رتبه

7/810/299/49/710/411/4سهم شهرستان نهاوند 
633333رتبه

7/95/8556/25/65/8سهم شهرستان تويسركان 
578476رتبه

19/57/258/25/78/35/3سهم شهرستان كبودراهنگ
144545رتبه

6/15/85/34/866/6سهم شهرستان اسداباد 
987754رتبه

6/86/855/34/866/6سهم شهرستان بهار 
756689رتبه

شهرستان رزن و 
درگزين

146/196/75/56/63/6سهم 
465567رتبه

6/52/22/21/82/32/3سهم شهرستان فامنين 
899898رتبه
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رتبه بندى شهرستان هاى استان بر اساس بخش هاى عمده اقتصادى (1397-1398)

ش
شهرستان سال واحدشرحبخ

فامنيندرگزينرزنبهاراسدآبادكبودراهنگتويسركاننهاوندمالير همدان

زى
ور
شا
ير ك
ح ز
سط

ت
كش

48518*1397781935920346083325601289174654967037108192هكتار
6*35891742رتبه
1398768425484145813327781297864786368292653534178449315هكتار
25810173496رتبه 

ن 
يزا
م

ت 
دا
ولي
176445*1397452780191122509889203864526689510274492223517102هزارتنت

9*68471352رتبه
1398430073201724389668194521494394525694531011335164214288173398هزارتن
48593216710رتبه

رى
دا
ير باغ
ح ز
سط

ت
كش

611*13978857216191575695022389538055117232هكتار
9*41238765رتبه
1398694922617631692644282116084475374458629341168015044هكتار
31269457810رتبه 

ن 
يزا
م

ت 
دا
ولي
139720668462422151212745هزارتنت

134679265رتبه
1398217100393129121431620هزارتن
134569287رتبه

يع
الصنا

 فع
يع
صنا

13973339140211967054523891988783442تعداد 
134679258رتبه

1398276620385909325572642093176511تعداد 
135468297رتبه

غل
شا

اد 
فر
1397724440133310213114تعداد ا

1238496577رتبه
1398744744133310213415تعداد 
123859647رتبه

دن
معا

غل
شا

اد 
فر
139756142736011125799144274110نفرا

123759648رتبه
139856643738010526199208297116نفر
123859647رتبه

ى 
گر
دش
ى گر
 ها
به
جاذ

رى
شگ
رد
139737630121118422013710212496تعداد گ

124536879رتبه
139837630121118422013710212496تعداد 
124536879رتبه

كز 
مرا

 و 
تل
ه

تى
قام
ا

13972462252811تعداد 
135545266رتبه

139827723761222تعداد 
136534266رتبه

*مأخذ: اداره كل صنايع، معادن و بازرگانى استان همدان، سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان، سازمان جهاد كشاورزى استان همدان. 

 نقاط قوت و فرصت هاى
شهرستان هاى استان

شهرستان همدان 

نقاط قوت 
(Strength)

وجود جاذبه هاى تاريخى، فرهنگى و طبيعى فراوان با اعتبار جهانى به منظور 
جذب گردشگران داخلى و خارجى نظير تپه هگمتانه، كتيبه گنج نامه، مقبره 

استرومردخاى و آرامگاه بوعلى سينا و باباطاهر، باال بودن سهم نسبى اقتصاد 
شهرستان (ارزش افزوده توليد شده در شهرستان) از اقتصاد استان، 

دسترسى شهرستان همدان به شبكه آزادراهى و شبكه بزرگراهى، وجود 
معادن مفيد و استراتژيك با ذخيره مناسب در سطح شهرستان).

فرصت ها 
(Opportuniry)

برخوردارى كهن شهر همدان از شهرت جهانى به عنوان پايتخت تاريخ وتمدن 
ايران. برخوردارى از توان ارائه خدمات برتر در زمينه آموزش عالى، 

فنى- مهندسى با عملكرد ملى و درمان تخصصى و فوق تخصصى با عملكرد 
فرامنطقه اى.  شهر همدان به عنوان يكى از كالنشهرهاى كشور محسوب 

مى شود. قرارگيرى شهرستان همدان در مسير آزادراه كربال. 
شهرستان مالير 

نقاط قوت 
(Strength)

وجود معادن مختلف نظير سيليس، دولوميت، گرونا، سنگ آهن، فلدسپات، 
سرب و روى، پگماتيت و واحدهاى سيليس كوبى فراوان.

برخوردار از نيروى انسانى جوان و تحصيلكرده و وجود مراكز دانشگاهى در 
شهرستان. وجود باغات گسترده و قطب توليد انگور و مشتقات آن در كشور 

در شهرستان. وجود جاذبه هاى گردشگرى و تاريخى نظير ارگ تاريخى نوشيجان 
با قابليت ثبت در فهرست آثار جهانى و پارك صيفيه و منطقه حفاظت شده 

لشكر در و... در شهرستان. 

فرصت ها 
(Opportuniry)

همجوارى با قطب صنعتى استان مركزى(اراك) و ارتباط فراوان اصفهان ، قم 
، بروجرد و تهران. دسترسى آسان از طريق شبكه ريلى و جاده اى به مركز 
كشور.  محور همدان- مالير يكى از محورهاى اصلى توسعه فضايى استان 
محسوب مى شود. مالير يكى از كانون هاى اصلى توسعه قلمروهاى جنوبى 

استان است.

شهرستان نهاوند  

نقاط قوت 
(Strength)

وجود زيستگاه هاى نسبتًا مناسب و بكر داراى ارزش هاى اكولوژيك جهت 
حفاظت و افزايش كيفيت اكولوژيك و بيولوژيك. نقش و جايگاه فرهنگى، 
تاريخى، گردشگرى شهرستان در استان.  پرآب ترين شهرستان استان. 

بزرگترين توليدكننده گشنيز كشور با توليد 60 درصد توليد كشور.
فرصت ها 

(Opportuniry)
وجود جاذبه هاى طبيعى به منظور توسعه اكوتوريسم. عبور آزادراه كربال از 
سطح شهرستان. بستر و فضاى بسيار مناسب در حوزه IT, ICT با توجه به 
پتانسيل كشاورزى. عبور 2 خط راه آهن غرب كشور از شهرهاى شهرستان. 

شهرستان تويسركان 

نقاط قوت 
(Strength)

وجود اقليم مناسب و مستعد باعث ايجاد باغات گردو، آلو و... . وجود 
گياهان دارويى در اراضى كشاورزى و منابع طبيعى مانند زعفران و سماق. 
وجود صنايع دستى مبلمان و منبت كارى، فرش دستباف. وجود پتانسيل هاى 

مناسب براى ايجاد صنايع توليدى و تبديلى در شهرستان. 
فرصت ها 

(Opportuniry)
داراى آب وهواى معتدل كوهستانى و سهم عمده باران و كوهستانى بودن 

جهت باغدارى است. داراى آثار باستانى و طبيعى براى گردشگران. 
وجود سرمايه هاى استانى مقيم خارج شهرستان (علمى و اقتصادى).

شهرستان كبودراهنگ  

نقاط قوت 
(Strength)

وجود اراضى وسيع با درجه حاصلخيزى نسبتا باال در سطح شهرستان .
استفاده از مسير ترددهاى شهرستان در جهت توسعه آن. 

وجود جاذبه هاى گردشگرى فراوان بعضًا منحصربه فرد از جمله غارعليصدر.
وجود پايگاه سوم هوايى شهيد نوژه كشور در شهرستان. 

فرصت ها 
(Opportuniry)

سرمايه انسانى و وجود نيروى انسانى متخصص و با تحصيالت دانشگاهى. 
همجوارى با استان زنجان، كردستان. 

ايجاد طرح روستامركزى باعث افزايش پوشش تحصيلى مناطق روستايى 
شده و از ترك تحصيل دانش آموزان الزم التعليم جلوگيرى مى شود.
وجود 2 فرودگاه در مجاورت منطقه به منظور صادرات از شهرستان .

شهرستان اسدآباد  
نقاط قوت 
(Strength)

وجود معادن مختلف (كنستانتره، آهن و فوالد). وجود صنايع كوچك. 
كشت هاى مختلف (پاييزه و بهاره) گندم و جو، گوجه فرنگى. وجود 158 اثر 

تاريخى، بناى سيدجمال الدين اسدآبادى، پژوهش هاى باستان شناسى.
فرصت ها 

(Opportuniry)
خدمات حمل ونقل گسترده. امكان توسعه گردشگرى به ويژه اكوتوريسم.

استقرار ذوب آهن غرب كشور در شهرستان. تصويب شهرستان در اسناد 
باالدستى به عنوان شهر دانشگاهى. 

شهرستان بهار 

نقاط قوت 
(Strength)

روستاهاى هدف گردشگرى مانند وهنان و حيدره قاضى خانى. انتخاب شهر 
اللجين به عنوان شهر جهانى سفال. وجود قابليت هاى كشاورزى، دام پرورى 
و صنايع دستى در زمينه سفال سازى و فرش كه امكان ايجاد مراكز آموزش 
عالى وابسته نظير دانشكده هاى كشاورزى، دام پرورى و مراكز آموزش عالى 
صنايع دستى و فرش را فراهم مى سازد. وجود محصوالت كشاورزى (سيب 

زمينى، سير، صيفى جات و...).

فرصت ها 
(Opportuniry)

عبور راه كربال و ارتباط با ديگر نقاط و همچنين موقعيت ارتباطى مناسب 
شهرستان در محورهاى مسيرهاى مواصالتى غرب كشور. نزديكى به مراكز 
استان و ارتباط مناسب تر. وجود 3 شهرك صنعتى و يك ناحيه صنعتى در 

حال ساخت. 
شهرستان رزن 

نقاط قوت 
(Strength)

وجود شهرك گلخانه اى عمان و شهيد مفتح. وجود معادن سنگ هاى آهك، 
گچ و سيليكات و آهن و طال. توسعه يافتگى نسبى شهرستان در بخش هاى 

اجتماعى و فرهنگى نسبت به ساير شهرستان ها به دليل كمبود جرايم. وجود 
ظرفليت قابل توجه توليد گياهان دارويى. 

فرصت ها 
(Opportuniry)

همجوارى با محور توانمند اقتصادى و توليدى همدان – رزن. نزديكى به 
مراكز كشور و قطب هاى صنعتى قزوين، زنجان، ساوه و تهران و همدان. 

همجوارى با شهرك صنعتى ويان و نيروگاه شهيد مفتح. استقرار شهرستان 
در يكى از ورودى هاى اصلى استان. 

شهرستان فامنين  

نقاط قوت 
(Strength)

موقعيت جغرافيايى مناسب، اقليم مناسب و خاك مستعد و ذخاير ژنتيكى 
مهم. تصويب ايجاد و راه اندازى منطقه ويژه اقتصادى و آغاز عمليات اجرايى 

آن، در شهرستان. وجود پتانسيل هاى الزم براى پرورش دام وطيور و 
ماكيان.  وجود معادن غنى شن وماسه، گچ، آهك، سنگ هاى تزئينى و....

فرصت ها 
(Opportuniry)

موقعيت جغرافيايى و ارتباطى منطقه در پيوند با غرب و مركز كشور. عبور 
خط راه آهن غرب كشور و بزرگراه ترانزيتى از شهرستان. همجوارى با 

استان هاى توانمند صنعتى و معدنى جهت ورود سرمايه گذاران عالقه مند. 
وجود بازار فرصت هاى مطلوب در مناطق همجوار مانند شهر صنعتى ساوه 

(تقاضاهاى موجود براى مواداوليه، كاالهاى واسطه اى و قطعات صنعتى و...).
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سپيده راشدى

 آمارها از سياست هاى مسكن در استان مى گويند

مسکونی کاربری ھای  قربانی  باغات؛  و  کشاورزی  زمین ھای 
مســكن يكى از ضرورى ترين نيازهاى انسان و 
جزو حقوق اوليه انسانى است. پيش بينى و برنامه ريزى 
براى تأمين نياز به مســكن شهروندان، از وظايف مصرح 
دولت در قانون اساســى اســت. بر پايه اين قانون مادر، 
دولت بايســتى از طريق وزارتخانــه اى كه عهده دار اين 
وظيفه  است، به گونه اى سياست گذارى نمايد كه مسكن 

متناسب با نيازهاى جامعه را تأمين كند.
بــه منظــور نيل بــه اين مقصــود، سياســت ها و 
راهكارهايى در سطوح مختلف جمعيتى در شهر و روستا 
در نظر گرفته شده است.  اين موضوع در كالنشهرها از 
طريق سياست گذارى هاى كالن در برنامه ريزى شهرى 
و برش هاى  بخشــى و موضوعى مورد توجه قرار گرفته 

است.
 اجراى سياست هاى كالن مستلزم برنامه ريزى هاى 
خرد در ســطوح و ابعاد مختلــف از جمله بعد كالبدى 
است و نخســتين گام در انجام برنامه ريزى،  پيش بينى 

تقاضاى مسكن است. 
جمعيت و تحوالت آن نيز تأثيرات بسزايى بر تقاضاى 
مســكن و از آن رهگذر بر تراكم ســاختمانى مورد نياز 

يك شهر دارد.
عامل اساسي دركندي اجراي پروژه هاي خانه سازي 
دولتي درســطح اســتان، ناكافي بودن اعتبارات مورد 
نياز براي اتمــام اين پروژه ها بوده اســت . به رغم اين 
كه سياســت توســعه مسكن درسطح كشــور، تشويق 
بخش خصوصي به سرمايه گذاري بوده است اما احداث 
واحدهاي مسكوني حمايتي، اجتماعي و استيجاري فوق 
در اســتان همدان به نوبه خود اقــدام مفيدي در رفع 

كمبود مسكن در استان محسوب مي شود
در ســال 1390 نســبت بــا ســال 1385، درصد 
خانوارهايــى كه از هر يك از اين تســهيالت اســتفاده 
مى كنند افزايش يافته  اســت و اين امر بيانگر باال رفتن 
نســبى رفاه در خانوارهاى ساكن در نقاط شهرى استان 

همدان است.
متوسط عمر بنا در سال 1385 بين استان همدان و 

كل كشور مقايسه شده است. با توجه به ارقام اين جدول 
متوســط عمر بنا در كل كشور در سال 1385 نسبت به 
كل استان همدان كمتر بوده و در حالى كه متوسط عمر 
دراين سال براى كشور 15 سال است اما براى استان 16 
سال به دست آمده  است. در مورد نقاط شهرى متوسط 
عمر بنا در اســتان همدان و كل كشور تفاوت مشهودى 
ندارد اما در نقاط روســتايى اين تفاوت كامًال محسوس 
اســت. در حالى كه متوســط عمر واحدهاى مسكونى 
روستايى در كل كشور در سال 1390، برابر 15,2 سال 
بوده، اما اين رقم براى نقاط روســتايى استان برابر 18 

سال محاسبه شده  است
 هر چند در كوتاه مدت نوســانات سرمايه گذارى در 
مسكن، تحت كنترل نوســانات عوامل موثر بر تقاضا از 
جمله: قيمت مسكن، شرايط اعطاى وام، تورم انتظارى 
در مســكن و تعــداد خانه هاى خالى مى باشــد، اما در 
بلندمدت نقــش عواملى مانند تغييــر در تعداد خانوار 
و توزيع ســنى جمعيت، قيمت زمين، هزينه ســاخت 
و تــورم بلندمدت در مســكن پررنگتر مى باشــد.  پس 
ساختار هزينه توليد مسكن از اهم مسائلى است كه نياز 
به بررســى و توجه كافى دارد. پيش از بررسى ساختار 
هزينه توليد مســكن الزم است اشاره شود، در آمارهاى 
رسمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و نيز مركز 
آمار ايران هزينه زمين در سرمايه گذارى و هزينه توليد 
مسكن منظور نمى شود. به طور كلى هزينه توليد مسكن 
شامل هزينه مصالح، دســتمزد و ساير مى باشد. كه به 
ترتيب معادل 65 درصــد، 28 درصد و 7 درصد هزينه 

كل مسكن را شامل مى شوند.
در مورد اجاره خانه بايد گفت  از آنجا كه بيشــترين 
تعداد خانه هاى اســتيجارى اســتان در اين شهر واقع 
شــده اند،  تحليل اين بخش براى مناطق شهرى استان 
مصداق دارد. بررسى جدول 3-6 نشان مى دهد، قيمت 
اجاره در شــهر همدان طى دوره مورد بررســى (90-
1381) همواره روند افزايشى داشته است. طى اين دوره 
متوســط نرخ رشد ســاالنه اجاره 24 درصد بوده است. 

قيمت يك  مترمربع اجاره مســكن از رقم 845 ريال در 
ســال 1381 به  10704 ريال افزايش پيدا كرده است. 
هزينه اجاره طــى دوره زمانى 90-1381 بيش از  8,5 
برابر شده اســت و بايد گفت مديريت ضعيف و ناتوانى 
مديريتى در بخش مسكن و مديريت عالى استان شرايط 
مسكن و اجاره خانه از يك رشد بى سابقه اى برخوردار 
بوده است بنحويكه در چند سال گذشته قيمت مسكن 
و اجــاره بها يك رشــد 50 تا 70 درصدى داشــته كه 
ميبايست در يك مقوله بسيار جدى تر به اين موضوع در 

سطح گسترده اى پرداخت.
رشد سريع و گسترش افقى شهرها در دهه هاى اخير 
تقريباً تمامى كشورهاى جهان، اعم از توسعه يافته و در 
حال توسعه را با مشــكالت جدى مواجه ساخته است. 
مســائل اين پديده نه تنها سياست هاى شهرسازى را به 
طور وسيعى تحت الشعاع قرار داده، بلكه تبعات حاصل 
از آن در تشديد مســائل اقتصادى، اجتماعى، سياسى، 

مديريتى ومحيط زيستى جوامع نقش اساسى دارد.
دغدغه ها و نگرانى هاى ناشى از اين پديده موجب شد 
تا برنامه ريزان شــهرى در كشورهاى توسعه يافته، اقدام 

به اتخاذ تمهيداتى براى  مهار يا حل اين بحران كنند.
 اصلى ترين اين تمهيدات شــامل سياست هاى بلند 
مرتبه ســازى،  انبوه ســازى، تغيير قوانين مالياتى، وضع 
قوانين تملك زمين براى استفاده بهينه از آن، بهسازى 
و نوســازى بافت هــاى قديمى و مراكز شــهرها، طرح 
آماده ســازى اراضى نقاط جديد شهرى، ايجاد شهرهاى 
جديد و در رأس آن سياســت افزايش تراكم جمعيتى و 

ساختمانى شهرها بوده است.
از سويى، در برنامه تأمين مسكن، تهيه زمين مناسب 
و ارزان، يكى از اهداف اوليه و اقدامات ضرورى محسوب 

مى شود. زيرا بستر هر نوع ساخت و ساز، زمين است.
 در حالى كه، از يك طرف عرضه زمين محدود است 
و از طرف ديگــر عواملى مانند موقعيت، امكان، تصرف، 
نحوه مالكيت و امكان دسترسى، آن را محدود مى سازد 
تا جايى كه قيمت هاى سرســام آور زمين يكى از عوامل 

جدول وضعيت مسكن استان همدان در سال هاى 1397-98
شهرستانبرشسالواحدشاخص

درگزينفامنينبهاررزن كبودراهنگاسدآبادتويسركاننهاوندماليرهمداناستانكشور
*1395181254883436061821375820528809182401758775208042184684498تعدادخانوار شهرى 

*1395605493919995127695321832659916091139843148024114199337872تعدادخانوار روستايى 

تعدادمسكن موجود 
1397-622758221154103300653643845236726438493434440747302028620
1398-645984229159106895862183971938140457023578942184312988880
23226800535952854126714141853144514371096260-تغييرات

تعدادمسكن موجود روستايى 
1397-165301236112561623840138201140024709111081520269079088
1398-165301236112561623840138201140024709111081520269079088
00000000000-تغييرات

تعدادكمبود مسكن روستايى 
1397-8965014133122564023885684482016225431206750822080
1398-7928812542101123164750070811874322401133047401836
244-342-737-303-859135613671419-2144-1591-10362-تغييرات

تعدادمسكن مهر واگذار شده
1397-254010678600061300000
1398-3838000000000
61300000-86000-1029-2502--تغييرات

پروانه ساخت صادر 
تعدادشده  

1397-40171299133759243134537964022260
1398-8906703246898675117451075124048010
59611313943201400696625750-4889-تغييرات

تغيير كاربرى به 
تعدادمسكونى

1397-9262561434577416324221380
1398-131111716822312511811233941680
139251784877499720300-385-تغييرات

تعدادمسكن در بافت فرسوده 
1397-554413602645100900
1398-7364768750991405500
400-182632724541305-تغييرات

*كمبود مسكن شامل واحدهاى مسكونى غيرمقاوم و افراد فاقد مسكن مى باشد.
واحدهاى مسكن مهر در شهرهاى زير 25000 نفر جمعيت تا پايان سال 96 به متقاضيان واگذار گرديده است.
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شكست پروژه هاى تأمين مسكن به شمار مى رود.
 اتخاذ تصميم هاى ناگهانى، بدون انجام مطالعات كافى، غيركارشناسى و در نظر 
گرفتن طرح هاى فرادست، زمينه ساز ايجاد مشكالتى حتى بزرگ تر از مشكل كمبود 

زمين خواهد شد.
بنا بر اطالعات منتشر شده از سوى دستگاه هاى دولتى در استان همدان؛ همان 
گونه كه از جدول مشــخص است بيشــترين مقدار جبران كمبود مسكن روستايى 
مربوط به شهر مالير اســت كه در سال 1398 تعداد 2144 واحد مسكونى نسبت 
به ســال 1397 كاهش يافته است. همچنين كمترين مقدار جبران كمبود مسكن 

روستايى با تعداد 303 واحد و مربوط به رزن است.
با توجه به نمودار مقابل روند صعود تغييرات كاربرى اراضى به كاربرى مسكونى 
در شهرستان هاى استان_ به غير از شهرستان همدان_ كه داراى اراضى كشاورزى، 
جنگل ها، مراتع و باغات فراوان و با اهميتى به لحاظ زيســت محيطى، گردشگرى، 
صادرات محصوالت و... هســتند؛ نگرانى در رابطه با از بين بردن اين اراضى، مراتع 
و باغات و تبديل آنها به مناطق مســكونى و توســعه افقى زيستگاه هاى انسانى در 
اين شهرســتان ها به وجود مى آيد كه لزوم بازنگرى و جديت بيشتر در نحوه اجراى 

تغييرات كاربردى را گوشزد مى نمايد.
همان گونه كه از جدول مشــخص اســت بيشترين مقدار جبران كمبود مسكن 

نمودار ميزان كاهش نياز به مسكن روستايى در شهرستان هاى استان همدان
بين سال هاى 1397-98

نمودار روند تغييرات صدور پروانه ساخت صادر شده روستايى
در شهرستان هاى استان همدان بين سال هاى 1397-98

نمودار روند تغييرات كاربرى به كاربرى مسكونى
در شهرستان هاى استان همدان بين سال هاى 1397-98

روند واگذارى واحدهاى مسكونى مسكن مهر در شهرستان هاى استان همدان
بين سال هاى 1397-98 

روســتايى مربوط به شهرهاى مالير اســت كه در ســال 1398 تعداد 2144- واحد 
مســكونى نسبت به سال 1397 كاهش يافته اســت، همچنين كمترين مقدار جبران 

كمبود مسكن روستايى با تعداد 303- مربوط به رزن است.
با توجه به نمودار شماره (10-3)و روند صعود تغييرات كاربرى به كاربرى مسكونى 
در شهرســتان هاى اســتان به غير از شهرســتان همدان كه داراى اراضى كشاورزى، 
جنگل هــا، مراتع و باغات فراوان و با اهميتى به لحاظ زيســت محيطى، گردشــگرى، 
صادرات محصوالت و... هســتند، نگرانى در رابطه بــا از بين بردن اين اراضى، مراتع و 

باغات و تبديل آنها به مناطق مســكونى و توســعه افقى زيســتگاه هاى انسانى در اين 
شهرستان ها به وجود مى آيد كه لزوم بازنگرى و جديت بيشتر در نحوه اجراى تغييرات 

كاربردى را گوشزد مى نمايد.
منابع: دفتر فنى، امور شهرى و روستايى استاندارى همدان 

شركت آب و فاضالب شهرى و روستايى همدان 
اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 

بنياد مسكن همدان
برگرفته از جمع بندى غيررسمى سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان
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ماده 56  حيات گرين را تأمين كرد

پروژه  اتمام  برای  ۳بانک  کنسرسیوم 

معصومه كمالوند

سد گرين پروژه اى است كه تالش و پيگيرى ها براى زمين خوردن كلنگ آغاز 
عمليات اجرايى آن 50 سال طول كشيد.

پروژه اى كه پيش از اين روش هاى اعتبارگيرى تنها بر مدت اجراى آن مى افزود.
اين پروژه  در دوران حال خوش اعتبار و درآمدهاى نفتى در نهم خردادماه سال 90 
با حضور معاون اول رئيس جمهور وقت و وزير نيرو كلنگ خورد و قرار براين شــد تا 6 
سال بعد يعنى در سال 96 با هزينه اى بالغ بر 200 ميليارد تومان به بهره بردارى برسد، 
حاال درحالى كه به نفس هاى  پايانى دولت يازدهم مى رســيم و عمليات اجرايى سدى 
كه آذرماه 97 با اعمال تغييرات مجدد كلنگ زنى شد، حاال 13 درصد پيشرفت دارد، آن 

هم پس از فعاليت 3 دوره و دولت.
پروژه اى كه چندين بار به داليل مختلف در پايان دولت ها جان مى  داد و در شوهاى 
تبليغاتى و انتخاباتى كانديداها شوكه مى  شد و اندكى بعد به كما مى  رفت هرچند مزيت 
اين پروژه به عنوان يك پشتوانه در دوران بى پولى، برخوردارى از ماده 56 است، اما گويا 

همين ماده 56 همزمان اعتبارى دارد.
 فاصله 8 تا 80 درصدى

از همان ســال هاى آغاز فعاليت، اين سد با پيشــرفت 8 درصد نتوانست در ليست 
پروژه هاى باالى 80 درصد قرار بگيرد و در پايان دولت نهم در قالب مهر ماندگار به اتمام 

برسد و در اولويت ها جا بگيرد! از همين رو پروژه تعطيلى اول را تجربه كرد.
پس از آن ســال 96 خبر آمد پيگيرى هايى انجام شــده و وعده هايى هم گرفته تا 
عمليات اجرايى سد از سرگرفته شود؛ گرين جزو 30 سد كشور بود كه به  دليل كمبود 
اعتبــارات و تخصيص نيافتن بودجه كافى از چرخه اجرايى خارج شــده بود و حاال با 
خلع شــدن پيمانكار قبلى پروژه به هر جان كندنى كه بود به ريل فعاليت بازگشت، اما 
اين بار با اعمال برخى تغييرات در ويژگى ها و خصوصيت هاى فيزيكى و كيفيت پروژه

ســال 97 و همزمان با جشن 42 ســالگى انقالب دوباره عمليات اجرايى سدگرين 
نهاوند آغاز و كارها ازسرگرفته شد و وزير نيرو در آيين كلنگ زنى دوباره سد گرين اعالم 
كرد هزينه اجراى سدگرين نهاوند 240 ميليارد تومان است كه 175 ميليارد آن توسط 

دولت و بقيه توسط بخش خصوصى تأمين مى شود.
40ميليارد تاوان وقت كشــى ها شــد تا در مدتى كه سد 3  بار تعطيل شد و به كما 
رفت و دوباره با شوك دادن هاى مقطعى جان گرفت و بر هزينه اجرايى آن افزوده شد.
اگرچه برخى كارشناسان و از جمله نماينده نهاوند در مجلس يازدهم مى  گويد، اگر 
روال همين طور ادامه پيدا كند با همين اعتبارات قطره چكانى صد ســال اجرا و پايان 
آن طول خواهد كشيد. برخى هم معتقدند اگر با همين شرايط پيش برود هزينه پايان 
اين پروژه در شــرايط فعلى بنابر گفته برخى كارشناسان كمتر از 500 ميليارد تومان 

نخواهد بود.
پس از آن  همه حيات اين پروژه كه آرزويى 50 ســاله بود و از زمان كلنگ زنى اش 

59 ساله شده است، به ماده 56 و تأمين مجوز و اعتبار آن منتهى شد.
 ماده 56 پشت سد سازمان برنامه ريزى

مديرعامل آب منطقه اى استان درباره موضوع ماده 56 كه نماينده سابق نهاوند آن را 
به  عنوان پشتوانه اعتبارى سدگرين عنوان كرده بود و اينكه اين ماده نمى گذارد پروژه 
تعطيل شود، گفت: "اســتفاده از ماده 56 براى سد گرين نهاوند نيازمند مجوز سازمان 

مديريت و برنامه ريزى كشور است".
منصور ستوده گفته است: براى پيشرفت كار در اين پروژه به دنبال استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصى براى سرمايه گذارى هستيم و از مذاكره با 3 بانك براى ادامه اين پروژه 

خبر داده است تا در قالب سرمايه گذارى با ماده 56 به سرانجام برسد.
3بانك از جمله كشاورزى  در قالب كنسرسيوم با بانك هاى صادرات و يكى ديگر از 

بانك ها در اين بحث ابراز تمايل كردند.
اما اين بار هم بحث ماده 56 هم مطرح بود و هم اينكه اين ماده بايد مجدد مجوزش 
را از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور دريافت مى كرد تا بانك ها بتوانند در قالب اين 

ماده در حوزه سرمايه گذارى ورود كنند.
گويا پس از اعالم اين ماده به عنوان پشــتوانه پروژه سد و استفاده نشدن از آن، بايد 

دوباره براى فعال شدن به دريافت مجوز اقدام مى كرد.
 ماده 56 آخرين راهكار

شــهبازى نماينده نهاوند هم از رايزنى و ديدار با ســيدى مديرعامل بانك صادرات 
براى پيگيرى و فعال شــدن پروژه سد گرين خبرداد  تا بلكه با ماده 56 بتوان چاره اى 
دائمى براى ادامه پروژه جســت و مانع تعطيلى هاى گاه وبيگاه با قطع شدن آب باريكه 

اعتبارات اجرايى شود.
 صدور مجوز ماده 56 و تأمين 337ميليارد براى گرين

نماينده  نهاوند از تأمين اعتبار ســدگرين نهاوند بــا امضاى مديران عامل بانك هاى 
كشاورزى، تجارت و صادرات خبرداد.

عليرضا شــهبازى گفت: با امضاى تفاهم نامه تأمين اعتبار سد كه از محل ماده 56 
است، مشكل اعتبارى ريالى اين پروژه حل و عمليات اجرايى آن بزودى آغاز مى شود..

وى  مجموع اعتبار سد را 337 ميليارد تومان طبق  تفاهم نامه عنوان كرد كه به اين 
پروژه تخصيص خواهد يافت.

ماده 56 آخرين راهكار براى ادامه حيات سدگرين و در حقيقت تنها راه نجات اين 
پروژه محسوب مى شد تا در صورت تعطيل شدن پروژه و يا خالى ماندن دست پيمانكار، 
بتواند بازوى بازگشت پروژه به ريل اجرا شود. اما مجوز اجرايى اين ماده نياز به تمديد 
داشــت كه حاال پس از پيگيرى هاى انجام شده روز گذشته خبر مجوز ماده 56 اعالم 
شد كه با كنسرسيوم (همكارى 3 بانك و با تأمين اعتبار 337 ميليارد تومان براى ادامه 

اجراى پروژه، با تحويل دوباره اجراى آن آغاز   مى شود.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى بيان  كرد: موضوع كنسرسيوم هم 
به اين ترتيب اســت كه 3 بانك عامل عنوان  شده اعتبار مورد نياز براى ادامه عمليات 
اجرايى پروژه سدگرين را به صورت وام به پيمانكار تحويل مى دهند و پس از پايان آن، 

دولت موظف به پرداخت اين هزينه به  همراه سود آن به 3 بانك عامل است.
به گفته عليرضا شهبازى، در اين سرمايه گذارى 3 بانِك كشاورزى با سهم 40 درصد، 
صادرات و تجارت هم هر كدام يك سهم 30 درصدى اين اعتبار را تأمين خواهند كرد. 
وى گفــت: اين موضوع با پيگيرى و انجام جلســات متعدد بــا مديرعامل و رئيس 

هيأت مديره بانك كشاورزى و 2 بانك عامل صادرات و تجارت محقق شده است.
 واريز 26 ميليارد تومان به عنوان نخستين تخصيص اعتبار

از محل ماده ى 56 براى سد گرين
نماينده ى نهاوند گفت: پس از تمديد مجوز ماده ى 56 و كنسرسيوم 3بانك عامل  
(كشــاورزى،تجارت، صادرات) براى ادامه ى اجراى پروژه ى ســد گرين، نخســتين 
واريــزى از اعتبار  تخصيص يافتــه به ميزان 26 ميليارد تومان بــراى اجراى پروژه 

انجام شد.
عليرضا شــهبازى تاكيد كرد؛ پيمانكار پروژه با ارائه ى صورت وضعيت و تأييد امور 

www.hآب استان مى تواند نسبت به دريافت اعتبار اقدام نمايد.
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محمدعلى محمدى با بيان اينكه فراهم كردن زمينه مناســب براى جذب سرمايه 
بخش خصوصى، رونق توليد و اشــتغال با حساســيت خاصى در دستور كار فرماندارى 
همــدان قرار دارد،  بيان كرد:در جذب ســرمايه گذارى، كاهش نــرخ بيكارى، افزايش 
مشــاركت هاى اقتصادى و واگذارى پروژه هاى دولتى به بخش خصوصى همدان رتبه 

نخست را به دست آورد.
وى افزود: با درك اين فرصت تمركز ما بر پيشــبرد اهداف و سياست هاى دولت در 

جهت رفع دغدغه هاى معيشتى و مشكالت مردم است.
محمدى با اشاره به برخى از پروژه هاى مهم و در دست اجرا گفت:با همكارى تمامى 
مســئوالن شهرستان و استان تالش مى كنيم طبق ســند راهبردى و عملياتى توسعه 

استان به شاخص هاى پيش بينى شده برسيم.
فرماندار همدان بيان كرد: گازرســاني به واحدهاي اقتصادي و توليدي، بهسازي و 
مقاوم سازي در روســتاها، توسعه و تقويت شبكه برق رساني، توسعه واحدهاي توليدي 
بخش كشاورزي و چند طرح در بخش راه روستايي از جمله طرح هايي بود كه هم زمان 

با دهه فجر امسال در شهرستان همدان افتتاح شد.
 برندها و محصوالت بومي  در بخش كشاورزى نيازمند اطالع رساني هستند

محمدى به 11 طرح كشاورزي با 152 ميليارد تومان سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال 
براي 214 نفر اشاره كرد و گفت: اين پروژه ها شامل 3 طرح آبيارى تحت فشار، 4 طرح 
توليدى محصوالت بخش كشــاورزى، احداث يك واحد گلخانه، 2 طرح توليدات دامى 

شامل گوسفندداشتى و گاوشيرى و كلنگ زنى  2 طرح گلخانه هستند.
وى با بيان اينكه نخســتين واحد بســته بندى تخم مرغ اســتان با ظرفيت ساالنه  
هــزار و500 تن در شــهرك صنعتى گنبد به بهره بردارى رســيد افزود: واحد توليدى 

صنعتى البســه و پوشش هاى بيمارستانى، واحد دانش بنيان توليد ساكشن هاى روغنى 
و تجهيزات پزشكى، واحد ساخت مصنوعات چوبى از جمله ديگر اين طرح ها هستند.

محمدى با بيان اينكه پايگاه ســالمت امام صادق(ع) كوى رضوان نيز امسال در دهه 
فجر افتتاح شــد، بيان كرد: در كنار مدافعان ســالمت فعال در مراكز درمانى؛ كاركنان 
مراكزبهداشتى با اجراى طرح غربال گرى و ساير اقدامات تخصصى نقش بسيار موثرى 

در سالمت جامعه دارند.
محمدى افزود: پايگاه شــماره 3 اورژانس و مركز خدمات جامع ســالمت ســعدى 
نيز با اعتبار 20 ميليارد ريال در شــهرك شــهيدمدنى همدان از ديگر طرح هاى حوزه 

بهداشت ودرمان شهرستان همدان است كه به بهره بردارى رسيده است.
وى همچنين به افتتاح بخش بازســازى شده «آى.سى.يو» در بيمارستان هاى آتيه 
و فرشچيان ســينا، آغاز عمليات اجرايى احداث پايگاه خدمات جامع سالمت روستايى 
ســوالن نيز اشاره كرد و گفت:در همين راستا بخش سوم دياليز و داروخانه بيمارستان 
شهيدبهشتى همدان خوشبختانه به بهره بردارى رسيده است  كه با راه اندازى اين بخش 

تخت هاى دياليز مركز استان از 30 تخت به 56 تخت افزايش يافت.
بنابر گفته هاى فرماندار همدان 7  طرح شركت آب وفاضالب ترميم حوضچه و تكميل 
ابنيه و تأسيسات اكسيالتور سداكباتان، افتتاح طرح آب رسانى به روستاى چشين، آغاز 
عمليات اجرايى شبكه جمع آورى فاضالب كوى حصار مطهرى و آب رسانى به روستاى 
ســوالن از طرح هاى زيربنايى شهرستان در ايام ا... دهه فجر بودند كه خوشبختانه اجرا 
شــده اند.  محمدى با بيان اينكه در همين خصوص طرح توســعه تصفيه خانه فاضالب 
شهرك صنعتى بوعلى با اعتبار 50 ميليارد ريال بهره بردارى شده است، بيان كرد: عالوه 
بر اهميت مســائل زيست محيطى و رفع مخاطرات خروجى پساب اين تصفيه خانه نيز 

مى تواند در ساير بخش ها مورد استفاده قرار گيرد.
وى همچنين به 17 طرح شركت توزيع نيروى برق اشاره كرد و گفت: آغاز عمليات 
اجرايى روشنايى مسير امام زاده محسن، تأمين برق مجتمع كشت وصنعت ياس قهاوند، 
اصالح 12 كيلومتر كابل خودنگهدار، نصب ترانس، احداث شــبكه و توســعه شــبكه 

متوسط و فشار ضعيف هوايى  از جمله طرح هاى عنوان شده است.
محمدى با بيان اينكه در حوزه فرهنگى نيز شهرســتان همدان طرح هاى زيادى را 
در جشــن چهل ودو ساله انقالب بهره بردارى كرده اســت، افزود: افتتاح فرهنگ سراى 
نشــاط ويژه كودكان و نوجوانان در منطقه حصار على آباد با 25 ميليارد ريال اعتبار در 
3 طبقــه كه از جمله طرح هاى مهــم موردنياز اين منطقه بود از فعاليت هاى مثمرثمر 

بخش فرهنگى همدان است.
وى گفت: ســالن ورزشى چندمنظوره شهداى دره مرادبيك به مساحت  هزار و500 
مترمربع، مدرســه 6 كالسه ام البنين روســتاى كوزره با 520 مترمربع زيربنا، و مركز 
فرهنگــى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان شــهر قهاوند در 590 متر زيربنا از 

ديگر پروژه و طرح هاى اين بخش به شمار مى روند.
محمدى با بيان اينكه ساختمان اداره بهزيستى بخش شراء در 2 طبقه با متراژ 614 
مترمربع و اعتبار 12 ميليارد ريال در شهر قهاوند افتتاح شد، بيان  كرد:همچنين 2 واحد 
اقامتگاه بوم گردى، 2 واحد ســفره خانه، عمليات اجرايى احداث نخستين پايگاه امداد 
جاده اى هالل احمر همدان در مجاورت پليس راه همدان - تهران از ديگر طرح هاى ويژه 

فرماندارى همدان در دهه فجر امسال بودند.

  امسال در آستانه چهل ودو سالگى انقالب شكوهمند اسالمى و 
هم زمان با دهه فجر  132 طرح توليدي، اقتصادي و پروژه عمراني با 
اعتبار  334ميليارد تومان در همدان به بهره برداري رسيد كه  شامل افتتاح 
صدو11پروژه با اعتبار 206 ميليارد تومان و آغاز عمليات اجرايي 21طرح با 
اعتبار 128 ميليارد تومان بود.

فرماندار همدان در گفت وگو با همدان پيام با تشريح وضعيت شهرستان از 
جهت اهداف برنامه توسعه گفت: با هدايت مديريت  ارشد استان شاهد اقدامات 
مهم و قابل توجهى هستيم كه با برنامه ريزى مشخص و بهره گيرى از همه 
پتانسيل هاى موجود به منظور تحقق اهداف ترسيم شده، اولويت پيش روى 
ماست.

فرماندار همدان:

ھمدان  طرح   ١٣٢ بھره برداری  و  افتتاح 
انقالب سالگی   ٤٢ جشن  در 

شكوفه رنجبر
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مدير جهاد كشاورزى:

پیگیری حال  در 
ھستیم سیر  جھانی  ثبت  برای 

  استان همدان قطب توليد سير در كشور است. 
به عقيده كارشناســان وجود مقدار زياد ماده اى به نام 
"آليسين" موجب شده تا سير همدان در دنيا بى نظير 
باشد. در سال جارى جهاد كشاورزى شهرستان همدان 
براى اينكه ســير همدان به جايــگاه واقعى خودش در 
سطح كشــور و دنيا برســد برنامه هايى در نظر گرفته 
اســت، مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان همدان در 
اين باره اينگونه توضيح داد: ســير شهرستان همدان از 
مرغوبيت و كيفيت مناسبى برخوردار است و الزم است 
تا با همكارى مســئوالن سير همدان به جايگاه جهانى 

برسد و در سطح بين المللى مطرح شود.
احمــد قديمى گرجائى ادامه داد: در همين راســتا 
درحال پيگيرى هســتيم تا همدان را به عنوان شــهر 

جهانى سير ثبت كنيم.
وى با بيان اينكه براى فرآورى ســير الزم اســت تا 
تمامى كارخانه هــاى فرآورى در يك مــكان متمركز 
شوند، گفت: در همين راستا جهاد كشاورزى از ابتداى 
سال با مشورتى كه با فرآوران سير داشته برآن است تا 
يك شهرك سير براى كارخانه هاى فرآورى سير احداث 
كند كه زمين آن در روستاى انصار شناسايى شده و در 

سال آينده محقق مى شود.
قديمى گرجائى در نشست خبرى با خبرنگاران بيان 
كرد: حدود 9 هزار و 500 هكتار انواع باغات در همدان 
داريــم كه تمامى باغات ما شــامل باغات گردو، باغات 

انگور، زردآلو، گيالس، آلبالو و هلو است.
وى با اشاره به اينكه با توليد 80 هزار تن محصوالت 
باغى جزو 3 شهرســتان برتر استان هستيم، گفت: در 
راستاى توسعه باغات شهرســتان برنامه هاى مناسبى 
داريم و براى اســتمرار فعاليت سال هاى قبل باغداران 
گردو براى جوان ســازى درختان گردو، افزايش كيفى 

درختان، اضافه كردن طول عمر آنها و كاهش هزينه ها 
قصد و انجام اقداماتى داريم.

وى بــا بيان اينكه در ســال زراعى كه گذشــت با 
كمك جهاد كشــاورزى و همراهى باغداران 10 هزار و 
300 پيونــدك روى 2 هزار و 700 درخت گردو وصل 
كرديــم، افزود: طرح فراز نيز بــراى 5 هكتار از باغات 
انگور همدان نيز اجرايى شــده است و بزودى گسترده 

مى شود.
قديمى گرجائى با بيان اينكه در محصوالت دامى و 
در توليد گوشت سفيد، شهرستان ظرفيت توليد حدود 
600 تن را دارد، ادامه داد: اما امسال به دليل مشكالت 
و نوســانات اقتصادى توليد گوشت سفيد تحت شعاع 

قرار گرفته و با بازديدها و نظارت هاى مســتمر ســعى 
كرديم مرغ و گوشت ســفيد توليدى براى همدانى ها 

مصرف شود و از استان خارج نشود.
وى همچنين بيان كرد: در توليد گوشــت قرمز نيز 
براى تأمين كنسانتره و خوراك دام و بهبود پيدا كردن 

واحدهاى دامى اقداماتى انجام داده ايم.

  50 درصد دام ها هويت دار شده اند
قديمــى با اشــاره به اينكه از يك ســال گذشــته 
هويــت دار كردن دام هاى شهرســتان با هدف آســان 
كردن خريد وفروش و همچنين ارائه خدمات آغاز شده 
اســت، گفت: 125 هزار رأس از دام هاى استان همدان 
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هويت دار شده اند كه تقريبا بيش از 50 درصد را شامل 
مى شود.

وى بر آموزش و فرهنگ ســازى اســتفاده از منابع 
براى كشــاورزان تأكيد كرد و افزود: جهاد كشــاورزى 
در راستاى استفاده درست از منابع آبى، كاهش تلفات 
آب، اســتفاده درســت و افزايش راندمان آب چندين 

برنامه را پيگيرى كرده است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان همدان درباره 
تجهيز باغ ها و زمين هاى كشاورزى نيز اينگونه توضيح 
داد: 75 درصــد باغ ها و زمين هــاى زراعى همدان را 
تجهيز كرديم و همچنين 4 طرح مهم و پروژه شاخص 
براى آبرسانى به باغات 4 روستا را داريم و در نظر داريم 
با همكارى ســاير ارگان ها برخى ديگــر از كانال هاى 

آبرسانى را نيز مرمت كنيم.
قديمى گرجائى بر آيتم مبارزه بيولوژيك براى توليد 
محصوالتى با حداقل آلودگى ســموم نيز تأكيد كرد و 
گفت: يكى از موضوعات ديگر دســت اندازى به اراضى 
زراعى و باغى و تغيير غيرمجاز كاربرى زمين هاست كه 
هرساله با سودجويى افراد با اين مشكل مواجه هستيم 
كه در اين زمينه از ابتداى امســال با 4 پك آموزشــى 
مردم و كشــاورزان را با اســتفاده از تمامى ظرفيت ها 
بــراى عدم حركت به ســمت تغيير كاربــرى زمين ها 

آموزش داديم.
وى ادامــه داد: تاكنــون جهاد كشــاورزى همدان 
بيــش از هــزار و 300 پرونــده دربــاره مقابلــه بــا 
ساخت وســازهاى غيرمجاز تشــكيل داده و به منظور 
كنتــرل ساخت وســازهاى غيرمجاز در همــدان و با 
همراهى دادستانى از ابتداى امسال 200 مورد تخريب 

و قلع وقمع انجام داده است.
وى درباره برنامه هاى سال آينده نيز اينگونه توضيح 
داد: بهره بردارى گلخانه 11 هكتارى روستاى يكن آباد، 
احداث مجتمــع 40 هكتارى گلخانه اى در روســتاى 
جورقان، كلنگ زنى گاودارى 6 هزار رأسى شستا و داير 
كردن مجتمع ياس با 19 عنوان رشته كارى از پروژ ه ها 

و برنامه هاى سال آينده است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان همدان درباره 
برنامه هاى دهــه فجر نيز بيان كــرد: در دهه مباركه 

فجر نيز 11 پروژه با 214 نفر اشــتغالزايى 
و 152 ميليارد تومان سرمايه گذارى 

افتتاح و كلنگ زنى شد.

  سطح زيركشت سير در همدان 
به 1400 تن رسيد

قديمى گرجائى گفت: ســطح زيركشت سير همدان 
امسال حدود 1400 تن است كه 90 هزار هكتار اراضى 
زراعــى و باغى 52 هزار هكتار گندم و جو ديمى و آبى 

هم در شهرستان همدان وجود دارد.
وى افزود: پيش بينى مى شــود كه امسال 90 هزار 
تــن توليد گندم، 25 هزارتن جــو و80 هزارتن يونجه 

داشته باشيم. 
قديمى گرجائــى ادامــه داد: يكــى از مهمتريــن 
محصول در بخش كشــاورزى ســير اســت كه سير 
همــدان برنــد توليــدات زراعى شهرســتان همدان 
اســت،كه با مصرف آب كم توانســته رونق به بخش 
كشاورزان دهد. سطح زيركشت امسال حدود 1400 
تن مى باشــد، درحال حاضر در كشــور رتبه نخست 
هســتيم و در آينده نزديك نيز شــهرك سير نيز در 

همدان احداث مى شود.

  توزيع اقالم بيولوژيك
بين باغداران همدانى براى توليد محصوالت 

گواهى شده كشاورزى
قديمى گرجائــى با بيــان اينكه توليــد محصوالت 
كشاورزى سالم در دستور كار قرار دارد، گفت: در اين 
زمينه اقدامات ترويجى و توزيع كودهاى بيولوژيك بين 

باغداران را در پيش گرفته ايم. 
قديمى گرجائــى در گفت وگو با بــازار با بيان اينكه 
در راســتاى تكميل زنجيره توليد طيــور، واحد مرغ 
تخم گــذار 100 هزار قطعه اى در شهرســتان همدان 
راه اندازى خواهد شــد، بيان كرد: هم اكنون پيگير اين 
موضوع هســتيم و در مرحله شناسايى و واگذارى اين 

طرح قرار داريم.
وى در پاسخ به اينكه چه برنامه هايى براى پيشروى 
به ســمت توليد محصوالت گواهى شده داريد؟ گفت: 
اين موضوع در دســتور كار قــرار دارد و در اين زمينه 

توليد آموزش و ترويج  بــراى 
را محصــوالت  ســالم 

پيش  در 

گرفته ايم ضمن اينكه گلخانه هايى را به صورت پايلوت 
انتخاب كرديم تا ميزان كودهاى شيميايى و سموم در 

آنها كاهش داده شود.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان همدان ادامه داد: 
مواد بيولوژيك نيز بين باغداران توزيع شده تا حداقل 
سموم مورد استفاده را در اين گلخانه ها شاهد باشيم و 
به نوعى بتوانيم توليدات را به ســمت محصوالت سالم 

پيش ببريم.
قديمى گرجائــى بيــان كرد: اين موضــوع نيازمند 

همكارى هرچه مناسب تر فعالين اين عرصه است.
وى در ادامــه صحبت هاى خود بــه صدور و توزيع 
كشــاورز كارت اشــاره كرد و افزود: اين كارت ها براى 
خريد نهاده ها و ســموم قابل اســتفاده بين كشاورزان 

توزيع شد.
مديرجهاد كشــاورزى شهرســتان همدان با تاكيد 
بر اينكه اين طرح براى نخســتين بار در استان همدان 
اجرايى مى شود، سهميه همدان را در اين راستا بالغ بر 

16 ميليارد و 500 ميليون تومان اعالم كرد.
قديمى گرجائى با بيان اينكه امسال جهش توليد در 
16 هزار هكتار اراضى گندم ديم در شهرستان همدان 
اتفــاق مى افتد، بيان كرد: توســعه كشــت گلرنگ در 
اراضى ديم در ســطح 100 هكتار و افزوده شدن 400 
كيلوگرم به عملكرد محصوالت ديمى در شهرســتان 
همدان از جمله طرح هاى مــان در قالب جهش توليد 

است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان همدان عنوان 
كرد: از جمله برنامه هايى كه در زمينه ارتقاى ســطح 
بهره ورى در بخش كشــاورزى شهرســتان همدان در 
پيش گرفته ايم اين است كه بر مبناى آموزش و ترويج 
پيش رويم تا بتوانيم با اســتفاده از توان كارشناســان 
خبره، فاصله كشاورزان نمونه و معمولى را كاهش و در 
مسير ارتقاى سطح كمى و كيفى محصوالت كشاورزى 

قدم برداريم.
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آبزی گونه ھای  بیشترین  زندگی 
ھمدان تاالب ھای  در 

  اهميت تاالب ها
رئيس محيط زيســت شهرستان همدان با اشاره به اهميت تاالب ها گفت: تاالب ها 
از مهمترين زيســت بوم ها هســتند كه با توجه به ماهيت و خصوصيات تاالب، فوايد 
متعددى براى محيط زيســت و جوامع انســانى دارند. در ادامه تعدادى از مهمترين 

موارد اهميت تاالب را بررسى مى كنيم:
تاالب ها منبع مناســبى براى تأمين آب هســتند و همچنين با تغذيه منابع آب 
زيرزمينى، كمك بزرگى به معضالت كم آبى بشــر مى كنند. همچنين با پيشگيرى از 
نفوذ آب هاى شــور و همچنين حذف رســوبات و موادسمى، به جلوگيرى از آلودگى 

آب ها كمك مى كنند.
مجيد شــعبانلو بيان كرد: تاالب هاى ســاحلى كه در حاشــيه سواحل دريا شكل 
مى گيرند (مانند تاالب انزلى) كمك بزرگى به جلوگيرى از فرسايش ساحل مى كنند. 
عالوه بــر اين، تاالب ها پذيراى انواع مختلف پرندگان مهاجر و بومى هســتند و تأثير 

مثبتى در حفظ محيط زيست دارند.
بنابــر موارد مطرح شــده در اين نگارش، ايران بنيانگــذار و يكى از اعضاى اصلى 
كنوانســيون رامســر اســت و با توجه به ســاختار طبيعى و ويژگى هاى جغرافيايى، 
تاالب هاى ايران بخش مهمى از تاالب هاى جهانى رامسر به شمار مى روند. تاالب هاى 
ايران بســيار متنوع و پراكنده هســتند و تاكنون 25 عدد از آنها به عنوان تاالب هاى 

جهانى در كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده اند.
از تاالب هاى ايران كه در فهرست تاالب هاى جهانى رامسر به ثبت رسيده اند مى توان به:

1. درياچه هاى آالگل، آلماگل و آجى گل (استان گلستان)
2. درياچه اميركاليه (استان گيالن)

3. مجموعه تاالب انزلى (استان گيالن)
4. پارك ملى بوجاق (استان گيالن)

5. تاالب چغاخور (استان چهارمحال وبختيارى)
6. درياچه اروميه (استان آذربايجان غربى)

7. درياچه زريوار (كردستان) اشاره كرد.
وى گفت: از اين ميان 5 تاالب طبيعى و 4 تاالب نيز در بخش شكار ممنوع استان 
همدان جاى مى گيرد. در اين تاالب ها بيش از 40 گونه از پرندگان آبزى و كنارآبزى 
شناسايى شده است. هرساله پرندگان كوچ رو در فصل كوچ به سوى تاالب هاى استان 
همدان مى آيند. در ميان آنها شمارى از گونه هاى بسيار كمياب جهانى ديده مى شود. 
از اين رو، بايســته است كه صيد و شكار در اين گستره هاى آبى برپايه  مقررات قانونى 
باشد. اما خشك شدن شــمارى از تاالب هاى استان در پى سال هاى خشكسالى و از 
ميان رفتن پوشــش گياهى، پيامدهاى زيست بومى جبران ناپذيرى داشت. شهرستان 
همدان نيز از نعمت حضور تاالب بى بهره نمانده و تاالب هايى نظير تاالب ســداكباتان 

و آبشينه همه ساله پذيراى گونه هاى مختلف از پرندگان با فراوانى باالست.
شــعبانلو بيان كرد: تاالب آبشــينه در كيلومتر 5 جاده  همدان به مالير در استان 
همدان واقع شــده است. تاالب بعد از سدآبشــينه كه از آب رودخانه  آبشينه تغذيه 

مى كند قرار گرفته است.

  طبــق تعريف كنوانســيون رامســر (Ramsar Convention) كه 
اصلى ترين تعريف از تاالب را ارائه كرده، تاالب عبارتســت از «مناطق پســت 
باتالقى، مردابى، آبگيرهاى طبيعى يا مصنوعى، دائمى يا موقت داراى آب ساكن 
يا جارى، شــيرين، نيم شور يا شور و از جمله مناطق داراى آب هاى دريايى كه 

عمق آنها در حالت جزر كامل از 6 متر بيشتر نباشد.
 از دهــه 1960 ميــالدى دنيا متوجــه اهميت تاالب ها شــد و اقدامات و 
نشســت هاى مختلفى براى محافظت از اين اكوسيستم انجام شد. سرانجام در 
بهمن ماه 1349(1971 ميالدى) نشســتى در شــهر رامسر برگزار شد. در اين 
نشست كه با تالش پدر محيط زيست ايران و رئيس وقت سازمان محيط زيست، 
اسكندر فيروز انجام گرفت، روساى محيط زيست 18 كشور به همراه مسئوالن 
نهادهاى بين المللى مانند فائو، يونســكو، IUCN و WWF در رامسر گردهم 

آمدند.

در نتيجه اين نشســت قديمى ترين معاهده حفاظت از محيط زيست جهان 
تصويب شد و به افتخار اين نشست، كنوانسيون رامسر نامگذارى شد.

 كنوانســيون رامســر در واقع يك پيمان بين المللى اســت كه چارچوب و 
ســاختارهايى براى اقدامات ملى و همكارى هاى بين المللى به منظور حفاظت 

و استفاده صحيح از تاالب ها و منابع آنها را ارائه مى كند.
در حال حاضر 171 كشــور دنيا به منظور محافظت از تاالب ها، به عضويت 
در كنوانسيون رامســر درآمده اند. امروزه 2 هزار و375 تاالب در سراسر جهان 
به عنوان تاالب هاى جهانى رامسر شناخته مى شوند و تالش هاى بسيارى براى 

محافظت از آنها انجام مى شود.
ايران نيز به عنــوان بنيانگذار اين كنوانســيون بين المللى، يكى از اعضاى 
كنوانســيون رامسر اســت و در حال حاضر 25 عدد از تاالب هاى ايران به ثبت 

جهانى رسيده اند.
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رودخانه  آبشــينه كه به رودخانه يلفان نيز شهرت 
دارد از روســتاى يلفــان، كمى باالتر از ســد اكباتان 
سرچشــمه مى گيرد. اين رود به ســد اكباتان مى ريزد 
و دوباره براى آبيارى باغ هاى دهســتان سنگســتان از 
دريچه هاى سد منشعب مى شــود. رودخانه آبشينه با 
عبور از غرب روســتاى آبشينه، مرز 2 روستاى آبشينه 
و سنگســتان را مى سازد و در مســير خود روستاهاى 
كنجينه، يگانه، ســرخ آباد و رباط شورين را نيز سيراب 

مى كند.
وى گفت: ســد آبشينه در مســير اين رود احداث 
شــده و تاالب زيبايى كه در جوار اين ســد پديد آمده 
محل توقف و اســتراحت پرندگان مهاجر اســت. اين 
تاالب با وســعت 85 هكتار در فاصلــه 15 كيلومترى 
مركز شــهر همدان و در حوزه   دهســتان سنگســتان 
قرار دارد. تاالب آبشــينه به دليل غناى زيست محيطى 
از ســال 1390 جزو مناطق شــكارممنوع قرار گرفت. 
پرندگان اين تاالب شــامل درنــا، پليكان و چنگر بوده 
و پرنــدگان ديگرى ماننــد فالمينگو، اگــرت بزرگ، 
پرســتوى دريايى نوك كاكايى، نوك خنجرى، كشــيم 
بزرگ و كوچك، ســنقرتاالبى، گالريول، حواصيل هاى 
خاكســترى و ارغوانى و چوب پا در مســير مهاجرت از 
كشــورهاى آفريقايى به شــرق، در فصولى از سال اين 
تاالب توقف مى كنند. در فصل بهار تاالب آبشينه مملو 
از پرندگانى است كه در مسير خود، توقفگاهى بى نظير 
را تجربه مى كننــد. در پاييز و اواخر مهرماه نيز حضور 
دسته هاى پرندگان در اين محل نزديك شدن زمستان 

را نويد مى دهند.

وظايف اداره حفاظت محيط زيست شهرستان همدان
1- صدور مجوز جهت تهيه نمونه از گونه هاى گياهى و جانورى به منظور انجام برنامه هاى تحقيقاتى.

2- تهيه نمونه براى موزه هاى تاريخ طبيعى و نمايشــگاه هاى حيات وحش با هماهنگى دفاتر تحقيقاتى 
ذى ربط.

3- مطالعه، شناســايى و ارزيابى بومى هاى اســتان جهت مكان يابى بر كاربرى هــاى گوناگون زمين با 
استفاده از شاخص هاى زيست محيطى  به منظور ممانعت از تخريب محيط و كاهش تخريب تا حدامكان 

و نيز تهيه ضوابط مكان يابى براساس شرايط منطقه ها با مشاركت بخش غيردولتى .
4- بررسى و تحقيق به منظور شناخت علل بروز اثرات زيست محيطى ناشى از طرح هاى توسعه شهرى ، 
صنعتى، كشــاورزى ، خدماتى و توليدى بر محيط زيســت و اعالم گزينه هاى مناسب جهت كاهش و يا 

جبران اثرات نامطلوب آنها به دستگاه هاى اجرايى و واحدهاى غيردولتى
5- بررسى و شناخت اثرات كمى و كيفى آلودگى هوا ناشى از منابع مختلف آالينده آن بر محيط زيست 

با مشاركت بخش غيردولتى در سطح شهرستان.
6- بررســى ظرفيت قابــل تحمل محيط از نظر پذيرش مواد آالينده هوا و عوامل تشــديدكننده پديده 

وارونگى هوا با مشاركت بخش غيردولتى.
7- بررسى براى ارائه شيوه هاى كاهش آلودگى هوا و اعالم وضعيت آاليندگى محيط با توجه به ظرفيت 

قابل تحمل آن با مشاركت بخش غيردولتى در سطح شهرستان.
8- تهيه اطالعات به منظور ارائه هشــدار الزم در ارتباط بــا آلودگى هوا و ارائه راه حل رفع آلودگى ها از 

طريق اقدامات فرهنگى، قانونى و... در سطح شهرستان.
9- انجام آزمايش هاى فيزيكى، شــيميايى، بيولوژيك بر روى نمونه هاى پســاب هاى صنعتى، شــهرى، 
كشــاورزى. همچنين آناليز كامل مواد جامد به منظور شــناخت كمى و كيفى عوامل آالينده در جهت 

كنترل آلودگى هاى زيست محيطى با مشاركت بخش غيردولتى.
10- انجام آزمايش هاى الزم بر روى درياچه، رودخانه ها و  تاالب ها به منظور شــناخت آلودگى و تعيين 

قدرت خودپااليى آنها.
11- سنجش مستمر پارامترهاى آالينده هوا جهت آگاهى از وضعيت آلودگى هوا در نقاط مختلف شهر. 

12- بازديدهاى دوره اى و سرزده از صنايع به منظور كنترل و پيشگيرى از آلودگى هوا.
13- انجام آزمايش هاى الزم بر روى نمونه هاى جانوران وحشــى، پرندگان و آبزيان به منظور شــناخت 

بيمارى ها و تعيين علت مرگ ومير آنها و همچنين تعيين اثرات آلودگى هاى محيطى بر گونه ها.
14- ترغيب و تشويق مردم در خصوص موانست با طبيعت و مراقبت از محيط زيست با مشاركت بخش 

غيردولتى.
15- توجه خاص به مشاركت جوانان و نوجوانان به ويژه دانش آموزان در فعاليت هاى زيست محيطى. 

16- استقرار طرح هاى توسعه و بهره بردارى صنايع.
17- حفظ حيات وحش و حوزه شكار و صيد جانوران وحشى.
18- ممانعت از صدور مجوز معادن در مناطق حفاظت شده .

19- جلوگيرى و كنترل آلودگى ها در صنايع. 
20- رصد مراكز معاينه فنى براى كنترل آلودگى ها. 
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2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير:
کبودراھنگ و  مالیر  ھمدان، 

دارند را  استان  در  بیمه شده  بیشترین 
  آمار بيمه  شدگان از سال 1384 تا سال 1399 در 
شهرستان همدان با حدود 2 هزار و450 نفر، شهرستان 
مالير با 18هزار و 495 نفــر و كبودراهنگ با 15 هزار و 

510 نفر بيشترين تعداد بيمه  شده را دارند.
مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و 
عشاير استان همدان با اشاره به وضعيت بيمه اى استان به 
تفكيك جنسيت، گفت:96/870 درصد از جمعيت استان 
همدان تعداد بيمه  شده مرد هستند و 18/026 درصد را 

زنان تشكيل مى دهند.
مهدى سماواتى بيان كرد: سهم زنان نهاوندى با هزار و 
708 نفر كه عضو صندوق بيمه روستايى هستند در بين 

9 شهرستان ديگر بيشتر است.
وى با اشــاره به همسان ســازى حقوق بازنشستگان 
افزود: در سال جارى 4 هزار و 800 خانواده عضو صندوق 
مشمول همسان سازى حقوق شدند و به طور ميانگين 52 

درصد افزايش حقوق داشتند.
ســماواتى گفت: نقل و انتقال سوابق بيمه صندوق در 
دى ماه سال جارى در شــوراى عالى رفاه مطرح شد و در 
نهايت مورد تأييد قرار گرفته و ابالغ شد، به طورى كه نقل 
و انتقال ســوابق بيمه اين صندوق به ساير بيمه ها قابل 

انجام است.
وى با اشــاره به مزاياى اســتفاده از صنــدوق بيمه 
روستايى، گفت: بازنشســتگى، ازكارافتادگى، مستمرى 
فوت به بازماندگان از مزاياى اصلى صندوق بيمه اجتماعى 

كشاورزان، روستاييان و عشاير محسوب مى شود.
ســماواتى با تأكيد بر اينكه متقاضيان شهرنشين به 
عضويت در صندوق بيمه روستايى درحال افزايش است، 
افزود: ميانگين جذب صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان 
و عشاير كشور 31 درصد است، اين عدد در استان همدان 
36 درصد است. وى گفت: تاكنون 114 هزار و 896 نفر 
عضو اين صندوق شــده اند كه از اين تعــداد 73 درصد 
جامعه روستايى، 2 درصد عشاير و مابقى در شهرهاى زير 

20 هزار نفر هستند.
ســماواتى بيان كرد: افرادى كه به سن 65 سال تمام 
رســيده اند و داراى 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه و 
همچنين با 70 سال سن و ده سال سابقه هستند به درجه 

بازنشستگى سالمندى نايل شدند.
  روستاييان ساكن شهر هم مشمول بيمه 

روستايى مى شوند
وى گفت: روستاييانى كه عضو صندوق بيمه روستايى 
هستند اما به شهر مهاجرت كرده اند و سكونت آنها تغيير 
كرده است هم مى توانند بيمه پردازى شان را ادامه دهند. 
البته اگر با ايجاد شغل جديد تحت پوشش سازمان تأمين 
اجتماعى قرار بگيرند ديگر نمى توانند تحت پوشش بيمه 

روستايى باشند.
مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و 
عشاير استان همدان با اشاره به اينكه اغلب مردم از لحاظ 

اقتصادى در مضيقه هستند و توان پرداخت 2 حق بيمه 
را ندارند، گفت: يك فرد نمى تواند از 2 ســازمان بيمه اى 
اســتفاده كند؛ كسانى كه با 4 ســال سابقه بيمه تأمين 
اجتماعى قصد دارند سوابقشــان را به بيمه روســتايى و 

عشاير انتقال دهند اين امكان برايشان وجود دارد.. 
  جذب بانوان و جوانان روستايى 

سماواتى ادامه داد: جذب بانوان روستايى و جوانان در 
اولويت كارى صندوق بوده و هست. 

يكى از بزرگترين مشــكالت در سطح كشور افزايش 
سن بيمه شوندگان است. سعى بر اين است كه با افزايش 
آگاهى افراد از طريق تبليغات هم كارگزاران و هم افرادى 
كه در سطح استان تحت تكفل صندوق هستند از جوانان 

باشند.
وى افزود: در چند ســال گذشته زنان روستايى تصور 
مى كردند كه اگر همسرشان بيمه باشد كفايت مى كند اما 
در حال  حاضر جامعه بانوان روستايى در حال رشد است، 
به طورى كه جذب بانوان روســتايى در دو سال گذشته و 

به نسبت سال هاى پيش 30 درصد افزايش يافته است.
ســماواتى تأكيد كرد: ســهميه جذب بيمه شدگان 
روستايى-عشايرى در استان همدان، 240 هزار نفر است 

كه از اين تعداد، 115 هزار نفر جذب شده اند. 
وى ادامه داد: در اســتان همدان 5 هزار و صد خانواده 
در 3 قالب مســتمرى بگير ماهانه وجــود دارند. يكى از 
قالب هاى كارى بازنشستگى اســت. روستاييانى كه 15 
سال سابقه كارى داشته و 65 سال سن باشند، بازنشسته 
مى شوند و اين مهم براى تعداد زيادى از خانوارها در سال 
99 محقق شد. همچنين در زمينه بازنشستگى پيش از 
موعد طبق مصوبه مجلس در سال 96، كسانى كه ده سال 

سابقه و 70 سال سن دارند، بازنشسته مى شوند.
ســماواتى گفت: قالب دوم مســتمرى بگيران ماهانه 
ازكارافتادگى اســت.تعداد 500 خانواده از 5 هزار و صد 
خانواده از مستمرى از كارافتادگى استفاده مى كنند و در 
قالب سوم تعداد 3 هزار و 200 خانواده كه سرپرست آنها 

فوت شده است، حقوق دريافت مى كنند.

  پايلوت هاى بيمه روستايى و عشاير 
مشخص شدند

وى افــزود: هر 25 بخش اســتان به  عنــوان پايلوت 
براى تحت پوشــش قرار گرفتن صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان،  روستاييان و عشــاير انتخاب شدند. در حال  
حاضر 46 كارگزارى در ســطح استان فعاليت مى كنند. 
بزرگترين كارگزارى در شــهر همــدان با بيش از 5 هزار 
بيمه  شــده و كوچكترين كارگزارى در دهســتان قهورد 

شهرستان كبودراهنگ مى باشد.
  بيمه پرداختى مردم صرف اشتغال مى شود

سماواتى بيان كرد: حق بيمه دريافتى از مردم صرف 
توليد در كشور مى شــود و اشتغال را براى روستابيان به 
ارمغان مى آورد. وى با تأكيــد بر اينكه در صندوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان،  روستاييان و عشاير، كارفرما دولت 
است، افزود: روستاييان به اختيار خودشان بيمه مى شوند 
و حق بيمه را به انتخاب خود در يك ســطح از 8 سطح 
پرداخت مى كنند. دولت هم 2 برابر حق بيمه دريافتى را 
به  عنوان يارانه به فرد تخصيص مى دهد. فرد بيمه  شــده 

مى تواند تا زمان بازنشستگى حق بيمه را واريز كند.
  نگاه روستاييان را تغيير داديم

ســماواتى بيان  كرد: در بدو تأسيس صندوق اغلب 
روستاييان شناخت كافى از مزاياى بيمه نداشتند و اين 
امر به نگاه منفى آنها به صندوق منجر مى شد. از طريق 
اصحاب رســانه، معتمدين، روحانيون و ســازمان هاى 
مردمى مستقر در روستاها براى روستاييان انگيزه ايجاد 
شــد كه از مزاياى صندوق استفاده كنند، به طورى كه 
در حال حاضــر در ســطح اســتان 115 هــزار خانوار 
تحت پوشــش صندوق هســتند. وى با اشاره به اينكه 
ساكنان شهرهاى كمتر از 20 هزار نفر جمعيت توسط 
صندوق روستاييان و عشاير بيمه مى شوند، افزود: تنها 
محدوديت در شهرســتان ها وجود كارگاه هايى اســت 
كه تحت پوشــش ســازمان تأمين اجتماعى هستند و 

همزمان از 2 شركت حق بيمه واريز مى كنند.

متأسفانه بسيارى از خانواده ها بر اين باورند اگر سرپرست خانواده بيمه باشد نياز به بيمه خانم و فرزندان نيست در صورتى كه با تمهيدات صندوق بيمه 
روستاييان و عشاير خانم و هر فرزند باالى 18سال مى توانند به صورت جدا بيمه باشند و حقوق مجزايى دريافت كنند. همچنين بسيارى از جوانان روستايى بيمه 
خود را به تعويق انداخته و در سنين باال اقدام به بيمه خود مى كنند در صورتى كه حادثه خبر نمى  كند و بايستى در سنين پايين نسبت به بيمه خود اقدام و 
براى خود و خانواده آرامش ايجاد كنند.
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ســماواتى 
بيان كــرد: مزاياى 

استفاده از بيمه روستايى 
و عشــايرى را با روستاگردى، 

آموزش به روز كارگزاران، اهداى احكام 
و ارســال پيامك هاى تبليغاتى در روســتاهاى 

استان فرهنگ سازى كرده ايم. وى با تأكيد بر اينكه افراد 
مى توانند حق بيمه خود را در اقساط 3 و 6 ماهه پرداخت 
كنند، گفت: اگر بيمه شده فوت كند بازماندگان مادام العمر 

مى توانند حقوق فرد متوفى را از بيمه دريافت كنند.
سماواتى افزود: از جمله مزاياى كوتاه مدتى كه صندوق 
به بيمه شــدگان ارائه مى دهد اين است كه افرادى كه در 
كنكور سراســرى رتبه كمتر از 2 هزار را كسب كنند تا 
4 سال با پرداخت كمك  هزينه تحصيلى آنها را حمايت 
مى كنيم. همچنين 700 خانوار آســيب ديده از كرونا كه 
مستمرى بگير صندوق بودند تســهيالت بانكى دريافت 

كردند.
وى با اشــاره به اينكه درحال فرهنگ سازى بيمه در 
سنين پايين هستيم، گفت: الزم است روستاييان بدانند 

با عضويت در صندوق، چرخ اقتصــاد خانواده هاى عضو 
راحت تر مى چرخد. ماندگارى روستاييان در روستاها حفظ 
شده و توليد دوباره به روستاها برمى گردد. به جاى اينكه 
يك روســتايى در حاشيه شهر زندگى كند و با مشكالت 
حاشيه نشينى درگير شــود در روستا بدون دغدغه مالى 

زندگى مى كند.
مســئول روابط عمومــى صندوق بيمــه اجتماعى 
كشــاورزان، روســتاييان و عشاير اســتان همدان هم با 
تأكيد بر اينكه جزئيات دقيق و عملكرد صندوق همواره 
اطالع رسانى مى شود، گفت: اين مسأله حاكى از شفافيت 

اين بيمه دارد.
حاتم شــكرى با اشاره به اينكه متقاضيان عضويت در 

صندوق 
كمتــر  در 
دقيقــه   30 از 
مى تواننــد ثبت نام خود 
را انجــام دهنــد، افــزود: افراد 
داراى عضويت با ســن 18 تا 50 ســال با 
حضور در كارگزارى رســمى صندوق در سراسر استان 
مى توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند. وى افزود: با 
حمايت هاى صندوق 5 هزار و صد خانوار نيازمند بى نياز 

شدند و از اين تعداد ده درصد تمكن مالى خوبى دارند. 
شكرى بيان كرد: نتيجه گسترش صندوق در روستاها 
لبخند روســتاييانى است كه در دوران كهولت با دريافت 
حقوقــى كه نتيجه عضويت در صندوق اســت، عزتمند 

شده اند.
وى افزود: با برنامه ريزى و هدفگذارى در سال 1399 
به دنبال ثبت نام تعداد 11 هزار نفر از روستاييان و عشاير 
در سطح شهرســتان ها مى باشيم و در 10 ماهه نخست 
سال 99 صندوق استان موفق به ثبت نام تعداد9 هزارنفر 

بيمه شده جديد شد.

 رشد 187 درصدى بيمه 
شــدگان استان در يك سال (سال 89 از 
تعــداد (32/898 نفر) لغايت بــه تعداد (94/601 

نفر) در سال 99).
 رشــد 1400 درصدى مســتمرى بگيران استان (سال 89 از 

تعداد ( 283 نفر) لغايت به تعداد (4/360 نفر) در سال 99)
 كاهش 14 سال از سن بيمه شدگان و جوان تر شدن صندوق استان(سال 

89 از (50 سال) سن به ( 36 سال) سن در سال 99)
 رشد 210 درصدى بيمه پردازان صندوق استان(سال 89 از تعداد (22/971 نفر) 

به تعداد (71/423 نفر) در سال 99)
 رشــد 376 درصــدى بيمه زنان خانه دار(ســال 89 از تعــداد (3/672 نفر) به تعداد 

(17/480 نفر) در سال 99)
 ميانگين جذب اســتان در ســال 89 از 15درصد به 36 درصد در ســال 99 كه نسبت به 

ميانگين كشور باالتر مى باشد.
 تعداد 46 كارگزار فعال در سطح استان به جهت ارائه خدمات به مناطق تحت پوشش كارگزارى
 ارتقاى سطح كمى و كيفى كارگزاران از سال 89 لغايت 99. تمامى امور در كارگزارى به صورت 
الكترونيكى انجام مى شود و متقاضيان ثبت نام در كمترين زمان مى توانند نسبت به ثبت نام و تمديد 

خود با مراجعه به كارگزارى اقدام كنند.
  سال 99 مطابق با آيين نامه صندوق و آغاز پانزدهمين سالگرد صندوق افرادى كه به سن 65 سال 
تمام رسيده اند و داراى 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه مى باشند به درجه بازنشستگى نائل شده اند و 

از ابتداى سال 180 نفر بيمه شده درخواست خود را جهت بازنشستگى ارائه كرده اند.
 نخســتين بازنشسته استان حكم مستمرى خود را از آيت ا...شعبانى كننده محترم ولى فقيه در استان 

در محل مديريت صندوق دريافت كرد.
 افتتاح دفاتر كارگزارى با حضور مديران استان و شهرستان

  نقــش فعال صنــدوق در خبرگزارى ها، صدا وســيما و برنامه هاى راديويى به جهت انتشــار اخبار و 
رويدادهاى صندوق و ارائه گزارش به جامعه هدف.

 مجموع بيمه شده استان 115/000 نفر است و تعداد مستمرى بگيران صندوق استان بيش از 5/000 
خانواده مى باشد كه به صورت ماهيانه حقوق دريافت مى كنند.

 برترين شهرستان ها در 10 ماهه سال 99 بر حسب سهميه اعالم شده به ترتيب شهرستان همدان 
با 83 درصد، درگزين 82 درصد و نهاوند 81 درصد بهترين عملكرد را داشــته اند و ميانگين جذب 

استان در سال99 به نسبت سهميه 60 درصد مى باشد.
 برترين بخش ها در 10 ماهه ســال 99 بخش پيرسلمان شهرســتان اسدآباد با 99 درصد، 
بخش مركزى شهرستان كبودراهنگ با 96 درصد و بخش اللجين شهرستان بهار با 94 درصد 

بهترين عملكرد را داشته اند.
 تعداد جامعه مشــمول استان همدان در سال 99، 247/000 نفر لحاظ شده است و 
بايستى تمام تالش ما اطالع رسانى به جامعه هدف صندوق باشد تا قبل از رسيدن به 

سن 50 سالگى نسبت به ثبت نام اقدام كنند.
 نقل و انتقال سوابق بيمه اى فى مابين صندوق با ساير صندوق هاى بيمه اى 
در شــوراى عالى رفاه توســط رياســت محترم جمهور در دى ماه سال 
99 تاييد شد و بزودى روستاييان و عشاير تحت پوشش مى توانند 

سوابق بيمه اى خود را جا به جا كنند.
 براى نخستين بار در پانزدهمين سال از عمر صندوق 
همسان سازى حقوق مستمرى بگيران انجام شد 
و در آذرماه سال 99 تمامى حقوق ها 
به همراه مابه التفاوت 

از ابتــداى 
سال به حساب 4800 خانوار 

مشمول صندوق واريز شد.
 در ســال 99 نخستين جشــنواره قصه گويى 

توســط كودكان روستايى به صورت كشورى برگزار شد و 
تعداد 30 نفر از كودكان روستايى استان حائز رتبه شده و جوايز 

خود را دريافت كردند. اين جشــنواره همزمان با شيوع ويروس كرونا، 
با هدف پُركردن اوقات فراغت كودكان روســتايى و عشايرى و نيز تقويت 

مهارت قصه گويى، گردآورى داســتان هاى بومى و قصه هاى محلى  برگزار شد. 
از ديگر اهداف اين جشنواره افزايش دانش اقتصادى و آشنايى با مفهوم پس انداز و 

تقويت روحيه آينده نگرى در كودكان مى باشد.
 در سال 99 تعداد 20 ستاد توسعه بيمه در شهرستان ها و بخش ها برگزار شد و تمام 

ادارات فعال در روســتا در جلسات حضور داشــتند. در اين جلسات مشكالت پيش رو مورد 
بررسى و راهكارهاى مورد نظر ارائه گرديد. در اين جلسات احكام مستمرى 110 نفر از خانوارها 

جهت فرهنگ سازى و اطالع رسانى اهدا گرديد.
 در راســتاى تكريم ارباب رجوع و آشــنايى روستاييان و عشاير عزيز از صندوق و مزاياى آن در 

مناطق و بخش هاى مختلف، كارگزارانى ايجاد شده است. 46 كارگزارى در مناطق مختلف در سطح 
استان فعال است. كارگزاران مسئوليت اطالع رسانى، ثبت نام و تمديد افراد را در مناطق تحت پوشش 

بر عهده دارند. افراد متقاضى ثبت نام با مراجعه به دفاتر كارگزارى اطالعات خود را در سامانه صندوق 
ثبت مى كنند. در راســتاى ارائه خدمات دولت الكترونيك تمامى امور صندوق بيمه روستاييان و عشاير 
از جمله ثبت نام، پرداخت حق بيمه، تمديد، انجام امور مربوط به تعهدات صندوق و پاسخ به استعالمات 
ساير سازمان ها به صورت الكترونيكى صورت مى پذيرد و سامانه الكترونيكى صندوق به سامانه هاى ثبت 
احوال، راهدارى، بانك كشــاورزى و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى متصل شــده است كه اين موضوع 
ميزان رضايتمندى بيمه شدگان را افزايش مى دهد. كارگزاران صندوق در كمترين زمان ممكن در مناطق 
امور بيمه اى افراد را انجام داده و از اتالف وقت و هزينه جلوگيرى مى كنند. همچنين در راســتاى دولت 
الكترونيك شناســنامه و كارت ملى از مدارك افراد متقاضى ثبت نام حذف شد. همچنين براى حمايت 
از رانندگان جهت شــارژ كارت هوشــمند پس از واريز حق بيمه توسط راننده، با مراجعه به انجمن هاى 
صنفى رانندگان كارت هوشمند به صورت الكترونيكى شارژ شده و نياز به حضور مستقيم راننده جهت 

دريافت نامه نمى باشد.
 صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشــاير داراى 8 كد درآمدى بوده كه هر فرد با 
توجه به توان مالى خود، يك كد را به عنوان ســطح درآمدى انتخاب و به صورت ساالنه يك بار آن 

را پرداخت مى نمايد. دولت به ازاى مبلغ پرداختى توسط فرد دو برابر آن را به عنوان سهم دولت 
درحمايت از افراد روستايى و عشايرى به صندوق پرداخت مى نمايد.

 جامعه هدف صندوق شــامل: ساكنين روستا و مناطق عشايرى، افراد ساكن در شهرهاى 
زير بيست هزار نفر و شاغلين فصلى، قالى بافان، زنبورداران، كشاورزان شهرهاى با جمعيت 

باالى 20 هزار نفر، رانندگان برون شــهرى در روســتاها وشهرهاى زير بيست هزار نفر، 
زنان سرپرست خانوار بهزيستى، تمامى مشاغل وابسته به كشاورزى، كاركنان مراكز 

دامپزشكى، اعضاى سازمان نظام مهندسى كشاورزى و شاغلين صنايع دستى در 
شهر و روستا مشمول عضويت و استفاده از مزاياى صندوق مى باشند.

 بازنشستگى، ازكارافتادگى، مســتمرى فوت به بازماندگان از مزاياى 
اصلى صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و عشــاير 

محســوب مى شــود. هر فردى (زن و مرد) جهت عضويت با 
سن 18 لغايت 50 سال با حضور در كارگزارى رسمى 

صندوق در سراســر استان مى تواند نسبت به 
ثبت نام خود اقدام كنند.

  بخشى از افتخارات صندوق 
بيمه اجتماعى كشاورزان، 

روستاييان و عشاير 
استان:
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  شبكه دولت راه اندازى شد
مجيــد جهانگيريان با بيان اينكــه يكى از كارهاى 
زيرســاختى كه ســبب ايجاد اســتقالل در اداره شد 
راه اندازى شبكه دولت بود كه به شبكه دولت شهرستان 
اتصال پيدا كرد، گفت: تمامــى مكاتباتى كه در حوزه 
شهرستان توسط دستگاه هاى ادارى، انتظامى، بانك ها، 
شركت هاى دولتى و خصوصى استعالماتى داشتند را به 

اداره ميراث شهرستان همدان منتقل كرديم.
وى يكى از وظايف اين اداره را حفظ ميراث فرهنگى 
و آثار تاريخى دانست و افزود: ميراث فرهنگى گسترده 
است و زير شاخه هاى زيادى دارد. در سطح شهرستان 
همدان 450 آثار تاريخى وجــود دارد كه تقريباً 260 
مورد در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است. در واقع 
25 درصد آثار تاريخى اســتان در شهرســتان همدان 

است و وظيفه ما نگهدارى و حفظ اين آثار است.
جهانگيريــان بــا تأكيدبر اينكه قانــون هم تمامى 
دســتگاه هاى ادارى را بــه حفاظــت از آثــار تاريخى 
ملزم كرده اســت، بيان كرد: يكــى از وظايف در حوزه 
اغناسازى تشكيل انجمن هاى حفظ ميراث فرهنگى در 
سطح روستاها و شهر است كه اين انجمن ها مى توانند 
خطراتــى كــه آثار تاريخــى را تهديد مى كنــد به ما 

اطالع رسانى كنند.
وى از اقدامــات ديگر ايــن ســازمان را راه اندازى 
خانه هاى مناســب به عنــوان بوم گردى با اســتفاده 
از مشــوق هاى مادى دانســت  و گفت: مــا مى توانيم 
اقامتگاه هــاى بوم گردى را در ســايت ها تبليغ كنيم تا 
مسئولين دولتى، عموم مردم و عالقمندان به خانه هاى 

تاريخى نوع معمارى همدان را بشناسند.

جهانگيريان با اشــاره به اينكه در ســطح شهرستان 
پروژه هايى مانند سايت باغ ميوه به عنوان سند راهبردى 
ابالغ شــده، كه تقريبا 10 مورد اســت، افزود: طراحى 
سايت اين باغ  در قالب قراردادهايى در حال انجام است.

  ايجاد مخزن امن اشياى تاريخى 
98 درصد پيشرفت فيزيكى دارد

يكى ديگــر از موارد مهم ســاخت يك مخزن امن 
براى نگهدارى اموال فرهنگى تاريخى در كنار هگمتانه 
است كه 98 درصد پيشرفت فيزيكى داشته و 23 هزار 
شــى فرهنگى و تاريخى كه قابليت نگهدارى، حفظ و 

نمايش دادن دارد در آن نگهدارى مى شود.
وى بــا بيان اينكه ســاخت يــك ميهمان پذير در 
كنار ميدان باباطاهر با 95 درصد پيشــرفت فيزيكى و 
هتل آكســايا در ميدان عباس آباد نيز درحال پيگيرى 
اســت، گفت: مجتمع فرهنگى، تفريحى و ســرگرمى 
مرواريــد غلطان غرب نيز در ابتداى جــاده اللجين با 
حدود 38 درصد پيشــرفت فيزيكى در حال ســاخت 

است.
جهانگيريان به مجتمع گردشــگرى پرشين ياقوت 
كه در حال بارگذارى اســناد و مدارك در سامانه است 
نيز اشــاره كرد و افزود: فاز يــك مجتمع عصر طاليى 
هگمتانــه بــا 2/5 هكتار در حال انجام اســت كه 90 

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
مدير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
شهرســتان  همدان از ديگر اقدامات سايت گردشگرى 
240 هكتارى ســد اكباتان را عنوان كرد و افزود: اين 
سايت توسط شهردارى و هماهنگى ميراث فرهنگى در 

حال پيگيرى است.
وى با بيــان اينكه يكى از كارهايى كه در ســطح 

شده  انجام  شهرســتان 
ضوابط  تعييــن  اســت 
حريــم آثــار تاريخــى 

اســت، تأكيد كرد: حريم 
آثار تاريخى بســيار 

است،  حساس 
ســاليان  در 
در  گذشــته 

شهرســتان همدان 17 آثار تاريخى ثبت ملى شــده 
داريم كه ضوابط حريم آن به دســت ما رســيده و به 

دستگاه هاى مربوطه ابالغ شده است.
جهانگيريان بيان كرد: آثــار فرهنگى تاريخى ثبت 
شده در فهرســت آثار ملى ايران در يك سال گذشته 
شــامل خانه ميرابيان، خانه مازوچى، پل مريانج، خانه 
ســمواتى، خانه خداكرم، خانه عطايى يــار، تپه آق تپه 
قره بــالغ. عمارت مجذوب عليشــاه قهاوند، خانه نورى 

 مقدم، حمام سيدان و برج مراقبت فرودگاه است.
وى با بيان اينكه 2 عمارت نورمحال و خانه ضرابى 
در 6 ماه گذشــته ضوابط حريمش به دست ما رسيد 
گفت: اين ضوابط سبب مى شود تا محدوده مشخص را 

بدانيم و بتوانيم كارهاى الزم را انجام دهيم.
جهانگيريان گريزى به حوزه صنايع دستى شهرستان 
همــدان زد و بيان كرد: در حوزه صنايع دســتى  22 
رشــته داريم كه در سطح شهر و روستاهاى شهرستان 
مطرح هســتند، ميناكارى يكى از رشته هاى پرطرفدار 
است و ما در اين حوزه براى ايجاد اشتغال، دادن مجوز 

و... كوتاهى نكرديم.
وى آمار اشتغال در حوزه گردشگرى، صنايع دستى 
و ميراث فرهنگى شهرســتان همدان را در ســال 98، 

872 ، در سال 99، 874 نفر اعالم كرد.

  ضرورت استفاده از ظرفيت قهاوند در 
حوزه صنايع دستى

جهانگيريان در پايان و با اشــاره بــه اينكه قهاوند 
يــك بخش محروم اســت و مــا مى توانيــم در حوزه 
صنايع دستى از ظرفيت اين شهرستان استفاده كنيم، 
گفت: ادارات بهزيســتى و كميته امداد در حال آموزش 
اهالى روســتاهاى قهاوند در رشــته هاى 
صنايع دستى هستند كه اين اداره نيز بر 
اساس شرح وظايف خود به دنبال همكارى 
براى اشتغال زايى هنرمندان مربوطه است. 
منازل مســكونى قديمى نيــز در اين 
بخش وجــود دارد كه با احياى 
آن ها مى توان در قالب اقامتگاه 

بوم گردى استفاده كرد.

  اهميت شهرستان همدان در مقوله گردشگرى، ميراث فرهنگى و صنايع دستى بر همگان 
گوياست. گردشگرى و صنايع دستى مهمترين بخشى است كه مى تواند گره گشاى اشتغال، بيكارى و 
افسردگى اجتماعى در شهرستان همدان باشد و همين عوامل سبب شد تا 4 سال پيش اداره ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى شهرستان همدان تأسيس شود و ميناكارى در كنار ساير رشته هاى 
صنايع دستى شهرستان همدان نيز به صورت مستقل و قطب فعال در كنار شهر جهانى سفال اللجين 
قرار گرفته است. آن به گونه اى باشد تا به صورت مستقل فعاليت كند.

رئيس اداره ميراث  فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان در گفت وگو با همدان پيام درباره فعاليت 
اين اداره گفت: يكى از كارهايى كه در ميراث همدان در حال انجام است استفاده از ظرفيت كارشناس 
متخصص سايت باغ ميوه كه طراحى آن داشتن كارشناس مخصوص يگان حفاظت براى بافت تاريخى 
است. اين كارشناس به صورت روزانه موانع و مشكالت بافت را بررسى، هماهنگى، رصد و اطالع رسانى 
مى كند.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى شهرستان همدان:

فرھنگی میراث  انجمن ھای  تشکیل 
دارد مھمی  نقش  تاریخی  آثار  حفظ  در 

سط شهردارى و هماهنگى ميراث فرهنگى در 
است. يرى

بيــان اينكه يكى از كارهايى كه در ســطح 
شده  انجام  ان 
ضوابط  عييــن 
ثــار تاريخــى 

أكيد كرد: حريم 
خى بســيار 

است، 
اليان 
در  

يــك بخش محروم اســت و
صنايع دستى از ظرفيت اين

گفت: ادارات بهزيســتى و كم
روســتاه اهالى
صنايع دستى ه
اساس شرح وظاي
براى اشتغال زايى
منازل مســك
بخش
آن ها
بوم گر
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مدير آموزش وپرورش ناحيه يك اعالم كرد

سالم نوجوان  جشنواره  در  استانی  برتر  کسب 19رتبه   
  حوزه رياست 

 پيگيرى پرونده هاى كيفرى و حقوقى، تهيه نقشه هاى طرح شميم.
 نظارت بر عملكرد واحدهاى ادارى و مدارس.

 رسيدگى و پاسخگويى به شكايات (حضورى،تلفنى و كتبى ).
 بازديد از مدارس و نظارت بر ثبت نام دانش آموزان. 

 اجراى طرح پايپوش و توزيع گوشى هوشمند.
 كمك مالى به مبلغ 120/000/000 ريال به دانش آموزان بى بضاعت توسط همكاران 
فرهنگى (در سال 1399 ) انتخاب انجمن هاى برتر كشورى، استانى و منطقه اى، كسب 

رتبه هاى استانى در جشنواره خاطره نويسى توسط آموزش دهندگان. 
 برگزارى كارگاه هاى آموزشى مجازى براى آموزش دهندگان.

 جشــنواره مجازى روش هاى نوين تدريس آموزش دهندگان.-پااليش ليست اولياى 
كم سواد و بيسواد و تحت پوشش بردن حجم ابالغى 1399-1400.

 صدور مجوز آموزشگاه زبان، علمى آزاد و مدارس غيردولتى.
 برگزارى جلسات ستاد شاهد، ديدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، انعكاس اخبار 
وقايع، موفقيت ها و درخشــش همكاران فرهنگى و دانش آموزان ناحيه يك در ســايت 
ناحيه و فضاى مجازى (سامانه شاد )، تحقيق و تكميل تعداد 510 فقره پرونده خواهران 

و 229 فقره پرونده برادران.
  معاونت هاى آموزشى: 

 جمع آورى آمار دانش آ موزان فاقد امكانات آموزش مجازى.
 اقدامات حمايتى جهت رفع موانع آموزشى مناسب با دوران كرونا.

 برگزارى جلسات توجيهى مديران، راهبران و سرگروه هاى آموزشى.
 بررسى پروتكل هاى بهداشتى در مدارس، بازگشايى مدارس طبق مصوبات ستاد ملى 

مديريت كرونا، صدور تقديرنامه آموزگاران و دبيران فعال در فضاى شاد.
  معاونت پرورشى و تربيت بدنى: 

 خريد تجهيزات ورزشى بالغ بر 550 ميليون ريال و توزيع در 102 آموزشگاه. 
 تعميرات سالن ورزشى آموزشگاه ها بالغ بر 1000000000 ريال.

 خريد مواد گندزدا، ماسك و دستگاه ضدعفونى و تب سنج براى مدارس و اداره.
 كسب 19رتبه   برتر استانى در جشنواره نوجوان سالم. 

 توزيــع اعتبار63000000ميليون ريالى براى برنامه ســالمت دانش آموزان در ايام 
كرونا.

 برگزارى انتخابات شــوراهاى دانش آموزى و كسب 7 رتبه برگزيده كشورى توسط 
دانش آموزان عضو كانون مهديه در جشنواره ملى حمايت از كاالى ايرانى. 

 تشكيل هيأت علمى دارالقرآن با ايجاد 12 گروه تخصصى در شبكه شاد.
 تهيه 6000 جلد كتب مســابقات دانش آموزى براى دوره هاى ابتدايى، متوسطه اول 

و دوم.
 اجــراى طرح هاى" نماز جماعت با خانواده" ،" هرخانه يك دارالقرآن " و"جشــن 

عبادت "در شبكه شاد.
 برگزارى سى ونهمين دوره مسابقات فرهنگى، هنرى و ادبى دانش آموزان در 5 رشته 
اصلى و 64 شاخه فرعى آموزشگاهى و ناحيه اى با مشاركت بيش از 10 هزار دانش آموز.

 برگزارى بيســتمين دوره مسابقات پرسش مهر رياســت  جمهورى در 18 رشته با 
مشاركت بيش از 2هزار نفر از فرهنگيان و دانش آموزان.

 توزيع بيش از2 هزار جلد كتب نمايشــگاهى رايگان در بين مدارس ناحيه، اجراى 
طرح رابطين مشــاور، هدايت تحصيلى. اجراى طرح توانمندســازى روانى،تحصيلى - 

رفتارى دانش آموزان.

  معاونت پژوهش، برنامه ريزى
و آموزش نيروى انسانى:

 برگزارى كارگاه هاى آموزشى و دوره هاى ضمن خدمت. 
 برگزارى دوره هاى آموزش مديران ابتدايى و متوسطه اول در برنامه ويژه مدرسه(بوم). 
كســب 3 رتبه اســتانى و دو رتبه منطقه اى در برنامه معلم پژوهنده، كســب 3 رتبه 

پژوهشگر برتر استانى، كسب رتبه پايان نامه برتر استانى.
 برگزارى كارگاه هاى آموزشى درس پژوهى و اقدام پژوهى در مدارس.

 تقدير از پژوهشــگران و اقدام پژوهان برتر، ســاماندهى نيروى انسانى،پشتيبانى از 
سامانه شاد.

 معاونت توسعه مديريت و پشتيبانى:
 انجام مراحــل نقل وانتقاالت و صــدور احكام و ابالغ ها، امور بازنشســتگان، نصب 
ايزوگام و لكه گيرى (25 آموزشــگاه 9680مترمربع)، رنگ آميزى مدارس (14 مدرسه، 
 11320مترمربع)، تعميرات آبخورى (5مدرســه)-تعميرات ســرويس بهداشــتى(12 

مدرسه)،  پيگيرى پروژه هاى در حال احداث مدارس.
 توزيع كتب درسى بين  55هزار دانش آموز. 

 دريافت تجهيزات هنرستان ها از اداره كل نوسازى مدارس و توزيع آنها.
 آماده سازى اسناد مالى و درآمد اختصاصى و فصل 2 اداره به مبلغ 14/000/000/000 
ريال، تخصيص اعتبار مربوط به درآمدهاى اختصاصى در راســتاى برگشت درآمدها به 

مراكز درآمدى.

  دانش آموزان و فرهنگيان آموزش وپرورش ناحيه يك همدان 19 رتبه برتر جشــنواره نوجوان سالم 
استان را كسب كردند. اين جشنواره با هدف تقويت و تعميق باورهاى دينى و مذهبى در كاهش آسيب هاى 
اجتماعى نوجوانان، اطالع رســانى و آگاه ســازى از طريق گروه همســاالن با هدف نفى رفتارهاى پرخطر، 
توانمندســازى، ظرفيت سازى و جلب مشــاركت هاى نوجوانان براى ترويج شيوه هاى زندگى سالم و ايجاد 

مصونيت اخالقى و روانى در دانش آموزان در برابر آسيب هاى اجتماعى برگزار شد.
سيدجعفر ســعيدى  منش مدير آموزش وپرورش ناحيه يك همدان، در سخنانى به مناسبت فرارسيدن 
ايام ا... دهه فجر انقالب، با تبريك اين ايام و تشكر از زحمات همكاران فرهنگى در مدارس به عنوان مدافعان 
تعليم وتربيت در دوران كرونا، به تشريح اهم اقدامات حوزه هاى مختلف آموزش وپرورش ناحيه يك همدان 

در سال 1399 پرداخت.
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مدير آموزش و پرورش ناحيه دو خبرداد
شاد  برنامه  پوشش  در  اول  رتبه  کسب 

  كسب 4 مدال در المپيادهاى علمى كشور
وى ادامــه داد: بــا توجه به گزارش ســازمان ملى 
پرورش استعدادهاى درخشان و باشگاه دانش پژوهان 
جوان دانش آموزان مراكز ســمپاد استان همدان موفق 
به كســب 4 مدال در المپيادهاى علمى سال تحصيلى 

99-98  شدند.
بــاب الحوائجى افزود: آيريا گودرزى از دبيرســتان 
فرزانــگان 2 همــدان در اوليــن دوره  المپياد تفكر و 

كارآفرينى  موفق به كسب مدال نقره كشورى شد.
وى خاطر نشــان كرد: اشكان سهرابى از دبيرستان 
عالمه حلى2 همدان و محمدپارســا ميرزايى سرمد از 
دبيرســتان دوره دوم  عالمه حلى يك همدان در سى 
و ســومين دوره المپياد فيزيك و محمد حسين جاويد  
از دبيرســتان عالمه حلى 2 همــدان در دومين دوره  
المپياد جغرافيا مدال برنز كشــورى  را كســب كردند. 
گفتنى است المپيادهاى علمى در 3مرحله برگزار مى 
شود و برگزيدگان اين المپيادها از تسهيالت بنياد ملى 
نخبگان و ارتقاء در رتبه كنكور برخوردار خواهند شد.

  درخشش در مسابقات جهانى
مدير آمــوزش و پــرورش ناحيــه دو توضيح داد: 
ســاغر آزادنيا دانش آموز پايه چهارم دبستان حضرت 
زهرا(س) مصلى نژاد در مســابقات محاسبات ذهنى به 
ميزبانى كشــور تايوان، مقام اول جهانى را از آن خود 

كرد.
باب الحوائجى  با اشــاره به درخشش دانش آموزان  
ناحيــه 2 در المپياد كشــورى جغرافيا و جشــنواره 
كشــورى نانو تكنولوژى تصريح كــرد: آرش موريس 
دانــش آموز پايه چهارم دبســتان هيأت امنايى عالمه 
طباطبايى دو و عضو پژوهشســراى پروفســور حسابى 
موفق به كسب مقام اول كشورى در جشنواره علمى و 
پژوهشى نانوتكنولوژى گرديد. همچنين محمدحسين 
جاويد دانش آموز دبيرســتان عالمــه حلى دو، موفق 
به كســب مدال برنز در المپياد كشورى جغرافيا شد؛ 
جشــنواره نانو تكنولوژى از طرف پژوهشســراى قطب  
كشــورى نانو وابســته به  وزارت آموزش و پرورش و 
از ســتادهاى تابعه معاونت علمى و فناورى رياســت 
جمهورى مى باشــد و با هدف ايجاد زمينه مشاركت و 
تقويت كار گروهى در بين دانش آموزان با اســتفاده از 
محيط هاى متنوع يادگيرى در پژوهش سراهاى دانش 
آموزى، ايجاد زمينه جهت طراحى و انجام پروژه هاى 
تحقيقى- پژوهشــى و فناورى دانش آموزى، تقويت و 
تعميق فرهنــگ مطالعه، تحقيــق و پژوهش فردى و 

گروهى در بين دانش آموزان برگزار مى شود.

باب الحوائجى افزود: بى شك در شكوفايى اين دانش 
آموزان  مجموعه آموزش و پرورش ناحيه 2 و ســمپاد، 
مديــران، معلمان و خانواده گرامى ايشــان تأثير زيادى 

داشته اند.

  كسب عنوان سه پايان نامه برتر استانى
وى گفت: پس از بررســى كميته علمى ستاد هفته 
پژوهش  و فناورى اســتان ، در طرح انتخاب پايان نامه  
برتــر، آموزش و پرورش ناحيه دو توانســت  از بين 19 
منطقه و شهرســتان ، عنوان سه پايان نامه برتر استانى  
را با تالش اين عزيزان به دست آورد . اين موفقيت را به 
مديريت ناحيه، كارشناس پژوهش و تحقيقات ناحيه و 
تمامى فرهنگيان و فرهيختگان و همين طور اين عزيزان 
تبريك و تهنيت عرض نموده وآرزوى موفقيت براى اين 
افــراد ازدرگاه الهى خواســتاريم  و اميدواريم  همچنان 
شــاهد موفقيت هاى بيشترى درزمينه هاى تحقيقى و  

علمى  از همكاران محقق وپژوهشگر ناحيه باشيم. .
(پيمان صدفى همدانى كارشناســى ارشــد رشته 
تاريــخ و فلســفه ى تعليم و تربيــت گرايش  تعليم و 
تربيت اســالمى  بــا پايان نامه اى  باعنــوان( ارزيابى 
عملكرد معاونت فرهنگى و پرورشى آموزش و پرورش 
ناحيه 2 شــهرهمدان بارويكرد ســوآت) ازآموزشگاه 

شهيد مقصودى.
زهرا فالحان دكترى رشــته  فلسفه تعليم و تربيت  
با رســاله اى با عنوان (بررســى نســبت بين مسائل 

رياضى ومسائل فلســفى به منظور استفاده ازروشهاى 
فلســفى در آموزش حل مسائل رياضى  ) از هنرستان 
خانباغى و اعظم فاتحى كارشناسى ارشد حسابدارى با 
پايان نامه اى با عنوان (بررســى الگوى مديريت بهينه 
منابع مالى درآمدهاى اختصاصى در آموزش و پرورش 
اســتان همدان)از هنرســتان چمران مى باشد كه اين 
افراد عنوان پايان نامه برتر استانى را به خود اختصاص 

دادند).
باب الحوائجى در ادامه  با اشــاره به بازديد و رايزنى 
درمورد نحوه آماده ســازى محوطه ســاختمان ادارى 
آمــوزش و پرورش ناحيه دو توضيح داد: در اين بازديد  
از مسئولين شهردارى درخواست كرديم همكارى الزم 
را بــراى تعريــض و جابجايى زنده درختــان به مكان 

مناسب ديگر با اين اداره داشته باشند.
وى بيان داشــت: انتظار مى رود با همكارى مراجع 
ذيربط جهت تســهيل در رفت و آمــد ارباب رجوع و 
فرهنگيــان، در آينــده اى نزديك اين پــروژه به بهره 

بردارى كامل برسد.

  اهداى تبلت به دانش آموزان نيازمند
مدير آموزش و پرورش گفت: با همكارى خير نيك 
انديش و هميارى كميته امداد امام خمينى شهرستان 
همدان تعداد 133 دســتگاه تبلت ( 80 دستگاه ، خير 
محتــرم و 53 دســتگاه ، كميته امــداد امام خمينى 
شهرستان همدان ) خريدارى و در اختيار دانش آموزان 

  شيوع بيمارى كوويد 19 موجب شد تا آموزش هاى حضورى كمرنگ شود 
و توجه به برگزارى كالس هاى آموزشى به صورت مجازى در اولويت برنامه هاى 
آموزش و پرورش با شيوع بيمارى كرونا راه اندازى شبكه شاد در سراسر استان 

آغاز شد.
در ارزيابى صورت گرفته از سوى وزارت آموزش و پرورش، اين استان رتبه اول 

را در پوشش برنامه شاد را كسب كرد.
مدير آموزش و پرورش ناحيه دو همدان افزود: بى ترديد موفقيت مذكور مديون 
زحمات و تالش هــاى تمامى همكاران گرامى اين اداره بوده كه بدينوســيله 

برخود فرض مى دانم از تمامى اين عزيران دلسوز و متعهد كه فعاالنه در به ثمر 
رســيدن اين موفقيت سهيم بوده اند، تقدير و تشكر نمايم. اميد است با تالش 
مستمر و همكارى جمعى  و با اتكال به خداوند سبحان در سالتحصيلى جارى 
و در راســتاى اهداف عاليه نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران ؛ شاهد تداوم 

موفقيت هاى روزافزون اين اداره باشيم .
محمد باب الحوائجى افزود:  الزم به ذكر اســت با كمك خيرين نيك انديش و 
فرهنگيان ناحيه دو تعداد 404 دســتگاه گوشى و تبلت به دانش آموزان فاقد 

گوشى اين ناحيه اهدا شده است. 
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نيازمند قرار گرفــت درمدارس آموزش و پرورش 
ناحيــه دو دانش آموزانى هســتند كه نيازمند به 
گوشــى موبايل و يا تبلت دارند ، الزم اســت كه 
خيرين محترم در ايــن امر خطير دانش آموزان 

را يارى كنند.

  پويش آجر به آجر انجام شد 
بــاب الحوائجى بــا اعالم اينكــه فرهنگيان 
ناحيــه 2در حركت خير خواهانه پويش آجر به 
آجر نه تنها خود شــركت كردند بلكه به ترويج 
اين فرهنگ در ميان دانش آموزان و اولياء آنها 
پرداخته اند ، كه در اين حركت  بســيار موفق 

و پويا عمل كرده اند.گفت : همه ى قشــر جامعه 
ميتوانند در اين پويش ملى شــركت كنند و اميد 
واريم در آينده نزديك شاهد شركت تمامى مردم 

جامعه در اين پويش باشيم.
وى در مراســم افتتاح مدرسه رازى روستاى 
قلى كندى گفت:در 4 ســال گذشــته، چندين 
كالس درس كانكسى در سطح ناحيه 2 حذف و 
در عوض ساختمان هاى قابل قبولى احداث شده 
است. اين روند ادامه دارد و اميدواريم به زودى 
شــاهد حذف كالس هاى كانكسى باشيم. وى 
بيان كرد:فرسودگى مدارس روستايى و كاهش 

جمعيت روســتاها بدنبال مهاجرت روستاييان به 
شــهر كه كاهش تعداد دانش آمــوزان در برخى 
روســتاها را بدنبال داشــته ،زمينه ساز باز شدن 

پاى مدارس كانكسى به روستاها بوده است.
وى با تاكيد بر مشــاركت  خــوب اداره كل 
نوسازى  مدارس استان همدان وخيران در حذف 
مدارس كانكسى، خاطرنشــان كرد: با توجه به 
اينكه در برخى از نقاط، مدارس كانكسى نيازها 
را مرتفع كرده است، اما به لحاظ استانداردهاى 
موجود در ســازمان نوســازى ، ايــن مدارس 

استاندارد نبوده و بايد حذف شوند.
 

  افتتاح مدرسه 26 كالسه ابن سينا 
باب الحوائجى  خاطر نشــان كرد: همزمان با 
دهه مبارك فجر مدرســه 26 كالســه ابن سينا 
در آموزش وپرورش ناحيــه دو همدان با حضور 
اســتاندار همدان به بهره بردارى رسيد و اعتبار 
اختصاص يافته به اين پروژه آموزشى 50 ميليارد 
ريال بود كه از محل اعتبارات تخريب و بازسازى 
تأمين شده است اين مدرسه با زيربناى 4400 

متر مربع در سه طبقه ساخته شده است.

  افتتاح مركز يادگيرى محلى 
مشاركتى واليت 

وى با اشــاره بــه افتتاح مركــز يادگيرى محلى 
مشــاركتى واليت اظهار كرد: در اين مركز يادگيرى 
محلــى ســوادآموزان دوره هاى مختلــف تحكيم، 
انتقال و ســوادآموزى تحت پوشش قرار مى گيرند. 
مركز يادگيرى محلى واليت چهارمين مركز اســت 
كه در آموزش وپرورش ناحيه دو همدان راه اندازى 

است. شده 
   در اســتان همدان راه انــدازى حداقل 12 مركز 
يادگيرى محلى در دســتور كار قرارگرفته كه تا پايان 

سال جارى تمامى آنها به بهره بردارى خواهند رسيد.
مدير ناحيه عنوان كرد: توجه به باز ســازى فضاى 
فرسوده مدارس ناحيه دو از اولويت برنامه هاى آموزش 

و پرورش است.
باب الحوائجى در بازديد از روند ســاخت مراحل 
پايانى دبيرســتان كشــاورز و تخريب دبستان عالمه 
طباطبايــى باز ســازى فضا هاى فرســوده مدارس 
ناحيــه دو را از اولويت برنامه هاى آموزش و پرورش 
عنوان كرد و تخريب مدرســه عالمــه طباطبايى را 
در راســتاى خدمت به دانش آموزان وجذب اعتبار 

الزم  بيان كرد.
باب الحوائجى اضافه كرد: دو خير مدرسه ساز  براى 
مدرسه عالمه گلزار اعالم آمادگى كردند كه 10ميليارد 
تومان براى ساخت سه مدرسه را پرداخت خواهند كرد.

وى افــزود: مدرســه مصلى نژاد در پيشــاهنگى با 

12كالس در عرض يك ســال و با اعتبارى 
افــزون بر 4ميليارد تومان ســاخته شــده 
و خيرين مدرســه ســاز نيز مدرسه اخوان 
بــا 6كالس را در همين منطقه در دســت 
ساخت داشتند كه جايگزين مدارس تربيت 
و پورميدانى شد و در دهه فجر امسال افتتاح 

شد.

  افتتاح دبستان غدير
گام بسيار بزرگ

در رفع كمبود فضاى آموزشى
آموزشــى اين ناحيه  برشمرد و گفت: 
،اين پروژه به همت نوسازى مدارس استان، 
طى مدت 12 ماه ساخته و تحويل آموزش 
و پرورش ناحيه دو شده است. وى با اشاره 
به مشــكالت و كمبودهاى فضاى آموزشى 
ناحيه از خيرين خواست تا با مشاركت خود 

در رفع آن كوشا باشند .
بــاب الحوائجــى بــا اشــاره بــه اينكه  
مدرسه ســازى يكى از بهتريــن  فعاليت هاى 
زيربنايى ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 
دركشــور است گفت:  مدرســه بركت  كوى 
گلستان (شهرك انديشــه)بزرگ ترين مدرسه 
طرح بركت اســت كه به زودى در آموزش 
و پــرورش ناحيه دو افتتاح مى شــود. اين 
مدرســه داراى 17 كالس درس اســت و 
با معمارى بســيارزيباو مناســب آموزشى 

طراحى وساخته شده است.
وى با اشاره به افتتاح هنرستان مشاركتى 
خيــرى، زنده ياد عباس خانباغى توضيح داد: 
اين پروژه به همت همســر و فرزندان مرحوم 
عباس خانباغى طى مدت 18 ماه ســاخته و 
تحويل آموزش و پرورش ناحيه دو شده است.

افتتاح اين هنرســتان گام بسيار بزرگى در 
رفع كمبود فضاى آموزشــى اين ناحيه  است. 
باب الحوائجى با اشــاره به افتتاح دبيرستان 
خيرى، زنده ياد موســى خانــى گفت: اين 
پروژه به همت فرزندان مرحوم موسى خانى 
طى مدت دوســال ساخته و تحويل آموزش 
و پرورش ناحيه دو شــده اســت.،افتتاح اين 
دبيرستان گام بســيار بزرگى در رفع كمبود 

فضاى آموزشى اين ناحيه  است.
وى با اشــاره به مشــكالت و كمبودهاى 
فضاى آموزشى ناحيه از خيرين خواست تا با 

مشاركت خود در رفع آن كوشا باشند.

  توزيع 600 بسته معيشتى در 3 
مرحله از رزمايش كمك مومنانه

باب الحوائجى  با اشاره به توزيع بسته هاى معيشتى 
گفت:  در راستاى فرمايشات مقام معظم رهبرى مبنى 
بر اجراى رزمايش، آمــوزش و پرورش ناحيه دو نيز با 
همكارى فرهنگيان، وظيفه خــود را انجام مى دهد و 
اين حركت همچنان ادامه دارد.اين رزمايش طى ســه 

مرحله در ناحيه اجرا شد ه است.
وى با بيان اينكه اعياد قربان و غديرخم و ماه محرم، 
فرصت بسيار خوبى براى جمع آورى كمك هاى مردمى 
و هدايت آن به سمت كمك مؤمنانه است، گفت: بايد 
از فرصت هــاى پيش رو براى تداوم اجراى طرح كمك 

مومنانه استفاده كرد.
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مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان:
ایم «٢» ایستاده  کار  پای  قد  تمام 
تأمين سوخت از ما، مديريت مصرف با همگان

  توزيع 100 درصدى سوخت در بستر الكترونيك
امسال با هدف تسهيل دسترسى و پيشگيرى از قاچاق، 
ســوخت، نفت سفيد، نفتگاز بخش كشاورزى و گاز مايع 

100 درصد در بستر الكترونيك توزيع شد.
ساماندهى توزيع سوخت، شناسايى مصرف كننده مجاز 
و واقعى، توســعه خدمات الكترونيك، حذف حواله هاى 
كاغذى و ســهولت انجام كار با اســتفاده از كارت بانكى 
سرپرســت خانوار اشــخاص حقيقى يا حقوقى از جمله 

مزاياى اجراى اين طرح است.
طرح توزيع الكترونيكى فرآورده با ثبت نام در ســامانه 
  NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR اينترنتى
قابل ثبت و دريافت آن بر اساس كارت اعتبارى و بانكى و 
از طريق فروشندگى ها و شركت هاى موزع امكان پذير است.

سهميه كپسول هاى گاز مايع  مختص مصارف خانگى 
و صنعتى است. مقاصد مصرف خودرويى خارج از سيستم 
بوده و به هيچ عنوان مورد تأييد اين شركت نيست. لذا با 
در نظر گرفتن زيرساخت هاى الزم تالش شده سوخت گاز 
مايع lpg به دست مصرف كننده واقعى آن برسد. تقويت 
زيرســاخت هاى الكترونيك و مهندسى مجدد و اصالح 
نهايى فرآيندها در راستاى صيانت از حقوق شهروندان از 

اولويت هاى منطقه بوده و هست. 
پايش مصرف كنندگان بخش كشــاورزى و واگذارى 
سوخت بر اساس تعيين سهميه جديد با همكارى وزارت 

جهاد و كشاورزى نيز در اين راستا انجام شده است.
  مديريت مطلوب كرونا در هر 3 پيك

شــركت پخش فرآورده هاي منطقه همدان با تكيه بر 
دانش و توانمندى سرمايه هاى انسانى متعهد در راستاى 
مديريت و مبارزه با بيمارى ناشى از ابتال به ويروس كرونا، 
گام هاى ارزنده اى را برداشته به طورى كه در هر سه پيك، 
بيمارى به خوبى در مجموعه حدود 400 نفرى كنترل شد 

و خوشبختانه فوتى در اين خصوص نداشتيم.
 افزايش 20درصدى تعداد جايگاه ها

125جايگاه عرضه فرآورده منطقه شــامل 11 جايگاه 
بنزيــن، 63 جايگاه بنزين و نفتگاز، 24 جايگاه 2منظوره 
عرضه فرآورده هــاى نفتى مايــع و CNG، 25 جايگاه 
تك منظوره گاز طبيعى فشــرده سى ان جى و 2 جايگاه 
نفتگاز، ســوخت مصرفى بخش حمــل و نقل موتور را با 
مجمــوع 1955 نازل (بنزين، نفتــگاز و CNG) عرضه 
مى كنند. همچنين گاز مايع الزم تأمين شده و از طريق 
8 شركت موزع تحت نظارت ســازمان صمت در استان 
به صورت الكترونيك به مصرف كننده واقعى تحويل داده 
مى شــود. با هدف جامه عمل پوشــاندن به شعار سال، 
"جهش توليد" تعداد جايگاه هاى عرضه اســتان همدان 

با افزايش 20 درصدى به 150 عدد خواهد رســيد.  25 
جايگاه جديد در منطقه در راســتاى تسهيل دسترسى 
مردم شــريف شهر و روستاهاى استان، همچنين كاهش 
مدت زمان سوخت گيرى با سرمايه گذارى بخش خصوصى 

در حال احداث است.

  ذخيره سازى سوخت زمستانى
به منظور تامين و توزيع مطلوب ســوخت در منطقه 
سردسير همدان، ذخيره ســازى فرآورده هاى نفتى براى 
بيــش از 6 هزار و 500 مشــترك روســتايى 8 ناحيه، 
برنامه ريزى و انجام شــده اســت. با توجه به سردســير 
و كوهســتانى بودن اســتان همدان و همچنين كاهش 
شــديد دماى هوا در اين فصل، هر سال تدابير مناسبى 
براى سوخت رســانى مطلوب از پيش انديشيده مى شود 
تا مشــتركان فاقد گاز طبيعى، در روزهاى سرد و برفى 

زمستان با مشكلى مواجه نشوند.
  پاسخگويى 7 در 24

شــكايات واصله از سامانه CRM مركز پاسخگويى و 
ارتباط با مشــتريان از طريق تماس شهروندان با شماره 
09627 در اسرع وقت پيگيرى و در مدت زمان 24 تا 48 

ساعت پاسخ داده شده است. 
همچنين از ابتداى ســال 99 تاكنون، مدير شــركت 
پخش فرآورده هاى نفتى منطقــه همدان 3 بار در مركز 
ارتبــاط مردم و دولت حاضر و بدون واســطه و از طريق 
شــماره تماس 111 پاسخگوى مشكالت و خواسته هاى 
مردم شــده اســت. ارتباط با مشــتريان از طريق سامانه 
پاســخگويى شــبانه روزى در 7 روز هفته و ميز خدمت 

الكترونيك مديريت شده است.
  دوگانه سوزشدن 3000 دستگاه
خودروى عمومى به صورت رايگان

ترويج و فرهنگ ســازى مصرف سوخت پاك در سبد 
سوخت كشور و استان مى تواند نقشى راهبردى در رونق 

اقتصاد و جهش توليد ايفا كند. 
طرح دوگانه ســوزكردن رايگان خودروهاى عمومى از 
ابتداى تيرماه در دســتور كار قرار گرفته كه متقاضيان با 
ثبت نام در ســامانهGCR.NIOPDC.ir  مى توانند از 

تسهيالت در نظر گرفته استفاده كنند.
از ابتــداى اجراى طرح گازســوز كــردن خودروهاى 
تاكســى و وانت بار تا كنون حدود 3000 دستگاه خودرو 
در سراســر استان مشمول و كارهاى اجرايى آنها در حال 

انجام است.
  بهره بردارى 100درصدى
از انبار نفت نوشيجان مالير

بنزين جايگاه هاى عرضه سوخت شهرستان هاى مالير 
تويســركان و نهاوند از انبار جديد نوشيجاِن مالير تامين 
مى شــود. با حدود 4 هزار نفر ساعت كار مداوم و اصالح 
زير ساخت هاى ايمنى، فنى و عملياتى الزم در انبار نفت 
نوشــيجان مالير، بنزين اين سه شهرســتان از مبدا اين 
انبار ارســال مى شود. با اجراى اصالحات فنى و عملياتى 
و  فراهم آوردن زيرســاخت هاى دريافت و ذخيره سازى 
فــرآورده بنزين انبار نفت نوشــيجان مالير 100 درصد 
به بهره بردارى رســيد. با اقدامات شاخص به عمل آمده، 
پايدارى تأمين و توزيع فرآورده هاى نفتى در اســتان به 
حداكثر خود رسيده و از منظر مبحث پدافند غير عامل، 

گامى مهم در تجهيز اســتان به دو انبار نفت تداركاتى و 
صادراتى برداشته شده است.

  انجام 5مرحله كمك مومنانه
اين ســال متأثر و تحت شرايط شــيوع و همه گيري 
بيماري منحوس كرونا و بروز مصائب وآالم براى بسيارى 
از هموطنان و به تبع آن آسيب به كسب و كارهاي فعاالن 
و كسبه بازار همراه بود. با نشان قراردادن منويات حكيمانه 
و مهرورزانه رهبر معظم انقالب اســالمي حضرت آيت ا... 
امام خامنه اى (مدظله العالى) مبني بر لزوم حمايت تمامي 
بخش هاي جامعه از اقشــار كم درآمد و آسيب پذير بر آن 
شديم تا مديريت و كاركنان نوع دوست منطقه نيز دست 
ياري به سوى هم وطنان صبور و مقاوم دراز كنند. در اين 
راستا به همت پايگاه بسيج حضرت جواداالئمه (ع) منطقه 
5 نوبت كمك هاي نقدي جمع آورى، كاال خريدارى و به 

نيازمندان تقديم شد.
  اجراى كامل تعهدات زيست محيطى

با توزيع بنزين و نفت گاز يورو 4
از سه سال گذشته با اولويت قرار دادن ناوگان حمل 
و نقل بار و مســافر شهري، تأمين و توزيع "گازوئيل" به 
طور كامل از نوع يورو4 شروع شد. عالوه بر آن جمعا در 
9 باب جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي كه زيرســاخت 
الزم براي دريافت و ذخيره ســازي اين فرآورده را مهيا 
كــرده بودند نيز در اختيار مصرف كنندگان بخش حمل 
و نقل قرار گرفت. تأمين و تحويل ســوخت نفتگاز يورو 
4 به جايگاه داخل پايانه اتوبوس هاى خط واحد شهرى 
و توزيع بنزين يورو 4 با اكتان باالى 91 از ابتداى ســال 
جارى در سراسر جايگاه هاى سوخت رسانى استان انجام 
شد كه اين مهم نشان از اجراى تعهدات زيست محيطى، 
توجه مســئوالن منطقه به حفظ سالمت محيط زيست 
جامعه، تعديل آالينده هاى هوا و حساســيت هاى اين 

شركت در قبال مسئوليت اجتماعى شركت است.
  تأمين سوخت جايگزين
در صورت اُفت فشار يا قطع گاز

در پى بــرودت هوا، افزايش مصــرف گاز طبيعى و 
به تبع آن كاهش فشــار گاز، امكان قطعى گاز مصارف 
صنعتى وجود خواهد داشت كه با تدابير انديشيده شده 
سوخت دوم و جايگزين براى سازمان ها، مراكز توليدى 
و صنعتى تأمين مى شــود. الزمه تخصيص سوخت دوم 
ثبت نام در ســامانه سدف اســت و با اولويت بندى، به 
عنــوان ذخيره و با مدت زمان 7 تا 15 روزه در اختيار 

مصرف كنندگان استان قرار خواهد گرفت.

  مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان در ادامه گزارش عملكرد 11 ماهه99 اين منطقه در 
"فجرنامه1"،  از بخش ديگرى از فعاليت هاى سوخت رسانان در "فجرنامه 2" پرده برداشت كه در ادامه مى خوانيم 
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کشمش مالیر 
زهرا اميرىبرندی که جھان آن را می شناسد

 شهرســتان مالير دومين شهرستان مهم و استراتژيك در استان همدان و جزو 
9 شــهر بزرگ ايران بعد از مراكز اســتان است و تنها شهرستان ويژه استان به حساب 
مى آيد. اين شهرســتان با مســاحت 3210 كيلومترمربع 5/16 درصد از كل مساحت 
استان را در برمى گيرد و با دارا بودن 6 شهر، 4 بخش، دهستان و 220 روستا جمعيتى 

معادل 300 هزار نفر را در خود جاى داده است.
شهرستان مالير در بخش كشاورزى به ويژه باغدارى انگور يكى از مناطق مهم توليد 
انگور در كشــور است كه در گذشته هاى دور جمعيت قابل توجهى در غالب روستاهاى 
شهرستان به امر باغدارى اشتغال داشته و دارند كه به طور خالصه با معرفى بيشتر اين 

محصول و فرآورده هايى كه از آن تهيه مى شود اشاره مى شود.
كشــت انگور يك هنر باستانى و از سال هاى بســيار دور در شهرستان مالير بخش 
عمــده اى از اراضى به توليد آن اختصاص داده شــده اســت و يكى از محصوالت مهم 
صادراتى است كه از سال هاى گذشته به كشورهاى مختلف اروپايى ، آمريكايى ، آسيايى 

و... صادر و به دليل كيفيت باالى آن هميشه مورد درخواست بوده است.
برترى نســبى شهرســتان مالير در توليد انگور و  بخصوص انگور بى دانه كه 

عمدتا به كشــمش تبديل مى شــود اين منطقــه را به عنوان 
مناطق شــناخته شــده در توليد اين محصول در استان و 

كشور معرفى مى كند به نحوى كه فرآورده هاى 
حاصل از انگور مانند شيره ، باسلق و... از 

شهرت خوبى در كشور برخوردار است
ازطرفى ســابقه و شــهرت توليد 
كشــمش مالير جهت صــادرات به 
كشورهاى مختلف به حدى است كه 
مى توان آن را يكى از ســابقه دارترين 
اين مناطق در ايران دانست. به همين 
دليل اصلى ترين حرفه بخش عمده اى 

از جمعيت شهرستان مالير پرورش 
تاكستان و خوشه هاى زرين است 
كه ســهم قابل توجهى از ســبد 
درآمدى مردم از توليدات انگور و 

مشتقات آن مى باشد.
انگور يكى از مهمترين ميوه هايى است كه 

از زمان قديم مورد استفاده قرار گرفته است. درباره سابقه انگور 
2 نظريه وجــود دارد عده اى  براين باورند كه انگور حتى پيش 
از پيدايش غالت شــناخته شده بوده است و معتقدند كه انگور 

به صورت وحشــى و به مقدار فراوان در جنگل وجود داشته و انسان هاى 
نخســتين از برگ و ميوه آن اســتفاده مى كردند و گروهى ديگر 

سابقه انگور را به 6 تا 7 هزار سال پيش مى دانند.
در اســتان همدان شهرســتان مالير باالترين سطح زيركشت 

تاكســتان را دارد و به همين نســبت باالترين ميزان باغات انگور را در 
ســطح 11 هزار هكتار به خود اختصاص داده است كه از اين ميزان باغ حدود 
240 هزار تن انگور ســاالنه برداشت مى شود و حدود 45000 هزار تن آن به 
كشمش تبديل مى شــود و بيش از نيمى از توليد انگور در استان همدان را به 

خود اختصاص داده است. .
ميزان توليد محصول انگور در 5 سال گذشته به اين شرح بوده است:

ميزان توليد انگور ساالنه حدود 240000 هزار تن بوده كه ميزان متوسط  توليد 
انگور در هر هكتار 24 تن مى باشد. 

حدود 74 درصد كل توليد انگور تبديل به 45000هزار آن به كشمش شامل آفتابى 
، تيزابى ، آفتابى غيرتيزابى ، آفتابى دانه دار و كشــمش گوگردى مى شــود و حدود 6 

درصد انگور معادل 3600 تن آن به سايه خشك تبديل مى شود.
حدود 8 درصد آن معادل 4800 تن آن به شيره انگور تبديل مى شود.

حدود يك درصد آن به آبغوره تبديل مى شود.
حدود 2 درصد آن معادل 4800 تن آن به ســركه ، شــربت ، رب انگور ، باسلق و 

ساير فرآورده ها مى شود.
حدود 10 درصد انگور توليدى شهرستان معادل 24000 هزارتن مصرف تازه خورى 

در بازار شهرستان و ساير استان ها مى شود.
با توضيحاتى كه پيرامون كشــت انگور در شهرســتان داده شد عامل مهم كشت و 
توسعه باغات انگور  سهم قابل توجهى از آن به كشمش و نهايت صادرات آن به چندين 
كشور است كه از ديرباز به لحاظ اين محصول باارزش موجب شده كه جمعى از فعاالن 
اقتصادى در اين شهرســتان با ســرمايه گذارى قابل توجه و احداث بيش از 50 واحد 
فرآورى ، سورت و بسته بندى كشمش به تقويت و توسعه اين محصول باارزش بپردازند. 
كشــمش مالير به لحاظ تركيب غذايى كه دارد رتبه نخست را به خود اختصاص داده 
است و آن را به عنوان يك برند جهانى معرفى و شناخته است به نحوى كه در بسيارى 
از بازارهاى هدف كشمش مالير را به عنوان كشمش برتر در بازار مى شناسند و اين از 

مزيت هاى اين محصول باارزش است. 
بــا توجه به تأثيرگذارى ، اهميــت و ارزش اين محصول براى مجامع علمى  
دانشــگاهى و همچنين دولت، نخستين پژوهشكده انگور و كشمش كشور در 
دانشگاه مالير ايجاد و فعاليت خود را در زمينه توسعه اين محصول به صورت 

علمى آغاز كرده است.
 همچنين ايجاد ايســتگاه تحقيقات انگور ، 
تشكل  تنها  شكل گيرى 
تخصصى 

تحــت 
نجمــن عنــوان  ا

توليدكننــدگان و صادركنندگان 
كشمش مالير كه از سال 1382 
فعاليت خود را آغاز كرده 
است و تاكنون نيز 
دارد،  ادامــه 
مــى  تما
امور  ايــن 
تمركــز  و 
واحدهاى فــرآورى در اين شهرســتان 
موجب شــده كه محصول كشمش آن به 
كشــورهاى مختلف دنيا صــادر و ارزآورى 

قابل توجهى را براى كشور داشته باشد.
از طرفــى طبــق آمارهاى رســمى بيش از 
يك ميليون تن كشــمش كه در دنيا توليد و صادر 
مى شود از اين مقدار وابسته به عملكرد ساليانه محصول بين 150 
تا 200 هزار تن كشمش از ايران به بازارهاى هدف صادر مى شود كه 

19سهم شهرستان مالير از رقم فوق حدود 40 تا 50 هزار تن است.
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هايى است كه 
گرفته است. درباره سابقه انگور 
راين باورند كه انگور حتى پيش 
ه بوده است و معتقدند كه انگور 

راوان در جنگل وجود داشته و انسان هاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ســتفاده مى كردند و گروهى ديگر 

ل پيش مى دانند.
تان مالير باالترين سطح زيركشت 

ســبت باالترين ميزان باغات انگور را در 
ختصاص داده است كه از اين ميزان باغ حدود 
داشت مى شود و حدود 45000 هزار تن آن به 
ش از نيمى از توليد انگور در استان همدان را به 

ر 5 سال گذشته به اين شرح بوده است:
ود 240000 هزار تن بوده كه ميزان متوسط  توليد 

شد. 
گور تبديل به 45000هزار آن به كشمش شامل آفتابى 
6تابى دانه دار و كشــمش گوگردى مى شــود و حدود 6

ن به سايه خشك تبديل مى شود.
480 تن آن به شيره انگور تبديل مى شود.

ى ع رى ول ن رزش و رى ر و
دانشــگاهى و همچنين دولت، نخستين پژوهشكده انگور و كشمش كشور در 
دانشگاه مالير ايجاد و فعاليت خود را در زمينه توسعه اين محصول به صورت 

علمى آغاز كرده است.
 همچنين ايجاد ايســتگاه تحقيقات انگور ، 
تشكل تنها  شكل گيرى 
تخصصى

تحــت 
ن ا نجمــنعنــو ا

توليدكننــدگان و صادركنندگان 
كشمش مالير كه از سال 1382

فعاليت خود را آغاز كرده 
است و تاكنون نيز 
دارد،  ادامــه 
مــى  تتتتتما
امور  ايــن 
تمركــز  و 
شهرســتان اين فــرآورى در واحدهاى

موجب شــده كه محصول كشمش آن به 
كشــورهاى مختلف دنيا صــادر و ارزآورى 

قابل توجهى را براى كشور داشته باشد.
از طرفــى طبــق آمارهاى رســمى بيش از 
ييك ميليون تن كشــمش كه در دنيا توليد و صادر 
بين 150 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننينننننن مقدار وابسته به عملكرد ساليانه محصول ززززززززززززززززززززززززززززززززززازززززز ا مى شود 

از ايران به بازارهاى هدف صادر مى شود كه  كككككككككككككككككك ككشششممممششمممممششششممممشششمشششششششششششششششششششششششششششمششششمششششششششمشششششششششششششششششششمشششششششمشمششششششششششششششششششمشمشششششششششششمشمشمششششششششششششششششششششش نننننننننننننننتنتنننتنتنتنننننننتنتنننتنتننتنننتنننتنتنتنننتنتنننتنننتنتنتننتنتنتنتنتنتنتنتنتتنتتنتنتنتنتتنتنتنتنتتنتتنتتنتنتنتتتنتن 200 هزار  تا
ممممممممممممممم ممممممالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالير از رقم فوق حدود 40 تا 50 هزار تن است. سهم شهرستان
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ساله"  ٤٠ "صعود 
است نظام  حقانیت  بر  تأییدی 
 كتاب صعود 40 ساله مهر تأييدى بر حقانيت اين نظام در طول 42 سال و تعالى 

معنويت استقالل و آزادى است كه دشمنان نظام نيز به آن اقرار كردند.
امام جمعه مالير در ديدار با مســئوالن شهرستان مالير در نخستين روز از دهه فجر 
گفت : انقالب اســالمى براى آبادانى، استقالل ، عمران و پيشرفت كشور آمده است و 
كتاب صعود 40 ســاله مهــر تأييدى بر حقانيت اين نظام در طول 42 ســال و تعالى 

معنويت ، استقالل و آزادى است كه دشمنان نظام نيز به آن اقرار كردند.
محمدباقر برقرارى با بيان اينكه در كنار اين دستاوردها ، آرامش ، عمران ، پيشرفت 
و تكنولوژى محقق شــده است ، بيان كرد: تقاضايم از مسئوالن و فعاالن فرهنگى اين 
اســت كه كتاب صعود 40 ساله را تهيه و در اختيار مسئوالن شهرستانى قرار دهند تا 

بتوانيم دستاوردهاى 42 ساله اين نظام را تبليغ كنيم.
وى مردم را نسبت به حقيقت انقالب اسالمى به3 دسته تقسيم كرد و گفت: دسته 
اول از حقيقت انقالب اســالمى آگاه نيستند و دســته دوم از خدمات و دستاوردهاى 
انقالب اسالمى آگاهى دارند اما انگيزه اى براى دفاع ازاين دستاوردها ندارند ، پس صرف 
داشتن آگاهى كافى نيســت. اما دسته سوم افراد خودآگاهى هستند كه با تمام وجود 
انقــالب را به عنوان يك انفجار نور مى  پذيرند و آنچه خالف انقالب اســت ، رد كرده و 

باانگيزه و شجاعت باال از حقيقت انقالب دفاع مى كنند.
برقرارى گفت: بســيارى از جامعه شناســان انقالب را مانند تولد 
انســان ، يك پديده مى دانند كه روزى پير شده و از دنيا مى رود اما 
ماهيت انقالب اسالمى به عنوان يك انقالب دينى ، مطابق فرمايش 
خداوند متعال نه تنها پير و زايل نمى شود ، بلكه جهانى خواهد شد.

وى بــه خودآگاهى امــام خمينى(ره) با تمام وجود نســبت به 
حقيقت انقالب اشــاره و بيان كرد: امام راحــل از آغاز  اين نهضت 
در دهه  40تا روز رحلتش ، نســبت به حقيقت انقالب و دشمنى با 
دشمنان انقالب خود آگاهى داشت و سر سوزنى از ارزش هاى انقالب 

و دشمنى با دشمنان انقالب كوتاه نيامد.
امام جمعــه مالير به وعده خداوند در قرآن اشــاره  كرد و گفت: 
خليفه قرار دادن اهل ايمان و عمل صالح بر روى زمين ، وعده خداوند 
در قرآن اســت و اين وعده مانند ديگر وعده هاى  قرآنى شــرط آن 

ايمان و عمل صالح است.
وى با بيان اينكه برخى افراد در هر مســئوليت و لباســى با كردار و يا گفتار خود 
قصد ضربه زدن به عملكرد نظام را دارند، بيان كرد: در صورت عمل به اين شــروط و 
اســتمرار انقالب جوان ، خداوند تغيير و تبديلى روبه جلو و به ســوى كمال براى اين 

انقالب ايجاد مى كند.
برقرارى به تزريق و تدريس برخى باورهاى غلط توسط جامعه شناسان به محيط هاى 
علمى و دانشگاهى اشاره و تأكيد كرد: برخالف باور اين جامعه شناسان ، انقالب نه تنها 
زاايل نمى شــودْ  بلكه سربلند مى ماند و شرط آن مطيع بودن نسبت به فرامين  معظم 

رهبرى است.
وى اهميــت به اقتصاد مقاومتى ، عدم دلبســتگى به غــرب ، تكيه بر منابع غير 
نفتــى و تقويت خود باورى را از دســتورات مقام معظــم رهبرى عنوان كرد و گفت: 
در مورد ادعاى رئيس جمهور آمريكا مبنى بر لزوم راســتى آزمايى ايران بايد گفت ما 
تعهدى به جوبايدن نداريم ، نظام اســالمى به تعهدات خود پايبند اســت و آنها بايد 

راستى آزمايى شوند. 

  انتخابات 1400 بايد به مكتب شهيد سليمانى  راى بدهيم
وى با اشاره به انتخابات رياست جمهورى سال 1400 اشاره كرد 
و افزود: در انتخابات رياســت جمهورى به جاى حزبى و سياسى راى 
دادن، بايد به مكتبى راى دهيم  كه فارغ از هر حزب و جناحى باشد، 

ما بايد به ادامه دهنده مكتب حاج قاسم سليمانى راى دهيم.
برقــرارى با بيان اينكه عالوه بر نامگذارى بلوارها و پروژه ها به نام 
شهيدحاج قاسم سليمانى ، بايد در بحث انتخابات ادامه دهنده مسير 
ايشــان باشــيم گفت:  ما با يك انتخاب اصلح واحســن در انتخابات 
رياست جمهورى 1400 و بنا كردن يك دولت شهيد حاج قاسم بايد 

جهان كفر را مات ومبهوت خود كنيم.
وى در پايــان بيــان كــرد: يــك رأى مكتبى و انقالبى ســبب 
زمينه سازى و حركت انقالب به سوى ظهور صاحب اصلى اين انقالب 
مى شود و از شفاعت شهيدحاج قاسم سليمانى نيز بهره مند مى شويم. 

برخى افراد در هر 
مسئوليت و لباسى 
با كردار و يا گفتار 
خود قصد ضربه 
زدن به عملكرد 
نظام را دارند

رسانه ديجيتال

با اينستاگرام              
و تلگرام
همدان پيام
همراه شويد

به روزترین اخبار استان، ایران و جھان را 
بــا مــا دنبــال کنید

hamedanpayam
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فرماندار:
تومان  میلیارد   ٢٥٠ و  ھزار   ٦
شد کلنگ زنی  و  افتتاح  طرح 

 در دهه فجر امسال 136 طرح با اعتبار  6 هزار و 250 ميليارد تومان در مالير 
افتتاح و كلنگ زنى شد.

فرماندار مالير گفت: در دهه فجر امســال سهم شهرستان مالير از 7 هزار و 900 
ميليارد تومان پروژه در استان همدان ، 6 هزار و 250 ميليارد تومان بوده است و 90 

درصد از پروژه هاى استان را به خود اختصاص داد.
قــدرت ا... ولدى افزود: در مجموع با بهره بردارى و آغاز عمليات اجرايى اين تعداد 

طرح و پروژه زمينه اشتغال براى 2762 نفر در شهرستان مهيا مى شود.
وى گفــت: در مجموع در ســال هاى 98 و 99 در هفته دولت و دهه فجر 9 هزار 
و 233 ميليــارد تومــان اعتبار بــراى بهره بردارى و آغاز عمليــات اجرايى طرح ها و 

پروژه هاى شهرستان مالير هزينه شده است.
ولدى با تأكيد بر اينكه مالير در بستر توسعه و پيشرفت قرار دارد افزود: در 6 ماهه 
نخســت امسال همزمان با هفته دولت 99 پروژه با اعتبار  هزارو 500 ميليارد تومان 
بهره بردارى و عمليات اجرايى آن آغاز شــد كه اين رقم سرمايه گذارى نشان خيزش 

شهرستان مالير به سمت توسعه دارد.
  عمليات اجرايى نيروگاه 500 مگاواتى مالير آغاز شد

فرماندار مالير با اشاره به اينكه يكى از بزرگترين پروژه هاى استان در مالير عمليات 
اجرايى آن آغاز شــد، گفت: نيروگاه 500 مگاواتى شــهيد ســليمانى مالير با حضور 

مسئوالن ارشد كشورى و استانى در پنجمين روز از دهه فجر در مالير كليد خورد.

وى افزود: نيروگاه 500 مگاواتى شهرستان مالير با 5000 هزار ميليارد تومان اعتبار 
بخش عمده اى از نياز شهرستان و شهرك هاى صنعتى را به برق تأمين مى كند.

ولــدى اخذ مجــوز نيــروگاه 500 مگاواتى ســيكل تركيبى را افتخــارى بزرگ 
براى شهرســتان دانســت و بيان كرد: خوراك اصلى اين نيروگاه گاز اســت و سيستم 
خنك كنندگى آن خشك اســت و نياز آنچنانى به آب 
ندارد و آب مورد نياز اين نيروگاه از پســاب تصفيه خانه 

مالير تأمين مى شود.
ولــدى خدمت صادقانه  به مردم را از شــاخصه هاى 
اصلى نظام دانســت و افزود: تالش ما براين اســت كه 
خدمت گذارى صادقانه اى را در شهرستان داشته باشيم و 

به دنبال آمارسازى در پروژه ها نيستيم.
ولدى با تأكيد براينكه اقدامات دولت تدبيرواميد در 
ســال پايانى همانند ســال آغاز دولت است ، بيان كرد: 
دولت تدبيرواميد از هيچ تالشــى براى خدمت به مردم 
كوتاهــى نمى كنــد و فعاليت هايــش را همچنان ادامه 
مى دهد تا با افتخار از گردنه سخت و جنگ اقتصادى كه 

دشمنان براى ما به راه انداخته اند عبور كنيم.
وى به ديگــر پروژه هاى افتتاحى شهرســتان مالير 
اشاره كرد و افزود: طرح توسعه شركت بافتينه ، شركت 
ذوب آهن جعفرى ، سيليس آذرخش در شهرك صنعتى 
جوكار در دهه فجر و طبق زمان بندى طرح آب رســانى 
از ســد كالن ، 4 خطه محور مالير- سامن – بروجرد و 
اورژانس امام حســين (ع) از طرح هايى است كه تا پايان 

سال مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.
ولــدى در پايان با اشــاره به اينكه انتخابات ســال 
آينده رياســت جمهورى و شــوراهاى اســالمى شهر و 
روستا بســيار سرنوشت ساز است ، گفت: فرايند اجرايى 
انتخابات رياســت جمهورى از 21 ارديبهشت ماه آغاز  و 
نام نويسى شوراهاى اسالمى شــهر در شهرهاى 6 گانه 
مالير با حضور در فرماندارى و شوراى اسالمى روستا در 

بخشدارى ها انجام مى شود. 

تالش ما 
براين است كه 
خدمت گزارى 
صادقانه اى را 
در شهرستان 
داشته باشيم 
و به دنبال 
آمارسازى 
در پروژه ها 
نيستيم.
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 قطــار توســعه مالير 
با وجــود موانع و مشــكالت 
اقتصادى ناشــى از تحريم ها و 
يكه تازى كرونــا، همچنان در 
حال حركت اســت. توسعه اى 
كه با تصويــب احداث نيروگاه 
بيشترى  شتاب  مگاواتى   500
گرفت و در كنار توانمندى هاى 
اين خطــه بر تابلوى افتخارات 

مالير افزود.
سرمايه گذارى 5 هزار 
ميليارد تومانى براى 

نيروگاه مالير 
مالير شهرســتانى با بيش 
از 300 هــزار نفر جمعيت در 
مسير ارتباطى 3 استان همدان 
، مركزى ، لرســتان و كريدور 
ارتباطى شــمال بــه جنوب و 
غرب كشــور قرار دارد و داراى 
5 شــهرك صنعتى دولتى ، 2 
و  خصوصى  صنعتى  شــهرك 

يك منطقه ويژه اقتصادى اســت و بيش از 240 واحد 
صنعتى داراى پرونده بهره بردارى در اين شهرستان فعال 
است و عالوه بر كارخانه هاى موجود سرمايه گذارى هاى 
عظيمــى در بخش هــاى مختلفى همچــون صنعتى ، 
معدنى ، كشــاورزى و گردشگرى در حال انجام است. با 
پيگيرى هاى مستمر ، وزارت نيرو با احداث نيروگاه 500 
مگاواتى در مالير موافقت كرد و حجم ســرمايه گذارى 
اين نيروگاه را 250 ميليون يورو و ظرفيت ايجاد اشتغال 

براى حداقل 150 نفر عنوان كرد.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى اين 
اتفاق بزرگ را هديه اى براى مردم مالير دانست و افزود: 

با توجه به افت ولتاژ برق در مالير و روســتاهاى اين 
شهرستان و همچنين نياز مبرم صنايع و 

معادن اين شــهر به برق ، شركت 
نيروگاه هاى  تخصصــى  مادر 

كشــور برآن شــد تا يك 
نيروگاه 500 مگاواتى در 

مالير احداث شود.
م  ســال ال حجت ا
احــد  والمســلمين  
آزاديخــواه بــا بيــان 
اينكــه 5 نقطــه براى 

احداث ايــن نيروگاه در 
و  بروجرد  مالير،  شهرهاى 

درود در نظر گرفته شد بيان 
كــرد: در نهايت قرعه به نام مالير 

افتاد و با پيگيرى هاى مجدانه و موافقت 
وزارت نيرو، مصوب شــد نيروگاه 500 مگاواتى با حجم 
ســرمايه گذارى 250 ميليون يورو در مالير احداث شود 

كه حداقل براى 150 نفر اشتغال ايجاد مى كند.
وى در ادامه افزود: احداث اين نيروگاه بدون شــك 
زمينه توسعه ، اشتغال و سرمايه گذارى عظيمى را براى 
اين شهرستان ايجاد مى كند و توليد برق به عنوان يكى 
از مشــوق هاى اين شهرســتان در كنار ديگر مشوق ها 
همچــون راه آهن مى تواند براى ســرمايه گذاران انگيزه 

ايجاد كند.
اختصاص 1000 تن كود براى باغات مالير

آزاديخواه با اشــاره به نشســت خود با معاونان وزير 

جهاد كشاورزى اشــاره و بيان كرد: در اين نشست هزار 
تن كود شــيميايى خارج از سهميه براى سال آينده به 

باغات شهرستان مالير اختصاص يافت. 
وى همچنين گفت: براى تأمين پودر كربنات پتاسيم 
نيز مصوب شــد معاون باغبانى وزارت جهاد كشاورزى 
راهكارى را در اين زمينه طراحى كند تا كشاورزان سال 

آينده مشكلى نداشته باشند.
 80 ميليارد تومان براى2 طرح كشاورزى

مالير اختصاص يافت.
عضو هيأت رئيســه كميسيون كشــاورزى مجلس با 
اشاره به نشست با مديرعامل بانك كشاورزى افزود: 80 
ميليارد تومان اعتبار براى اجراى طرح هاى كشــاورزى 
شامل شهرك هاى گلخانه اى و طرح فراز 
در اين شهرستان اختصاص يافته 

است.
اين  گفت:  ادامه  در  وى 
نشست پيرو سفر اعضاى 
كشاورزى  كميســيون 
بــه مالير برگزار شــد 
كه 40 ميليــارد براى 
گلخانه اى  شهرك هاى 
مالير از محل تبصره 18 

اختصاص يافت.
رئيس مجمع نمايندگان 
استان همدان نيز گفت: افزون 
بر اين براى اجراى طرح هاى طرح 
فراز يا داربســتى كردن باغ هاى انگور نيز 
حــدود 40 ميليارد تومان مصوب شــد كــه در اختيار 

متقاضيان قرار بگيرد.
*3 پروژه احداث هتل نمايشگاه مبل ومنبت و جايگاه 

سوخت براى مالير قطعى شد
احداث صنايع تبديلى انگور و يك واحد 

دام پرورى 20 هزار راسى در مالير
رئيس مجمع نمايندگان اســتان همــدان در ديدار 
خود با معاون بهره ورى اقتصادى موقوفات و بقاع متبركه 
و مديركل برنامه ريزى ســازمان اوقاف و امور خيريه از 
قطعى شدن3 پروژه احداث هتل نمايشگاه مبل ومنبت و 

جايگاه سوخت خبر داد.

حجت االســالم آزادى خــواه گفت: در اين نشســت 
ســازمان اوقاف و امور خيريه متقاعد شد چنانچه زمين 
را شهرســتان در اختيار قرار دهد ، يك واحد دام پرورى 
ســبك 20 هزار رأســى و همچنين يك واحد صنايع 
تبديلى و تكميلى بخش كشــاورزى كنسانتره انگور در 

مالير احداث كند.
وى گفت: مقرر شــد براى احداث يك واحد صنايع 
تبديل انگور، استاندارى همدان بازگشت ريالى اين پروژه 
را بررســى كند تا در صورت سودآورى اين طرح اجرايى 

شود.
اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) تا پايان سال 

به بهره بردارى مى رسد.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان در اين باره 
افزود: در بازديد جان بابايى معاون درمان وزير بهداشت 
از بخش هــاى مختلف بيمارســتان امام حســين(ع) و 
اورژانس اين بيمارســتان ، قول مساعد داد كه اورژانس 
اين بيمارســتان تا پايان ســال تكميل و به بهره بردارى 
برســد كه تاكنون حدود 300 ميليارد ريال اعتبار براى 

آن هزينه شده است.
وى همچنين با اشــاره به خريــد و دپوى تجهيزات 
اورژانس بيمارســتان امام حســين (ع)، اســتقرار يك 
دستگاه «سى. تى اسكن» 16 اساليسى در مركز اورژانس 
ماليــر را خبر خوش براى حوزه درمان اين شهرســتان 
دانســت و گفــت: بازســازى كامل بخــش اتاق عمل 
بيمارســتان امام حســين(ع) با هزينه كرد 120 ميليارد 
ريال و همچنين راه اندازى مركــز آنژيوگرافى مالير در 
اين اورژانس و پيرو آن مقدمات جراحى قلب نيز در اين 

مركز فراهم شود.  
اختصاص 500 ميليارد ريال تسهيالت حمايتى 

كشمش
عضو هيأت رئيســه كميسيون كشــاورزى مجلس با 
اشــاره به جلســه خود با معاونان وزير و رئيس سازمان 
تعاونى روســتايى كشــور اشــاره كرد و گفت: در اين 
جلسه مديرعامل بانك كشــاورزى هم حضور داشت و 
مقرر شــد500 ميليارد ريال وام با ســود 10 درصد در 
اختيار صادركنندگان اين محصول قرار بگيرد تا بتوانند 
ايــن محصول را بين 18 تا 20 هزار تومان از كشــاورز 

خريدارى كنند. 

ساختساخت
تکمیل برق  تکمیلنیروگاه  برق  نیروگاه 

است مالیر  توسعه  استپازل  مالیر  توسعه  پازل 
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در شورای اسالمی  بی منت  تالش  و  کار 
است مردم ساالری  شیوه  بھترین  شھر 

 شوراى اســالمى شــهر با انتخاب مستقيم 
مردم شكل گرفته اســت ، كار و تالش بى منت در 
شــوراى اسالمى شهر بهترين شــيوه مردم ساالرى 

است.
رئيــس شــوراى شــهر ماليــر در گفت وگو با 
همدان پيــام با تبريــك فرارســيدن چهل ودومين 
ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى گفت: دهه فجر 
فرصت مناسبى براى بيان خدمات مسئوالن دولتى 

و بخش خصوصى است.
جليل كوليوند با بيان اينكه شــوراى اسالمى  با 
انتخاب مستقيم مردم شكل گرفته است افزود: يكى 

از مهمترين دغدغه هاى شوراى اسالمى شهر پيشبرد 
ســريع برنامه هاى اجتماعى ، اقتصادى ، عمرانى ، بهداشــتى، آموزشى و ساير امور 

رفاهى شهروندان با كمك و همراهى مردم است.
وى كار و تالش بى منت در نهاد شورا را اساسى ترين نيازهاى شورا دانست و گفت: 
بهترين شيوه مردم ساالرى در اين نهاد تحقق يافته است به طورى كه  ارتباط آسان و 
دائم و نزديك مردم با نمايندگان محلى خود، اعتماد مردم را به سمت حاكميت ملى 
جلب مى كند و اين مهم به گامى براى حركت به سوى شرايط بهتر تبديل شده است.
كوليوند با اشــاره به برخى از فعاليت هاى شوراى اســالمى شهر مالير بيان كرد: 
از فعاليت هاى شــورا پيگيرى و شفاف سازى كارهاى شــهردارى ، اجراى پروژه هاى 
شــهرى با نگرش عدالت اجتماعى ، پيگيرى جدى امور شورا در راستاى حفظ حقوق 
شــهروندان، پيگيرى جهت ايجاد درآمد پايدار و تأكيد بر تكميل پروژه هاى نيمه كاره 
است كه از سنوات قبل مانده ، كه اگر در اين دوره به سرانجام نرسد هزينه هايى هم 

كه از قبل انجام شده است از بين مى رود.
وى گفــت: بديهى اســت 
پروژه اى كه زمان زيادى جهت 
اجرا به خود بگيرد و در نهايت 
جذابيت  آنچنان  بشود  تكميل 
و كارآمدى موثرى براى مردم 
نخواهد داشت ، پس بايد زمان 
اجراى پروژه ها را كوتاه كرد تا 

هم از نظر كارامدى موثر باشد و هم هزينه اجرايى آن كمتر بشود ، 
همچنين بار مالى و اجراى پروژه به مديريت بعدى تحميل نشود و 

مديرت جديد با برنامه جديد وارد كار شود.
رئيس شوراى شهر مالير با توضيح اين مطلب كه انتظار مى رود 
مديريت شــهرى ســعى كند پروژه هايى را تعريف كند كه در طول 
مدت 4 ســال به نتيجه برســد تا هم براى شهروندان تازگى داشته 
باشــد و هم با هزينه كمترى پروژه اجرا شــود افــزود: در غير اين 
صورت اين چنين پروژه هايى ديــون عمرانى فراوانى براى مديريت 

بعد به جا مى گذارد.
وى علــت انحــراف بودجه ســال شــهردارى ها را نبــود نظام 
مناسب تشويق دانســت و گفت: انتظار اين است براى شهردارى ها 
مكانيسمى تعريف شود كه ســهم عمرانى و سهم جارى در بودجه 
سال مشخص شود. رئيس شوراى شهر مالير گفت: توان ساماندهى 

نيرو در شهردارى با تناسب كار، نوع كار و توانايى شخصى مجرى در آن قسمت و در 
پايان ارزيابى عملكرد ساليانه جهت شهردارى ها ديده بشود.

كوليوند يكى از اقدامات شــوراى اســالمى شــهر را پيگيرى اصالحاتى بر طرح 
تفصيلى جامع شــهرى در خصوص اخذ مجوز از سازمان مسكن وشهرسازى برشمرد و 
افزود: با اين اصالحات 2+6و مشاعيات جزئى بنا محسوب نشود تا شايد بتوان از اين 

ساخت وسازهاى غيرمجاز در سطح شهر جلوگيرى شود.
وى گفت: در سطح شهر بنايى ساخته نشده است كه بدون تخلف باشد ، آنهايى كه 
قادر به اخذ پروانه نمى باشند يا ملك شان عادى است و يا حدنصاب ندارد و يا به عبارت 
ديگر به علت ارزان بودن جريمه كميسيون ماده 100 تشويق به عادى سازى مى شود و 
آن دسته افرادى هم كه پروانه ساخت مى گيرند به جرات مى توان گفت: بعضى ها بيش 

از مجوز صادر شده از سوى شهردارى در كنار پروانه تخلف بنا انجام مى دهند.
كوليوند همچنين پيگيرى پروژه پشــت ناسيونال كه شامل كانال كشى فاضالب ، 
جدول گذارى ، آســفالت ، پياده راه سازى و روشنايى معابر را از ديگر فعاليت هاى اين 
شــورا برشمرد و افزود: اين پروژه ها با پيگيرى ولدى فرماندار پرتالش مالير و دستور 

استاندار  شــاهرخى  اكيد 
محبوب استان همدان در مالير اجرايى شود.

رئيس شــوراى شهر مالير با اشــاره به تصويب اليحه تعرفه عوارض 
پيشــنهادى شهردارى و سازمان هاى وابسته به آن براى سال 1400 را از ديگر 

فعاليت هاى شــورا برشــمرد و گفت: اين اليحه در قالب 6 سرفصل است كه شامل 
فصل اول تعرفه عوارض محلى شــهردارى بــا 51 ماده ، فصل دوم عوارض اصناف و 
كسب وپيشــه با 12 ماده ، فصل سوم دفترچه آتش نشانى با 3 جدول ، فصل چهارم 
دفترچه سيماومنظر شهرى با 22 ماده ، فصل پنجم تخفيفات با 5 برگ و فصل ششم 

پسماند با 7 ماده به تصويب رسانيد.
وى افزود: با پيگيرى اين شــورا ، معابر ، ميادين ، پارك ها و وســايل ورزشــى ، 
مســاجد ، تاكسى ها ، مدارس و اتوبوس ها ضدعفونى شده و مواد ضدعفونى و ماسك 
بين نيروهاى خدمات شهرى و رانندگان تاكسى و مناطق حاشيه اى توزيع شده است.

رئيس شــوراى شهر مالير 
با اشــاره به دهه مبارك فجر 
گفت: مجــوز تخفيف عمومى 
بــا پيشــنهاد شــهردارى با 
تصويب شوراى اسالمى صادر 

شده است.
وى با اشــاره به مهمترين 
پروژه هاى در دست اجراى در شهر گفت: امروز بخش عمده سرمايه 
هر كشــور به ويژه كشور هاى در حال توسعه به پروژه هاى عمرانى و 
زيربنايــى اختصاص دارد و با توجه به ركود اقتصادى به وجود آمده 
شهردارى بايد پروژه هاى مفيد و اثرگذار در شهر را با نگرش عدالت 

اجتماعى در اولويت اجرا قرار دهد.
رئيس شوراى شهر مالير با تأكيد براينكه شهردارى براى پروژه هاى 
شــهرى بايد پروژه هاى مفيد و اثرگذار در شــهر را با نگرش عدالت 
اجتماعى مدنظر قرار دهد افزود: بايد پروژهايى در نظر گرفته شــود 

كه هم اثرگذار باشد و هم از قابليت اجرايى بهترى برخوردار باشد.
وى به پروژه هاى در دســت اقدام اشــاره كــرد و گفت: تكميل 
پارك شــهرك ولى عصر به نام شــقايق ، بازســازى پــارك بانوان 
تاجوك ، تكميــل پروژه هاى مينى ورد، تكميل پروژه هاى بام مالير، 
پياده راه سازى در سطح شهر ، لكه گيرى و يكپارچه سازى آسفالت در 
سطح شهر، جدول گذارى در سطح شهر، تكميل پروژه خانه محله در ميدان استاندارد 
، تكميل ســاختمان تجارى 15 خرداد، احداث ساختمان تجارى و ديواركشى زمين 
كارخانه آســفالت قديم ، اجراى آبيارى قطره اى در بعضى از نقاط شهر از جمله بلوار 
آيت ا... ميرشــاه ولد ، بلوار 32 مترى مطهرى ، بلوار شــهيد بهشتى و محصور كردن 

پارك ها جهت جلوگيرى از ورود موتورسوارها به پارك ها ازجمله اين پروژه هاست.
 كوليوند با بيان اينكه شــوراى اســالمى شهر داراى 7 كميسيون است بيان كرد: 
هر كدام از اين كميســيون ها با توجه به نوع كارى كه انجام مى دهند تشكيل جلسه 
مى دهند و پس از نظرخواهى از كارشناســان مربوطه در كميســيون تصميم گيرى 
مى شــود و موضوع مورد نظر در صحن شورا مورد بررسى قرار مى گيرد و به تصويب 

مى رسد.
وى افزود: شوراى اسالمى شهر در 9 ماه سال جارى 90 جلسه رسمى برگزار كرده 

است و تعداد جلسات برگزار شده كميسيون هاى شورا به 190 جلسه رسيده است.
كوليوند در پايان گفت: 1165 مورد نامه به شــورا وارد شــده است و 448 مجوز 

نيز صادر شده است.
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بلند  ھای  گام 
مالیر شھرداری 
تکمیل در 
تمام نیمه  ھای  پروژه 

پروژه هاى شهردارى
الف) مينى ورد 

به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، حســين 
بابايى شهردار ماليرگفت: شــهردارى مالير در راستاى 
ســاخت المان ها و ابنيه تاريخى مرتبــط با تمدن هاى 
تاريخى بشــرى در مجموعه ديدنى مينى ورد يا جهان 
كوچك، عمليات ساخت چندين المان و بناى جديد را 

آغاز كرده و آنها را به سرانجام مى رساند.
1ـ اهرام ثالثه مصر

شــهردارى مالير اقدام به ســاخت اثر تاريخى اهرام 
ثالثه مصر به نام هاى خوفو، َخفِرع و َمنُقرع كرده كه هرم 
خوفو بزرگ ترين آنهاست و تنها بازمانده عجايب هفتگانه 

جهان به  شمار مى آيد.
ابعاد اهرام ثالثه در مجموعه جهان كوچك به شرح 

ذيل است:
-هرم بزرگ خوفو با ابعاد پايه 20/9 در  20/9  و ارتفاع 

5 متر و 90 سانتى متر.

-هرم متوسط خفرع با ابعاد پايه 60/8 در 60/8 و ارتفاع 
5 مترونيم.

-هرم كوچك منقرع با ابعاد پايه 20/4 در 204 و ارتفاع 
2 متر و 60 سانتى متر.  

شهردار مالير  در اين باره گفت: فونداسيون اين بناها به 
ترتيب عبارتند از  هرم خوفو 70/9 در70/9 در 5/0 متر، 
هرم خضــرع 10/9 در 10/9 در 5/0 متر و هرم منقرع 

70/4 در 70/4 در 5/0 متر
2ـ برج قابوس

شــهرداري مالير  اقدام به ســاخت المان برج گنبد 
قابوس در مجموعه جهان كوچك كرد.

بــرج گنبــدكاووس يا ميــل گنبد، واقع در شــهر 
گنبدكاووس در اســتان گلســتان ايران، بلندترين برج 

آجري دنياست.
المان برج قابوس ساخته شده توسط شهرداري مالير 
20 متر  ارتفــاع دارد و قطر آن در بزرگترين نقطه 6,4 

متر (پشت به پشت پره ها) مي  باشد. 

شــهرداري جهت استحكام و مقاوم سازي اين برج از 
اسكلت فلزي و از آجر پخته سنتي (قزاقي) جهت اجراي 

نماي آن استفاده كرده است.
3ـ كاخ خورشيد 

عمليات ساخت بناى تاريخى كاخ خورشيد در ابعاد 
كوچك تر براى بازديد مشتاقان گردشگرى و ايران گردى 

در مجموعه مينى ورد (جهان كوچك) مالير آغاز شد.
كاخ خورشــيد از مجموعــه كالت نــادرى واقع در 
شهرستان كالت اســتان خراسان رضوى است كه يكى 

از آثار ملى ايران است.
بابايــى ابعاد اين بنــا را در مجموعه جهان كوچك، 
نصف اندازه واقعى و زير بناى آن را 350 متر بيان كرد.

  4ـ آبشار نياگارا
آبشار نياگارا در مرز بين المللى كانادا و اياالت متحده 
و در ميان 2 شهر انتاريو و نيويورك جاى گرفته و بعد از 
آبشار ويكتوريا در آفريقاى جنوبى، دومين آبشار بزرگ 
دنيا و يكى از مهمترين مقاصد گردشــگرى كاناداست. 

  بركســى پوشيده نيست كه شهردارى مالير در ابتداى اين دوره از مديريت با مشكالت عديده ايى مواجه بود  و "حسين بابايى" به عنوان 
شهردار در شرايط سختى  سكان دارى شهردارى را به دست گرفت، مهمترين مشكالت شهردارى را تعدد پروژه هاى نيمه كاره، كمبود منابع مالى، 
بدهى هاى ســنگين و حقوق معوق پرسنل مى توان نام برد اين موضوع سبب شــد تا در اين دوره شاهد كلنگ زنى پروژه هاى جديد و بخصوص 
پروژه هاى بزرگ مقياس و صرف هزينه هاى گزاف نباشيم، زيرا بابايى معتقد است آغاز پروژه هاى جديد، جز افزودن چند پروژه زخمى و نيمه كاره 
بر پيكره شــهر نتيجه ايى نخواهد داشــت، از طرفى افزايش تعداد پروژه هاى نيمه تمام در شهر  و سپرى شدن عمر مفيد آنها قبل از بهره بردارى 
نارضايتى مردم را به همراه داشــت و سبب از بين رفتن صرفه اقتصادى طرح ها مى شد از اين رو بابايى فارغ از اينكه پروژه به نام چه كسى  ثبت 

مى شود اما اولويت و هدف اصلى خود را در تكميل اين پروژه ها قرار داد و مصمم است با تمام توان پروژه هاى نيمه كاره را به اتمام برساند.
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طول دهانه  آبشــار نعل اسبى برابر با  4 هزار و 792متر 
و ارتفاع آن 9/50 متر اســت. نماد آبشــار در مجموعه 
جهــان كوچك مالير طول قــوس آن 120 متر بوده و 
داراى ارتفــاع از يــك متر تا 5 متــر و داراى 200 متر 
محوطه ســازى اســت كه به رودخانه مصنوعى منتهى 

مى شود.
5ـ برج ايفل

برج ايفل يكى از نمادهاى مشــهور و برجسته شهر 
پاريس است.

برج ايفل برج آهنينــى با ارتفاع 300 متر، وزن برج 
بيــن  7 هــزار و300 تا 10 هزار تن اســت، عرض اين 
برج نيز 128 اســت و به عنوان بلندترين سازه پاريس و 

چهارمين سازه بلند فرانسه شناخته مى شود.
المــان برج در مجموعه جهان كوچك مالير 34 متر 

ارتفاع دارد و ابعاد پايه هاى آن 12 در 12 است.
6ـتاج محل

اين بنا در كشــور هند و در 200 كيلومترى دهلى نو 
قرار دارد و آرامگاهى باشكوه است كه به دليل ويژگى هاى 
ظاهرى منحصربه فردش شهرت جهانى پيدا كرده است. 
ارتفاع تاج محل 58 متر و پهناى آن 56 متر اســت. اين 
مقبره از ســازه اى از جنس مرمر سفيد ساخته شده كه 
بر روى  صفحه سنگ مرمر بزرگى قرار داده شده است، 
اين بنا شــامل يك ساختمان متقارن با مناره، گل دسته 
و گنبد زيبايى مى باشــد كه توجه توريست ها را به خود 
جلب كرده است. تماشايى ترين قسمت اين مقبره گنبد 
35 مترى مرمرين آن است المان تاج محل در مجموعه 
جهــان كوچك مالير با ارتفاع 11 متر و در ابعاد 11 در 

11 متر ساخته شده است.
7ـ ميدان شهدا

اين ميدان با قطر 60 متر و وســعت  2 هزار و800 
مترمربع در كنار باغ مشــاهير قرار دارد. در اين ميدان 
15 پايه جهت نصب رواياتى از شــهدا قــرار دارد و در 
مركز ميدان يك پايه جهت نصب المان يكى از شهداى 

شاخص قرار دارد.
8ـ باغ مشاهير

اين باغ به وســعت 4 هزار مترمربع به ابعاد 80 متر 
در 50 متر داراى 16 باغچه اســت و  سرديس 64 نفر از 
مشاهير ايران در آنجا نصب مى شود در اين باغ 4 حوض 

و آب نما وجود دارد.
9ـ موآيى هاى جزيره ايستر شيلى

مجسمه هاى باستانى جزيره ايستر، مهمترين مظهر 
فرهنگى كشــور شيلى است، شهردارى مالير تعداد 10 
عدد از مجســمه هاى جزيره ايستر شــيلى را با ارتفاع 

ميانگين 3 متر در مجموعه جهان كوچك مالير ساخته 
است. اين مجسمه ها داراى اسكلت فلزى و رويهى بتنى 
هستند كه به جهت نشان دادن بافت و رنگ خاكسترى 

و سياه مجسمه ها، روى آنها پتينه كارى شده است.
10ـ ديوار چين

ديوار چين در امتداد مرز شــمالى اين كشــور قرار 
گرفته اســت و طول امروزى اين ديوار در حدود بيش از 
7 هزار كيلومتر است.در المان ساخته شده در مجموعه 
مينى ورد شــهر مالير ديوار چين  بــا طول 115 متر و 
ميانگين ارتفاع ديوار ســاخته شــده در حدود 5 متر و 

عرض آن 3 متر است. 
11ـديوار هخامنشى

ايــن ديوار بــه طــول 150 متــر داراى نقش هاى 
هخامنشى بر روى آن است و تاكنون بيش از 40 متر از 

آن ساخته شده  است .
ب) بام مالير
1ـ آبشار بام

اين آبشار داراى جويبارى به طول 400 متر از باالى 
گرم كوه تا پرتگاه آبشار است و ارتفاع آن از 3متر تا 15 
متر متغير است و در پايين داراى 2 حوض جهت ذخيره 

و تأمين آب پمپ ها مى باشد. 
 2ـ رستوران جزيره

اين رستوران به وسعت 600 مترمربع به صورت غار 
ساخته مى شود و قرار است از آن جهت عرضه فست فود 

استفاده شود.
3ـ رستوران سنتى

اين رستوران به وسعت 350 مترمربع به صورت بناى 
سنتى و 800 مترمربع محوطه  داراى يك آبشار است و 
قرار است از آن جهت عرضه غذاهاى سنتى از قبيل آش 

و ديزى و... استفاده شود.
4ـ محوطه پارسه 

اين محوطه داراى 20 ســتون هخامنشى و 20 طاق 
هاللى شكل و10 عدد از ورودى كاخ تچر مى باشد.

5ـ تكميل ديوار دور متل ها و محوطه سازى آن.
متل هاى بام جهت اقامت مسافران و ميهمانان عزيز 
به تعداد 8 سوئيت در بام مالير احداث شده و در دور آن 
مقدار 450 متر ديوار به ارتفاع ميانگين يك متر ساخته 

شده و بر روى آن نرده يا فنس نصب مى شود. 
ج) ساير پروژه ها

1- پروژه فرهنگى تجارى ميدان استاندارد.
اين پروژه در راســتاى توانمندسازى محالت هدف 
بازآفرينــى مالير و بــه منظور افزايش شــاخص هاى 
فرهنگى، احداث شده اســت. اين مجموعه در 3 طبقه 

در نظر گرفته شــده و داراى 7 دهنــه مغازه در طبقه 
همكف با كاربرى بازار ميوه وتره بار محله اى اســت. اين 
پروژه با زيربنــاى هر طبقه حــدوداً 600 مترمربع در 
دست ساخت است كه حدود 65درصد پيشرفت فيزيكى 
داشــته و جهت فعاليت هاى فرهنگى ســاكنين محله 
جويبار(سرجو) در ميدان استاندارد در نظر گرفته شده 

است.
2- پروژه چندمنظوره 

اين پروژه شــامل يك ايســتگاه آتش نشانى، سايت 
مديريت بحــران، چند دهنه مغازه و... اســت. افزايش 
روزافزون جمعيت شــهرى و گســترش شهرنشينى و 
نيازســنجى هاى صورت گرفته  ما را بر آن داشت تا در 
اين قســمت شهر اقدام به ساخت اين مجموعه كرده تا 
ساكنان مستقر در اين محله و محالت همجوار از مزاياى 

آن بهره مند شوند.
مســاحت اين پروژه حدوداً 16 هــزار  مترمربع در 
دست ساخت است كه حدود 25درصد پيشرفت فيزيكى 

داشته و در مرحله فنداسيون و ديواركشى است.
3ـ بوستان شقايق

شــهردارى مالير با هدف توسعه فضاى سبز شهرى 
و مراكــز تفرجگاهى و ايجاد نشــاط براى شــهروندان 
بخصوص در محالتى كــه تراكم جمعيتى بااليى دارند، 
احداث بوستان محله اى شــقايق در شهرك وليعصر را 

اجرا كرد.

در همين راســتا بوستان محله اى شقايق در فضايى 
به مســاحت 18هزار مترمربع و در 4 ســطح كه داراى 
   E ,D ,N اختــالف ارتفاع بــوده  و در بين 3 بلــوك
شــهرك وليعصر كه داراى تراكم جمعيتى بااليى  است 

در حال اجراست.
بابايى گفت: سطح اول اين بوستان به نصب و تجهيز 
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مبلمان شهرى جهت استفاده عموم مردم  اختصاص 
يافته و آالچيق هاى نشيمن در سطح دوم بوستان نصب   
مى شــوند. در سطح ســوم تجهيزات تندرستى وسايل 
بدن ســازى پاركى نصــب  كرديم تــا بتوانيم گامى در 
جهت ســالمتى همشهريان برداريم  و سطح چهارم  به 

محوطه ورزشــى و زمين بازى كودكان اختصاص يافته 
است. در اين سطح زمين هاى فوتبال، واليبال، بدمينتون 
و بسكتبال احداث  و در كنار آن وسايل بازى پلى اتيلن 

جهت كودكان نصب مى شود.
اقدام هاى شهردارى مالير در حوزه فضاى سبز

1ـ اجــراى طرح آبيارى تحت فشــار در بلوار آيت ا... 
شهيدبهشتى به طول 2 كيلومتر با هدف افزايش راندمان 

آبيارى فضاى سبز و كاهش هزينه هاى آبيارى. 
2ـ تكميل شــبكه آبيــارى تحت فشــار در فضاى 
سبز شــهرى با اجراى طرح آبيارى تحت فشار در بلوار 
مبل ومنبت شهيدمطهرى به طول 3 كيلومتر و با هدف 
افزايش راندمان آبيارى، كاهش استفاده از ماشين آالت 

(آبيارى تانكرى) و حفاظت از منابع آب هاى زيرزمينى.
3ـ بيش از هــزار و600 متر لوله گذارى و انتقال آب 
به بوســتان هاى فاقد آب جهت آبيارى فضاى ســبز در 
خيابان شهيد حمزه لويى، بوستان خرم، ميدان اميركبير، 
بوســتان امين، بلوار انقالب، كوى پليس، بلوار بســيج 
شمالى، بوســتان ياس، بوستان شهيد فراهانى، بوستان 
شمشاد، بلوار پرستار، بلوار شهدا، بلوار جانبازان، بوستان 
تكلو، بوســتان روحانيون، بلوار شهيدبهشــتى با هدف 
اصالح سيســتم آبيارى درختان و فضاى سبز شهرى، 
كاهش استفاده از ماشين آالت (استفاده از تانكر)، افزايش 
راندمان آبيارى، كاهش هدررفت آب، بهينه سازى مصرف 
آب و حفاظت از منابع آب هاى زيرزمينى اجرا شــد. به 
منظور كاهش خسارات وارده به آسفالت معابر، عمليات 
حفارى با استفاده از تجهيزات مكانيزه (ترنچر) انجام شد.

4ـ اجراى طرح ايمن ســازى بوستان تاريخى سيفيه 
و محوطه تفريحى بام مالير با اســتفاده از بيش از 400 
پايه فلزى و 200 عدد مانع (يو)شــكل با هدف ممانعت 
از ورود موتورســواران، كاهش جرايم، افزايش احساس 
امنيت مردم، پاك سازى سيماى تفرجگاه ها از كجروى ها 
و نابهنجارى هــا، افزايش احســاس آســايش و امنيت 

شهروندان و مسافران گرامى انجام شد.

5ـ طرح جنگل كارى اراضى تپه هاى اطراف بوستان 
كوثر با عنوان بوستان پيامبراعظم (ص) با نگرش توسعه 
فضاى سبز و با هدف اشاعه فرهنگ درخت كارى، ايجاد 
تعادل و تنوع در پايدارى اكوسيســتم، تقويت پوشش 
گياهى منطقه، حفاظت از آب وخاك، افزايش نفوذپذيرى 
آب، كاهش فرسايش و رواناب، افزايش سرانه فضاى سبز 
شهرى و كاهش آالينده هاى هوا به طور كامل اجرا شد. 
در انتخاب پوشش گياهى اين منطقه از درختان بومى، 
سوزنى برگ و كم نياز از نظر مصرف آب مانند توت، اقاقيا، 
ارغوان، كاج ســياه، كاج تهران، سرو نقره اى و... استفاده 

شده است.
6ـ اتمام عمليات درخت كارى ضلع غربى آبشــار بام 

مالير با كاشت بيش از4 هزار اصله نهال.
7ـ طرح كاشت بذر گونه هاى گياهى مقاوم به شرايط 
نامساعد محيطى توسط سازمان سيما، منظر و فضاى سبز 
شهرى شهردارى مالير و با همكارى اداره منابع طبيعى و 
آبخيزدارى و با هدف احيا و حفظ گونه هاى گياهى مقاوم، 
افزايش جذب نزوالت آســمانى و جلوگيرى از گسترش 
بيابان در بيــش از 10 هكتــار از زمين هاى ضلع غربى 

مجموعه تفريحى بام مالير اجرا شد.
8 ـ عدالت و توســعه همگون فضاى سبز شهرى با 
تكميل بوستان محله اى شــقايق در شهرك وليعصر با 
هدف توسعه فضاى سبز شــهرى و مراكز تفرجگاهى و 
ايجاد نشاط براى شهروندان. عمليات احداث اين بوستان 
در فضايى به مساحت18هزار مترمربع و در 4 سطح كه 
E,D ,N داراى اختــالف ارتفاع بوده و در بين 3 بلوك

شهرك وليعصر در حال اجراست. 
9ـ ســاماندهى بوستان شــهيد چمران شامل انجام 
عمليات عمرانى، نصب صندلى، تعويض سطل هاى زباله، 

بازسازى محوطه آب خورى، كاشت چمن و گل.
10ـ ســاماندهى باغ حاج نظر جهت بهره بردارى به 
 عنوان بوســتان بانوان. عمليات عمرانى، نصب تجهيزات 
بــازى و ورزشــى، جمــع آورى نخاله هــا، خاك ريزى،  

ف
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آمار به ر

سال
استخدام 
رسمى  
كارمندى

استخدام 
پيمانى

بيمه 
دائم(رسمى 

كارگرى)
قراردادى 
كار معين

قراردادى 
محدود 
معين

قراردادى 
محدود معين 
پاره وقت

قراردادى 
هيات 
مديره اى

پيمانكارى 
مشاوره اى 

تحقيقاتى 
مجموعشركتىپژوهشى

تعداد 
بازنشستگان و 
فوتى بيمه دائم 

و كارگرى

تعداد 
بازنشستگان  و 
تسويه حساب و 
فوتى رسمى

مجموع 
خروجى

1882013287081000059460808
28920132810810000138533606
390201327408206013168576707
49120402430770621319859931031
592214520995540423724971634640
693273514895531421725463661061
794233511696541421727562332436
8953042889654102029460724529
996274578150102030761014317

1097313956149102030057823124
11982941409950102029655821223
12992744359949002029354911515

پس از انتخاب حســين بابايى ازتاريخ 1396/6/1  به عنوان شهردار مالير از همان 
ابتدا سعى بر اين شد كه نيروى انسانى به عنوان يكى از مهمترين عوامل مديريت هر 
سازمانى به صورت مهندسى رهبرى شود كه در اين راستا از ورود هرگونه نيروى بدون 
مجوز، جلوگيرى شــد و تمامى استخدام ها به صورت كارشناسى و از مبادى رسمى 
با اخذ مجوزهاى الزم از ســازمان ادارى و اســتخدامى استاندارى همدان و سازمان 

شهردارى ها صورت گرفت.
در گام بعدى تالش شد كه به كارگيرى و انتصابات در شهردارى براساس چارت 
سازمانى انجام و تغييراتى نيز در شرح شغل ها و شرح وظايف صورت گرفت تا ضمن 
بازنشستگى پرسنل مشمول ساير كاركنان از بهره ورى بيشتر برخوردار شده و در انجام 

وظايف محوله مهارت الزم را كسب كنند.
عــالوه  بر اين با اســتفاده از فرآيندهاى سيســتمى انجــام كار خيلى از وظايف 
غيرضرورى در شهردارى حذف شده و تمام تالش مديريت در اين دوره بر اين بوده 
با توجه به برنامه ريزى هاى شــهردارى از جابه جايى هاى بى مورد و سليقه اى كاركنان 

خوددارى شــود تا آنها از امنيت شــغلى و روانى برخوردار بوده كه منجر به افزايش 
بهره ورى در ارائه هرچه بهتر خدمت رســانى به همشهريان شود. در ذيل نمودارهاى 

تغييرات نيروهاى شهردارى از سال  1388 تا سال 1399  را مشاهده مى كنيد.
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پاك سازى محوطه بوستان و تكميل فضاى سبز بوستان 
در حال انجام است.

11ـ ساماندهى محوطه بوســتان امين شامل انجام 
عمليات عمرانى و سنگ فرش محوطه بوستان. 

12ـ تكميل فضاى سبز بوستان صلح ملل، چمن كارى 
و گل كارى محوطه باغ مشاهير و محوطه بوستان.

13ـ بازسازى سرويس هاى بهداشتى بوستان واليت 
و بوستان تاريخى ســيفيه به منظور گسترش خدمات 

عمومى و تأمين رفاه شهروندان.
14ـ كاشــت بيش از 16 هزار گلدان گل داوودى و 
10هزار گلدان كلم زينتى همزمان با آغاز  فصل پاييز در 
بلوارها، بوســتان ها و ميادين سطح شهر با هدف ارتقاى 
سطح كيفى و بهبود سيماى بصرى فضاى سبز شهرى و 

ايجاد روحيه نشاط در شهروندان.
15ـ برپايى نمايشــگاه نقاشــى كودكان و برگزارى 
جشــن روز دختر همزمــان با دهه كرامــت و ميالد با 
ســعادت حضرت معصومه(س) و اهداى گل به دختران 

در محوطه بوستان تاريخى سيفيه. 
16ـ اجــراى طرح (درختى براى مادرم) در ســطح 
شــهر و اهداى نهال به بانوان همزمان با ميالد باسعادت 
حضرت زهرا(س)، هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر 
با هدف فرهنگ سازى در جهت حفظ و گسترش فضاى 

سبز شهرى و گراميداشت مقام مادر. 
17ـ طراحى و ســاخت بيش از50 المان مناسبتى 
و اســتند فلزى شــامل:3 ست هفت ســين، دخترك و 
جعبه كادو، 2ست ماهى، عينك، اسب و كالسكه نورى، 
مرغ هاى رنگى، دعاى تحويل ســال، تونل نورى، 4 عدد 
نخل نورى، 200 عدد ماه و ســتاره نورانى  و المان هاى 
گلدان هــاى گل در راســتاى ارتقــاى كيفيت منظر و 
هويت بخشــى به فضاى شــهرى و تقويت حال و هواى 

نوروزى در سطح شهر.
18ـ طراحى، ســاخت و نصب المان و اســتندهاى 
مناســبتى ويژه ماه مبارك رمضان، نيمه شعبان، ايام ا... 
دهه فجر و... با هدف توجه به مناســبت هاى مذهبى و 

افزايش  زيبايى هاى بصرى سطح شهر.
19ـ رنگ آميــزى 15هزار مترمربــع از جداره هاى 
شهرى و اجراى 2 هزار و100 مترمربع طرح هاى متنوع 
نقاشــى ديوارى در سطح شــهر با هدف اشاعه فرهنگ 
زيباشناســى، ارتقاى كيفيت محيط زيســت شــهرى، 
بازسازى چشم اندازهاى عمومى، رفع بن بست هاى بصرى 

و زيباسازى و تلطيف جداره هاى شهرى.
20ـ نصب المان باغبان در بوستان تاريخى سيفيه و 

خريدارى المان كشاورز جهت نصب در ميدان كشاورز.
21ـ منبت كارى 5 اصله درخت در بلوار سيف الدوله با 

بهره گيرى از تخصص هنرمندان منبت كار ماليرى.
22ـ نصــب دكه آالچيــق در محوطــه مجموعه 

تفريحى بام.
برنامه نويسى و توسعه وب در شهردارى مالير

1ـ سامانه جامع شهردارى مالير: 
اين سامانه به منظور آگاهى هموطنان از وقايع شهر، 
اخبار شــهردارى، اطالع از مزايده و مناقصه، آشنايى با 
واحدها، روند كار، و... راه اندازى شــد، همچنين معرفى 
اماكن معروف و ديدنى خدمات شهردارى از ديگر موارد 

ديده شده در سامانه است.  
2ـ سامانه مطالبات: 

به منظور تســهيل كار درآمد، ثبــت چك، گزارش 
مدون، سرفصل هاى مالى، تمامى گردش هاى مطالبات، 
و... ايجاد شــد، تمامى نكات ديده شده سامانه مطالبات 
در راســتاى تســهيل كار درآمدى و ارباب رجوع و نيز 

گزارش هاى جامع هاى مديريتى است.
3ـ سامانه كارهاى ارجاعى: 

در راستاى الكترونيكى شدن دولت، تمامى كارهاى 
ارجاعى از شــهردار به منظور ســرعت بخشيدن به آنها 
به صورت جداگانه براى هر مســئول ارسال و در مدت 
زمان كوتاه پاسخ آن به همراه چارت و نحوه پيشرفت در 

سايت ارجاعات درج مى شود.
4ـ شكايات نوسازى:

همچنين با وجــود ميزخدمت الكترونيك ســامانه 
شــكايات نوســازى با توجه به توزيع قبــوض عوارض 
نوسازى در سطح شــهر راه اندازى شد، هموطنان عزيز 
مى تواند تمامى مشــكالت موجود در قبوض خود را در 
اين سايت ثبت و يا با گرفتن كدپيگيرى بالفاصله نسبت 

به ادامه كار اقدام كنند.
5ـ مالقات مردمى: 

در سال دوم حضور شهردار و با دستور ايشان سامانه 
مالقات مردمى با شــهردار راه اندازى شد، هدف از ايجاد 
اين سامانه كاهش سختى مالقات چهره به چهره عموم 
مردم با شهردار و تسهيل در آن است، همشهريان عزيز 
مى توانند با دادن اطالعات مكفى نســبت به تعيين وقت 
مالقات چهره به چهره با مسئوالن شهردارى اقدام كنند 
و همچنين مشكالت پيش رو را در اين سامانه ثبت كنند.

6ـآرامستان:
اين ســامانه كه در چندين نســخه راه اندازى شد با 
هدف ثبت و پيگيرى امور متوفيان همشــهريان گرامى 
ابتدا بر بستر وب نشســت اما با گذشت زمان و با ورود 
ويروس كرونا با اپليكيشن جديد به صورت زير در حال 

خدمت رسانى است: 
-مشاهده متوفى و جست وجوى آن. 

-مشاهده تمامى اطالعات و اعالميه ها.
-زيارت مجازى قبور. 

-مسيريابى و نقطه سربه سر جهت پيدا كردن متوفى 
و....

تمامــى خدمات پرداخــت، گزارش هــاى مديرتى، 
مشــاهده جواز و پرينت 4برگى پرداخت، گزارش هاى 

12گانه جامع، و... از جمله خدمات اين سامانه است.
7ـفرآيندها:

اين ســامانه به منظور پيگيرى يك پرونده از ابتدا تا 
انتها و با هدف حذف كامل بروكراسى و نامه نگارى ايجاد 
و راه اندازى شــد، تمامى گزارش هاى موجود در راستاى 
پيگيرى كار هر پرونده و تســهيل در خدمت رسانى به 

همشهريان عزيز است. 
8ـ ماشين آالت:

سايت ماشين آالت به منظور الكترونيكى شدن امور 
مربوط به رانندگان انواع وسايل نقليه و با هدف پيگيرى 
خدمات رسانى به اين حوزه راه اندازى شد. پالك كوبى در 
ســايز بزرگ و بر بدنه وسايل نقليه، شناسنامه دار شدن 
خودروها، نوع خدمات ارائه شــده  و... از ديگر خدمات 

موجود در اين سامانه است. 
9ـگزارش مردمى به شهردارى

سامانه واپ گزارش كه در دسترس عموم خواهد بود 
به منظور اطالع رســانى توسط همشهريان در دسترس 
اســت، همچنيــن در هر ســاعت با گرفتــن تصوير از 
نارضايتى و يا تخلف منجر به مزاحمت و ارســال آن به 

شهردارى موجب تسهيل خدمت به عموم مردم است. 
10ـ پرداخت عوارض وسايل نقليه: 

اين سايت با گرفتن مشخصات مالك و وسيله نقليه در 
محيط امن موجبات پرداخت الكترونيكى عوارض و چاپ 

آن و يا ذخيره به صورت اسناد خواهد بود. 

11ـ پيمان كارى: 
سامانه جامع كه با هدف جلوگيرى از هرگونه مشكل 
در امور پيمان كارى و كارگران عزيز فراهم شــد، گرفتن 
اطالعات تمامى كارگران، ســركارگران، شيفت بندى ها، 
پيمان كاران، و نيز وسايل نقليه مورد استفاده و... از ديگر 

خدمات اين سامانه است. 
12ـ اپليكيشن مالير ما: 

اين آپ به منظور خدمات رســانى در سطوح مختلف 
ايجاد و راه اندازى شــد. از گزينه هــا و زير آپ هاى آن 
مى توان به پرداخت كرايه حمل ونقل عمومى، آرامستان 
و زيارت قبور، گزارش هاى مختلف، رهگيرى ماشين زباله 

جهت سهولت بيشتر در كار، نيكوكارى و... اشاره كرد.
الزم به ذكر است 5 اپليكيشن مالير ما در حال حاضر 

راه اندازى شده است.
اهم فعاليت هاى

اداره فناورى اطالعات شهردارى
الف) حوزه نرم افزار:

-سامانه هاى يكپارچه شهرسازى  پياده سازى و اجرا شده 
در شهردارى مالير.

-سامانه يكپارچه شهرسازى، درآمد، نوسازى وصنفى.
-سامانه آرشيو الكترونيكى.
-سامانه خدمات شهروندى.

-سامانه شهرنما.
-سامانه امالك و مستغالت.

-سامانه صدور مجوزهاى حفارى.
-سامانه نظارت بر ساخت وسازها (پليس ساختمانى).

-سامانه امور مهندسين ناظر.
-سامانه دبيرخانه كميسيون ماده صد.
-سامانه دبيرخانه كميسيون ماده 77.

-سامانه جمع سپارى شهروندى (در دست اقدام).
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-راه اندازى سامانه محاسبه و صدور فيش انبوه شهردارى 
وپخش به صورت بلوكى در ســطح شــهر جهت وصول 

عوارض.
-راه انــدازى درگاه هاى پرداخــت آنالين عوارض جهت 
پرداخت غيرحضورى عوارضات شهرســازى و نوسازى و 

درآمد.
-سامانه  مالى و اتوماسيون ادارى شهردارى.

-راه اندازى زيرسيستم قراردادها و پيمان كاران.
-راه  اندازى سيستم حقوق ومزايا و صدور سند اتوماتيك 

حقوق.
-راه اندازى زيرسيستم منابع انسانى وكارگزينى و صدور 

احكام كارگزينى و امضاى ديجيتال.
-راه اندازى زيرسيستم كارتابل الكترونيكى.

-راه اندازى زيرسيستم مغايرت گيرى بانكى. 
-ادغام ســازمان هاى شهردارى با شــهردارى مركزى و 
راه اندازى دبيرخانه سازمان ها و امضاى ديجيتال رئيس 

سازمان ها. 
-پياده سازى نرم افزار انبار و اموال، امور مالى وحسابدارى، 
كارپــردازى و درآمد جهت ســازمان هاى آتش نشــانى 
وخدمات ايمنى، ســازمان ســيما، منظر و فضاى سبز 

شهرى، سازمان حمل ونقل و بار مسافر.
-پياده سازى نرم افزار اتوماسيون ادارى و مالى تحت وب 

(در دست اقدام ). 
ساير نرم افزارها:

-طراحى ســايت شــهردارى توســط تيم برنامه نويس 
.www.malayer.ir شهردارى به آدرس

خريد و پياده سازى سامانه 137 (پاسخگويى به سواالت 
و شــكايات مردمى ) به 3 صورت تلفن گويا، اپليكيشن 

موبايلى و سايت
WWW.MALAYER.IR.١٣٧

-پيگيــرى جهت خريد ســامانهETS (درخواســت و 
مديريت مرخصى ها و مأموريت هاى پرسنل تحت وب) 

در فضاى ابرى. 
-راه اندازى سامانه عوارض خودرو و پرداخت الكترونيكى 

عوارض خودرو از طريق سايت شهردارى.
-خريــد و نصــب آنتى ويروس تحت شــبكه به صورت 

ساليانه به تعداد 200 كاربر. 
-پالك كوبى پالك كدپســتى تعــداد 65 هزار ملك در 

سطح شهر(در مرحله انجام).
-مميزى تعداد 120 هزار ملك مســكونى و تجارى در 

سطح شهر مالير (در مرحله انجام).
-تكميل و نصب تابلوى معابر شهرى و راهنماى شهرى 

در سطح شهر مالير (در دست اقدام).
-طراحى فيش انبوه نوســازى و صنفى جهت توزيع در 

سطح شهر طبق استانداردهاى الزم.
-پياده ســازى، اجــرا، محاســبه و صدور فيــش انبوه 
(فيش جمعى) نوسازى و صنفى و توزيع حدود 1/3 امالك 

سطح شهر مالير و مابقى امالك در حال انجام است.
تعويض لگوى شهردارى 

ب)حوزه سخت افزار:
خريد بالغ بر 50 سيســتم رايانه اى جهت اســتفاده در 

واحدهاى شهردارى و سازمان هاى مربوطه.
بهســازى و تعويض آنتن هاى ســازمان ها و شهردارى 

منطقه جهت بهبود و ارتقاى سرعت شبكه.
-نصب دكل و تجهيزات مربوطــه و آنتن جهت ارتباط 
بهشــت هاجر و سازمان آتش نشــانى به سيستم شبكه 

شهردارى مركزى. 
-خريد و نصب 9 دستگاه تشخيص چهره جهت كنترل 

تردد عبورومرور كاركنان شهردارى و سازمان ها.
-تعويض كابل هاى فرســوده انتها با كابل هاى جديد به 
همراه فلكسى جهت جلوگيرى از نفوذ آب، باران و برف 

و قطعى ارتباط.
-بهسازى و تجهيز اتاق سرور شهردارى. 

-بهســازى و تجهيــز بيش از 70 درصد سيســتم هاى 
شهردارى.

-تعمير وتجهيز upsهاى شهردارى به منظور جلوگيرى 
از قطع بــرق و تجهيز آنتن ها بــه ups مركزى جهت 

جلوگيرى از قطعى برق.
-تعويض و تجهيز تمامى سيم كشــى هاى خطوط تلفن 
شــهردارى وتعمير دستگاه ســانترال جهت ساماندهى  

خطوط شهردارى.
-تعويض بســتر شــبكه دولت شــهردارى –ســازمان 
آتش نشانى و شوراى اسالمى شهر بر بستر adsl  طبق 

دستور العمل هاى ارسالى.
-مانيتورينگ جلســات كميسيون ماده 77 وماده صد و 
ارتباط آنالين و صدور رأى آنالين در حين جلســه و با 

حضور اعضاى جلسه.

-مانيتورينگ تردد پرسنل شهردارى وكنترل آنها.
د)حوزه  شبكه و اينترنت:

-راه اندازى و تنظيم ســرور مجــازى، نصب و كانفيگ 
آنتن هــاى ميكروتيك، نصب و راه اندازى ســرور اكتيو 

certificate دايركتورى به صورت مجازى، سرور
-برنامه ريزى هماهنگ ســازى و ارزيابى امنيت شبكه به 
صورت روزانه به منظور جلوگيــرى از هرگونه خلل در 

سيستم.
-مانيتورينگ روزانه شــبكه و نصب برنامه مانيتورينگ 

جهت بررسى پهناى باند و نويز و...
ايجاد و راه اندازى شبكه هاى جديد موردنياز شبكه شامل 

نيازسنجى، پياده سازى و پيگيرى و اجرا.
-ايجاد و حفظ امنيت الزم براى تمامى ســرويس هاى 
ســطح شــبكه و دسترســى ها بــه منابــع مختلف – 

سياست هاى امنيتى نرم افزارها و سرورها.
-توزيــع و مديريــت پهناى بانداينترنــت و امن كردن 

دسترسى كاربران در شبكه.
-پيگيــرى جهت خريد  فايــروال و utm جهت حفظ 

امنيت شبكه.
اقدامات سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى

 1-خريد 4 دستگاه كاميونت شاسي 5/2 تني آميكو در 
قالب كمك هاي دولتي از فروش اسناد خزانه و تجهيز 3 

دستگاه از 4 دستگاه خريداري شده. 
2-خريد مقدار هزار و 800 ليتر فوم سنگين آتش نشاني.
3-خريد تعداد 80 عدد چراغ قوه عملياتي جهت پرسنل.

4-خريد 25 حلقه شيلنگ عملياتي.
اهم اقدامات شهردارى مالير

در پيشگيرى از تخلفات شهرى 
1- تشكيل اداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى براى 
نخســتين بار در شهردارى مالير با ادغام 3 واحد كنترل 
و رفع سدمعبر، ســامان دهى مشاغل مزاحم و پيگيرى 

تخلفات ساختمانى. 
2- بلوك بندى شــهر به 3 قســمت، تشــكيل 3 اكيپ 
جداگانه و تحويل محدوده هر بلوك به اكيپ موردنظر. 

3-  تحول در شــيوه پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى 
از طريق برگزارى دوره هاى آموزشــى مختلف و تشكيل 

جلسات متعدد. 
4- تشــكيل كميســيون بنــد 20 مــاده 55 قانــون 
شــهردارى ها براى نخستين بار در طول تاريخ شهردارى 
مالير به منظور رسيدگى به شكايات مربوط به آاليندگى 

و مزاحمت مشاغل. 
5- تشــكيل كارگروه محلى ســامان دهى مشــاغل و 
اصناف مزاحم شهرى براساس شــيوه نامه ابالغ شده از 
سوى سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشور براى 

نخستين بار در شهردارى مالير. 
6- جلب مشــاركت و همكارى اداره جهادكشــاورزى 
و راه وشهرســازى در برخورد با تخلفات ســاختمانى در 
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محدوده هاى مشــترك در حريم شهر براى نخستين بار 
و اجراى پروژه هاى مشترك. 

7- گســترش حوزه فعاليت مأموران اداره پيشگيرى و 
رفع تخلفات شهرى به تخلفات ساختمانى امالك داراى 

پروانه با دقت و جديت بيشتر. 
8- بازنگرى در شــيوه برخورد با تخلفات ســاختمانى 
كنتــرل  واجرايــى  ادارى  فرايندهــاى  بازتعريــف  و 

ساخت وسازهاى مجاز و غيرمجاز.  
اهم اقدامات شهردارى مالير
در موضوع مديريت پسماند 

الف) مطالعات طرح جامع پسماند ناحيه جنوبى استان:
اين پروژه پس از چندين مرحله ويرايش توسط ناظر 
پروژه صمدى انجام شــده و به تأييد كارگروه اســتانى 
مديريت پسماند رسيده و جهت تأييد نهايى به سازمان 

شهردارى ها و دهيارى هاى كشور ارسال شده است.  
2- مطالعــات مكان گزينــى محل دفــع و پردازش 

پسماند ناحيه جنوبى استان.
3- مطالعــات ارزيابى زيســت محيطى محل دفع و 

پردازش پسماندهاى ناحيه جنوبى استان.  
هــر 2 پروژه پس از چندين مرحله ويرايش توســط 
ناظــر پروژه صمدى، انجام شــده و به تأييــد اداره كل 
حفاظت محيط زيســت رســيده است. براســاس نتايج 
اين مطالعات، طبق نظر مشــاور، 180 هكتار از اراضى 
روستاى ده شاكر رسماً به شهردارى مالير تحويل موقت 
شد كه پس از حل مشكل اجتماعى محل و طراحى آن 

به طور دائم تحويل داده  مى شود. 
4- مطالعات طراحى محل دفع و پردازش پسماندهاى 

ناحيه جنوبى استان. 
در اين پروژه مشــاور طرح در ســال جارى انتخاب و 
قرارداد آن منعقد شده است و قرارداد طبق شرح خدمات 

موجود در حال انجام است. 
5- مطالعات مكان گزينى ايستگاه هاى انتقال (ميانى) 

پسماندهاى شهرستان مالير.  
6- مطالعــات مكان گزينــى محل دفــع و پردازش 

پسماندهاى عمرانى و ساختمانى شهر مالير.  
در هــر 2 پروژه فوق مشــاور طرح در ســال جارى 
انتخاب و قرارداد آن منعقد شــده است و قرارداد طبق 

شرح خدمات موجود در حال انجام است. 
ب) تحول در ناوگان حمل ونقل زباله و شيوه نظافت 

شهر.
ج)  بهبود وضعيت محل دفن دائم در تپه نكيل آباد. 
د) تحول در ناوگان حمل ونقل زباله و شيوه نظافت 

شهر: 
1- ايجاد سيستم مانيتورينگ خودروها از طريق نصب 

GPS بر روى ناوگان حمل ونقل زباله. 
2- اصالح آناليز پيمان هاى خدمات شــهرى در بخش 
ماشــين آالت و تقليل خودروهــاى حمل زباله به نصف 

متناســب با حجم زباله توليدى در ســطح شهر مالير 
از طريق بازنگرى در پســت بندى ماشين آالت خدمات 
شــهرى و همچنيــن واگــذارى نگهــدارى و تعميــر 

ماشين آالت به پيمانكار تنظيف. 
3- رفت وروب بلوارها و شست وشــوى مخــازن زباله و 
جداول سطح شهر به روش مكانيزه از طريق پيش بينى 
يك دستگاه ماشين جاروب و 2 دستگاه مخزن شوى در 

آناليز پيمان خدمات شهرى.  
4- اصالح روش كار در بخش رفت وروب معابر از طريق 
جابه جايى ســاعت آغاز كار كارگــران در معابر اصلى و 
راه اندازى نظافت عصرگاهــى در معابر فرعى به منظور 

بهبود كيفيت نظافت شهر. 
5- ارتقاى سيســتم نظارت بر عملكرد پيمانكار تنظيف 
و اجراى كامل قــرارداد در بخش جرائم پيمان و تغيير 
شــيوه تنظيم صورت وضعيت از طريق مستندســازى 

نواقص عملكرد پيمانكار. 
6 - خريــد تعداد صــد مخزن زباله جديــد كه در ايام 

پيش رو در سطح معابر شهر نصب مى شود. 
اهم اقدامات شهردارى مالير

 در موضوع مديريت پسماند  
ايجاد سيستم جمع آورى پســماند خشك از طريق 

اجراى طرح تفكيك پسماندها در مبدأ:  
- مطابق مــاده  (4) آيين نامه اجرايى قانون مديريت 

پسماندها: 
 مديريت هاى اجرايى پســماندهاى عادى بايد طرح 
جامع و تفصيلــى مديريت پســماند را به گونه اى تهيه 
كنند كه در مراكز اســتان ها و همچنين شــهرهاى با 
جمعيــت بيش از يك ميليون نفر تا پايان ســال 1390 
و در ســاير شهرها و روستاها تا پايان سال 1392، همه 
پسماندهاى عادى را به صورت تفكيك شده  جمع آورى 
كنند. همانگونه كه در متن قانون اشاره شده است تمامى 
شــهردارى ها مى بايست تا پايان ســال 1392 سيستم 
جمع آورى پسماندهاى خشك را برقرار كنند. شهردارى 
مالير براى نخستين بار با استناد به همين قانون اقدام به 

اجراى طرح تفكيك از مبدا كرد.
در اين طرح با استفاده از تعدادى آموزشگر و خودروى 
جمع آورى پسماند خشك و همچنين با راه اندازى آژانس 

بازيافت و غرفه بازيافت از مشاركت مردم در اجراى طرح 
بهره گيرى شد.  

جمع آورى سگ هاى بالصاحب 
شــهردارى با توجه به دستورالعمل طرح زنده گيرى 
سگ هاى ولگرد براى نخســتين بار در تاريخ شهردارى 
اقدام به احداث محل پناهگاه سگ هاى بالصاحب كرده 
و با انتخاب پيمانكار، در طول 2 ســال گذشــته تعداد  
هزار و100 قالده ســگ از سطح شهر جمع آورى و پس 
از درمان اوليه و نصب پالك تعدادى از آنها به متقاضيان 
حقيقى سپرده شــده و تعدادى نيز رهاسازى شدند. در 
طول 3 ســال گذشــته تعداد  هزار و467 قالده نيز در 
طرح اتالف معدوم و يا در پناهگاه موجود تلف شــده اند. 
در حال حاضر اين محل داراى 2 نفر نگهبان ثابت بوده و 
با مشاركت انجمن حمايت از حيوانات مقرر است مكانى 

مناسب در اين محل احداث شود.  
اقدامات شهردارى در مقابله با ويروس كرونا 

1- خريــد و نصب سيســتم مه پاش بــر روى يكى از 
كاميون هاى تانكر.  

2- خريد 3 دستگاه محلول پاش پشتى.
3- چاپ مطالب هشداردهنده و اكران آن در معابر شهر.  
4- محلول پاشى مداوم و روزانه در سطح معابر و پارك ها 
و برخى ادارات نظير دادستانى، دادگسترى و فرماندارى. 
5- ســاخت و نصب تعدادى ســطل زباله ثابت در سطح 
شهر و اختصاص آن به تخليه ماسك و دستكش مستعمل 

و تخليه تمامى سطل هاى زباله ثابت و متحرك به صورت 
روزانه. 

6- تأمين و توزيع دســتكش و ماســك بين كاركنان و 
كارگران خدمات شهرى.  

7- تأمين بيــش از 25 هزار ليتر مخزن ذخيره محلول 
ضدعفونى كننده و تأمين محلول مورد نياز.

جمع آورى متكديان  
على رغم عدم همراهى و همكارى ساير دستگاه هاى 
اجرايــى ذى مدخــل و صرفا با اســتفاده از توان داخل 
شــهردارى براى نخســتين بار در طول 2 دهه اخير با 
متكديان سابقه دار برخورد جدى شده و اغلب ميادين و 
چهارراه ها را براى مشاراليه ناامن كرديم. در طول 3 سال 
گذشــته با 674 متكدى برخورد شده است ضمناً يك 
دستگاه خودرو پرايد نيز كه اقدام به جابه جايى متكديان 

مى كرد شناسايى و به دستگاه قضايى معرفى شد.
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به  ابتداى  همــان  از  يارمحمد"  "حجت   
زنگنه،  شــهرى  مديريت  ســكان  دست گيرى 
برنامه ريزى و اولويت اصلــى خود را در تكميل 
پروژه هاى عمرانــى نيمه تمام زنگنه قرار داد در 
عين حال اين شــهردار جوان و پرتالش با توجه 
اصلى  تردد  مســير  در  زنگنه  شــهر  اينكه  به 
جنوب اســتان و يكــى از محورهاى مواصالتى 
حائز اهميت در ورودى به غرب كشــور اســت 
و از آنجايى كه در فصول گرم ســال محل عبور 
حجم انبوهى از مســافران و گردشگران است، 
يكى  را  زنگنه  گردشگرى  زيرساخت هاى  توسعه 
از ابزارهاى توســعه اقتصادى شــهر و از ديگر 
ضرورت  و  مى داند  خــود  اولويت  در  برنامه هاى 
بازنگرى و تغيير مبلمان شهرى، ايجاد المان هاى 
را  شهر  ورودى  زيباســازى  و  بصرى  مناســب 
فضاى  در  گيرا  و  مناسب  چشم انداز  ايجاد  جهت 
شهرى از ضرورت هاى اساســى در شهر زنگنه 

برمى شمارد.
نصب برج روشنايى در پارك كريمخان زند  

شــهردار زنگنه، روشــنايى را يكــى از عناصر مهم 
مبلمــان شــهرى و تعريف كننــده هويت و ســيماى 
شــبانه هر شــهر عنوان كرد و گفت:از مؤثرترين و پر 
كاربردتريــن محصوالت نورپردازى شــهرها، برج هاى 

روشنايى هستند.
 وى بيــان كرد:  پارك كريمخان زند شــهر زنگنه از 
لحاظ روشــنايى مشكل داشت، در راســتاى برطرف 
كــردن اين نقيصــه و تأمين روشــنايى پــارك، برج 
روشــنايى به همراه پروژكتور با تجهيزات و لوازم كامل 

را  خريدارى، اجرا و نصب كرديم .
يارمحمد گفت: اين ســازه به ارتفــاع 18 متر و با 
اعتبارى بالغ بر 113ميليــون تومان از محل اعتبارات 

داخلى شهردارى خريدارى و اجرا شده است.
وى  بيان كرد: با توجه به ضعف شــديد فضاى شهر 
در زمينه روشنايى و بخصوص زيباسازى، تعمير، اصالح 
و تكميل روشنايى تمامى معابر اصلى و فرعى شهر  تا 

پايان سال در دستور كار قرار دارد.
جداسازى آب فضاى سبز از آب شرب

يارمحمد همچنين گفت:جداســازى شــبكه 
آبيارى فضاى ســبز از آب شــرب، يك موضوع 
اساسى و با اهميت در مديريت شهرى محسوب 
مى شــود از اين رو طرح جداسازى آب شرب از 

آب فضاى سبز را دستور كار قرار داديم.
وى بيان كرد: در اين راستا چاه آبى به 

ارتفاع 10 متــر و با انبارى به حجم 
20 مترمكعب حفر شــده است و 
آبيارى فضاى سبز شهر از آب خام 

چاه انجام  مى شود. 
افتتاح پل گالل در دهه فجر 

شــهردار زنگنــه گفت: براســاس 
نيازســنجى هاى صورت گرفتــه، احداث 

پل متصل كننده مزارع و شهر، ضرورتى اجتناب ناپذير 
در زنگنه بود، بنابراين در راســتاى ايجاد رضايتمندى 
و  تسهيل وتســريع عبورومــرور شــهروندان به رغــم 
محدوديت هاى مالى شــهردارى، احداث اين پل را در 

دستور كار قرار داديم.
 يارمحمد افزود:عمليات اجرايى اين پل كه "گالل" 
نام گذارى شــده است در آستانه دهه مبارك فجر تمام 

شد و به بهره بردارى رسيد.
وى با اشــاره به اينكه  پل براســاس مشخصات فنى 
مهندسى روز ساخته شده است،گفت:ارتفاع پل  5/3 متر، 
دهانه پل 5 متر و دبى آب 5/7 مترمكعب است. يارمحمد 
با تشــكر و قدردانى از همكارى و مســاعدت اداره جهاد 
كشــاورزى و خيرين بيان كرد:براى ساخت اين پل همه 

پاى كار آمدند و با شهردارى همراهى و همكارى كردند.
وى همچنيــن تأمين قطعــات و تعمير اساســى 
ماشــين آالت عمرانى شــهردارى ، احداث و بازسازى 
قنــوات و كانال ها،  تعميرات ســاختمان بخشــدارى، 
نصب تابلو و عالئم راهنمايى ورانندگى، تكميل زيرگذر 
زكات را از جمله اقداماتى برشــمرد كه در مدت 5 ماه 
مديريت شهرى زنگنه انجام شده است و  برنامه ريزى و 
مكان يابى جهت دفن بهداشتى زباله را از جمله برنامه 

آتى شهردارى عنوان كرد.
فضاى فرهنگى زنگنه رونق گرفت و جوانان 

پاى كار آمدند 

شهردار زنگنه با اشاره به انجام اقدام هاى  فرهنگى 
در ســطوح مختلف پيش از ورود به شــهردارى بيان 
كرد: در كنار فعاليت هاى عمرانى و خدمات شهرى كه 
وظايف ذاتى شــهردارى است  نگاه ويژه ايى به مسائل 
فرهنگى دارم براين اســاس در بــدو ورود به مجموعه 
شــهردارى با تعامل با روحانيت، بزرگان شهر، فعاالن 
فرهنگى، هيأت امناى مساجد  و مسئوالن كتابخانه ها، 
محوريتى ايجاد كرديم تا فعاليت هاى فرهنگى شهر را 

سروسامان دهيم.
يارمحمد با بيان اينكه در بحث مساجد و كتابخانه 
ورود و حمايــت جدى انجام داديم بيان كرد: در مدت 
تصدى پست شهردارى، وفاق خوبى از نظر فرهنگى در 

شهر زنگنه شكل گرفته است. 
وى همچنين افزود: با توجه به ســابقه مســؤليت 
هيأت انديشــه ورزان جوان استان، در حوزه جوانان نيز 

ورود جدى كرديم و جوانان شهر را پاى كار آورديم.
يارمحمــد با تأكيد بر اينكه فضاى پويايى و نشــاط 
خاصى در شهر به وجود آمده است گفت: جوانانى كه از 
گود فعاليت و كار به دور بودند، اكنون در حوزه شهرى 
همــكارى و همفكرى  مى كننــد و در حوزه فرهنگى، 
مذهبى و ورزشى با قوت و قدرت بيشترى فعاليت دارند 

و محوريت كارها را در شهر به عهده گرفتند.
وى ادامه داد: پايگاه بســيج شــهر كــه به حالت 
نيمه تعطيــل بود خون تازه ايــى در رگ هايش جريان 
يافته و با حمايت شهردارى آغاز به فعاليت كرده است.

يارمحمــد همچنين با اشــاره به اينكــه با حضور 
جوانان، فعاليت هاى فرهنگى و ورزشــى رونق فراوانى 
گرفته اســت افزود: با پيگيرى هاى متعدد مســابقات 
ورزشى كه  به بوته فراموشى سپرده شده بود را دوباره 

احيا و راه اندازى كرديم.
وى در پايــان با تشــكر از حمايت هاى اســتاندار، 
فرماندار و نمايندگان مالير در خانه ملت گفت: شوراى 
شــهر زنگنه در راستاى تصميمات اتخاذ شده، حمايت 
صددرصدى داشــتند كه به طور ويژه از اين همراهى و 

همگامى نيز تشكر و قدردانى مى كنم.

فرھنگی اقدامات 
عمرانی پروژه ھای  اجرای  و 
استان شھردار  جوان ترین 

زنگنه  شھر  در 

برج روشنايى
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در جشنواره
مديريت تعالى تعاونى ها

تعاونی  شرکت 
مالیر دھیاران 
شد کشوری   برتر 

 با عنايت به جهت گيرى سياست هاى جارى كشور مبنى بر كاهش تصدى گرى 
دولت و توســعه مشاركت هاى مردمى نقش موثر بخش تعاونى در ايجاد اشتغال توأم با 

عدالت اجتماعى و اشتغال پايدار به طور برجسته تجلى مى يابد.
تشكل هاى تعاونى عالوه بر توزيع يكنواخت تر ثروت مى توانند فراهم كننده فرصت هاى 
شــغلى پايدار بوده و از لحاظ ســاز و كار و ضوابط ويژه منحصربه فرد بودن خود ضمن 
مبادرت به فعاليت هاى اقتصادى، ضامن برابرى عدالت اجتماعى باشند.از اين رو شركت 
تعاونى دهياران بخش مركزى مالير تاكنون ســعى كــرده در بخش هايى كه مى تواند 

موجب توسعه پايدار روستاها باشد.
شــركت تعاونى دهياران بخش مركزى مالير در سال 1384 با شماره ثبت 1305 
تأسيس شد و با سرمايه اوليه 13 ميليون و 500 هزار ريال و با تعداد 9 سهم به ارزش 

هر سهم يك ميليون و 500 هزار ريال با نام منقسم آغاز به فعاليت كرد.
مهديس عباســى از سال 1383 مشــغول به فعاليت در دهيارى است كه در سال 
1390 به سمت مديرعاملى شركت تعاونى دهياران بخش مركزى از سوى هيأت مديره 

انتخاب شد.
مديرعامل شركت تعاونى دهياران بخش مركزى در گفت وگو با همدان پيام با تبريك 
به مناســبت ايام ا... دهه فجر گفت: هدف از تشكيل شركت تعاونى دهياران مشاركت 

مردم در توســعه روستاها، درآمدزايى، خودكفايى، افزايش كيفيت پروژه هاى عمرانى و 
كاهش هزينه اجرايى است.

عباســى بيان كرد: از سال 1393 تعداد ســهام دهيارى ها از 9 سهم به 37 سهم با 
ارزش يــك ميليون و 500 هزار ريال افزايش يافت كه توســط دهيارى ها به حســاب 
شــركت تعاونى واريز شــد. وى  افزود: بخش مركزى مالير در بين 26 بخش استان از 

لحاظ وسعت با 5 دهستان و 47 دهيارى بزرگترين بخش است.
مديرعامل شركت تعاونى دهياران بخش مركزى بيان كرد: در سال 95 و 96 تعاونى 
مركزى رتبه برتر تعاونى هاى اســتان را كســب كرده و در سال 98 موفق شد در بين 

1127 تعاونى استان به عنوان شركت تعاونى برتر دهيارى انتخاب شود.
عباســى با اشــاره به آيتم هاى اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى در انتخاب تعاونى 
برتر گفت: ايجاد اشتغال پايدار، انجام پروژه هاى عمرانى، اخذ گواهينامه هاى بين المللى 
مديرعامل و اعضاى هيأت مديره، شركت در دوره هاى آموزشى و نداشتن  بدهى به اداره 
ماليات و تأمين اجتماعى از جمله مواردى است كه شركت تعاونى دهيارى بخش مركزى 

مالير را در صدر تعاونى ها قرار داده است.
مديرعامل شركت تعاونى دهياران بخش مركزى احداث ساختمان هاى دهيارى در 
چندين روستا از جمله رضوانكده، توسك عليا و سفلى، ساختمان دهيارى ناميله در 3 
طبقه، احداث پارك كودك در روســتاهاى متعدد، روشنايى معابر در سطح روستا و... 
را  از جمله پروژه هاى عمرانى شركت تعاونى دهيارى بخش مركزى برشمرد و به انجام 
اقدامات فرهنگى كه شامل همكارى در برگزارى يادواره هاى شهدا و مراسم عزادارى و 

اعياد ائمه (ع) اشاره كرد.
عباســى با تشــكر و قدردانى از زحمــات معاونت محترم اســتاندار، فرماندار ويژه 
شهرستان مهندس ولدي و معاونين ايشــان، بخشدار و همچنين مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي توصيفيان و معاون ايشــان آقاي تابيده چــي، رئيس اداره تعاون، كار و 
رفاه  اجتماعي مالير و كاركنان بخش تعاون اين اداره  بيان كرد: شركت تعاوني دهياران 
بخش مركزي مالير با تعامل و همكارى اعضاى هيأت مديره و مسئول امور مالى شركت 
تعاوني در پيشــبرد فعاليت هاى اين شــركت عالوه بر رتبه برتر استانى، موفق شد در 

جشنواره مديريت تعالى تعاونى ها 99-98 رتبه برتر كشور را نيز كسب كند.
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فتح الفتوح سرنوشت در نهاوند

کشید پایین  را  شاه  مجسمه  که  شھری  نخستین 
 شهرستان نهاوند در طول تاريخ پرفراز و نشيب 
خود به دليل موقعيــت ويژه اى كه دارد ، همواره كانون 
تحوالت و حوادث مهم و يكى از مراكز ثقل تاريخ ايران 
بوده است. رويدادى همچون جنگ نهاوند (فتح الفتوح) 
كه سرنوشت ايران را تغيير داد و به نهاوند لقب باب الورود 
اســالم به ايران داد ، خود حكايت از اهميت ويژه نهاوند 

در تاريخ ايران و قدمت اين سرزمين دارد.
در دوران معاصــر نيز نهاوند همواره نقش بســزايى 
در رويدادها و لحظات حســاس منطقه غــرب و ايران 
داشــته اســت. از جمله اين نقش آفرينى هاى حساس ، 
دوران رژيم پهلوى دوم و مبارزات انقالبى مردم اين ديار 
مى باشد. اگرچه مبارزات انقالبى مردم نهاوند محدود به 
سال 57 نمى شود و از همان ابتداى مبارزه در سال 42 
توســط حضرت امام(ره) با پيروى از مرجع خويش قدم 
در راه مبارزه با طاغوت برداشــتند و نمونه بارز آن گروه 
انقالبى ابوذر و شــهادت مظلومانه 6 نفر از اعضاى اصلى 
آن در سال 52 است. اما در اين نوشتار سعى بر آن است 
كه به ذكر مختصرى از حوادث و اتفاقات نهاوند از ابتداى 
ســال 57 تا پيروزى انقالب در 22 بهمن ماه همان سال 
پرداخته شــود. از جمله مهمترين اتفاقات اين سال در 
نهاوند كه تأثيرگذار و مهم است ، پايين كشيدن مجسمه 
شــاه در 15 آبان ماه 57 براى نخستين بار در ايران و در 
طول مبارزات انقالبى مردم مى باشــد كــه نهاوند را به 
عنوان نماد مبارزه با ظلم واســتبداد و نخستين شهرى 
كه در ايران مجسمه شاه را پايين كشيد قرار داد و برگ 
افتخارآفرينى ديگرى بر افتخارات نهاوند در طول تاريخ 

كهنش افزوده شد.
در نهاوند براســاس اطالعات موجود «شكستن يك 
جام شيشــه شــعبه مركزى بانك صــادرات » آغازگر 
مبــارزات انقالبــى مردم در ســال 57 بود. براســاس 
گزارش هاى ساواك در نيمه شب مورخ 12 فروردين ماه 
57 يك جام شيشه بانك توسط افراد ناشناس شكسته 
شــد و مأموران سريعا مراتب را به مقامات باالتر و حتى 
نخســت وزير وقت –جمشــيد آموزگار- گزارش دادند. 
به عالوه بر اســاس گزارش كيهان مورخ 15 فروردين ماه 
، نهاونــد در روزهاى 12 و 13 فروردين ماه دســتخوش 

تظاهرات و آشوب بود.
در ارديبهشــت ماه سال 57، ســاواك رهبر مبارزات 
انقالبى مردم نهاوند شــهيد حجت االســالم محمدعلى 
حيدرى را به همراه يكى ديگر از روحانيون مبارز شــهر 
(حجت االســالم احمد زمانيان) دستگير كرد و به تبعيد 
محكوم كرد. اين موضوع به بيدارى هرچه بيشــتر مردم 

و آغاز راهپيمايى ها و تظاهرات آنها منجر شده است.
با پايان يافتن مدت تبعيد شــهيدحيدرى ، استقبال 
باشــكوهى از ايشان در مردادماه 57 توسط مردم نهاوند 
صورت گرفت. در چند روز آخر مردادماه 57، شهرستان 
نهاوند يك بار ديگر دچار تظاهرات هاى خيابانى و ناآرامى 
شده اســت كه علت اصلى آن براساس اسناد سخنرانى 
آتشين حجت االسالم فالح بوده است. پس از سخنرانى 
فوق مردم كه ســخت به هيجان آمــده بودند به داخل 
خيابان ها ريخته و شيشــه هاى چند موسسه دولتى از 
جمله بانك ملى ميدان شاپور(22 بهمن) را مى شكنند. 
مأموران رژيم بــراى جلوگيرى از تظاهرات دســت به 
اســلحه برده و با تيراندازى به ســوى مردم چند نفر را 
مجــروح مى كننــد. در اين جريان عده اى بازداشــت و 

زندانى كه حدود 13 نفر از عناصر اصلى به زندان همدان 
منتقل مى شوند.

شهيد حجت االسالم حيدرى و حجت االسالم موسوى 
در جريان ناآرامى هاى مردادماه دستگير و به علت عدم 
صالحيت دادگاه هاى نهاوند و همدان براى رسيدگى به 
جرائم آنان به ســنندج منتقل مى شوند. در سنندج به 
خاطر «دولت آشتى ملى »چندان محبوس نماندند و در 
تاريخ هشتم شــهريورماه 57 آزاد و با استقبال پرشكوه 

مردم روبه رو مى گردند.
 تظاهرات دانش آموزان و اعتصاب فرهنگيان

در 13 مهرمــاه 57 دانش آمــوزان مــدارس نهاوند 
آغاز به تظاهرات و دادن شــعار عليــه رژيم كردند و در 
اوج تظاهــرات تعداد آنان به هزار نفر رســيد كه تعداد 
زيادى زن و دختر چادرى در بين آنان ديده مى شــوند. 
آنــان در ميدان 22 بهمن (شــاهپور ســابق) تجمع و 
شعارهاى «زنده باد آزادى»،«درود بر خمينى» و «ارتش 
برادر ماست» سر دادند كه منجر به درگيرى با مأموران 

رژيم مى شود و خساراتى به اماكن دولتى وارد مى گردد. 
تظاهرات فوق به همين جا ختم نمى شود و آنچه روزنامه 
اطالعــات در 18 مهرماه گزارش مى دهد بدين شــرح 
اســت: «تظاهرات و اعتصاب كه از چند روز گذشته در 
نهاوند آغاز شده ، همچنان ادامه دارد. صبح يكشنبه 16 
مهرماه فرهنگيان نهاوند و جمع كثيرى از دانش آموزان 
دختر و پسر در محوطه آموزش وپرورش اجتماع كرده و 
بست نشستند.» تظاهرات و اجتماعات فوق در نهايت به 
اعتصاب فرهنگيان شــهر منجر شد و پس از يك هفته 

اعتصاب خواسته هاى 10 گانه خود را اعالم مى كنند..
اعتصاب فرهنگيان اندكى بعد به ساير ادارات دولتى 
شهر سرايت كرده و كانون سازمان تعاون روستايى، اداره 
پست و اداره دارايى نهاوند نيز دست به اعتصاب مى زنند.

 تظاهرات دانش آموزان و مردم نهاوند در 
آبان ماه57

در هفته اول آبان ماه سال 57 نهاوند شاهد تظاهرات 
و حضــور يكپارچه دانش آموزان در ســطح خيابان هاى 
شهر بوده است. آنان در دوم آبان ماه در اعالم همبستگى 
و محكوميت حوادث خونين همدان دست به تظاهراتى 
وســيع زدند كه در جريان همين تظاهرات نام خيابان 
اصلى و ميدان مركزى شهر كه پهلوى نام داشت به ياد 
6 شهيد گروه ابوذر كه 5 نفر از آنان دانش آموز بودند به 

«ابوذر» تغيير نام داد.
اين تظاهــرات و راهپيمايى هــاى خيابانى منجر به 
تعطيل شــدن مدارس، بازار و خســارت وارد شدن به 

مراكز و ساختمان هاى دولتى شد.
 نهاوند نماد مبارزه با ظلم و استبداد؛ پايين 

كشيدن مجسمه شاه.
پايين كشــيدن مجسمه شاه در شــهرهاى ايران ، 

براى نخســتين بار در نهاوند صورت گرفت كه نشانه ايى 
از جسارت و شجاعت و روحيه مبارزه طلبى مردم نهاوند 

با ظلم و استبداد است.
جريان بدين قرار است كه به دنبال كشتار وحشيانه 
دانشجويان دانشگاه تهران در 13 آبان ماه 57 ، دامنه آن 
به شهرستان ها كشيده شد و به دنبال اين حادثه مردم 
نهاوند نيز از صبح دوشنبه 15 آبان ماه مشغول تظاهرات 
در ســطح شــهر بودند. هنگامى كه جمعيت در مقابل 
حسينيه جوانان مشغول راهپيمايى بود ، حجت االسالم 
احمدوند براى آنان ســخنرانى پر شــورى كرد ، سپس 
مردم به ســمت ميدان مركزى شــهر كه مجسمه شاه 
در آنجا قرار داشــت حركت و شروع به پرتاب سنگ به 
سمت آن و پاســبان هاى محافظ كردند. پاسبان ها هم 
بــراى كنترل اوضاع چند تير هوايى شــليك كردند كه 
باعث خشم مردم شد و به سمت مجسمه هجوم آوردند 
و با كابل و تيرآهن مجسمه را پايين آوردند. به دنبال اين 
واقعه جمعيت با تكبير، صلوات ، هلهله، كف زدن و رقص 
و پايكوبى شروع به ابراز احساسات كردند. پايين كشيدن 
مجسمه شاه در نهاوند همزمان با روى كار آمدن دولت 

نظامى ازهارى بود.
8-به دنبال حوادث مشــهد و اعالم عزاى عمومى در 

روز 5 آذرماه توســط مراجــع ، در روزهاى 5،11 و 14 
آذرماه 57 بازار و مغازه هاى شهرستان نهاوند در اعتراض 

به رژيم به طور كامل تعطيل شد.
 تاسوعا و عاشوراى سال 57 در نهاوند.

در روز تاسوعاى ســال  57(19 آذر) در نهاوند تمام 
هيأت هاى عزادارى با تمام اعضا و دوســتداران خود در 
صحن ، محوطه و اطراف شاهزاده محمد(ع) جمع شدند 
كه يكــى از روحانيون (حجت االســالم احمد زمانيان) 
براى آنان ســخنرانى كرد و پس از پايان مراســم مردم 
به راهپيمايى در خيابان هاى اطراف و ســر دادن شعار 
پرداختند. در روز عاشورا 57 (20 آذر) نيز عالوه بر تمام 
روحانيون ، هيأت هاى عزادارى و مردم نهاوند ، بسيارى 
از روحانيون و مردم روســتاهاى حومه  نيز راهى نهاوند 
شده تا مراســم عزادارى را آنجا برگزار كنند. در نتيجه 
جمعيت بسيارى گردهم آمدند كه پس از پايان عزادارى 
به راهپيمايى در خيابان هاى نهاوند پرداخته و در نهايت 

در ميدان شاپور (دكتر شريعتى ) گرد هم آمدند.
 اعتراض ها و حوادث مهم دى ماه 57

در نهاوند 
بعد از حوادث خونين بيمارســتان شاهرضاى مشهد 
(امام رضا (ع)) و اعالم همبستگى جامعه پزشكى ايران، 
كادر پزشكى و درمانى نهاوند تصميم گرفتند در اعتراض 
بــه اين وقايع در 6 دى ماه 57 تظاهرات كنند. آنان قبال 
موافقت تلويحى شــهربانى را گرفتــه بودند، اما هنگام 
برگزارى مراســم برخى از مقامات انتظامى شهربانى با 

على سهرابى
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انجام تظاهرات مخالفت كردند. كادر پزشــكى نيز بدون 
توجه به اين مخالفت در بيمارســتان پهلوى (شــهيد 
حيدرى) تجمع كردند، اما محاصره شــديد بيمارستان 
مانع از خروج آنان شد. مردم نيز كه از اين وضع آگاهى 
داشتند جلوى مسجد جوانان شروع به راهپيمايى كردند 
كه در ميدان پهلوى (ابوذر)جمعيت با تيراندازى مأموران 
مواجه شدند كه بر اثر اين حادثه 2 نفر به نام هاى«حبيب 

سيف» و« زيور سلگى» به شهادت مى رسند.
روز بعد (7 دى) مردم خشــمگين بــا تظاهرات به 
تخريب برخى از موسســات دولتى و خصوصى ســر راه 
خود پرداختند و به منــزل تعدادى از مأموران انتظامى 
هــم هجوم بردنــد و تعدادى از اين منــازل را به آتش 
كشــيدند. در اين جريــان نيز جوانى به اســم «صمد 

سورى» به شهادت مى رسد.
در روز 8 دى مــاه مجددا مردم بــه دنبال تظاهرات 
پيشــين به خيابان هــا ريخته و براســاس گزارش هاى 
ساواك تا ساعت 13 آن روز به تظاهرات ادامه مى دهند 
كه در نتيجه آن شــخصى به نام «عليرضا بيوكانى» به 

شهادت مى رسد.
 ورود گارد ويژه به نهاوند.

به دنبال ناآرامى هاى اخير نهاوند ، رژيم مجبور شــد 
گروهــى از رنجرهاى پادگان نظامــى زنجان كه حدود 
60 نفر بودند را به فرماندهى شــخص سنگدلى به اسم 
حســينى ، با 2 هلى كوپتر نظامى روانــه نهاوند كنند. 
آنان به محض ورود به شــهر با خشــونتى تمام آغاز به 

ضرب و شتم مردم و تيراندازى به سوى آنها كردند.
اوضــاع ناگوار نهاوند در فاصله زمانى 5 تا 25 دى ماه 

موجب شــد تا «روحانيت تهران» در اعالميه اى كه در 
20 دى ماه 1357 منتشر كرده «ضمن تقبيح كشتارها و 
جنايت هاى فاجعه آميز و دردناك رژيم در شهرستان هاى 
مشــهد، كرمانشــاه، قزوين، نهاوند و... بــا خانواده هاى 
داغ ديده ابراز همدردى كند.» عالوه بر اين پرويز ظفرى 
نماينده نهاوند در مجلس شوراى ملى به همين خاطر در 
مسائل نخست در 10 دى ماه 57 تذكرنامه اى به رئيس 
مجلس داده و پس از آن در تذكرنامه اى ديگر از آن مقام 
خواســته تا هيأتى صاحب صالحيت براى بررسى دقيق 
حوادث ناگوار نهاوند روانــه آنجا كند و اقدامات الزم را 

انجام دهند.
 حمله مأموران به روستاى جهان آباد. 

روز 25 دى ماه گارد زنجان تحت فرماندهى حسينى 
براى دســتگيرى يكى از روحانيون مبارز انقالبى نهاوند 
(حجت االســالم على زمانيان از منسوبين حجت االسالم 
احمد زمانيان) وارد روســتاى جهان آباد مى شوند. مردم 
روستا نيز به مقاومت پرداخته و در مقابل آنان ايستادگى 
مى كنند و 18 نفر از آنان به شــدت مضروب مى شوند، 
ســپس آنان را در كاميون ريخته و به شــهربانى نهاوند 
مى برند و پس از شكنجه هاى بسيار آنان را بين كوهانى 
و جهان آباد بر روى برف ها رها مى كنند. با شــنيدن ناله 
مجروحان مردم به كمك آنان شتافته و به دليل ناامنى 

در نهاوند آنها را به بيمارستان مالير مى برند كه2 از آنان 
به نام هاى «نورخدا زمانيان» و «على كوچك زمانيان» بر 
اثر شدت ضربات وارد شده به شهادت مى رسند. به دنبال 
اين اقدامات انسان دوستانه علما و مردم مالير در كمك 
به آســيب ديدگان حادثه جهان آباد ، آيت ا... عليمراديان 

در نامه اى از آنان سپاسگزارى و قدردانى مى كند.
 ارسال اسلحه به نهاوند 

از جمله اقدامات صورت گرفته توســط انقالبيون در 
نهاوند ارســال تعداد زيادى اسلحه توسط حجت االسالم 
هــادى غفارى اســت، اين اقــدام موجــب دلگرمى و 

شور و شعف در مبارزان انقالبى نهاوند مى گردد.
 فرار شاه

به دنبال فرار شــاه در 26 دى ماه 57 ، مردم نهاوند 
در يك تظاهرات خيابانى ، خروج شاه را جشن مى گيرند 
كه اين مسأله با واكنش شديد مأموران رژيم و بخصوص 
گارد زنجان مواجه و مأموران براى جلوگيرى از تظاهرات 
مردم و گســترش آن شروع به تيراندازى به سوى مردم 

كردند كه در جريان آن چند نفر مجروح شدند.
 اربعين حسينى 

در جمعــه 29 دى ماه 57 مصــادف با چهلمين روز 
از واقعه كربــال ، مردم نهاوند و روســتاهاى اطراف كه 
تعدادشــان را بين 30 تا 50 هــزار نفر تخمين زد ه اند ، 
در سطح خيابان هاى شهر اقدام به انجام تظاهراتى آرام  

كردند كه تا ظهر ادامه داشت.
 كمك مردم كشور به نهاوند 

در دى مــاه 57 نهاوند به طور كامل به حالت تعطيل 
درآمــده بود و با توجه به اينكه هر روز صداى تيراندازى 
در آن به گوش مى رسيد و خانه ها، مغازه ها ، داروخانه ها 
و ساير اموال مردم توسط مأموران رژيم به آتش كشيده 
و يا غارت مى شــد ، بيشتر حالت يك شهر جنگ زده به 
خــود گرفته بود. با چنين وضعى و شــرايط بحرانى در 

نهاوند از طرق گوناگون ، مردم ايران به يارى شــتافته و 
در اقداماتى انسان دوستانه به آنان كمك كردند.

عمده تريــن هيأت كمك به نهاوند از ســوى آيت ا...   
طالقانى ، اعضاى كادر درمانى بيمارســتان لقمان الدوله 
تهــران و چند خبرنگار و حقوقــدان در 17 دى ماه 57 

عازم نهاوند شدند.
 هيأت اعزامى ديگرى از سوى كانون پرورش فكرى 
كــودكان و نوجوانان در 20 دى ماه 57 با مقاديرى دارو 
و ارزاق راهى نهاوند شــدند و در مورد وضعيت آن روز 
نهاوند گزارش داده " نهاوند بيش از هر چيز به پزشــك 

بيمارى هاى داخلى و عمومى نياز دارد".
هيأت ديگرى نيز از ســوى آيت ا... حسين رحمانى 
و مردم بيجار در 22 دى مــاه 57 حامل مقاديرى مواد 
غذايــى و دارو به نهاوند آمــده و در گزارش خود آورده 
اســت "بيماران نهاوند نياز فورى به كمك دارند ، ولى 
متأســفانه در اين شــهر دكتر نيست و مجروحين حال 

بسيار نارحت كننده اى دارند".
هيأتى نيز از سوى آيت ا... يحيى نورى كه متشكل از 
اعضاى گروه تعاون و همبستگى اسالمى بود روانه نهاوند 

شــدند كه مورد ضرب وشــتم گارد زنجان قرار گرفته و 
مجروح شدند.

در راستاى كمك به مردم نهاوند در روزهاى بحرانى 
دى 57 يك هيأت پزشــكى با مقــدارى دارو از طرف 
آيت ا... العظمى گلپايگانى براى معالجه مجروحان راهى 

نهاوند شدند. 
همچنين با كمك آيت ا... شاه آبادى2 كاميون ارزاق و 
جنس از قبيل شــير و نايلون و ساير امكانات مورد نياز 
مردم با همكارى شهيد حجت االسالم حيدرى به نهاوند 

ارسال شد.
به دنبال كمك هاى فوق آيت ا... عليمراديان از طرف 
مردم و جامعه روحانيت نهاوند تلگراف هاى تشكرآميزى 

ارسال  كردند.
 استقبال از امام خمينى(ره) در تهران.

به دنبال خبر بازگشت امام(ره)  به ميهن و ممانعت 
رژيم ، هيأتى متشــكل از 3 اتوبــوس از مردم نهاوند به 
سرپرســتى شهيدحجت االســالم حيدرى روانه تهران 

شدند تا در مراسم استقبال از امام(ره)  شركت كنند.
اين هيأت در تظاهرات روز 6 بهمن ماه 57 شــركت 
كرده اســت همچنين به دنبال ممانعــت رژيم از ورود 
امــام(ره)  راهپيمايى هاى عظيمى در نهاوند در اعتراض 

بدين موضوع برگزار شد.
 حوادث روزهاى مقارن با پيروزى انقالب  

بــه دنبال ورود امام خمينى(ره) به ميهن ، موجى از 
شعف وشادى مردم را فراگرفت. مغازه داران نهاوند پس از 
مدت ها تعطيلى ، محل هاى كسب خود را باز كردند. در 
روز جمعه 13 بهمن ماه مردم نهاوند و روستاهاى اطراف 
در راهپيمايــى عظيمى كه تعداد آنهــا بين 70 تا 80 
هزار تخمين زده مى شــد به حمايت از امام خمينى(ره) 
پرداختند و خواســتار برقرارى حكومت اسالمى شدند. 
پس از آن نيز تظاهرات هاى باشكوهى در حمايت از امام 

و حكومت اسالمى برگزار شد.
به دنبال پيــروزى انقالب تمام زندانيــان نهاوند به 
دستور شهيد حجت االسالم حيدرى آزاد شدند و ادارات 

و مراكزى همچون ژاندارمرى و شهربانى بدون هيچگونه 
مقاومتى تســليم و به صورت مسالمت آميزى به دست 

مردم افتادند.
با پيروزى انقالب اســالمى برگ زريــن ديگرى بر 
افتخارات نهاوند و مردم شــجاع و مبارزش افزوده شد و 

نهاوند زندگى جديدى را آغاز كرد.

منابع مورد استفاده: 
 1-زرينى حسين، نهاوند در انقالب ، تهران ، موسسه 
تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) وانقالب اسالمى ، چ 

اول. 1384.
اســناد انقالب اســالمى درباره نهاوند، تهران ، مركز 

اسناد انقالب اسالمى ، 1374  2-
  3-روزنامه اطالعات ، شــماره هاى مختلف از سال 

1342 تا 13573
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  پيروزى انقالب اســالمى اتفاق مهمى بود كه كشور 
را از اســتعمار آمريكا نجات داد و به خودكفايى و اقتدار 
در عرصه هاى مختلف رساند. امسال با عمل به دستورات 
ستاد مقابله كرونا، راهپيمايى به صورت خودرويى برگزار 

شد تا يوم ا... 22 بهمن ماه نيز گرامى داشته شود.
با وجود همه توطئه هاى دشــمنان، انقالب شــكوهمند 
اسالمى با عزت و اقتدار به مسير پرافتخار خود تا رسيدن 

به اهداف عاليه ادامه مى دهد.
دشــمنان انقالب اسالمى و در رأس آنها آمريكا كه منافع 
خود را از دســت  رفته مى ديدند بالفاصله بعد از انقالب با 
انواع توطئه ها و نيرنگ ها سعى در نابودى انقالب داشتند 
و با طراحى گسترده همچنان مشغول برنامه ريزى هستند.
زمانى صدام و سپس منافقين را به جان انقالب انداختند، 
پــس از آن فتنه هــاى مختلف طراحــى و تحريم هاى 
ظالمانه اى عليه كشــور اعمال شــد و در سال هاى اخير 
نيز داعش را باهدف ضربه زدن به انقالب اسالمى ايجاد، 

تجهيز و پشتيبانى كردند.
با اين  همه توطئه و دشــمنى ولى بــه يارى خدا انقالب 
اسالمى روزبه روز پيشرفت كرده و امروز با قدرت و در اوج 

عزت به مسير پرافتخار خود ادامه مى دهد.
در 42 ســالى كه از پيروزى انقالب اسالمى مى گذرد با 
وجــود تحريم هــا و تهديدها، پيشــرفت هاى بزرگى در 

عرصه هاى مختلف داشته ايم كه در دنيا كم  نظير است.
راه عبور از توطئه هاى دشــمنان و رمز پيروزى و تداوم 
حركت انقالب اســالمى در وحدت، عمل به فرمايشات 
امام راحل و مقام معظم رهبرى و ايســتادگى و مقاومت 

مردم است.
يوم ا... متفاوت در نهاوند

مراسم يوم ا... 22 بهمن ماه امسال به واسطه پيشگيرى از 
شيوع ويروس كرونا به شــيوه اى متفاوت و تماشايى در 
شهرستان نهاوند برگزار شد و مردم نهاوند در اين مراسم 

حضورى پرشور داشتند.
مردم حماسه ساز نهاوند در بهمن تماشايى امسال به صورت 
خودرويى مراسم سالگرد انقالب اسالمى را برگزار كردند 

و بار ديگر نشان دادند پايبند به انقالب اسالمى هستند.
اين مراســم با رعايت پروتكل هاى بهداشتى از ساعت 9 
صبح از مقابل فرماندارى شهرستان آغاز شد و  خودروها 
كه به پرچم مقدس ايران اســالمى منقش شده بودند به 

همراه موتورســوارانى كه پرچم را حمل مى كردند پس از 
عبور از خيابان هاى ســطح شهر جلوه اى خاص به مراسم 
امسال بخشيدند. خودروها و موتورسيكلت ها پس از عبور 
از خيابان هاى ســطح شــهر به ميدان امام خمينى(ره) و 
سپس ميدان ابوذر و درنهايت براى تجديدپيمان با شهدا 

در مسير گلزار شهداى شهرستان حركت كردند.
حجت االسالم  عباسعلى مغيثى
امام جمعه نهاوند

رساند خودکفایی  به  را  اسالمی  ایران  انقالب،  پیروزی 

  مديرجهاد كشاورزى نهاوند از وجود 17/5 هكتار 
گلخانه در شهرستان خبر داد. كريم حاج باباعلى گفت: از 
ابتــداى آغاز فعاليت هاى گلخانه اى در نهاوند كمتر از 4 
هكتار گلخانه در اين شهرســتان وجود داشت كه امروز 
اين ميزان به 15 و نيم هكتار گلخانه فعال رسيده است.

وى افزود: عالوه بر اين ميزان، در حال حاضر شهرك 
بزرگ علمدار به مساحت بيش از 14ونيم هكتار است كه 
تاكنون 2 قطعه از 14 قطعه آن به بهره بردارى رسيده و 

مابقى تا چند ماه آينده مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.
مديرجهاد كشاورزى نهاوند گفت: در دهه فجر يكى 
از مدرن ترين گلخانه هاى هيدروپونيك غرب كشــور به 
مساحت 2 هكتار و با 33 ميليارد تومان مورد بهره بردارى 
قرار گرفت كه محصول فلفل دلمه اى آن به كشور روسيه 

صادر مى شود.
وى با بيان اينكه فــاز دوم اين واحد بزرگ توليدى 
در ارديبهشــت ماه ســال آينده به بهره بردارى مى رسد 
بيان كرد: با افتتاح اين واحد توليدى عالوه بر اشتغال زايى 

براى37 نفر ارز صادراتى وارد كشور مى شود.
حاج باباعلى اجراى سيستم هاى مكانيزه آبيارى را به 
عنوان يكى از عوامل صرفه جويى در مصرف آب ذكر كرد 
و افزود: از مجموع 19 هزار اراضى قابل تبديل به آبيارى 
تحت فشار در اين شهرســتان، بيش از 12 هزار هكتار 

تحت پوشــش قرار گرفته كه براى مابقى نيز در صورت 
ايجاد شرايط الزم اين طرح به اجرا در مى آيد. 

وى ساماندهى نهر شعبان را از جمله مطالبات ديرينه 
كشاورزان اين شهرستان عنوان كرد و گفت: با پيگيرى ها 
100 ميليــارد تومان اختصاص يافته كــه با اجراى آن 
بســيارى از كانال هاى سنتى به سيمانى تبديل شده و 
در نتيجه راندمان مصرف آب 70 درصد افزايش مى بايد.

توليد ساالنه 2600 تن
ماهى سردآبى و گرمابى در نهاوند 

حــاج باباعلى افزود: شهرســتان نهاونــد به عنوان 
نخستين شهر شيالتى غيرساحلى در كشور از ظرفيت 
بااليى در توليد ماهى قزل آال برخوردار است و مى تواند 

بسيارى از نيازهاى منطقه غرب كشور را تأمين كند.
وى با بيان اينكه نهاوند يكى از مراكز اصلى پرورش 
ماهى چشــم زده در كشور است كه بخش مهمى از نياز 
مراكز پرورش ماهى در مناطق مختلف را تأمين مى كند، 
گفت: تاكنون به دليل بيمارى «وى. اچ. اس» ورود تخم 

ماهى چشم زده در اين شهرستان راكد بود.
مدير جهاد كشــاورزى نهاوند بيان كرد: با توجه به 
وجود بيمارى «وى. اچ. اس» در چند ســال گذشته كه 
باعث تعطيلى بســيارى از واحدهاى پرورش ماهى اين 
شهرستان شد توليد تخم ماهى چشم زده نيز تعطيل شد 

و در حال حاضر به دنبال راه اندازى آن در آينده نزديك با 
ظرفيت ساالنه 300 هزار تن هستيم كه مراحل اجرايى 

شدن اين كار نيز در حال انجام است.
وى با بيان اينكه نهاوند از ظرفيت بااليى براى توليد 
تخم ماهى چشــم زده برخوردار اســت؛ گفت: تا قبل از 
شيوع بيمارى بيشترين توليد كشور در اين زمينه مربوط 
به نهاوند بود كه با راه اندازى مجدد توليد آن مى توان رقم 
300 هزار تن توليد ساالنه را به بيش از 500 هزار تن و 
بيشتر رساند. حاج باباعلى با اشاره به اينكه با اين ميزان 
توليد 50 درصد نياز كشــور به ماهى چشم زده از طريق 
نهاوند تأمين مى شود كه براى اين كار نيازمند حمايت 
مسئولين هستيم افزود: در حال حاضر در اين شهرستان 
70 مركز پرورش ماهيان ســردابى و گرمابى وجود دارد 
كه ساالنه 2 هزار و 500 تن ماهى سردابى قزل آال و 100 

تن ماهى گرمابى آمور توليد مى كند.

است فعال  نھاوند  در  گلخانه  ھکتار   ١٧/٥

پرژه هاى  قابل افتتاح  مديريت جهاد كشاورزى استان همدان (شهرستان نهاوند) در  دهه فجر سال 1399 / (ارقام به  ميليون  ريال)
افتتاح/
كلنگ زنى مالك جمع 

اعتبارات
اعتبارات 
دولتى

تسهيالت 
بانكى

آورده 
متقاضى واحد كار حجم كار ميران 

اشتغال زايى
تعداد روستاى 

بهره مند
تعداد خانوار 
بهره مند

سال 
آغاز

نام 
روستا رديف پروژه

آقاى عليرضا  افتتاح
كاظمى 450000 - 150000 300000 مترمربع 40000 50 كل شهرستان 10خانوار 1398 قشالق 

باباپيره
گلخانه 

هيدروپونيك  1

افتتاح 
فاز 2

  آقاى ولى 
12000 كيانى - 10000 2000 مترمربع 5500 4نفر يك 2خانوار 1397 باروداب گلخانه  

پلى كربنات 2

افتتاح آقايان ترابى 
-خيشه 28500 - 8500 20000 تن 1000 10نفر كل شهرستان 10 خانوار 93 شهرك 

صنعتى
سردخانه 
پارس 3

افتتاح آقاى اسماعيل  
خزايى 12000 - 9600 2400 رًاس 200 2نفر يك 2 خانوار 97 خم 

خسرو
گوسفند 
داشتى 4

افتتاح
آقاى 

محمدحسن  
كارى

9800 - - 9800 رًاس 200 4نفر يك 5خانوار 97 حومه 
برزول بره پروارى 5

512300 178100 334200 جمع  5 طرح
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  فرماندار نهاوند در جمع رســانه هاى شهرســتان به 
مناسبت چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و 

دهه فجر به اعالم برنامه هاى شهرستان پرداخت.
مــراد ناصرى به عنوان ســخنران پيــش از خطبه هاى 
نمازجمعه در نهاوند به تشريح عملكرد دولت و نظام براى 
مــردم پرداخت و آنها را از آخرين خدمات ارائه شــده و 
برنامه هاى  در دست اجرا تا پايان دولت، دغدغه ها و اهداف 

آگاه كرد.
وى عالوه بر تأكيد بر اينكه مديران شهرســتان خدمات 
دولت را اطالع رسانى كنند، مديران دستگاه ها را موظف به 
ارائه گزارش كار و خدمات دولت و نظام به مردم از طريق 

رسانه هاى شهرستان دانست.
ناصرى گفت: معتقدم مديرانم در شهرستان فعاليت هاى 
خوبى داشته و به توانمندى آنها ايمان دارم و برخى از آنها 

به مراتب شايسته جايگاه باالترى هستند.
وى افــزود: در دهه مبارك فجر افتتاح يــا بهره بردارى و 
كلنگ زنى  67 پروژه در شهرستان انجام شد كه اين شاخص 

و سندى براى در مسير توسعه بودن شهرستان است.
به گفته ناصرى اين تعــداد پروژه  با ارزش  301ميليارد 

تومان و اشتغال زايى 875 نفر خواهد بود.
وى افزود: از اين تعداد پــروژه در حوزه صنعت 2پروژه ، 
عمران شهرى و روســتايى 16پروژه با 21ميليارد ، يك 
پروژه هم با اعتبار 150ميليارد تومان به عنوان نخستين 
طرح اقدام ملى مسكن 364 واحدى  در كشور در نهاوند 

كلنگ زنى شد.
به گفته ناصرى در حوزه گردشــگرى 6پــروژه افتتاح و 
كلنگ زنى شــد  و در ســاير حوزه ها همچنين در بخش 
خدمات و بهداشت بهره بردارى از 31 پروژه با اعتبارى بالغ 
بر 216ميليارد و 500ميليون تومان و كلنگ زنى 6پروژه 

هم انجام شده است.
وى بيــان كرد:  در شهرســتان و در حــوزه راه ها و 
عمران شهرســتان اقدامات و پروژه هــاى بزرگى در 
حال برگزارى است كه على رغم دست خالى و تعهدى 
بودن پروژه تعطيل نشــد و اغلب هم پيشــرفت قابل 

توجهى را دارد.
ناصرى در بخش ديگرى گفت: انقالب اسالمى يك امانت 
اســت و تا به امروز هم نسل به نسل محافظت و منتقل 
شــده است و پس از اين هم همينطور خواهد بود با اين 
تفاوت كه هر ســال باشــكوه تر از گذشته بزرگ داشته 

خواهد شد.

وى بــا بيان اينكه دوران كرونا محدوديت هايى داشــت 
و شــرايطى را بــه وجــود آورد كه به تبع ســختى و 
دشــوارى هاى خودش را به همراه داشــت، بيان كرد:  
بخش بهداشــت ودرمان در اين مدت تقويت شــد و از 
جمله آن 13پزشــك به شهرستان دعوت و آغاز به كار 
كردند و به بيمارســتان ها و مراكز درمانى شهرستان با 

تالش دولت خدمتگذار به برخــى تجهيزات و امكانات 
موردنياز مجهز شد.

ناصرى گفت: اين شــرايط به اين معناست كه كرونا يك 
تهديد بــود و ما به كمك همه مســئوالن و مردم آن را 
به فرصتى شاخص تبديل كرديم و اجازه نداديم در ارائه 

خدمات به مردم خدشه ايجاد كند.

فرماندار در جمع رسانه ها اعالم كرد

تومانی ۳۰۱میلیارد  ۶۷پروژه 
یازدھم دولت  فجرانه  آخرین 

نھاوند برای 

اعتبارات هزينه شده پروژه هاى عمرانى افتتاح شده
در دهه مبارك فجر سال 1399 شهرستان نهاوند

اعتبار (ميليون ريال)تعداد پروژه 
581479163

اعتبارات مورد نياز پروژه هاى عمرانى كلنگ زنى در دهه مبارك فجر  سال 1399 شهرستان نهاوند
اعتبار (ميليون ريال)تعداد پروژه 

91530582
مجموع اعتبارات هزينه شده و مورد نياز پروژه هاى عمرانى در دهه مبارك فجر سال 1399 

شهرستان نهاوند 
اعتبار (ميليون ريال)تعداد پروژه 

673009745
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شھبازی تعامل  نتیجه  شھرستان  توسعه 
  بهداشت و درمان: 

1ـ تحويل يك دســتگاه «ســى. تى. اســكن» مدرن 
زيمنس به بيمارستان شهيد قدوسى .

2ـ جذب 4 ميليارد تومان براى بيمارستان عليمراديان.
3ـتحويــل يــك دســتگاه آمبوالنــس بــه شــبكه 

بهداشت ودرمان شهرستان. 
4ـتخصيص يك دستگاه آمبوالنس به درمانگاه ساخته 

شده توسط بنياد  علوى در شهر فيروزان.
5ـتعيين تكليــف وضعيت مركز جامع ســالمت شــهر 

فيروزان و تجهيز اين مركز بهداشتى.  

  صنعت و معدن. 
 اخذ موافقت احداث پتروشــيمى پلى پروپيلن غرب 

كشور در نهاوند".
 طرح بزرگ فرآورى سنگ دولوميت كلسينه نهاوند 
(فــاز اول اين پــروژه طبق زمان بندى با اشــتغالزايى 
مستقيم 100 نفر به بهره بردارى رسيده ، ارديبهشت ماه 

.( 1400
 احــداث كارخانه فرآورى آهــك از معادن كربنات 
نهاوند (با ســرمايه گذارى 200 ميليارد تومانى، پس از 
انجــام مطالعات اوليه و انجــام كار هاى ادارى عمليات 

اجرايى و  تجهيز كارگاه بزودى آغاز مى شود.)
 پيگيرى احداث كارخانه MDF، نئوپان و پاركت .

 احــداث كارخانه MDF، نئوپــان و پاركت (كاغذ 
سراميكى) باعث افزايش سطح زيركشت صنوبر. 

  ميراث فرهنگى وگردشگرى : 
1ـ تخصيص و تأمين اعتبار الزم براى اتمام كاوش هاى 
در حال انجام در منطقه دوخواهران نهاوند در خصوص 

معبد الئوديسه.
2ـ هماهنگى الزم با شوراى عالى معمارى و شهرسازى 
در جهت رفع موانع و محدوديت هاى ساخت وســاز در 
منطقه  دوخواهران و حداكثر مساعدت در اين زمينه ( 
براى رفع شرايط موجود كه شكايت هاى فراوان ساكنان 

منطقه دوخواهران و پاى قلعه ) .
3ـ تملك خانه  تاريخى صمصام.

4ـ مطالعه  بافت تاريخى شهر نهاوند.
5ـ مرّمت بناهاى واجد ارزش در بافت تاريخى نهاوند.
6ـ دعوت از سفير يونان و بازديد از معبد الئوديسه .

7ـ تأميــن بخشــى از زيرســاخت هاى  منطقه نمونه  
گردشگرى بام نهاوند.

  راه وشهرسازى در حوزه راه هاى شهرستان 
1ـ تأمين اعتبار 4خطــه كردن جاده نهاوند-فيروزان-
كرمانشــاه از طريق بانك سپه و اســتفاده از امتيازات 

تبصره56 در اين پروژه .
2- تخصيــص 20 ميليــارد تومــان اعتبــار بــراى 

تكميل4خطه محور نهاوند - آورزمان-مالير.
3-اختصــاص مبلغ 50 ميليارد ريال روكش آســفالت 

محور نهاوند-بروجرد.
4-اختصــاص مبلغ 50 ميليارد ريال روكش آســفالت 

محور نهاوند-كرمانشاه.
5- عمليات نصب نيوجرسى  محور نهاوند - فيروزان - 

كرمانشاه با اعتبار 70 ميليارد ريال. 
6-احــداث پُل ارتباطــى ميان روســتاهاى رودبارى-

هادى آباد كمتر از 3ماه كه بر اثر ســيل ســال ها قبل 
تخريب شده بود.

7-درخواســت از وزيــر راه درخصــوص تســريع در 
اجراى خط آنتنى راه آهن نهاوند و ايســتگاه شــهرك 
شــهيدحيدرى كه پس ازكلنگ زنى در سال هاى قبل 

عمال پيشرفت ملموسى نداشته است.
كمربندى  آسفالت  روكش  8-پيگيرى 
شــهرهاى نهاوند و فيروزان و تجهيز و 
تأمين ماشين آالت راهدارى شهرستان.

9- پيگيرى تسريع در اجراى عمليات 
4خطه كردن محور نهاوند-گيان كه به 
دليل تأخير زياد در تأمين اعتبارات و 

نيمه كاره رها شده است . 
10- پيگيــرى در خصــوص اصــالح 
وضعيت جــاده دهفولـ برزول و نصب 

نيوجرسى در گردنه برزول. 
خطه  عمليــات  اجراى  11ـپيگيــرى 
كردن برزول ـفارســبان كه اين پروژه 

نيز به دليل عدم تخصيص مناسب اعتبارات پيشرفتى 
نداشته است.

12ـ پيگيرى تسريع در روند آسفالت راه هاى روستايى 
شهرستان نهاوند.

  جهادكشاورزى   
1 ـ پيگيــرى تأمين اعتبــار مــاده 56 بتن ريزى نهر 
شعبان و ساير انهار فرعى سنتى شهرستان در جلسه با 

مديرعامل بانك كشاورزى.
2ـ پيگيرى طرح افزايش ســطح زيركشــت صنوبر در 
شهرســتان نهاوند و مذاكره با ســرمايه گذار كارخانه 

MDF، نئوپان و پاركت.

3ـ صدور مجوز طرح دامدارى  6000 رأســى شســتا 
در نهاوند. 

4ـ ديــدار بــا مديرعامل خدمات حمايتى كشــاورزى 
در تأميــن 1000 تن كود اوره موردنياز كشــاورزان و 

باغداران نهاوندى.

5- پيگيرى صدور مجوز طرح دامدارى 2000 رأســى 
و اعالم آمادگى ســرمايه گذارى ســتاد اجرايى در اين 

پروژه. 
6- پيگيرى ثبــت برند و فرآورى گياهــان دارويى از 

جمله گشنيز نهاوند.
7- پيگيرى برند ســارى عســل نهاوند خصوصا عسل 

گشنيز نهاوند.
8- نشست مشترك با مديران جهاد كشاورزى استان و 
شهرستان در رابطه با توسعه صنايع تبديلى كشاورزى 

و صنايع روستايى.

  ديدار با مسئوالن ارشد كشور 
 ديدار بــا رئيس قوه قضاييه در درخواســت احداث 
ساختمان جديد اداره ثبت نهاوند، انتقال زندان نهاوند 

به خارج از شهر و.. 
 ديــدار بــا وزيــر تعــاون، كار و 
رفــاه اجتماعــى در رابطــه تأمين 
اعتبــار مجموعه ورزشــى كارگران 
در  شستا  سرمايه گذارى  شهرستان، 
كارخانه  منيزيم و معدن دولوميت و 

مشكالت معيشتى جامعه كارگرى.
 ديدار با رئيس بنياد مســتضعفان 
در زمينه رفع محروميت ها و استفاده 
از ظرفيت هــاى ســرمايه گذارى در 

شهرستان نهاوند. 
دانشــگاه  رياســت  بــا  ديــدار   
فنى وحرفــه اى كشــور در ارتباط با 
افزايش تعــداد هيأت علمى و جذب 

نيروى انسانى ادارى اين دانشگاه و توسعه دانشگاه.
 ديدار با مديرعامل بانك هاى؛ رفاه، ملت، كشاورزى، 
سپه، تجارت، صادرات و شــهر جهت حل مشكالت و 
معضالت بنگاه هاى توليــدى و صنايع تبديلى و تحقق 

وعده اشتغال در شهرستان .
 ديــدار با معاون بانك مركزى در خصوص تأمين ارز 

موردنياز طرح هاى توسعه صنعتى شهرستان نهاوند.
 ديــدار با دكتــر ســتارى معــاون علمى وفناورى 
رئيس جمهور و تخصيــص مبلغ 4 ميليارد تومان براى 

توسعه مركز نوآورى نهاوند.
 ديدار با وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى در خصوص 
كاوش در معبد الئوديســه و تعيين تكليف ساخت وساز 

در منطقه دوخواهران و تملك خانه صمصام.
 ديدار با وزير كشــور براى حل مشــكالت اساســى 
شهرستان و تأمين مبلغ 5/39ميليارد به شهردارى ها و 

بخشدارى هاى 4گانه شهرستان. 
 ديدار با رئيس ســازمان بهزيستى كشور در پيگيرى 

  عليرضا شهبازى نماينده نهاوند در مجلس يازدهم، پيش از آغاز به كار رسمى مجلس كارش را از همان چند هفته پس از انتخابات اعالم و تأييد نتايج، آغاز كرد.
شهبازى دايره تعامالتش وسيع است، ارتباط گيرى قوى و گسترده اى با مقامات و دستگاه هايى كه ورودشان توسعه را به شهرستان پيوند خواهد داد دارد.

مبناى ارتباط گيرى و تعامل او بيشتر در بخش خصوصى و تالش براى راه اندازى سرمايه گذارى آن هم با مشاركت اين  بخش و ايجاد شرايط اشتغال و توليد شكل گرفته 
است. تالش براى فعال شدن پروژه هايى كه بى اعتبارى نبض شان را به شماره انداخته و جذب شركت هاى سرمايه گذارى مثل شستا و باز كردن پاى نهادهايى چون ستاد 

فرمان حضرت امام (ره) و... از جمله اقدامات و برنامه هاى شهبازى در 7ماهه حضور رسمى او در صدارت كرسى مجلس يازدهم در نهاوند ديده مى شود.
بخش بهداشت ودرمان شهرستان هم از جمله مواردى است كه حوزه تجهيزاتش در چند وقت اخير رونق گرفته است و از آن جمله هم مى توان به توسعه راه هاى ارتباطى 

و تالش براى اخذ اعتبارات مورد نياز  و توجه به بخش كشاورزى را به عنوان مهمترين اين اقدامات عنوان كرد.
اما آنچه به عنوان شرح اقدامات و عملكرد نماينده نهاوند در مجلس عنوان شده است در چند بخش تعريف و خالصه شده است.

توسعه راه هاى 
ارتباطى و تالش 

براى اخذ اعتبارات 
مورد نياز و توجه 
به بخش كشاورزى 

از جمله مهمترين 
اقدامات وى است.
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مشكالت مددجويان، ايجاد زمينه اشتغال معلوالن و تأمين مسكن براى خانواده هاى 
با 2 معلول.

 ديدار با مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعــى در ارتقاى درمانگاه تأمين اجتماعى 
نهاوند و 2 شيفته شــدن با حضور پزشكان متخصص، اضافه كردن سهميه كارگران 

ساختمانى و... 
 ديدار با معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شــهيد در خصوص پيگيرى مشكالت 
خانواده هاى معظم شهدا، كمك به هزينه مرمت منازل مستهلك، برقرارى مستمرى 

جانبازان و افزايش تسهيالت اعطايى به خانواده هاى ايثارگر. 
 ديدار با مســئوالن ســتاد اجرايى فرمان حضرت امــام (ره) در اختصاص چندين 
محموله بســته هاى كمك معيشتى كه به شهرستان اختصاص يافت و ميان گروه هاى 

هدف توزيع شد.
 ديدار با دبير ســتاد مبارزه با موادمخدر كشور در خصوص تأمين اعتبار براى مركز 

كار و صيانت و ســهميه موادمخدر براى كارخانه داروهاى گياهى نهاوند و تخصيص 
5/3ميليارد تومان براى پذيرش مددجو در بهمن ماه .

 ديدار با وزير فرهنگ وارشاد اسالمى در لزوم حمايت از فعاليت گروه هاى فرهنگى 
و هنرى، بيمه تكميلى هنرمندان و تقويت زيرساخت هاى فرهنگى.

 ديدار با مديرعامل فوالد مباركه و فعاالن معدنى بخش خصوصى در سرمايه گذارى 
در معادن دولوميت و كربنات كلسيم نهاوند. 
 ديدار با وزير ارتباطات وفناورى اطالعات .

 ديدار با وزير راه وشهرسازى در تسريع در اجراى پروژه هاى زيرساختى شهرستان.

 ديدار با معاون وزير نيرو در تأمين آب صنعتى مورد نياز صنايع جديد شهرستان.

  آموزش عالى
1-افتتاح دفتر ارتباط با صنعت در  دانشكده فنى حاج حشمت. 

2-تشكيل دبيرخانه دائمى طرح هاى نوآورانه ادارات شهرستان در دفتر نماينده.
3-اختصاص 4 ميليارد تومان بودجه جهت تجهيز مركز نوآورى. 

4-افتتاح پژوهشگاه و آزمايشگاه عسل.

  ورزش 
 تكميل استخر ورزشى شهرك طالقانى (به مبلغ 5 ميليارد تومان). 

 چمن مصنوعى ورزشگاه شهيد سليمانيان نهاوند (به مبلغ 2 ميليارد تومان).
 پيگيرى تجهيز، نوسازى و بازسازى اماكن ورزشى شهرستان نهاوند.

  آموزش وپرورش 
 كلنگ زنى احداث يك باب آموزشگاه 12كالسه خيرساز با مشاركت عليرضا شهبازى 
نماينده مردم نهاوند از محل دريافتى حقوق و مزاياى خود از مجلس شوراى اسالمى. 

 كلنگ زنى احداث 10 مدرسه در بخش هاى 4گانه شهرستان به همت بنياد بركت. 
 كلنگ زنى احداث  مدرســه 12 كالســه فيروزان (به همت خيرين شركت عظام 

خودرو از جامعه خيرين مدرسه ساز كشور ). 
 كلنگ زنى احداث مدرسه 6 كالسه رزينى ( به همت شركت عظام از اعضاى جامعه 

خيرين مدرسه ساز كشور)

  بنياد مسكن و آب وفاضالب 
  تأمين اعتبار مورد نياز پروژه هاى روستايى شهرستان نهاوند با تخصيص مبلغ 10 
ميليارد ريال براى شــروع و يا ادامه پروژه ها در روستاهاى هدف: چم كبود، محموديه 

(بخش خزل) بديع الزمان، خيرقلى (بخش مركزى).

  آب وفاضالب شهرستان؛
1- مجتمع آب رســاني روســتاهاى چغاصراحى و دارياب، محمودوند، دارسيبه، زاپن 

(بخش خزل) و روستاهايى وشت، بانسره (بخش مركزى).

  شهرداى ها و بخشدارى ها در پيگيرى ها با وزير كشور 
 اختصاص مبلغ موردنظر براى شهردارى نهاوند در 6 حوزه مجموعا 20ميليارد تومان.

 جذب12 ميليارد تومان براى شهردارى هاى شهرستان.
 در حوزه بخش ها مجموعا 7 ميليارد و 500 ميليون تومان.

  نيرو 
 پايان تعطيلى پروژه سد گرين نهاوند با ماده 56

ســد گرين پروژه اى با اعتبار 14 ميليارد تومان و فقط اختصاص 4ميليارد تومان به 
علت كمبود اعتبار تعطيل شده بود با استفاده از ظرفيت ماده 56 و برگزارى جلسات 
متعدد با مديران 3 بانك كشاورزى، صادرات و تجارت از طريق كنسرسيومى ( بانك 
كشــاورزى 40 درصد و 2بانــك ديگر هر كدام 30 درصــد) و اختصاص مبلغ 337 

ميليارد تومان در مجموع تأمين اعتبار شد

  توانير 
 اخذ مجوز احداث نيروگاه خورشــيدى برق 15 هكتارى در روســتاى عبدالملكى با 

توليد 10مگاوات برق.
 احداث پست برق فشار قوى 63/230 كيلوولت نهاوند. 

 تسريع در اجراى پروژه پست برق فشار قوى 20/63 كيلوولت نهاوند 3 و نهاوند 4. 
 تخصيص يك دســتگاه ديزل ژنراتور  200KVA براى استفاده در شرايط بحرانى 

شهرستان.
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  شهردارى كه بدون حواشى كار كرد ، فرصت و نعمتى 
بود براى شــوراى نهاوند تا دور پنجــم را به دور از تنش و 

فرصت سوزى از سر بگذرانند.
محمد حسين پور در مدت فعاليتش خدمات قابل توجهى 
را براى مديريت شــهرى در نهاوند استارت زد 10پروژه  
بزرگى كه عالوه بر تحول در ســيماى شهرى و كيفيت 
خدمات در نهاوند ، بلكه بازتاب آن سبب شد تا به عنوان 
يك مطالبه از جانب شــهرها و استان هاى اطراف با توجه 
به داشته هاى شان به عنوان يك مطالبه از مديريت شهرى 

مطرح شود!
وى در حــوزه مديريــت نقاط قوت خوبــى دارد، كه 

توانسته است شعله  آن همه حواشى و فرصت سوزى را از 
متن مديريت شهرى خاموش كند و همه انرژى و فرصتش 
را براى اجراى پروژه هاى بزرگ و قابل توجهى كه سال ها 
وقت و تجربه نياز بود تا به مرحله اجرا برسد، همزمان آغاز 

و اغلب را هم به پايان برساند.
يك نمونه شــاخص از جســارت و ريســك پذيرى 
حسين پور در مديريت شــهرى اش اجراى پروژه هايى از 
جمله ســاماندهى بام نهاوند و متولد كردن يك موقعيت 
خاص گردشگرى از اين فرصت بكر است كه پيش از اين 
شهردارى و شورا سال ها اندر خم تأمين آب براى درختان 

بام بوده و هر بار ُمَسكن مقطعى تجويز مى كردند اما حاال 
يك چشــم انداز فوق العاده را مى توانيد با هرآنچه ابتكار و 
ايده قابل توجه اســت ، مى توانيد گرين هميشه برفى و 
افق دلچسب شــهر زيباى نهاوند را از همين موقعيت به 

تماشا بنشينيد.
ديگــر پروژه پياده راه بود كه 10ســالى از تصويب آن 
مى گذشت اما هيچ مديرى شهرى در اين سال ها كلنگ 

جسارت و استارت آن را برزمين نزد.
آنچه مى بينيــد يك گزارش تصويــرى از مهمترين 

اقدامات شهردارى نهاوند است.

حسين پور از تالش براى نهاوند زيبا مى گويد

پویا شھرداری 
۱۰ پروژه  با 
شاخص

احداث زمين چمن مصنوعى زنده ياد داريوش جهانيان
با همكارى خير در پروژه چهارباغ با اعتبارى بالغ بر 3 ميليارد ريال و پيشرفت فيزيكى 100 درصد
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عملكرد عمران تا انتهاى بهمن 99
مبلغ  حجم عمليات واحد شرح عمليات رديف

             9,522,000,000           2,576 مترمربع پياده روسازى معابر سطح شهر 1
          12,000,000,000           6,000 متر جدولگذارى درمعابر سطح شهر 2
          37,632,000,000         53,760 مترمربع زيرسازى وآسفالت معابر سطح شهر 3
          11,000,000,000         15,500 مترمربع تكميل پارك نوارى چهارباغ 4
          26,000,000,000       100,000 مترمربع ساماندهى تپه تفريحى توريستى ابوذر 5
          20,000,000,000                    3 كيلومتر اصالح وساماندهى مسيل شهر 6

         21,560 عدد توليد انواع جدول 7
         93,000 عدد توليد انواع كفپوش 8
           3,960 عدد توليد سنگ درپوش قبر 9
               198 عدد توليد دال بتنى 10
           6,720 تن توليد آسفالت 11

                685,000,000           1,400 مترمربع آسفالت مسير دوچرخه سوارى چهارباغ 12
                680,000,000           1,100 مترمربع زيرسازى وآسفالت باغ بهشت 13
             2,700,000,000           1,300 متر جدولگذارى شهرك شهيد حيدرى 14

                325,000,000         13,000 مترمربع برش آسفالت بادستگاه ويرتگن  15
          11,000,000,000           3,600 متر مربع اجراى كف پوش بام نهاوند 16

             3,500,000,000               200 مترمربع تكميل سينماى تابستانه 17
          22,000,000,000           4,500 متر مربع اجراى عمليات پياده راه سعدى 18

             5,000,000,000               300 متر مربع تكميل  آبنماى كف خشك چهارباغ  19
             3,000,000,000               900 متر مربع كوهبرى و ساماندهى ورودى شهرك نيروى انتظامى 20
             1,900,000,000               600 متر اجراى ونصب نرده دور استخر بام 21
             3,500,000,000           2,750 عدد ساخت قبور پيش ساخته در باغ بهشت 22
             3,000,000,000               800 مترمربع ساخت زمين فوتبال و اجراى چمن مصنوعى 23
             1,500,000,000               800 مترمربع ساخت زمين فوتبال ساحلى 24

3000000000 7000 مترمكعب ايجادراه دسترسى و كوهبرى معدن كارخانه اسفالت 25

احداث پروژه چهارباغ با پيشرفت فيزيكى 90 درصد با اعتبارى بالغ بر 50 ميليارد ريال
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طرح هادى
وى افزود: در حوزه اجراى طرح هاى هادى، اين بنياد 
تاكنون فاز اول بهسازى 94 روستا را با اعتبارى بالغ بر62 
ميليارد تومان به انجام رسانده كه 58 روستاى آن به اتمام 

و به بهره بردارى رسيده و 36روستا در دست اقدام است.
همچنين فاز دوم بهســازى13 روستا نيز توسط اين 

بنياد انجام و به بهره بردارى رسيده است. 
30درصد اعتبارات استان براى جبران خسارت 

سيل نهاوند
عليرضا نســارى بيــان كرد: در ســال جارى از محل 
اعتبارات ملى ناشــى از خسارت سيل و بارندگى 98  كه 
9 ميليارد تومان اعتبار مصوب با تخصيص صددرصد به 
14 پروژه ديواره ســازى مســيل و كانال سنگى و اجراى 
آســفالت و بهســازى تخصيص داده شــده بود (معادل 
30 درصد كل اعتبار ملى اســتان)، خوشبختانه عمليات 
اجرايــى اين پروژه ها با برنامه ريزى انجام گرفته و مطابق 
برنامه زمان بندى رو به اتمام بوده و به طور ميانگين داراى 

پيشرفت فيزيكى 90 درصد هستند.
يك ميليارد تخصيص پيگيرى نماينده

وى گفت: بــه منظور تكميل 5 پروژه نيز مجددا يك 
ميليارد تومان با  ارائه مستندات  توسط اين بنياد پيگيرى 
و از محــل اعتبــارات ملى تخصيــص و در مرحله ابالغ 
است. اجراى آسفالت معابر فاز اول و يا دوم 14روستا در 
سال جارى انجام گرفته است. ميزان تناژ آسفالت مصرفى 
در اين پروژه ها بالغ بر 11700تن بوده و ســطح اجرايى 
آسفالت نيز بالغ بر84000 مترمربع بوده است. همچنين 
امور اجرايى و ماشين آالت عمرانى اين بنياد در سال جارى 
عمليات خاكى و زيرسازى معابر 34 روستا را با مساحت 
زيرسازى شده بالغ بر 236هزار مترمربع به اتمام رسانده 

است.
نسارى افزود: به منظور ادامه فرايند بهسازى  روستاها 
از محل اعتبارات اســتانى بالغ بر 3 ميليارد تومان اعتبار 
مصوب منظور شده كه تاكنون با تخصيص 30 درصدى 
به اين پروژه ها، انتخاب پيمانــكار و انعقاد قرارداد و آغاز 
عمليات اجرايى آنها با مســاعد شــدن شرايط جوى در 

دستور كار قرار دارد.
شاخص ها در نهاوند باالتر از ميانگين كشورى

 وى افزود: در حوزه نوســازى و مقاوم ســازى مسكن 
روستايى نيز  تاكنون 17هزار و 700 متقاضى به منظور 
اخذ تسهيالت نوســازى به بانك هاى عامل معرفى شده 
كه تاكنون عمليات ساخت 16هزار و 850 واحد به اتمام 

رسيده و پايان كار خود را دريافت كرده اند.
گفتنى اســت ، اعتبار پرداختى به متقاضيان در اين 
حوزه از ســال 84 تاكنون بالغ بــر 220 ميليارد تومان 
بوده و خوشبختانه شاخص نوسازى مسكن روستايى اين 
شهرستان بالغ بر 76درصد  و باالتر از ميانگين استانى و 

كشورى است.

98 درصد تحقق تسهيالت سيل98
نســارى بيان كرد: خوشبختانه در سال قبل و جارى 
بــا پيگيرى ها و ارزيابى و برآوردها به موقع انجام شــده 
و حمايــت مســئولين  در زمان وقوع بارندگى شــديد 
فروردين ماه ســال قبل، اكيپ هاى ارزيابى اين بنياد بالغ 
بر 10هزار و 800 واحد مســكونى روستايى را بازديد كه 
در نهايت بالغ بر 4 هزار و 250 واحد مســكونى فرسوده 
نيازمند به تعمير و احداث مجدد تشخيص داده شد و هزار 
و 76 واحد نيز لوازم و اسباب و اثاثيه دچار خسارت شده 
بودند. وى گفت: پس از تشكيل ستاد بازساى مستقر در 
بنياد مسكن اين شهرستان ، اعتبار تخصيص داده شده به 
اين مقوله در شهرستان نهاوند بالغ بر 216 ميليارد تومان 
بوده كه شــامل 155 ميليارد تومان تســهيالت احداثى 
و تعميرى و لوازم معيشــت و مبلــغ 61 ميليارد تومان 
كمك بالعوض اعالم شد.همه سهميه تخصيصى تشكيل 
پرونده و به بانك هاى عامل معرفى شده و 98 درصد منجر 

به عقد قرارداد شده است.
قدردانى از تعامل بانك ها

نسارى افزود: تعامل و همكارى و مساعدت بانك هاى 
عامل شهرستان در سال گذشته و جارى قابل تقدير بوده 
و زحمات اين عزيزان نبايد ناديده گرفته شــود و از همه 
عوامل و  عزيزان دســت اندركار بانك هاى عامل تشكر و 

قدردانى خاص را دارم.
160كيسه سيمان  رايگان اهدايى رهبرى

وى گفت: به هر واحد احداثى نيز 160 كيسه سيمان 
رايــگان اهدايى مقام معظم رهبرى داده شــده اســت، 
همچنيــن هزينه صدور پروانه و طراحى نقشــه و انجام 
نظارت نيز تا 60 مترمربع رايگان است. آواربردارى  1900 
واحد فرسوده نيز توسط اكيپ آواربردارى اين بنياد انجام 

شد و تا آبان ماه 98 ادامه داشت.
43ميليارد نوسازى شهرى

نسارى بيان كرد: همچنين نوسازى مساكن روستايى 
و شــهرهاى زير 25هــزار نفر در ســال جارى به تعداد   

1020سهميه با تسهيالت 50 ميليونى با نرخ 5 درصد و 
بازپرداخت 12 ساله با دوران مشاركت ساخت در دستور 
كار اين بنياد بوده كه بالغ بر 75 درصد به بانك هاى عامل 
معرفى و530 فقره انعقاد قرارداد صورت گرفته و عمليات 
ســاخت آنها آغاز شده اســت. اعتبار جذب شده در اين 

بخش نيز بالغ بر 43 ميليارد تومان بوده است 
وى افزود: از محل كمك بالعوض حساب صد حضرت 
امام(ره) نيز مبلغ 4ميليارد تومان به واحدهاى نيمه كاره 
در شهرهاى زير 25هزار  نفر نيز تاكنون  هزار و 138 فقره 
تســهيالت نوسازى با اعتبارى بالغ بر 23 ميليارد و 300 
ميليون تومان نوســازى شده اســت و هزار و 101 واحد 

پايان كار خود را دريافت  كرده اند.
صدور حدود23هزار سند مالكيت

نســارى  گفت: در حــوزه صدور ســند نيزتاكنون با 
مشاركت اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 22هزار و 
950جلد سند مالكيت در سطح روستاها و شهرهاى زير 
25000 نفر صادر و تحويل مالكين شــده و اين به معناى 
سنددار شدن 96درصد واحدهاى مسكونى روستايى است.

ساماندهى 16گلزار روستايى
وى افزود: الزم به ذكر اســت تا سال1393 نيز افتخار 
ســاماندهى گلزار مطهر شهدا در روســتاها به اين بنياد 
محول شــده بود كه مزار مطهر 194 شهيد گرانقدر در 
قالب 16 گلزار روستايى ساماندهى شد. در حوزه مسكن 
شهرى نيز  ، اين بنياد احداث 289 واحد مسكن در شهر 
نهاوند و تحويل به متقاضيان كه عموما اقشار كم درآمد 

هستند را نيز در برنامه هاى تحقق يافته خود دارد.
اقدام ملى توليد مسكن

نسارى  گفت: در حوزه طرح اقدام ملى توليد مسكن 
نيز بنياد مسكن اين شهرستان با كمك و مساعدت اداره 
راه وشهرسازى شهرستان و واگذارى زمين موردنياز به اين 
منظور به اين بنياد، زمينه ثبت نام و تشكيل پرونده براى 
365 متقاضى واجد شرايط فراهم شده كه در حال حاضر 
در شهردارى نهاوند در حال صدور پروانه ساختمانى است.
وى بيان كــرد: اين پروژه به صــورت متقاضى محور 
بــوده و براى هــر واحــد تحويلى صد ميليــون تومان 
تسهيالت با نرخ ســود 18 درصد و بازپرداخت 10 ساله 
به متقاضيان پرداخت مى شــود و مابقى اعتبار موردنياز 
به صورت مرحله اى و به فراخور پيشرفت فيزيكى پروژه 
توسط متقاضيان پرداخت مى شــود. فضاى اشغال شده 
اين واحدها معادل 30 درصد زمين واگذار شــده بوده و 
مابقى به منظور فضاهاى پيرامونى شــامل معابر و فضاى 
سبز و... تعريف مى شود. تاكنون همه افراد واجدالشرايط 
به منظور تشــكيل پرونده به اين بنياد مراجعه و پرونده 
خود را تكميل كرده اند. همچنين واجدين الشــرايط فاز 
دوم شــامل گروه هاى ساخت در شهرك نيروى انتظامى 
(باروداب) تكميل پرونده كرده  و در حال پيگيرى شرايط 

اجرايى آن هستيم.

  رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان نهاوند در چهل ودومين 
ســال پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران به تشــريح عملكرد و خدمات 
اين نهاد به مردم پرداخت. عليرضا نسارى با بيان اينكه شهرستان نهاوند داراى 
169 روستاى داراى سكنه،  در قالب 23450 خانوار و26371 واحد مسكونى و 
جمعيت روســتايى بالغ بر 87000 نفر بوده و همه 169 روستاى اين شهرستان 

تعيين محدوده شــده اند، گفت: حوزه هاى فعاليت هاى بنياد مسكن شهرستان 
نهاوند در روســتاها شامل تهيه و اجراى طرح هاى هادى، نوسازى و مقاوم سازى 
مســاكن روستايى و همچنين شــهرهاى زير25 هزار نفر، صدور اسناد مالكيت 
و واگذارى زمين به افراد واجدالشــرايط در روســتاها و همچنين ارائه خدمات 

فنى ومهندسى به اين عزيزان است.

رئيس بنياد مسكن:
است پیگیری  حال  در  ملی  مسکن  اقدام  طرح  دوم  فاز 

www.h
am

ed
an

pa
ya

m
.co

m



44
اوند

ان نه
هرست

ش

2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

  اشــخاص حقيقى يــا حقوقى بــراى طرح 
و پيگيرى دعاوى و شــكايات و ســاير امور قضايى از 
طريق دفاتر خدمات قضايى و با استفاده از سامانه هاى 

الكترونيكى و مخابراتى اقدام مى كنند.
رئيــس دفتــر خدمــات الكترونيــك قضايى در 
نهاوند بيان كرد: در دفاتر قضايى خواهان يا شــاكى 

، دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه 
مســتندات به دفاتر تحويل مى دهــد و دفتر پس از 
احرازهويت و محاسبه هزينه دادرسى از طريق سامانه 
و پرداخت الكترونيك آن ، اســناد ياد شــده به سند 
الكترونيكى تبديل كرده و به رويت متقاضى  مى رساند. 

ابالغ الكترونيك 
به گفتــه وحيد مالمير  ســامانه ابالغ ، ســامانه 
الكترونيك اســت كه بر بستر شبكه قابل دسترسى و 
استفاده براى طرفين دعوا، نماينده قانونى آنان، دفاتر 
خدمات قضايى، كارشناســان ، ضابطان قضايى و ساير 
اشخاص مرتبط براى ابالغ اوراق قضايى و نشر آگاهى 

به صورت الكترونيكى است. 
وى اهداف و مزاياى اجراى ابالغ الكترونيكى را به 
عنوان يكى از اهداف اجرايى عنوان  كرد و گفت: اين 
طرح  خدمات رســانى آسان و بهتر به مردم و كاهش 

اطاله دادرسى است.
رئيــس دفتر خدمات الكترونيك قضايى در نهاوند  
همچنين احترام به حريم خصوصى افراد را از مزاياى 
مهــم اين طرح اعالم كرد و افزود: در گذشــته مأمور 
ابالغ  با لباس فرم براى ارائه اوراق به منزل اشــخاص 
مراجعــه مى كرد و اگر فرد در منــزل نبود ابالغ را به 

همســايه مى داد كه اين امر مشــكالتى را به همراه 
داشت، اما امروزه بدون نياز به مراجعه حضورى، افراد 
مى توانند بر روى گوشــى تلفن همــراه اوراق خود را 
دريافت كنند، البتــه از كاهش هزينه به عنوان يكى 
ديگر از مزاياى اجرايى شــدن طرح ابالغ الكترونيكى 

هم نبايد غافل بود.
 در اين خصوص هم در هزينه دستگاه قضايى و هم 

طرف دعوا صرفه جويى مى شود. 

خدمات دفاتر الكترونيك قضايى
1- طــرح و ثبت  اينترنتى تمامــى دعاوى حقوقى ، 

خانوادگى ، كيفرى .
2-طرح و ثبــت اينترنتى تمامى دعــاوى اعتراضى 
 ، فرجام خواهــى   ، تجديدنظرخواهــى  ( واخواهــى، 

اعاده دادرسى) و دعاوى طارى.
3-طرح و ثبت تمامى دعاوى ديوان عدالت ادارى  .

4- طرح و  ثبت اظهارنامه.
5- گواهى عدم سوء پيشينه .
6-خدمات تكميلى پرونده. 

7- دريافت اينترنتى اوراق و ابالغ قضايى. 
8- مشاهده اينترنتى سوابق پرونده ها و اطالع از روند 

رسيدگى.

  رئيس انجمن سازندگان مسكن و ساختمان 
مشهد با اشاره به اينكه انبوه سازان با جان و سرمايه 
مردم ســروكار دارند و ساختن ســرپناه امن وظيفه 
خطيرى اســت كه برعهده اين قشر زحمت كش قرار 
گرفته است، گفت: اينكه افراد مختلفى با تخصص هاى 
ديگر وارد اين رشــته مى شوند يا صرفا به خاطر پول 
اضافه اى كه دارند، وارد كار ساختمان سازى مى شوند 

از معضالت اين رشته است كه بايد برطرف شود. 
افــراد  ورود  خصــوص  در  ســلگى  ســعيد 
غيرمتخصصــى كــه در  عرصه ساخت وســاز، وارد 
مى شــوند بيان كرد: متأسفانه يكى از اتفاقاتى كه در 
سال هاى گذشته مشكالت بســيارى را ايجاد كرده 
ورود غيرمتخصص ها به عرصه ساخت وســاز با بهانه 
كسب سود اســت كه متضرر اصلى از اين سازه هاى 

بى كيفيت مصرف كننده ها هستند.
وى افــزود: همانگونه كه ما بــراى بيمارى هاى 
مختلــف به متخصــص مراجعه مى كنيم، ســاخت 
مســكن نيز بايــد به صــورت انحصارى در دســت 
متخصصين اين حوزه باشد، چنانچه اين روند اتفاق 

نيفتد تبعاتى جبران ناپذير خواهد داشت.
رئيس انجمن ســازندگان مســكن و ساختمان 
مشهد  بيان كرد: انبوه سازان يا سازندگان متخصص 

تنهــا يك توليدكننده و يا ســرمايه گذار نيســتند، 
بلكه افراد متخصصى هســتند كــه داراى توانمندى 
حرفه اى و صالحيت بوده كه عالوه بر تضمين كيفيت 
ساخت وســاز نقش مهمــى در چرخــه اقتصادى و 

پويايى يك جامعه بر عهده دارند.
وى گفــت: يكى از مهمترين مواردى كه مى تواند 
به اين عرصه مهم كمك كند، تسهيالت بانك مسكن 
اســت كه چنانچه اين تسهيالت متناسب با افزايش 
قيمت ســاختمان افزايش يافته و به موقع به دست  
ســازندگان واقعى برســد مى تواند نقش مهمى در 

شكوفايى بحث ساخت وساز داشته باشد. 
رئيس انجمن ســازندگان مســكن و ساختمان 
مشهد بيان كرد: در ســال هاى گذشته افراد زيادى 
از رشــته هاى مرتبــط با ساخت وســاز مهندســى 
فارغ التحصيل شدند اما متأسفانه شاهد اين هستيم 
كه تعــداد زيادى از تحصيل كنندگان اين قســمت، 
بيكار هستند و يا در ساير مشاغل غيرمرتبط فعاليت 

مى كنند.
اين مســأله به هيچ عنوان براى كشــور ما خوب 
نيســت كه ســرمايه عظيمى براى تربيت و پرورش 
متخصصين ساخت وســاز هزينه كنيــم و در نهايت 
اين ساخت وساز توســط غيرمتخصص ها انجام شود. 

از ايــن رو در بحث ورود افــراد غيرمتخصص در اين 
صنف ، مى بايســت صرفا ورود سرمايه گذارى باشد و 
در قالب قراردادى به صورت مديريت پيمانى ، صفر 
تا صــد و از تحويل زمين تــا بهره بردارى به صورت 
پيمانى و به وســيله مرجع ذى صالح و متخصصين 

اين صنف انجام شود.

قضایی الکترونیک  خدمات  دفاتر 
زمان و  ھزینه  مدیریت  برای  فرصتی 

رئيس انجمن سازندگان مسكن و ساختمان:
متخصص ھا غیر 

کردند تحمیل  مسکن  تولید  به  سنگینی  ھزینه 
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  اداره آموزش وپرورش نهاوند رتبه برتر اســتانى 
در پروژه مهر 99 را از آن خود كرده است.

محمدحســين دارايــى از تأميــن 110 دســتگاه 
گوشى هوشمند و تبلت براى دانش آموزان كم برخوردار 
با مشــاركت خّيرين فرهنگى و خّيرينى از ساير اقشار 

خبر داد.
رئيس آموزش و پرورش شهرســتان نهاوند در ادامه 

به تشريح عملكرد اين نهاد آموزشى پرداخت.
فعاليت هاى صورت پذيرفته در حوزه آموزشى

 تأمين 110 دســتگاه گوشى هوشــمند و تبلت براى 
دانش آموزان كم برخوردار شهرستان با مشاركت خّيرين 

فرهنگى و خّيرينى از ساير اقشار.
 آمــوزش 89 درصد از دانش آموزان شهرســتان در 
بستر شبكه شاد و مابقى دانش آموزان از طريق مدرسه 
تلويزيونى، درسنامه هاى آموزشى، آموزش حضورى و....

 كسب 20 رتبه زير 3000 در كنكور سراسرى99.
 كسب رتبه برتر استانى در پروژه مهر 99 توسط اداره 

آموزش وپرورش نهاوند.
 كســب عنوان شــوراى برتر اســتان همدان توسط 

شوراى آموزش وپرورش شهرستان نهاوند.
 كســب 9 رتبه كشــورى و اســتانى در جشــنواره 
علمى  پژوهشــى پژوهش ســراهاى دانش آموزى، توسط 

دانش آموزان شهرستان نهاوند.
 كسب رتبه سوم كشورى در جشنواره فرهنگى هنرى 
علمدار (يادواره سردار شهيد حاج قاسم سليمانى) توسط 

همكار فرهنگى معصومه كيانى.
 كسب عنوان برگزيده   كشورى در جشنواره "مهتاب 

در نور" توسط معلم نهاوندى فردين احمدوند.
 كسب رتبه   نخست كشــورى در جشنواره الگوهاى 

برتر. -تدريس توسط معلم نهاوندى فردين احمدوند.
 كســب رتبه دوم كشــورى در بخش غيرحضورى.  
شــانزدهمين جشــنواره الگوهاى برتــر تدريس  الدن 

خدارحمى.
 كســب رتبه سوم كشــور در ليگ علمى پايا توسط 

دانش آموزان نهاوندى.
 كسب رتبه برتر استان در بخش اقدام پژوهى توسط 

طوبى ابراهيمى و فره افشارى.
 كســب رتبه دوم استان گروه هاى آموزشى دوره دوم 

متوسطه نهاوند.
 كســب رتبه اول استان سرگروه پايه دوم ابتدايى در 

ارزش يابى ساالنه توسط مهناز زنگنه و كلثوم فخرى.
 كســب رتبه سوم اســتان ســرگروه پايه ششم در 
ارزش يابى ســاالنه توســط معصومه افراسيابى و ميالد 

سلگى.
 كسب رتبه نخست استان تسرگروه هاى دوره ابتدايى 

در توليد محتواى الكترونيكى (درسنامه).
 چاپ 138 جلد درســنامه پايه هاى مختلف و توزيع 

بين دانش آموزان فاقد شاد.
 ثبت نام بيش از 450 نوآموز پيش دبستانى و تشكيل 

14 كالس در شبكه شاد.
 تشكيل كارگاه هاى مختلف با همكارى سرگروه هاى 

آموزشى جهت همه آموزگاران در فضاى مجازى.

حوزه پرورشى
 برگــزارى انتخابات شــوراى دانش آموزى در تمامى 

مقاطع به صورت غيرحضورى و مجازى.
 برگزارى يادواره شــهدا (طرح الله هاى روشــن) در 
تمامى مدارس شهرســتان در شــبكه شــاد به صورت 

مجازى. 

 بزرگداشــت  ايام ملى و مذهبى در سطح مدارس در 
فضاى شبكه شاد (هفته دفاع مقدس، 13 آبان، 9 دى، 

روز بسيج، دهه فجر و... ).
 كسب رتبه اول و دوم استان در بخش روزنامه ديوارى 

و فيلم كوتاه توسط دانش آموزان نهاوندى.
 شــركت 6000 از دانش آمــوزان و فرهنگيــان در 

فراخوان پرسش مهر 21.
 برگــزارى مســابقات فرهنگى و هنــرى در تمامى 
رشته ها و شركت 11000 دانش آموز از مقاطع مختلف 

در اين مسابقات.
 برگــزارى مســابقات مختلــف فرهنگــى و هنرى 
(دلنوشــته، نقاشى، كتابخوانى و...) در سطح شهرستان 
به مناسبت هاى مختلف براى فرهنگيان و دانش آموزان 

در بستر شبكه شاد و سامانه ضمن خدمت.
 برگــزارى پيش اجالس نماز با حضور دانش آموزان و 

مديران و اولياى فعال نماز.
 برگزارى جشن تكليف مجازى براى دانش آموزان پايه 
سوم دختر و هشتم پســر به صورت هماهنگ در شب 
والدت حضرت زينب(س) و روز پرستار در بستر شبكه 

شاد.
 ســاماندهى  و جذب 14 نيروى طرح امين جهادى 

در مدارس. 
دارالقــرآن  توســط  اســتان  دوم  رتبــه  كســب   

امام خمينى(ره) شهرستان نهاوند.
 برگزارى مسابقات قرآن، نماز و عترت با شركت بيش 

از 5500 دانش آموز. 
 برگزارى ســوگواره احلى من العســل و پخش زنده 

مراسم در كانال ها و گروه هاى مدارس در شبكه شاد.
 برگــزارى پويش نماز با خانــواده و دريافت بيش از 

5000 تصوير از پويش توسط دانش آموزان شهرستان.
 اجــراى 6 مرحلــه رزمايش مومنانــه و توزيع بيش 
از 400 بســته  معيشــتى بهداشــتى بين خانواده هاى 

دانش آموزان آسيب ديده از كرونا.
 اجراى طرح هاى هميار مشاور، بهداشت روان، صداى 
مشاور، پيام مشاور، ياريگران زندگى، فوريت هاى روانى 
اجتماعى، طرح نماد، نوجوان ســالم و سفيران سالمت 

به صورت مجازى و در بستر شبكه شاد. 
 اجراى طرح كنترل وزن و چاقى دانش آموزان (كوچ) 

و پوشش 24000 نفر از دانش آموزان شهرستان.
 كسب رتبه اول اســتان در مجموع ارزيابى عملكرد 

كارشناسى هاى تربيت بدنى استان.
 راه انــدازى كاروان توزيــع تجهيزات ورزشــى بين 
مدارس ســطح شهرســتان با اعتبارى بالــغ بر 400 

ميليون تومان.

 حوزه مالى و پشتيبانى
 ايزوگام كامل 10 آموزشگاه به متراژ 3000 مترمربع.

 لكه گيرى ايزوگام مدارس به متراژ 500 مترمربع.   
نصب سيستم گرمايشى جديد (موتورخانه) در 4 مدرسه 
با اعتبارى بالغ بر يك ميليــارد و 400 ميليون تومان. 
 آســفالت محوطه 2 مدرســه.  ديواركشى كامل 2 
آموزشــگاه.  تعمير و راه اندازى موتورخانه و پكيج 20 
آموزشگاه.  تعمير و تعويض رويه 500 دستگاه ميز و 
نيمكت.  تحويل 100 دســتگاه ميز و نيمكت جديد. 
 تحويل 300 دستگاه صندلى امتحانى.  مقاوم سازى 
كامل و تعمير كلى 2 ســاختمان.  تعمير 60 دستگاه 

-تعويــض 150 صندلى دفترى.  صندلى چرخ دار. 
تحويل 30 دســتگاه ميز معلم.  تحويل 10 دستگاه 
وايت بــرد.  اهــداى لوازم التحرير بــه بيش از 1000 
دانش آموز.  پوشش كامل دانش آموزان و همكاران در 
بيمه حوادث تحصيلى به تعداد 28 هزار و 342 نفر.  
پوشش 100 درصدى بيمه عمر مصوب براى شاغلين و 

بازنشستگان آموزش وپرورش.

 سوادآموزى
 جــذب و پوشــش 581 نفرســوادآموز ( 275 نفر 
دوره ســوادآموزى، 136 نفــردوره انتقــال و 170 نفر 
دوره تحكيم و ســازماندهى در 51 كالس درســى.  
برگزارى مســابقه كتابخوانى با موضوع "سرباز وطن" 
ويژه گراميداشــت ياد و خاطره ســردار شهيدسليمانى 
بيــن ســوادآموزان دوره هاى انتقال وتحكيــم و اهداى 
هديه به 3 نفر برتر.  برگزارى مســابقه انشانويســى 
بين سوادآموزان دوره انتقال با موضوع راه هاى مقابله با 
كرونا در قالب پرسش مهر رياست محترم جمهورى.  
برگزارى مسابقه كتابخوانى بين سوادآموزان دوره انتقال 
به مناســبت دهه مبارك فجر.  توانمندسازى زنان و 
دختران با آمــوزش مهارت هاى خياطى، آرايشــگرى، 
بافــت تابلوفرش، بافندگى به بيش از 100 ســوادآموز. 
 توليد بيش از 3500 عدد ماسك توسط سوادآموزان 

مركز يادگيرى.

خّیرین مشارکت  با  تبلت  و  گوشی   ١١٠
شد اھدا  کم برخوردار  دانش آموزان  به 
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منابــع    
طبيعى عــالوه بر اهميــت اقتصادى، 
كاركردهاى زيست محيطى (ترسيب كربن، ساماندهى 
گــردش آب در طبيعت، تلطيف و پااليش هوا، كاهش 
ســيل) گردشــگرى و توليد گياهان دارويى، صنعتى، 
معطر، حفظ خاك و ذخاير ژنتيكى داشــته و به دليل 
تجديدپذيــر بــودن، اهميت آن از نفت و گاز بيشــتر 

جنگل ها  است. 
به علــت ويژگى هاى متعدد 
خود نقش پرارزشــى از جنبه هــاى مختلف 
برعهده دارند. مثل توليد اكســيژن، ساماندهى گردش 
آب در طبيعت، تلطيــف و پااليش هوا، تداوم و حفظ 
نظام زيستى، كاهش ســيل، ايجاد منظره هاى تفرجى 
و تفريحى و ترســيب كربن، جنگل هــا به تنهايى 65 
درصد آب شــيرين كشــور را تأمين و در حفظ خاك 
نقش اساســى دارند. لذا، اهميت انجــام اقدامات الزم 
در زمينه توســعه، حفاظت و مديريت منابع طبيعى بر 

كسى پوشيده نيست.

رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان 
نهاوند با تأكيد بر ســخن  امام خمينــى (ره)  مبنى بر 
اينكه  منابع طبيعى يكى از سرمايه هاى حياتى مملكت 
به شــمار مى رود گفت: اجراى طــرح جنگل كارى در 
ســطح 550 هكتار از عرصه هاى طبيعى اين شهرستان 
بــا رويكرد افزايش بهره ورى و حفــظ منابع پايه  كليد 

خورده است.
حســن قياســوند افــزود: اقداماتــى كــه در 
ايــن  مديريــت  و  حفاظــت  توســعه،  راســتاى 
منابع  اداره  در   1399 ســال  در  بــاارزش  منابع 
طبيعى وآبخيــزدارى شهرســتان نهاونــد انجــام 

شــده به شرح جدول ذيل است:

ھکتار   ۵۵۰
مساحت  به 
جنگل ھای 
شھرستان 
کردیم اضافه 

ميزان اعتبار اقدامات انجام شدهرديف
(ميليون ريال)

1
اصالح و بهبود مراتع:

 الف- انجام عمليات بيولوژيك در سطح 180 هكتار: 80 بذركارى (كپه كارى) و 100 هكتار بذرپاشى در مناطق سياه دره 
ملوسان و ده سرخه با كاشت گياهان دارويى مانند بابونه و گلرنگ.

ب- انجام عمليات بذرپاشى و كپه كارى در سطح 230 هكتار به صورت مشاركتى در مناطق تازناب و بنفشه.
1000

2

عمليات جنگل كارى در سطح 505 هكتار:
الف- غنى سازى جنگل با نهال در سطح 100 هكتار در منطقه و زمستان با كاشت گونه هاى جنگلى مانند بنه، زالزالك، سنجد و 

نسترن. 
ب- غنى سازى با بذر در سطح 320 هكتار در منطقه سياه دره خزل با كاشت گونه هايى مانند بلوط، ارژن و بادامك
ج- توسعه جنگل با نهال در سطح 50 هكتار در منطقه تازناب با كاشت گونه هايى مانند: بادام، سنجد و بنه

د- غنى سازى جنگل با نهال در سطح 20 هكتار در منطقه سياه دره خزل با كاشت گونه هايى مانند: سنجد، بنه و داغداغان
ه- جنگل كارى مشاركتى در سطح 15 هكتار در مناطق سياه دره، كمالوند و دولت آباد با معرفى 10 نفر

5254

5500احداث كمربند حفاظتى به طول 44 كيلومتر با استفاده از بلوك هاى سيمانى (بنچ مارك)3

1450پروژه مبارزه با آفات و بيماري هاى جنگلى در سطح 318 هكتار4

كاداستر اراضى ملى (تهيه و اجراى نقشه هاى حدنگارى به عنوان يكى از اصل هاى حفاظت از اراضى و تثبيت مالكيت) در سطح 5
-شهرستان نهاوند به مساحت 34 هزار هكتار

كشت و توسعه زراعت چوب در سطح 100 هكتار در اراضى مستثنيات متقاضيان و پرداخت تسهيالت در سطح 15 هكتار با 6
1250ارسال طرح هاى مربوطه به اداره كل جهت تصويب و معرفى به بانك

ساماندهى سراب گاماسياب شامل: نگهدارى از جنگل كارى، احداث سرويس بهداشتى، احداث جاده دسترسى به طول 300 7
20,000متر، احداث شبكه انتقال آب با تغيير سيستم آب رسانى به طول 751 متر

گشت و مراقبت از عرصه هاى منابع طبيعى در مناطق طرح صيانت در سطح 3500هكتار با به كارگيرى 8 نفر نيرو و يگان 8
1902حفاظت جهت جلوگيرى از آتش سوزى، تخريب و تصرف و...

ترويج و مشاركت هاى مردمى ، برگزارى كالس هاى ترويجى در سطح روستا شامل طرح هاى مرتع دارى- جنگل كارى و زراعت چوب 9
500و...

منابــع 
اد اقت ت اه ال ط

آب در طبيعت، تلطيــف و پااليش هوا، تداوم و حفظ 
تف ها نظ اد ا ل كاهش ت ز نظا

بــا رويكرد افزايش ب
ت ا د خ

ن به ن ويژ

ع طبيع
ــخن
ا يكى
فت: اج
از عرص
هو به ع مناب

جنگل ها  است. 
به علــت ويژگى هاى متعدد 
خود نقش پرارزشــى از جنبه هــاى مختلف 
برعهده دارند. مثل توليد اكســيژن، ساماندهى گردش 
حفظ و تداوم هوا، پااليش و ف تلطي طبيعت، د آب

رئيس اداره منابع
نهاوند با تأكيد بر سـ
اينكه  منابع طبيعى
به شــمار مى رود گف
ســطح 550 هكتار
ب افزايش د ويك ا ب
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  سرپرســت اداره بهزيستى نهاوند از پرداخت 
بيش از 42 ميليارد ريال تســهيالت اشتغال زايى به 

مددجويان بهزيستى نهاوند خبر داد.
مريم ســلگى با اشــاره به پرداخــت بيش از 42 
ميليارد ريال تســهيالت اشــتغال زايى به مددجويان 
بهزيستى نهاوند گفت: در سال99 بيش از 72 ميليارد 
ريال تســهيالت براى اشتغال جامعه هدف بهزيستى 
نهاوند اختصاص يافته كه بيش از 60 درصد اين مبلغ 

توسط افراد داراى معلوليت جذب شده است.
وى با اشاره به اقدام هاى انجام شده در سال جارى 
افزود: تعداد مشاوره عمومى 298 نفر ، تعداد مشاوره 
طالق توافقى از تاريــخ 99/5/1، 186 پرونده ، تعداد 
طالق ثبت شــده در ســامانه تصميم از 99/9/1، 50 
پرونده و آموزش به جامعه هدف پرســش و پاســخ 

آنالين 1244 نفر است.
سلگى با اشــاره به تهيه بروشور و متنى در زمينه 
پيشــگيرى از اعتياد در فضاى مجازى در هفته مواد 
مخــدر طى  10 روز  گفــت: آموزش از طريق پخش 
بروشور پيشگيرى از خودكشى در مناطق آسيب خيز 

هم انجام شد.
وى اهم اقدامات انجام شده را به شرح زير عنوان 

كرد:

مشاوره شخصيت 30 نفر 
فرم ســنجش بينايى با آمار كودكان 3 تا 6 ســال 
2300 نفر كودك 3 تا 6 ســاله عينك به 18 نفر داده 

شده است.
جراحى چشم: 4 مورد. 

سنجش شنوايى: 1470 نوزاد. 
مشاوره ژنتيك: 4 و 3 .

معلوليت ها: 100 نفر و افراد عادى 20 نفر.
تعداد بيمار بسترى در كمپ 190.

تعداد 40 مورد يارى گيرى .
بازديــد 18 مورد اشــتغال بهبوديافتگان به همراه 
كارشناس ستاد مواد مخدر استاندارى و اعالم رضايت 

و تقدير از سازمان 
طرح طالق ابتدا در 3 مركز راز ، آواى مهر ،

 ذهن زيبا انجام گرفته كه از اول تيرماه تا 99/10/1
از سوى بهزيســتى به اين مراكز فرستاده شده و كًال 
186 مشاوره انجام شــده از تاريخ 99/9/1 به سامانه 
تصميم واگذار شد كه كًال موارد تاكنون 50 زوج بوده 

است.

  نقى كاكاونــد رئيس صنعت، معدن و تجارت 
شهرســتان نهاوند در تشريح عملكرد يكساله اين نهاد 
نظارتى و مهم گفت: شهرستان نهاوند در آستانه تحولى 
شــگرف با شتاب به سمت پيشرفت و توسعه در حوزه 
صنعت، معدن و تجارت شاهد دستاوردهاى مهمى بوده 
اســت كه مى تواند با حمايت و تالش ســرمايه گذاران 
و پيگيرى جدى مطالبات ايشــان به افق سند توسعه 

اشتغال و رفع معضالت اجتماعى دست يابد.
وى با بيان اينكه ايجاد واحدهاى توليدى با ظرفيت 
توســعه در صنايع معدنى امروز يكى از راهبردهاى 

موثر در رشد و شكوفايى شهرستان محسوب مى شود، 
بيان كرد: طرح هاى توســعه سند اشتغال با پيشرفت 
قابل توجه و پيگيرى جدى استاندار محترم ، معاونين 
و فرمانــدار پرتالش و نماينده شــريف مردم نهاوند 
در مجلس شــوراى اســالمى بهترين وضعيت براى 

سرمايه گذارى شهرستان را فراهم كرده است .
كاكاوند از جمله اولويت هــاى اين نهاد را نظارت 
و بازرســى از عملكرد اتحاديه ها و واحدهاى صنفى 
شهرســتان عنوان كرد و گفت: با همــكارى ادارات 
ذى ربط شــامل تعزيرات حكومتى ، نيروى انتظامى 
و دســتگاه هاى امنيتى و نظارتى تعداد 800  گشت 
مشترك و  561   پرونده تخلفات تشكيل و رسيدگى 
شــده اســت. وى همچنين در تأمين معيشت مردم 
اقالم  و كاالى اساسى از جمله برنج، بيان كرد: بيش 
از 385 تن از ابتداى سال تاكنون شكر بيش از 420 
تن مرغ گــرم با قيمت مصوب بيش از 270 تن مرغ 
منجمــد 620 تن ، تخم مرغ دولتــى 90تن ، روغن 
بــا قيمت مصوب 320 تن ، عرضه الســتيك دولتى 
سبك ،ســنگين و نيمه سنگين بيش از 3200 حلقه 

در بين جامعه هدف و از  طريق نهادهاى دولتى و در 
قالب كمك هاى مومنانه در اختيار اقشار آسيب پذير 
قرار گرفته و در تنظيم بازار و مبارزه با گرانفروشــى 
بويژه در ايام مبارزه با بيمارى كرونا واحدهاى متخلف 

پلمپ و به مراجع قضايى معرفى شده اند .
كاكاونــد در پايان گفــت: از مردم عزيــز انتظار 
مى رود هرگونه شكايت و گزارشى از تخلفات صنفى 
را با شــماره تلفن 124 يا 33237425 مطرح كه در 

اسرع وقت پيگيرى مى شود . 

اشتغال  تسھیالت  میلیارد   ۴۲ پرداخت 
بھزیستی مددجویان  به 

رئيس صنعت، معدن و تجارت تأكيد دارد
تأثیرگذار طرح ھای  اجرای  با  اشتغال  رونق 

طرح هاى تأثيرگذار شهرستان
ميزان سرمايه گذارى نام مجرىنام شركت نام طرحرديف

( ميليارد ريال )
ميزان 
اشتغال

مساحت 
آدرسزمين

كيلومتر 2 جاده كرمانشاه7 هكتار600100شركت شستاشركت نسوز ايراندولوميت  كلسينه و زينتره1
شركت صنايع آلياژى فروسيليس2

كيلومتر 15 جاده كرمانشاه2 هكتار5080پاكبين - حكمتنهاوند سيليس

گزارش عملكرد 
صنعت و معدن

پروانه 
بهره بردارى 
صنايع

معادنجواز تأسيس

اشتغالتعداداشتغالتعداداشتغالتعداد
56156415150461437

تجارت
 9760 واحدتعداد بازرسى

561 واحد متخلفتعداد پرونده  تخلف
135 شكايتتعداد شكايات

2500 نفر اقدامات پيشگيرى   دريافت كرده اند 5 محله آسيب خيزگزارش كرونا 

شهرى 31918روستايى 19824جمع كل 9951742 اجتماعدر 6 ماهه اول
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  رئيس اداره كار ، تعاون و رفاه اجتماعى شهرســتان نهاوند در چهل ودومين 
سالروز پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى به ارائه خدمات و گزارش عملكرد اين نهاد 
در شهرســتان پرداخت. گيتى حق پرســت اين گزارش را از  ابتداى سال99 تاكنون 

بدين شرح عنوان كرده است.

مدير توزيع نيروى برق نهاوند خبر داد 

١٣میلیاردی پروژه ھای  کلنگ زنی  و  افتتاح 
فجر  دھه  در 

رئيس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى:

به  کرونایی  تسھیالت  پرونده   ١٣٠٠
است شده  معرفی  بانک ھا 

  مبلغ  12/000/000/000 
ميليارد ريال بــه 4700 مددجو و 

نيازمند پرداخت شده است.
رئيس كميته امداد نهاوند گفت: 
كميتــه امداد امام خمينــى(ره) در 
قالــب رزمايش كمــك مؤمنانه در 
طرح بخشش ايرانيان 1200 بسته 
معيشتى بين نيازمندان آسيب ديده 
از شيوع كرونا در شهرستان نهاوند 
توزيع  شده است. عليرضا ملكى بيان 
كرد: رزمايش بخشــش ايرانيان در 
قالب رزمايش گســترده مواسات، همدلى و كمك مؤمنانه در شهرستان 

نهاوند اجرا شد.

رئيس كميته امداد امام خمينى خبر داد

کمک معیشتی پرداخت   
٧٠٠مددجو و  ٤ھزار  به 

تعداد شرح عملكرد رديف
1

بازرسى كار
296 موردبازرسى ادوارى از واحدهاى شهرستان 

68 موردبازرسى موردى از واحدهاى شهرستان 2
23 موردبررسى حوادث ناشى از كار 3
4

بيمه بيكارى 
150 نفركل مقررى بگيران 

93 نفربرقرارى مقررى بگيران5
93 نفراشتغال مجدد مقررى بگيران بيمه بيكارى 6
7

روابط عمومى 
140 پروندهتعداد دادخواست هاى واصله 

156 پروندهتعداد آراى صادره 8
90 پروندهتعداد آراى سازشى 9

66 پروندهتعداد آراى غيرسازشى 10
11

امور تعاونى ها

5 شركت تعداد شركت هاى تعاونى تشكيل شده 
40 موردنظارت عمومى و مالى 12
40 موردبررسى وضيعت مالى تعاونى ها 13
30 موردتشكيل مجامع عمومى 14
2000 نفر ساعتآموزش 15
415 م.تتسهيالت بانكى (2 شركت)16
15 نفرايجاد اشتغال بخش تعاون 17

18
امور اجتماعى و 

اشتغال

اشتغال ايجاد شده از طريق كاريابى كارگستر 
نهاوند 

225 نفر

2258 نفرميزان اشتغال ايجاد شده در سامانه رصد 19
2 موردتعداد شوراهاى اسالمى تشكيل شده 20
20 موردتعداد نمايندگان كارگران واحدها 21
4 موردتعداد انجمن صنفى كارگران تشكيل شده 22
23

تسهيالت كرونا 
1300 پرونده تعداد پرونده هاى معرفى شده به بانك 

11200 م.تميزان تسهيالت 24

  مديــر توزيع نيــروى برق نهاونــد  از افتتاح 
13درصد پروژه هاى استان در حوزه برق دهه فجر در 

نهاوند خبرداد.
منصور ذاكرى گفت: 18پــروژه با اعتبار 9ميليارد 
و 700ميليون تومان در دهه فجر با اعتبار جذب شده 

15درصدى افتتاح شد.
وى افزود: همچنين 10پروژه هم كلنگ زنى  شــده 
اســت كه اعتبار آن 3 ميليــارد و 200ميليون تومان 
اســت كه 28درصد پروژه هاى اســتان را بدون بخش 
خصوصــى 33درصــد و با مشــاركت بخش خصوصى 
14درصد اســت. همچنين پــروژه فاز ســوم تأمين 
روشنايى در ســراب گيان (12چنار) كه سال گذشته 

كلنگ زنى شد اتمام و افتتاح  شد.
ذاكرى گفــت: تالش در ارائه خدمات باكيفيت و با 

شاخص باال به مشتركين و مردم است.
وى با بيــان اينكه شــاخص هايى از جمله كاهش 
خاموشــى ها، كاهــش تلفات، كاهش ســرانه مصرف 
مشتركين خانگى و... بوده است افزود: اغلب اين موارد 

به طور كامل محقق  شده است.
به گفتــه ذاكــرى اجراى نيــروگاه خورشــيدى 
10مگاواتــى فيروزان در روســتاى عبدالملكى ، اخذ 
مجوز و تأمين زمين شــده است ، سرمايه گذار بخش 
خصوصى هم تعيين شده و زيرساخت هاى كار در حال 

اجراست.
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روستاھا در  سنگی  کانال ھای  احداث 
گنبدكبــود،  روســتاهاى  در    
باالجوب و عنبرقبنر توسط بنياد مسكن 
انجام شده است، اين پروژه از تعهدات و 
مصوبات فرماندار نهاوند و بنياد مسكن 
شهرســتان در طرح روستاگردى سال 

گذشته مى باشد.
حميد موسيوند بخشدار زرين دشت 
با تبريــك فرارســيدن دهــه مبارك 
فجــر و چهل ودومين ســالروز پيروزى 
انقالب شكوهمند اســالمى به رهبرى 
امام خمينى(ره)، گفت: در 4 دهه گذشته 

اقدامات شگرفى در حوزه بخش زرين دشت انجام شده 
و به بركت نظام اســالمى، خدمات زيادى ارائه و امروز 
مردم از اين نعمت برخوردار هستند كه در سال گذشته 
در قالب اقدامات  42 ســاله اطالع رســانى شده است و 
اهم اقدامات انجام شــده در يك ســال  گذشته توسط 
دولت محترم به شرح ذيل مى باشد.1-برگزارى انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى با مشاركت قريب 

به 75 درصدى واجدين شرايط حوزه بخش 
با شــيوع بيمارى منحوس كرونا تشــكيل و ستاد 
پيشــگيرى و مقابله با اين بيمارى در سطح بخش كه 
سياست هاى ستاد كشورى، استانى و شهرستانى اعمال 
و بــا هماهنگى هايى كه به عمل آمــده مقادير زيادى 
كمك هــاى مومنانه در قالب نقدى، ســبد كاال و مواد 

بهداشتى و شوينده از خيرين جمع آورى 
و در بين اهالى به ويژه نيازمندان توزيع 

شد.
در  ســنگى  كانال هاى  2-احــداث 
روستاهاى گنبدكبود، باالجوب و عنبر 
قبنر توسط بنياد مسكن به طول 720 
متر به مبلــغ 2 ميليارد و پانصد و پنج 
ميليــون تومان و همچنين حدود 100 
متر كانال توســط دهيارى روســتاى 
زراميــن عليا بــا مبلغ بيــش از 100 
ميليون تومان. احداث بلوار، آســفالت 
و توســعه معابر توســط شــهردارى برزول. 3-توسعه 
معابر جدول گذارى و زيرســازى توســط دهيارى هاى 
حوزه بخــش زرين دشــت (بــه ميــزان 3 هزارمتر). 
4-جدول گذارى، زيرســازى و جابه جايى شبكه برق و 
آســفالت معابر روســتاى دورانه فاز اول به ميزان 900 
ميليون تومان. 5-نوســازى ســاختمان هاى مسكونى 
خســارت ديده از ســيل ســنوات قبل با بهره گيرى از 
وام هاى كم بره و بالعوض در حوزه روســتاهاى بخش و 
شهر برزول كه حدود 400 واحد خسارت ديده جزئى و 
كلى شناســايى كه اكثراً از وام هاى كم بهره و بالعوض 
براى تعمير يا نوسازى استفاده كرده اند. 6-پيگيرى تغيير 
كاربرى ها و الحاق بيش از 50 پالك به بافت روســتايى 
به منظور ايجاد اماكن مســكونى جديد در جلوگيرى از 

مهاجــرت به خارج.  7-ادامه تجهيز و نوســازى اراضى 
كشاورزى و ايستگاه پمپاژ مربوط به روستاى عسگرآباد، 
ازنهرى و زرامين سفلى. 8-ايجاد 3 واحد گلخانه جديد 
در شهر برزول و روستاى دورانه . 9-تسطيح راه هاى بين 
مزارع در روستاهاى عنبرقنبر و گنبدكبود . 10-پيگيرى 
و حمايت از راه اندازى دامدارى 500 رأسى دام سنگين 
روســتاى توانه و پرواربندى 200 رأسى در شهر برزول. 
11-حمايت و تشــكيل كالس هــاى قالى بافى و ايجاد 
كارگاه در شــهر برزول و تعدادى از روســتاهاى بخش. 
12-پيگيرى و راه اندازى خانه هالل شهر برزول، روستاى 
گنبدكبود و زرامين ســفالى توسط جمعيت هالل احمر 
شهرســتان. 13-پيگيرى تداوم پروژه هاى ورزشــى در 
شــهر برزول و روستاى زرامين ســفلى . 14-احداث و 
راه اندازى مركز جامع سالمت شهر برزول و اعتبارى بالغ 
بر 2 ميليارد تومان . 15-پيگيرى و بهســازى راه اصلى 
بخش از ســه راهى دهفول تا فارسبان كه فاز اول آن به 
ميزان 1600 متر در ورودى شهر برزول و با اعتبارى بالغ 
بر 2 ميليارد تومان در ســال جارى زيرسازى شده است. 
16-توسعه شبكه برق و جابه جايى شبكه در تعدادى از 
روستاها توسط امور برق شهرستان.  17-پيگيرى تقويت 
سيســتم مخابراتى و رفع مشكل حوزه بخش از طريق 
اداره كل مخابرات و زيرساخت استان با نصب تجهيزات 
بر روى دكل هاى مخابراتى موجود . 18-ديواركشــى و 
آسفالت محوطه مدرسه ابتدايى روستاى زرامين سفلى 
توسط اداره كل نوسازى و تجهيز مدارس.  19-اليروبى 
انهار روستاى مسيل توسط امور آب كه در مواقع بارندگى 

با مشكل مواجه مى شوند.

  راه و زيرساخت هاى ارتباطى از مسيرهاى مهم 
توســعه در هر منطقه است، دسترسى راحت و ايمن از 
مهمترين شــاخصه هاى تردد و اســتفاده از مسيرهاى 

ارتباطى است.
در سال هاى اخير راه هاى نهاوند دستخوش تغييرات 
و تحوالت خوبى شــده اســت. رئيــس اداره راهدارى 
و حمل و نقــل جــاده اى نهاوند در تشــريح اقدامات و 
مجموعه عملكــرد صورت گرفته در اين حوزه از ابتداى 
سال جارى تاكنون گفت: حذف نقاط حادثه خيز و تالش 
براى ايمن ســازى محورهاى پرتردد شهرستان از جمله 

اولويت هاى اجرايى در يك سال اخير بوده است.
وحيــد صفدرى برخى از ايــن اقدامات را اين چنين 
تشريح كرد:  اجراى عمليات روكش آسفالت در محور 
نهاوند به نورآباد با اعتبار بالغ بر 5/2 ميليارد تومان و به 
طول 5/6 كيلومتر.  اجراى عمليات روكش آســفالت 
در محور نهاوند به كرمانشاه (حدفاصل شهر فيروزان تا 
ســه راهى قارلق ) به طول 5/2 كيلومتر و با اعتبار بالغ 
بر يك ميليارد تومان.   اجراى عمليات لكه گيرى رويه   
آسفالت در تمامى محورهاى مواصالتى شهرستان نهاوند 
در قالــب 9371 مترمربع لكه گيرى.   اجراى عمليات 
نصب نيوجرسى در محور نهاوند به كرمانشاه (حدفاصل 
سه راهى دهفول تا پل حاجى عليمراد ) به منظور افزايش 
سطح ايمنى و كاهش ميزان تصادفات جاده اى با اعتبار 
بالــغ بر 7 ميليارد تومــان.   ترميم و مرمت 10 دهانه 
پل  كه در ســال هاى اخير در اثر عواملى طبيعى نظير 
ســيالب دچار آسيب شــده بودند نظير پل روستاهاى 

گيوكى، كمالوند، گوشــه بديع الزمان، ازنهــرى و ....   
اجراى عمليات تعريض و بهسازى محور نهاوند به گيان 
به طول 3/5 كيلومتر و با اعتبار بالغ بر 2 ميليارد تومان و 
همچنين  اجراى عمليات تعريض و بهسازى راه روستايى 
هادى آباد به رزينى به طول 2 كيلومتر.   ادامه عمليات 
احداث زيرگذر سه راهى شهرك با هدف حذف نقاط پر 
تصادف و كاهش ميزان تصادفات جاده اى.   ايمن سازى 
و اصــالح نقاط حادثه خيز نظير اصــالح پيچ در محور 
نهاوند به نورآباد، رفع مقطع حادثه خيز در محور نهاوند به 
كرمانشاه قبل از پل حاج عليمراد ، اصالح پيچ در محور 
نهاوند به بروجرد بعد از پاســگاه پليس راه ، آشكارسازى 
مقطع حادثه خيز قبل از روستاى باروداب واقع در محور 
نهاوند به آورزمــان.   ايجاد خاكريز بازدارنده در محور 

دهفول به برزول ( گردنه برزول)  به منظور افزايش سطح 
ايمنى.   اجراى عمليات بهسازى راه روستايى تازناب، 
محموديه، الوان كمر و ...   ايمن سازى و نصب گاردريل 
بر روى پل روســتاى هادى آباد به رودبارى و همچنين 
ايمن ســازى گردنه بعد از روســتاى ملوسان.   اجراى 
خط كشى محور نهاوند به كرمانشاه (بعد از شهر فيروزان) 
و همچنين اجراى عمليات خط كشــى محور نهاوند به 

نورآباد و ايجاد شيار لرزاننده در مقاطع حادثه خيز. 
محورهاى مواصالتى شهرستان

   نصب دوربين پايش تصويرى در راهدارخانه هاى 
گرين و فيروزان.  خريد و تهيه 2000 تن ماسه و نمك 
جهت انجام عمليات برف روبى و نمك پاشى زمستانى.   
انجام بازديدهاى مستمر از سيستم هاى روشنايى منصوبه 
در سطح محورهاى مواصالتى و پيگيرى به منظور رفع 

خاموشى سيستم هاى مذكور.   
حمل ونقل كاال و مسافر

  حمل بيش از 1/5 ميليون تن انواع كاال از ابتداى 
ســال جارى از مبدا شهرســتان نهاوند به ساير مقاصد 
كشــور.    اجراى طرح ايمن سازى مدارس حاشيه راه، 
راكبين موتورســيكلت، عابرين پياده و همچنين ادوات 
كشــاورزى با هدف آشنايى كاربران جاده اى با قوانين و 
مقررات عبورومرور.   اجراى طرح توزيع حواله الستيك 
در بين رانندگان بخش حمل ونقل جاده برون شــهرى. 
  نظارت بر عملكرد شــركت هاى حمل ونقل جاده اى 
شهرستان كاال و مسافر و همچنين ناوگان تحت پوشش 

شركت هاى حمل ونقل.

رئيس راهدارى و حمل ونقل جاده اى؛

است راھداری  اولویت  حادثه خیز  نقاط  حذف  و  ایمن سازی 
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  اجــراى پروژه هاى عمرانى ظــرف چند ماه اخير 
باعــث تحرك و جنبش بيش از حد در شــهر فيروزان 

شده است. 
محمد شــيراوند شهردار فيروزان با تبريك ايام ا... دهه 
فجر به بيان  گزارش عملكرد 9 ماهه پروژه هاى عمرانى   

شهردارى فيروزان پرداخت.

پروژه هاى  عمرانى مهم در دست اقدام  
*ساماندهى پياده راه هاى سطح شهر:

پياده راه سازى بلوارهاى معلم و بسيج  و امام حسين(ع)  
به ميزان 5000 مترمربع با موزاييك هايى كه در كارگاه 
توليد موزاييك شهردارى توليد مى شود موزاييك فرش 

شده است. 
2- احداث پارك محله اى شــهرك فرهنگيان: اجراى 
خاك ريزى، جدول گذارى و اجراى تأسيسات آب وبرق  
و كاشــت چمن در زمينى به مساحت 5000 مترمربع 
و خريد كف پوش هاى بتنى براى اجراى پياده راه سازى.

3-احداث پارك محله اى بهارستان: اجراى خاك ريزى، 
جدول گذارى و اجراى تأسيســات آب وبرق و كاشــت 
چمن  در زمينى به مســاحت 2000 مترمربع و خريد 

كف پوش هاى بتنى براى اجراى پياده راه سازى.
4- كارگاه توليد جدول بتنى پرسى: اين شهردارى در 
ابتداى ســال جارى اقدام به خريد و نصب و راه اندازى 
يك دستگاه توليد جدول بتنى پرسى اتوماتيك، تجهيز  
و محوطه ســازى، احداث سوله در كارگاه توليد جدول، 

موزائيــك و جاليز با اعتبارى بالــغ بر  5 ميليارد ريال 
كه روزانه بالغ بر  500 عدد جدول بتنى پرسى توسط 
پيمانكار توليد مى شــود و عالوه بر تأمين نيازهاى اين 

شهردارى قادر به فروش در بازار نيز هستيم.
5- احداث ســاختمان: جهت انجــام كارهاى فرهنگى 
و اجتماعــى براى اســتفاده ســمن هاى مردم نهاد در 
پارك كشاورز به مســاحت 80 مترمربع كه به صورت 

صددرصدى تكميل شده است.
6-احداث سرويس بهداشتى عمومى: احداث سرويس 
بهداشتى عمومى 4 چشمه در كنار گورستان فيروزان 
كه در حال حاضر قابل بهره بردارى مى باشد.                                              
7-اجراى زيرســازى: در معابر  شــهرك فرهنگيان به 
مساحت حدود 25000مترمربع و اعتبارى بالغ بر 10 
ميليارد ريال كه از منابع داخلى شهردارى تأمين شده 

است. 
8-اجراى كانال ســنگى: ميدان شريعتى جهت هدايت 
آب هاى سطحى به خارج از شهر و تكميل ديواره چينى 

جداره رودخانه قلقل رود.

عمرانی پروژه ھای  با  آباد  فیروزان 
شهردار: پروژه ها شهر را متحول كردند
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کبودراھنگ و  بھار 
مجلس از  جامانده  کاندیداھای  رقابت  میدان 

طبق اطالعيه شمار5 ستاد انتخابات كشور در 
21 بهمن مــاه كمتر از 2 ماه ديگر ثبت نام كانديدا هاى 
انتخابــات ميــان دوره مجلس از ســاعت 8 صبح روز 
يكشــنبه مورخ  1400/01/08 آغاز و تــا پايان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 14/-1400/01 (به مدت 7 روز) 

ادامه مى يابد.
فوت مرحوم عيســى جعفرى نماينده دوره يازدهم 
مردم بهار و كبوداهنگ در مجلس كه اســفندماه 98 
بــا 36 هــزار و 884 رأى به مجلــس راه  يافته بود، 
سبب شــده كه انتخابات ميان دوره مجلس در حوزه 
انتخاباتيه بهار و كبودراهنگ 28 خردادماه سال آينده 
در كنار انتخابات رياســت جمهورى و شــوراى شهر و 

روستا برگزار بشود. 
طبق اخبار منتشــر شده از ســتاد انتخابات كشور، 
مشــموالن ماده 29 قانون انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى كه عالقــه به حضــور در رقابــت انتخابات 
ميان دوره مجلس داشته، مى بايست براى حضور در اين 
انتخابات تا 13 مهرماه از ســمت مديريتى خود استعفا 
داده باشند. پس از فوت مرحوم جعفرى براساس عرف، 
مجمع نمايندگان اســتان حجت االسالم احمدحسين 
فالحى و حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه 
را به عنــوان نماينــدگان معين شهرســتان هاى بهار و 

كبودراهنگ انتخاب كردند. 
فالحــى نماينده همــدان و فامنين و معين بهار در 
مجلــس چند ماه پيش در مصاحبــه اى به خبرنگار ما 
با بيان اينكه طرح اصــالح جدول حوزه هاى انتخاباتى 
مجلس چند سالى است كه در مجلس مطرح مى شود، 
بيان كرد: در صورت تصويــب طرح مذكور در مجلس 
يازدهم كه چندين نماينده نيز پيگير آن هم هســتند، 
حوزه  انتخابيه شهرســتان هاى بهــار و كبودراهنگ از 
يكديگر تفكيك شــده و هر كدام يــك نماينده مجزا 

خواهند داشت.
حال مى خواهيم در ادامه گزارش به بررسى تعدادى 
از كانديدا هــاى احتمالــى انتخابات ميــان دوره حوزه 

انتخاباتى بهار و كبودراهنگ بپردازيم:
 محمدعلى پورمختار

محمدعلى پورمختار كه ســابقه حضور در مجالس 
دهــم و نهم را در كارنامه خــود دارد، به عنوان يكى از 
گزينه  هاى اصلــى در انتخابات يازدهمين دوره مجلس 
نيز به حســاب مى آمد؛ زيرا توانســته بود با 39 هزار و 
725 و حدود 14 هزار رأى بيشــتر از عيســى جعفرى 
بر كرســى دهمين دوره مجلس تكيــه زند. با اين حال 
پورمختار به علت تشكيل پرونده و رد صالحيت توسط 
شــوراى نگهبان براى انتخابات اسفندماه سال گذشته، 
احتمــال حضور وى را در رقابــت انتخاباتى خردادماه 

1400 كاهش داده است. 
 على يعقوبى

حضور علــى يعقوبى در صورت تمايل شــركت در 
انتخابات ميان دوره ســال آينده منوط به نظر شوراى 
نگهبــان خواهد بود. اين نماينده بهــار و كبودراهنگ 
"اســبق مجلس" در دهميــن دوره انتخابات مجلس 
توانســت در لحظات آخر تأييد صالحيت را از شوراى 
نگهبان دريافــت كند، حال آنكه شــوراى نگهبان در 
انتخابات اســفندماه پارسال سخت گيرتر از هر دوره اى 

عمل كرده است. وى در انتخابات دهمين دوره مجلس 
با 28 هزار و 332 رأى بعد از پورمختار بيشــترين رأ ى 

را به خود اختصاص داد. 
 رضا طاليى نيك

 رضا طاليى نيك به عنوان نماينده مجلس ششــم و 
هفتم اين حوزه انتخاباتى محســوب مى شود و از سوابق 
خوبى نيز برخودار اســت. طاليى نيك توســط برخى از 
فعاالن سياســى حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ براى 
حضور در انتخابات ميان دوره اى خردادماه ســال آينده 
دعوت شده بود كه البته اين درخواست و احتمال حضور 

خود در انتخابات ميان دوره مجلس يازدهم را رد كرد. 
 فتح ا... توسلى

 فتح ا... توسلى كه اصلى ترين رقيب انتخاباتى مرحوم 
جعفرى محســوب مى شد. توســلى به رقابت با مجتبى 
فيض اللهى(ديگر رقيب انتخابات جعفرى در اســفندماه 
98) بر سر كرسى به جاى مانده از جعفرى در بهارستان 
بپردازد و پيروز اين كرسى شود. وى توانست 17 هزار و 
679 رأى مردمى (9 هزار رأى كمتر از جعفرى و 3 هزار 

رأى بيشتر از فيض اللهى) به دست بياورد. 
 احمد عظيمى زاده

 حجت االســالم احمد عظيمى زاده امام جمعه فعلى 
ماهدشــت را نيز مى تــوان يكى ديگــر از گزينه هاى 
محتمل حضــور در رقابت اصلى انتخابات ميان دوره اى 

مجلس در حوزه بهار و كبودراهنگ دانست.
عظيمى زاده يكى از آن دســته افرادى اســت كه 
مى تواند با حضور خود معــادالت انتخابات ميان دوره 
مجلــس يازدهــم را برهم زنــد. وى در دهمين دوره 
انتخابات مجلس دهم توانست با 11 هزار و 506 رأى 
در جايــگاه چهارم و با اختــالف 3 هزار رأى باالتر از 
توسلى بايستد. شايد همين چهارم شدن عظيمى بود 
كه وى را از حضور در انتخابات اسفندماه 98 مجلس 
منصرف كــرده بود. اما اكنون معــادالت تغيير كرده 
اســت و 3 كانديدايى كه بيشــتر از وى در انتخابات 
دهميــن دوره مجلس رأى آورده بودند، يك نفر فوت 
كرده و 2 نفر ديگرشان در انتخابات اخير ردصالحيت 

شده اند. 
 روح ا...  نباتى

تغيير حــوزه  انتخاباتى و حضــور روح ا... نباتى در 
عرصه رقابــت انتخاباتــى در حوزه انتخاباتــى بهار و 
كبودراهنــگ ، مى تواند معــادالت انتخابات ميان دوره 

مجلس اين حوزه را برهم زند.
نباتى كه در انتخابات اسفندماه 98 با اختالف كمى 
كرسى بهارستان را به فالحى باخت، اكنون مى تواند با 
حضور در انتخابات خردادماه 1400 شانس خود را بار 
ديگر امتحان كنــد. وى با اخذ 41 هزار و 192 رأى و 
با تنها 7 هزار رأى كمتر از فالحى در جايگاه ســوم در 

ميان كانديدا هاى مجلس يازدهم ايستاد.
در اين ميان گزينه هاى ديگرى هم نامشــان بارها 
تكرار شــده است. از جمله ســردار آبنوش، الهى تبار، 
حســنى محتشــم و چندين نام ديگر كه بايد منتظر 
ثبت نام و ليســت نهايى داوطلبان بود. گفتنى است در 
صورت تصويب اليحه تفكيــك حوزه انتخابيه احتمال 
انتخــاب نماينده مســتقل براى دو شهرســتان بهار و 

كبودراهنگ نيز وجود دارد.

محمد ترابى

کبودراھنگ
را محرومیت  بار  ھمچنان 

می کشد دوش  بر 
شهرستان كبودراهنگ داراى ظرفيت ها و 
استعدادهاى بالقوه و نيز فرهنگ عميق دينى و مذهبى 

است كه در بسيارى از موارد ناشناخته مانده است.
شهرســتانى كه بزرگ ترين غارآبــى جهان را 
در دل خود جاى داده اســت و داراى بزرگ ترين 

شــهرك صنعتى، پايگاه هوايى شهيد نوژه، نيروگاه 
شــهيد مفتح و... مى باشد و وســيع ترين شهرستان 

استان محسوب مى شود.
همچنين در بخش كشاورزى حرف نخست را در 
توليد برخــى محصوالت از جمله گندم و جو مى زند، 
ولى همچنان  به جرأت مى توان گفت كه بار محروميت 

را بر دوش مى كشد.
در اين ميــان اندك مديرانى بودنــد كه در اين 
شهرستان دل سوزانه خدمت كرده اند و براى توسعه 
و پيشرفت اين شهرستان قدم هايى برداشته اند ولى 
آنگونه كه شايســته اين شهرستان است نتوانسته اند 
دين خــود را به مردم واليى و شــهيدپرور اين ديار 

ادا كنند،
زيرا مردمان غيور كبودراهنگ 5 آبان 57 با تقديم 
5 شهيد و 21 جانباز سربلندى بزرگى را كسب كردند 

و دفاع از اسالم و انقالب را به اثبات رساندند.
متأســفانه علل مختلفــى براى عدم توســعه و 
پيشــرفت اين شهرستان دست به دست هم دادند و 
يكى از مهمترين علل توسعه نيافتن اين شهرستان 
تفكيك نشدن حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ بوده 
كه فقط يك نماينده از اين 2 شهرستان راهى مجلس 
مى شــود و قطعاً يك نماينده هرگز نمى تواند پيگير 
اين همه مســائل و مشكالت باشد و در اين خصوص 
كوتاهى هاى بســيارى شــده، بنابرايــن اميدواريم 
استقالل حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ در آينده 
نزديك اتفاق بيفتد تا شايد گره اى از مشكالت مردم 

اين منطقه گشوده شود.
اگر كمى عقب تر برويم متوجه مى شويم كه بسيارى 
از مســئوالن كــه در كبودراهنگ خدمــت كرده اند 
يا غيربومى بوده اند و ناآشــنا به مســائل و مشكالت 
شهرستان و با مســئوالن بى تجربه و تازه كار بودند و 
با ناشــى گرى نتوانســته اند زمينه توسعه و پيشرفت 
شهرستان را فراهم كنند و يا اينكه برخى از آنها منافع 
شــخصى خود را در نظر گرفته اند و از ترس از دست 
دادن پست و مقام مديريتى خود هنگامى كه مسئوالن 
كشورى و استانى در شهرستان حضور داشته، مسائل 
و مشكالت شهر را بازگو نكرده اند كه مبادا جايگاه شان 

به خطر بيفتد!!!
همه اين مســائل بزرگ ترين ظلمى اســت كه به 
مردمان اين ديار شده است و همه از آن آگاهند و فقط 
اينها مردمانى شريف بوده اند كه تاكنون دم نزده اند و 
پرواضح است كه حق آنها به شايستگى ادا نشده است.

حال انتظار مى رود كه مسئوالن كشورى، استانى 
و شهرستانى براى رفع اين مشكالت و كم وكاستى ها 
همتى مضاعف داشته باشــند تا شايد نام محروميت 
و عقب ماندگى از چهره اين شهرســتان زدوده شود و 

مردم اين ديار به حق واقعى خود برسند.

اكرم حميدى

www.h
am

ed
an

pa
ya

m
.co

m



52
هنگ

ودرا
ن كب

رستا
شه

2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

146 پروژه در گستره كبودراهنگ

شد کلنگ زنی  و  افتتاح  پروژه  میلیارد   ٢٠٠
  در دهه فجر امسال 146 پروژه با اعتبار 197 ميليارد و 673 ميليون و 800 

هزار تومان در شهرستان كبودراهنگ كلنگ زنى و افتتاح شد.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب گفــت: بزرگترين پروژه قبل 
بهره بردارى دستگاه سى. تى.اسكن با اعتبارى بالغ بر 27 ميليارد تومان در بيمارستان 
امام رضا(ع) و سيلوى 70 هزار تنى با اعتبارى بالغ بر 25 ميليارد تومان  بوده است.

حجت الــه مهدوى بيان كرد: در بخش مركــزى 83 پروژه با اعتبارى بالغ بر 149 
ميليارد و 654 ميليون و 100 هزار تومان، در بخش شيرين سو 25 پروژه با اعتبارى 
بالــغ بر 20 ميليارد و 353 ميليــون و 600 هزار تومان و در بخش گل تپه 38 پروژه 
با اعتبارى بالغ بر 22 ميليارد و 666 ميليون و 100 هزار تومان در دهه مبارك فجر 

افتتاح و كلنگ زنى شد.
وى در ادامــه بــه مهمتريــن برنامه ها و پروژه هــاى قابل افتتــاح و كلنگ زنى 
شهرســتان كبودراهنگ اشــاره و بيان كرد: نواختن زنگ انقالب، ديدار مســئوالن 
با امام جمعه، بهره بردارى از دســتگاه اكسيژن ســاز بيمارستان امام رضا(ع)، نشست 
خبرى با خبرنگاران، آيين بهره بردارى از ســاماندهى گلزار مطهر شهداى روستاى 
كســالن فيه و همزمان با روســتاى ولى محمد، بهره بردارى از مســكن مددجويى 
بسيج ســازندگى، بهره بردارى از مركز جامع سالمت روســتاى قهوردسفلى، ديدار 
با خانــواده محرومين، آيين بهره بردارى از B.T.S شــهر شيرين ســو و همزمان 
پروژه هــاى مخابرات، بهره بردارى از خانه عالم روســتاى چالو، بهره بردارى از زمين 
چمن مصنوعى روســتاى اكنلو، ديدار با خانواده معظم شــهدا از جمله برنامه هاى 

دهه فجر در اين شهرستان بود.
مهدوى همچنين گفت: بهره بردارى از راه اندازى سى.تى. اسكن كه با بهره بردارى 
از آن كــه يكى از آرزوهــاى ديرينه مردم كبودراهنگ برآورده شــد، بهره بردارى از 
مركز جامع سالمت روستاى قباق تپه، ديدار با خانواده معلولين، بهره بردارى از گلخانه 
مرتضى امينى با 3 هزار و 700 مترمربع با مشاركت صندوق كارآفرينى و همزمان 3 
گلخانه (1/8) هكتار در روستاى كوريجان، بهره بردارى از توليد انواع الكترود گرافيتى 
(شركت پتروكك آرين) در شــهرك صنعتى ويان، افتتاح كتابخانه، روستاى اورقين، 
غبارروبى و عطرافشــانى گلزار مطهر شهدا، شركت در نماز عبادى سياسى جمعه نيز 

از ديگر برنامه هاى دهه فجر در شهرستان كبودراهنگ بود.
فرماندار كبودراهنگ ادامه داد: بهره بردارى از نصب 8/2 كيلومتر نيوجرســى راه 
ويان كبودراهنگ، افتتاح كارگاه هاى آموزشــى توليد سراميك و سفال با اشتغال زايى 
براى 50 نفر، آيين بهره بردارى از مســكن مددجويى بهزيستى همزمان، 41 باب در 
ســطح شهرستان شركت در مراســم روز نيروى هوايى در پايگاه  سوم شكارى شهيد 
نوژه؛ ديدار با خانواده معظم ايثارگران نيروى هوايى، افتتاح مجتمع آب رسانى روستاى 
خلفعت آباد، افتتاح خانه مددجويــى همزمان 137 واحد احداث و تعمير، كلنگ زنى 
گارسانى به همه روستاى دولت آباد همزمان سارى بالغ و اوچ تژه، بهره بردارى از توليد 
زيره كفش در روستاى كوريجان، بهره بردارى از سيلوى گندم، ديدار با خانواده معظم 

شهدا، نيز از ديگر برنامه هاى دهه فجر در اين شهرستان بود.
مهدوى بيان كرد: با توجه به شرايط كرونايى راهپيمايى 22 بهمن امسال همزمان 
با سراســر كشور در اين شهرســتان نيز به صورت رژه خودرويى بود كه اميدواريم با 
ريشه كن شــدن ويروس منحوس كرونا در سال هاى آتى راهپيمايى 22 بهمن ماه با 

شكوهى داشته باشيم.
وى همچنين افزود: بيش از 20 پروژه در شهرســتان كبودراهنگ وجود دارد كه 
برخى از آنها بيشتر از 10 سال است كه بالتكليف مانده است و از مديران كل استانى 

تقاضا داريم كه بزودى اين پروژه ها را تعيين تكليف كنند.
فرمانــدار شهرســتان كبودراهنگ از مردم خواســت تا با رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى ياريگر مسئوالن به ويژه كادر درمان در ريشه كن 
كردن ويروس منحوس كرونا باشــند تا شــرايط زندگى به حالت عادى برگردد و از 
دورهمى هاى خانوادگى و برگزارى مراســم عزا و عروســى كه مهمترين عامل شيوع 

بيمارى است خوددارى كنند.
وى در پايــان به 3 انتخابات مهم رياســت جمهورى، نماينده مجلس و شــوراى 
اســالمى در اين شهرستان اشــاره كرد و افزود: اميدواريم با همكارى مردم انتخابات 

سالم و پرشور در خردادماه هزار و400 داشته باشيم.

وى در ادامــه به آمار مقايســه اى قبل و بعد از انقالب شهرســتان كبودراهنگ نيز 
اشاره كرد.

بعد از انقالب قبل از انقالب واحد عنوان 
882بابخانه بهداشت 
01باببيمارستان 
818بابدرمانگاه 
03بابدانشگاه 
129201بابمدارس 
01بابسينما

مركز فرهنگى و 
021بابتبليغاتى 
051بابخانه عالم 

022بابخانه قرآنى روستايى 
موسسه قرآنى 

04بابشهرى
120269بابمساجد و حسينيه ها 

02واحد حوزه علميه 
657درصدبى سوادى
3593درصدباسوادى 

www.h
am

ed
an

pa
ya

m
.co

m



53

شهرستان كبودراهنگ

2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

 فرماندار ســپاه ناحيه كبودراهنگ از اجراى 
بيش از 80 عنوان برنامه در دهه مبارك فجر خبر داد.

فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنــگ در گفت وگو با 
همدان پيام بــا تبريك ايام ا... دهــه فجر گفت: خدمت 
بى منــت به مردم وظيفه همه مســئوالن اســت، ولى 
دشمنان نظام براى كمرنگ كردن دستاوردهاى انقالب و 
ناكارآمد نشان دادن نظام، چشم هاى خود را به پيشرفت 
كشــور در عرصه هاى مختلف بســته است و ديدن اين 
همه موفقيت، پيشرفت و دستاوردهاى انقالب براى شان 

بسيار  دشوار است.
محمود بداغى در ادامه به مهمترين برنامه هاى دهه 
فجر سپاه ناحيه كبودراهنگ اشاره كرد و افزود: نواختن 

زنگ انقالب، ديدار با امام جمعه 10 شب 10 خاطره 
از انقالب، نشســت خبرى با خبرنــگاران، برگزارى 
مســابقات فرهنگى ورزشــى، راهيان نور به صورت 
مجازى، برگزارى مســابقات كتاب خوانى، برگزارى 
جشــن انقالب، برگزارى نمايشــگاه دستاوردهاى 
انقالب، برگزارى مراسم تجليل از ايثارگران منطقه، 
نشست بصيرى به مدت 10 شب در فضاى مجازى، 
ايجاد ايســتگاه فرهنگــى به مناســبت دهه فجر، 
برگزارى مســابقات توليد عكس نقاشــى و كليپ 
دهه فجر، برگزارى مســابقات ســاخت كليپ، تيزر 
و... بــا موضوع نقش زنان و دانش آموزان در پيروزى 
شــكوهمند انقالب اســالمى ايــران، تهيه جهيزيه 
براى خانواده هاى نيازمند، ايجاد نمايشــگاه انقالب، 
كمك هاى مومنانه، برگزارى نمايشگاه رزمايش طرح 

تأمين از جمله اين برنامه ها بود.
وى همچنيــن بــه ديگر برنامه هــاى دهه فجر 
ســپاه ناحيه كبودراهنگ اشاره كرد و گفت: تجليل 
از فرماندهــان پيشكســوت پايگاه هــاى مقاومت، 
ديــدار بــا خانواده هاى معظــم شــهدا، برگزارى 
نشســت هاى معرفتى و بصيرتى، مســابقات دارت، 
تيراندازى بــا تفنگ بادى، محفل انــس با قرآن و 
حضور در گلزار شــهدا و تجديدبيعت با آرمان هاى 

انقالب، يادواره شهدا، گلباران و عطرافشانى مزار مطهر 
شهداى شهرستان و تجديدميثاق با آرمان هاى امام(ره) 
و انقالب، ميهمانى الله ها، برپايى نمايشــگاه و نشست 
قبل از خطبه نمازجمعه، پويش بوســه در بال فرشــته 
(بوســيدن دســت مادر)، افتتاح پايگاه مقاومت بسيج 
كارگرى در كارخانه آرد همــدان، افتتاحيه خانه عالم و 
پل روســتا در بخش شيرين سو نيز از جمله برنامه هاى 

دهه فجر امسال بود.
بداغــى بيان كــرد: نشســت فرهنگى سياســى با 
عنوان مادران انقــالب و جنگ نرم، تجليل از فرهنگيان 
جهادى، برگزارى مســابقات كتاب خوانى از كتب شهيد 
سردارســليمانى، برنامــه چله بيدارى، جشــن كوثر به 
مناســبت والدت حضرت زهرا(س) و ســالگرد پيروزى 
انقالب، مسابقه حفظ ســوره كوثر براى كودكان، اكران 
فيلم انقالب، برگزارى جلســات هم انديشى بين كارگران 
و كارفرمايان، برنامه الله هاى روشــن براى دانش آموزان، 
عصر شــعر (اشعار انقالب)، افتتاح پايگاه بسيج كارمندى 
شهردارى شيرين سو، برگزارى شامگاه ياد ياران، نشست 
تحكيــم بنيان خانواده بــا تأكيد فرزنــدآورى، برگزارى 
نشســت روشــنگرى و بصيرتى با موضــوع نقش بانوان 
انقالب در پايدارى نظام، بخش ندا ا... اكبر در شــب يوم ا... 
22 بهمن ماه، برگزارى جشــن پيروزى انقالب همراه با 
نورافشانى، برگزارى كارگاه آموزشى سبك زندگى زهرايى، 
حضور در راهپيمايى 22 بهمن ماه، اجراى خيابانى گروه 
ســرود، تريبون آزاد و... از ديگر برنامه هاى ســپاه ناحيه 

كبودراهنگ در ايام ا... دهه فجر بود.
وى در ادامه همچنين گفت: فضاســازى و ارســال 
پيامك، برگزارى گفتمان نقش واليت فقيه در اســتمرار 
موفقيت هــاى جمهورى اســالمى، برگــزارى حلقــات 
صالحين با موضوع انقالب و دستاوردهاى انقالب، تجليل 
از مســئوالن صندوق هاى قرض الحسنه بسيج، نشست 
روشنگرى و تحكيم بنيان خانواده، اجراى مسابقه نقاشى 
در فضاى مجازى، و برگزارى مسابقه كتاب خوانى نيز از 

ديگر برنامه ها بود.
بداغى در پايان بيان كرد: ايجاد روحيه خودباورى و 
وابســته نبودن به بيگانگان از دستاوردهاى مهم انقالب 
اسالمى است كه با همت واالى امام خمينى(ره) و خون 
پاك هزاران هزار شــهيد به دست آمده است، اميدواريم 
همه ما بتوانيم ادامه دهندگان راه امام(ره) و شهدا باشيم 
و دســت بيگانگان را از اين سرزمين كوتاه كنيم و اجازه 

ندهيم كه آنها به اهداف شوم شان برسند.

کرد اجرا  فجر  دھه  در  فرھنگی  برنامه  کرد  اجرا  فجر  دھه  در  فرھنگی  برنامه   ٨٠٨٠ سپاه سپاه 
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کلنگ زنی  و  افتتاح        
کبودراھنگ  بھداشت ودرمان  شبکه  عمرانی  پروژه   ٥

 5 فجــر  دهــه  در     
پروژه عمرانى توســط شــبكه 
شهرســتان  بهداشــت ودرمان 
كبودراهنگ افتتاح و كلنگ زنى 

شد.
رئيس شبكه بهداشت ودرمان 
بيان  با  كبودراهنگ  شهرستان 
اين مطلب گفــت: اين پروژه ها 
شامل راه اندازى سى. تى.اسكن، 
محل  و  اكسيژن ســاز  دستگاه 
آن، مركز خدمات جامع سالمت 
قهــورد و قباق تپه و كلنگ زنى 
فــوق مدرن ترين بيمارســتان 

توسط خير سالمت حاج ولى اله اميرجانى بوده است.
على احمدى بيان كرد: محل سى.تى.اســكن از سال 
95 آغاز شــده و تاكنون 2 ميليارد و 500 ميليون تومان 
هزينه داشته، و دستگاه سى.تى.اسكن  به مبلغ 25 ميليارد 
تومان است، محل اكسيژن ساز 200 ميليون تومان، هزينه 
ساخت محل كه 45 مترمربع است و يك ميليارد و 500 
ميليون تومان نيز دســتگاه اكسيژن ساز هزينه داشته كه 
در مجموع يك ميليارد و 700 ميليون تومان هزينه شده 
اســت و به همت خدمات بيمارستانى ساخته شده است 
و درمانگاه قهورد و قباق تپه كه ســاخت آنها از ســال 95 
و هركــدام با اعتبارى بالغ بــر 2 ميليارد تومان تكميل و 
تعمير شــده اند، همچنين كلنگ زنى دومين بيمارستان 

كبودراهنگ در 5 طبقــه و در زمينى به 
مســاحت 2 هزار مترمربع كه در مجموع 
5 طبقه 10 هزار مترمربع و با مبلغ اوليه 
70 ميليارد تومان 15 بهمن ماه  همزمان با 

والدت حضرت زهرا(س) كلنگ زنى شد.
وى ادامه داد: در حال حاضر 23 پزشك 
متخصص شــامل 3 پزشــك داخلى، 3 
پزشــك اطفال، 3 پزشك زنان وزايمان، 3 
پزشك بيهوشــى، 3 پزشك راديولوژى، 2 
پزشك قلب، يك پزشــك طب فيزيكى، 
يك چشم پزشــك، يك  پزشــك مغز و 

اعصاب،يك روان پزشــك، يك 
گوش وحلق وبينى،يك  پزشك 
پزشــك پوســت ومو و يــك 
مردم  خدمــت  در  پاتولــوژى 

شهرستان كبودراهنگ هستند.
احمدى درخصوص بيمارى 
كرونا نيز گفت: از سوم اسفندماه 
98 كه نخســتين مورد كرونا 
در شهرســتان شناســايى شد 
اقدامات الزم براى انجام آزمايش 
و... انجام گرفت و همه زمينه ها 
براى مقابله با اين بيمارى فراهم 
شد و همه نيروها در آماده باش 
كامل قرار گرفتند و نخســتين پيك كرونا را در اسفندماه 
داشــتيم، دومين پيك در ارديبهشت ماه و سومين پيك 
در مردادماه كه تا آبان ماه ادامه داشــت و خوشبختانه در 
حال حاضر در وضعيت مطلوبى قرار داريم و از نظر تست و 

شناسايى بيماران و بسترى هيچگونه مشكلى نداريم.
وى افزود: از افرادى كه تســت كرونا گرفته مى شــود 
همان روز نيز جواب آزمايش آنها آماده است و اين درحالى 
اســت كه در روزهاى اول شــيوع كرونا جواب چند روز با 
تأخير به افراد اعالم مى شود و در طرح شهيدسليمانى نيز 
تست سريع انجام مى شود و بالفاصله نتيجه آماده مى شود.

احمدى درخصوص طرح شهيدسليمانى نيز گفت: اين 
طرح با همكارى سپاه و مركز بهداشت در هالل احمر انجام 

مى شود و يكى از طرح هاى 
بســيار خــوب و موفق در 
بيماريابى انجام سريع تست 
كرونا و جداسازى و قرنطينه 

بيماران بوده است.
شــبكه  رئيــس 
شهرستان  بهداشت ودرمان 
كبودراهنگ افزود: با توجه 
به اينكه اين شهرســتان از 
وضعيــت نارنجــى و قرمز 
خارج شــده و در وضعيت 

زرد قرار گرفته است ادامه اين روند و حتى وضعيت بهتر 
اين روند به همكارى مردم بستگى دارد كه با رعايت بيشتر 
پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى به كمك 

مدافعان سالمت بيايند.
احمدى بيان كرد: امسال توانسته ايم تعدادى پرسنل 
را به صورت 89 روزه جذب كنيم، 4 نيروى پرستارى 89 
روزه داشــتيم كه تبديل به نيروهاى شركتى شدند و 11 
پرستار نيز ســهميه استخدامى داريم كه پس از پذيرفته 
شدن در آزمون استخدامى مشغول به كار مى شوند و 50 
نيرو نيز در مركز بهداشت جذب خواهند شد. وى گفت: در 
شرايط كرونايى به شدت كمبود نيروى پرستارى و از نظر 
لوازم  بهداشــتى و حفاظتى در روزهاى اوليه كرونا مشكل 
قابل توجهى داشــتيم كه با كمك دانشگاه علوم پزشكى 
همدان و مجمع خيرين سالمت شهرستان بخشى از نيازها 
برآورده نشده و مشكالت تا حدود زيادى مرتفع شد و در 

حال حاضر در شرايط مطلوبى قرار داريم. 
احمــدى بيان كرد: اهداى يك دســتگاه ونتيالتور به 
ارزش 230 ميليون تومــان، كابين نمونه گيرى به ارزش 
10 ميليون تومان، حدود 100 ميليون تومان كمك هاى 
مجمع خيرين سالمت براى لوازم حفاظتى وبهداشتى، يك 
ميليــارد و 300 ميليون تومان بابت خريد يك دســتگاه 
الپراســكپى توسط يك خير به بيمارســتان امام رضا(ع) 
از جمله كمك هاى خيرين به شــبكه بهداشــت ودرمان 
شهرستان كبودراهنگ بوده است. وى همچنين افزود: 5 
هزار مورد تســت كرونا از سوم اسفندماه تاكنون داشتيم 
كه از اين تعداد آزمايش هزار و 715 مورد 
مثبت بوده است و متأسفانه 94 مورد مرگ 

در شهرستان كبودراهنگ داشتيم.
احمــدى در پايــان توصيه هايى هم به 
مردم داشت و اينكه با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى و پرهيز 
از دورهمى ها در كاهش آمار و قطع زنجيره 
انتقال اين ويروس منحوس ياريگر مدافعان 
سالمت باشند تا بزودى ريشه اين ويروس 
برچيده شود. آمار كرونا مربوط به 7 بهمن 

سال 99 است.
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تنها 3 روستاى كبودراهنگ بدون گاز هستند

بزودی شھرستان  روستاھای  آخرین  به  گازرسانی 

 در شهرســتان كبودراهنگ 125 روســتا از نعمت گاز برخوردار هســتند و 
گازرسانى 3 روستاى باقى مانده نيز در حال انجام است.

رئيس شركت گاز شهرســتان كبودراهنگ در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام 
از  كبودراهنگ  شــهرى  جمعيــت  گفت: 
شيرين ســو  و  گل تپه  كبودراهنگ،  جمله 
بهره منــد  طبيعــى  گاز  از  درصــد   100
هســتند و از 128 روستاى اين شهرستان 
بــه 125 روســتا گازرســانى شــده و 3 
روســتاى باقى مانده كه زيــر 20 خانوار 
هســتند كه در تعهدات دولت نبوده است 
با پيگيرى هاى فرماندار به تحقق پيوســت 

و در حال انجام است.
سيدمحمدحســين نبــوى در خصوص 
بخــش اجــرا و مقاوم ســازى نيــز افزود: 
تغذيه 1/210/992  و  توزيع  شبكه  اجراى 
متر، ايســتگاه هاى تقليل فشــار (شهرى، 
اجراى  مصرف كننــدگان) 132  و  صنعتى 
انتخــاب فلزى و پلــى اتيلــن  31 هزار 
و222، شــيرهاى در مسير شــبكه  هزار 
و870 مى باشــد. و فعاليت هــاى تمامــى 
تأسيسات به صورت روتين، سايت ويزيت، 
بازديد و تعميــرات دوره اى انجام مى گيرد 
و همچنيــن تعداد بســيارى از انتخابات و 
شــيرها در ايام سال به داليل مختلف نياز 
به تعميــر غيرروتين نيــز دارد كه تمامى 

فعاليت ها طبق برنامه انجام مى شود.
وى در خصــوص بخــش بهره بــردارى 
نيز بيان كرد: اشــتراك پذيرى شهرى هزار 
و367، اشــتراك پذيرى روستايى 29 هزار 
و776، تعويــض كنتــور ميانگين ســاالنه 
هــزارو969 مــورد، شناســايى و قطع گاز 
مشــتركين سرق گاز ميانگين ساليانه 550 
مورد، عمليات پيشــگيرانه براى ممانعت از 
ســرقت گاز و بازديدهاى متناوب به صورت 
ساليانه از تمامى مشتركين گاز، رفع نشتى 

ايســتگاه هاى تقليل فشار كه از سوى واحد بازرســى اعالم مى شود به طور ميانگين 
ساالنه 1/500 مورد است.

نبــوى در ادامه بــه فعاليت هاى بخش ادارى نيز اشــاره كرد و افــزود: واگذارى 
تحت پوشــش  رايــگان  انشــعاب هاى 
كميته امداد، بهزيســتى، ايثارگران و اماكن 
مذهبى 2 هزار و507 مورد اشتراك هاى با 
تعرفه رايگان (مذهبى و...) 225 مورد است.
بخــش  خصــوص  در  همچنيــن  وى 
تكميل،  گفــت:  نيــز  اجرايى  و  نظــارت 
طراحى، گرفتن طرح براى اجرا و ارســال 
به واحد اجراى طرح ها به صورت ميانگين 
ســاليانه2/500 متــر، اجــراى خطــوط 
شــبكه هاى پراكنده در ســطح شهرستان 
به صورت ميانگين ســاالنه  2/500 متر، 
مربوط  فعاليت هاى  انجــام  ثبت  دريافت، 
بــه درخواســت هاى انشــعاب پراكنده و 
همچنيــن نصب آنها به صــورت ميانگين 
ســاليانه 200 مورد، جا به جايى انشعابات، 
ترميم انشــعابات بدون تكيه گاه در سطح 
 2/500 ميانگين  صــورت  به  شهرســتان 
در سال رفع نشــتى هاى زيرزمينى اعالم 
شده از ســوى واحد بازرســى به صورت 
ميانگين 150 مورد در سال، آشكارسازى 
و هم سطح ســازى شــيرهاى مدفون شده 
ســاليانه 70 مورد، تعمير شــيرهاى هرز 
و رفع جام، ســاليانه بيش از 110 مورد، 
جمع آورى و جا به جايى شــبكه هاى داراى 
معارض بــه دليل قــرار گرفتن در داخل 
امالك تغيير يافته و بــه صورت ميانگين 
ســاالنه 300 مورد، ســاخت سايت براى 
مورد،   20 ميانگيــن  بيابانــى  شــيرهاى 
رنگ آميــزى انشــعابات شهرســتان بــه 
تعداد  10هزار مــورد از جمله مهمترين 
شهرســتان  گاز  شــركت  فعاليت هــاى 
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کبودراھنگ در  روستایی  ٣ھزار 
گرفتند مسکن 

 ســهميه ابالغى در حوزه تســهيالت مســكن 
روســتايى براى شهرستان كبودراهنگ در سال 19 به 

تعداد  هزار و46 فقره بوده است.
رئيــس بنيادمســكن شهرســتان كبودراهنگ با 
بيان اين مطلب گفت: اين تســهيالت قرض الحســنه 
بــه مبلــغ 500 ميليون ريــال و كمــك بالعوض 
80ميليــون ريالى به متقاضيان ســاكن دائم و مقيم 
در روســتا وفق ضوابط كه تاكنون تعداد 557 فقره 

شده اند. معرفى  بانك هاى   عامل  به 
روح الــه وجدى فاضــل همچنين به حوزه مســكن 
محرومين روستايى نيز اشاره كرد و افزود: در سال 99 
ســهميه شهرستان در مرحله اول 250 فقره تسهيالت 
قرض الحسنه به مبلغ 50 ميليون ريال و كمك بالعوض 
400 ميليــون ريال بــا اولويت به افراد تحت پوشــش 
كميته امداد امام خمينى(ره) و بهزيســتى بى بضاع و 
فاقد مســكن بوده كه پس از بررسى و شناسايى افراد 
واجدشــرايط اين 250 فقره معرفــى و عقد قرارداد با 

بانك هاى عامل انجام شده است.
وى در ادامــه بــه بخشــى از عمليــات اجرايــى 
بنيادمســكن در سال 99 اشــاره كرد و گفت: اجراى 
عمليــات جدول گــذارى در 9 روســتاى شهرســتان 
كبودراهنــگ (كوريجــان، ســرايجوق، خواجه كندى، 
كلب حصارى، دارقشــالق، صفاريز، جزوان، گنده جين 

و قسمتى از پروژه  روســتاى چهارطاق) در مجموع به 
طــول 8 هزار و 500 متر طول و با هزينه كرد مبلغ 14 

ميليارد ريال.
اجــراى زيرســازى در 7 روســتاى (گنده جيــن، 
دارقشــالق، واشــور، جــزوان، صفاريــز، عليصــدر، 
كلب حصارى) بــه طول 10 كيلومتر با هزينه كرد مبلغ 

8 ميليارد ريال. 
اجراى آســفالت در 4 روســتا (صفاريــز، جزوان، 
قهوردعليا و قسمتى از پروژه روستاى سراب) به مقدار 
17 هــزار مترمربع (2 هزار و 700 تــن) با هزينه كرد 

مبلغ 15 ميليارد ريال.
اجراى ديوار و كانال سنگى در 2 روستاى جزوان و 
جگنلو به مقدار 650 مترمكعب، اجراى پل (دو دهانه) 
در روســتاى صفاريز و اجــراى دال بتنى به طول 220 
متــر به عرض 3 متر در روســتاى جزوان با هزينه كرد 
مبلغ 10 ميليارد ريال. از جمله مهمترين فعاليت هاى 

بنيادمسكن شهرستان كبودراهنگ است.
وى در پايان بيان كرد: مقاوم ســازى مســاكن 
روســتايى، بهسازى معابر، ساخت مسكن محرومان 
و... در شهرســتان كبودراهنگ در راستاى توسعه 
و تعالى روستاهاســت كه اميدواريم در ســال هاى 
آينــده همــه روســتاها بتواننــد از ايــن خدمات 

شوند. بهره مند 
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مدير توزيع برق شهرستان:

کردیم کلنگ زنی  و  افتتاح  پروژه   ٥٥ امسال 
 افتتــاح و كلنگ زنــى 55 
پروژه با اعتبارى بالغ بر 118 ميليارد 
ريال توســط توزيع برق شهرستان 
كبودراهنــگ در دهه مبارك فجر 

انجام شد.
مديــر توزيع برق شهرســتان 
كبودراهنــگ با بيــان اين مطلب 
گفت: از ابتداى ســال تاكنون 43 
ميليارد ريال از منابع داخلى شركت 

هزينه كرده است.
على هايل همدان افزود: مبلغ 5 
هزار و77 ميليــون ريال در بخش 
اصالح و بهينه ســازى شــبكه هاى 
روســتايى شــامل: تعويض كامل 
شــبكه هاى  تقويت  خودنگهــدار، 
مناطق روستايى، احداث پست هاى 

توزيع، جابه جايى پست هاى مشــتركين روستايى براى 
توسعه و احداث مناطق شــهرى  3 هزار و106 ميليون 

ريال هزينه شده است.
وى بيان كرد: براى تعميرات و نگهدارى شــبكه هاى 
موجــود 9 هزار و581 ميليون ريال از ابتداى اين ســال 
تاكنون در سطح شهرستان هزينه شده، همچنين در بحث 
اجراى طرح هاى كاهش تلفات كه از اهداف شركت توزيع 
برق بوده امسال 10 هزار ميليون ريال جذب شده است و 
ما يكى از اهدافى كه داريم سعى مى كنيم برق مطمئن به 
مشتركين ارائه دهيم. در همين راستا اقدام هاى بسيارى 
جهت بهبود شــبكه هاى موجود داشتيم كه خوشبختانه 
باعث شــده كه روند كاهشى مصرف نسبت به سال هاى 

قبل و جايگاه مناسبى در سطح استان داشته باشيم.
مدير توزيع برق شهرســتان كبودراهنگ در ادامه به 
ايجاد نيروگاه هاى تجديدپذير در سطح شهرستان اشاره 
كرد و گفت: يك نيروگاه 7 مگاواتى خورشــيدى شهداى 

ويان در اراضى روستاى كردآباد و يك نيروگاه 6مگاواتى 
در شهرك صنعتى ويان و نيروگاه 7 مگاواتى خورشيدى 
نيز در بخش شيرين سو و در اراضى روستاى بشيك تپه نيز 

بهره بردارى شده است.
وى همچنين به بدهــى 118/5 ميليارد ريالى مردم 
اين شهرســتان به توزيع برق اشاره كرد و افزود: اگر اين 
مطالبات توســط مردم پرداخت شود مى توانيم از همين 
محل شبكه ها را نوسازى كنيم. شبكه جديد احداث كنيم، 
شبكه روشنايى معابر مناســبى داشته باشيم و بسيارى 
اقدامات ديگر براى رفاه بيشتر مردم انجام دهيم، بنابراين 
از مــردم تقاضا داريم كه با پرداخت به موقع قبوض برق، 
ما را در اين زمينه يــارى كنند و همكارى هاى الزم را با 
شركت توزيع برق داشــته باشند و درخواست ديگرى از 
مردم داريم و آن اين اســت كه در ساخت وسازهايى كه 
انجــام مى دهند قبل از هرگونه اقدام نســبت به رعايت 
حريم شبكه ها بخصوص شبكه هاى فشارمتوسط كه داراى 

خطرات بالقوه اى است توجه ويژه اى 
داشته باشند تا در اين زمينه دچار 

مشكل نشوند.
شهرســتان  برق  توزيع  مديــر 
كبودراهنــگ بيــان كــرد: تعداد 
و  هزار  شهرســتان 43  مشتركين 
430 مشترك است و در حال حاضر 
از 29 فيــدر فشارمتوســط تغذيه 
مى شــود و پيــك بــار همزمــان 
شهرســتان تاكنون 55/5 مگاوات 
اســت و در حال حاضــر مــا  هزار 
و480 كيلومتر شبكه فشار متوسط 
780 كيلومتر شبكه فشار و از 126 
كبودراهنگ  شهرســتان  روستاى 
خوشبختانه همه روستاها از نعمت 

برق برخوردار هستند.
وى گفت: جهت حمايت از افراد و اقشــار آسيب پذير 
با ارائه معرفى نامه و مدرك الزم يك انشــعاب رايگان به 
مددجويــان كميته امداد امام خمينى(ره)، بهزيســتى و 
خانواده هاى معظم شــهدا و ايثارگران واگذار كنيم و اگر 
كســى بخواهد منطقه اى به صورت موقت از شبكه برق 
استفاده كند ما اين آمادگى را داريم كه يك انشعاب موقت 
واگذار كنيم. مدير توزيع برق شهرستان كبودراهنگ افزود: 
از ابتداى سال تاكنون تقريبا 245 چراغ آرماتورى و چراغ 
گازى در سطح شهرستان نصب كرده ايم و  27 هزار و544 
دستگاه انواع مختلف چراغ در سطح شهرستان داريم كه 
با 2 دستگاه باالبر به صورت برنامه ريزى شده در روستاها 
و با درخواســت دهيارى و در شــهرها و بازديد پرسنل و 

درخواست مردمى انجام شده است.
وى در پايــان گفت: 55 پروژه در دهه فجر با اعتبارى 
بالغ بر 118 ميليارد ريال افتتاح و به بهره بردارى رسيد كه 

مهمترين آنها عبارتند از:

پروژه هاى كلنگ زنى شامل
1- احداث خط اختصاصى مجتمع الياف شيشه اى. 
2- برق رســانى به مجتمع تصفيه نمك هاى صنعتى 
و احداث خط اختصاصى مجتمع خودروسازى سينا.  
3- احداث روشنايى بلوار شهيد بهشتى شيرين سو. 
4- احــداث فازهاى 3 و 4 روشــنايى محور ويان-
كبودراهنگ . 5- نيرورسانى به كشاورزى حاج على 
صالحى، روســتاى قراگل، نيرورسانى به كشاورزى 
قمرعلــى فســيحى، كبودراهنگ. 6- نيرورســانى 
بــه كشــاورزى حاج على صالحى روســتاى قراگل، 
نيرورسانى به كشاورزى قمرعلى فسيحى، روستاى 

طراقيه 
پروژه هاى  افتتاح شده شامل:

1- جابه جايى پســت هوايى عمومى- روستاى دولى 
- پيرانبــار و خان آباد. 2-جابه  جايى شــبكه ف.ض 
هوايى شهر شيرين سو، خيابان خليج فارس، روستاى 
ســراب، كوى بانك رفاه، كوچه ستاره، كوى منبع آب 
خان آباد.3-كارگاه سفال على ربيعى، شهرك صنعتى 
ويان، نصب ترانس پودر آلومينيوم شــهرك صنعتى، 
حميدى، نيرورســانى به كارخانــه عليرضا فروغى، 
شــهرك صنعتى ويان، بــرق موقت الياف شيشــه  

(شهرك صنعتى ويان)، آروين پالست شهرك صنعتى 
ويان، كارگاه موادشــيميايى خليل افشارى شهرك 
صنعتى ويان. 4-مجتمع تجارى خسرو يعقوبى، خيابان 
مطهرى، مجتمع تجارى عظيمى روســتاى كردآباد. 
5-روشنايى محور سه راهى پايگاه نوژه تا كبودراهنگ. 
6-نيرورســانى به خانه باغ مسيح اله اسدى، روستاى 
قــراگل و نيرورســانى به جايگاه ســيلندر گاز ميثم 
سلطانى. 7-نيرورســانى به دامدارى براتعلى محبى، 
روستاى  كردآباد، نيرورسانى به دامدارى خدابنده لو، 
روستاى قباق تپه، نيرورسانى به گوساله پروارى ادريس 
شهرى، روستاى اورقين، نيرورسانى به گوساله پروارى 
على اله رضايى، روستاى دستجرد دامدارى مسيح اله 
بدى قباق تپه. 8-نيرورسانى به سردخانه و سنترپيوت 
پرويز اسدى، روستاى قراگل، نيرورسانى به بلوك زنى 
خدابنده لو، روســتاى حصار. 9-نيرورسانى به گلخانه 
قدرت اله احمدى- روستاى كوريجان، نيرورسانى به 
گلخانه محمود عباسى، روستاى كوريجان، نيرورسانى 
به گلخانه مرتضى امينى- روســتاى كوريجان. 10- 
نيرورسانى به كشاورزى و پمپاژ مجدد سعيد فرخى، 
اراضى اميرآباد، كشــاورزى ذبيح اله اسدى، روستاى 
قراگل، افزايش قدرت ابوالقاســم خدابنده لو و كارگاه 

خداورد ابراهيمى روستاى خان آباد. 11-احداث پست 
هوايى جديد بلوار رسالت. 12-ساختمان جديد اداره 
برق رسانى  شبكه  كبودراهنگ. 13-احداث  اطالعات 
به سالن ورزشــى صالحين اورقين BTS همراه اول 
روســتاى بابان- متقاضيان جديد روستاى گندجين، 
متقاضيان روســتاى ايده لو، متقاضيان جديد شــهر 
شيرين سو. 14- تبديل سيم به خودنگهدار روستاى 
پرورق- حصار- ويان. 15-پروژه اصالح مناطق آلوده، 
سهميه كابل خودنگهدار منطقه 2 شهر كبودراهنگ. 
16- توســعه شــبكه روســتايى از محل اعتبارات 
عوارض ســال 98 و 99. 17- تنخواه نصب كنتور 
شــهرى روســتايى و شــهرى. 18-اصالح شبكه 
20 كيلوولــت بنــد ه- كبودراهنــگ. 19-اصالح 
شــبكه خط 20 و پست روســتاى آقداش كوهين. 
20-اصالح شــبكه فشــار ضعيف هوايى روستاى 
شــاوه و تبديــل ســيم ســرقتى بــه خودنگهدار 
روســتاى قهورد سفلى. 21-تبديل سيم سرقتى به 
خودنگهدار شــهر گل تپه- بلوار آموزش و پرورش و 
توســعه شبكه شــهرى گل تپه. 22- توسعه شبكه 
هوايى فشــارضعيف شــهر كبودراهنگ. 23-نصب 

چراغ، تملك دارايى. 
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تولید افزایش  برای  زیرساخت ھا  توسعه 
تولید جھش  سال  در 

 پــس از تصميــم وزارت نيــرو مبنى بر 
يكپارچگى شــركت هاى آب وفاضالب روستايى 
و شهرى در ابتداى ســال 1399 و در راستاى 
سياست هاى كلى وزارت نيرو در زمينه ارتقاى 
كيفيت و كميت آب، خدمات مناسبى به مردم 

شهرستان كبودراهنگ ارائه شد. 
كبودراهنگ  شهرستان  آب وفاضالب  رئيس 
با بيان اين مطلــب به اقدامات مهم حوزه آب 
در شهرســتان اشــاره كرد و گفت: مهمترين 
اقدامــات انجام شــده در ســال جارى كه به 
منظــور بهبود وضعيت كيفــى و كمى آب در 
شهرســتان صورت گرفت عبارت است از: حفر 
چاه آب شــرب، اصالح و توســعه شبكه توزيع 
آب، اجــراى خط انتقال آب، ســاخت مخزن، 
اليروبى و بهســازى چاه، اليروبى و بازســازى 
چشــمه و قنات، تعويــض الكتروپمپ، تعمير 
تابلوبرق، رفــع حوادث خط انتقال و شــبكه 
توزيع و تأسيســات برقى و انشــعاب، تجهيز 
چاه، حصاركشى و حفاظت فيزيكى تأسيسات، 
خريــد و مصرف مواد گندزداى آب، ســاخت 
ايستگاه پمپاژ، بازســازى و تعمير مخزن آب، 

بازســازى و تعمير دســتگاه هاى گندزدايى آب، خريد و نصب دستگاه هاى كلرزنى، 
اجراى خط برق و نصب ترانســفورماتور. اين اقدامات با اعتبارى بالغ بر 10 ميليارد 

تومان صورت پذيرفت. 
امين شــيخى زاده همچنين به اقدامات حوزه فاضالب در شهرستان نيز اشاره كرد 
و افزود: اجراى بيش از يك كيلومتر شــبكه فاضالب به صــورت امانى و بهره مندى 
بيش از 350 خانوار از شــبكه جمع آورى فاضالب در شهر كبودراهنگ، اتمام مطالعه 
طرح فاضالب شبكه هاى شيرين سو و گل تپه، خريد يك دستگاه واترجت، خريد يك 

دستگاه پمپ SP فاضالبى به منظور تسريع در 
خدمات رســانى، اصالح ايستگاه پمپاژ فاضالب 
سطح شــهر اين اقدامات با اعتبارى بالغ بر 2 

ميليارد تومان انجام شد. 
 وى در ادامــه در خصــوص اقدامات حوزه 
حقــوق شــهروندى و تكريــم ارباب رجوع نيز 
بيان كرد: افزايش ســطح خدمات غيرحضورى 
با توسعه زيرســاخت هاى 3 شهر كبودراهنگ، 
شيرين ســو و گل تپه به وســيله تكميل سايت 
es.hww.ir ، تكميل چرخه ارتباطى با دفاتر 
پيشــخوان به منظور توسعه خدمات در سطح 
شهرستان، سامان دهى قرائت مشتركين كه در 

سال آتى به باالترين ميزان خود مى رسد. 
در  گفت:اقداماتى  همچنيــن  شــيخى زاده 
ســايتhww.es.ir مى توان بــه صورت غير 

حضورى انجام داد شامل:
ثبت قرائت و صدور آنى قبوض. 

درخواست بررسى قبوض. 
اصالح اطالعات مشتركين. 

پرداخت آنالين قبوض. 
درخواست خريد انشعاب. 

درخواست تعويض كنتور. 
درخواست تست كنتور. 

درخواست اصالح قبض مى باشد. 
وى در پايان گفت: بدهى آب بها و حق انشعاب آب وفاضالب مشتركين شهرستان 
كبودراهنگ از 2،5 ميليارد تومان عبور كرده اســت و از مشــتركين عزيز شهرستان 
كبودراهنگ خواهشــمنديم كه در راســتاى افزايش خدمات رسانى به مردم شريف 

شهرستان، نسبت به پرداخت صورتحساب خود تا پايان سال اقدام كنند. 
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شد واقفان  نیت  اجرای  ھزینه  میلیون   ٨٠٠

 از ابتداى امســال تاكنون بالغ بر 800 ميليون 
تومــان در بحث اجراى نيات واقفيــن در كبودراهنگ 

توسط اوقاف وامورخيريه هزينه شده است.
رئيــس اوقاف وامورخيريه شهرســتان كبودراهنگ 
با بيــان اين مطلب در گفت وگو بــا همدان پيام گفت: 

اين شهرستان 20 موقوفه دارد كه موقوفه 
اميرنظــام بزرگتريــن موقوفه اســت و با 
توجه به اينكــه اداره اوقاف وامورخيريه به 
وظيفه اش  اســت  موقوفات  متولى  عنوان 
حفظ ونگهدارى و كســب درآمد از محل 
امــالك موقوفه و اجراى نيت بر حســب 
متن وقــف، وقف نامه و نظر واقف اســت. 
و نيات موقوفه اميرنظام شــامل كمك به 
بيماران،  مــدارس،  مســاجد،  نيازمندان، 
ايتام، روضه امام حسين(ع)، احداث حمام 

براى فقرا و امورقرآنى است.

على افشــارى افزود: عوايد ايــن موقوفه طبق نيات 
واقف در روستاى شاوه، احمدآباد، نورآباد و اوزون دره، 
4روستا در رزن و شــهر كبودراهنگ هزينه مى شود و 

امكان هزينه كرد در ساير روستاها وجود ندارد.
وى ادامــه داد: يكى ديگر از موقوفات شهرســتان 

كبودراهنگ موقوفه حاج  على محمد حدادى اســت كه  
صدهكتار زمين را در روســتاى طاســران براى كمك 
به نيازمنــدان، مدارس، روضه خوانــى و دانش آموزان 

بى سرپرست مختص اين روستا قرار داده است.
افشــارى بيان كــرد: از ابتداى امســال تاكنون در 
بحث تعمير و بازسازى و احداث حمام براى نيازمندان 
11 باب حمام در روســتاهاى احمدآباد- شــاوه، شهر 
كبودراهنگ و روســتاى اوزون دره بــا اعتبارى بالغ بر 
110 ميليون تومان هزينه شــده اســت، همچنين در 
خصوص كمك به مســاجد 106 ميليون تومان، كمك 
به مــدارس 57 ميليون تومان در حــوزه روضه خوانى 

بيش از صد ميليون تومان هزينه شده است.
وى در ادامه افزود: 150 بسته معيشتى هر كدام به 
ارزش 400 هزار تومان به نيازمندان توسط اوقاف وامور 
خيريه اهدا شده و 105 ميليون تومان نيز در خصوص 
دارو و درمــان و خريد تجهيزات پزشــكى با همكارى 

شبكه بهداشت ودرمان هزينه شده است.
افشــارى بيان كــرد: تهيه 42 تبلت بــه مبلغ 44 
ميليون تومان توســط اوقاف وامور خيريه شهرســتان 
كبودراهنــگ به دانش آمــوزان نيازمند نيــز از ديگر 

اقدامات اين اداره بوده است. 
وى در ادامه درباره برنامه هــاى فرهنگى اين اداره 
نيز گفت: برگزارى كالس هاى قرآنى و مسابقات قرآنى 
بــه صورت مجــازى، برگزارى مراســم هاى مذهبى و 
روضه خوانى كه بيشتر آن به بقاى متبركه زبيده خاتون 

به صورت مجازى برگزار مى شد.
افشارى همچنين به برنامه هاى انجام شده دهه فجر 
نيز اشــاره كرد و افزود: غبارروبــى بقاء متبركه و گلزار 
شهدا، آذين بندى بقاء متبركه و اماكن مذهبى زيارتى، 
برگزارى مسابقات قرآنى،  كمك هاى دارويى و درمانى 
كمك به نيازمنــدان و اهداى بســته هاى حمايتى از 

مهمترين برنامه ها بوده است.
افشــارى در پايان از مردم و ادارات دولتى خواست 
كه با پرداخــت اجاره بهاى موقوفات اوقاف وامور خيريه 
را يارى كنند تا ســود آن عايد مردم شهرستان شود و 

بسيارى از مشكالت مرتفع شود.
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است افتخار  آن  در  جھادی  خدمت  که  شھری  گل تپه 
 ارائه خدمات گســترده با كمتريــن امكانات نياز به اعتمــاد، اتحاد و روحيه 

جهادى  دارد كه مجموعه شهردارى گل تپه از اين نعمت برخوردارند. 
جواد دوســتى فارغ التحصيل كارشناسى ارشــد مديريت  دولتى  گرايش مديريت 
تحول با بيش از 15 ســال سابقه اجرايى يكى از نيروهاى ارزشى بخش گل تپه است 
كه پرورش يافته ديار كردنشين روســتاى قهوردعليا مى باشد. در اوايل سال جارى با 
انتخاب شوراى اسالمى شــهر به عنوان شهردار شهر گل تپه معرفى شد و نزديك به 

يك سال است افتخار خدمت به مردم گل تپه را دارد. 
 شــهردار گل تپــه در دهه فجــر با هدف 
شهر  شــوراى  اعضاى  خدمات  اطالع رســانى 
و پرســنل شــهردارى بــه مــردم گل تپه در 
گفت وگويى كه بــا  خبرنگار همدان پيام انجام 
داد و  با تبريــك روزهاى به يادماندنى انقالب 
اســالمى گفت: دهه فجر روزهــاى ماندگار و 
فراموش نشدنى در تاريخ ملت بزرگ ايران است. 
انقالب  پيــروزى  افــزود:  دوســتى  جواد 
رســاترين فرياد تاريخ بود، انقالبى كه مبتنى 
بر بينــش توحيد و برگرفته از انقالب ســرخ 
عاشــوراى حســينى بود و اين روزها فرصتى 
بــراى  بازنگــرى  ارزش ها و آرمان هاســت و 
كمترين ثمره اين انقالب گشــودن فصلى نو 

در تاريخ معاصر است.
وى با  تبريك سالگرد پيروزى انقالب اسالمى خدمت فردفرد مردم فهيم و شريف 
شــهر گل تپه به ويژه خانواده هاى معظم شهدا و ايثارگران از همه مردم غيور گل تپه 
خواســت، در قبال جامعه، كشور و انقالب خود بيشتر احساس مسئوليت كنند و در 
هر كجا كه هستند در حد توان و مسئوليت خود در جهت اعتالى كشور تالش كنند.
دوســتى افزود: شــهر گل تپه  در شمال شــرقى اســتان همدان و در شهرستان 
كبودرآهنگ واقع شده است. اين شهر با جمعيتى بالغ بر 2 هزار و 300 نفر در مركز 
بخش گل تپه واقع شــده  كه با داشــتن 46 روستا  از بزرگترين بخش هاى استان به 

لحاظ وسعت به شمار مى رود.
شــهردار گل تپه در اين گفت وگو  بالتكليف ماندن  بازنگرى طرح جامع شهرى را 
از جمله مشــكالت گل تپه برشمرد و بيان كرد: با توجه به اينكه طرح جامع شهر افق 
ده ســاله خود را پشت سر گذاشــته و با عنايت به ضرورت و نياز شهر براى  توسعه و 
كمبود فضاهاى مســكونى تجارى و فضاى ســبز نياز مبرمى به بازنگرى طرح جامع 

شهر وجود دارد.

شوراى شهر شبانه روز پاى كار است
اعضاى شــوراى شــهر گل تپه نيز  براى  پيگيرى مشكالت و پيشرفت شهر، با به 

كارگيرى  توانمندى و علم مديريتى خود شبانه روز پاى كار هستند.
 رئيس شــوراى اسالمى شــهر گل تپه نيز در اين گفت وگو ســخنانش را اينگونه 

آغاز كرد: 
 در آغــاز ايام دهه فجــر و بهارى ديگر از انقالب شــكوهمند ايران اســالمى با 
گراميداشت ياد و خاطره شهدا و امام شهدا چهل ودومين فجر پيروزى انقالب اسالمى 
را بــه محضر رهبر فرزانه انقالب و مســئوالن و خدمتگزاران نظام به ويژه مردم ديار 
دارالمومنيــن تبريك و شــادباش عرض مى كنم و از خداوند ســبحان توفيق احياى 

همبستگى و پاسداشت ارزش هاى انقالب اسالمى را مسألت دارم.
 جواد نادرى پاك در ادامه گفت وگو بيان كرد: به واســطه رأى اعتماد مردم شــهر 
گل تپه توفيق خدمتگزارى مردم در پنجمين دوره شــوراى اســالمى شــهر نصيب 
اينجانب و همكاران شــده  از اين رو خداوند متعال را شــاكرم و با استعانت از الطاف 
ايزدمنان و همراهى مردم شــريف شــهر گل تپه در اين مدت در حد توان و امكانات 
اقداماتى به منظور كســب رضايت همشــهريان گرامى در خدمت مردم واليتمدار و 

صبور شهر گل تپه بوده ايم.
 نادرى پــاك از ارائه و اجراى برنامه هاى فرهنگى  خبــر داد و گفت: با  برگزارى 
جنگ شادى و شــبى با خانواده، هماهنگى و  اعزام بيش از 570 مورد از شهروندان 
براى دريافت خدمات پزشــكى و دارويى به صورت رايگان، شناســايى و معرفى افراد 
آســيب ديده از ناماليمات اقتصادى براى حمايت هاى مادى و معنوى و اســتفاده از 

تسهيالت اشــتغال و كارگشــايى به كميته امداد امام خمينى(ره)، جذب كمك هاى 
مومنانه و توزيع بين نيازمندان، تشــويق بيماران درگير در دام اعتياد براى  بسترى 

شدن در كمپ ها به صورت رايگان خدمتگزار خانواده هاى فهيم شهرمان بوديم.
وى بيان كرد: فعاليت ها و برنامه ها جهت توســعه متوازن شــهر، تغيير كاربرى و  
تفكيك 14 هزار مترمربع از اراضى واقع در شــهرك مهر، پيگيرى و طرح ريزى براى 
اجراى تملك و معبرگشايى كمربندى 24 مترى كه قطعاً موجب رشد و توسعه شهر 

مى شود از ديگر فعاليت هاى مجموعه اعضاى شوراى شهر بوده است.
رئيس شــوراى شــهر گل تپــه از مكاتبه 
و پيگيــرى و تشــكيل جلســات متعــدد با 
مسئوالن شهرستان اســتان و معاونت وزارت 
راه وشهرســازى و مديركل شــركت توســعه 
و زيرســاخت هاى راه هــاى روســتايى جهت 
ســامان دهى ورودى شــهر از بلــوار آيت ا... 

خامنه اى خبر داد.
نادرى پــاك گريــزى نيــز به مشــكالت 
موجــود زد و گفت: به منظور رشــد متوازن 
شــهر مقدمات الزم آن انجام  شده است ولى  
متأســفانه به دليل وجود تحريم هاى ظالمانه 
و محدوديت هاى اعتبارات احداث زيرگذر در 
ورودى فوق در ســاخت اليــن دوم همدان - 
گل تپه - على صدر تصويب شــده ولى هنوز 

تخصيص نيافته است. 
تدوين و تصويب عوارض سال  هزار و400 شهردارى  كه قبًال به صورت سراسرى 

در شهر اجرا مى شد به صورت منطقه اى اجرا شده است.
نادرى پاك تهيه و تدوين طرح مجتمع توريســتى صبا به مساحت 5 هزار و800 
مترمربع در چند فاز  به منظور ايجاد درآمد پايدار براى شــهردارى و ايجاد اشــتغال 
حداقل 10 نفر در فاز اول و جمعا 50 نفر خبر داد كه فاز اول در حال تكميل اســت 
افزود: اين طرح هم از لحاظ وســعت و ارزش بزرگترين طرح در طول دوران شوراى 

اسالمى شهر گل تپه بوده است.
وى تملك و تعريض خيابان شهيدحاج حسين همدانى منتهى به ساختمان حوزه 
مقاومت بســيج و تملك بخشى از بلوار شــهيد حاج قاسم سليمانى، پيگيرى و انجام 
مكاتبات و تشــكيل جلسات متعدد با مسئوالن شهرســتان و سردار اميرى فرمانده 
نيروى انتظامى اســتان براى  عقب نشينى ساختمان كالنترى واقع در ورودى شهر را 

از جمله پيگيرى هاى اعضاى شوراى شهر برشمرد.
نادرى پاك الزام شــهردارى به بازسازى و زيباســازى بلوارهاى معابر اصلى شهر، 
تســطيح و مرمت بيش از 12 هزار متر از راه بين مزارع و رفع تصرف افراد حقيقى و 
حقوقى جهت سامان دهى نامگذارى معابر به پيشنهاد برخى از شهروندان،  اداره پست 
شهرستان و شهردارى نسبت به نام گذارى معابر اقدماتى انجام شده و در اين خصوص 

به  تاريخچه محالت توجه ويژه شده است.
رئيس شــوراى شهر حفظ و نگهدارى امالك عمومى و طرح دعاوى حقوقى عليه 
متصرفان اين امالك تصويب و الزام شــهردارى به بازســازى و جدول گذارى و ايجاد 
معابر و سامان دهى بهشت زهرا فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى را جزو فعاليت اعضاى 

شوراى اسالمى برشمرد. 
 طرح كمربند ســبز، ايجاد طرح پياده راه، شناســايى ظرفيت هاى سرمايه گذارى،  
جذب سرمايه گذاران و ايجاد دفتر سرمايه گذارى در شهردارى، پيگيرى تكميل زمين 
چمن فوتبال شــهر گل تپه نيز از پيگيرى هاى ســال جارى اعضاى شوراى شهر بوده 

است.
در ادامه اين گفت وگو  نادرى پاك ديد اعضاى شــورا به  مشــورت پذيرى و كسب 
همكارى از نخبگان و شــهروندان را يكى  از داليل موفقيت هاى مجموعه شهردارى 

عنوان كرد و گفت: همه  جلسات شوراى شهر به صورت علنى برگزار مى شود.
رئيس شــوراى شــهر گل تپه نيــز  در پايان از همكارى اعضاى شــورا از جمله  
خانم شــرافتى و خليل زارعى، مصطفى طاهرى زهدى، محســن طهماسبى، جواد 
دوســتى شهردار، سيد ايوب موسوى بخشــدار و همه  پرسنل شهردارى بخصوص 
از شــهروندان شهر گل تپه به دليل همكارى براى رسيدن  به اهداف رشد و توسعه 

شهر قدردانى كرد.
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ماھه   ۱۰ عملکرد  مھمترین 
شیرین سو شھرداری  امسال 
 شهردار شيرين سو به مهمترين گزارش عملكرد 10 ماهه شهردارى اشاره كرد.

 ســيد مصطفى موســوى گفت: فعاليت هاى شــهردارى شيرين سو در واحدهاى 
فنى وعمرانى، خدمات شــهرى، واحد ادارى ومالى، اجتماعى ، فرهنگى و گردشگرى، 

روابط عمومى و ساير انجام مى شود.
  واحد فنى وعمرانى

 احداث ســاختمان اداره شوراى اسالمى شهر شيرين ســو.  احداث پروژه محور 
سالمت و سرگرمى شهر شيرين سو.  احداث بوستان پرستار  احداث زمين چمن 
مصنوعى فوتبال شهر شيرين سو.  جدول گذارى ، زيرسازى آسفالت ريزى و روكش 
معابر اصلى و فرعى شهر.  تخريب امالك فاقد استحكام بنا.  پياده راه سازى معابر 
اصلى و فرعى شــهر.  ساماندهى و زيباســازى و رفيوژ ميانه بلوارهاى سطح شهر. 
 راه اندازى كارگاه هاى توليد جداول پرســى و كفپوش المان شهرى و نيوجرسى.  

احداث كنارگذر غربى شهر شيرين سو.
  خدمات شهرى

 توسعه فضاى سبز شــهرى و احداث بوستان جديد ( بوستان ورزش و بوستان 
پرستار)0.

 تشكيل ستاد مقابله با كرونا و راه اندازى كميته هاى آن.
 عمليات ضدعفونى معابر و تأسيســات مبلمان شهرى و 

اماكن جمعيت شــهر مطابق با دستورالعمل هاى ابالغى 
و تجهيزات الزم.

 تشكيل ستاد مديريت بحران شهردارى شيرين سو 
و تعيين و راه اندازى كميته هاى آن.

 انجام اقدامات پيشگيرانه به منظور جلوگيرى از 
آب گرفتگى در سطح شهر.

 اداره خدمــات آتش نشــانى و خدماتى و اعزام به 
مأموريت هاى خارج از محدوده شهرى.

 حفظ آمادگى ايســتگاه آتش نشــانى براى اقدام در 
سريع ترين زمان ممكن.

 زيباسازى و رنگ آميزى جداول ايستگاه هاى تاكسى و لوازم 
ورزشى.

 نصب المان هاى نورى و سنگى به منظور زيباسازى سطح 
شهر و بوســتان ها و رفع نواقص و افزايش روشنايى هاى 

آنها.
 برگزارى نشست هاى كارشناسى و مديريتى براى 
ساماندهى توســعه تفرجگاه ها و مراكز گردشگرى 

شهر شيرين سو.
 ساماندهى مشاغل مزاحم و آاليند.

 امضاى تفاهم نامه همكارى فى مابين شــهردارى 
و هالل احمر و افتتــاح خانه هالل به منظور همگانى 

كردن آموزش امدادونجات.
  واحد ادارى و مالى

 تهيه و تنظيــم اليحه تعرفه عوارض محلى و بهاى خدمات 
شهردارى شيرين سو.

 تهيه و تنظيم اليحه بودجه سال 1400 شهردارى شيرين سو.
 اعمال تخفيف و تقســيط عوارضات شهردارى براى شــهروندان در مناسبت هاى 

مختلف.
 پيگيرى و تاخير يارانه اى از طريق سازمان شهردارى هاى كل كشور.

 اخذ سند مالكيت براى اراضى فاقد سند شهردارى و ايجاد بانك امالك.
 تجهيز تمام ســاختمان هاى شــهردارى از جمله ادارى ، آتش نشــانى ،پاركينگ 

موتورى و انبارى به دوربين مداربسته.
 ارســال صورت جامع مالى 6 ماهه نخست شــهردارى به قائم مقام محترم شوراى 

اسالمى.
 اجتماعى ، فرهنگى و گردشگرى

 تجليل از كودك افتخارآفرين شهر شيرين سو در مسابقات بين المللى نقاشى.
 نامگذارى معابر و ميادين اصلى شــهر با نام شــهداى گرانقدر و عناوين ارزشــى 

(شهيد حاج قاسم سليمانى  و شهيدهمدانى ، شهداى ارتش نماز و...).
 سركشى و دلجويى از خانواده هاى معظم شهداى شهر.

 تشكيل نخستين شوراى كودكان كشور در شهر شيرين سو.
 برگزارى جشــنواره ورزش محالت شهر شيرين ســو در 4 رشته ورزشى فوتبال ، 
بدمينتــون ، تنيس روى ميز و دارت در 2 بخش آقايــان و بانوان و اهداى جوايز به 

نفرات برتر.
 راه اندازى شــوراى مشورت شــهر شيرين سو با عضويت اقشار 

مختلف مردم.
 انتخاب شهر شيرين سو به عنوان شهر دوست دار كودك 

به نمايندگى از شهرهاى استان.
 تهيــه و تدويــن طرح جامع گردشــگرى شــهر 
شيرين سو شامل سطوح پارك فرامنطقه اى محدوده 
شــهرى شيرين ســو، تاالب و اراضــى پيرامون آن و 
تصويــب مرحلــه اول آن در كارگروه هاى مربوطه در 

شهرستان و استان.
 همكارى در تجليل از رزمندگان دفاع مقدس شــهر 

شيرين سو.
  روابط عمومى

 ديدار و هم انديشى با مســئوالن ملى و استانى در حوزه هاى 
مرتبط با توسعه همه جانبه شهر.  تجليل از كارگران شهردارى 
به مناســبت روز كارگــر.  تجليل از خبرنــگاران فعال در 
شهرستان به مناســبت روز خبرنگار.  تجليل از اعضاى 
كميته هاى مشــاركت مردمى و مدافعان ســالمت.  
تجليل از آتش نشانان شهردارى به مناسبت روز ايمنى. 
 فضاســازى محيطى سطح شــهر در مناسبت هاى 
مختلف.  مالقات عمومى شهردار شهرشيرين سو با 
اقشار مردم.  نورافشانى و برگزارى جشن انقالب در 

دهه مبارك فجر.
  ساير

 رفــع نواقص نقاط آب گير و تكميل فاز نهايى مســيل 
سيالب شــهر شيرين سو.  ادامه بهســازى و آماده سازى 
معابر شهر شيرين ســو در راستاى بهبود عبورومرور.  عمليات 
زيرســازى و تسطيح معابر سطح شــهر شيرين سو.  طراحى و نصب 
المان شــهداى گمنام شهر شيرين سو.  صدور بيش از 900 پروانه فعاليت براى 
رانندگان خودروهاى بارى ، بنزينى و ديزلى.  راه اندازى ســامانه 137 شــهردارى 
شــهر شيرين سو.  ساخت و رنگ آميزى وسايل بازى كودكان در كارگاه جوشكارى 
شــهر شيرين سو.  امضاى تفاهم نامه همكارى با ادارات (تعاون ،كار و رفاه اجتماعى 
،فنى وحرفــه اى ، صنعت ،معــدن و تجارت بــه منظور بهبود فضاى كســب وكار در 
سطح شــهر.  اعمال تخفيف عوارض شهردارى به مناســبت دهه مبارك فجر.  
راه اندازى مركز توسعه كسب وكار شهر شيرين سو (فرهنگسراى مهربان).  پيگيرى 
و راه اندازى جايگاه ســى. ان .جى شــهردارى شهر شيرين سو.  تصويب و اعطاى وام 
سازمان شهردارى هاى كل كشور به شــهردارى شهر شيرين سو.  معرفى كاركنان 

شهردارى جهت حضور در دوره هاى آموزشى تخصصى.
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فجرانقالب طلوع 
کبودراھنگ در 

 ثمره مبارزاتى 42 ساله روحانيون و جوانان مبارز كبودراهنگ در 
كنــار حضــرت آيت ا... عظمــا ثابتــى، عراقچى، محمدى، حســينى و 
حجت االسالم فاضل همدانى، شماعى، رازينى ها كه با شكل گيرى انجمن 
اســالمى جوانان در ســال 1348 كه مشــوق جوانان مبارز اين انجمن 
مى شــوند و اين انجمن با تشكيل گروه نمايشى در حسينيه خان ها كه 
بعدها به نام جواديه مشهور مى شود با اجراى نمايش هايى در قالب زندگانى 
حكام جور زمان صدر اسالم با هدف آگاهى و افشاگرى حكام جوروستم 
مردمان زمان شان به نمايش مى كشيدند تا اينكه از منبر روحانيون مبارز 
براى افشاگرى برعليه بى عدالتى هاى رژيم ستم شاهى را براى حاضرين در 
جلسه بازگو كنند تا آرام آرام فضاى كوچك شهر كه با جمعيتى كم در دل 
دژ مســتحكم طاغوت در پايگاه شاهرخى آن زمان براى حضور مبارزات 
علنى آماده شود.شــبى چند نقطه از اين شــهر كوچك در آتش خشم 

مبارزين مى سوزد و ديگر روزش آموزش تظاهرات.
خيابانى در آن زمان منجر به شكســته شــدن شيشــه هاى اماكن 
وابسته به رژيم مى شود چندصباحى نام شهر از كبودراهنگ به آزادشهر 
و خيابان هاى شــاه ملت و فرهمند به نام هاى جديــد امام خمينى(ره) و 
مطهرى تغيير نام يافته و تابلوهاى جديد به سر در ادارات نصب مى شود 
و روز چهارم آبان ماه جشــن ســالروز تولد وليعهد شاه در دستان نظامى 
شهر به تظاهرات خيابانى تبديل مى شود و دانش آموزان تظاهرات كننده 
مــورد تعقيب نيروهاى امنيتى آن زمان قرارمى گيرند و اطراف خانه هاى 

مسجدجامع پناه داده مى شوند.
در آن روز فرمانده ژاندارمرى وقت مورد ضرب وشــتم كارگر گل كار 
يكى از خانه ها كه دانش آموزان در آنجا مخفى شده بودند قرار مى گيرد تا 
اينكه روز پنجم آبان ماه درست صد و 7 روز مانده به پيروزى شكوهمند 
انقالب اسالمى تظاهرات خيابانى در شهر آغاز مى شود و عوامل رژيم به 
خاطر انتقام روز چهارم آبان ماه مردم را به گلوله مى بندند كه در نتيجه 
5نفر شــهيد و 23نفر مجروح مى شــوند. روزهاى ششم و هفتم بعد از 
تدفين شهدا مردم در جلو دادگاه شهر دست به تحسن غذايى مى زنند 
و در هفتمين روز از آبان ماه امام خمينى(ره) در ســخنرانيش در پاريس 
حركت مردم كبودراهنگ را كه در يك نقطه كوچك جمعيتى اســت 
را مــژده پيروزى انقالب اعالم مى كند كه اين ســخنرانى تاريخى ثبت 
دفتر خاطرات انقالب كشور مى شود و در پى فرمان امام خمينى(ره) در 
مورد فرار ســربازان از پادگان ها كميته تمهيد مقدمات فرار سربازان در 
كبودراهنگ با حضور همافران انقالبى در پايگاه شاهرخى شكل مى گيرد 
و در شهر كبودراهنگ با تهيه لباس وكمك هزينه مقدمات فرار سربازان 
از پايگاه شاهرخى فراهم مى شــود.اين كميته در جريان تحسن غذايى 
افسران درجه دار در اواخر دى ماه 1357در پايگاه و دستگيرى آنان را به 
اطالع آيت ا... مدنى در همدان مى رساند. تا اينكه آيت ا... مدنى مقدمات 
تظاهرات خيابانى مردم اســتان در شهر كبودراهنگ را به سران نيروى 
هوايى در تهران ابالغ مى كنند. كه اين حركت آيت ا...مدنى باعث آزادى 
دستگيرشدگان تحسن غذايى افسران در پايگاه مى شود .بنابراين يكى 
از دســتاوردهاى انقالب اسالمى اين بود كه قيام مردم كبودراهنگ در 
صحيفه نور حضرت امام خمينى(ره) جلد چهارم به نام استان ثبت تاريخ 

انقالب كشور شده است.
ناگفته نماند كه شهرستان كبودراهنگ در دوران دفاع مقدس نيز خوش 
درخشــيد و 640 شهيد و هزار و 690 جانباز و 53آزاده را تقديم انقالب 
كرده است. مردم شهيدپرور كبودراهنگ در 22بهمن ماه 57نيز پيروزى 
انقالب را جشــن گرفته و همانند ساير شهرستان هاى كشور هرساله اين 
پيروزى بزرگ را جشــن مى گيرند و در راهپيمايى پرشــور 22بهمن ماه 
شركت مى كنند تا مشت محكمى بر دهان ياوه گويان بزنند و اجازه ندهند 
كه بيگانگان براى شان تصميم گيرى كنند و از 12بهمن ماه تا 22بهمن ماه 
كه دهه فجر نام گرفته شده در تمام نقاط شهرستان برنامه هايى مختلفى 

برگزار شد تا ياد و نام امام و شهدا براى هميشه جاويدان بماند.

سيد اصغر جعفرى

کرونا شیرین  و  تلخ 
گذشت که  سالی  یک  در 

در يك ســالگى بروز و ظهور ويروس كرونا در كشور هستيم، 
سال گذشــته همين روزها بود كه ورود ويروس كوويد 19 به كشور به 

طور رسمى اعالم شد.
ويروس شــايع كرونا در يك ســال گذشــته صحنه هاى تلخ و گاهى 
شيرين و متفاوت را در شهر ما همراه با ديگر نقاط كشور رقم زد كه مرور 

اين خاطرات خالى از لطف نيست.
در ابتداى انتشــار خبر ورود كرونا به كشــور كه با تصاوير گنگى از ووهان چين و تشــنج 
و ضعف يكباره برخى شــهروندان چينى همراه بود، مردم هراســان مــا را وادار مى كرد كه با 

حساسيت بسيارى اخبار شيوع اين بيمارى را دنبال كنند.
تا اينكه خبر ابتالى نخســتين شهروند بهارى در رسانه هاى مجازى منتشر شد، اين خبر 
شــوك بزرگى به مردم اين شــهر داد، حال مردم اين ويروس را در چند قدمى خود حس 
مى كردند و محالت و خيابان ها به طور كامال محسوس خلوت شده و كمتر كسى را در حال 

تردد در شهر مى ديديم.
كسبه شهر بهار كه با دستكش و الكل در محل كار خود حاضر مى شدند، اذعان مى كردند 
كه در اين چندساله در يكى 2 هفته مانده به عيد تاكنون بازار را اين چنين خلوت نديده اند.

با نزديك شــدن به عيد كمى از هراس كرونا كمتر شــد، اما همچنان ديد و بازديد عيد به 
كمتريــن ميزان خود رســيد و مردم اغلب به صورت تلفنى عيــد را به هم تبريك مى گفتند. 
مردم ما با ايام قرنطينه خانگى اوايل ســال همراه شــدند و پــس از آنكه خبرهايى از كمبود 
ماســك و محلول هاى ضد عفونى كننده مى رسيد، بسيجيان و گروه هاى مردمى وارد كار شده 
و با راه اندازى كارگاه هاى دوخت ماسك و گان به صورت خانگى و كارگاهى يكى از بزرگترين 

خدمات را به جامعه خود بخصوص جامعه پزشكى كردند.
در اين ميان برخى از كارخانه هاى توليد مواد شــوينده در شهرك صنعتى بهاران نيز به 

افزايش توليد مواد ضدعفونى كننده و شوينده پرداختند.
كسبه با ضدعفونى هر لحظه محل كسب خود و با جدا كردن محوطه پاسخگويى مشترى 
و فروشــنده، براى جلوگيرى از شيوع كرونا اقدام كردند، حتى برخى از كسبه اقدام به ايجاد 
روشــويى در پياده راه و در مقابل مغازه خود كرده و تعدادى نيز به توزيع دستكش و محلول 
ضدعفونى رايگان بين مردم مى كردند و تعدادى ديگر نيز در فكر مشاغل آسيب ديده از كرونا 

به جمع آورى و توزيع بسته هاى معيشتى در سطح شهرها و روستاها پرداختند.
صحنه هاى زيبايى از همراهى كشــاورزان بهارى و گروه هاى مردمى در ضدعفونى معابر 
شــهرها و روستاها در شبكه هاى مجازى منتشر مى شد كه در روزهاى قرنطينه خانگى اميد 

را در دل مردم زنده نگه مى داشت.
پس از اتمام موج اول شــيوع كرونا و حذف محدوديت ها بار ديگر زندگى و اميد در بين 
مردم جريان گرفت، اما عدم اطالع رســانى صحيح مسئوالن شهرســتانى به تأكيد مقامات 
باالدستى در مورد وضعيت كرونا در شهرستان باعث سهل انگارى و ساده انگارى مردم نسبت 
به كرونا شد و بار ديگر شاهد شيوع كرونا در بهار بوديم، تا اينكه خردادماه سال گذشته خبر 
درگذشت نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس بر اثر كرونا در اين شهرستان پيچيد.

با انتشــار اين خبر يك بار ديگر مردم ما خانه نشــينى را انتخاب كرده و تا چند روزى در 
شــوك اين خبر و نزديكى كرونا در بيخ گوش شــان بودند، كه چندى بعد بازهم اين مسأله 

براى شان عادى شد و به همان روال قبل بازگشتند.
با ورود به فصل سرد سال با افزايش تعداد مرگ وميرها مواجه بوديم كه تعداد كرونايى هاى 
آن نيز كم نبود، محدوديت هاى كرونايى در عدم برگزارى مراســم مذهبى، مراسم ترحيم و 
عروســى و برخورد قضايى با افرادى كه اقدام به برگزارى مراسم عروسى مى كردند، مقدارى 
شيوع بيمارى را كمتر و قابل كنترل كرد تا هم اكنون كه به پايان بهمن ماه و در آستانه ورود 

به موج چهارم كرونا هستيم.
كرونا در يك سالى كه ميهمان ما بوده و هنوز هم دست از سر ما بر نداشته، لحظات تلخ 

و شيرين زيادى را براى ما رقم زد و حتى برخى رسوم غلط را تغيير داد.
عروسى ها را بى تكلف و بى هياهو، شام و نهارهاى مراسم ختم را تعطيل، توجه عموم مردم 

را به بهداشت بيشتر و همدلى و نوع دوستى مردم را چند برابر كرد.
اما گذشته از آن كرونا خانواده هاى بسيارى را داغ دار، وضعيت اقتصادى افرادى را ضعيف، 

تعداد زيادى را درگير فضاى مجازى و آموزش را دچار اختالل كرد.
اما با تمام اين اوصاف ما يادمان نرفته كه كرونا هنوز تمام نشــده و هنوز هم خطر ابتال 
به اين ويروس در اشــكال مختلف جهش يافته آن با نام هايى همچون انگليسى و... همچنان 
باقى ست و ما كماكان بايد استفاده از ماسك و حفظ فاصله اجتماعى را جزء الينفك زندگى 

خود بدانيم. / نشاط شهر

مرضيه كريمى رادپور
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فرماندار خبر داد
پروژه  ۳ اجرایی  عملیات  آغاز  و  پروژه   ۱۰۷ افتتاح 

 ديدار جمعى از مديران دســتگاه هاى اجرايى شهرستان بهار با امام جمعه 
شهرســتان به مناســبت گراميداشــت دهه مبارك فجر در محل دفتر امام جمعه 

بهار انجام شد.
در اين ديدار فرماندار بهار گفت: انقالب ما انفجار نور بود و ما بايد قدردان انقالب 
اسالمى باشــيم، زيرا عزت امروز ملت به بركت انقالب اســالمى است و  ارزش هاى 

انقالب اسالمى نبايد به فراموشى سپرده شود.
احســان قنبرى با اشاره به برنامه هاى دهه فجر بيان كرد: در طول دهه فجر بيش 

از 600 عنوان برنامه فرهنگى، هنرى، مذهبى در سطح شهرستان بهار اجرايى شد.
 وى افــزود: در دهه مبارك فجر 107پروژه با اعتبارى بالغ بر 278ميليارد تومان 

و اشتغالزايى 348 افتتاح شد.
وى گفــت: همچنين در دهــه فجر عمليات اجرايــى 3 پروژه بــا اعتبارى بالغ 

بر25ميليارد تومان و اشتغالزايى70 نفر در شهرستان بهار آغاز شد.

گزارش عملكرد جهادكشاورزى شهرستان بهار كه
با همت فرماندارى اين شهرستان انجام شده است به شرح زير است:
يى
بنا

ير 
و ز

ى 
 فن
ور
جمع 3 سالهعملكرد 99عملكرد 98عملكرد 97واحدعنوان پروژهام

7003448601904هكتاراجراى آبيارى كم فشار
1008191272هكتاراجراى آبيارى بارانى
35000350كيلومترتجهيز و نوسازى اراضى
333,59,5كيلومترمرمت و احياى قنوات

4/15/11/14كيلومتراحداث كانال آبيارى عمومى
44614باباحداث استخر ذخيره آب
05/805/8كيلومتراحداث جاده بين مزارع

مى
 دا
ت
دا
ولي
د ت
بو
به

0100004000050000رأسدام سبك هويت گذارى شده
040001200016000رأسدام سنگين هويت گذارى شده
18634234991316010تنميزان نهاده هاى توزيع شده

14826148261300042652تنتوليد گوشت مرغ
2596280325777976تنتوليد گوشت قرمز

39610409761055291138تنتوليد شير
273282,1287842,1تنتوليد ماهى سردابى و گرمابى

1933361822667817تنتوليد تخم مرغ
1279390310تنتوليد عسل

ع 
ناي
ص

زى
ور
شا
افزايش ظرفيت فرآورى و ك

ذخيره سازى جديد
9570495831888278035تن

11222861موردصدور جواز تأسيس
610521موردصدور پروانه بهره بردارى

مه
رنا
و ب

رح 
ط

634613122موردصدور مجوز مشاغل خانگى
201181184566نفرثبت اشتغال در سامانه رصد

اجراى دستورالعمل بند خ تبصره 
33

2217510221751ميليون ريال

11431839389439752893057415ميليون ريالپرداخت تسهيالت از منابع مختلف
پرداخت تسهيالت كم بهره خسارت 

سيل فروردين 98
027530027530ميليون ريال

پرداخت كمك بالعوض خسارت سيل 
فروردين 98

034030034030ميليون ريال

گزارش عملكرد بنياد مسكن شهرستان بهار كه با همت فرماندارى اين شهرستان انجام شده است.
عملكرد بنياد مسكن شهرستان بهار در سال 97، 98 و 99

عملكرد بنياد مسكن شهرستان در زمينه اجراى طرح هادى و بازنگرى
اعتبار هزينه شده در عنوان پروژهمحل اجرا/ روستارديف

نوع عملياتمحل اعتبار3 سال
زيرسازى معابراستانى490اجراى طرح هادىساربانلر1
اجراى بافت باارزشملى22500اجراى طرح هادىحيدره2
جدول گذارى-زيرسازى و آسفالتاستانى-ملى4538اجراى طرح هادىقشالق همه كسى3
استانى-ملى-1446اجراى طرح هادىنورآباد4

كانال سنگى-جدول گذارى-پياده راه سازى-زيرسازى-آسفالت و اجراى پلجرائم

استانى-14400اجراى طرح هادىگنبدان5
جدول گذارىملى(سيل)

زيرسازى و آسفالتاستانى670اجراى طرح هادىگوگ تپه6
جدول گذارى- زيرسازى و آسفالتاستانى-ملى1550اجراى طرح هادىلك7
جدول گذارى -زيرسازى و آسفالتاستانى-ملى5665اجراى طرح هادىجعفرآباد8
جدول گذارىاستانى700اجراى طرح هادىحسن ابدال9

جدول گذارىاستانى532اجراى طرح هادىرايكان عليا10
جدول گذارى -زيرسازى معابراستانى1936اجراى طرح هادىگنج تپه11
جدول گذارى -زيرسازى معابروآسفالتاستانى- ملى2710اجراى طرح هادىدولت آباد12
كانال سنگى-جدول گذارى- -زيرسازى و آسفالتاستانى -ملى11600اجراى طرح هادىرسول آباد سفلى13
بازنگرى روستاهاى سليمان آباد-دستجرد-ميرزا حصارى-كريم آباد-ابرومند -حصار قره باغى-استانى-ملى4000بازنگرى طرح هادىبازنگرى14

چپقلو-حسام آباد-حسين آباد عاشورى-گنبدان
72737جمع اعتبار هزينه شده
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برق رسانی
از بیش  به 
شھروند  ٢٠٠٠
بھار شھرستان  در 

 رئيس اداره توزيع برق شهرســتان بهار شــاخص ها و عملكرد اين اداره را در 3 ســال اخير تشريح كرد. مازيار 
باللى مقدم با بيان اينكه در 3 ســال اخير 2 هزار و 281 نفر از مردم اين شهرســتان برق دار شــده اند، گفت: احداث 
پســت هاى 63 كيلووات، احداث فيدرهاى فشــار متوســط، پســت هاى توزيع هوايى و زمينى احداث شده و اصالح و 

بهينه شــبكه هاى فرسوده از جمله اقدامات ما در اين 3 سال بوده است.
شرح كامل عملكرد 3 ساله مديريت توزيع برق شهرستان بهار را در جدول زير مى خوانيم:

جمع 3 سال سال 99 سال 98 سال97 شاخص رديف
1 1 0 0 احداث پست هاى 63 كيلوولت(فوق توزيع) 1
3 1 1 1 احداث فيدرهاى فشار متوسط 2

2281 840 731 710 تعدا د مشتركين برق دارشده 3
31 19 7 5 طول شبكه 20 كيلوولت احداث شده(كيلومتر) 4

163 60 55 48 تعداد پست هاى توزيع هوايى و زمينى احداث 
شده(دستگاه) 5

15 5,5 5 4,5 قدرت پست هاى توزيع هوايى و زمينى 
احداثى(مگاولت آمپر) 6

17 5 7 5 طول شبكه فشار ضعيف احداث شده(كيلومتر) 7
62 23 20 19 تعدا چاه كشاورزى برق دار شده(حلقه) 8
58 26 17 15 اصالح و بهينه شبكه هاى فرسوده 9
5 2 1 2 تعداد نيروگاه مقياس كوچك احداث شده(واحد) 10

5,89 5,89 5,61 6,2 تلفات (درصد) 11

8,7 5,7 1 2 طول شبكه تأمين برق شهرك هاى 
صنعتى(كيلومتر) 12
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آبفا شاخص  پروژه   ١١
بھار شھرستان  در 

شد انجام 
 رئيس اداره آب وفاضالب شهرستان بهار به ارائه گزارشى از عملكرد 3 ساله خود 
پرداخت و پروژه هاى شاخص در سال هاى 97، 98 و 99 را در بخش روستايى نام برد. 
ايمان حاجى ئى با بيان اينكه در اين 3 ســال 11 پروژه شــاخص انجام شده است، 

گفت: 3 پروژه مهم نيز در حال اجراست.

وى همچنين فعاليت شركت آبفا در شهرستان بهار در بخش شهر (بهار، اللجين، اسدآباد و مهاجران) را در 3 سال 97، 98 و 99 نيز تشريح كرد:
اعتبار979899                          سال           آب  

(ميليون ريال)

منابع تأمين
115000_چاه(حلقه)

----مخزن(باب)
250015000--خط انتقال(متر)

200300200015000توسعه(متر)شبكه
1000800120030000اصالح(متر)

                                  سال                       
اعتبار979899فاضالب 

ميليون ريال
2200250050000_خط انتقال(متر)

8001500200020000شبكه(متر)

پروژه هاى شاخص در سال 97، 98 و 99
هزينه پروژه(ميليون ريال)سالعنوان پروژهرديف

13972،000اجراى خط برق چاه روستاهاى دستجرد و آب باريك و نصب ترانسفورماتور1
13971،500حفر چاه عميق رايكان عليا2
13975،000ساخت مخزن 500 مترمكعبى روستاى سيمين3
13974،000اصالح شبكه و نصب انشعاب روستاى سيمين4
13974،700اجراى خط پمپاژ روستاى دستجرد (4كيلومتر با سايز 160)5
13982،000افزايش گالرى و بهسازى 8 حلقه چاه و چشمه6
13986،500اصالح شبكه روستاى زاغه7
13984،000تجهيز 2حلقه چاه در روستاى دستجرد و رايكان عليا8
13982،000حفر چاه مجتمع حسين آباد آشورى9

139950،000 در حال اجرااحداث تصفيه خانه فاضالب و شبكه جمع آورى فاضالب آبروند10
139916،000اجراى شبكه توزيع دستجرد11

97،700جمع
پروژه هاى در حال اجرا

براورد هزينه(ميليون ريال)عنوان پروژهرديف
13،000مخزن 500 مترمكعبى روستاى زاغه1
40،000اجراى خط انتقال حسين آباد آشورى2
20،000اجراى شبكه راهموار3

73،000جمع

170،700به عددجمع كل
يكصدوهفتاد ميليارد و هفتصد ميليون ريالبه حروف
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بیمارستان  ١٩ ساخت 
جدید بھداشتی  مرکز  و  

بھار شھرستان  در 

شــبكه  رئيــس  به نشــان  محمــد   
بهداشت ودرمان شهرســتان بهار عملكردهاى 
عمرانى و تجهيزاتى شــبكه بهداشت  و درمان 
با بيان اينكه 19 بيمارســتان و خانه بهداشت 
و درمان در اين شهرستان احداث شده است، 
گفت: 2 مركز نيز تجهيز شده و 2 مركز ديگر 

هم تعمير و بهسازى شده است.
شرح كامل اقدامات شبكه بهداشت ودرمان 
شهرستان بهار را در جدول زير مشاهده كنيد.

اعتبار عملياتعنوان پروژه
متراژوضعيت(ميليون تومان)

777بهره بردارى شده 200096احداثىكلينيك ويژه اميد شهرستان بهار
596بهره بردارى شده 80096احداثىمركز جامع خدمات سالمت كارخانه قند
535افتتاح شده 75097احداثىمركز خدمات جامع سالمت پهنه بر

535افتتاح شده 75097احداثىمركز خدمات جامع سالمت حسين آباد عاشورى
1240افتتاح شده 150098احداثىمركز خدمات جامع سالمت  بهار 1 
1240افتتاح شده 150098احداثىمركز خدمات جامع سالمت اللجين
1240بهره بردارى شده150097احداثىمركز خدمات جامع  سالمت صالح آباد
556افتتاح شده 75097احداثىمركز جامع خدمات سالمت دستجرد

افتتاح در دهه مبارك 500احداثىانباردارويى مركز بهداشت
475فجر 97

90بهره بردارى شده 12096احداثىخانه بهداشت حسام آباد
90بهره بردارى شده 12097احداثىخانه بهداشت ميهمله
90بهره بردارى شده 12097احداثىخانه  بهداشت پرلوك
90بهره بردارى شده 12097احداثىخانه  بهداشت اختاچى
90بهره بردارى شده 12097احداثىخانه  بهداشت آبرومند
90بهره بردارى شده 12097احداثىخانه  بهداشت زاغه

90بهره بردارى شده 12098احداثىخانه بهداشت رسول آباد
تعمير، تجهيز و بهسازى تمامى مراكز بهداشتى درمانى و 

خانه هاى بهداشت
تعميرات و 
-100 درصد1800بهسازى

تعميرات و ارتقاى هتلينگ بيمارستان آيت ا... بهارى
100 درصد265بهسازى

 راه اندازى واحد دياليز
500تجهيزو چشم پزشكى بيمارستان آيت ا...بهارى

10 درصد در سال 98خيرى

40درصد پيشرفت 14000احداثىمركز جامع خدمات سالمت  شهرك فرهنگيان
815فيزيكى

خريد 2دستگاه آمبوالنس در سال 97 و 99
بهره بردارى شده 4300099تجهيزو راه اندازى پايگاه صالح آباد  شهرى بهار 1 در سال 99

خيرى و دولتىاحداثىمركز جامع خدمات سالمت روستاى سيمين
كلنگ زنى در دهه 

فجر 97 - 10 درصد 
پيشرفت فيزيكى

افتتاح در دهه فجر 4097 ميليارد توماناحداثىبيمارستان جديد 85 تختخوابى آيت ا... بهارى
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رئيس اداره كار شهرستان بهار خبر داد
جذب برای  کارفرما  سھم  بیمه  معافیت 

باالتر  و  لیسانس  دانشگاھی  التحصیالن  غ  فار
 كارفرمايانــى كــه از بيــن فــارغ التحصيالن 
دانشــگاهى نيروى كار جديد جذب كنند، دو سال از 

پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف خواهند شد.
طرح مشوق بيمه كارفرمايى با هدف تحرك بخشى 
به بازار كار، حمايت از كارآفرينان و صاحبان كســب و 
كارهاى آسيب ديده از شيوع كرونا و ترغيب كارفرمايان 
كارگاه هاى توليدى و خدماتى به استفاده از نيروى كار 

جديد تهيه و از سوى وزارت كار ابالغ شده است.
براى بهره مندى از مزاياى ايــن طرح، كارفرمايان 

بايــد داراى مجــوز فعاليــت از مراجع 
از  فعاليــت  مجــوز  كشــور،  رســمى 
دســتگاهاى اجرايــى ذيربــط و كــد 
كارگاهى تامين اجتماعى باشــند و در 
ســامانه مشــوق بيمه اى وزارت كار به 
Moshavegh.mcls.gov.  نشــانى

ir ثبت نام كنند.
رئيــس اداره تعــاون، كار و رفــاه 
اجتماعــى شهرســتان بهــار ضمــن 
گرامى داشــت چهل  و دومين سالگرد 
اســالمى  انقالب  پيروزى  شــكوهمند 
ايران و تبريك به مناسبت دهه مبارك 
فجر بيــان كرد: در حال حاضر مجموعاً 
تعداد 96 شركت تعاونى فعال در سطح 
شهرستان وجود دارد كه اين تعاونى ها 
با 4691 نفر عضــو، فعاليت خود را در 
بخش هاى مختلف كشاورزى، صنعت و 
خدمات با اشــتغالزايى بالغ بر 933 نفر 

انجام ميدهند.
شايان ذكر است در جشنواره تعاونى 
هاى برتر اســتان در ســال 99 شركت 

هاى تعاونى كيف جوان كه در زمينه توليد انواع كيف، 
چمدان و ســاك دســتى و تعاونى بهاران لبن كه در 
زمينه توليد انواع فرآورده هاى لبنى فعاليت مى كنند 

موفق به كسب عنوان تعاونى برتر استان شدند.
اميرضميرى كامل افزود: طرح مشوق بيمه كارفرما 

در راســتاى اجراى بند الف تبصــره 18 قوانين بودجه 
ســنواتى برنامه ششم توســعه و در چارچوب سياست 
هاى اقتصاد مقاومتى با هدف تحرك بخشــى به بازار 
كار كشــور، حمايت از كارفرمايان و صاحبان كسب و 
كارهاى آســيب از شيوع ويروس كرونا و ايجاد اشتغال 
با ترغيب و تشــويق كارفرمايان كارگاه هاى توليدى و 
خدماتى به اســتفاده از نيروى كار جديد تهيه شــده 
اســت. در اين طــرح كارفرمايان مى تواننــد مازاد بر 
بيشــترين تعداد بيمه شــدگان دو ماه قبل از ثبت نام 
كارگاه در ســامانه،  نيروى جديدى كه 
داراى مدرك تحصيلى ليسانس يا باالتر 
باشند را جذب نمايند و از معافيت بيمه 

اى سهم كارفرما بهره مند شوند. 
وى يادآور شــد: در راستاى اجراى 
قانــون حمايــت از توســعه و ايجــاد 
اشــتغال پايدار در مناطق روستايى و 
عشايرى با اســتفاده از منابع صندوق 
درخصوص  خوبى  اقدامات  ملى  توسعه 
پرداخــت تســهيالت كــم بهــره به 
متقاضيــان در مناطــق روســتايى و 
عشايرى در كل كشــور صورت گرفته 
كه طبق آخرين اعــالم وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى، اســتان همدان با 
ميانگين 115 درصد پرداختى نســبت 
به سهميه تخصيص يافته رتبه اول در 
سطح كشور را دارا مى باشد همچنين 
شهرســتان بهار نيز در ايــن بخش با 
پرداخــت مبلــغ 597 ميليــارد ريال 
يعنى 168 درصد ســهميه شهرستان، 
تسهيالت توسط بانك هاى عامل رتبه 

نخست در استان را به خود اختصاص داده است. 
وى گفت: در سال جارى تعداد 564 طرح به مبلغ 
6531 ميليون ريال از تســهيالت مربوط به واحدهاى 
آســيب ديده از ويروس كرونا بهره مند شــده اند. با 
توجــه به ســرمايه گذارى ها، پرداخت تســهيالت و 

طرح هاى اجرا شــده در ســال جارى در شهرســتان 
تعداد 1265 نفر اشــتغال ايجاد شده است كه تعداد 
983 نفر در بخش غير مســكن و تعداد 282 نفر در 
بخش مسكن مى باشــد و همچنين از ابتداى سال تا 
پايان آبان ماه تعداد 832 نفر اشتغال به صورت بيمه 
شــده اجبارى در نزد شــعب تامين اجتماعى بهار و 
اللجين بيمه شــده اند كه به نسبت مدت مشابه سال 

گذشته 24 درصد رشد داشته است.
ضميــرى كامــل در خصوص حوزه روابــط كار در 
مراجــع حل اختــالف اين اداره كــه وظيفه اصلى آن 
حل و فصل اختالفات كارگرى و كارفرمايى مى باشــد 
افزود: از ابتداى ســال جارى با تشــكيل بيش از 490 
جلسه رسيدگى در شــعب هيات تشخيص شهرستان 
بالغ بر 160 پرونده اختالف مورد رسيدگى قرار گرفته 
و مختومه شــده است كه در اين خصوص قريب به 52 
مورد ختم به ســازش و 118 مورد منجر به صدور راى 

شده است. 
رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان 
بهار خاطرنشــان كرد: در حوزه بازرسى كار در طول 
ســال جارى تعــداد 753 مورد بازرســى ادوارى و 
مــوردى از شــركتها و واحدهاى توليدى مشــمول 
قانون كار اين شهرستان به عمل آمده است و حدود 
49 مــورد حادثه رخ داده در شــركتها و كارگاه ها 
توســط بازرس كار اداره مورد بررســى قرار گرفته 
است. شــايان ذكر اســت تعداد 40 كميته حفاظت 
فنى و بهداشت كار به طور فعال در واحدهاى سطح 

نمايند.  مى  فعاليت  شهرستان 
وى در پايان اعالم كــرد: در حوزه بيمه بيكارى در 
حال حاضر در شهرســتان بهار تعداد 137 نفر مقررى 
بگيــر بيمه بيكارى وجود دارد و نيــز از بين 137 نفر 
مراجعــه كننــده و متقاضى اســتفاده از مزاياى بيمه 
بيكارى تعــداد 107 نفــر پس از برگزارى جلســات 
مشــترك با شــعب تامين اجتماعى شهرستان جهت 
برقرارى بيمه بيكارى معرفى شــده و از مزاياى قانونى 

مذكور طى سالجارى استفاده مى كنند.

در اين طرح 
كارفرمايان مى 
توانند مازاد بر 
بيشترين تعداد 
بيمه شدگان دو 

ماه قبل از ثبت نام 
كارگاه در سامانه،  

نيروى جديدى 
كه داراى مدرك 

تحصيلى ليسانس 
يا باالتر باشند 

را جذب نمايند و 
از معافيت بيمه 
اى سهم كارفرما 
بهره مند شوند. 

نيلوفر بهره مندنژاد
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روستا  ٢٠٤
گازرسانی شبکه  به 
شدند متصل 

 در سال 97تعداد 66 روستا، در سال 98 نيز 69 روستا و در سال 99 هم، 69 
روستا صاحب نعمت گاز شدند.

رئيس اداره گاز شهرستان بهار عملكرد 3 ساله اين سازمان را تشريح كرد و گفت: 
در مجموع 204 روستا به شبكه گازرسانى متصل شدند.

محمد طيبى تعداد مشــتركين روستايى در ســال 97 را 19 هزار و 133 نفر نام 
برد و بيان كرد: در ســال 98، 19 هزار و 851 و در سال 99، 20 هزار و 426 نفر در 

روستاها گاز دارند.
وى اين آمار را براى مشتركين شهرى در سال 97، 21 هزار و 600،  در سال 98، 

22 هزار  و 325 و در سال99، 23 هزار و 399 نفر عنوان كرد.

تمامى روستاهاى باالى 29 خانوار در شهرستان بهار 
از نعمت گاز بهره مند شده اند

رييس اداره گاز شهرســتان بهار ،باارائه آمار عملكرد ســه ساله افزود،اداره 
گاز شهرســتان بهار با اســتقبال از مالكين واحد هاى تجــارى وصنعتى،تمام 
تالش خود را براى گازرســانى متقاضيــان بكار بسته،تابااســتفاده از گاز نرخ 
توســعه شهرســتان بهار را افزايش داده،وســوخت پاك را جايگزين ســوخت 

نمايد. مايع 
طيبــى يادآور شــد: يكى از دغدغــه هاى ايــن اداره گازدار نمودن حدود 
250 كارگاه ســفال در شهرســتان اللجيــن عنوان كرد،كه بدليل مشــكالت 
اســتحكام بنا و مســائل فنى شهرســازى،تاكنون ازاين نعمت اســتفاده نكرده 
اند،رييس اداره گاز شهرســتان بهار از مردم متدين و واليت مدار شهرســتان 
بهار خواســتار پرداخت گازبهاى خود درموعد مقرر به بركت جارى و مســتمر 

دارند. را  نعمت،  اين  بودن 

عملكرد 3ساله تا كنونسال 99سال 98سال 97واحدشرح

6669693پارهتعداد روستاهاى گازدار

1913319851204261293عددتعداد مشتركين روستايى

2160022325233991799عددتعداد مشتركين شهرى

4440عددتعداد شهرك صنعتى

120157232112عددتعداد  مشتركين صنايع عمده

7699251165396عددتعداد  مشتركين صنايع جز

136/7136/7139/93/2كيلومترمقدار شبكه خط تغذيه گاز

602/862264138/2كيلومترمقدار شبكه خط توزيع گاز

2430924951260941785انشعابتعداد علمك نصب شده
ميزان مصرف ساليانه گاز طبيعى 

جايگزين سوخت مايع
(ميليون  
243/5264/4293/449/9مترمكعب)
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صنعت
اسدآباد در  تولید  مفقوده  حلقه 

شهرســتان اسدآباد با مساحتى حدود 1195 
كيلومترمربــع در فاصله 50كيلومتــرى غرب همدان 
واقع شده است و داراى جمعيتى  حدود 110000نفر 
اســت. اسدآباد از شــمال با شهرســتان بهار و استان 
كردســتان، از غرب با اســتان كرمانشــاه و از شرق با 
شهرستان هاي تويســركان و بهار و از جنوب با استان 

كرمانشاه همسايه مى باشد. 
آب وهواي اين شهرستان سرد و نيمه خشك، اما نسبت 
به مركز استان (همدان) و اطراف تا اندازه اي گرم تر است. 
ميانگين بارش ســاالنه آن حدود 350 تا 500 ميلي متر 
در نوسان است و ميانگين حرارت ساالنه حدود40درجه، 
در  گرم ترين ماه ســال و حدود 15- درجه، سردترين ماه 

سال مي باشد.
عبور جاده ابريشــم و راه هاى ارتباطى غرب به شرق 
از اسدآباد و همچنين مانع طبيعى بزرگ در اين مسير، 
يعنى گردنه اســدآباد، به عنوان نقطه اى سوق الجيشــى 
موجب شــده تا از قديم االيام اين نقطه آباد و مورد توجه 
باشد. براساس اسناد و مدارك باقى مانده و آثار تاريخى 
منقول و غيرمنقول، شهرستان اسدآباد دست كم در دوره   
پيش از تاريخ (دوره نوســنگى) محل سكونت بشر بوده 
است. در كتاب «ايسيدور(ايزيدور)خاراكسى»1از اسدآباد 
با عنوان «آدراپانا» نام برده شــده است و اينكه چرا بعدا 
«اسدآباد» ناميده شده، نظرات مختلفى هست كه جاى 

بحث ديگرى دارد.
در ايــن مقال قصد برآن اســت به اختصار به شــرح 
وضعيت و  جايگاه شهرستان اسدآباد در استان همدان از 
زواياى مختلف پرداخته شود، بديهى است هدف بررسى و 
مقايسه ايست با ديگر نقاط و قصد تعريف و تمجيد و يا زير 

سوال بردن نهاد و مديران آنها نيست.
 تاريخ: همانگونه كه در ابتدا اشاره شد، اسدآباد شهرى 
است به درازاى تاريخ و از آنجايى كه در مسير ورودى غرب 
همــدان قرار دارد، تاريخش از همــان ابتدا به همدان گره 
خورده و عالوه بر اينكه زيرمجموعه اى از همدان بوده ، گاه در 
كنار آن و گاه موثر در تعيين و  تغيير حكومت ها و تمدن هاى 
مستقر در آن نيز شده است؛ چنانكه در دوره ماد از اسدآباد 

با عنوان «دروازه ماد» نام برده شده است. 
در تمامى دوره ها ؛ از هخامنشــى، اشكانى و ساسانى 
گرفته تا دوره اسالمى و حتى دوره معاصر، همواره اسدآباد 

محل تردد و سكونت حاكمان، پادشاهان و كاروانيان بوده 
و حوادث متعددى در اين شــهر و گردنه معروف آن رقم 

خورده است. 
 فرهنگى: اســدآباد يكى از متفاوت ترين شهرهاى 
همدان و حتى ايران از لحاظ فرهنگى است؛ از گذشته هاى 
دور و با فراهم بودن شرايط مساعد زيست و قرارگيرى اين 
شهر در مسير تردد استان هاى مختلف، سكناگزينى اقوام 
متعــدد در آن مورد توجه قرار گرفته و  تنوعى از قوميت، 
زبان و گويش ها را پديد آورده كه از غناى فرهنگى بسيارى 
برخوردار است. حضور اقوام كرد و حتى حكومت هاى كرد3 
و همجوارى با كردســتان، گويش و فرهنگ كردى را به 
وجود آورده كه همچنان تداوم دارد، البته  از   سوى ديگر 
با همجوارى با استان كرمانشاه، از لهجه كرمانشاهى و لك 

نيز متأثر شده  است. 
عالوه  بر تكلم به زبان تركى در نقاط مختلف شهرستان 
اسدآباد، مى توان ردپايى از اقوام مختلفى از اقوام و طوايف 
تــرك را كه نام خانوادگــى خود را از نســبت طايفه اى 
گرفته اند را يافت؛ مانند افشار، افشاريان،  شاهسون، تكلو، 
جامه بزرگ، خلجى، استاجلو، بيات، خدابنده لو، قراخانلو، 
چهاردولى ، قاسملو، قليچ خانى ، بهارلو، آمويى (يا عمويى ) 
و... هرچنــد برخى از اين طوايف در گذر زمان و به داليل 
مختلف، تغيير زبان داده انــد و اكنون به زبان كردى و يا 

فارسى تكلم مى كنند.
مردمان روســتاهاى سمت جنوب شهرستان به دليل 
همجوارى با شهرهاى لُرزبان، به گويش لرى تكلم مى كنند 

و متأثر از فرهنگ لرى هستند.
زبان مردم بومى شهر اسدآباد، فارسى و همانند گويش 
همدانى و بازمانده زبان پارسى ميانه (پهلوى) است، البته با 
اين تفاوت كه واژه هاى تركى، كردى و لرى به تعداد بسيار 
زياد در آن رواج يافته و موجب غناى آن شــده است. اين 
امر كه به دليل ارتباطات اجتماعى و نســبت هاى فاميلى 
است موجب شــده بسيارى از مردم شهرستان با لهجه ها 
و زبان هاى مختلف رايج در آن آشــنا بوده و گاه به همه يا 

تعدادى از گويش  ها با تسلط كامل صحبت كنند.
موضوع بسيار مهم و ارزشــمند فرهنگى در اسدآباد، 
تفاهم و ارتباطات عميــق و فاميلى بين اقوام مختلف در 
اين شهرستان  است و هرگز اختالف بين اقوام مختلف اين 
شــهر گزارش نشده است كه نشان از فهم باالى فرهنگى 

آنهاست كه زبان و گويش را فقط وسيله ارتباطى دانسته 
و تفاوت قوميتى هرگز عامل جدايى بين آنها نبوده است. 
نكته آخر در اين بخش به كارگيرى چند زبان و گويش در 
يك روستا و حتى خانواده است، مانند اينكه پدر خانواده 
كه كرد زبان اســت با همســر ترك زبانش، فارســى و با 
فرزندان خود كردى صحبت مى كند و مادر همين خانواده 
با فرزندان خود به تركى تكلم مى كند، يعنى همزمان در 

يك خانواده 3 زبان مورد استفاده قرار مى گيرد.
اســدآباد از معدود شهرهاى استان اســت كه بعد از 
همدان؛ مدرســه اى با عنوان «جماليه» به شكل مدرن و 
امروزى (غيرمكتبخانه اى) در آن راه اندازى شده است2. اين 
موضوع نشــان از توجه و عالقه مردمان اين شهر به دانش 
و آگاهى اســت كه حاصل آن پرورش فرزندانيست كه در 
آگاهى بخشى و تأثيرگذارى بر جوامع را سرلوحه خود قرار 
داده اند. از آن جمله؛ شاعران ، نويسندگان و بزرگانيست كه 
آوازه آنها به سراســر جهان رفته است، نويسندگانى چون 
ابن شادى اسدآبادى (مولف كتاب مجمل التواريخ والقصص-

در قرن پنجم و ششم) و عبدالجبار معتزلي (قاضي القضات) 
كه عالوه بــر قاضى القضاتى مولف 21جلد كتاب در علوم 
مختلف و به عبارتــى 400 هزار برگ در قرن پنجم بوده 
اســت،  ياسمينه اسدآبادى از نخستين  زنان مفسر قرآن 
در قرن پنجم هجرى، ميرالهى  شاعر و بسيارى از بزرگانى 
مانند سلطان قلى ُقُطب الملك كه در قرن نهم از اسدآباد به 
هند مهاجرت كرد و با تأسيس حكومت قطب شاهيان (كه 
حدود 180 سال تداوم داشت ) مذهب تشيع را نيز در شبه 
قاره هند رواج داد. سيدجمال الدين اسدآبادى، بيدارگرى 

كه قطعا ديگر نياز به معرفى نيست و افراد متعدد ديگر.
در حال حاضر نيز اسدآباد شهرى فرهنگى و هنريست، 
نويسندگان، شعرا، هنرمندان و بزرگان بسيارى در اين شهر 
و يا نقاط ديگر زندگــى مى كنند كه مايه فخر و مباهات 
بوده و هستند، چه بسا در مواردى مانند هنر خوشنويسى 
و به واسطه هنرمند شايسته، استاد على سجادى و ديگر 
خوشنويسان؛ شهرستان اســدآباد سرآمد استان و حتى 

استان هاى همجوار بوده و به بيانى در كشور مطرح است.
فعاليت 250 كارگاه صنايع دستى در زمينه هاى نقاشى 
روى سفال، ميناكارى، تراش سنگ هاى قيمتى، رودوزى، 
چرم، معرق ومنبت و... نشان از زنده بودن فعاليت هنرى در 
اين شهرستان است. هرچند هنرهاى دستى(صنايع دستى) 
مانند؛ قالى بافى كه معروفيت جهانى داشــته، گليم بافى و 
ديگر صنايع دســتى به فراموشى ســپرده شده و يا موارد 

بسيار اندكى باقى مانده است.
 اســدآباد هنوز فاقد سالن مستقل سينماست و عدم 
اختصاص بودجه هاى فرهنگى و كاهش ساليانه آن موجب 
شــده  گروه ها و رشته هاى فرهنگى و هنرى كه روزگارى 
فعاالنه در عرصه ها مى درخشــيدند، غيرفعال و يا فعاليت 

اندكى داشته باشند.
فعاليت مراكز آموزش عالى مانند دانشگاه سيدجمال، 
دانشــگاه علوم پزشكى، دانشــگاه پيام نور، دانشگاه آزاد، 
دانشــگاه علمى كاربردى و فنى وحرفه اى موجب ارتقاى 
گســترده تحصيالت عاليه در شهرســتان شــده است، 
موضــوع مورد توجه در اين بخش، هماهنگى نداشــتن 
برخى رشــته هاى تحصيلى دانشــگاه ها با نياز عمومى 
شهرستان همانند رشته هاى مختلف كشاورزى و باغبانى، 

معدنى و... است.
 گردشگرى: در شهرستان اسدآباد بيش از150 اثر 
تاريخى و فرهنگى وجود دارد كه 89 اثر از اين مجموع در 
فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده است. قدمت بعضى 
از ايــن آثار به هزاره هاى 5 و 6 پيش از ميالد مى رســد. 
بسيارى از آثار منقول به دســت آمده، زينت بخش موزه 

مهدى غنى پارسا   
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ايران باســتان و هگمتانه بوده و برخى نيز در موزه تاريخ و 
فرهنگ اسدآباد -نخستين موزه شهرستانى استان همدان 

- نگهدارى مى شود.
در شهرستان اسدآباد 2 منطقه هدف گردشگرى وجود 
دارد، يكى روستاى حبشى و ديگرى روستاهاى ترخين آباد 
و ملحمدره، كه در حال حاضر به جهت استقبال گسترده 
مســافران، اسدآباد تنها شهرستان در استان همدان است 
كه بيشترين واحد اقامتى محلى در آن تأسيس و به اسكان 
و پذيرش مسافر مى پردازد. (4 واحد اقامتگاه بوم گردى در 
روستاهاى هدف گردشگرى ترخين آباد و ملحمدره فعاليت 
دارنــد)  و با توجه به نقاط طبيعى ديگر و پتانســيل هاى 
مناسب گردشگرى و همچنين واقع شدن در مسير ديگر 
استان هاى غرب كشــور  و زائران عتبات عاليات، اسدآباد 
مى تواند جايگاه ويژه اى در گردشگرى استان داشته باشد.

اســدآباد در برخى رشته هاى ورزشى از جمله كشتى 
همواره درخشــان بوده و چند ساليست در بسكتبال نيز 
فعاليت هاى خوبى صورت گرفته اســت، هرچند ســابقه 
شكل گيرى نخستين استاديوم ورزشى به حدود نيم قرن 
پيش برمى گردد و مى بايســت اكنون در بيشتر رشته ها 
در استان شــاخص باشــد؛ اما به داليل متعدد از جمله 
تغيير مستمر مديريت ورزشى، نسبت به استان وضعيت 

ضعيف ترى دارد.  
 كشاورزى: شهرستان اسدآباد از 
لحاظ ناهمواري، شامل 3 بخش؛ دشت 
يا جلگه، كوهپايه و كوهستان است و با 
توجه به اينكه اكثر منطقه را جلگه هاي 

حاصلخيز تشكيل داده،  شهرستان اسدآباد 
را مي توان جلگه اي به حساب آورد. پيش 
از توســعه كشــاورزى به كمك صنعت و 
بهره بردارى گسترده از آب هاى زيرزمينى، 
جلگه هاى اسدآباد سرشار از آب هاى گوارا 
بود و سطح دسترسى به اين آب ها در نقاط 
كم ارتفــاع، در حدود دو ســه متر و حتى 

صفر بود و موجب مى شد برخى نقاط، 
باتالق و يا زمين چمن هاى طبيعى و 
دايمى باشــد، وجود آب فراوان زمينه 
براى كشــت برنج در منطقه را فراهم 

كرده بود، چنانكه ناصرالدين شــاه قاجار در سفرنامه خود 
هنگام اتراق در اسدآباد بدان اشاره كرده است4. 

در حال حاضر كشــاورزى و دامدارى در شهرســتان 
اســدآباد از رونق خوبــى برخوردار اســت و محصوالت 
متعــددى در آن بــه عمــل مى آيد و عالوه بــر مصرف 
شهرســتان به ســاير نقاط كشــور نيز صادر مى شود. در 
مناطق كوهستانى و حتى دشت اسدآباد، محصوالت باغى 
متنوع و متفاوتى زير كشــت رفته كه از مرغوبيت ويژه اى 
برخوردارند، آنچه در اين بخش موجب آسيب به باغداران 
مى شود، بايد به عوامل طبيعى ساليانه مانند سرما، تگرگ 
و... و همچنين فراهم نبودن شــرايط فراورى و نگهدارى 
محصوالت تأكيد داشت. همچنين برداشت هاى بى رويه و 
گسترده اى كه سطح آب هاى زيرزمينى را به سطوح چند 
رقمى رسانده و بر قنات، چشــمه ها و سراب ها هم تأثير 
بســيار نامطلوبى داشــته و گاه موجب خشك شدن آنها 
مى شود. چنانچه راهكارهاى پيشگيرى از عوامل آسيب زا 
و براى بهره بردارى هاى غيراصولى اقدامى ســريع صورت 
نگيرد، در آينده نزديك آسيب هاى متعددى را رقم مى زند. 
يادآورى مى شود قدم هايى در اين زمينه برداشته شده، از 
جمله ايجاد ســد در منطقه چهاردولى اسدآباد و چاه هاى 
تزريق آب باران به سفره هاى زيرزمينى، تعطيلى چاه هاى 
غيرمجاز و... . اما همچنان در مقابل آسيب هاى اشاره شده، 

اقدامات ناچيز است و نياز به اقدامات متعدد ديگر آن هم 
بى وقفه و پيش از دير شدنست. 

ايجاد و توسعه جنگل و نگهدارى از مراتع در سال هاى 
اخير از رشد خوبى برخوردار بوده و تداوم آن مورد انتظار 

مى باشد.
 توســعه روســتايى: حدود نيمــى از جمعيت 
شهرستان اســدآباد در تعداد99 روستاى اسدآباد ساكن 
هستند. موضوع مهاجرت از روستاهاى شهرستان همواره 
روندى تند و كند داشــته و عوامل متعددى در آن دخيل 
بوده است، آنچه كه اكنون بايد بدان توجه داشت موضوع 
پرداخت تسهيالت براى مقاوم سازى منازل روستايى است، 
كه در ابتداى امر ايده ايســت عالى، اما نبايد فراموش كرد 
زندگى روستايى با كشاورزى و دامدارى تعريف مى شود و 
چنانچه شيوه معمارى اجبارى بنياد مسكن (منازلى فاقد 
آغل و محل نگهدارى حيوانات اهلى) تداوم داشــته باشد، 
دامدارى در روستاها برچيده مى شود و روستاييان دامدار 
تنها صاحب خانه هايى به شــكل معمارى شهرى خواهند 
بود و پس از مدتى به دليل نداشتن شغل و درآمد، همين 
خانه هاى مستحكم را رها و راهى شهرها مى شوند. ناگفته 
نماند يكى از موضوعات مهم در توســعه پايدار روستايى، 
عالوه بر كشاورزى و دامدارى، حفظ فرهنگ ناب روستاها، 
كه  اســت  معمارى  و  صنايع دســتى 
موجب جلب گســترده گردشــگران 
داخلى و خارجى مى شــود، با نابودى 
معمارى زيبايى روســتايى، به ويژه در 
روستاهاى گردشــگرى، اين فرصت از 

دست خواهد رفت.
شهرســتان  غالب  اقتصاد  اقتصاد:   
اسدآباد كشاورزى، باغبانى و دامداريست ، 
صنعت در اين شهر برخالف ساير شهرهاى 
استان همدان رونق چندانى نگرفته است و 
مهمترين مجموعه صنعتى اين شهرستان، 
كارخانه ذوب آهن اســت كــه اكنون فقط 
به توليد كنســانتره و گنداله ســازى 
مى پردازد و تعدادى مجموعه صنعتى، 
كه در شهرك صنعتى اسدآباد فعاليت 
دارند، اين تعداد واحد صنعتى با توجه 
به ميزان جمعيت و به ويژه نيروى جوان آماده كار، بسيار 
پايين   اســت. از عوارض اين مســأله مراجعه نيروى كار 
شهرستان به ديگر شهرها و در ادامه، مهاجرت به شهرهاى 

بزرگ و حاشيه آنهاست.
الزم به ذكر اســت در شهرستان اسدآباد تعداد بسيار 
زيادى كاميون وجود دارد و اين شهرستان، نقشى  بسزايى 

در صنعت حمل ونقل كشور دارد.
 بهداشــت و درمان: در ابتداى قرن حاضر اداره 
صحيه (بهداشــت و درمان) در اســدآباد شــكل گرفته و 
درمانگاه هــا تا حدودى پاســخگوى بيماران ســرپايى و 
برخى عمل هاى جزيى بوده است، سال 1359خورشيدى 
نخستين بيمارستان در اسدآباد افتتاح و تا اواخر دهه 80 
پاسخگوى بيماران بوده است، با ايجاد بيمارستان جديد، 
متأسفانه بيمارستان قبلى(اميرالمومنين (ع) تعطيل شده و 
در حال حاضر تنها بيمارستان اسدآباد نمى تواند پاسخگوى 
جمعيت 110000نفرى و همه بيماران باشــد، به ويژه به 
علت نبود پزشك متخصص برخى بيمارى ها، شهروندان 
ناچارند جهت مداوا به همدان و ديگر شهرها مراجعه كنند، 
البته وجود درمانگاه در برخى نقاط و خانه هاى بهداشت در 
اغلب روستاها را نبايد ناديده گرفت كه در بهبود و ارتقاى 
فرهنگ پيشگيرى و بهداشت عمومى، محيطى و شغلى و... 

تأثير انكارناپذير داشته اند.

 ارتباطات: همانگونه كه اشــاره شــد، اسدآباد در 
مسير ارتباطى اســتان هاى غربى و عتبات عاليات با مركز 
و ديگر اســتان ها واقع شده و همين موضوع موجب شده 
جاده سازى و ايجاد معابر متعدد در اين شهرستان همواره 
مورد توجه باشــد، عالوه بر جاده هــا و راه هاى قديمى، در 
ادامه جنگ جهانى اول، توسط انگليسى ها و البته با نيرونى 
انسانى محلى، جاده اى مناسب عبور خودرو بر روى گردنه 
اســدآباد ايجاد مى شود، اين جاده پس از حدود 4 دهه در 
مسيرى ديگر و با معايب بسيار كمتر احداث مى شود، پس 
از جنــگ ايران و عراق و آغاز تــردد زائران عتبات در اين 
مسير، جاده تعريض و به 4 باند رفت وبرگشت تبديل شد، 
اما با توجه به افزايش روزافزون تردد در اين مســير، جاده 
اسدآباد از استانداردهاى الزم برخوردار نيست و مهم تر از 
آن نياز بســيار جدى به حفر تونل در زير گردنه اسدآباد 
مى باشد. ناگفته نماند راه آهن سراسرى نيز از اين شهر عبور 

نكرده كه نياز به بررسى و واكاوى دارد. 
در خصوص ارتباطات ماهواره اى نيز اســدآباد نقشى 
كليدى داشــته و با افتتاح ماهواره اســدآباد در نيم قرن 
پيش، ارتباط با ســاير نقاط جهــان و بخش عمده اى از 
ارتباطات تلويزيونى  كشور از اين طريق صورت مى گرفته 
اســت. امروزه با گسترش شبكه هاى تلفن سيار، اسدآباد 
نيز پابه پاى ســاير شهرهاى كشور به مجموعه ارتباطات 
پيوسته، هرچند هنوز هم در برخى نقاط مهم و كليدى 
ماننــد مناطق ويژه گردشــگرى ترخين آباد و ملحمدره 
و برخى روســتاها ، ارتباط بســيار ضعيف و يا با مشكل 
روبه روســت. نكته مهم ديگر در عصر ارتباطات، ضعيف 
بودن فركانس فرســتنده هاى تلويزيونى و عدم دريافت 
برخى شبكه ها در سطح شهرستان است، كه نياز به توجه 

مسئوالن دارد. 
 مديريتــى: اســدآباد على رغم داشــتن مديران 
شايسته و توانمند، متأســفانه بيشتر مواقع دچار بحران 
مديريتى اســت و اغلــب مديــران ادارات و نهادها در 
فاصلــه زمانى كوتاه جاى خود را بــه مدير بعدى داده و 
گاه مدت ها ادارات مختلف، به صورت سرپرســتى اداره 
مى شــوند كه آســيب هاى جبران ناپذيرى به شهرستان 
وارد مى كنــد، اين موضوع كه عمدتا از سياســت زدگى 
شهرستان اسدآباد نشــأت مى گيرد، با تغيير نمايندگان 
مجلس شــوراى اســالمى به اوج خود مى رسد، چنانكه 
با حضــور نماينده اى جديد، همه منتظر تغيير مديريتى 
در همــه ادارات و نهادها هســتند و اگــر چنين اتفاقى 
به انجام نرســد؛ انگار تخلفى صورت گرفته اســت. البته 
تغييــر در رئيس دولت، وزرا و اســتاندار هم هر يك به 
گونه اى در تغييرات مديريتى شهرســتان موثر هستند. 
مســأله بى توجهى به نيروهاى كاردان، متعهد و شايسته 
شهرستان، عالوه بر آسيب هاى اجتماعى و عقب افتادگى 
شهر در امور مختلف، موجب مهاجرت گسترده آن نيروها 
و ديگر شهروندان به شهرها و استان هاى ديگر شده است 

و همچنان ادامه دارد.

1.مــورخ و جغرافى نويس ســده   يكم پيــش از ميالد، 
كتاب وى بــا عناوين مختلف، از جملــه؛ «منزلگاه هاى 
اشكانى» ، «ايستگاه هاى پارتى» ، «ايالت هاى اشكانى» و 
«چاپارخانه هاى پارت ها» و... به چاپ رسيده اند. 2. مدرسه 
جماليه در سال 1301 خورشيدى به همت شاعر توانمند 
زنده ياد ميرزا صفــات ا... جمالى مانند ناصرالدين ابو النجم 
بدربن َحْســَنَويه كردى برزكانــى (369-405 ه. ق)  و... 
تأسيس شــد. 4. روزنامه سفر از طهران الي كربال و نجف 
و ساير اماكن متبركه – يونت ئيل سنه 1287(مهر1249 

خورشيدى).

با گسترش 
شبكه هاى تلفن 
سيار، اسدآباد 
پابه پاى ساير 

شهرهاى كشور به 
مجموعه ارتباطات 
پيوسته، هرچند 

هنوز هم در برخى 
نقاط مهم و كليدى 

ارتباط بسيار 
ضعيف و يا با 

مشكل روبه روست
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  آزمايشــگاه دكتــر افتخــارى در شهرســتان 
فامنين از حدود 22 ســال قبل توسط مسعود افتخارى 
فارغ التحصيل از دانشگاه شهيدبهشتى تهران راه اندازى 
شده و در بيش از 2 دهه فعاليت توانسته است به عنوان 
تنهــا آزمايشــگاه بخش خصوصى در اين شــهر، نقش 
پررنگى در سالمت  بهداشت و درمان شهروندان فامنين 

ايفا كند. 
مســئول فنى آزمايشــگاه دكتر افتخــارى با بيان 
اينكه اين آزمايشــگاه با در اختيار داشــتن پرســنل 
باتجربــه و جديدترين تجهيزات پيشــرفته روز دنيا و 
با دقيق ترين و حســاس ترين، روش هاى آزمايشگاهى 
را انجام مى دهد، گفت: اين آزمايشــگاه با مســئوليت 
فنى بنده با بيش از 30 ســال ســابقه علمى و كارى 

در آزمايشــگاه هاى بيمارســتانى، دولتى و خصوصى 
در ارائه خدمات آزمايشــگاهى، تشــخيص پزشكى در 
خدمت گذارى بــه اهالى فامنين و روســتاهاى تابعه 

فعاليت مى كند.
مســعود افتخــارى بــا تأكيدبــر اينكــه در اين 
آزمايشــگاه همگام با ســاير مراكز درمانى دولتى و 
خصوصى آزمايش هاى تشــخيص بيمارى كوييد19 
انجام مى شــود، بيان كــرد: در طول دوره شــيوع 
بيمارى مذكور، اين آزمايشــگاه توانسته است تمام 
پوشش  را  شهروندان  موردنياز  آزمايشگاهى  خدمات 
داده و ســهم بســزايى در كنترل بيمارى در منطقه 

كند. ايفا 
وى گفت: آزمايشــگاه تشخيص پزشكى نوبل (دكتر 

جهانى) در شهرستان اسدآباد با مسئوليت فنى مسعود 
افتخارى ادامه دهنده فعاليت آزمايشگاه مرحوم جهانى 
اســت كه از حدود 25 سال پيش در اين شهر فعاليت 

داشته است.
افتخارى افزود: در طول سال هاى متمادى آزمايشگاه 
پزشــكى نوبل به عنوان تنها آزمايشگاه تشخيص طبى 
توانســته است نقش موثرى در ســالمت و بهداشت و 

درمان شهروندان اسدآباد ايفا كند.
وى در پايان گفت: اين آزمايشگاه با پرسنل مجرب 
و تجهيــزات پيشــرفته، دقيق و حســاس كماكان در 
خدمت رســانى به شــهروندان اسدآباد پيشــرو بوده و 
آزمايشــات مربوط بــه بيمارى كوييــد 19 نيز در اين 

آزمايشگاه پذيرش مى شود.

مسئول فنى آزمايشگاه هاى دكتر افتخارى و نوبل:

را کرونا  دوران  آزمایشگاھی  خدمات 
دادیم پوشش  اسدآباد  و  فامنین  در 
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  يوم ا... 22 بهمن ماه؛ جلــوه گاه پيروزى يكى 
از عظيم ترين حماســه هاى مقاومــت و آزادى خواهى 
ملت هــا در تاريــخ معاصر اســت كه با اســتعانت از 
ذات الهــى و در سايه ســار رهبــرى مــردى الهى با 
مشــاركت گســترده و ميليونى مــردان و زنان ايران 
اســالمى و تقديم خون شــهداى واالمقام رقم خورد 
و با ايســتادگى، پايمردى و جانفشانى مردم مومن و 
انقالبى به چنان بناى سترگى بدل گرديد، كه استكبار 
جهانى و ايادى مزدور آن با انواع نيرنگ ها و خدعه ها 
نتوانسته و نمى توانند ذره اى از اين پابرجايى، ثبات و 

عظمت كم كنند.
انقالب اســالمى كه با پيروزى قيام حق طلبانه مردم 
ايران در 22 بهمن ماه 1357 به فتح و پيروزى دســت 
يافــت، امروز بــه ملجأ  و الگوى ملت هــاى آزادى خواه 
بدل شــد و آرمان ها و اهــداف بلند و متعالى آن، چنان 
به سرعت مانند خونى حيات بخش در رگان نهضت هاى 
اســالمى و عدالت جو به جوشــش درآمد، كه مستبدان 
تاريــخ و در رأس آن آمريكاى جهانخوار را به وحشــت 
انداخت و امروز شاهديم كه نظام سلطه به بركت انقالب 
چگونه به روزهاى زوال خود نزديك مى  شــود و انقالب 
اسالمى  لحظه به لحظه به جريان فراگير و پرشكوه خود 

تداوم مى بخشد.
امكان  كرونايى؛  محدوديت هاى  دليل  به  -امسال 
حضور گســترده مردم عزيز و انقالبى در مراسم هاى 
گراميداشــت يوم ا... دهه فجر ميســر نبود؛ ليكن نه 
جشــن انقالب تعطيل پذير است و نه روز شكوهمند 
پيروزى انقالب اســالمى كه امسال جلوه پرعظمت 
خــود را در تجديدميثــاق بــا شــهداى گرانقدر؛ 
رژه هاى خودرويى، برگــزارى برنامه فاخر فرهنگى، 
رســانه اى و تبليغى و افتتــاح پروژه هاى دولتى در 
قالب خدمات و دســتاوردهاى نظام اسالمى و نظاير 
آن محقق كرده است و در يوم ا... 22 بهمن ماه نيز؛ 
اگرچه به ســبب شــرايط ويژه شــيوع كرونا امكان 
برگزارى راهپيمايى به شــيوه ســنتى وجود ندارد، 
ليكن با  رژه خودرويى، ملت ايران چونان هميشــه؛ 
ميثــاق خود را بــا آرمان هــاى انقالب، شــهداى 
واالمقام، امام راحل و مقــام معظم رهبرى به طرز 

مى كنند. اعالم  پرطنينى 
سيد موسى حسينى مجد  امام  جمعه شهر  اسدآباد

استکبار جھانی نمی توانند 
عظمت بنای سترگ انقالب را 

کم کنند

شغل ھزار  برکت  بنیاد 
است کرده  ایجاد  اسدآباد  در 

  بنيــاد بركت ســتاد اجرايى فرمان حضرت 
امــام (ره) اســتان همــدان ايجــاد اشــتغال در 
روســتاهاى محروم در قالب طرح هاى اشتغال زايى 
اجتماع محور آســمان يا آيين نامه  ســرمايه گذارى 
مردمــى و اشــتغال نيروى انســانى و ســحاب يا 
ســرمايه گذارى حمايتى اقتصادى بركت در دستور 

كار خود قرار داده است.
فرمان  اجرايــى  ســتاد  بركــت  بنياد  مجــرى 
حضــرت امام (ره) اســتان همدان با بيــان اينكه 
اشــتغال آفرينى، محروميت زدايى و توانمندســازى 
اقتصــادى و اجتماعــى مناطــق محــروم و كم تر 
توســعه  يافته از جمله رسالت ها و فعاليت هاى عمده  
بنيادبركت وابســته به ستاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) اســت، گفت: براين اساس براى 300 نفر 
در ســال 98 و براى 600 نفر در ســال 99 شغل 

ايجاد شده است. 
بهنام بيگ محمدى گفت: اين مشــاغل با اعتبار 
40 ميليــارد تومان در چند روســتاى هدف ايجاد 
شده اســت. بنياد بركت جهت استقرار اين مشاغل 
به صورت مســتقر تا سه ســال اين مشاغل را مورد 

حمايت و بازرسى قرار مى دهد.
وى افــزود: بنياد بركت ســتاد اجرايى فرمان 
راه انــدازى  و  ايجــاد  بــراى  حضرت امــام(ره) 
پيش بينى  اجتماع محــور  اشــتغال زايى  طرح هاى 
كرده اســت. اين تعداد طرح اشتغال زايى با توجه 
بــه ظرفيت ها و پتانســيل هاى هــر منطقه و در 
رســته هاى شغلى  همچون مشــاغل دانش بنيان، 
پرورش مــرغ بومى، بوقلمون، مشــاغل خدماتى 
تعميــرگاه،  ســوپرماركت،  آرايشــگاه،  ماننــد 
بلوك زنى، لــوازم الكتريكى، لوازم خانگى، كارگاه 

خياطى و ... به بهره بردارى مى رســد.

  افزايش تعداد شهرستان ها و روستاهاى 
هدف بنياد بركت

محمــدى گفــت: در ســال آينده روســتاهاى 
شــهرهاى مالير، تويســركان و كبودراهنگ تحت 
بنياد  اجتماع محور  اشــتغال زايى  طرح هاى  پوشش 

قرار خواهند گرفت. بركت 

  ايجاد 340 شغل در نهاوند
وى افزود: 340شــغل خرد و خانگى در 4 بخش 
و 18 روســتاى شهرستان نهاوند با اعتبار 13ميليارد 

تومان ايجاد شده است.

  اقدامات ستاد اجرايى فرمان امام (ره)
در ادامــه علــى چهاردولى معاونــت اداره كل 
ســتاد اجرايــى فرمان حضرت امام (ره) اســتان 
فرمان  ســتاداجرايى  اقدامــات  گــزارش  همدان 
حضرت امام (ره) اســتان همدان را به شرح ذيل 

كرد: عنوان 
1.تعميروتجهيــز 126خانه عالم با اعتبار 14ميليارد 
ريال. 2.ســاخت 65مدرســه و ايجاد 370 كالس 
درس بــا اعتبار 400 ميليــارد ريال.3.اجراى طرح 
كمك مومنانــه در 4 مرحلــه با اعتبــار 20ميليارد 
ريــال. 4.اجــراى طــرح مشق احســان بــا توزيع 
8000عــدد كيــف و لوازم التحريــر. 5.مشــاركت 
در 4 بنــگاه اقتصادى و ايجاد اشــتغال 2600نفر 
با اعتبــار 570 ميليارد ريال. 6.طرح كشــت  ديم 
در124 هزار هكتار زمين هاى ديم 10هزار كشاورز 
و950 روســتا در كاشــت، داشــت برداشت مورد 
حمايت ستاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) قرار 
گرفتند.7 . آزادى زندانيان جرائم غيرعمد تا ســقف 

بدهى. تومان  150ميليون 
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  افتتاح 166 پروژه عمرانى
با اعتبارى افزون بر 72 ميليارد

به مناسبت دهه فجر
وى گفت: در چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
166 پروژه به ارزش 72 ميليارد در حوزه هاى كشــاورزى، 
انــرژى، حمل ونقل، گردشــگرى و دهيارى هــا افتتاح و 

كلنگ زنى شد.
كتابى بيان كرد: پروژه ملى كنارگذر اســدآباد و كارخانه 
توليد كاغذ از ســنگ از مهمترين افتتاحيه هاى سال هزار 

و400 خواهد بود كه به خوبى در حال پيشرفت است.
كتابى خاطر نشــان كرد: همچنين درهشتمين روز از ايام 
اهللا دهه مبارك فجر30پروژه عمرانى،كشــاورزى،صنعتى 
،مخابراتى با اعتبارى افزون بر 400 ميليارد ريال با حضور 

مصطفى آزادبخت معاون سياســى امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان افتتاح و كلنگ 
زنى شد.

وى با اشاره به كلنگ زنى فاز 2 جاده سالمت شهر اسدآباد يكى از بزرگترين پروژه هاى 
شــهردارى اسدآباد در هشــتمين روز از دهه فجر افزود: افتتاح بزرگترين واحد شركت 
شهرك هاى گلخانه اى استان همدان در اسدآباد همزمان با 5 طرح ديگر در حوزه جهاد 
كشاورزى و  افتتاح فاز دوم شركت سوالر گستر غرب(توليد سبد ميوه و لوله ) و فاز دوم 
كارخانه فوم آدراپانا در شــهرك صنعتى اسدآباد از ديگر اقداماتى بود كه باحضور معاون 

سياسى امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان انجام شد. 
فرماندار گفت: همچنين طرح ارتقا به ٣Gوـ٤G تعداد 14 سايت در ساختمان وليعصر 
(عج) مخابرات اســدآباد و همزمان با 23 طرح ديگر مخابرات در سفر يك روزه آزادبخت 

به اسدآباد افتتاح شد.
  برگزارى انتخابات نيمه الكترونيك در اسدآباد

كتابى از برگزارى نيمه الكترونيك سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و ششمين 
دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى در اين شهرســتان خبر داد و گفت: وضعيت برگزارى 

انتخابات تعيين تكليف شده و انتخابات به صورت تمام الكترونيك برگزار نمى شود.
وى با اشــاره به فرصت باقى مانده 20 روزه تا زمان  ثبت نام افراد براى انتخابات شوراهاى 
اسالمى افزود: بايد آمادگى هاى الزم در مدت باقى مانده براى زمان آغاز ثبت نام ها انجام 

شود.
كتابى با بيان اينكه ثبت نام شــوراهاى اسالمى شهرى و روستايى به صورت جداگانه در 
روزهاى تعيين شده انجام مى شود بيان كرد: اين امر از نقش موثرى در هم پوشانى و كمك 

فرماندارى و بخشدارى ها در ثبت نام ها به يكديگر برخوردار خواهد بود.
وى همچنيــن بــا تأكيد بر ضــرورت ارائه گواهى عدم سوءپيشــينه توســط افراد 
ثبت نام كننده براى شــوراهاى اسالمى شهرى و روســتايى به عنوان يكى از مدارك 
ضرورى ثبت نام گفت: در انتخابات پيش رو شهرســتان اسدآباد داراى 3 نقطه شهرى 
شامل اسدآباد، آجين و پاليز خواهد بود. همچنين معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 
استاندارى همدان در جمع مسئوالن شهرستان اسدآباد و خبرنگاران در هشتمين روز 
از دهه مبارك فجر، بيان كرد: در شهرســتان اسدآباد 166 طرح افتتاح و كلنگ زنى 
شــده در زمانى انجام شــد كه در محاصره و تحريم اقتصادى قرار داريم و قطعاً در 
صورت نبودن اين شرايط خدمات بيشترى در راستاى رفاه و آسايش و رونق اقتصادى 

جامعه به مردم ارائه مى شد.
مصطفى آزادبخت در ادامه با بيان اينكه استاندار همدان با برنامه ريزى استان را مديريت 
مى كند و براى استان برنامه راهبردى 3 ساله را تدوين كرد و امام جمعه استان تقويت كننده 
همه ما مديران اســت، يادآور شد: اين همدلى و وحدت نيز بين امام جمعه شهر اسدآباد، 
نماينده مردم اســدآباد در مجلس و فرماندار اسدآباد براى خدمت گذارى به مردم كامًال 

مشهود است.
وى با اشــاره به نقش بى بديل و بدون جايگزين واليت فقيه در مديريت ايران اســالمى و 
ساده زيستى و آزادگى امام راحل و مقام معظم رهبرى گفت: همه ما موظف هستيم دولت 

را تقويت كرده و به فرمايش مقام معظم رهبرى در اين راستا عمل كنيم.
آزادبخت با بيان اينكه برخى متوجه نيستند كه با صحبت هاى خود در رابطه با دولت 
آب به آســياب دشــمن مى ريزند، بيان كرد: دولت نقد و انتقادسازنده را مى پذيرد و 

ما بايد با تقويت دولت نســبت به پيشرفت روزافزون كشــور ايران اسالمى همدل و 
همراه باشيم.

وى در ادامه با اشــاره به بحث كرونا نيز بيان كرد: در حال حاضر شهرســتان اسدآباد 
در وضعيت آبى قرار داشــته كه اين امر نشــان از مديريت وضعيت شهرستان توسط 
مسئوالن اســدآباد دارد و بر تداوم رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و دستورالعمل ها 

همچنان تأكيد داريم.
آزادبخت در پايان گفت: شهرســتان اسدآباد در طرح سردارشهيد سليمانى ورود خوبى 
داشــته است و در حال حاضر با زحمات مسئوالن و همكارى مردم بايد سعى كرد تا اين 

شرايط پايدار مانده و به شرايط قبل بازنگردد.
  مشكالت واحدهاى صنعتى حل وفصل مى شود

كتابــى از راه اندازى كارخانه ذوب آهن در آينده نزديك خبــر داد و افزود: چندين واحد 
صنعتى و توليدى شهرســتان داراى مشكالت مختلفى بودند. به منظور افزايش اشتغال، 

پيگيرى و رفع مشكالت اين واحدها در دستور كار است.
وى بيان كرد: احداث گلخانه 40 هكتارى در اراضى بهراز در دست پيگيرى است. احداث 
اين گلخانه نقش موثرى در ارتقا و توسعه گلخانه هاى شهرستان و همچنين ايجاد اشتغال 

دارد.
كتابى درباره دريافت كد شهردارى شهر پاليز افزود: تقسيمات كشورى درخصوص شهر 
پاليز انجام شــده است. شوراى شــهر نيز تشكيل شده و در حال حاضر اعضاى شورا بايد 
مبلغى را به عنوان آورده در حســاب شورا داشته باشند تا كد شهردارى براى شان صادر 

شود.
كتابى بيان كرد: طرح پيشخوان كتاب طويالن سفلى ، احداث گلخانه، ارتقاى تجهيزات 
كتابخانه اى، احيا و مرمت قنوات و راه بين مزارع، افتتاح 3 پارك، زيرســازى و آســفالت 
روستايى، بهسازى و نوسازى48 واحد مسكن روستايى، اجراى خطوط برق، جدول گذارى 
معابر روستايى، لكه گيرى و روكش آسفالت كمربندى اسدآباد از جمله طرح هاى افتتاح 

شهرستان اسدآباد در دهه فجر است.
وى گفــت: كارخانــه الكل اتانــول هم بعد از گرفتــن مجوز از ســازمان غذا و دارو 

بهره بردارى رسيد.

فرماندار اعالم كرد:

اسدآباد بومی  ظرفیت ھای  تکیه  بر  با  اشتغال  ایجاد 
  شهرستان اسدآباد در مناطق مختلف داراى ظرفيت هاى اشتغال زايى بسيار خوبى است كه با تكيه 
بر آنها قادر خواهيم بود در سال آينده شغل هاى زيادى ايجاد كنيم.

فرماندار شهرستان اسدآباد با بيان اينكه اسدآباد را با كمك شركت هاى بزرگى كه در حال شكل گيرى 
هستند، مى توان متحول كرد؛ گفت: «در مجموع مى توان تغييرات جدى درون اقتصاد متناسب با اين نگاه 
جديد ايجاد كرد.
سعيد كتابى با اشاره به پروژه هاى ملى موجود در شهرستان اسدآباد بيان كرد: به منظور اشتغال 
نيروهاى بومى با سرمايه گذاران اين پروژه ها تفاهم شده است.

وى با بيان اينكه خدمت گذارى به مردم ادامه دارد و كار تعطيل نشده گفت: برنامه محورى و تدوين سند 
توسعه استان توسط استاندار يك الگوى كارى براى همه ما به شمار مى رود و در همين راستا در شهرستان 
اسدآباد طرح هاى خوبى در دست اجرا و پيگيرى قرار دارد.
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  اما درددلى با مردم عزيز و نجيب اسدآباد
ســال ها در دانشــگاه و مدارس در امر شريف معلمى 
مشــغول بــودم و در تبييــن وظايــف قــوا در باب 
مســئوليت هاى مجلس شوراى اســالمى و نمايندگان 
ملت تقنين و قانون گــذارى و نظارت بر اجراى قوانين 
را 2 وظيفــه عمده اين نهاد تأثيرگــذار بيان مى كردم 
و همچنان بر اين عقيده ام كه مجلســى در رأس امور 
اســت كه به وظايف اصلــى خود و جايــگاه حقيقى 
خود برگــردد اما نيــك مى دانم توســعه ناهمگن در 
امور مختلف و حيطه هاى متعدد اقتصادى، سياســى، 
اجتماعى و فرهنگى در كشــور كــه گاه تحت تأثير و 
حاصل نگرش هاى گروهى شــخصى و جناحى اســت 
مطالباتى را در ســطح جامعه و عمومى ايجاد مى كند 
كه مردم متوقع هستند كه فاضالب و آسفالت كوچه و 
جدول گذارى و بهسازى روستاى شان را هم از نماينده 
خود طلب مى كننــد گاه حق هم دارنــد، زيرا همين 
نماينده هــم صدايش بعضى وقت ها بــه بعضى جاها 
نمى رســد و گاه در بوروكراسى هاى كشنده و پيچيده 

گرفتار مى شود.
 وقتــى به عنوان نماينده مردم با 26 هزار و 111 رأى 
اكثريت مطلوب مردم اسدآباد  به نهاد قانون گذارى راه 
پيــدا كردم نظارت را قريب به مطلــوب نديدم، توزيع 
ثروت را عادالنه نيافتم و گســتراندن بســاط اشتغال 
را در سطح كشــور و حتى بين شهرستان هاى استان 
حوزه انتخابيه ام مطلوب نديدم وگرنه خيلى از بيكاران  
جوان ســرمايه هاى انســانى بى بديل و عزيز ساخته و 
پرداخته شده و براى يافتن لقمه اى نان ناچارند صدها 
كيلومتر از اســدآباد فاصله بگيرند. با كمال تأســف به 
مردم شهرســتان عرض مى كنم اسدآبادى فعلى فاقد 
زيرساخت هاى الزم و حداقلى است و موتور توسعه اش 

خاموش است.

نبايد شهرستانى با 120 هزار جمعيت در مسير آزادراه 
كربال همچنان درگير آســفالت و گاردريل و قطعه اى 
از جاده اى باشــد كه قرار اســت ايمن باشد و مردم را 
به كربــالى معلى برســاند، نبايد حــدود 50 درصد 
روســتاهايش تا همين دى ماه 99 13از نعمت اينترنت 

مناسب محروم باشد، نبايد بهسازى روستاهايش مردم 
را كالفــه كند، نبايــد كنارگذارى 13 ســال از تاريخ 
كلنگ زنــى اش همچنــان در دام عدم تخصيص اعتبار 
گرفتــار بماند و اين نبايدها من نماينــده را به عنوان 
چشــمان ناظر مردم الجرم از بــاب نظارت عمومى به 

ميدان مى كشاند تا مطالبه به حق مردم را فرياد بزنم.
كاش مجريان آستين خدمت را بهتر باال بزنند و همت 
افزون كنند تا مجلس شــوراى اسالمى بتواند به مسير 
اصلى اش كه قانون گذارى و نظارت بر اجراى قوانين به 

نفع مردم عزيز قانع و شريف است برگردد .

  مجلس شوراى اسالمى بايد قانون گذار و ناظر 
بماند آنگاه اين مجلس در راس امور است

از ابتــداى حضور در مجلس شــوراى اســالمى بناى 
تعامل داشــته و با اكثريت قريب به اتفاق دولت مردان 
در جهــت خدمت به مــردم عزيز و بــزرگ ايران به 
ويژه حــوزه انتخابيه ام شهرســتان مظلوم اســدآباد 
همفكرى و هم افزايى داشــته ام، امــا در برخى موارد 
الجــرم از اختيارات مجلــس و نمايندگى ملت بدون 
تعــارف اســتفاده كردم. بــه عنوان نمونــه در حوزه 
راه وشهرســازى با بررسى زيرساخت هاى راه وترابرى و 
حوزه هاى مواصالتى در شهرســتان متوجه شــدم كه 
واقعاً در طول ساليان گذشــته غفلتى عميق و بسيار 

نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى:

انتظار و  امید  مجلس  یازدھم  مجلس 
ناظر و  قانونگذار  مجلس 

  مــاه رجب مــاه واليت  و مردانگى و ماه على، ماه رجب ماه خالق نهج البالغه كه بالغت كالم 
قرآنى ايشان بشر را مات و مبهوت بيانيه هاى حقوق بشرى اش كرده است. على تجسم عدالت است 

و مكتب علوى. انشاءا... در قرن حاضر گره گشاى گرفتارى هاى بشر خواهد بود.
ملــت بزرگ ايران با انديشــه هاى بلند با مدد و يارى خداوند قادرمتعــال و رهبرى هاى داهيانه 
رهبركبير و بى نظير خود حضرت امام خمينى(ره) و با اتحاد و يكپارچگى انقالبى مكتبى را بنا نهاد كه 
تمام مرزها را درنورديد و فرياد بلند آزادى خواهى و اميد به توفيق را در جنبش هاى اســتعمارزدايى 
در دنيا ايجاد كرد. انقالب اسالمى ايران دگرگونى فرهنگى، سياسى و اجتماعى در دنيا به وجود آورد 
تا خالق مدل مديريت انقالبى باشــد، همان مديريتى كه پس از 42 ســال همچنان بالنده و پيشرو 
قلعه هاى دشمن زبونش را چنان تنگ كرده كه 7 تريليون دالر سرمايه را و قبل از آن صهيونيست ها 

و آمريكايى هاى تروريست را به سخره گرفته است .
انقالب اسالمى ايران مدل حاكميتى جديدى را به وجود آورد و از ميان طوفان هاى سنگين ترور 
و خشونت آدم كشى هاى خيابانى؛ خيانت انقالبى  نماها، نقشه كشى هاى النه هاى جاسوسى؛ فتنه هاى 
قومى قبيله اى و تروريستى و جنگ 8 ساله و تحريم و هزاران هزار شيطنت؛ كشتى بالندگيش را به 
ساحل نجات چهل ودوم رســانده و با دستان باكفايت بنيانگذار بزرگ و معمار كبيرش حضرت امام 
خمينى(ره) و فرزند و جانشــين خلف و شايســته اش حضرت امام خامنه اى (مدظله العالى) به سوى 
قله هاى فتح و پيروزى در سنگرهاى توسعه همه جانبه در حركت است و به تعبير شهيد عزيز و سردار 
دل ها حاج قاســم سليمانى اينك جمهورى اســالمى تبديل به حرمى شده است كه ملجأ و پناهگاه 
ســتم ديدگان و مظلومان عالم در سراسر گيتى به ويژه در جهان اسالم شده و چون نگينى ارزشمند 

مى درخشد.
 اينــك كه تحــت توجهات و حمايت هاى خالق يكتا و نگاه و نظــر امام عصر(عج) و رهبرى هاى 
داهيانه و بى نظير حضرت آيت ا... امام خامنه اى براى چهل ودومين بار سرود پيروزى مى خوانيم يك بار 
ديگر با آرمان هاى امام راحل و منويات مقام معظم رهبرى و خون پاك و سرخ شهداى هميشه جاويد 
وطن پيمان دوباره مى بنديم تا با نگاهى اساسى و جامع به اصول اوليه انقالب شكوهمندمان در جهت 
منافع مردم واليتمدار و قانع و شرافتمند به عنوان صاحبان اصلى انقالب هر آنچه در توان داريم براى 
خدمت شايسته تر و بايسته تر تالش كنيم تا ضمن آسيب شناسى از راه پيموده شده و تكيه بر نقاط 

قوت در اين مسير مدل مديريت انقالبى را با افتخار نمايندگى كنيم.
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عجيــب در اين حوزه صورت گرفتــه و مردم عزيز و 
واليت مدار و صبور را دچار خسارت هاى فراوان جانى 
و مالى كرده است. راه گفت وگو را برگزيديم و چندين 
جلسه با معاونان وزير و شخص وزير برگزار شد، حدود 
420 كيلومتر راه شهرســتان كــه 70 كيلومتر آن در 
حوزه بزرگراه هاســت و 205 كيلومتر راه روستايى و 
30 كيلومتر راه شنى و 75 كيلومتر راه فرعى و بخش 
عمده اى از كريدور غربى و در مســير آزادراه كربال اما 

سهمى از بودجه ها ندارد.

  راه را براى اعاده حقوق مردم در سوال از وزير 
راه وشهرسازى در كميسيون عمران ديدم 

 وزيــر نيــز در كميســيون حاضر شــدند و همچنان 
اين مســير و اين نظارت تا احقــاق حقوق  حقه مردم 
شهرســتان در حوزه راه و زيرساخت هاى ارتباطى ادامه 

خواهد يافت.
از ابتداى حضور در مجلس نظارت ميدانى و حضور در 
روستاها و نشست محله اى در شهر تأكيد ويژه داشته ام 
و تاكنون از غالب روستاهاى كليايى چهاردولى و جلگه 
بازديد صورت گرفته و بــا حضور در منطقه به صورت 

مستمر پيگير امور مردم هستم.

  پيگيرى و دريافت دستگاه ام.آر.آى 

شهرستان اسدآباد
 ضمن تشكر از پيگيرى هاى نمايندگان ادوار قبل اما 
آنچه مشاهده شد واگذارى دستگاه به منطقه ديگرى 
از كشــور بود كه با رايزنى با وزير بهداشــت ودرمان، 
ســعيد نمكى دســتگاه به اســدآباد انتقال و مستقر 
شــد. همچنين پيگير دريافت دستگاه زباله سوز براى 
بيمارستان هســتيم و اميدواريم بزودى اين دستگاه 

نيز نصب شود.
 پيگيــرى تحقق 2 ميليــارد تومان جهــت كتابخانه 
اســتاندارد كه بحمــدا... تخصيص پيدا كرده اســت و 
در حال كلنگ زنى اســت.پيگيرى اعتبارات الزم براى 
روستاى گردشــگرى ملحمدره، جذب سرمايه گذاران 
در حوزه هاى مختلف كارآفرينى بخصوص در مســائل 
صنعتى با توجه به اينكه شــهرك صنعتى اســدآباد با 
عنايت بــه گزارش هاى رســيده پايين ترين راندمان و 

پايين ترين بازدهى را در سطح استان دارد.
 پيگيــرى اخــذ 14 ميليارد تومان اعتبــار ويژه براى 
كنارگــذر شهرســتان اســدآباد هســتم و بــا وزراى 
راه وشهرســازى، بهداشــت ودرمان آموزش پزشــكى، 
جهادكشاورزى، علوم  تحقيقات وفناورى مالقات كرده ام 
و در جلســات شــوراى برنامه ريزى توســعه و اقتصاد 
مقاومتى اســتان همدان به عنوان عضــو ناظر حضور 

داشته ام.

ديــدار خانواده معظم شــهدا در زمان حضور در حوزه 
انتخابيــه و همچنين زيارت ســيماى نورانى جانبازان 
عزيز به عنــوان يك وظيفه ذاتى و جــدى را همواره 
وظيفه خودم مى دانم و اعتقاد دارم ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت تجليل از دليرمردانى است كه ايستادند تا ما 

راه را گم نكنيم.
به مديران اســتان در ارتباط با اينترنت روســتاهاى 
كليــاى و چهاردولــى و نيــاز مبــرم دانش آموزان و 
دانشــجويان به استفاده از فضاى مجازى تذكر داده ام 
و همچنين به وزير نيرو درخصوص سد نعمت آباد نيز 

هشدار دادم. 
خريد تضمينــى گوجه فرنگى براى نخســتين بار در 
شهرســتان پس از بازديدهاى ميدانــى از زمين هاى 
تحت كشــت گوجه فرنگى در شهرســتان و مشاهده 
استيصال و درماندگى كشــاورزان زحمت كش گامى 
حداقلى برداشته شد تا كمى از آالم آنان كاسته شود. 
با حمايت هاى قوه محترم قضاييه و استاندارى محترم 
هماهنگى هاى خوبى انجام شد به طورى كه كارخانه 
رب اسدآباد در ســطح خريد گوجه فرنگى فعال شد. 
همچنيــن مبلغى به عنــوان يارانه خريــد اضافه بر 
قيمت فروش گوجه به كشــاورزان عزيز پرداخت شد 
كه به رضايت نســبى و افزايش قيمت خريد گوجه از 

كشاورزان منجر شد.
طرح موضوع تعاونى مســكن فرهنگيــان كه بحمدا... 
در ارتباط با واگذارى ســايت تعاونى مسكن فرهنگيان 
مراحل انتهاى كار هســتيم كه يك مشــكل بســيار 
بغرنج اســت كه حدود 18 سال معلمان عزيز اين قشر 
فرهيخته و بزرگ را آزار داد با دستور مستقيم شخص 
وزير در حال واگذارى ســايتى هستيم كه اين مشكل 

مزمن در سطح شهرستان حل شود.
مردم شهرســتان بدانند نوكر آنها در مجلس همچنان 
بــر عهد خود مانده و مردم را كارفرما مى داند و خود را 
كارگزار و انشاءا... كه در آينده در بحث توسعه صنعتى 
و فرهنگى شهرستان خبرهاى بسيار خوشى را خواهيم 

شنيد.
مالقات هاى مردمى به عنوان يك تكليف و وظيفه على 
رغم اوضاع حاكم در كشــور در شــيوع كرونا با رعايت 
دستورالعمل هاى بهداشــتى به عنوان يكى از تكاليف 
اصلــى و وظايف هفتگى خود دنبــال مى كند و تقريبا 
در روســتاهاى زيادى و برخى محالت شهرى با همراه 
داشــتن مديران محترم ادارات براى كســب رضايت 
مــردم و كاهش زحمت مراجعه بــه ادارات و مبارزه با 

بروكراسى در دستور كار داشته و خواهم داشت.
 اما مشــكالت عديده حاكم ناشى از مديريت ناكارآمد 
اجرايى كشــور در مجلس يازدهم رصد شده و درحال 
برنامه ريزى براى اصــالح رويه ها و ريل گذارى صحيح 
و بازگرداندن مســير به عقالنيت و شــفافيت و بستن 
روزنه هاى فســاد و مقابله جدى با فقر، فساد و تبعيض 

هستيم.

  شفافيت با مردم
از آنجــا كه دانســتن را حــق مردم به ويــژه مردم 
اميدوار اســدآباد مى دانم در رســانه اى كردن آراى 
خودم در مجلس به طور شــفاف عمل كرده ام و مردم 

نمى دانم. نامحرم  را 
ز جملــه نمايندگانى  در بــاب شــفافيت بنــده ا
نتها هم موافق  بتدا تــا ا ز ا ا ا بودم كه شــفافيت ر
بــوده و هم بــه شــفافيت آراى نمايندگان رأى 
130 به دنبال  ماده  اعمال  . با  . . ا ء نشــا دادم و ا
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ا  بازگشــت آن به صحن مجلس شــوراى اســالمى هســتيم، زيرا دانستن ر
مى دانيم. مردم  حق 

 در اليحــه بودجه به كليات اليحه رأى مخالف و بعد از اصالح موافقت كرديم و 
به اعتبارنامه تاج گردون رأى منفى دادم و اينها را از اين باب كه دانســتن حق 

مردم اســت شفاف با مردم در ميان خواهم گذاشت.

  فهرستى از اقدامات كيومرث سرمدى، نماينده مردم شهرستان اسدآباد 
در مجلس شوراى اسالمى در 7 ماه گذشته كه مى تواند در راستاى افق 

مناسب براى توسعه اسدآباد در 4سال آينده تأثيرگذار باشد
 تعامل مثبت با مسئوالن استان، وزرا، نمايندگان و ايجاد وفاق در شهرستان.

 مشاركت شفاف در تصميمات مجلس شوراى اسالمى. 
 عضويت در شوراى اجرايى هيأت مديره هالل احمر استان.

عضويت در شوراى برنامه ريزى و توسعه و اقتصادمقاومتى استان همدان به عنوان ناظر.
 سوال از وزير راه در كميسيون كه در نوبت صحن قرار گرفته.

 اخذ اعتبارات ملى جهت كتابخانه استاندارد 2ميليارد
 اخذ اعتبارات ملى جهت كنارگذر14ميليارد.

 پيگيرى و دريافت و استقرار دستگاه ام. آر.آى. 
 پيگيرى بخشــودگى دانشكده علوم پزشــكى از پرداخت بخشى از بهاى دستگاه 

ام. آر. آى. 
 پيگيرى و اخذ اعتبارات جهت روستاى گردشگرى ملحمدره.

 پيگيرى و طى مراحل اوليه احداث پرديس سينمايى. 
 رايزنى و جلسات متعدد جذب سرمايه گذاران درخصوص سرمايه گذارى در اسدآباد.

 ديدار با مرجع عاليقدر حضرت آيت ا...نورى همدانى.
 ديدار اختصاصى با رئيس محترم مجلس جناب آقاى دكتر قاليباف.

 ديدار با رئيس ســتاد اجرايى فرمان حضرت امــام(ره)، اوقاف و امور خيريه، بنياد 
مستضعفان، معاونين وزرا، رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران فرماندهى كل نيروى 

انتظامى جمهورى اسالمى ايران در راستاى پيگيرى مسائل شهرستان.
 ديــدار با وزراى علــوم، تحقيقات وفنــاورى، آموزش وپرورش، راه وشهرســازى، 
ورزش وجوانان، بهداشــت ودرمان، جهاد و كشــاورزى، فرهنگ و ارشــاد اسالمى و 

معاون اول رئيس جمهور.
 تذكر به وزير ارتباطات درخصوص همسان سازى حقوق كارگران و كارمندان مخابرات.

 رأى موافق به تفحص و بررسى عملكرد خودروسازان.
 پيگيرى تكميل آموزشگاه 12كالسه شهرك سيد احمد و آموزشگاه شهيد سعيدى.

 پيگيرى 200ميليون بدهى معوق مدارس به نهادهاى خدمت رسان.
 رايزنى براى دريافت يك دستگاه ماشين امداد براى هالل احمر شهرستان.

 رايزنى با رياست محترم جمعيت هالل احمر كشور.
 ابتكار عمل ايجاد مدرسه امداد در اسدآباد و رايزنى براى دريافت تجهيزات الزم.

 اخذ كمك مالى براى تكميل و توسعه خدمات كشاورزى يوسف آباد.
 شــهر پاليز كه متأســفانه كد شهرى نداشــت و فقط روى كاغذ شهر نام گرفت با 
پيگيرى مجدانه و اخذ كمك مالى مناسب در مراحل استقرار شهردارى قرار گرفت.

 رايزنى با مديرعامل بانك ها و اخذ دهها فقره وام قرض الحســنه جهت گره گشايى 
حداقلى از مشكالت روزمره مردم.

 اخذ كمك هاى مالى براى تعدادى از مدارس كم برخوردار و روستايى.
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زهرا زنگنه

 اين روزها كه وارد شهر اسدآباد مى شوى كمى كه با دقت به اطراف نگاه كنى 
خيابان هايى را مى بينى كه تميز  و آسفالت شده است. جدول كشى هاى مرتب هم نظم 
خاصى به شــهر داده است. فضاى ســبز و پارك هاى جديدى ديده مى شود كه مردم 
مى توانند اوقات فراغت خود را در آن ســپرى كنند، كمــى كه با مردم صحبت كنى 
رضايت كامل از شهر را در چهره شان مى بينى. اين ميزان از رضايت ناشى از  اقدامات 
چشــمگيرى است  كه در شهر انجام شــده و يا در حال انجام است. مردم سروسامان 

شهرى اين روزهاى اسدآباد را مديون شهردار جوان شان مى دانند.
شــهردار اسدآباد در نشســت با خبرنگاران همدان پيام، اقدامات خود را شرح داد و 
گفت: شهردارى ها ويترين خدمات نظام هستند و الزم است اقدامات آنها رسانه اى شود.

عليرضــا فعله گــرى با بيان اينكه بايد فضايى ايجاد شــود تا شــهردارى      ها با 
يكديگر رقابت ســالم داشته باشــند و عملكرد آنها با يكديگر مقايسه شود، افزود: 
شــهردارى ها اگر با توجه به بودجه و اعتباراتى كــه در اختيار دارند عملكرد آنها 
مقايســه شود در يك رقابت ســالم قرار مى گيرند و در نهايت كسى كه از آن نفع 

هستند. مردم  مى برد 
وى با بيان اينكه آنقدرى كه پروژه هاى شــهردارى ها به نفع مردم اســت و توسط 
مردم ديده مى شــود ساير پروژه-ها براى مردم مهم نيست، بيان كرد: به همين علت 
است كه شهردارى ها بايد ويژه ديده شوند و به آنها اهميت داده شود و درباره عملكرد 

آنها توسط مردم نظرسنجى شود.
فعله گرى با بيان اينكه در تمامى شهرستان هاى استان همدان به جز همدان رشد 
جمعيت منفى اســت، افزود: اگر در شهر شرايط مطلوب باشد و امكانات خوبى برقرار 

باشد كسى شهر خودش را رها نمى كند و براى زندگى به شهرهاى ديگر برود.

وى با تأكيدبر اينكه اين اتفاقات خوب در اســدآباد در حال رخ دادن اســت و 
تالش مى كنيم با ســرزندگى شــهر اعتياد، مهاجرت و غــم را كاهش دهيم، بيان 
كرد: برخى از اقداماتى كه در ســطح شهر اسدآباد انجام شده است تنها با صحبت 
كردن و فرهنگ ســازى بوده اســت. هم صحبت و هم  عمل بايد باشد تا كارى به 

برسد. نتيجه 
فعله گرى طرح جامع اســدآباد را يكى از مشــكالت فعلى شــهردارى عنوان 
كرد و گفت: طرح جامع اســدآباد ســال 84 آخرين بار بازنگرى و از ســال 94 
براى طرح جامع جديد مطالعات آغاز شــد و 5 ســال اســت كه به داليل واهى 
طرح جامع اســدآباد تعريف نشــده و باالى 500 نفر بــه دليل نبودن اين طرح 

خوردند. مشكل  به 
وى با بيان اينكه اگر طرح جامع تدوين نشــود شهر دچار مشكل مى شود، افزود: 
اعتقاد من اين اســت كه اين مدت طوالنى بخشــى از آن به دليل كوتاهى مسئوالن 

بوده است.
فعله گرى بيان كرد: ضمن تشــكر براى تالش هاى مســئوالن خواهشــمنديم تا 
هرچه ســريع تر اين طرح به دست ما برسد، با تشكر از كارهايى كه انجام داده اند اما 

گاليه مندم كه چرا كار آنقدر طوالنى شده است.

شهردار:
گروی در  شاد  جامعه 

ھاست شھرداری  به  ویژه  توجه 
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شــهردار اســدآباد در پايان اقداماتى كه براى 
بهتر شدن فضاى شــهر انجام داده است را شرح 
داد و گفت: يكى از اقدامات ما ساخت نردبان 15 
مترى  آتش نشــانى براى شهرستان اسدآباد بود 
كه تنها شهرستانى هستيم كه پس از همدان اين 

نردبان را در شهرستان احداث كرديم.
وى به راه اندازى ســامانه 137 نيز اشاره كرد 
و افزود: اين سامانه با هدف كاهش ارباب رجوع و 

افزايش سرعت در كار انجام شده است.
فعله گرى به ســاخت ســوئيت مناسب براى 
ميهمانان در اسدآباد اشاره كرد و گفت: زمانى كه 
ميهمان يا پيمانكارى براى كار به اسدآباد مراجعه 
مى كرد مكانى  براى اقامت آنها نداشــتيم و يك 
مكان مهم براى شهرستان است با توجه به اينكه 

اسدآباد هتل مناسب ندارد.
وى به آســفالت كردن خيابان هاى اصلى 15 
خرداد، امام(ره)، مرحوم رفسنجانى، بسيج و بلوار 
شهيد نبى زاده در شهر نيز اشاره كرد و افزود: اين 
خيابان ها را با خط كشى و زيرسازى مناسب پس 
از بازنگرى در تأسيســات آب وفاضالب خيابان ها 

آسفالت كرديم.
وى همچنيــن  از اقداماتــى كه بــراى بهبود 
وضعيت شهر انجام داده است، بيان كرد: ورودى 
شــهر از سمت سنقر را تعريض و مناسب سازى و 
همچنين جدول گذارى ها را اصالح و پس از انجام 
عقب نشينى در خيابان به صورت كامل زيرسازى 

و آسفالت كرديم.
شهردار اســدآباد به طراحى جديد المان هاى 
ميدان بــار نيز اشــاره كرد و گفــت: روى ميدان 
آزادگان نيز عمليات بهســازى انجام داديم و بلوار 

22 بهمن را اصالح و روفوژ كرديم.
فعله گــرى بهســازى محوطه بلوار شــهداى 
گمنام با 1/5 ميليارد تومان  اعتبار و ســنگچين 
پارك جنگى با اعتبــار 350 ميليون تومان را از 
ديگر اقدامات شــهردارى عنوان كــرد و افزود: 
2پــارك جديد خزايــى و ابوريحــان نيز براى 
استفاده مردم و رفاه حال آنها احداث شده است.

وى مهمتريــن پروژه خود را جاده ســالمت 
اسدآباد نام برد و گفت: جاده سالمت را با نقشه و 
طراحى مناسب درحال احداث هستيم كه تقريبا 

مكانى شــبيه بام نهاوند و مالير است كه كمبود 
آن در ســطح شهرستان اسدآباد احساس مى شد 
و به لحاظ ســيماومنظر و گردشگرى، اسدآباد را 

متحول مى كند.
فعله گرى در پايان درباره ساماندهى وانت بارها 
نيز اينگونه توضيح داد: وانت بارها متأسفانه نماى 
مناسبى براى شــهر نداشت و سبب بى نظمى در 
شهر شــده بود كه با فرهنگ سازى توانستيم اين 

وانت بارها را ساماندهى كنيم.

اعم پروژه هاى سال جارى شهردارىاعم پروژه هاى سال جارى شهردارى
1-تراشيدن آسفالت و انجام عمليات آسفالت ريزى خيابان رفسنجانى و 15 خرداد 10 هزار مترمربع.

2-پخش نخاله هاى بازيافتى آسفالتى در معابر خاكى حاشيه شهر به ميزان 20 هزار مترمربع. 
3-تعويض و تراشيدن زيرسازى و آسفالت بلوار خروجى به شهر آجين (بلوار دامپزشكى).

4-جدول گذارى شهرى بلوار دامپزشكى جهت انجام آسفالت. 
5- محوطه سازى و ساماندهى المان شهداى گمنام. 

6-احداث 2000 عدد قبور 2 طبقه  در بهشت زهراى اسدآباد. 
7-لكه گيرى جدول معابر سطح شهر به متراژ 7 كيلومتر. 

8-احداث سكوى  يادمان شهداى خلبان در ميدان خروجى شهر به سمت كرمانشاه. 
9-خاك بردارى زمين هاى معروف  صنعتى در ابتداى شهرك يادگار امام(ره) جهت تفكيك 150 قطعه. 

10- جدول  آماده سازى زمين هاى معروف صنعتى به متراژ 5 هكتار. 
11-توليد و اجراى موزائيك فرش معابر سطح شهر. 

12-عقد قرارداد جهت احداث فاز دوم جاده سالمت  به طول يك كيلومتر و متراژ 22 هزار مترمربع. 
13- ساماندهى حفارى هاى انشعابات اصلى وفرعى فاضالب به طول 3 كيلومتر. 

14- تهيه و اجراى فونداسيون جهت نصب 4 عدد تابلو سرداران شهيد در ورودى و خروجى شهر. 
15- احداث 2 پارك محلى در شهر شهيد خزائى به متراژ 4000 مترمربع و پارك ابوريحان به متراژ 2000 مترمربع. 

16- ساماندهى و مرمت موزاييك فرش و جدول گذارى نورپردازى پارك محله سيدان به متراژ 5000 مترمربع. 
17- خريد و نصب ست هاى ورزشى و بازى كودكان براى پارك هاى سطح شهر. 

18- ساماندهى و نورپردازى ميدان امام(ره) ، آزادگان و جانبازان. 
19- اليه روبى كانال ها و مسيل هاى سطح شهر. 

20- جداسازى آب شرب از فضاى سبز در پارك هاى باهنر رضوان، محود بيگى، آزادگان. 
21-بيس ريزى معابر خاكى حاشيه سطح شهر به متراژ 10 هزار مترمربع. 

22-جمع آورى نخاله هاى اطراف شهر به تعداد 1000 سرويس. 
23- درختكارى پارك محلى و جديداالحداث ابوريحان، خزائى، پارك جنگلى. 

24-خريد ماشين و تجهيزات باالبر 15 مترى آتش نشانى جهت ساختمان هاى بلندتر. 
25-تكميل ساختمان آتش نشانى شماره 2 در كمربندى شهدا. 

26-تكميل طبقه دوم ساختمان شوراى اسالمى شهر. 
27-نهركشى و چاله كنى 25 هكتار زمين واقع در پارك جنگلى شهيدمدنى. 

28-خريد تعداد 3000 نهال درخت و اعطاى آن به شهروندان. 
29-خريد و كاشت 3000 اصله درخت در پارك ها ، ميادين و بلوارهاى سطح شهر. 

30- برپايى نمايشگاه فرهنگ در هفته دفاع مقدس. 
31-ديدار با خانواده معظم شهدا  و ايثارگران. 

32-برگزارى نشست كتابخوان و معرفى نويسندگان برتر شهرستان اسدآباد. 
33- تجليل از مربيان نهضت سوادآموزى. 

34-تقدير از پرستاران فعال در عرصه بهداشتى جبهه كرونا. 
35-نامگذارى معابر و كوچه شهرك هاى اقمارى  و نصب پالك. 

36-مرمت المان شهدا و حسينيه در بهشت زهرا به متراز 1000 مترمربع.
37- ساخت ســرعت كاه آسفالتى طبق مصوبه 

شوراى ترافيك در معابر اصلى شهر.
38. در بحــث مديريت بحران عريض ســازى 
جداول بلــوار 22 بهمــن و جــاده امامزاده و 

همچنين ديواركشى رودخانه شهراب.
39. ديواركشى جهاد كشاورزى جهت بازگشايى 
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ساخت پارك شهرك شهيد خزايى

افتتاح كارگاه موزاييك سازى

افتتاح مهمانسراى شهردارى

ساخت پارك ابوريحان

بهره بردارى از طرح هاى عمرانى سطح 
شهر، پياده روسازى و جداول خيابان ها

بهره بردارى از نرده بان آتش نشانى بلندمرتبه
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رئيس شوراى شهر:
است شده  بھتر  شھرداری  عملکرد 

  شهردارى از نظر عملكرد و اصالح امور و سالمت 
مالى نسبت به شوراى چهارم بهتر شده است.

وقتى در ســال 1396 شوراى پنجم كار خود را آغاز 
كرد، يك رويكرد مهم داشــت و آن اين بود كه شورا و 
شهردارى به جز در مواردى كه توجيه اقتصادى داشته 
باشند، تا حد امكان استقراض نكنند و شورا و شهردارى 
تاكنون بر همين اساس و در همين خط حركت كرده اند.

رئيس شــوراى اســالمى شــهر اســدآباد با 
تبريك به مناسبت فرا رسيدن چهل و دومين بهار 
شكوهمند انقالب اسالمى، گفت: شوراى اسالمى 
شهر اسدآباد طبق شرح وظايفى كه قانون براى آن 
تعريف كرده است و در راستاى خدمات رسانى به 
آحاد شهروندان عزيز در سال 1399با مساعدت و 
همراهى شهردار جوان، متعهد و متخصص جناب 
آقاى مهندس عليرضافعله گرى و معاونين محترم 
و پرســنل خدوم شهردارى در 3 بخش (عمرانى، 
فرهنگى و خدمات شهرى) مشغول خدمت رسانى 

است.
 سيدعلى موسوى بيان كرد: در چهارچوب 

قانــون و در نظــر گرفتــن آيين نامه مالى و 
معامالتــى شــهردارى و بودجــه مصوب 

شــوراى اسالمى شــهر عملكرد خيلى 
خوبى و نسبت به ســنوات قبل در 

سطح بسيار بااليى قرار دارد.
 وى با اشــاره به دهه فجر 

اســالم  فجر  مطلع  افــزود: 
عطف  نقطه  ناب محمدى 

تاريخ  باشكوه  و  عظيم 
است.  اسالمى  ايران 

ايــن حادثه مهم 
كشــور  در 

ن  مــا يز عز
بــا  كــه 

هدت هاى  مجا
و  غيــور  ملــت 

عليه  كشــور  شجاع 
و  زمانــه  ظلم وجــور 

به  طاغوتيان  و  طاغــوت 
وقوع پيوست، يادآور پيروزى 

نهضتــى اســت كه بــا آرمان 
شــعار  و  عدالت خواهى  و  توحيد 

اســتقالل، آزادى، جمهورى اسالمى 
حركتى شگرف بنيادى بنا نهاد و ملتى 

آزاده و آزادانديــش را بــه جوش وخروش 

درآورد و تاريخ را دگرگون ساخت.
وى ادامه داد: اين انقالب شــكوهمند به حمد الهى 
تحت زعامــت داهيانه و عالمانــه معماركبير انقالب 
با پشــتوانه انديشه مكتب عاشــورايى و خون پاك و 
مطهر شــهدا و هم اينك با رهبرى هوشــمندانه رهبر 
معظــم انقالب(مدظله) به عنــوان الگويى از پايدارى 
و ايســتادگى و نمادى از حّريت و خودباورى در دنيا 

مى كند. خودنمايى 
موســوى افزود: حال كه نهال انقالب با آبيارى خون 
پاك شــهدا و هدايــت و حفاظت مدبرانــه و بخردانه 
رهبر معظم همچون درختــى تنومند و پرثمر در حال 
باليدن و تعالى اســت، با تمام وجود از اين شجره طيبه 
پاســدارى مى كنيم و در اين هنگامه با اتحاد، انسجام و 
يكدلى در صفوفى رســوخ ناپذير يك بار ديگر به تمامى 
جهانيان اعــالم مى داريم با 
تمام وجود حامى و پاســدار 
انقالب و واليت هستيم و از 
آرمان هاى رفيع آن، شجاعانه 

دفاع مى كنيم.
وى گفت: اين فجر صادق 
و پيروزى حق عليه باطل را 
تبريك عــرض مى كنم و از 
درگاه خداونــد متعال براى 
ايران اســالمى ســربلندى، 
پيشــگامى  و  شــكوفايى 

روزافزون مسألت دارم.

بخشى از خدمات شهردارى اسدآباد
بخش عمرانى و خدمات شهرى:

آماده سازى و آسفالت خيابان هاى اصلى شهر به 
مســافت طولى بيش از 10 هزار مترمربع خيابان هاى: 
امام(ره)، 15 خرداد، سيدجمال الدين، آيت ا... رفسنجانى 
و بلواركشــاورز و بلوار جانبازان  و كمربندى شــهدا و خيلى 
از كوچه هاى  فرعى در حاشــيه  هاى شــهر، موزاييك و جاليز 
پياده راه ها و محل عبور ومرور پارك ها به مســاحتى حدود 4 هزار 

مترمربع.
 بهســازى بلوار 22 بهمن با سنگ گرانيت به طول5000مترمربع و 
بلوار جانبازان به طول 2000مترمربع همچنين جدول گذارى قســمتى از 

بلوار 22 بهمن و جاده امام زاده عبدا... و بلوار جانبازان و... .
 نصب اسكلت فلزى سايبان در بهشت زهرا(س) و خريد زمين براى پاركينگ 

خودروها و ساخت قبور 2طبقه و بهسازى و ايزوگام حسينيه آن.
  كاشــت حدود 3هزار اصله درخت در بلوارها و پارك ها و احياى پارك هاى  محله 
محمودبيگى و امامزاده بى بى حكيمه، ابوريحان و آماده ســازى پارك شــهرك شهيد 

خزائى و كاشت چمن در وسط بلوار 22 بهمن به طول 3000 متر. 
 آماده سازى  محل نصب تنديس 3 خلبان شهيد (شهيدان: رضائيان، صادقى، امجديان) 
در وسط ميدان آزادگان و محل استقرار ماكت هواپيماى جنگنده F٤ كه در تهران در 

جريان ساخت است.
  آماده ســازى ميدان جانبازان براى نصب المان قبلى كــه در ميدان آزادگان 

نصب شده بود.
  تكميل المان شهداى گمنام و آغاز فاز دوم پروژه جاده سالمت.

احيا و بهره بردارى از 2 حلقه چاه  هاى عميق شهردارى براى آبيارى فضاى 
سبز. 

  خريد، نصب و بهره بردارى از سيستم آتش نشانى با امكانات كامل 
جكى كه تا ارتفاع 14 متر آتش سوزى ساختمان ها و آپارتمان ها 

را فراهم مى  كند.
  تأميــن و تــدارك 3 مــكان براى تجمــع وانت بارهاى 
ميوه فروش در سطح شهرستان و جمع آورى و ساماندهى 
آنان در ســطح خيابان ها و معابر پس از ماه ها تالش و 
رايزنــى با فرماندارى محترم و پليس راهور و نيروى 

انتظامى.
  تجهيز و به روزرســانى خودروها و وسايل 

نقليه موتورى شهردارى. 
پيگيرى و آغاز فاز پايانى ســاختمان آتش نشانى 

شماره 2در جنب ميدان بار.
  پيگيرى و حل وفصل مشــكالت مركز معاينه فنى 

خودروهاى سوارى در تهران و استاندارى.
  نصب بــرج نورى و تكميل چراغ هاى برق و روشــنايى 

پارك ها و ميادين.
  احداث و تكميل و نصب برج نورى ميدان شهيد سردار همدانى 

در سه راهى شهرك هاى (فرهنگيان، شهردارى و شهيد قندى).
  نصب گلدان هاى سنگى همراه با گل هاى زينتى و فصلى در بلوارها 

و ميادين ورودى هاى شهر.
  تهيه و نصب المان اسدآباد در ورودى شهر از سمت گردنه همدان.

  بسيارى خدمات ارزنده عمرانى ديگر شامل:

بخش فرهنگى:
  برگزارى نمايشــگاه در هفته دفاع مقدس در فضاى باز واقع در روبه روى شهردارى 

به مدت يك هفته.
  برگزارى همايش هاى تجليل از نخبگان و مفاخر فرهنگى و هنرى و مبلغين و خادمين 

مكتب قرآن.
  تقدير از آموزشياران افتخارى نهضت سوادآموزى.

  تقدير از قهرمانان ورزشــكار در ســطح ملى و كمك به هيأت هاى ورزشى در 
رشته هاى مطرح و مدال آوران.

  كمك مالى به نويسندگان و شاعران شهرستان براى انتشار آثار خود.
  سركشــى از خانوادهاى محترم و معزز شهدا و جانبازان 70 درصد و 

آزادگان عزيز.
  برگــزارى همايش هاى تجليل از رانندگان محترم تاكســى ها و 

رانندگان حمل و نقل برون شهرى.
  برگــزارى همايش هــاى مختلف با گروه هــاى مختلف به 

مناسبت هاى آن.
  نصب سيســتم صوتــى از ميدان ســيدجمال الدين 

تــا ميدان غدير به طــول 3 كيلومتر و پخش آهنگ و 
پيام هاى فورى مانند: اطالعيه هاى ستادملى مبارزه 

با شيوع بيمارى كوويد19 و يا استفاده از صوت در 
مراسم هاى راهپيمايى و موارد مشابه.
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  در مدتى كه كرونا اســتان همــدان را در كنار 
اســتان هاى ديگر كشــور درگيــر كرده بــود، يكى از 
شهرســتان هايى كــه در اين زمينه موفــق عمل كرد 
اســدآباد بود به گونه اى كه 60 روستا در اين شهرستان 
پس از گذشت يك سال از شيوع كرونا خوشبختانه مبتال 
نداشتند و خود شهرستان نيز با اضافه كردن بخش و در 
دسترس بودن تجهيزات كافى توانسته در كنترل كرونا 

موفق عمل كند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى اســدآباد درباره كنترل 
كرونا در اين شهرســتان گفت: خدا را شــاكرم كه پس 
از يك ســال توانســتيم به يك ثبات نسبى در كنترل 
كرونا برســيم و در كشور ما با توجه به همكارى تمامى 
دســتگاه هاى اجرايى و بدون كمك از ســاير كشورها 

چندين پيك را پشت سر گذاشتيم.
ايــرج صالحى با بيان اينكه رهبر معظم انقالب نيز از 
كادر درمان حمايت خوبى داشته و دستور استخدام 30 
هزار نفر را براى مراكز بهداشتى و درمانى سراسر كشور 
داده اســت، افزود: از اين تعداد سهم شهرستان اسدآباد  
حدود 100 نفر است كه كمك بزرگى به نظام مى باشد.

وى با اشاره به اينكه روزهاى كرونايى دوران سختى 
براى مردم اســت، بيان كرد: مردم ما به زندگى تجمعى 
عادت داشــتند اما با تمام اينها رعايت كردند و دولت با 
كمك هاى مالى و نيروهاى انســانى كه در اختيار مراكز 
درمانى قرار داد  نقش مهمى در كنترل بيمارى داشت.

صالحى با تأكيــد براينكه اكنون هيچگونه كمبودى 
در ملزومات پزشــكى وجود ندارد، گفــت: آمار كاهش 
پيدا كرده است اما نبايد ساده انگارى شود چون ويروس 
مدام درحال تغيير شكل اســت و قدرت سرايت پذيرى 
آن بيشتر مى شود كه ســبب درگير شدن كودكان نيز 

شده است.
وى درباره پيــك چهارم كرونا نيز اينگونه بيان كرد: 
اگر وارد پيك چهارم شــويم، سيستم درمان در سطح 
شهرستان آماده است. پيش از اين از تمامى افراد تست 
گرفته نمى شد اما اين روزها با توجه به تست هاى سريع 
كه در اختيار كادر درمان قرار داده شده است حتى افراد 

با كوچكترين عالئم هم مى توانند تست بدهند.
صالحــى با بيــان اينكه وزارت بهداشــت ما را ملزم 
كرده تا از 10 نفر از افرادى كه با فرد مشــكوك ارتباط 
داشته اند تست بگيريم، گفت: مردم با مراجعه زودهنگام 
به بيمارســتان  مى توانند در ثابت نگهداشــتن وضعيت 

اسدآباد نقش مهمى ايفا كنند.
 وى بــا تأكيد بر اينكه اكنون مهمترين مشــكل ما 
عادى انــگارى مردم اســت، بيان كــرد: دورهمى هاى 
خانوادگى در ابتال به كرونا ســهم بزرگــى دارند و بايد 
جوان ها بيشــتر رعايت كنند،  زيرا بدون عالمت هستند 
و ممكن اســت با شــركت در دورهمى ها بچه ها و افراد 

مسن را مبتال كنند.
رئيس علوم پزشكى اسدآباد همچنين گفت: بايد به 
واكسن اميدوار بود اما واكسن در صورتى اثربخش است 
كه مردم نيز همكارى الزم را با كادر درمان داشته باشند. 
وى با تأكيد بر اينكه واكســن راه حــل نهايى براى 
درمان كرونا نيســت، افزود: ويروس مدام در حال تغيير 
اســت، و واكســن نمى تواند راه حل قطعى باشد بايد در 
كنار آن  اقدامات پيشــگيرانه و اطالع رســانى كافى نيز 

انجام شود.
صالحى درباره طرح شهيد سليمانى نيز بيان كرد: در 
اين طرح كميته اطالع رســانى داريم كه چندين ارگان 
در آن عضو هستند و در اين كميته براى آموزش مردم 
تصميم گيرى مى شود كه الزم به يادآورى است كه شايد 

10 درصد افراد رعايت نمى كنند و بقيه رعايت مى كنند 
كه نشان از موفقيت رسانه ها در آموزش كرونا است.

وى ادامه داد: در طرح شهيد سردارسليمانى تنها بر 
روى آموزش افراد ســالم تمركــز نكرديم، بلكه به افراد 
بيمار نيز توجه  مى شــود كه زودتر شناسايى، قرنطينه و 
درمان شــوند يعنى در اين طرح به دنبال قطع زنجيره 

ويروس هستيم.
صالحى درباره الگوى بيمارى در اســدآباد نيز گفت: 
اســتان هاى كشــور به لحاظ الگوى بيمــارى متفاوت 
هســتند و الگوى استان همدان مشابه آذربايجان شرقى 
و كرمانشاه است كه اين الگوها براساس پيك بيمارى ها 

تعيين مى شود.
وى با بيان اينكه در روزهاى پيك بيمارى متأسفانه 
بيمارســتان هاى اسدآباد پاســخگو نبودند كه با اضافه 
كردن بخش مشــكل را برطرف كرديــم، افزود: همين 
ســبب شــد تا بيمارى به بيمارســتا هاى مركز  استان 

فرستاده نشود.
صالحى به روستاهاى بدون كرونا در اسدآباد نيز اشاره 

كرد و گفت: اين روســتاها نشان از همكارى و فرهنگ 
روســتاييان است و هنوز پس از گذشت يك سال مبتال 

به كرونا وجود ندارد.
صالحــى درباره رونــد درمان بيمارى هــاى ديگر در 
شهرستان نيز گفت: درمان بسيارى از بيمارى هاى ديگر 
تا حدودى تحت تأثير كرونا قرار گرفته است، زيرا تمركز 
سيستم درمانى روى كرونا است و با توجه به كاهش پيك 
كرونا مجددا درمان بيمارى هاى ديگر تا حد زيادى جدى 

شده است.
گزارش عملكرد اداره پشتيبانى و امور رفاهى در 8 

ماهه نخست سال 99
 نظــارت بر مديريت امور نقليه و اياب وذهاب كاركنان 
با انعقاد قرارداد با حمل ونقل جهت معاونت بهداشــتى 
آموزشى، ســتاد، درمان ، اداره حوادث و فوريت و ستاد 

مركزى و توسعه. 
 هماهنگــى در خصوص واگذارى امور پشــتيبانى و 

خدمات عمومى به پيمانكاران بخش خصوصى .
 كنترل و نظارت بر عملكــرد پيمانكاران متولى امور 

رئيس علوم پزشكى:
زودھنگام مراجعه 

می دارد نگه   ثابت  را  وضعیت 
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پشتيبانى و خدمات عمومى در حوزه دانشكده.
 همــكارى در ارائــه خدمات رفاهى و تســهيالت به 

كاركنان در مأموريت ها.
 برنامه ريزى تأمين فضا و تدارك تجهيزات و امكانات و 

وسايل ادارى و رفاهى مورد نياز.
 مديريت ارائه خدمات عمومى و پشتيبانى به پرسنل 

دانشكده.
 نظــارت بر  امر نگهدارى ســاختمان ها و وســايل و 

تأسيسات واحدهاى مختلف.
 بازديد از واحدهاى تابعه دانشكده  و بررسى و نظارت 

بر حسن ارائه  خدمات عمومى و پشتيبانى 48 مورد.
 نظارت بر حسن انجام امور پروژه هاى عمرانى.

 نظارت بر حسن انجام امور تداركات و خريدهاى مورد 
نياز دانشكده.

 انجــام امــور مربوط به 
خانه هاى سازمانى.

 انجــام امــور مربوط به 
خوابگاه هاى دانشجويى.

اجــراى  و  پيگيــرى   
فعاليت هاى تعريف شده در 

برنامه عملياتى سال 99 .
 برگــزارى و انجام  امور 

مربوط به اســتعالم  بهاى 
خريــد  كاال و خدمات 32 

مورد . 
خريد  اجــراى  پيگيرى   
ســامانه  طريــق  از  كاال  
تداركات الكترونيك دولتى 

(ستاد).
خدمات  خريــد  اجراى   
از طريق ســامانه تداركات  

الكترونيك دولتى (ستاد).
 هماهنگى انجام امور مربوط به تهيه اســناد مالكيت 
ساختمان هاى دانشكده با تهيه14 سند مالكيت تنظيم 

صورتجلسه  تملك به تعداد44 فقره.
 انجام ســاير  امور  مربوط به  اموال از نظر مكاتبات، 

پيگيرى ها و ساير موارد.
 پيگيرى استقرار سامانه انرژى.

 انجــام  امــور بيمه ها: برگــزارى اســتعالم، انتخاب 
بيمه گــر – عقد قرارداد  و خريــد بيمه هاى 1- عمر و 
حوادث جمعى(بيمه كوثر) 3- بيمه مسئوليت حرفه ايى 
4- مكاتبات  بيمه هاى تمام خط  پروژه هاى عمرانى 5- 
پيگيرى بيمه  حوادث دانشجويان جهت سال تحصيلى 
جديــد 6- پيگيرى انجام مناقصه جهــت عقد قرارداد 
بيمه تكميل درمان 7-بيمه اموال منقول  و غير منقول 
بيمه نامه بدنه و ثالــث خودروها 8-بيمه آمبوالنس هاى 

جديد 9- پيشنهاد  تجميع  بيمه ها.

واحد دارو و مواد تحت كنترل
 استقالل سهميه انســولين شهرستان اسدآباد جهت 

تسهيل دسترسى بيماران ديابتى.
 تأمين داروهاى بيمارانMs شهرستان اسدآباد جهت 

تســهيل دسترسى به دارو 
در شهرستان.

بيماران  داروهاى  تأمين   
شهرســتان  به  تاالســمى 
تســهيل  جهت  اســدآباد 
در  دارو  بــه  دسترســى 

شهرستان.
برنامه ريزى هاى  انجــام   
الزم بــه منظــور خريــد 

داروهاى بيمــاران پيوندى 
جهت تسهيل دسترسى به 

دارو در شهرستان.
 راه اندازى واحد تحقيقات 
بيماران  جهــت  دارويــى 

خاص.
اقــالم  و  دارو  خريــد   
كرونا  با  مرتبــط  حفاظتى 
جهت بيمارستان قائم(عج) 

و پايش روزانه آن در ايام كرونا به مدت 7 ماه.
 بازديــد مســتمر از داروخانه ها جهــت كنترل اقالم 
دارويى و نظارت بر رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و در 

داروخانه ها.
 بازرسى محلول هاى ضدعفونى كننده عرضه شده در 
داروخانه ها و ارســال نمونه هاى مشكوك به آزمايشگاه 

جهت بررسى.
 اطالع رســانى عمومى در خصوص ژل و محلول هاى 
ضدعفونى  كننده غيرمجاز ابالغ شــده از سازمان غذا و 

دارو.
 صدور مجوز موقت جهت فعاليت داروخانه هاى دكتر 
مســعودى، دكتر فريدونى و آدراپانا در روزهاى تعطيل 

جهت كاهش ازدحام جمعيت در آذرماه.
 اطالع رسانى در خصوص نامه هاى ابالغ شده از سازمان 

غذا و دارو و ريكال هاى دارويى در سايت دانشكده.
 تهيه و چاپ پوستر و پمفلت و توزيع آن جهت هفته 

آنتى بيوتيك.

 تهيه و چاپ پوستر و پمفلت و توزيع آن جهت هفته 
مسموميت.

 ارائه گزارش عملكرد و مقايســه تجويز آنتى بيوتيك 
و داروهاى تزريقى به پزشــكان دولتى و غير دولتى به 

صورت دوره اى.
گزارش عملكرد واحد منابع انسانى در سال 99

گزارش عملكرد واحد استخدامى  از ابتداى سال 
99 لغايت آذرماه 99.

-انجام مراحل استخدامى تعداد 9 نفر و جذب به صورت 
استخدام پيمانى.  

- جــذب 11 نفر نيرو در قالب قرارداد 89 روزه كه 6 نفر 
در فوريت هاى پزشكى ، 4 نفر به عنوان پرستار يك نفر به 
عنوان كارشناس مواد خوراكى و آشاميدنى در غذا و دارو. 
- انجام مراحل اوليه اســتخدامى 14 نفر نيروى تكميل 

ظرفيت  به صورت پيمانى. 
-آماده ســازى زيرســاخت برگزارى آزمون قراردادى در 
سال 99 (تعيين رشته هاى مورد نياز در سامانه سنجش).

-آماده سازى زيرساخت آزمون استخدام پيمانى سال 99 
به تعداد 19 نفر.

- برگزارى مقدمات  جذب بهورز  اســتخدام قراردادى و 
پيمانى به تعداد 19 نفر.  

-استخدام 3 نفر عضو هيأت علمى به صورت پيمانى. 
- عقد قرارداد ساعتى: انجام مراحل عقد قرارداد ساعتى 
با 2 نفر از پزشــكان متخصص  و تمديد قرارداد ساعتى 

پزشكان شاغل.
- انجام تبديل وضعيت اســتخدامى از پيمانى به رسمى 

آزمايشى و رسمى قطعى به تعداد 24 نفر.
-اســتخدام پيمانى 2مورد براســاس رأى ديوان عدالت 

ادارى.
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  حفظ ســالمتى بدن يكى از آرزوهايى است كه 
هيچگاه براى افراد تكرارى نمى شــود، چون اگر سالمت 

به خطر بيفتد تمام زندگى  تحت تأثير قرار مى گيرد.
امروزه با گسترش بيمه  ســالمت، نگرانى خانواده ها 
براى انجام روند درمان و ارتقاى ســطح ســالمتى خود 

تاحدى نسبت به گذشته كمتر شده است.
برخــى افــراد جامعه به داليل مختلــف، عضو هيچ 
يــك از بيمه هاى پايــه موجود در كشــور مانند بيمه 
تأمين اجتماعى و بيمه خدمــات درمانى نبوده و از اين 
جهت نمى توانند از كمك هزينه هاى درمانى بيمه گرهاى 
پايه براى خود و خانواده استفاده كنند، از اين سو سازمان 
بيمه سالمت در سال 1393 با صدور نخستين بيمه نامه 
تحت نظر وزارت بهداشت و درمان به صورت رسمى آغاز 

به كار كرد.
رئيس اداره بيمه ســالمت شهرستان اسدآباد گفت: 
بيمه سالمت 5 صندوق دارد كه شامل؛ كاركنان دولت 
( كارمندان رســمى و كسانى كه حق بيمه بازنشستگى 
را به سازمان بازنشســتگى  واريز مى كنند)، ساير اقشار 
(مربوط به بنياد جانبازان، شــهدا، طالب، بهزيســتى، 
ايثارگران، دانشجويان و بسيجيان)، صندوق روستابيان 
و عشاير (كسانى كه ساكن روستا هستند و هيچ بيمه اى 
ندارند و از نظر جمعيتى بزرگتر اســت)، صندوق بيمه 
همگانى (ساكن شهر هســتند و هيچ بيمه اى ندارند)، 
صندوق بيمه ايرانيان (حق بيمه را شــخص به صورت 
نقدى پرداخت مى كند و مردم شــهر بيشترين جمعيت 

را شامل مى شوند) .
مرتضى سعادتى درباره تعداد افراد تحت پوشش بيمه 
اسدآباد افزود: 63 هزار و 750 نفر از شهرستان اسدآباد 
تحت پوشش بيمه سالمت و در واقع 60 درصد جمعيت 

شهرستان اسدآباد بيمه شده سالمت هستند.
وى درباره طرح نسخه الكترونيكى بيان كرد: از اول 
مهرماه 99 طرح نســخه الكترونيكى در اســدآباد اجرا 
شد و 11 پزشــك متخصص و عمومى آموزش ديده و 

قرارداد بستند.

ســعادتى گفت: در ابتدا پزشــكان بــراى اين طرح 
مقاومت كردند ولى از بهمن ماه كه جديت سازمان ديده 
شد همكارى پزشكان نيز افزايش پيدا كرد و مردم از اين 

طرح راضى هستند.
وى بــا بيان اينكه 3 آزمايشــگاه طرف قرارداد بيمه 

سالمت هســتند و يك آزمايشگاه مربوط به روستاييان 
اســت، افزود: 8 داروخانه، 2 فيزيوتراپى و 11 پزشــك 
طرف قــرارداد ما هســتند و به مردم خدمات رســانى 

مى كنند.
رئيس اداره بيمه ســالمت شهرستان اسدآباد با بيان 
اينكه 11 درمانگاه (مركز بهداشــتى درمانى، روستايى 

و شــهرى) در سطح شهرســتان وجود دارد، بيان كرد: 
اين درمانگاه با هزينه هاى بسيار پايين به مردم خدمات 

سطح يك درمانى ارائه مى دهند.
وى درباره ثبت نام در بيمه سالمت گفت: كسانى كه 
هيچ بيمه اى ندارند و ساكن شهرهاى باالى 20 هزار نفر 

جمعيت هستند مى توانند وارد سايت سازمان شده و به 
صورت آنالين ثبت نام كنند.

سعادتى افزود: افراد پس از ثبت نام آنالين مى توانند 
با در دست داشتن كارت ملى، شناسنامه و عكس براى 
دريافت دفترچه به پيشــخوان هاى دولت طرف قرارداد 

مراجعه كنند.

اسدآباد جمعیت  درصد   ٦٠
ھستند سالمت  شده  بیمه 

آمار افراد تحت پوشش بيمه سالمت شهرستان اسدآباد
جمعايرانيانهمگانىروستاييان و عشايرساير اقشاركارمندى 

56654981372471400242962324سال 98
58013819376161617434063750سال 99
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مدير آموزش وپرورش:
١٥ سال ٤ مدرسه روستایی پس از 

شد تجھیز  و  تعمیر 
  براســاس دســتورالعمل صادر شــده از سوى 
وزارت كل آموزش وپرورش كشــور  بازگشايى كالس ها 
و مدارس مذكور از اول بهمن ماه ســال جارى به ادارات 

كل استان ابالغ شــد به اين صورت كه 
شرايط حضور دانش آموزان با بازگشايى 
مدارس، حدأقلى و براســاس تشخيص 
معلم و تعيين شــوراى مدرسه باشد و 
والديــن مى توانند فرزنــدان خود را به 
صورت اختيارى و با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى راهى مدرسه كنند.
شــده،  انجام  برنامه ريزى هاى  طبق 
از بين  18 هزار دانش آموز اســدآبادى 
حدود3300 دانش آموز فاقد تبلت و يا 
گوشى همراه بودند  كه با رعايت سقف 
حداكثر 10 نفــر در  73 كالس  درس 

حضــور يافتنــد. در حال حاضــر 73 كالس  به صورت 
حضورى داير است.

مدير آموزش وپرورش اســدآباد با گراميداشت دهه 
فجر با بيان اينكه در ســالتحصيلى 99-1400 حدود 
18 هزار دانش آموز در سطح مدارس شهرستان اسدآباد 
ثبت نام كردند، بيان كرد: از اين تعداد 10 هزار و 300 
نفــر در مقطع ابتدايى، 4 هــزار و 100 نفر در مقطع 
متوسطه و 2 هزار و 800 نفر در متوسطه دوم هستند.

حسين عســگرى گفت: از كل تعداد دانش آموزان 
حدود 4 هزار نفر در پايه اول مقاطع تحصيلى ابتدايى، 
راهنمايى و متوســطه در حال تحصيل هســتند كه از 
زمان شــيوع كرونا تاكنون آمار دانش آموزى نسبت به 
گذشــته افزايش پيدا كرده اســت كه بيشتر به دليل 
مهاجــرت معكوس بوده كه حــدود 200 نفر  افزايش 

آمار در پايه ابتدايى نسبت به سال گذشته داشته ايم.
وى از جملــه مهمترين اقدامــات آموزش وپرورش 
شهرســتان را  تعمير و تجهيز 4 مدرســه روســتايى 
مى داند كه  پس از 15 سال با كمك خيرين انجام شده 
است كه شــامل  ديواركشى، محوطه سازى و تعميرات 

سرويس هاى بهداشتى است.
وى افزود: از طرفى ديگر متأســفانه عده اى به دليل 
شــرايط كرونايى و آموزش از راه دور مشــغول به كار 
شدند و يا ترك تحصيل كردند، اما طبق 
بازديد هاى ميدانى و بررسى هاى صورت 
مجازى  آموزش هاى  خوشبختانه  گرفته 
كيفيت  از  دانش آمــوزان  يادگيــرى  و 
خوبى برخوردار بوده اســت كه نشــان 
از مشــاركت خوب اولياى دانش آموزان 
است كه در اين زمينه همكارى الزم را 

با معلمان داشته اند.
مديــر آموزش وپرورش اســدآباد از 
برپايى كالس هــاى مهارتى و كارگاهى  
مــدارس كاردانــش و فنى وحرفــه اى 
اين شهرســتان خبر داد و گفت: طبق 
جلسه اى كه با مديران اين مدارس در طى ايام تعطيلى 
كرونايى داشــتيم مصوب شــد كه  مدارس كاردانش 
و فنى وحرفــه اى با حضور حداكثــر ده نفر با تأكيد بر 

برپايــى كالس هــاى مهارتى و كارگاهــى و با رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشــتى برقرار باشد و خوشبختانه با 
استقبال خوبى همراه بوده است و هريك از اين مدارس 

با ظرفيت زير 50 نفر در اين وضعيت داير هستند.
عســگرى بيان كرد: اين مدارس بيشتر در روستاها 
هســتند و حداكثر حضور در تعــداد كالس نيز ده نفر 
است كه در صورت بيشــتر بودن دانش آموزان شوراى 

مدرسه ساعات درسى را تقسيم بندى مى كند.
وى افزود: همچنيــن برقرار بودن كالس هاى اول و 
دوم ابتدايى در سراسر شهرستان به صورت اختيارى و 
2 روز در هفته است كه  معلمان اين پايه هاى تحصيلى 
و كاركنان مدارس موظف به حضور در مدارس هستند 
و نيز كالس هاى پايه اول و دوم ابتدايى همچنان تداوم 
خواهد داشــت. در واقع اين فرصتــى را براى ما ايجاد 
كرد كه دانش آموزانى كه فاقد گوشــى همراه هستند و 
دسترسى آنالين ندارند جهت رفع اشكال و آموزش ها 
حداقل يــك روز در هفته در مدارس حضور داشــته 

باشند.

در سالتحصيلى 
99-1400 حدود 18 

هزار دانش آموز 
در سطح مدارس 

شهرستان اسدآباد 
ثبت نام كردند
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  يكى از محورهاى اساسى رشد تمدن هاى فعلى 
پيشرفت هايى اســت كه در حوزه هاى مختلف صنعتى 
و فنى شــكل مى گيرد. آموزش فنى و حرفه اى مى تواند 
بخش مكمل نظام آموزشــى باشــد به شــرط آنكه به 
محتــواى فرهنگــى آن هم توجه كافى شــود. نقش و 
اهميت آموزش هاى فنى وحرفه اى در توســعه اقتصادى 
نزد كشورهاى توســعه يافته و بســيارى از كشورهاى 
در حال توســعه، شــناخته شده اســت. آموزش هاى 
فنى وحرفه اى، آموزش هايى هســتند كه انتظار مى رود 
دانش آموختــگان آنها در ورود به دنيــاى واقعى كار از 
سازگارى نسبى برخوردار باشند. در ايران بخش عمده اى 
از اين مأموريت را سازمان فنى وحرفه اى برعهده دارد كه 
بعد از پيروزى انقالب اسالمى، در سال 1359 از ادغام 
3 واحد آموزشــِى «اداره كل تعليمات حرفه اى وزارت 
كار و امــور اجتماعى»، «صندوق كارآموزى» و «كانون 
كارآمــوزى» با نام «ســازمان آموزش فنــى و نيروى 
انسانى» تشــكيل شد و در ســال 1360 به «سازمان 
آموزش فنى وحرفه اى كشور» تغيير نام يافت. تابستان، 
زمان اوج فعاليت كارگاه هاى فنى وحرفه اى اســت، اما 
سال 99 به علت شيوع كرونا برخى از اين كارگاه ها در 
كشــور تعطيل و برخى هم با كمتر از نيمى از ظرفيت 

خود فعال هستند. 
رئيــس مركــز خواهــران آمــوزش فنى وحرفه اى 
شهرســتان اســدآباد گفــت: ســازمان فنى وحرفه اى 
زيرســاخت هاى آموزش مجازى را بيش از پيش  براى 
شــرايط كرونايى و ايام تعطيل  فراهــم كند و اين در 
حالى است كه امكانات، تجهيزات و نيروى انسانى ماهر 

و باتجربه در اين بخش وجود دارد.
فرحناز ســهرابى ، با اشــاره به اينكــه 582 نفر در 
سال جارى آموزش هاى مهارتى ديده اند افزود:  به 437 
نفر در مراكز ثابت شهرى آموزش هاى مهارتى ارائه شد.

وى ارائــه آموزش هاى مهارتى در روســتا را 41 نفر 
عنوان كــرد و افزود:  83  نفر آمــوزش كار در محيط 

واقعى كار را فراگرفتند.
سهرابى گفت: در كارگاه سيار شهرى نيز به 21 نفر 

آموزش هاى مهارتى ارائه شد.
رئيــس مركــز خواهــران آمــوزش فنى وحرفه اى 
شهرستان اسدآباد با اشاره به اقدامات انجام شده در ايام 
مبارك دهه فجر بيان كرد: ديدار با زنان ايثارگر، تجليل 
از زنــان كارآفرين و آذين بنــدى محوطه تجليل از اين 
زنان، پياده روى و غبارروبى مزار شهدا،  بيعت با شهداى 

گمنام در دهه فجر99 انجام شد.
وى افزود: همچنين  دعوت از ا ســاتيد ســپاه براى  
جلســه و سخنرانى در هفته مقام زن و روز مادر و دهه 
مبارك فجر با رعايت پروتكل هاى بهداشتى انجام شده 

است.
سهرابى با اشاره به شــيوع بيمارى كرونا و وقفه اى 
كه به علت تعطيلــى كارگاه ها در آموزشــى به وجود 
آمد بيــان كرد: در همان اوايل وجــود  بيمارى  كرونا 
خيلى زود ســازمان به اين مهم رسيد كه آموزش نبايد 
تعطيل شود به اين ترتيب آموزش ها به صورت مجازى 

و نيمه حضورى اجرا شد.
وى گفــت: مركــز فنى وحرفه اى واحــد خواهران 

شهرســتان اسدآباد همانند روال ســال هاى گذشته با 
توجــه به امكانات و كارگاه هــاى مركز  آغاز به فعاليت 
كرد. اين مركز  داراى 9 كارگاه آموزشــى فعال صنايع 
پوشــاك،  صنايع چوب،  صنايع چرم،   صنايع دســتى 
قالى بافــى ، فــن آورى اطالعات ، هنرهاى تجســمى ، 
صنايع دستى دوخت هاى ســنتى ، صنايع دستى بافت 

و كشاورزى است.
رئيــس مركــز خواهــران آمــوزش فنى وحرفه اى 
شهرستان اسدآباد با تأكيدبر اينكه آموزش قالى بافى در 
روستاهاى قاسم آباد لك لك و خاكريز و كارگاه خياطى 
در روستاى طويالن ســفلى  انجام شد، افزود: آموزش 
در سكونتگاه هاى غيررسمى و كار در محيط كار واقعى 

هم اجرا شد.
ســهرابى گفــت: مربى ها از طريق نرم افــزار تيم به 
گروه هاى تشــكيل شده در فضاى مجازى  لينك شدند   
و در گروه هــاى واتســاپ و تلگرامى مشــغول آموزش 

تئورى وعملى بودند.
وى با اشــاره به فعاليت گلخانه هــا در مركز افزود: 
گلخانه مركز به دســت  بانوى كارآفرين  در چند نوبت 
توليد قارچ داشــت.  كارگاه ديگرى هم  در اختيار يك 
خانم كارآفرين برش چوب ليزر براى  توليد محصوالت 
چــوب ليزرى قرار گرفت. همزمان هم آموزش در مركز 
تربيت مربى جهت ارتقاى سطح كيفى آموزش به صورت 

مجازى براى مربى ها اجرا شد.
ســهرابى در پايان گفت: الزم به ذكر اســت مركز 
تربيت مربى كشور در شهر كرج است كه در طول سال 

براى مربى ها دوره آموزشى برگزار مى كند.

آموزش هاى فنى وحرفه اى در دوران كرونا تعطيل نشد

روستاھا در  آموزش  روند  ادامه 

قالى بافى در 
روستاهاى 

قاسم آباد لك لك و 
خاكريز و كارگاه 

خياطى در روستاى 
طويالن سفلى 

انجام شد
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  اســدآباد يكــى از شهرســتان هاى اســتان 
همدان اســت كه به تعبير رئيس جهادكشاورزى اين 
شهرســتان نمايى كوچك از ايران است، شهرستانى 
كه قابليت توليد تعداد زيادى از محصوالت كشاورزى 
را دارد و بــا وســعت كمى كه دارد قطــب توليدات 

كشاورزى استان است.
رئيس جهاد كشاورزى شهرستان اسدآباد محصوالت 
كشاورزى اين شهرســتان را نام برد و گفت: در اسدآباد 
بيشترين توليد مربوط به چغندرقند است كه ساالنه حدود 

100 تا 135 هزار تن از اين محصول توليد مى شود.
محمدكــرم مرادى افزود: يكــى ديگر از محصوالتى 
كه در ســطح شهرســتان اســدآباد توليد خوبى دارد 
سيب زمينى است كه ســاالنه حدود 150 تا 100 هزار 
تن توسط كشاورزان برداشت مى شود و پس از آن غالت 
نيز با حدود 100 هزار تن در جايگاه ســوم محصوالت 

كشاورزى قرار دارد.
وى با بيان اينكه در كل اســتان همدان ســاالنه 5 
ميليــون تن توليد محصوالت كشــاورزى داريم، گفت: 
500 هزار تن مربوط به اســدآباد اســت كه تقريبا 10 
درصد محصوالت اســتان را شامل مى شود و اين مقدار 
توليد با توجه به اينكه اســدآباد به لحاظ وسعت تنها 6 
درصد استان را تشكيل مى دهد رقم قابل توجهى است.

مــرادى با بيــان اينكه اســدآباد يك شهرســتان 
چندمحصولى اســت، بيان كرد: اين شهرستان با وجود 
اينكه كوچكترين شهرستان استان به لحاظ وسعت است 

اما با 4 نوع آب وهوا در نوع خودش منحصربه فرد است.
وى گفت: اسدآباد نخستين شهرستان استان است 
كه آغاز به برداشت گندم مى كند و آخرين شهرستانى 
است كه برداشــت گندم را نيز تمام مى كند، يعنى در 
يك شهرســتان با اين كوچكى تقريبا 2 ماه برداشــت  

گندم داريم.

  افزايش توليد محصوالت كشاورزى
رئيس جهاد كشــاورزى شهرستان اســدآباد با بيان 
اينكه امســال نســبت به سال گذشــته افزايش توليد 
محصوالت داشتيم، بيان كرد: در اسدآباد 20 هزار هكتار 
زمين داريم كه مستعد آبيارى بارانى است كه 18 هزار 

هكتار آن در حال انجام است.
مرادى بر اســتفاده از ايده هاى نو تأكيد كرد و افزود: 
بــا توجه به اينكه نوع نگرش ها و قضاوت ها درباره موارد 
مختلف، متفاوت اســت و براى اينكه از تمامى نگرش ها 
اســتفاده كنيم اطالعيه اى مبنى بر استفاده از ايده هاى 
افراد داده ايم كه مى تواند در پيشرفت كشاورزى اسدآباد 

مؤثر باشد.
وى ادامــه داد: در حــوزه كاهش آب نيــز اقداماتى 
انجام شــده كه هنوز به صورت كامل به نتيجه نرسيده 
است، هر ســال با كاهش يك متر و 8 سانتيمتر سطح 
آب زيرزمينى مواجه هســتيم و اين مقدار در طول 25 
سال رقم قابل توجهى است كه بايد براى آن راهكارهايى 

انديشيده شود.

  مهمترين چالش هاى بخش كشاورزى 
ضايعات است.

مــرادى به يكى از مهمتريــن چالش هاى بخش 
كشاورزى كه ضايعات است اشاره كرد و افزود: 

اگر كشــاورزان فرهنگ و آموزش كافى در 

اين زمينه داشته باشــند مى توانيم با همكارى يكديگر 
بخشــى از ضايعات را كاهــش داده و كمك بزرگى به 
كشور كنيم. حتى اگر درصد كمى از ضايعات محصوالت 
كشــاورزى كاهــش يابــد مى تواند كمــك بزرگى به 

كشاورزان كند.
وى در ارتباط بــا حوزه صنايع تبديلــى نيز گفت: 
كارهايــى كه در حوزه صنايع تبديلــى و فرآورى انجام 
شده است كافى نيست و نيازمند برنامه هاى منظم است 

تا صنايع تبديلى را در اسدآباد توسعه دهيم. 

  8پروژه كشاورزى اسدآباد
در دهه فجر افتتاح شد.

مدير جهادكشاورزى در ادامه  از افتتاح و بهره بردارى 
از 8 پروژه حوزه كشاورزى اين شهرستان در دهه مبارك 

فجر خبر داد.
محمدكرم مرادى افزود: اين تعداد طرح در زمينه هاى 
مختلف بــا اعتبارى افزون بر 36 ميليارد و 130 ميليون 

ريال در دهه فجر به بهره بردارى رسيدند.
وى با اشــاره به افتتاح پل بين مزارع در روســتاى 
وندرآبــاد به عنوان يكى از طرح هــاى قابل بهره بردارى 
شهرســتان در دهه فجــر گفت: اين طــرح با اعتبارى 
افزون بــر يك ميليــارد و 500 ميليون ريــال از محل 

اعتبارات اســتانى با اشتغالزايى 10 نفر در دهه 
فجر افتتاح شد. 

مرادى همچنين يادآور شــد: 
راه بين مزارع در 3 روســتاى 

شهرســتان بــا اعتبــارى 
افزون بر 3 ميليارد و 500 

ميليون ريال از محل 
و  استانى  اعتبارات 

احيا و مرمت قنوات شــهر اسدآباد در منطقه سيدان با 
اعتبار 600 ميليون ريال از ديگر طرح هاى افتتاح شده 

اين شهرستان در حوزه كشاورزى هستند.
وى از افتتاح و بهره بردارى 3 واحد گلخانه در روستاى 
موسى آباد در دهه فجر خبر داد و گفت: 3 واحد گلخانه 
نيز در روستاى موسى آباد در مجموع با اعتبارى افزون بر 
12 ميليارد و 380 ميليون ريال به وســعت 7000 متر 
از محل اعتبارات ملى و آورده متقاضيان در دهه فجر به 

بهره بردارى رسيد.
مرادى در ادامه با اشــاره به توليد ساليانه 3000 تا 
3500 تن محصوالت گلخانه اى در اســدآباد، مساحت 
مفيد كل گلخانه هاى شهرســتان اسدآباد را  14 هكتار 
برشــمرد و بيان كرد: با توجه به ســطح تعهد توســعه 
گلخانه ها طى ســند راهبــردى در ســال 98-99 به 
مســاحت 8 هكتار تاكنون 6/5 هكتار اين امر در مدت 

فوق تحقق يافته است.
وى  در پايان با اشــاره به اينكه در روســتاى بهراز 
يــك واحد گلخانه اى در حال توســعه قرار دارد، گفت: 
در راستاى توســعه گلخانه هاى شهرستان جانمايى فاز 
2مجتمع گلخانه اى واقع در روســتاى بهراز به مساحت 
40هكتــار اســت كه 
پيگيرى هــاى  بــا 
ر  ا يه گذ ما ســر
تخصيــص آب و 
اراضى  واگــذارى 
مراجع  طريــق  از 
صــورت  ذى ربــط 
گرفتــه و بقيه امور در 

حال پيگيرى است.

رئيس جهاد كشاورزى اعالم كرد

نو ایده ھای  از  استقبال 
اسدآباد کشاورزی  توسعه  برای 
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ع نگرش ها و قضاوت ها درباره موارد 
ـت و براى اينكه از تمامى نگرش ها 
عيه اى مبنى بر استفاده از ايده هاى 
واند در پيشرفت كشاورزى اسدآباد 

ر حــوزه كاهش آب نيــز اقداماتى 
ز به صورت كامل به نتيجه نرسيده 
اهش يك متر و 8 سانتيمتر سطح 
 هســتيم و اين مقدار در طول 25

 است كه بايد براى آن راهكارهايى 

لش هاىبخشكشاورزى
ضايعات است.

ز مهمتريــن چالش هاى بخش 
ت است اشاره كرد و افزود:

گ و آموزش كافى در 

وى با اشــاره به افتتاح پل بين مزارع در روســتاى 
وندرآبــاد به عنوان يكى از طرح هــاى قابل بهره بردارى 
شهرســتان در دهه فجــر گفت: اين طــرح با اعتبارى 
محل  ريــال از 500 ميليون افزونبــر يك ميليــارد و

اعتبارات اســتانى با اشتغالزايى 10 نفر در دهه 
فجر افتتاح شد. 

شــد: همچنين يادآور مرادى
3راه بين مزارع در 3 روســتاى 

شهرســتان بــا اعتبــارى
500 3 ميليارد و افزون بر

ميليون ريال از محل 
و  استانى  اعتبارات 

در راستاى توســعه گلخانه هاى شهرستان جانمايى فاز
2مجتمع گلخانه اى واقع در روســتاى بهراز به مساحت
40هكتــار اســت كه
پيگيرى هــاى بــا
ر ا يه گذ ما ســر
تخصيــص آب و
اراضى واگــذارى 
مراجع طريــق  از 
صــورت ذى ربــط 
گرفتــه و بقيه امور در

حال پيگيرى است.
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مدير شهرك صنعتى اسدآباد 
خبر داد

از  بھره برداری 
تولیدی  واحد 

صنعتی
اتانول الکل 
فجر دھه  در 

8888
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 مدير شهرك صنعتى اسدآباد در 
گفت وگو با همدان پيام اقداماتى كه براى 
توليدى  افتتاح و بهره بردارى واحدهاى 
شهرك صنعتى اسدآباد انجام شده است 

را تشريح كرد.
ســجاد رضايى بــا بيــان اينكه در 
حال حاضر در شهرك صنعتى 18 واحد 
بهره بردارى شده وجود دارد، گفت: 15 
واحد اين شــهرك فعال و 3 واحد ديگر 

غيرفعال و در تملك بانك است.
وى كارخانه فــوم آدراپانا را يكى از 
واحدهــاى فعال خود نام بــرد و افزود: 
كارخانه فوم آدراپانا در مردادماه ســال 
99 بعد از 7 سال كه تعطيل و در تملك 

بانك بود خوشــبختانه مجددا راه اندازى شد و اكنون در 
حال فعاليت هستند و در دهه فجر نيز فاز 2 اين كارخانه 

راه اندازى شد.
رضايى از افتتاح و بهره بردارى واحد توليدى صنعتى 
الكل اتانول اســدآباد در دهه فجر خبر داد و گفت: اين 
واحد توليدى با اعتبــارى افزون بر 7 ميليارد تومان و با 
اشتغالزايى 10 نفر توسط سرمايه گذار بخش خصوصى در 

دهه فجر افتتاح شد و به بهره بردارى رسيد.
وى افزود: شهرســتان اســدآباد 
كارخانه  از  تاكنون 

توليد الكل محــروم بوده و اجراى چنين 
واحد توليدى صنعتى در شرايط فعلى با 
توجه به شيوع كرونا نياز ضرورى استان و 

شهرستان است.
رضايــى در ادامــه با 
اشــاره به 3 طرح جديد 
كلنگ زنى شده در شهرك 
صنعتى اسدآباد بيان كرد: 
عمليات ســاخت، احداث 
طــرح   3 كلنگ زنــى  و 
جديد در شهرك صنعتى 
اعتبــارى  بــا  اســدآباد 
افزون بــر 24 ميليــارد و 
585 ميليــون تومان در 
دهه مبارك فجر در اين شهرستان انجام 

شد.
مدير شــهرك صنعتى شهرســتان 
اسدآباد ساخت كارخانه توليد پالستيك 
(توليد مخــزن و تانكر پالســتيكى) با 

اعتبار 2 ميلياردو 600 ميليون تومان، فاز دوم شــركت 
سوالرگســتر غرب (توليد ســبد ميوه و لوله با اعتبار 9 
ميليــارد و 200 ميليون تومان و فــاز دوم كارخانه فوم 
آدراپانــا با اعتبار 4 ميليــارد و 240 ميليون تومان را 3 
طرح كلنگ زنى شده شــهرك صنعت اسدآباد در دهه 

فجر برشمرد.

رضايى بيان كــرد: زمين موردنياز ايــن طرح ها به 
ســرمايه گذاران بخش خصوصى تحويل داده شده آغاز 
به ساخت وســاز كرده اند كه ســاخت و احــداث اين 3 
طرح براى 25 نفر از جوانان اسدآبادى اشتغال به همراه 

خواهد داشت.
وى مساحت شهرك صنعتى اسدآباد 
را 92 هكتار عنوان كرد و افزود: تاكنون 
40 درصد از شهرك صنعتى شهرستان 
به سرمايه گذاران واگذار شده است و 60 
درصد باقى مانده نيز آماده واگذارى براى 
ســاخت و احداث واحدهــاى توليدى و 

صنعتى قرار دارد.
رضايى  با اشــاره به فعال بودن 15 
واحد صنعتــى و توليدى در شــهرك 
صنعتى شهرستان گفت: تبديل قسمتى 
از زمين هاى خدماتى كه ســال ها باقى 
مانده بود، به كارگاهى تبديل شــده و 
در آينده نزديــك كارهاى طراحى اين 
زمين ها در حال اتمام قــرار دارد و در 
جلســاتى با توليدكنندگانى كه براى زمين در شهرك 
اعــالم آمادگى كرده بودند، ايــن واحدها از 100 متر 
تــا  500 متر تحويل آنها مى شــود و پس از ســال ها 
حــدود 20 تا 25 توليدكننده جديد در قالب كارگاهى 

به شهرك مى آيند.
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رضايى از افتتاح و بهره بردارى واحد توليدى صنعتى 
الكل اتانول اســدآباد در دهه فجر خبر داد و گفت: اين 
واحد توليدى با اعتبــارى افزون بر 7 ميليارد تومان و با 
اشتغالزايى 10 نفر توسط سرمايه گذار بخش خصوصى در 

دهه فجر افتتاح شد و به بهره بردارى رسيد.
وى افزود: شهرســتان اســدآباد 
كارخانه  از  تاكنون 

اسدآباد ساخت كارخانه توليد پالستيك 
(توليد مخــزن و تانكر پالســتيكى) با 

اعتبار 2 ميلياردو 600 ميليون تومان، فاز دوم شــركت 
سوالرگســتر غرب (توليد ســبد ميوه و لوله با اعتبار 9

ميليــارد و 200 ميليون تومان و فــاز دوم كارخانه فوم 
3 ميليون تومان را 3 4آدراپانــا با اعتبار 4 ميليــارد و 240

طرح كلنگ زنى شده شــهرك صنعت اسدآباد در دهه 
فجر برشمرد.

در آينده نزديــك كارهاى طراحى اين 
زمين ها در حال اتمام قــرار دارد و در 
جلســاتى با توليدكنندگانى كه براى زمين در شهرك 
اعــالم آمادگى كرده بودند، ايــن واحدها از 100 متر 
تــا  500 متر تحويل آنها مى شــود و پس از ســال ها 
حــدود 20 تا 25 توليدكننده جديد در قالب كارگاهى 

به شهرك مى آيند.

كارخانه فوم 
آدراپانا يكى از 
واحدهاى فعال 

در مردادماه سال 
99 بعد از 7 سال 
كه تعطيل و در 
تملك بانك بود 

خوشبختانه مجددا 
راه اندازى شد

اين واحدها از 100 
متر تا  500 متر 

تحويل آنها مى شود 
و پس از سال ها 
حدود 20 تا 25 

توليدكننده جديد 
در قالب كارگاهى 
به شهرك مى آيند.
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 وى بيــان كرد: با اضافه شــدن تعداد دوربين هاى 
مداربسته در حال حاضر كل شهرك زيرپوشش دوربين 
مداربســته قرار داشــته و براى ضريب امنيت بيشتر و 
حراســت كامل تر با ايــن اقدام هيچ نقطــه كورى در 
شهرك وجود ندارد و اين شهرك از آيتم امنيت بااليى 

برخوردار است.
مدير شــهرك صنعتى اسدآباد همچنين با اشاره 
به وجود زيرســاخت هاى آب، بــرق، گاز و تلفن در 
شــهرك صنعتى اضافه  گفت: با دارا بودن 2 حلقه 
چــاه آب هيچگونه مشــكل آب در شــهرك وجود 

ندارد.
وى يادآور شــد: با توجه به صــدور مجوز بدون 
اتالف وقت و ســريع در شــهرك صنعتى اســدآباد، 
بسيارى از سرمايه گذاران راغب به سرمايه گذارى در 
اين شــهرك بوده و در حال حاضــر در حال رايزنى 
براى سرمايه گذارى در شــهرك هستند و به همين 
علت اتفاقــات و خبرهاى خوبــى در رابطه با جذب 
ســرمايه گذاران جديد در شــهرك صنعتى پيش رو 

قرار دارد.
رضايــى با اشــاره به فراهــم بودن زيرســاخت ها 
و خدمــات نرم افزارى چون مشــاوره فنى، مشــاوره 
مهندســى و مشاوره مديريتى در مراكز خدمات فنى و 
كسب وكار شهرك گفت: كسانى كه داراى سوال باشند 
بــه راحتى مى تواننــد از خدمات نرم افزارى، مشــاوره 
كارشناسان  توسط  شــهرك  فنى ومهندسى  مديريتى، 
خبره و مورد تأييد اســتفاده كنند و كســانى كه قصد 
راه اندازى كارهاى توليدى داشــته باشند با طرح هاى 
توجيهى رايگانى كه در ســايت صنايــع كوچك قرار 
داده ايم مى توانند براى آغــاز و مطالعات اوليه كه قبًال 

انجام داده اند، استفاده كنند.

www.h
am

ed
an

pa
ya

m
.co

m



91

شهرستان اسدآباد

2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

جوانان اندیشه ورز  ھیأت 
نمی کند سیاسی  گروه ھای  و  جناح  به  وابسته  را  خود 

  هيأت انديشــه ورزان جوان در ســال 96 به همت سيدســعيد شاهرخى معاون 
سياســى، امنيتى و اجتماعى وقت استاندارى همدان و با هدف به كارگيرى ايده هاى 

جوانان تأسيس و با توجه به فراهم بودن زيرساخت ها در شهرستان ها 
هم اين هيأت تشكيل شد.

آنطور كه دبير هيأت انديشه ورزان جوان فرماندارى شهرستان اسدآباد 
گفت: در سال 98 و 99 هيأت انديشه ورزان جوان شهرستان اسدآباد 
با تيمى نخبه وارد ميدان شــد و با تشكيل جلسات هم انديشى متعدد 
با مديران به بيان مشــكالت در حوزه جوانان پرداختند.تفاهم با اتاق 
اصناف در زمينه تخفيف صدور جواز كســب بــراى جوانان، تفاهم با 
ســازمان آموزش فنى و حرفه اى در خصوص برگزارى دوره هاى رايگان 
براى جوانان در روســتاها، تفاهم براى مديــران بانك ها در خصوص 
تســريع در پرداخت تســهيالت ازدواج با كمتريــن ضمانت از جمله 

خدماتى است كه تاكنون براى جوانان انجام شده است.

محمدجواد كوهى بيان كرد: در شهرستان 
فضاى ارتباط بى واســطه جوانان با مديران 
شهرســتان به همت هيأت انديشــه ورزان 
جوان برقرار شده و عضويت اعضاى هيأت 
در ســتاد ســامان دهى امــور جوانان گام 
بزرگ در ايجــاد تصميمات مهم در حوزه 

جوانان خواهد بود.
وى گفت: در شهرســتان اسدآباد  فضاى 
ارتبــاط بى واســطه جوانان بــا مديران 
شهرســتان به همت هيأت انديشه ورزان 
جوان برقرار شده و عضويت اعضا هيأت 
در ســتاد ســاماندهى امور جوانان گام 
بزرگ در ايجاد تصميمات مهم در حوزه 

جوانان خواهد بود.

  توزيع بيش از 
6 هزار ماسك رايگان 

كوهــى از تأميــن و توزيــع رايــگان 
بيــش از 10 هزار عدد ماســك براى 
بين  در  كوييــد19  بيمارى  بــا  مقابله 
داد  خبر  شهرســتان  اين  شــهروندان 
و افزود: در راســتاى ارتقاى ســالمت 
اجتماعــى و كمك به رعايت بيشــتر 
در  بهداشــتى،  دســتورالعمل هاى 
مرحله نخســت 2 هزار و 500 عدد 

ماسك بين مردم توزيع شد.
وى بيــان كرد: در مرحله دوم اجراى 
اين طرح، 4 هزار عدد ماسك توسط 
فرماندارى  جوان  انديشه ورزان  هيأت 
شهرستان اســدآباد به صورت رايگان 

بين شهروندان توزيع شد.
كوهى گفــت: در مرحله بعــد توزيع 
بســته هاى غذايــى و لوازم التحرير هم 

انجام شده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه هيأت انديشــه ورز 
جوانان خود را وابسته به جناح و گروه هاى 
سياســى نمى كند، بيان  كرد: ما به دنبال كار 
سياسى نيستيم و از ظرفيت سياسيون استفاده 

مى كنيم، اما نبايد وابسته به آنها شويم.
كوهى با اشــاره بــه اينكه در طرح هــا و ايده هايى كه ارائه مى دهيم  شــناخت 
اولويت ها، مهم اســت، گفت: نگاه خوشبينانه اى  نســبت به مسائل پيرامون خود 
داشــته ايم، زيرا نگاه خوشــبينانه به ذهن كمك مى كند كه خوب 
فكر كنيد و ايده هاى مناســبى ارائــه و افق باالتر و فراتر براى خود 

كنيد. ترسيم 
وى بيــان كرد: فعاليت هاى ســاختارمند، تعامل ســازنده با مديران، 
جسارت و شــجاعت در ارائه ديدگاه ها، پشتكار و تالش، عدم ورود به 
حواشى، آسيب شناســى فعاليت ها، توجه به مطالبات و نيازهاى همه 
جوانان، ايده پردازى و توليد فكر، شــناخت مسائل جوانان و جامعه از 

ديگر موارد مورد تأكيد ما خواهد بود.
كوهى در پايان  گفت: در حال حاضر 70 جوان تحصيلكرده اسدآبادى 
در كارگروه هاى مختلف هيأت انديشــه ورزان جوان شهرستان اسدآباد 

مشغول به فعاليت هستند.

محمدجواد كوهى بيان كرد: در
فضاى ارتباط بى واســطه جوانان
شهرســتان به همت هيأت اندي
جوان برقرار شده و عضويت اع
در ســتاد ســامان دهى امــور
بزرگ در ايجــاد تصميمات مه

جوانان خواهد بود.
اسد شهرســتان گفت: در وى
ارتبــاط بى واســطه جوانان 
شهرســتان به همت هيأت ان
جوان برقرار شده و عضويت
در ســتاد ســاماندهى امور
بزرگ در ايجاد تصميمات مه

جوانان خواهد بود.

  توزيع بيش ا
6 هزار ماسك رايگ
كوهــى از تأميــن و توزيــ
هزار عدد ماس بيــش از 10
كوييــد بيمارى  بــا  مقابله 
شهرســتا اين  شــهروندان 
و افزود: در راســتاى ارتقاى
اجتماعــى و كمك به رعاي
بهداش دســتورالعمل هاى 
هزار و مرحله نخســت 2
ماسك بين مردم توزيع ش
وى بيــان كرد: در مرحله
اين طرح، 4 هزار عدد ما
جوان انديشه ورزان  هيأت 
شهرستان اســدآباد به صو
بين شهروندان توزيع شد.
كوهى گفــت: در مرحله ب
بســته هاى غذايــى و لوازم

انجام شده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه هيأت ا
جوانان خود را وابسته به جناح
ا ك ا ك ن ا

در اسدآباد  فضاى 
ارتباط بى واسطه 
جوانان با مديران 
شهرستان به همت 
هيأت انديشه ورزان 
جوان برقرار شده 

است
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2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

در  اســدآبادى  ســيدجمال الدين  دانشــگاه    
شــهريورماه ســال 1390 با اخذ موافقــت اصولى از 
سوى شوراى گسترش آموزش عالي با پذيرش دانشجو 
در مقطع كارشناســى با 2 رشــته تحصيلى مهندسى 
كامپيوتر(نرم افزار) و مهندسى اقتصاد  كشاورزى و تعداد 
60 دانشجو در فضاها و اماكن استيجارى آغاز به فعاليت 
كرد كه در آذرماه همان ســال موافقت قطعى تأسيس 
دانشگاه صادر شد و در حال حاضر دانشگاه با 3 گرايش 
و  فضاى سبز  كشاورزى(اقتصاد كشاورزي،  رشته هاي  از 
باغبانى)، 3 گرايش علوم انســانى (علوم تربيتى، تاريخ، 
جغرافيا) و 2 رشته مهندسى كامپيوتر و نقشه بردارى از 
مقطع كارشناسى و يك گرايش شيمى معدنى از مقطع 
كارشناسى ارشد با تعداد حدود  هزار و200 دانشجو در 

سايت اصلى خود مستقر شده است.
از ابتــداى ســال تحصيلى 1400-1399 حســين 
مرادى مخلص، عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا و 
رئيس سابق دانشگاه نهاوند عهده دار مسئوليت دانشگاه 
سيد جمال الدين اسدآبادى شد. وى از بدو ورود تمركز 
فعاليت هاى دانشــگاه را بر محوريت جامعه و توســعه 

پايدار آن قرار داد.
مرادى مخلص با گراميداشــت ياد و 
خاطره ســيدجمال الدين اســدآبادى و 
شهداى راه بيدارى انقالب اسالمى بيان 
كرد: در چهل ودومين بهار شــكوهمند 
انقالب مايه خرســندى و مباهات است 
كه دانشگاه جامعه محور سيدجمال الدين 
اســدآبادى با تأســي از فرمايشات مقام  
معظم رهبرى در بيانيه گام دوم انقالب 
و در راســتاى حركت به ســوى رسالت 
وجودى خود، مبتني به حركتى مجدانه 
در جهت تقويت ارتباط با صنعت وجامعه 
و ارائه راه حل براى مســائل و مشكالت 

موجود در اين حوزه را قرار داده است.
وى با اشــاره به سند توسعه دانشگاه 

بيان كرد: در راســتاى سياســت هاى راهبردى وزارت 
علــوم، تحقيقات وفناورى و منطبق با چشــم انداز 10 
ســاله و تحقق آرمان هاى مقدس جمهورى اســالمى 
ايران، با الهام از ســيره و انديشــه ســيدجمال الدين 
اسدآبادى مي كوشــد با راه اندازى رشته هاى راهبردى 
زمينــه ارتقاى كيفيت جهت پاســخگويى به نيازهاى 
منطقه و توسعه كشــور به ارتقاى وضعيت فرهنگى و 
اجتماعى دانشــگاهيان و تثبيت جايگاه خود در ميان 

دانشگاه هاى منطقه را فراهم آورد.
مرادى مخلص با بيان اينكــه ورود ويروس كرونا به 
كشور و تغيير شرايط جامعه در بحران اپيدمى ويروس، 
فعاليت هاى آموزشــى حضورى دانشگاه ها معلق شدند 
افزود: دانشگاه ســيدجمال الدين اسدآبادى نيز اولويت 
برنامه هاى خود را به حفظ سالمت دانشجويان، كاركنان 

و اساتيد قرار داد و استراتژى هاى خود 
را متناسب با اين امر تدوين كرد.

فعاليــت  تمامــى  گفــت:  وى 
آموزش وپژوهش اســاتيد در دانشــگاه 
با جديت ادامه دارد و اســاتيد تمامى 
برنامه هاى خود را در ســامانه مجازى 
كامل  صورت  بــه  الكترونيكى  آموزش 

انجام داده اند.
مرادى مخلص با قدردانى از زحمات 
روســاى پيشــين دانشــگاه در ادامه 
گزارشــى از اقدامات و دســتاوردهاى 
دانشگاه ارائه كرد، كه به شرح زير است:
-ورود تخصصى اعضاى هيأت علمى 
دانشگاه سيد  جمال الدين  اسدآبادى به 
حوزه صنعت شهرستان اسدآباد در راستاى حركت به 

سوى دانشگاه جامع محور و كارآفرين.
وى با اشاره به همكارى و پاسداشت نگاه علم محور 
مديران صنايع كوچك شــركت شــهرك هاى صنعتى 
اســتان همدان با دانشــگاه بيان كرد: ضرورت ارتباط 
دانشــگاه با صنعــت در جهــت تحقق بيانــات مقام 
معظم رهبرى در گام دوم انقالب اســالمى، تأســيس 
شــركت هاى دانش بنيان در راســتاى ارتباط علمى و 
منطقى بين دانشگاه و صنعت منجر به اشتغال پايدار و 
استفاده از نيروهاى جوان و متخصص بومى شهرستان 
مى شود، موضوع مهمى اســت كه بايد به آن پرداخته 

شود.
مرادى مخلــص با اشــاره بــه بازديدهــاى اعضاى 
هيأت علمــى دانشــگاه و ديدار با مديــران و كاركنان 

كارگاه ها، شــركت ها و كارخانه هاى مستقر در شهرك 
صنعتى اســدآباد، گفت: ايــن بازديدها در راســتاى 
شناسايى نقاط ضعف و پتانسيل هاى صنعتى شهرستان 
اســدآباد با اســتفاده از ظرفيت هاى علمى و پژوهشى 

اعضاى هيأت علمى دانشگاه صورت مى پذيرد.
وى افزود: دانشگاه ســيدجمال الدين اسدآبادى بر 
آن اســت كه با همكارى مجموعه صنعتى، كشاورزى 
و معادن موجود در شهرســتان اسدآباد، در آينده اى نه 
چندان دور نسبت به راه اندازى شركت هاى دانش بنيان 
اقدام و بستر اشتغال جوانان و توسعه پايدار شهرستان 

اسدآباد را فراهم كند.

  تداوم ارتباط  دانشگاه با جامعه و 
نقش آفرينى در صنعت شهرستان اسدآباد 

مرادى مخلــص بــا اشــاره بــه اهداف جلســات 
نشســت هايي با مديــران ذوب آهن گفــت: به جهت 
تســهيل كار و هم افزايــى، تمام تالش خود را بســيج 
مى كنيــم و در جهت بهبود اثربخش و رفع مشــكالت 

ذوب آهن همتى مضاعف خواهيم بست. 
وى بيان كرد: هدف ما در رســالت جديد دانشگاه 
جامعه محور ورود علمى به مباحث و رفع مشــكالت به 

صورت مرحله اى و اساسى است.
در ادامــه مرادى مخلص يكــى از محورهاى اصلى 
جامعه محور بودن اين دانشــگاه را با توجه به مأموريت 
علوم  انســانى و اســالمى ورود جدى بــه مبحث امور 
فرهنگى و اجتماعى خواند و در اين راستا به تعدادى از 

اقدامات صورت گرفته اشاره كرد.

امیدبخش افق ھای  بر  شرحی 
اسدآبادی جمال الدین  سید  دانشگاه 

نير احمدى

تمامى فعاليت 
آموزش وپژوهش 
اساتيد در دانشگاه 
با جديت ادامه دارد 

و اساتيد تمامى 
برنامه هاى خود را 
در سامانه مجازى 

آموزش الكترونيكى 
كامل انجام داده اند.
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  دانشگاه جامعه محور سيدجمال الدين 
اسدآبادى  سالروز بزرگداشت بيدارگر مشرق زمين  

را برگزار مى كند.
مرادى مخلص با اعالم اين خبر براى فرهيختگان و 
عالقه مندان  گفت: دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادى 
با همكارى دانشــگاه هاى بــزرگ و انجمن هاى علمى 
كشور به منظور شناخت ابعاد پژوهش هاى انجام شده 
توسط جامعه فرهيخته و علمى كشور در حوزه بيدارى 
اســالمى اقدام به برگزارى همايش ملى پژوهش هاى 
كاربــردى در تاريخ فرهنگ  و بيدارى اســالمى مورخ 
18 اســفندماه 1399 با 9 محور: بازگشــت به اسالم، 
دشمن ســتيزي، استعمارســتيزى، حركت اســالمى 
معاصر، همگرايى و وحدت جوامع  اسالمى، خودسازى 
و تمدن اسالمى، علم   و اسالم، انعكاس بيدارى اسالمى 
در ادبيات فارســى و عربى، ادبيات مقاومت و بيدارى 
اسالمى و نقش فرهنگ در تعليم و تربيت كرده است.

  رونمايى از نرم افزار تخصصى جامع 
تحت عنوان موبايل كالم عاشقى؛ محصول 

دانشگاه سيدجمال الدين  اسدآبادى
رئيس دانشــگاه ســيدجمال الدين اســدآبادى با 
اشــاره بــه 13 دى ماه ســال جارى؛ كه مصــادف با 
نخستين ســالروز شهادت ســردار دل ها؛ شهيدحاج 
قاسم سليمانى اســت بيان كرد: از نخستين نرم افزار 
تخصصى جامــع تحت عنوان موبايل كالم عاشــقى؛ 
پيرامــون وصيت نامه موضوعى شــهداى شهرســتان 
اســدآباد با حضــور مســئوالن بلندپايه شهرســتان 
اســدآباد و رئيس سازمان بسيج اساتيد استان همدان 
رونمايى شــد.اين نرم افزار به همت بســيج اساتيد و 
گروه تكنولوژى آموزشــى دانشگاه ســيدجمال الدين 
اســدآبادى با همكارى مديريــت فرهنگى، اجتماعى 

اين دانشگاه تهيه شده است.

  تمهيدات الزم در جهت برگزارى تمامى 
آزمون هاى سازمان سنجش حوزه شهرستان 
اسدآباد در دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى

در راستاى تحقق رسالت جامعه محورى؛ از بهمن ماه 
سال جارى تمامى آزمون هاى دكترى، كارشناسى ارشد، 
كنكورهــاى سراســرى و آزمون هــاى ادوارى حوزه 
شهرســتان اســدآباد در دانشــگاه ســيدجمال الدين 
اسدآبادى برگزار شــد كه براى نخستين بار روز جمعه 

مورخ 24 بهمن ماه 423 نفر از داوطلبان خواهر و برادر 
آزمون استخدامى دانشگاه هاى علوم پزشكى و خدمات  
بهداشتى درمانى كشــور سال 1399 حوزه شهرستان 
اسدآباد با تدابير بهداشتى پيش بينى شده در ساختمان 
هوشــمند دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى با هم به 

رقابت پرداختند.

  وبينار تخصصى سير تكوينى انديشه اسالم و 
علم - از سيدجمال الدين اسدآبادى تا شهيد 

مفتح 
مرادى مخلــص به مناســبت روز حوزه و دانشــگاه 
در نشســت مجــازى تخصصى كه با حضــور نماينده 
مردم شهرستان تويســركان برگزار شد با گراميداشت 
ياد شــهدا و شــهيدان راه بيدارى اســالمى، به ويژه 
شــهيدمفتح به دغدغه هاى سيدجمال الدين اسدآبادى 
در مبحث اســالم و علــم در عصر خود كــه به تعبير 
امروزى  وحدت بين حوزه و دانشگاه مى شود و تشريح 

برخى فعاليت هاى بيدار مشرق زمين اشاره كرد. 

  برگزارى نشست تخصصى نقش دانشگاه 
در تحقق گام دوم انقالب اسالمى در دانشگاه 

سيدجمال الدين اسدآبادى 
وى بيــان كــرد: در 21 بهمن ماه ســال جارى 
نشســت تخصصــى مجــازى بــا حضــور 2 تن از 
نماينــدگان اســتان همــدان در مجلس شــوراى 
كميسيون  رئيس  حاجى بابائى  حميدرضا  اســالمى، 
برنامه  بودجه و كيومرث ســرمدى، عضو كميسيون 
اجتماعــى برگــزار شــد. در اين نشســت عالوه بر 
ميهمانان ويژه و اعضاى جامعه دانشــگاهى سياوش 
شهرستان  دانشــجويى  بســيج  فرمانده  مديررنجبر 

داشت. حضور  نيز  اسدآباد 
مرادى مخلص با اشــاره به اهميــت تحقق منويات 
مقام معظم رهبرى در گام دوم انقالب اسالمى و نقش 
ســازنده دانشــگاه ها در تحقق اين مهم، برگزارى اين 

گونه نشست ها را بسيار مهم ارزيابى كرد.

  اختصاص بودجه مناسب 
جهت فعاليت هاى علمى دانشگاه 

سيدجمال الدين اسدآبادى 
وى افــزود: 2 ميليارد تومان در بودجه 1400 براى 
برندسازى محصوالت كشاورزى اسدآباد ماحصل جلسه 

بنده و نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى 
بــا رئيس بودجه آموزش عالى ســازمان برنامه وبودجه 

كشور بوده است.
مرادى مخلص با اشــاره به قطب كشــاورزى بودن 
شهرستان اسدآباد و مسائل و مشكالت و پتانسيل هاى 
شهرســتان در اين حــوزه گفت: با رويكرد دانشــگاه 
جامعه محور با اختصاص اين ميزان اعتبار از ســرفصل 
بودجه ســال آينــده به پژوهش هــاى كاربردى قطب 
كشــاورزى در صورتى كه اعضاى هيأت علمى دانشگاه 
در زمينه پژوهش قصد اقدام داشــته باشــند مشكل 

تأمين اعتبار نخواهيم داشت.
وى با اشاره به بحث مشكل سند دانشگاه سيدجمال 
بيان كرد: طى سلســله جلســاتى پيگيرى ها در رابطه 
با ســند دانشگاه با وزارت راه وشهرســازى و اداره كل 
راه وشهرســازى اســتان و نيز جلســاتى با فرماندارى 
و شــهردارى و پيگيــرى تأمين اعتبــار در ســازمان 
برنامه وبودجه انجام گرفت و بزودى و در آينده نزديكى 
پس از 10 ســال مشكل اخذ ســند تك برگ دانشگاه 

محقق مى شود.

  ارائه 2 طرح فناورانه اعضاى هيأت علمى 
دانشگاه در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش ، 

فناورى و نوآورى
مرادى مخلــص گفــت: در اين نمايشــگاه از گروه 
فني ومهندســي با ســاخت سنســور رطوبت ســنج با 
اســتفاده از نقشــه هاى CIS و از گروه شيمى محلول 
ضدعفونى كننــده با اســتفاده از نانــوذرات مس، ارائه 
شــد كه به تأييد كميته فنى وزارت علوم، تحقيقات و 

فناورى در اين نمايشگاه رسيد.
ســيد  دانشــگاه  كــرد:  بيــان  پايــان  در  وى 
جمال الدين  اســدآبادى در افــق  1400  دانشــگاهى 
اســت اســالمى، كارآفريــن، تقاضامحــور، اثربخش 
در محيــط پيرامــون خويــش، با نام معتبــر داخلى، 
برخوردارى از جايگاه ممتاز در آموزش و نشــر دانش 
راهبردى و فناورانه همســو با گوشه فعاليتى خويش، 
محيطى شايســته براى پي ريزى كارايى ســپهر نظام 
حكمروايى آموزش عالــى و پژوهش در منطقه، جذب 
و شكوفايى اســتعدادهاى انسانى بومى، پرورش دهنده 
دانش  آموختــگان متدين، خالق، نــوآور و كارآفرين، 
با روحيه جهــادى، درخور نام بيدارگر مشــرق زمين، 

سيدجمال الدين اسدآبادى خواهد بود.
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  انقالب  اسالمى ايران قبل از اينكه يك حركت سياسى، اجتماعى باشد اعتقادى  و 
فرهنگى بود كه در ادامه به حركت هاى سياسى و اجتماعى هم توسعه يافت و مراحل رشد 
و پويايى را يكى پس از ديگرى پشت ســر مى گذارد. طبق آموزه هاى آيات  قرآن و روايات 
اهل بيت (ع) كه مسلمين به آن توجه ويژه اى دارند پذيرفتن حاكميت الهى (اسالم) مساوى 

با نفى حاكميت طاغوت است.
رئيس اداره تبليغات اســالمى شهرستان اســدآباد با بيان اين مطلب گفت: پذيرفتن 
حاكميت  الهى ضرورت تحقق بخشــى به احكام دينى را ايجاب مى كند و تحقق بخشى 
به احكام دين در اجتماع نيازمند استقرار حاكميت دينى است تا اينكه مظاهر و مصاديق 

ظلم وستم را از ميان بردارد. 
روح ا... رســتمى افزود: همين مقدمه كافيســت كه بدانيم انقالب اسالمى ايران يك 
انقالب دينى بود همانطور كه قيام حضرت سيدالشهدا(ع) يك قيام دينى و در جهت نفى 

حاكميت طاغوت يزيد و يزيديان بود.
وى بيان كرد: بايد توجه كنيم كه سرنوشــت قابل پيش بينى هر ملت مســلمان در 
زيرسلطه حاكميت طاغوتى در صورت رسيدن به پختگى و تكامل انديشه و جهان بينى 
توحيدى ، انقالب اســالمى اســت ما اين انقالب ها را پس از صدور انقالب اسالمى ايران 
با رهبرى حضرت امام خمينى(ره) و در ادامه با هدايت حضرت آيت ا... خامنه اى شــاهد 
هســتيم كه يكى پس از ديگرى در حال انجام و گســترش در كشورهاى اسالمى است 
كه حزب ا... لبنان ، حشد الشــعبى عراق ، انصارا... يمن ، قوات الوطنى سوريه ، و نيروهاى 
مقاومت فلسطين و... از آن قبيل است كه همه يك وجه مشترك دارند و آن نفى حاكميت 
طاغوت ، ايثار و از خودگذشــتگى براى حفظ اســتقالل ، آزادى و آزادگى اســت و اين 

همان شعارى است كه امام حسين 
(ع) ســر داد كه فرمود: "هيهات 
من الذله" يعنى كه محال اســت 

ذلت وخوارى را بپذيريم .
رســتمى با اشــاره به اينكه 
اتفاقاتــى از قبيــل حق توحش 
ثروت  تاراج  و  كاپيتوالســيون  و 
كه  بود  اقداماتى  اســالمى  ايران 
امت پر افتخار ايران اســالمى را 
به ذلت كشــيده بــود و ناموس 
عفيف ايــران را در برابر بيگانگان 

به خطر انداخته بود، تا اينكه مردانى به قول امام كاظم(ع) مانند پاره هاى آهن اســتوار 
مثل شهيدحاج قاسم ســليمانى ها به رهبرى مردى از اهل قم امام خمينى(ره) به اين 
رويه پايان دادند، گفت: ســرزمين آرش ايران را باز همچون اعصار گذشــته به اوج قله 
شرافت، شــجاعت و آزادگى رساندند و اينها همه وهمه حاصل تربيت دينى برگرفته از 
فرهنگ قيام سيد الشــهدا(ع) توســط حضرت امام خمينى(ره) و به كار بستن همت و 
فرصت هاى رســانه اى چون چاپخانه هاى غيررسمى و بسيار اندكى كه نيروهاى مومن 
به آن دسترســى داشتند بود كه الحمدا... ظرفيت رسانه ها امروزه بسيار توسعه يافته و 

طبيعى اســت كه سرعت گسترش انقالب هم با همت نيروهاى معتقد به همان اندازه 
بايد افزايش يابد .

رئيس اداره تبليغات اســالمى شهرستان اســدآباد بيان كرد: امروزه با وجود توسعه 
حوزه هاى علميه و شــبكه تبليغ سازمان تبليغات اســالمى و سپاه مقتدر و مجموعه ها 
و دســتگاه هاى فرهنگى، تبليغى و گسترش سطح سواد رســانه اى و ابزارهاى متنوع 
رسانه اى فرصت كم نظيرى براى روحانيون و نيروهاى انقالبى از قشرهاى مختلف جامعه 
ايجاد شــده است كه مى تواند در جهت روشنگرى و معرفى ارزش هاى انسانى و انقالب 
اســالمى بسيار مؤثر باشــد كه برخى از انقالبيون و نيروهاى مومن و متدين از جمله 
روحانيون از اين ابزار به خوبى استفاده مى كنند و خدمات شايسته اى را به جامعه دينى 
ارائه مى دهند، اما با اين وجود دشمن هم از پاى ننشسته و همچنان با همين ابزارها با 
ايجاد ســواالت ، ابهامات و شبهات و اتهامات وسيع در جهت خنثى سازى اين اقدامات 
قدم بر مى دارد و گاهى غفلت ما موجب موفقيت آنان در اهداف شوم شــان مى شود كه 
بخش عمده اى از آسيب هاى اجتماعى و آسيب هاى خانواده موجود در جامعه ناشى از 

آن اقدامات دشمنان است. 
وى بيان  كرد: اينكه انقالب اســالمى ايران در چلــه دوم انقالب  بيش از هر زمان 
ديگرى به عمل وعملگرايى و به همدلى و اتحاد و همگرايى و اقدامات فعال، موثر و پايدار 
نياز دارد، در اين مقطع از زمان و با وجود مشــكالت مردم رفاه طلبى و زندگى اشرافى 
از هيچ مسئولى پذيرفته نيست كه خداوند هم در سرنوشت هيچ قومى تغييرى ايجاد 
نمى كند مگر اينكه آنان ابتدا در خود تغيير ايجاد كرده باشند. پس از 42 سال از هيچ 
مسئولى پذيرفته نيست كه صرفا از شــيوه هاى تئورى ، برنامه ريزى و چگونگى ايجاد 
عدالــت اجتماعى و يا از چگونگى 
ايجاد اقتصاد اســالمى و بانكدارى 
اســالمى فقط صحبت كنند. 42 
ســال تئورى پردازى و برنامه ريزى 
و آزمون وخطــا بــراى اقدامــات 
مردم  بنابراين  كافيست،  تحول گرا 
طبق بيان مقام معظم رهبرى بايد 
از مسئوالن مطالبه كنند تا وعده ها 
و برنامه هاى تئــورى روى برگه ها 
در عمــل نيــز بيــش از پيش به 
اجرا درآورده و به نمايش بگذارند. 

چنانكه در خيلى زمينه ها با حرف كم و تالش زياد به نتيجه رسيده ايم.
رســتمى گفت: مردم بايد از مسئولين بخواهند كه تحريم ها  را بهانه كم كارى هاى 
خود قرار ندهند كه كمتر از 20درصد مشــكالت اقتصادى طبق نظر كارشناســان به 
تحريم مربوط اســت و بيش از 80 درصد مشكل، مشكل مديريتى داخلى است. مردم 
بايد از مســئولين خود بخواهند كه با تكيه بــر منابع عظيم و كم نظير خدادادى ايران 
مشكالت مردم را برطرف كنند كه عمده مشكالت ما از نداشتن تدابير الزم و كارشناسى 

شده است. 

رئيس اداره تبليغات اسالمى اسدآباد:

بود دینی  انقالب  یک  اسالمی  انقالب 
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وى افزود: اگر عامل گرانى ها تحريم اســت كه نيســت چگونه بــدون رفع ذره اى از 
تحريم ها دالر از 30 هزار تومان به 20 هزار مى رسد !؟

رئيس اداره تبليغات  اسالمى شهرستان اسدآباد گفت: چگونه بدون تغيير مقدار و اندازه 
تحريم ها ما شــاهد نوسان افزايشى و كاهشى در بازار هستيم، به نظر مى رسد همانگونه 
كه 40 سالگى سن كمال انسان است، بعضى  مسئولين غرب گراى انقالب اسالمى ايران 
نيز با تجربه بيش از 42سال انقالب و اقدامات متنوع به آن سطح از كمال رسيده باشند 
كه بدانند وقتى با روحيه جهادى و مقاومت مى توانند پهباد و موشك قاره پيما و ماهواره بر 
بسازند و به نانوتكنولوژى و بايوتكنولوژى و بيوتكنولوژى و غنى سازى و پزشكى هسته اى 
دست يافته اند با تكيه بر ظرفيت داخلى و توكل به خدا مى توانند قيمت سيب زمينى ، پياز 
و پرايد را هم كنترل كنند و يا با وجود ســنگ پا در قزوين از خارج با ارز دولتى سنگ پا 

وارد نكنند.
وى با بيان اينكه در مدتى كه از حضورم من در اين اداره مى گذرد تقريبا يك ســال 
را بــا محدوديت هاى كرونا گذرانديم، افزود: برخــى از مهمترين اقدامات ما در اين اداره 
شــامل تأسيس انجمن  شعرا و نويســندگان آئينى، ايجاد شبكه هاى فرهنگى تبليغى و 
متعاقبا راه اندازى كانال هاى فرهنگى تبليغى در سطح شهر و روستاهاى اسدآباد بخصوص 
روستاهاى فاقد روحانى كه عمدتا نيروهاى فعال فرهنگى هستند و نقش رابط فرهنگى 

تبليغات اسالمى را در منطقه خود ايفا مى كنند است.
رستمى تأســيس كارگروه رسانه و توليد محتوا با حضور جوانان عالقه مند 

و فعال در زمينه هاى مختلف رســانه اى، تأســيس و 
تجهيز نخســتين اســتوديو ضبط وپخش و تدوين در 
شهرستان اسدآباد و ادارات تبليغات اسالمى استان در 
اداره اســدآباد و تشكيل كارگروه ترويج فرهنگ ايثار و 
مقاومت و تجهيز و اختصاص يك اتاق جهت گردآورى و 
تأليف آثار شهداى شهرستان را از ديگر اقدامات برشمرد 
و گفت: ايجاد دفتر هماهنگى امور بانوان در اداره جهت 

تســهيل فعاليت هاى حوزه بانوان و 
امــور مربوط به جلســات خانگى، 
احيــا و تجهيــز خانه هــاى عالم 
برخى مســاجد و اعزام و استقرار 
روحانيــون، راه انــدازى مراســم 
سه شــنبه هاى دعاى توســل در 
ســطح شــهرها و روســتاهاى 
شهرســتان اســدآباد به صورت 
هفتگى، تشــكيل گروه جهادى 
مبلغين ديار ســيد جمال الدين 
اســدآبادى متشكل از 3 تيم و 

انجام اقدامات جهادى در سطح شهرستان 
نيز اقدامات ديگر در اين سازمان است.

وى ارتباط فعال با دانشگاه هاى اسدآباد و حضور شبانه و 
دوستانه در خوابگاه دانشجويى پسران و گفت وگوى صميمى 
و برگزارى جلســات پرسش وپاسخ را يكى ديگر از اقدامات 
نام برد و افزود: فعال سازى و تشكيل شبكه تبليغ بانوان و 
انجام اقدامات مشترك با حوزه علميه خواهران و برادران در 
مناسبت هاى مختلف، ساماندهى امور مساجد شهرستان با 
حضور ميدانى و برگزارى جلسات با اركان مسجد، راه اندازى 

هيأت كونگ فو و فعال ســازى ورزشكاران اين رشته در 
شهرستان و تأســيس تيم هاى ورزشى مساجد نيز از 

ديگر اقدامات ما در اداره تبليغات اسالمى بوده است.
رستمى برگزارى جلساتى با شوراى شهر و مسئول 
اداره ورزش و جوانــان جهــت تجهيز و فعال ســازى 
ظرفيت ورزش همگانى در مساجد يا معرفى مساجد 
داراى زيرســاخت مناســب را از مهمترين اقدامات 
برشمرد و بيان كرد: تشكيل 22كارگروه با گرايش هاى 
مختلف ناظر بر مســائل روز جامعه بــه عنوان مثال 
كارگروه خانواده و مهارت هاى زندگى، معرفى و اعزام 
8 روحانى به مناطق و روســتاهاى شهرستان، ارتباط 

با هيأت و باشــگاه هاى ورزشى جهت فعال ســازى ظرفيت جوانان توانمند و هنرمند 
در برنامه هــاى فرهنگى، دعوت از گروه هاى تبليغى جهــادى جهت حضور و خدمت 
در مناطق محروم شهرســتان و برگزارى نخستين همايش بزرگ نكوداشت مبلغين و 

خادمين مكتب قرآن و اهل بيت(ع) در سطح شهرستان و اهداى هدايا كه با مشاركت 
شوراى شهر بوده است را نيز از اقدامات خود در يك سال اخير نام برد.

وى با اشاره به اينكه ظرفيت پيام رسان هاى شبكه هاى مجازى را با بيش از 50 كانال 
در پيام رسانهاى مختلف براى پيگيرى  اهداف و برنامه هاى فرهنگى تبليغى فعال كرده ايم 
افزود: بزرگترين عمليات قرآنى تاريخ شهرستان اسدآباد با حضور مربيان و داوران و فعاالن 
قرآنى شهرستان و مسابقات در 5 آيتم و تقديم تنديس و تقديرنامه و هديه نقدى به بيش 

از 100 برگزيده قرآنى در سطح شهرستان برگزار شد.
رئيس اداره تبليغات اســالمى اسدآباد گفت: تفاهم هاى تبليغى، فرهنگى با دانشكده 
علوم پزشــكى و دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى، شناســايى و دعوت از نخبگان هر 
شهرستان و تأسيس 8 كانون فرهنگى تبليغى فعال در موضوعات مختلف انجام شده و 
طراحى و پيگيرى پويش هاى مختلف و متعدد طراحى و پيگيرى شده است. ظرفيت هاى 
مردمــى از جمله پويش جمعه ها بــا طبيعت و ورزش كه در ضمن ورزش پاكســازى 

محيط زيست از زباله هم فعال سازى شده است.
وى با بيان اينكه گروه ســرود و تواشيح فرزندان ديار سيدجمال الدين اسدآبادى در 
شهرستان براى نخستين بار و ايجاد سرودهاى توليدى جهت اجرا در تمامى مناسبت ها 
و برنامه هاى ملى و مذهبى شهرســتان و خارج از شهرســتان تأسيس شده است، بيان 
كرد: برگزارى اردوهاى داخل شهرســتانى تفريحى ورزشى با ورزشكاران اسدآباد، تعامل 
با دادگسترى جهت حل اختالفات خانوادگى، اجراى برنامه 
اليو اينســتاگرام خانواده و مهارت هاى زندگى و رفتارى و 
تربيتى با همكارى دانشكده علوم پزشكى و فرماندارى  نيز 

از اقدامات ما در اين زمينه است.
وى با بيان اينكه نخستين مجموعه منسجم مردمى 
در مبارزه با كرونا حتى قبل از تشــكيل ســتاد مردمى 
كرونا در مركز اســتان و شهرســتان ها و انجام اقدامات 
ميدانى مختلف تحت عنوان كميته تشكل هاى دينى و 
مردمى در مبارزه با كرونا توســط اين سازمان تشكيل 
شد، گفت: سخنرانى و اجراى برنامه زنده و ضبط شده 
استان  صداوسيماى  همكارى  با 
همــدان به مدت بيــش از يك 
سال در سه شــنبه هاى هر هفته 
و مناسبت هاى مختلف با موضوع 
خانواده و مهارت هــاى زندگى از 
منظر اســالم، اجــراى برنامه هاى 
ابتكارى به دليــل محدوديت هاى 
كرونــاى در جايگزينــى اقدامات 
اســالمى،  تبليغات  اداره  معمــول 
تشكيل شوراى فرهنگى در مساجد 
سطح شهرستان به منظور انسجام و 
هماهنگى بيشتر فعاالن مسجد و ترسيم سند راهبردى، 
فرهنگى و تبليغى شهرستان اسدآباد با رصد ضعف ها 
و قوت ها و ارائه راهكار ناظر بر زيست بوم شهرستان از 

اقدامات ديگر است.
وى بــا تأكيد بر اينكــه ايجاد تغييــر و تحول در 
ســاختمان اداره جهت تسهيل و امكان استفاده بيشتر 
مجموعه ها و تشــكل هاى مردمى از ظرفيت ساختمان 
اداره  اســت، افزود: با مسئولين آموزش وپرورش جهت 
حضور و فعاليت مبلغين توانمند در شــبكه شاد مدارس 
تفاهم كرده ايم و ظرفيت و ســهميه روحانيون مســتقر و 
پايگاه هاى سالمت تبليغات اســالمى شهرستان را اضافه 

كرده ايم.
وى با اشاره به برنامه هاى شاخص اداره گفت: تأسيس و 
تجهيز و راه اندازى اولين استوديوى ضبط و پخش و تدوين 
در شهرســتان اســدآباد از ابتكارات اين اداره بوده است كه 
با استفاده از ظرفيت جوانان فعال فرهنگى تبليغى آشنا به 
مهارت هاى رسانه اى در حال فعاليت است. شايان ذكر است 
اين مهم اولين بار توسط اداره تبليغات اسالمى اسدآباد انجام 
شــده است. وى با اشاره به اينكه ســال ها مربى كونگ فو بوده ام گفت: هيأت كونگ فو با 
فراخوان كونگ فوكاران شهرستان و همكارى اداره ورزش و جوانان و با پيگيرى هاى بنده 

راه اندازى شده است.

www.h
am

ed
an

pa
ya

m
.co

m



96
آباد

 اسد
ستان

شهر

2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

 دانشــگاه پيام نــور مركز 
بــا  ســال 1373  در  اســدآباد 
رشته  در  دانشــجو   30 پذيرش 
علمى  فعاليت  رسماً  علوم تربيتى 
خــود را آغاز كرد و بــه ترتيب 
و  ادبيات  رشــته  ســال74   در 
حســابدارى، در سال 80 رشته 
 81 ســال  در  زمين شناســى، 
رشته هاى جغرافيا و تربيت بدنى، 
در سال 82 رشــته هاى رياضى 
و علــوم  كامپيوتــر  و در ســال 
صنايع دســتى،   رشــته هاى   83
در  مترجمى زبــان،  و  شــيمى 
فيزيك،  رشــته هاى   84 ســال 
مديريــت  و  زيست شناســى 
بازرگانى،  در سال 85 رشته هاى 
علوم سياسى  و  تاريخ  حقــــوق، 
رشــــته هاى   86 ســال  در  و 
و  مديريت دولتــى  الهيــات، 
اقتصادكشاورزى و  در سال 95 
مركز  اين  در  روان شناسى  رشته 

داير شد.
دانشگاه پيام نور مركز اسدآباد 
در حال حاضــر در محوطه اى به 
مترمربــع  هــزار   33 وســعت 
مالــى،  ادارى،  بخش هــاى  در 
فرهنگى  و  پژوهشــى  آموزشى، 

فعال است.
دانشــگاه  رئيــس 
پيام نــور اســدآباد بيان 
كرد: اقدامات شــاخصى 
كنكور  برگــزارى  براى 
ســال 99 انجام شــده 
ســالن  يك  همچنين  و 
ورزشــى بــه نقاهت گاه 
بيمــاران  اضطــرارى 
اختصــاص  كرونايــى 
و  كاركنــان  يافــت، 

دانشــجويان در مبارزه با ويــروس منحوس كرونا نيز 
همكارى كردند.

محمــد امرايــى برگــزارى الكترونيكــى تمامى 
كال س ها و آموزش دانشــجويان در اين باره در بســتر 
فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعــى را از اقدامات 
دانشــگاه پيام نور نام برد و افــزود: تمامى امتحانات 
به صورت متمركز در سامانه LMS و اپليكيشن پيام 

من برگزار شد.
دانشــگاه  دانشــجويان  علمى  ســطح  درباره  وى 
پيام نــور اســدآباد نيــز اين گونــه بيان كــرد: قبولى 
دانشجويان دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسى ارشد 
و آزمون هاى اســتخدامى بهترين گواه ســطح علمى 

دانشجويان پيام نور است.
امرايى دربــاره اهدافى كه براى دانشــگاه پيام نور 
اســدآباد دارد نيــز   گفــت: ارتقــاى ســطح علمى 
دانشــجويان، ارتباط مســتمر با اســاتيد، كاركنان و 
دانشــجويان، اســتفاده حداكثرى از ظرفيت دانشگاه 
پيام نور اسدآباد و اتصال دانشگاه با بازار كار و توليد از 

مهمترين اهداف من براى اين دانشگاه است.
وى دربــاره جايگاه دانشــگاه پيام نور در ســطح 
شهرســتان اسدآباد بيان  كرد: دانشگاه پيام نور اسدآباد 

طبــق اســتانداردهاى آموزش عالــى از لحاظ كيفى 
ســرانه اختصاصى محيط و امكانات علمى، آموزشى، 
فرهنگى و ورزشــى را داراست و به نظر من تنها مركز 
آموزش عالى شهرســتان است كه اين استانداردها را 

در هر 4 حوزه  رعايت كرده است.
امرايــى ســالن ورزشــى مجهــز، 
آزمايشــگاههاى داراى امكانات، سالن 
آمفى تئاتــر و اجتماعات و كالس هاى 
و  الكترونيك  آمــوزش  امكانات  داراى 
ســايت آزمون هــاى الكترونيكى را از 
بهترين زيرســاخت هاى اين مركز نام 

برد.
وى دربــاره رشــته هاى فعــال در 
ايــن مركز نيز بيان كــرد:  رياضيات و 
مديريت بازرگانى،  فيزيــك،  كاربردها، 
شــيمى كاربردى،  مديريت دولتــى، 
زبان  زمين شناســى،  شــيمى محض، 
جغرافيا،  علوم سياسى،   وادبيات فارسى، 
تاريخ  حقوق اســالمى،  مبانــى  و  فقه 
علوم تربيتــى،  ملل اســالمى،  تمــدن 
مترجمى زبان  انگليسى، علوم ورزشى، 

حقوق،  روانشناسى،  حسابدارى، 
و  سلولى  زيست شناسى  اقتصاد، 
مولكولى از رشــته هاى فعال در 

اين دانشگاه است.
امرايــى درباره مــوزه تاريخ 
طبيعى اســدآباد نيز گفت: موزه 
اســدآباد  مركز  طبيعى  تاريــخ 
مراكز  ســطح  در  مــوزه  تنهــا 
پيام نور كل كشــور اســت كه با 
وســعتى با حدود 100 مترمربع 
در شــهريورماه 1384 گشايش 
يافــت. ايــن موزه در راســتاى 
اهــداف آموزشــى و پژوهشــى 
و آشــنايى بــا دانــش حيــات 
وحــش ايران به وجــود آمده و 
نمونه هاى زيبا و جالبى شــامل 
پســتانداران،  پرندگان،  آبزيان، 
دوزيستان، خزندگان، حشرات و 
مجموعه اى از سنگ ها و كانى ها 
در آن گردآورى شده است. اين 
موزه تحت نظر كارشناس مرتبط 
با حفظ و نگهدارى نمونه ها اداره 
 مى شــود. الزم به يادآورى است 
بازديد از اين مــوزه براى عموم 

آزاد است .
آزمايشــگاه  دربــاره  وى 
دانشــگاه پيام نــور نيــز بيــان 
به منظور  اســدآباد  مركــز  كرد: 
آزمايشــگاههاى  ايجاد 
ســطح  در  تحقيقاتــى 
بــراى  پيشــرفته 
كارشناســى،  مقاطــع 
شــد  ر سى ا شنا ر كا
انجــام  و  دكتــرى  و 
پروژه هــاى تحقيقاتــى 
و  اســتانى  كشــورى، 
شهرســتانى در تاريــخ 
به  محلــى  در   82/5/4
مســاحت 2 هزار مترمربع توســط وزيــر وقت علوم؛  

تحقيقات وفناورى افتتاح و آغاز به كار كرد.
امرايى از فعاليتهاى آزمايشگاه اين دانشگاه نيز ارائه 
دروس آزمايشــگاهى علوم پايه و علوم انسانى از جمله 
شــيمى عمومى يك و2، شيمى تجزيه 
يك و2، شــيمى آلى يك و2 ، شيمى 
معدنى يك و2، شيمى فيزيك يك و2، 
فتوژئولوژى   ، و2و3  يــك  پايه  فيزيك 
افزود:بلورشناســى نورى،  و  نــام بــرد 
نقشــه بردارى،  بلورشناسى هندســى، 
نقشــه خوانى، كاربرد عكس هاى هوايى 
و ماهواه اى در جغرافيا، كانى شناســى، 
جانورشناســى،  گياه شناســى، 
كارتوگرافى  گياهــى،  ميكروبيولــوژى 
فعاليت هــا  ديگــر  از  شيشــه گرى  و 

درآزمايشگاه است.
وى در پايان بيــان كرد: درصورت 
نياز و درخواست به ساير دانشگاه هاى 
پيام نور و همچنين ســاير دانشگاه هاى 
شــهر و مــدارس درس هايــى ارائــه 

مى شود.

دانشگاه و  کار  بازار  ارتباط 
است پیام نور  ھدف  مھمترین 

دانشگاه 
پيام نور اسدآباد 
استانداردهاى 
آموزش عالى 

از لحاظ 
كيفى سرانه 
اختصاصى 

محيط و امكانات 
علمى، آموزشى، 

فرهنگى و 
ورزشى را 
داراست
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مدیریت کرونا در تویسرکان خیلی دور، خیلی نزدیک!
 اكنون با گذشــت بيش از يك سال از شيوع 
ويروس پيچيده و خطرناك كرونا، شهرستان تويسركان 
با پشت سر گذاشتن فراز و نشيب هاى متعدد كرونايى در 
حالــى در وضعيت نارنجى كرونايى قــرار دارد كه ديگر 
شهرستان هاى استان همدان يا در وضعيت آبى و يا در 

شرايط زرد بسر مى برند.
كنكاش دقيــق عملكرد ســتاد مديريــت كروناى 
شهرستان تويسركان اگرچه در مقال كوتاه چند سطرى 
نمى گنجــد، اما در مجموع و با وجــود زحمات فراوانى 
كه دســتگاه هاى اجرايى مرتبط در طول يك سال اخير 

كشيدند، چنگى به دل نمى زند.
اينكــه تمام كاســتى و تقصيرها را به گردن ســتاد 
مديريت كرونا بيندازيم و نقــش اثرگذار ميزان رعايت 

شيوه نامه هاى بهداشتى از سوى مردم را ناديده 
بگيريم قطعاً به دور از انصاف است.

با اين حال اما شهرستان تويسركان در چند 
ماه از 12 ماه كرونايى پشت سرگذاشته شده 
با اعالم رسمى دانشكده علوم پزشكى همدان 
در وضعيت بحرانى، قرمــز و نارنجى كرونايى 
و گاهى زرد قرار داشــت و اين نشان مى دهد 
كه مجموعه ستاد مديريت كروناى تويسركان 
نمره باال و قابل قبولى در اين بخش نمى گيرد.

تويســركان يك شهرســتان گردشگرى و 
مقصد مســافرت بسيارى از مسافران در طول 
ايام ســال اســت و به همين دليل به شدت 

مستعد گسترش شيوع ويروس كرونا به حساب مى آيد و 
البته اقدامات اجرايى در برخى مقاطع سال براى كنترل 
ورودى هاى شهر انجام شد اما به نظر مى رسد در بعضى 
موارد اينگونه اقدامات كنترلى ديرهنگام اجرايى مى شد.

متأســفانه در چنين شــرايطى برگــزارى متعدد و 
پرشمار مراسم پرازدحام عروسى و ختم به شيوع كرونا 
در شهرستان تويسركان دامن زد و در چند ماه نخست 
ســال 99 ميزان رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى به ويژه 
استفاده از ماســك در اماكن عمومى در حد باال و قابل 

قبولى نبود.
در چنين حالتى احســاس مى شد كه ستاد مديريت 
كروناى شهرســتان تويسركان مى بايســت با قاطعيت 
و رفتارهــاى بازدارنــده قانونــى از زيــر پا گذاشــتن 

شيوه نامه هاى بهداشــتى توسط برخى اصناف و بخشى 
از مردم جلوگيرى مى كرد، اما اين قاطعيت گاهى خيلى 

دير مشاهده مى شد.
شهرســتان تويســركان تا چند روز پيش و قبل از 
بهره بردارى از بيمارســتان شهيدســليمانى تنها از يك 
بيمارستان برخوردار بود كه چندين ماه از يك سال اخير 
از تعداد قابل توجهى از بيماران كرونايى و مشــكوك به 

كرونا پر و خالى شد.
تويسركان در پاييز سال 99 به نوعى در زمينه توقف 
در وضعيت قرمز كرونايى ركورد شهرســتان هاى استان 
همدان را شكست در حالى كه انتظار مى رود اين رويه با 
توجه به قرار گرفتن كنونى تويسركان در شرايط نارنجى 

دوباره تكرار نشود.
اين نقادى و يادآورى برخى كاســتى ها در 
ســتاد مديريت كروناى شهرستان تويسركان 
در حالى مطرح مى شــود كه بــدون ترديد از 
زحمــات و تالش هاى شــبانه روزى بســيارى 
از دســتگاه هاى اجرايى مرتبــط مانند مركز و 
شبكه بهداشــت ودرمان، اداره صنعت، معدن و 
تجارت و نيروهاى نظارتــى فرماندارى و كادر 
درمان به راحتى نمى تــوان عبور كرد، اما بايد 
اين حقيقــت را بپذيريم كه كرونا يك ويروس 
مرموز و پيچيده با سرعت باالى انتشار است كه 
برخى كوتاهى هاى كم و ناخواسته نيز مى تواند 

به انتقال فراگير و سريع آن كمك كند.

شهرستان تويسركان با برخوردارى از 
پيشــينه درخشان تاريخى، فرهنگى و تمدنى، 
اكنون نيازمند استمرار تالش هاى اثربخش براى 
دستيابى بيشتر به توسعه متوازن و فراگير است.

شهرستان تويسركان از مزيت هاى ويژه اى در 
حوزه هاى متنوع گردشگرى، منابع طبيعى بكر و 
مسحوركننده، جاذبه هاى تاريخى و فرهنگى، 
توليد انواع صنايع دستى به ويژه مبل ومنبت و 

محصوالت مختلف باغى و كشاورزى برخوردار است و در 
عين حال پايتخت گردو، طالى سبز ايران زمين است.

اگرچه در ســال هاى گذشــته و با فعاليت مسئوالن 
مختلف تالش هايى براى شتاب بخشــى به روند توســعه 
پايدار در شهرستان تويسركان صورت گرفت اما به اذعان 
كارشناســان، بخش قابل توجهى از مردم و حتى برخى 
مسئوالن، تويسركان آنگونه كه بايد به سهم خود از توسعه 

پايدار و همه جانبه نرسيده است.
در چند ســال اخير اما تحركات اجرايى اميدبخش و 
اثرگذارى در حوزه هاى مختلــف صورت گرفت كه روند 
حركت تويسركان، بهشت غرب ايران زمين به سوى توسعه 

فراگير را شتاب بخشيد.
بهره بردارى نهايى از سدسرابى، ساخت و بهره بردارى 
از بيمارســتان 154 تختخوابى شهيدســليمانى و ايجاد 
بزرگتريــن زنجيره توليــد نهال گواهى شــده گردوى 
خاورميانه در روســتاى مرادآبــاد از مهمترين طرح هاى 
عمرانى به شــمار مى روند كه در ســال هاى اخير به ثمر 

نشستند.
عالوه بر اين شهرستان تويسركان عالوه بر شركت بزرگ 
و موفق توليد داروى فاران شيمى از فعاليت 2 شركت ديگر 
داروسازى با عنوان هاى هگمتان دارو و تدبيردارو در كنار 
شركت توليد تجهيزات پزشكى الوندشيمى برخوردار شد 

و اكنون يكــى از قطب هاى توليد دارو در غرب كشــور 
محسوب مى شود.

اميدها براى دســتيابى تويسركان به توسعه متوازن و 
فراگير وقتى بيشتر مى شود كه به اين نكات توجه كنيم 
كه راه هاى شــريانى تويسركان به كنگاور و تويسركان به 
جوكار در چند سال اخير در بخش قابل توجهى از مسافت 
خود 4 بانده شده، سدخرمرود به عنوان يك طرح عظيم 
عمرانى در دست اجراست و تويسركان در آينده اى نزديك 
در روستاى باباكمال خود از خدمات رسانى ايستگاه قطار 

استفاده مى كند.
همچنين توسعه چشمگير و هدفمند واحدهاى كشت 
گلخانه اى و نوسازى و بهسازى 32 خانه بهداشت روستايى 
و مركز جامع سالمت در قالب طرح تحول نظام سالمت نيز 
در حالى صورت گرفته كه برخى واحدهاى توليدى بزرگ 
و اثربخش در حوزه توليدات صنعتى تويســركان مانند 
مهان كاغذ به عنوان دوميــن كارخانه بزرگ توليد كاغذ 
پشت ســفيد در كشور، مراحل نهايى را براى آغاز فعاليت 

خود طى مى كند.
شهرستان تويسركان همچنين با برخوردارى از بيش 
از 4 هزار و 500 كارگاه توليد صنايع مبل ومنبت و 8 هزار 
شــاغل در اين حوزه، موفق به دريافت عناوين شهر ملى 
منبت گلريز، نشان جغرافيايى مبل ومنبت و دريافت عنوان 

روســتاى ملى منبت گلريز به واسطه توليدات 
روستاى اشترمل شده است.

با ايــن اوصاف اگرچه بــه داليل مختلفى 
همچون قرار نداشــتن بودجه عمرانى كشــور 
در شرايط مطلوب در ســال هاى اخير، اجراى 
طرح هاى عمرانى بزرگ مانند بيمارستان 154 
تختخوابى شهيدسليمانى، ســد خرمرود و 4 
خطه كردن راه هاى شريانى تويسركان با كندى 
در روند پيشرفت خود مواجه شدند، اما بدون ترديد صورت 
گرفتن تحركات اجرايى كه نتيجه بخش مى شوند از ركود 

در زمينه امور اجرايى بسيار بهتر است.
اين در حالى اســت كه با وجود برخى پيشرفت هاى 
خــوب و اميدبخش در روند توســعه تويســركان، اين 
شهرســتان همچنان از مناطق كمتر برخوردار كشور به 
حساب مى آيد و كمبود فرصت هاى شغلى و مهاجرفرستى 

از مهمترين مشكالت آن به شمار مى روند.
مردم تويسركان مصرانه خواستار تجهيز كامل و تأمين 
پزشــكان و كادردرمان متخصص براى بيمارســتان تازه 
افتتاح شده شهيدســليمانى و عدم توقف خدمات رسانى 
بيمارستان ولى عصر(عج) به عنوان نخستين بيمارستان 

شهرستان هستند.
همچنين ســامان دهى و تعريض جاده تويسركان به 
همدان از مســير گنجنامه نيز يكــى ديگر از مهمترين 
مطالبات مردم تويســركان است كه عالوه  بر كوتاه كردن 
بخش قابل توجهى از زمان و مسافت سفر به مركز استان 
با توجه به طبيعت بكر و جذاب و آثار تاريخى قرار گرفته 
در اين مســير و بهره بردارى از سدخرمرود در سال هاى 
آتى از پيوســت گردشگرى نيز برخوردار است و زمينه را 
براى پويايى حوزه گردشگرى و اقتصاد شهرستان فراهم 

مى كند.

تویسرکان نیازمند توسعه 
متوازن و فراگیر است

وحيد الوندى
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رئيس اداره ورزش وجوانان خبر داد

فعالیت ٣٨ ھیأت ورزشی
در تویسرکان
3 هزارو400 ورزشكار سازمان يافته فعالند

  در حال حاضر 38 هيأت ورزشــى در شهرستان وجود دارد كه از اين تعداد 
22 هيأت به صورت فعال در مسابقات و برنامه هاى ورزشى مرتبط شركت مى كنند.

رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان تويسركان گفت: از تعداد 38 هيأت ورزشى 
در 20 هيأت مختص  بانوان فعال اســت. همچنين در سركان و فرسفج نيز هر كدام 

به تفكيك  5 هيأت ورزشى فعال هستند.
محســن شايســته با تأكيدبر اينكه در شهرســتان  3400 ورزشكار سازمان يافته 
وجوددارد، افزود: ورزشــكاران تويسركان  در برخى رشته ها در سطح استانى، ملى و 

بين المللى موفق به كسب مقام شده اند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
وى تشــكيل اتاق فكر در حــوزه ورزش، پيگيرى اختصــاص مكانى براى ورزش 
شطرنج، راه اندازى ورزش شنا و افزايش سهم ورزش بانوان را از مهمترين برنامه هاى 

در دست اقدام اداره ورزش وجوانان اين شهرستان برشمرد.
شايسته گفت:  6سمن داراى اعتبارنامه در شهرستان فعال است و 4 سمن نيز در 

مرحله تأييد اسم و دريافت اعتبارنامه هستند.
وى تأكيد كرد: با توجه به جمعيت قشر جوان شهرستان، سمن هاى جوانان با رشد 
بســيار خوبى روبه رو هستند در طرح هر روســتا يك سمن 12 روستا اعالم آمادگى 

كردند و پاى كار آمدند.
شايسته گفت: با ايجاد سمن در هر روستا شاهد رشد قابل توجهى در حوزه فعاليت 

سازمان هاى مردم نهاد در امور جوانان خواهيم بود.
وى تعيين هدف، يافتن و ســاختن راه وصول به آن، تصميم گيرى در مورد اينكه 
چه كارهايى بايد انجام گيرد و برنامه ريزى براى انجام فعاليت هاى ماندگار را از جمله 

مهمترين اهداف خود برشمرد.

"كوبرى" بام استان شد
شايســته يكى از اقدامات مهم اداره ورزش وجوانان در راستاى انجام فعاليت هاى 
ماندگار را ثبت قله كوبرى  با تالش مجموعه مســئوالن شهرستان و پيگيرى مستمر 
دكتر مفتح با ارتفاع 3586 مترمربع به عنوان بام استان دانست كه در راستاى جذب 
كوهنوردان براى صعود به اين قله و بحث رونق گردشگرى مى تواند تأثير چشمگيرى 

داشته باشد.
وى بيان كرد: تابلوى تفسير مسير هم در ابتداى مسير قله  نصب مى شود.

تفاهم با دانشگاه آزاد براى اسكان كوهنوردان
شايسته گفت: براى اســكان كوهنوردان با دانشگاه آزاد تفاهم نامه اى بسته شده 
اســت كه از ظرفيت خوابگاه هايش استفاده شــود. همچنين در تالش هستيم كه از 
ظرفيــت خانه هاى بوم گردى براى تحقق اين مهم اســتفاده كنيم. به منظور جذب 
گردشــگر و براى اسكان كوهنوردان با دانشگاه آزاد تفاهم نامه اى بسته شده است كه 
خانه هاى بوم گردى در اين منطقه احداث شود. با احداث اين خانه ها ظرفيتى  بالغ بر  

1000 نفر مى توانند اسكان كنند.
وى بيــان كرد: على رغم اينكه كرونا بســيارى از برنامه ها را تحت تأثير قرار داده و 
به دنبال آن ســالن هاى ورزشى تعطيل شدند، اما ســعى كرديم با اجراى برنامه ها و 
مســابقات ورزشى، ورزش را به خانه هاى شهروندان ببريم. در همين راستا 18 برنامه 

بالغ بر 12 رشته ورزشى به صورت  مجازى برگزار شد.
رئيس اداره ورزش و جوانان افزود: به مناسبت روز تويسركان به مدت 20 روز  به 
صورت آنالين برنامه ها اجرا شد كه هر روز بالغ بر 60 نفر در اين برنامه شركت كرده 

و به صورت روزانه جايزه دريافت مى كردند.
شايســته گفت: به مناســبت هفته دفاع مقدس ، هفته دولت و هفته تربيت بدنى  
به صورت ويژه به مناســبت گراميداشت ياد و خاطره آيت ا... مفتح برنامه هاى متنوع 
ورزشــى در قالب رشته هاى تكواندو، بدنسازى، آمادگى جسمانى ، تيراندازى ، كاراته، 
شــطرنج، بوكس، روپايــى فوتبال، طناب زنى و... با عنوان پويــش ورزش در خانه  و 
ورزش پيشكسوتان در سطح شهرستان اجرا و اين برنامه ها به صورت كليپ آماده به 

گروه هاى مختلف ارسال شد.
وى افزود: ســايت صخره نوردى با نام زنده ياد ابوالقاسم آرايافر در فضاى باز افتتاح 

شد كه از 17 مسير شناسايى شده 12 مسير آن بازگشايى شده است.
شايســته در ادامه به گــزارش عملكرد 9 ماهه اداره ورزش وجوانان شهرســتان 
تويســركان پرداخت و گفت:  درســال جارى  بالغ بر 210  برنامه فرهنگى، ورزشى 
برگزار كرده ايم به طورى كه  400ماســك رايگان توسط سازمان هاى مردم نهاد در 
بيــن عموم مردم و بســته هاى غذايى بين نيازمندان توزيع شــد و همچنين بيش 
از 300 بازديد از اماكن ورزشــى دولتى و خصوصى در راســتاى بررســى رعايت 
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پروتكل هاى بهداشــتى انجام شــده است. به مناســبت هفته هاى وحدت، بسيج و 
ازدواج هم بالغ بر 18 برنامه فرهنگى به صورت مجازى اجرا و به 64 شــركت كننده 

جوايزى اهدا شد.
وى  به عقد تفاهم نامه با ادارات مختلف به منظور افزايش روحيه ورزشــكارى بين 
مردم اشاره كرد و افزود: يكى از اين تفاهم نامه ها با شهردارى در راستاى ايجاد جاده 
سالمت در بلوار ابن ســينا واقع در انتهاى شهرك نيروى انتظامى بسته شده است.7 
تفاهم نامه هم با ادارات نيروى انتظامى، ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى، 
آموزش وپرورش، جمعيت هالل احمر، شــهردارى، اورژانس و فوريت هاى پزشــكى و 
دانشگاه آزاد اسالمى بسته ايم. اين مهم در راستاى توسعه ورزش، استعداديابى، ايجاد 
امنيت براى مسابقات وزشى، تأمين نيروى بهيار، تبديل خوابگاه هاى دانشجويى براى 

ميزبانى و اسكان  ورزشكاران و... انجام شده است.
شايسته با اشــاره به افتخارات كسب شده توسط ورزشــكاران تويسركانى گفت: 
بانوى ورزشكار تويســركانى ريحانه آينه وند در مسابقات آنالين دووميدانى موفق به 
كســب مدال طال شــد. همچنين تيم هاى كبدى در ليگ يك كشور، سپك تاكرا در 
رده جوانان در ليگ برتر و تيم گلبال در ليگ يك كشورى هستند. ورزش تويسركان  
در رشــته هاى گلبال نابينايان و كم بينايان، سپك تاكرا، كبدى، جودو، (براى تونيك) 
روســتايى، بومى محلى، رزمى، بسكتبال بانوان، سه گانه ، باستانى و كشتى در سطح 

كشور مدال آور است.
سالن وزنه بردارى آماده استفاده است

وى بــه برنامه هاى 

اجراشده در در دهه فجر سال جارى به اجراى   30 برنامه فرهنگى ورزشى اشاره كرد 
و افزود: اين برنامه ها در قالب ورزش روستايى، ورزش در خانه، مسابقات طناب كشى، 
جام فوتبال و واليبال در ســيد شهاب و المين، برگزارى مسابقات تيراندازى با كمان 
نيروهاى مســلح، برگزارى مسابقات فوتسال دســته جات آزاد نوجوانان و نونهاالن، 

ايستگاه استكبارستيزى، غبارروبى گلزار شهدا و... برگزار و انجام  شد.
شايســته گفت: با پيگيرى هاى مســتمر و با كمك خيريــن و هيأت وزنه بردارى 
استان، خانه وزنه بردارى شهرستان تويسركان  كه بيش از 3 سال بدون استفاده بود، 

تعمير، تجهيز و از دهه فجر در اختيار ورزشكاران قرار گرفت.
وى به افتتاح نهمين خانه روســتايى در روســتاى اشترمل در ايام  دهه فجر 
اشــاره كرد و گفت: در 9ماهه سال جارى  857 مورد تسهيالت ازدواج به مبلغ 
463 ميليارد و 500 ميليون ريال پرداخت شــده اســت كه از نظر مبلغ بالغ بر 
82 درصد و از نظر تعداد 9 درصد نســبت به مدت مشــابه سال گذشته افزايش 

است. يافته 
رئيس اداره ورزش وجوانان بيان كرد:  5پروژه ملى، ورزشــى شامل سالن باستانى، 
خوابگاه ورزشــى، زمين چمن مصنوعى مختص بانوان مينى فوتبال در فرســفج در 
حال انجام شــده است كه زمين چمن فرسفج 65 درصد، خوابگاه ورزشى 45 درصد 
ومجموعه بانوان 90 درصد پيشــرفت فيزيكى دارند. 3 پروژه اســتانى سالن رزمى،  
زمين چمن مصنوعى سركان، سالن الميان در دست اقدام است كه سالن الميان 99 
درصد، زمين چمن ســركان 70 درصد پيشــرفت و سالن رزمى 95 درصد پيشرفت 

فيزيكى دارد.
ســرانه ورزشى در شهرستان79,24 ســانتيمتر است كه 
ســالن هاى  به  مربوط  ســانتيمتر   56
روبــاز و23,24 ســانتيمتر مربوط به 

سالن هاى سرپوشيده است.

اهداء جوايز مسابقات مجازى

افتتاح سايت صخره نوردى زنده ياد آريافر

من
ك س

تا ي
وس
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خانه ورزش روستاى اشترمل

سالن وزنه بردارى
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رئيس تبليغات اسالمى تويسركان:

روحانیون مستقر در روستا ھا 2برابر شد
  افزايش تعداد روحانى هاى مستقر در روستا هاى شهرستان يكى از مهمترين 
و ســخت ترين اقدامات ما در يك سال اخير بوده است. همچنين كمك جوانان نخبه 
فرهنگى در حل مشكالت شهرى از طريق كارگروه هيأت انديشه ورز انجام شده است.

مدير اداره تبليغات اســالمى شهرستان تويسركان با بيان اينكه از سال 92 تا 97 
مبلــغ بين المللى در آمريكاى التين بــوده كه در حال حاضر به صورت مجازى بحث 

تبليغى را در آمريكاى التين ادامه مى دهد، گفت: حدود يك سال 
اســت كه به عنوان مدير اداره تبليغات اسالمى تويسركان انجام 

وظيفه مى كنم. 
حجت االسالم و المســلمين ناصر حسنى در رابطه با مهمترين 
اقدامات خود در منصب مديريت اداره تبليغات اسالمى شهرستان 
تويســركان در يك ســال اخير، بيان كرد: يكى از اقدامات مهم و 
به زعمى ســخت ما در يك سال اخير در شهرستان اين است كه 
در راستاى تمدن ســازى نوين اسالمى، بحث استقرار روحانى در 
روســتا هاى شهرستان را داشتيم. تا يك سال قبل در بين بيش از 
101 يا 106 روستا (در تعداد روستا هاى مذكور بين 101 و 106 

شبه وجود دارد) كًال 6 روستا روحانى مستقر و ثابت داشته ايم. 
وى در ادامه افزود: اما در يك ســال گذشــته با كمك شوراى 
تبليغ اســالمى شهرستان تويســركان، به حمدا... موفق شده ايم 
كه در 8 روســتاى ديگر روحانى مستقر كنيم، كه در حال حاضر 
در مجموع 14 روســتاى شهرســتان از  نعمت روحانى برخوردار 

هستند. 
مدير اداره تبليغات اسالمى شهرستان تويسركان همچنين در 
ادامه بيان كرد: اكنون نيز در حال رايزنى هستيم تا در روستا هاى 
مختلف، خانه هاى اســتيجارى و يا منازلى كه بالاستفاده هستند 

را به كمك خيرين تأمين و تجهيز كرده و اين روســتا ها كه ظرفيت الزم را دارند را 
روحانى مستقر كنيم. 

حجت االســالم و المسلمين حســنى در بخش ديگرى از سخنان خود در رابطه با 
درگيرى كشور با ويروس منحوس كرونا در يك سال اخير گفت: در يك سال گذشته 
كه مصادف با شــيوع ويروس كرونا در كشور شده  و سختى كار ما را دوچندان كرده 

است، تالش كرده ايم كه برنامه هاى مان را به صورت مجازى و متنوع انجام دهيم. 
وى در ادامه افزود: مســابقات مختلف كتابخوانى برگزار كرديم از جمله مســابقه 
كتابخوانى مكتب شهيد سردار حاج قاسم سليمانى  كه از شهرستان 

و يا حتى استان هاى ديگر شركت كننده داشتيم.
مدير اداره تبليغات اســالمى تويســركان گفت: در ايام مباركه 
دهه فجر مســابقه كتابخوانى بيانيــه گام دوم انقالب را نيز برگزار 
كرديم كه با رســانه اى شدن آن از عزيزان عالقه مند خواستيم كه 
پاسخنامه هاى الكترونيكى (فايل هاى PDF ) را پاسخ داده و براى 

ما ارسال كنند. 
 حجت االسالم و المسلمين حسنى در رابطه با اقدامات اخير اين 
اداره در ايام دهه فجر و والدت حضرت زهرا (س) و روز زن، افزود: 
در ايام دهه فجر 11 مسجد را به عنوان فجرفاطمى انتخاب كرديم 
كه هر شب در يك مسجد با حضور امام جمعه محترم، دوستان ما 
در شــهردارى، اوقاف و ســاير فعاالن فرهنگى و ارگان هاى ديگر، 

مراسم هاى جشن را برگزار كرديم. 
وى در ادامــه گفت: در اين مراســم ها برنامه هاى مختلفى اجرا 
شد، به طور مثال به دخترخانم هاى بين 6 تا 12 ساله كه اسم شان 
فاطمه، زهرا و يا از القاب مباركه حضرت زهرا(س) اســت، به قيد 
قرعه كشــى هدايايى تقديم كرديم و همچنين گروه هاى سرودى 
كه با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در مراسم هاى مان  برنامه اجرا 

كردند. 
مدير اداره تبليغات اســالمى تويســركان در بخش ديگرى از صحبت هاى خود به 
تشــريح برنامه هاى آتى اين اداره پرداخت و بيان كرد: برنامه بعدى ما كه از اهميت 

كارگروه قرآنى، 
كارگروه تئاتر 

مذهبى متناسب 
با ايام، كارگروه 
بانوان، كارگروه 

دانشجويان و 
دانش آموزان، 

كارگروه روحانيون 
از ديگر اقدامات ما 

بوده است.
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بااليــى براى مان برخوردار بــوده و در حال تكميل آن 
هستيم، بحث تشكيل كارگروه هاى مختلف است. يكى 
از كارگروه هاى ما هيأت انديشــه ورز شهرستان است. 
كه ما بــا جوانان فعال و نخبه   فكــرى و فرهنگى هر 
ماه  جلساتى برگزار كرده و به بررسى مشكالت شهرى 

مى پردازيم. 
مدير اداره تبليغات اســالمى تويسركان افزود: اين 
دوستان براى حل مشــكالت مطرح شده در جلسات، 
طرح هايــى ارائه مى دهند كه بنده معموالً در شــوراى 
فرهنگ عمومى مطــرح كرده و ســعى مى كنيم اين 
طرح ها بــه كمك فرمانــدارى و امــام جمعه محترم 

شهرستان، جامه عمل بپوشاند. 
وى همچنين گفت: كارگــروه قرآنى، كارگروه تئاتر 
مذهبى متناســب با ايــام، كارگروه بانــوان، كارگروه 
دانشــجويان و دانش آمــوزان، كارگــروه روحانيــون و 
كارگروه هاى مختلف ديگر از ديگر اقدامات ما بوده است. 

مدير اداره تبليغات اسالمى شهرستان تويسركان در 
توضيــح برنامه هاى  پويش ها و كمك هاى مومنانه اين 
اداره در يك  سال اخير افزود: بخشش اجاره بها كه خدا 
را شــكر در اين زمينه بسيارى از خيرين كمك كرده و 
اجاره بها ها را تخفيف داده و يا حتى بخشــيدند، پويش 
بيرق (پرچم) داشــتيم كه در ماه محرم، عيد غديرخم، 
ايام شــهادت حضرت زهرا (س) و ... كه تالش كرديم 
كه در هر خانه يك بيرق و يا پرچم نصب شود و پويش 
دعاى 7 صحيفه سجاديه از مساجد از ديگر اقدامات ما 

بوده است. 
وى همچنين گفت: هيأت هاى مذهبى ما كمك هاى 
مومنانه بســيار خوبى داشــتند كه به حمدا... با وجود 
جمعيت نه چندان زياد شهرستان، بيش از 10 ميليارد 
تومــان كمك مومنانه توســط مــردم و خيرين عزيز 
جمع آورى شــد، و هيأت هاى مذهبى ما كه با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى مراســم هاى خوبى را در ايام 

محرم برگزار كردند.
مدير اداره تبليغات اســالمى شهرستان تويسركان 
افــزود: كانــون مداحان مــا گرده همايى هــاى خوبى 
داشــتند، خود ما برنامه تقويت بنيــه علمى مداحان 
را داريــم، موسســات و كانون هاى قرآنــى ما كه در 
حــال حاضر پيگيــر حفظ و مفاهيم فجــر و برگزارى 
مسابقات آن هســتند و برگزارى ختم صلوات در ايام 
سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى، شهيد فخرى زاده، 
رحلت عالمه مصباح يزدى و ديگر مناســبت ها از ديگر 

برنامه هاى اقدام شده هستند. 
حجت االسالم و المســلمين حسنى در پايان با بيان 
اينكه كانون ها و موسسات قرآنى مجالس ختم صلوات 
و زيارت عاشــورا را به صورت مجازى برگزار مى كنند، 
گفت: به لطف خدا برنامه هاى خوبى پيش رو داريم كه 
به موقع و در يك فرصت مناسب آن ها را نيز رسانه اى 

خواهيم كرد. 
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 در راســتاى اجراى نيات واقفين خيرانديش از ابتداى سال تاكنون بيش از 25 
ميليون تومان در مدارس علوم دينى هزينه شــده اســت. در راســتاى اجراى نيات در 
حوزه هاى مختلف شامل حوزه مذهبى 185 ميليون تومان، مساجد 77 ميليون تومان، 
امورخيريه 130 ميليون تومان ، نيات اجتماعى 11 ميليون تومان و نيات مرتبط با بقاع 

متبركه 27 ميليون تومان هزينه انجام شد.
رئيس اداره اوقاف وامور خيريه شهرســتان تويســركان با اشاره به هزينه مبلغ 300 
ميليون تومان به منظور حفظ و نگهدارى از موقوفات گفت: اعتبار 135 ميليون تومان 
از درآمد بقاع  متبركه در سرفصل هاى عمرانى، فرهنگى و مديريتى «هزينه هاى جارى 

بقعه» در سال جارى هزينه شده است.
 مهــدى  محمدظاهرى به جزئيات هزينه كرد عوائــد موقوفات پرداخت و بيان كرد: 
530 بسته معيشتى با صرف مبلغ 210 ميليون تومان از محل موقوفات از ابتداى سال 
تاكنون بين خانواده هاى نيازمند شناسايى و به ويژه در روستاهاى شهرستان توزيع شد.

وى به توزيع 78 بسته لوازم التحرير بين دانش آموزان بى بضاعت با صرف 15 ميليون 
تومان و هزينه 52 ميليون تومان به منظور خريد سيستم صوتى مسجد زرهان از محل 
موقوفات خبر داد و گفت: در 7 ماه امســال با هزينه حدود 25 ميليون تومان از نيات 

واقفين نان براى فقرا تهيه كرديم.
ظاهرى با اشــاره به برگزارى مســابقات حفظ 5 جز قرآن كريــم با حضور 20 نفر 
شركت كننده يادآور شد: شركت كنندگانى كه در اين رقابت 70 درصد از امتياز آزمون 

را كسب كردند، نفرى 500 هزار تومان هديه به اين افراد داده شد.
رئيس اداره اوقاف وامورخيريه شهرســتان تويسركان از تشكيل «شوراى خيريه» در 
شهرستان با هدف جذب كمك هاى مردمى و خيران طبق دستورالعمل سازمان اوقاف 

خبر داد و گفت: اين شورا براى 6 نوعروس جهيزيه تهيه كرده است.
وى از ديگر اقدامات انجام شــده طى امســال به اخذ 27 مورد اســناد مالكيت، 
تمديد 172 سند اجاره اى منقضى شده موقوفات، تنظيم 4 مورد سند و 170 مورد 
پاسخ استعالمات اشاره كرد و گفت: 125 موقوفه درآمدزا «منفعتى» در شهرستان 

تويسركان وجود دارد.
محمدظاهرى با اشــاره به تحويل 2 وقف نامه در ســال جارى به اوقاف، تأكيد كرد: 
مردم نيكوكار و خير شهرســتان نيات خود را در حوزه هاى مختلف با توجه به نيازهاى 

ضرورى روز مردم وقف كنند. 
رئيس اداره اوقاف وامورخيريه شهرســتان تويسركان گفت: 3 نفر از خواهران 
تويســركان در چهل وســومين دوره مســابقات قرآن كريم مرحله اســتانى در 
ســال جارى حائز مقام برتر در رشــته هاى دعاخوانى، قرائت و حفظ كل قرآن را 

از آن خود كردند.

 ويزيت رايگان 180 نفر از نيازمندان تويسركان.
وى از ويزيت 180 نيازمند توسط تيم اعزامى بسيج جامعه پزشكى بيمارستان بعثت 
همدان در تويسركان خبر داد و گفت: هزينه دارو و آزمايش اين بيماران از محل عوايد 

موقوفات مرتبط پرداخت شد. 
محمدظاهــرى از اجراى طرح ويزيت رايگان با همكارى بســيج جامعه پزشــكى 
بيمارستان بعثت همدان در حسينيه مسجداميرالمومنين(ع) محله زرهان به مناسبت 
ميالد حضرت فاطمه(س) خبر داد و بيان كرد: 180 نفر نيازمند تويســركانى توسط 8 
پزشــك متخصص مغزواعصاب، ارتوپد، اطفال، گوش و حلق بينى، فك وصورت، زنان و 

مامايى ويزيت شدند.
وى بــا تقدير از زحمات هيأت امناى مســجد اميرالمومنين(ع) افزود: هزينه دارو و 
آزمايشات بيماران ويزيت شده توسط تيم بسيج جامعه پزشكى از محل عوايد موقوفات 

مرتبط در شهرستان تويسركان پرداخت شد.
رئيس اداره اوقاف وامورخيريه تويسركان با اشاره به غبارروبى گلزار شهدا با همراهى 
پزشــكان و كادر درمان اعزامى بســيج جامعه پزشكى بيمارستان بعثت همدان گفت: 
ويژه برنامــه محفل انس قرآن به مناســبت بزرگداشــت پيروزى انقالب اســالمى در 
مسجدجامع با سخنرانى حجت االسالم حسينى يمين با موضوع واليت و منزلت حضرت 

رئيس اداره اوقاف و امورخيريه:
از اطعام نیازمندان تا تھیه کمک جھیزیه

در سایه شھیدسلیمانی
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فاطمه(س) برگزار شد.
وى از تجليل خادمان و فعاالن قرآنى دارنده فعاليت هاى شــاخص به مناسبت دهه 
مبارك فجر انجام شــد و افزود: ويژه برنامه «جشن انقالب» و «محفل انس با قرآن» در 
روستاى اشترمل با تجليل از بيش از 30 نفر از حافظان و فعاالن قرآنى با همكارى خانه 

قرآن اين روستا با حضور آقاى حسنى و اميرى برگزار شد.
ظاهرى بيان كرد: برنامه جشــن انقالب در قالب طرح «10 شــب در 10 مسجد» 
همزمان با نمازمغرب و عشا با همكارى اوقاف، تبليغات اسالمى، شهردارى و هيأت امناى 

مساجد با رعايت پروتكل هاى بهداشتى همزمان با آغاز دهه مبارك فجر برگزار شد.
وى غبارروبــى بقعه امامزاده ناصــر(ع) در هفته آتى، برگزارى مســابقه كتابخوانى 
«زندگينامه شــهيد احمدعلى نَيرى»، تكريم و تجليل 4 خانواده شهيد، آذين بندى و 
فضاسازى بقاع متبركه به مناسبت بزرگداشت سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و ميالد 
كوثر را برخى از برنامه هاى ديگر اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان تويسركان برشمرد 

كه برگزار شده است.

 اجراى سوگواره ياس نبوى
در 7 بقعه تويسركان

رئيس اداره اوقاف وامور خيريه گفت: 7 بقعه و مسجد تويسركان در قالب ويژه برنامه 
سوگواره ياس نبوى ميزبان عزاداران و سوگواران شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بود.

محمدظاهرى بيان كرد: سازمان اوقاف طبق روال هرساله ويژه برنامه سوگواره ياس 
نبوى را با هدف تكريم و بزرگداشت مقام و منزلت حضرت زهرا (س)، برگزارى پرشور 
عزادارى اين بانوى بزرگ و ايجاد يك حماســه جريان ســاز و لبيك به نداى حمايت از 

واليت حضرت زهرا(س)را برگزار كرد.
وى با اشــاره به اينكه اداره اوقاف تويســركان نيز در بقــاع داراى ظرفيت در قالب 
ويژه برنامه ســوگواره ياس نبــوى برنامه هاى خــاص عزادارى و ســوگوارى حضرت 
فاطمه(س) را برگزار كرد و افزود: ويژه برنامه سوگواره ياس نبوى در امامزاده  محمد(ع) 
شأن آباد، مسجد امام حســن مجتبى(ع)، امامزاده باباپيرعلى فرسفج، امامزاده حضرت 
على اصغر(ع) والشــجرد، امامزاده زيد(ع) شهرك شاهزيد، امامزاده ابراهيم(ع) سرابى و 
مسجد حضرت ابوالفضل(ع) به مناسبت شهادت بزرگ بانوى اسالم حضرت فاطمه(س) 

برگزار شد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه تويســركان با اشاره به برگزارى سوگواره ياس 
نبوى در امامزاده محمد(ع) شــأن آباد روز چهارشــنبه ســالروز شهادت حضرت 
زهرا(س) با سخنرانى حجت االسالم آيت-ا... كرمى از روحانيون مستقر با حضور 

همه اهالى روستا و مهيمانان و زائران بيان كرد: افراد حاضر در برنامه با كمك 
و همراهى خيران نيك انديش پذيرايى شدند.

رئيس اداره اوقاف  و امور خيريه تويسركان از برگزارى برنامه 
رهروان ياس نبوى براى خواهران در امامزاده روستاى والشجرد 
خبــر داد و بيــان كرد: همايش رهروان يــاس نبوى در حوزه 

علميه خواهران كوثر به مناسبت شهادت 
حضرت زهرا(س) با اجراى برنامه 

خطبه خوانى و مرثيه خوانى 
با  بانــوان  عمــوم  براى 

اداره  همكارى 
ف  قــا و ا
امــور  و 
يــه  خير

م  نجــا ا
شد.

ى  و
با اشــاره به 

اجراى ســوگواره ياس نبوى در امامزاده زيد(ع) شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) 
گفت: ايســتگاه صلواتــى در امامزاده محمد(ع) شــأن آباد و فضاســازى بقاع متبركه 

شهرستان به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) انجام شده است.

 530 بسته معيشتى بين نيازمندان تويسركان توزيع شد
محمدظاهرى با اشــاره به توزيع بسته معيشتى در 4 مرحله در قالب طرح «كمك 
مومنانه و شــهيد سليمانى» از ابتداى سال تاكنون در شهرستان گفت: مرحله اول 80 
بسته معيشتى در ماه مبارك رمضان و مرحله دوم 140 بسته معيشتى به مناسبت دهه 
وقف با صرف 96 ميليون تومان و مرحله ســوم 110 بسته با صرف 33 ميليون تومان 

بين افراد نيازمند و آسيب ديده هاى از كرونا توزيع شد. 
وى از تهيه و توزيع 200 بسته معيشتى با صرف مبلغ 81 ميليون تومان در روزهاى 
اخير در سطح شهرستان تويسركان خبر داد و گفت: 9 گوسفند به منظور تأمين گوشت 

بخشى از اين بسته هاى معيشتى ذبح شد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه محتواى بسته هاى معيشتى را شامل گوشت، برنج، 
ماكارونى و روغن دانست و بيان كرد: بسته هاى معيشتى توسط شوراى خيريه و مراكز 
افق بقاع متبركه اداره اوقاف شهرستان تويسركان بين نيازمندان و آسيب ديدگان كرونا 

توزيع شد. 
وى منابع مالى تأمين بسته هاى معيشتى را از محل نيات واقفين اعالم كرد و افزود: 
تهيه و توزيع بسته هاى معيشتى در قالب طرح هاى كمك مومنانه و شهيد سليمانى با 

هدف اجراى امينانه واقفين صورت گرفت. 
محمدظاهرى با بيان اينكه با توجه به شرايط ايجاد شده به خاطر شيوع ويروس كرونا 
اجراى روضه خوانى، تعزيه  و عزادارى ائمه اطهار(ع) مهيا نيســت يادآور شد: برهمين 
اســاس نيات خيرات و روضه خوانى كه متعلق به تعدادى از موقوفات در شهرســتان 
مى شود، با اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خيريه در قالب بسته هاى معيشتى اجرا شد. 

 پروژه سرمايه گذارى در حال اجرا
بــه لطف خــدا عمليــات اجرايــى نصب  

و راه انــدازى نيــروگاه برق خورشــيدى 
20 كيلوواتــى متصــل به شــبكه در بام 
مسجدجامع شهرستان تويسركان از محل 
تأمين مالى وام ســازمان در مراحل عقد 
قرارداد خريد تضمينى و مناقصه شده 

است.
با توجه به تأثيرگــذارى مجموعه 
برنامه هاى تبليغى و ترويجى فرهنگ 
وقــف در ســطح جامعــه و افزايش 
ميــزان گرايش و عالقــه ى مردم به 
مشــاركت در اين ســنت حســنه ى 
الهى، يكــى از ضرورت هاى پيش رو، 
در  مشاركت  روش هاى  تســهيل 
بسترسازى  و  وقف 
گســترش  براى 

مشاركت 
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شأن آباد، مسجد امام حســن مجتبى(ع)، امامزاده باباپيرعلى فرسفج، امامزاده حضرت 
على اصغر(ع) والشــجرد، امامزاده زيد(ع) شهرك شاهزيد، امامزاده ابراهيم(ع) سرابى و 
مسجد حضرت ابوالفضل(ع) به مناسبت شهادت بزرگ بانوى اسالم حضرت فاطمه(س) 

برگزار شد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه تويســركان با اشاره به برگزارى سوگواره ياس 
نبوى در امامزاده محمد(ع) شــأن آباد روز چهارشــنبه ســالروز شهادت حضرت 
زهرا(س) با سخنرانى حجت االسالم آيت-ا... كرمى از روحانيون مستقر با حضور 

همه اهالى روستا و مهيمانان و زائران بيان كرد: افراد حاضر در برنامه با كمك 
و همراهى خيران نيك انديش پذيرايى شدند.

رئيس اداره اوقاف  و امور خيريه تويسركان از برگزارى برنامه 
رهروان ياس نبوى براى خواهران در امامزاده روستاى والشجرد 
ح ح حح ح ححوزوزه  درر ساس نبوىى خبــر داد و بيــان كرد: همايش رهروان يــ

علميه خواهران كوثر به مناسبت شهادت 
حضرت زهرا(س) با اجراى برنامه 

خطبه خوانى و مرثيه خوانى 
با  بانــوان  عمــوم  براى 

اداره  همكارى 
ف  قــا و ا
امــور  و 
يــه  خير

م  نجــا ا
شد.

ى  و
با اشــاره به 

 پروژه سرمايه گذارى در حال اجرا
بــه لطف خــدا عمليــات اجرايــى نصب 
و راه انــدازى نيــروگاه برق خورشــيدى 
20 كيلوواتــى متصــل به شــبكه در بام 
مسجدجامع شهرستان تويسركان از محل 
تأمين مالى وام ســازمان در مراحل عقد 
قرارداد خريد تضمينى و مناقصه شده 

است.
با توجه به تأثيرگــذارى مجموعه 
برنامه هاى تبليغى و ترويجى فرهنگ 
وقــف در ســطح جامعــه و افزايش 
ميــزان گرايش و عالقــه ى مردم به 
مشــاركت در اين ســنت حســنه ى

الهى، يكــى از ضرورت هاى پيش رو، 
در  مشاركت  روش هاى  تســهيل 
بسترسازى  و  وقف 
گســترش  براى 

مشاركت
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نخستين  فرارسيدن  مناسبت  به 
سالگرد سردار شهيد حاج قاسم 
ســليمانى و همرزمان شهيدش، 
ذبــح 9 رأس گوســفند نذرى و 
توزيع بيــن 200 خانوار نيازمند 
به ارزش 190/000/000 ريال از 
شهرستان  موقوفات  عوايد  محل 

تويسركان انجام شد. 

به لطف الهى از محل كمك هاى 
نقدى خيرين و همچنين عوايد 
موقوفــات خيريه تعداد 12 عدد 
تبلت به مبلغ 24 ميليون تومان 
كم بضاعت  دانش آمــوزان  جهت 
و محروم از سيســتم آموزشــى 
نرم افزار شاد خريدارى و به دست 

اين عزيزان رسيد..

در راســتاى ترويــج فرهنــگ 
وقف و آشــنايى عمــوم مردم با 
اين ســنت حســنه، اداره اوقاف 
تويســركان با همكارى اساتيد و 
هنرمندان محترم خطاط انجمن 
خوشنويسى شهرستان نسبت به 
برپايى غرفه نمايشگاهى تابلوخط 
در خيابــان انقالب بــا موضوع 

قصارات وقفى اقدام كرد.

به مناســبت دهه مبارك فجر و 
يوم ا... 22 بهمــن 1399، طرح 
ويزيــت و درمان رايگان بســيج 
جامع پزشــكى مركز آموزشــى 
بعثت  فوق تخصصى  درمانــى  و 
همدان با مشاركت اداره اوقاف و 
تويسركان  شهرستان  امورخيريه 
در محل حسينيه موقوفه مسجد 
زرهان  محله  اميرالمومنيــن(ع) 
اجرا شــد. در اين طرح پزشكى 
تعداد 180 نفر از افراد خانواده هاى 
كم بضاعــت و داراى بيمارى هاى 
تخصص هــاى  در  خــاص 
مغزواعصــاب، ارتوپدى، ارولوژى، 
اطفال، فك وصورت، گوش وحلق و 
بينى، جراح عمومى، مامايى، زنان 
و زايمان و پزشك عمومى ويزيت 
و به همراه تحويل داروى رايگان 
مبلغ 57 ميليــون ريال از محل 

عوايد موقوفات هزينه شد..

در راستاى تحقق فرامين رهبرى 
معظــم انقالب در ســال جهش 
توليد و اجرايى شدن طرح شميم 
خدمــت، ضمن تقدير و تشــكر 
از فعاالن عرصــه كاال ، حرفه و 
اشــتغال، كه حمايت و آمادگى 
خود را با مجموعه اداره اوقاف در 
اين طرح خداپسندانه و خيريه با 

هدف ايجاد مجازى كارگروه:
 1-خياطى

2-طراحى و نقاشى روى لباس با 
رنگ ثابت.

3-ميناكارى روى سفال و.... اعالم 
آمادكــى  كرده اند و در    صنايع 

توليدى كوچك مهارت دارند.

همگانــى در اين موضوع مى باشــد. يكى از روش هاى 
مؤثــر و مفيد در اين راســتا، ايجــاد وقف هاى جمعى 
مى باشــد. به اين صورت كه افــراد بتوانند با هر ميزان 
"كمك  و مشــاركت"، در ايجاد يــك موقوفه جمعى 

مشاركت داشته باشند
وقف جمعى يا مشــاركتى فرايندى اســت كه طى 
آن اموالى مانند زمين، ساختمان و هر چيز ديگرى كه 
قابليت وقف شــدن داشــته باشــد، براى خريد و يا 
ساخت مشــاركتى به مردم معرفى مى شود و پس از 
جمع آورى وجوه مشــاركت مردمى و رسيدن به حد 
نصــاب الزم، آن مال مورد نظر خريدارى يا ســاخته 
شــده و صيغه وقف بر آن جارى و به وقف درمى آيد. 
بنابر اين وقف جمعى به دو صورت ساخت پروژه هاى 
و  مسجد،...)  بيمارستان،  درمانگاه،  انتفاعى(مدرســه، 
پروژه هاى منفعتى(آپارتمان و مغازه، مجتمع تجارى 
يا مســكونى، مجموعه هاى دانش بنيــان و ...) قابل 

اجرا مى باشد..
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رازيانه رزن گمنام

می شوند صادر  فله ای  رزن  دارویی  گیاھان 
بقراطى رويشگاه قريب به 120 نوع گياه دارويي و خوراكى همچون ريواس، تره، گل 
گاوزبان، گل ختمى، خاكشير، آزربه، چاى كوهى، آويشن، موسير كوهى و... است كه در 

فصل بهار مراجعه كنندگان زيادى دارد.
وجود پرندگان مختلف همچون كبك، تيهو و باقرقره و گونه هايي نظير قوچ، ميش 
وحشى و پستاندارانى چون گرگ، كفتار، رودك، شغال و خرگوش در اين محدوده نشان 

از وجود محيطى امن براى جانداران است.
در فصل بهار با ذوب شــدن برف كوه بقراطى، دشتى سبز با گل هاى زيبا و صداى 
گوشنواز ُشرُشــر آب چشــم اندازى زيبا از طبيعت خدادادى را به نمايش مى گذارد و 
گردشــگران و طبيعت دوســتان زيادى را پس از گذر از مناطقى همچون شهر دمق، 

شمالى روســتاهاى قادر خلج، تپه ديبــى در منطقــه بقراطى كه در  قسمت 
روستاى بابانظر واقع شده است به دامن اين كوه 

مى كشاند. اهالى اين روستا به زبان تركى 
همراه با لهجه اى خاص و شــيرين 

كه از نزديكى به استان زنجان و 
شهرستان كبودراهنگ اقتباس 

شده است تكلم مى كنند.
 روســتاى بابانظر به لحاظ 
سرد  آب وهوايى  داراى  اقليمى 

و خشك اســت كه اهالى آن به 
باغدارى،  دامــدارى،  كشــاورزى، 

پيشــه ورى، فرش بافــى و پــرورش 
زنبورعسل اشتغال دارند.

گياهــان دارويــى رزن توســط دالالن و 
واســطه ها و به صــورت فله اى صادر مى شــود. به 

گفتــه برخى كارشناســان گياهان دارويى پــس از صادرات 
به كشــورهاى ديگر، فرآورى شده و مجددا بخش قابل 

توجه آن به كشور وارد و با قيمت باال به مردم عرضه 
مى شود.

رازيانه نوعى گياه دارويى معطر اســت. اين گياه 
داراى طبع گرم وخشك است و در طب سنتى آن را گياه ضد بلغم مى نامند. اين گياه  

اشتهاآور است و از دم كرده آن براى درمان آسم، تنگى نفس و سرفه استفاده مى كنند. 
اســتفاده از رازيانه موجب برطرف شدن درد مفاصل مى شود. مو و پوست سر را تقويت 

مى كند. اين گياه باعث تقويت حافظه و همچنين آرامش اعصاب  نيز مى شود.
فرماندار شهرستان رزن با اشاره به جايگاه و اهميت گياهان دارويى و توسعه كشت 
آنها، گفت: گياه دارويى رازيانه در ســطح  بيش  از 2 هزار هكتار كشت مى شود.كسب 
رتبه نخست  كشورى كه بيش از 95 درصد رازيانه كشور به ميزان بيش از 5 هزار تن 

در شهرستان رزن توليد مى شود از افتخارات ديگر شهرستان در زمينه رازيانه است.
ســالمتى با اشــاره به اينكه در سال جارى  جشــنواره گياهان دارويى و رازيانه در 
شهرســتان رزن برگزار مى شــود ، افزود:  اين جشنواره در راستاى برندسازى رازيانه با 

كمك ميراث فرهنگى، جهاد كشاورزى و دستگاه هاى مسئول برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه رازيانه با شرايط آب وهوايى منطقه  سردرود سازگارى زيادى دارد 
بيان كرد: بيش از 2 هزار هكتار با توليد 5 هزار تن  رازيانه در روستاهاى سردرود انجام 

مى شود.
فرماندار شهرستان رزن  گفت: مالك سنجش جايگاه شهرستان براساس برنامه ها و 

اسناد باالدستى و در مقايسه با ديگر شهرستان هاى كشور و استان است. سند راهبردى 
و عملياتى 3 ساله استان هم كه  ابتكار  استاندار براساس قانون و اهداف برنامه ششم 
تدوين شده است و تكاليف هر شهرستان هم به تفكيك شاخص هاى مختلف مشخص 
است. خوشبختانه استان همدان در بين استانهاى كشور در اكثر شاخص ها در جايگاه 
برتر قرار گرفته و شهرســتان رزن هم در بين شهرســتان هاى استان و در رسيدن به 
اهداف سند در رتبه هاى برتر قرار دارد و در تمام شاخص ها توانسته صددرصد اهداف را 
محقق كند و حتى در اكثر شاخص هاى مهم از جمله اشتغال، عمران، توليد ، كشاورزى، 
احياى واحدهاى توليدى، زيرســاخت ها از جملــه آب،برق ،گاز و همچنين حوزه هاى 
بهداشت، بهسازى و آسفالت، ارتباطات و راه هاى روستايى، اصالح نقاط حادثه خيز و... 
هم بسيار باالتر از تعهد و اهداف توانستيم عمل كنيم، بنابراين مى توان نتيجه گرفت در 

حال حاضر  در جايگاه مطلوبى قرار داريم.
وى افزود: اين امر بدون شــك نتيجه خواست و همراهى مردم با مسئوالن ، 
اقدامات و اجراى برنامه هاى موثر و هدفمند تمامى مسئوالن استان در رأس 
تدابير و مديريت برنامه محور و هدفمند اســتاندار محترم و وحدت نظر و 
تالش هماهنگ و همه جانبه مجموعه مسئوالن 
شهرستان بخصوص  پيگيرى ها و تالش هاى 
نماينده محترم  مردم در مجلس شوراى 
اســالمى و مديران دستگاه هاى اجرايى و 
همت ســرمايه گذاران بخش هاى خصوصى 

است.
فرماندار شهرســتان رزن جايگاه شهرستان 
در استان در حوزه اشتغال را اينگونه توضيح داد: 
در چند سال اخير شهرســتان رزن جايگاه ويژه اى 
در حوزه اشــتغال و سرمايه گذارى در استان پيدا كرده 
اســت. با توجه به اينكه فعاليت اغلب مردم شهرستان به 
صورت سنتى در حوزه كشــاورزى بوده و از اين راه كسب 
درآمد مى كنند  و على رغم نبود صنايع بزرگ در شهرستان، 
تمايل بسيارى از افراد به سمت صنايع كوچك و همچنين 
مشاغل خانگى تغيير پيدا كرده است كه با وجود رشد و توسعه 

اين صنايع  باعث ايجاد اشتغال پايدار در سطح  شهرستان مى شود.
وى افزود: همچنين در سال هاى اخير با  پرداخت تسهيالت اشتغال پايدار روستايى 
بسيارى از صنايع كوچك روستايى رونق گرفته و موجب پايدارى اشتغال افراد در روستا  

و باعث جلوگيرى از مهاجرت روستاييان به مراكز شهرها  شده است.
 فرماندار شهرســتان رزن گفت: در ســال هاى اخير طرح هاى بسيار خوبى در حال 
ايجاد و توسعه در سطح 2 شهرستان و در حوزه هاى مختلف اعم از صنعت، كشاورزى و 
گردشگرى  داشته ايم كه با بهره بردارى از اين طرح ها وضعيت اشتغال شهرستان رو به 
پايدارى مى رود. در چند سال گذشته شهرستان رزن على رغم كمبودها جزو رتبه هاى 
برتر ثبت اشتغال جديد در استان بوده و در پرداخت تسهيالت اشتغال پايدار روستايى 
نيز همواره رتبه هاى  بااليى را در  اســتان كســب كرده است كه اين موضوع نيز مويد 

آينده خوبى در حوزه اشتغال شهرستان است. 
وى بيان كرد: وجــود طرح هاى خوب و بزرگى همچون ماكيــان الوند و گاودارى 
6000 رأسى شركت شستا و كارخانه استحصال مس و  همچنين توسعه گلخانه ها در 
حوزه كشاورزى و توزيع مناسب مكانى كه اين طرح ها آينده خوبى را در حوزه اشتغال 

براى اين 2 شهرستان ترسيم مى كنند را داشته ايم.

فاطمه كوكبى جالل

در فاصله 50 كيلومترى شهرســتان رزن بخش سردرود روستايى قرار دارد كه عالوه بر طبيعت بكر و زيبا كه چشم اندازى 
دلنشــين در دامنه كوه هاى سرسبز بقراطى ترسيم كرده است، داراى آثار تاريخى همچون حمام و مسجد امام رضا(ع) در 
خود است. بابانظر يكى از روستاهاى تاريخى شهرستان رزن است كه گفته مى شود قدمت آن به قرن پنجم مى رسد، اين روستا 
را به دليل وجود فردى به نام «نظر» كه به «بابانظر» مشهور بود، روستاى بابانظر مى نامند، اكنون روستاى بابانظر با 887 خانوار 

و 3415 نفر جمعيت يكى از روستاهاى پرجمعيت شهرستان رزن است كه قرار است از روستا به دهستان ارتقا يابد.
منطقه نمونه گردشــگرى بقراطى از جمله مناطق دلنشين شهرستان رزن است كه در روستاى بابانظر واقع شده و چشم اندازى 
شگرف از زيبايى هاى طبيعت را به نمايش مى گذارد اين منطقه كه به دليل اقامت انديشمندى به نام بقراط حكيم در فصل بهار 

است، بقراطى نامگذارى شده است كه اهالى شهرستان اين منطقه را بوقاطى مى نامند..
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امام جمعه رزن:
انقالب ثمره  کمترین 

نو فصلی  گشودن 
است معاصر  تاریخ  در 

  دوازدهــم بهمن، ســالروز ورود امــام اّمت به 
ميهن اســالمى اســت. مردى كه اجراى قــرآن را به 
همراه آورد و تجديد بناى دين را. پيشــوايى كه شكوه 
مذهب، عظمت مسلمانان، اعجاز خون، كتاب شهادت، 
نستوهى و پايدارى امت اسالم، و تبلور عينى مكتب را 
به ما هديه كرد.  همچنين آغاز ايام ا... مبارك دهه فجر 
انقالب، روزهايى ماندگار و فراموش ناشــدنى در تاريخ 
ملت بزرگ ايران اســالمى و روزهــاى پيروزى انقالب 
اسالمى است ، انقالبى كه رساترين فرياد تاريخ، يعنى 
امام امت، آن را رهبرى كرد و به فرجام رســاند و براى 

حفظ آن، با تمام وجود تالش كرد.
 كمتريــن ثمره اين انقالب، گشــودن فصلى نو در 
تاريخ معاصر اســت و اين اتفاق بزرگ باعث سربلندى 
ملت بزرگ ايران شــد و امروز انقالب اســالمى ايران 
به درجه اى از رشــد و بالندگى و خودكفايى رســيده 
كــه جهان را تحت تأثيــر خود قــرار داده و ملت هاى 

آزادى خواه از اين انقالب بى نظير الهام مى گيرند.
انقالب شكوهمند اســالمى ايران با رهبرى داهيانه 
بنيانگــذار كبير انقــالب، حضــرت امام خمينى (ره)، 
با تكيه  بر ازخودگذشــتگى و شــهامت و خون جوانان 
وطــن، اراده پوالديــن ملت و الهــام گرفتن از نهضت 
عاشورا شــكل گرفت و مردمان ايران زمين براى تحقق 
آرمان هاى شــان با شعار «اســتقالل، آزادى، جمهورى 
اســالمى» پا به ميدان گذاشتند و لحظه اى از خواسته 

خود عقب نشينى نكردند.
دهــه فجــر فرصــت بازنگــرى در ارزش هــا و 
آرمان هاســت و اينكه چه بوديــم و چه مى كرديم و 
چه مى خواســتيم و اكنون كجاييــم و چه مى كنيم. 
كمتريــن ثمره ايــن انقالب، گشــودن فصلى نو در 
تاريخ معاصر اســت و اين اتفاق بزرگى است؛ اتفاقى 
كه باعث ســربلندى ملت بزرگ ايران شــد و امروز 
انقالب اســالمى ايران به درجه اى از رشد و بالندگى 

رســيده كه جهــان را تحت تأثير خود قــرار داده و 
ملت هاى آزادى خــواه از اين انقــالب بى نظير الهام 

مى گيرند. 
دهــه فجــر فرصــت بازنگــرى در ارزش هــا و 
آرمان هاســت و اينكه چه بوديــم و چه مى كرديم و 
چه مى خواســتيم، و اكنــون كجاييم و چه مى كنيم. 
كمتريــن ثمره ايــن انقالب، گشــودن فصلى نو در 
تاريخ معاصر اســت و اين اتفاق بزرگى است، اتفاقى 
كه باعث ســربلندى ملت بزرگ ايران شــد و امروز 
انقالب اســالمى ايران به درجه اى از رشد و بالندگى 
رســيده كه جهــان را تحت تأثير خود قــرار داده و 
ملت هاى آزادى خــواه از اين انقــالب بى نظير الهام 

مى گيرند. 

حجت االسالم على اكبر منصورى 
امام جمعه شهرستان رزن

انجــام تمامــى كارهــاى گلخانــه اعم از 
ساخت وســاز گلخانــه، نظــارت ســاخت 
و نظــارت كشــت وكار، مشــاوره و ارائه 
جديدترين و به روزتريــن برنامه غذايى 
و همچنيــن ارائــه نهــاده كشــاورزى با 
بهتريــن كيفيــت و بــا نازل ترين قيمت 
بــراى محصــوالت فلفل دلمــه رنگــى و 
گوجه فرنگى و خيار و... و خريد  و فروش 
محصوالت گلخانه اى با بيش از 10ســال 

سابقه كشت وكار  ، نظارت و مشاوره اى.

زایی
دس میر

مھن

0912 707 74 55

ا كا

روبــه روى  دمــق  ســه راهى  رزن، 
فروشــگاه جانبو، خدمات كشاورزى 

طبيعت سبز.
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فرماندار

فجرانه ٩٥پروژه 
شد کلنگ زنی  یا  افتتاح  رزن  در 

  به مناســبت چهل ودومين ســالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى و دهه فجر امسال  95 پروژه با اعتبارى 

بالغ بر 1500ميليارد تومان افتتاح يا كلنگ زنى شد. 
فرماندار شهرســتان رزن گفت: 88پــروژه با اعتبار 
بيش از  67 ميليارد تومان افتتاح و 7 پروژه با اعتبارى 
بالغ بر  1430 ميليارد تومان كلنگ زنى شــد كه براى 

435 نفر اشتغال ايجاد مى شود.
ســيدرضا ســالمتى افزود: اين تعــداد پروژه ها در 
حوزه هــاى مختلــف از جملــه كشــاورزى، عمرانى، 
گردشگرى ،صنعت ومعدن و آموزش و پرورش است كه 

در مسير توسعه به بهره بردارى رسيد.
وى پروژه خرس ســفيد شــمال را شــاخص ترين 
پروژه  برشــمرد و گفت: اين پــروژه با اعتبارى بالغ بر 
13،800،000ميليــون ريال كه با ســرمايه گذارى 60 
ميليون دالرى روس ها در رزن كلنگ زنى مى شــود و  
براى 300 نفر اشــتغال ايجاد خواهد كرد. پارك بانوان 
دمــق، احداث مجتمــع گردشــگرى اميريه وخورونده 
، كلنگ زنــى پارك گل ها و بانــوان رزن،  و كلنگ زنى 
خرس ســفيد شــمال كه جمعــا با اعتبــارى بالغ بر 

14،304،500ميليون ريال است كلنگ زنى شد. 
فرماندار رزن با بيان اينكه در نخســتين روز از دهه 
فجر نواختن زنــگ انقالب، ديدار بــا امام جمعه رزن، 
غبارروبى مزار شــهدا آغاز شــد افزود: راهپيمايى 22 

بهمن ماه به صورت خودرويى انجام شد.

  ساماندهى صادرات رازيانه از مسير جديد
فرماندار شهرستان رزن  با اشــاره به اينكه توسعه 
بنگاه هاى توليدى و به حداكثر رساندن ظرفيت آنها در 

دستور كار است، گفت: ســاماندهى صادرات ، افزايش 
مشاركت مردمى و تكيه بر بخش خصوصى موجب رونق 
توليد  و اشتغالزايى و بهبود معيشت مردم مى شود . با 
توجه به اينكه گياه رازيانه در كمتر نقطه اى از كشــور 
كشــت مى شود ، شهرستان رزن بيش از 2 هزار هكتار 
از مزارع خود را به توليد اين گياه اختصاص داده است 

و به تمام نقاط كشور ارسال مى شود .
سالمتى بيان كرد: با جذب سرمايه گذار ، فرآورى ، 
ســورت بندى و كمك به پيشرفت واحد بسته بندى در 
شهرســتان دست واســطه ها و دالالن را در اين زمينه 
حذف مى كنيم تا به جاى صادرات اين گياه به صورت 
فله اى به كشورهايى مانند هند ، پاكستان و بسته بندى 
در اين كشــورها و وارد كردن مجــدد اين محصول با 
قيمت گزاف ، اين محصول را به عنوان برند كشورى و 
شهرستانى معرفى و به عنوان يك محصول صادراتى و 
فرآورى شــده به خارج از كشور صادر كنيم و كشاورز 

حاصل دسترنج خود را در جيب واسطه گرها نبيند.
وى با اشــاره به جايگاه و اهميــت گياهان دارويى 
و توســعه و كشت آنها ، از كشــت گياه دارويى رازيانه 
در ســطح بيش از 2 هزار هكتار در رزن و كسب رتبه 
نخســت كشــورى خبر داد و افزود: بيش از 95 درصد 
رازيانه كشــور به ميزان 7 هزار تن در شهرستان رزن 

توليد مى شود.
ســالمتى با بيان اينكه شهرستان رزن قطب توليد 
رازيانه كشور است گفت: در راستاى برندسازى رازيانه 
تــالش مى كنيم تا در آينده نه چنــدان دور اين مهم 

محقق شود. 
وى با اشــاره به اينكه در سال گذشــته جشنواره 

محصــول رازيانــه برگزار شــد و در ســال جارى نيز 
جشنواره گياهان دارويى و رازيانه در شهرستان رزن به 
صورت مجازى برگزار مى شود ، بيان كرد: اين جشنواره 
براى برندســازى رازيانــه با كمك ميــراث فرهنگى، 
جهادكشاورزى و دستگاههاى مسئول برگزار مى شود .

  راه اندازى گلخانه فوق مدرن 
ســالمتى گفــت: گلخانه 30 هكتــارى فوق مدرن 
با داشــتن سيســتم تهويه فــراز براى تنظيــم دما و 
هيدورپونيك نوين به عنوان يكى از پروژه هاى بى نظير 
در استان همدان و كم نظير در سطح كشور كلنگ زنى 

و احداث شد.

  افزايش ظرفيت واحدهاى فعال
سندى براى توسعه

وى با اشــاره به اهداف ســند راهبــردى ، بيان 
كــرد: برمبنــاى امكانــات و اهداف برنامه ششــم ، 
درصدد هســتيم اهداف سند چشــم انداز توسعه را 
در شهرســتان محقــق كنيم. در اين راســتا احياى 
واحدهــاى راكد و افزايش ظرفيــت واحدهاى فعال 
را در دســتور كار خود قرار داده ايم. در ســال جارى 
با حضور معــاون وزير تعــاون ، كار و رفاه اجتماعى 
، شــركت تعاونــى محافظ ســازان آرش بــا موضوع 
اســتحصال مس به بهره بردارى رسيد كه هم اكنون 

با 25 نفر اشتغال مشغول فعاليت است. 
ســالمتى افزود: كارخانه مس با 15 ميليارد تومان 
اعتبار و پيش بينى 50 نفر اشتغال به صورت مستقيم و 

غيرمستقيم در سال جارى به بهره بردارى رسيد .
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وى ادامــه داد: تمــام تــالش ما بر اين اســت كه 
حوزه اقتصادى و اشــتغال را با ســرعت بيشــترى در 
ســطح شهرستان ادامه دهيم. در همين راستا در سال 
گذشــته با وجود 761 نفر تعهد اشتغال شهرستان ، با 
پيگيرى هاى به عمل آمده و تالش دستگاه هاى اجرايى 

مسئول ، 232 درصد اين مهم محقق شد .

  8 واحد توليدى راكد
به چرخه توليد بازگشت 

سالمتى با اشــاره به اينكه در سال گذشته 8 واحد 
در شهرك صنعتى راكد در اختيار بخش خصوصى بود،  
گفت: اكنون در شــهرك صنعتــى 8 واحد مذكور به 

چرخه توليد بازگشتند. 
وى افــزود: 5 واحد از واحدهاى توليدى شــهرك 
صنعتــى رزن در تملك بانك ها بــوده و يك واحد هم 
در اختيار صندوق ورشكســتگى قرار داشت و اين يك 
واحد توســط ســرمايه گذار به منظور ساخت كارخانه 
ذوب فلزات خريدارى شــده است و ســرمايه گذار در 
آستانه راه اندازى اين واحد است. درواقع واحد اكباتان 

فوم سابق به واحد ذوب فلزات تبديل مى شود. 
سالمتى با تأكيدبر اينكه از 5 واحد در تملك بانك ، 
3 واحد در آستانه آزادسازى و واگذارى هستند ، ادامه 
داد: براى راه اندازى هر 5 واحد نياز به هيچ نوع اعتبارى 
نيست و با اعتبارات سرمايه گذاران راه اندازى مى شوند.  
فرمانــدار شهرســتان رزن به ســرمايه گذارى هاى 
صورت گرفته در حوزه بهداشــت ودرمان اشــاره كرد 
و گفت: بيمارســتان وليعصر رزن 40 درصد پيشرفت 
فيزيكــى دارد. همچنين درمانگاه روســتاى مالبداغ با 
اعتبار 2 ميليارد و 500 ميليون تومان در سال گذشته 
كلنگ زنــى و در حال پيگيرى جهــت انجام عمليات 

اجرايى است .

  بهره بردارى از 3 پروژه ملى 
وى افــزود: با راه انــدازى كنارگــذر رزن و كريدور 
شــمال اســتان كه از 3 راهى اصله تا 3 راهى اورقين 
اســت ، مشكل ترافيك اين محدوده به طور كامل رفع 
مى شود ، همچنين پل فارســجين و پل ورقستان هم 
فعال مى شود .فرماندار شهرستان رزن با تأكيدبر اينكه 
يك باند جديد بــه بزرگراه رزن - همدان با اعتبار 10 

ميليارد تومان با هدف كاهش ترافيك اضافه مى شود ، 
بيان كرد: اجراى چند پروژه مهم تفريحى و گردشگرى 
ســد گونلو ، محمد آباد و... به توسعه اشتغال و توسعه 

اقتصادى پايدار كمك مى كند. 
وى گفت: سند راهبردى عملياتى استاندار  به عنوان 
يك شــاهكار ابداعى ، ميثاقى اســت بين دستگاه هاى 
اجرايى ، نماينده و مجموع مديريت استان كه در رأس 

آن استاندار  است. 
سالمتى افزود: در اين سند راهبردى چندين شاخص 
از جمله در حوزه كشــاورزى و اشتغال براى شهرستان 
رزن تعريف شده اســت كه در همه شاخص ها عملكرد 
بسيار موفقى داشتيم. در حوزه كشاورزى 285/5 درصد 

تعهدات شهرستان تحقق پيدا كرده است. 
وى افزود: در حوزه اشــتغال كه بيشــترين دغدغه 
مردم است در سال گذشته 232 درصد تحقق داشتيم 
و در سال جارى نيز تا پايان دى ماه 1070 نفر به عنوان 
اشتغال جديد در ســامانه رصد ثبت شده اند كه 138 

درصد تعهد سال 99 تاكنون به تحقق رسيده است.
ســالمتى گفت:  در حوزه گلخانه ها ساالنه 7 هكتار 
تعهد داشــتيم كه تاكنون 5 هكتــار به صورت متفرقه 
در ســطح شهرســتان تحويل داشــتيم و يك گلخانه 
30 هكتــارى نيز در بخش خصوصــى در هفته دولت 
نخستين واحد آن كلنگ زنى شد و نخستين سوله 350 

مترى آن به بهره بردارى رسيد.
فرماندار به پروژه كشتارگاه صنعتى شركت پروتئين 
ماكيان الوند اشاره كرد و افزود: اين پروژه در ارديبهشت 
95 در اراضى روستاى چورمق شهرستان رزن با حضور 

استاندار وقت همدان كلنگ زنى شده است .
وى گفــت : اين پروژه از ســال 95 در زمينى به 
مســاحت 29 هزار و 756 مترمربع و با 6 هزار و 530 
مترمربع زيربنا آغاز شــده و كل سرمايه گذارى طرح 
معادل 280 ميليارد ريال با سرمايه گذارى ثابت 220 
ميليارد ريال ( 190 ميليارد ريال تســهيالت بانكى و 
90 ميليارد ريال آورده شــخصى) اســت. از مجموع: 
190 ميليــارد ريــال از محل صندوق توســعه ملى 
پرداخت شــده و 150 ميليارد ريال از محل صندوق 
اشتغال روستايى مى باشد كه تاكنون 9 ميليارد ريال 

آن پرداخت شده است .
فرمانــدار رزن همچنين به پرداخــت بيش از 90 

ميليارد ريال تسهيالت به بنگاه هاى آسيب ديده از شيوع 
ويروس كرونا اشــاره كرد و افزود از ابتداى سال جارى 
و با شــيوع ويروس كرونا و تأثير آن بر كســب وكارها 
، دولت براى حمايت از واحدهاى آســيب ديده از اين 
موضوع اقدام به پرداخت تســهيالت در 14 رسته كلى 
كرد كه در اين راســتا در شهرســتان رزن 95 ميليارد  
ريال تسهيالت به 752 واحد آسيب ديده پرداخت شد. 

  مركز تعويض پالك  و صدور گواهينامه
در رزن راه اندازى شد

ســالمتى از راه اندازى مركز تعويض پالك و صدور 
گواهينامه در اين شهرستان خبر داد و گفت: 23 هزار 
خودرو در شهرســتان رزن وجود دارد كه براى تعويض 
پالك بايد به شــهر همدان مراجعه مى كردند ، اما اين 
مركز در دى ماه سال گذشته جهت جلوگيرى از تردد 
بين جاده اى و مراجعه به مركز اســتان در شهرســتان 

رزن راه اندازى شد  .
وى ادامــه داد: 25 كيلومتــر از جاده هــاى اصلى 
روســتايى رزن روكش شــده اســت و اين شهرستان 
براساس سند راهبردى توسعه شهرستان رتبه نخست 

در استان را دارد.

  رعايت اصل بى طرفى
زمينه ساز مشاركت حداكثرى در انتخابات 

ســالمتى در پايان در پاســخ به پرســش خبرنگار 
همدان پيام مبنى بر اينكه براى افزايش شورونشــاط در 
انتخابات پيــش رو چه برنامه اى داريد ، گفت: به دنبال 
اين هستيم كه انتخاباتى شــكوهمند مانند دوره هاى 
گذشــته برگزار كنيم ، زيرا مردم ايران عالقه مندند در 
انتخاباتى شــكوهمند و درخور و شايسته جامعه ايرانى 
شــركت  كنند و حضور مردم پــاى صندوق هاى رأى 

تعيين كننده اين انتخابات است . 
فرماندار شهرســتان رزن در پايان يادآور شد: دولت 
مجــرى انتخابات اســت ؛ در اين زمينه 2 اســتراتژى 
مهم و كلى مشــاركت حداكثرى و ســالمت انتخابات 
مبنى بر اصل بى طرفى مدنظر اســت ، به طورى كه در 
شهرستان رزن و درگزين شاهد مشاركت 70 درصدى 
در انتخابات مجلس بوديم كه اين ميزان مشاركت ، در 

كشور كم نظير است.
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از بھره برداری  و  افتتاح 
مرکزی بخش  در  خدماتی  و  عمرانی  پروژه   ۴۸

  بخــش مركزى شهرســتان رزن  زادگاه 
عالمان و عارفان بزرگــى همچون آخوند 

مالعلــى معصومى همدانى اســت كه 
از افتخارات جهان اســالم و تشيع 

محسوب مى شود.
بخشدار مركزى رزن با تبريك 
فرارسيدن ايام ا... دهه فجر  گفت: 
بخــش مركزى شهرســتان رزن 

طبق سرشمارى نفوس مسكن سال 
95 داراى 787كيلومتر مربع وســعت 

و33هزارو623نفــر  و 9هزارو970خانــوار 
جمعيت است.

مهدى عزيزى بــا بيان اينكه بخــش مركزى رزن 
داراى 2دهســتان به نام هاى رزن و خرقان و تعداد 46 
روســتا است افزود: اين بخش متشــكل از يك شهر و 
46روستاســت كه 38روســتا داراى دهيارى و3روستا 

فاقد دهيارى و 5 روستاى خالى از سكنه است.
وى از بهره بــردارى 43پروژه عمرانــى و خدماتى 
در دهــه فجر امســال در اين بخش خبــرداد و گفت: 
همچنيــن عمليات اجرايى 5 پــروژه ديگر كه در دهه 

فجر آغاز مى شود. 
عزيزى با اشاره به پروژه هاى مهم قابل بهره بردارى 
بخش مركزى رزن افزود: افتتاح مركز سى. تى. اسكن 

بيمارستان رزن و كلنگ زنى مجتمع گردشگرى 
گلشــنى با اشــتغال 20 نفر و همچنين 
افتتاح پروژه هاى بهسازى و آسفالت 
معابر روستاهاى گونلو و جربانلو در 

دهه فجر انجام مى شود.
وى بيان كرد: اين پروژه هاى 
مســئولين  پيگيرى هاى  با  مهم 
ارشد شهرســتان بخصوص سيد 
رضا ســالمتى فرماندار شهرستان 
و حســن لطفــى نماينــده مــردم 
شهرستان هاى رزن و درگزين در مجلس 

شوراى اسالمى  به ثمر نشسته است

  بهسازى 17 روستاى بخش مركزى رزن
 در 2 سال اخير

بخشــدار مركزى رزن با اشــاره به اينكــه فاز اول 
بهســازى معابر روســتايى بخش مركزى در ســطح 
34روســتا با مشاركت بنياد مســكن و دهيارى انجام 
شده است افزود:90 درصد از جمعيت روستايى بخش 

مركزى را تحت پوشش قرار مى دهد.
عزيزى از بهسازى و آسفالت ريزى 8 روستاى بخش 
مركزى در سال 98 خبر داد وگفت: بهسازى 9روستاى 
ديگر در سال جارى با 55ميليارد ريال اعتبار اجرا شده 

است. وى با بيان اينكه اهالى بخش مركزى شهرستان 
رزن براى اجراى پروژه بهســازى و آسفالت ريزى معابر 
بيش از 15ميليارد ريال مشاركت داشته اند افزود: اين 
مهم با تعامل بين نماينده شهرستان در مجلس شوراى 
اسالمى، فرماندار شهرستان، بخشدار مركزى، دهياران 
و شوراى اسالمى و مردم شريف اين بخش تحقق يافته 
است. عزيزى گفت: همواره اهالى شريف اين بخش در 
اجراى پروژه هاى عمرانى و بهسازى مشاركت ويژه اى با 

نمايندگان دولت داشته اند.
وى يكــى ازخدمات مهــم دولت تدبيــر و اميد را 
راه اندازى صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان و عشاير 
دانست و افزود:70درصد حق بيمه را دولت و30درصد 

آن توسط مردم پرداخت مى شود.
عزيزى با بيان اينكه اين بيمه شــامل بازنشستگى، 
ازكارافتادگى و فوت بوده و همه افراد جامعه روستايى و 
شهرهاى زير 20هزار نفر جمعيت را در صورت ثبت نام 
شامل مى شود گفت: در بخش مركزى شهرستان رزن 
2هزار و 416نفر تحت پوشش اين بيمه بوده كه از اين 

تعداد 65نفر مستمرى دريافت مى كنند.
در ســال جارى نيز با تالش هاى عزيزان در صندوق 
بيمه روســتاييان و عشــاير و همكارى بخشــدارى و 
دهيــاران تعداد 300 نفر در ســطح بخــش مركزى 

تحت پوشش اين بيمه قرار گرفته اند.

مدير توزيع نيروى برق:    ١٤ پروژه عمرانی افتتاح شد
  به مناســبت  فرارســيدن ايام ا... دهه 

فجر و مقارن شــدن اين ايام با والدت 
حضرت فاطمه زهرا (س) و سالگرد 

پيروزى انقالب اسالمى  و ورود 
حضــرت امام خمينى(ره) به 
كشــور ، به منظور آشنايى 
مردم بــا فعاليت ها و بيان 
آينده  برنامه هاى  و  اهداف 
دولــت، 14 پروژه عمرانى 
در شهرستان رزن در ايام ا... 

دهه فجر  با اعتبارى بالغ بر 
64 ميليــارد و 400 ميلييــون 

ريال افتتاح  شد.
مدير توزيع نيروى برق رزن با تبريك 

ايام ا... دهه فجر و با اشــاره به نامگذارى امسال به 
نام "جهش توليد" و افزايش چندبرابرى توليد از سوى 
مقام معظم رهبرى ، تالش در راستاى توسعه شبكه را 

از اهداف شركت توزيع برق دانست.
تمامــى  بــا  همــگام  گفــت:  صفــرى  عبــاس 
خدمتگــزاران ميهــن اســالمى كه عــزم  و اهتمام 
خويــش را جهت ســربلندى كشــور و برافراشــته 
شــدن پرچم مقــدس جمهورى اســالمى ايران با 
تالشــى صادقانــه و همتى بلند ، بــه كار گرفته اند 
تا چرخه هاى توســعه و آبادانى كشــور شتاب گيرد 
، توزيــع برق شهرســتان رزن نيز در اين راســتا با 
افتتــاح و بهره بردارى از چندين پروژه ســهمى در 

داشت. خواهد  توسعه  اين 
وى افزود: اين مديريت با 840كيلومتر خط فشــار 

متوســط و 669كيلومتر خطوط فشار ضعيف 
تراســفورماتور  دســتگاه   1001 و 
وظيفه خدمت رسانى به 34439 
مشترك را در اين شهرستان 

به عهده دارد.
افتتــاح   از  صفــرى 
پــروژه   14 همزمــان 
اعتباري  با  برق رســاني 
بالغ بر مبلغ 64 ميليارد 
در  ريال  ميليــون  و400 
ايــام ا... دهه فجر امســال 
در شهرســتان رزن خبر داد 
و گفــت: پروژه تعويض شــبكه 
شهرى،  آلوده  مناطق  مســى  فرسوده 
احداث شــبكه روشنايى معابر بلوار مفتح، مسير 
شــاطربالى دمق ، احداث پســت هاى هوايى شهرك 
فرهنگيــان دمق و روســتاهاى اميرآباد و آب باريك 
، احداث رينگ فشــار متوســط فيدرهاى آرپادره – 
كشــاورزى ، توسعه شبكه روســتايى (برق رسانى به 
متقاضيان روســتايى)، احداث شــبكه فشار ضعيف 
شهرى و برق رســانى به پروژه هاى متقاضيان جديد 

(كشاورزى، صنعتى و...) به بهره بردارى مى رسد.
وي از افتتاح طرح هاى برق رســانى در شهرســتان 
خبــرداد و افزود: نيرورســانى به 14واحــد گلخانه ، 
نيرورســانى به 7واحد دامدارى ، نيرورسانى به7 واحد 
كارگاه توليــدى ، نيرورســانى به4 ســايت مخابرات ، 
نيرورسانى به يك  واحد  روشنايى شهرك صنعتى رزن 
و نيرورسانى به 17 حلقه چاه آب كشاورزى با اعتبارى 

بالغ بر38 ميليارد ريال به بهره بردارى مى رسد.
صفرى بيــان كرد: با تشــكر از همــكارى تمامى 
مشــتركين در زمينه مديريت مصرف انرژى و رعايت 
الگوى مصرف از مشــتركين بــرق بخصوص در بخش 
خانگى و تجارى درخواست دارم با كاهش 10 درصدى 
مصــرف برق، صنعت بــرق را در تأمين برق مطمئن و 

پايدار يارى كنند. 
وي افزود: در اين راستا اين مديريت اقدام به توزيع 
بيش از 5000 بروشــور و برگزارى جلســات آموزشى 
مديريت مصرف در ســطح واحدهاى تجارى و ادارات 

شهرستان و مشتركين صنعتى كرده است.
صفرى گفت: با توجه به شيوع ويروس كرونا جهت 
رفاه حال مشتركين و دستيابى آسان به خدمات توزيع 
برق، مشــتركين گرامى مى توانند با ثبت نام در سامانه 
اپليكيشــن برق من از خدمات عمومى مورد نياز بدون 
مراجعه حضورى و تنها از طريق گوشــى تلفن همراه 
خود در هر زمان و از هر نقطه به اين خدمات دسترسى 

داشته باشند.
مديــر توزيــع بــرق رزن از اصالح شــبكه هاى 
برق مشــتركين بــا اجــراى 6 مانــور عملياتى در 
قالب تعميرات شــبكه هاى فرســوده توزيع برق در 
ســال جارى در مديريت برق رزن خبــر داد و بيان 
كرد: اين مانورها با هدف كاهش خاموشــى واصالح 
شبكه هاى برق مشــتركين و در راستاى تأمين برق 
پايدار و افزايش ضريب اطمينان شــبكه، جمع آورى 
برق هــاى غيرمجــاز، انجام شــده و پيگيرى ها براى 
اجــراى حداقل 4 مانور ديگر تا پايان ســال در حال 

بررسى و اجراست.
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شهردار:

است عاشورایی  فرھنگ  از  متأثر  انقالبی  حرکت 
  12بهمــن مــاه ســال 57 روز ورود تاريخي 
امام راحل به كشــور؛ پس از 15ســال دوري و تبعيد 
يك روز تاريخي در كشــور ما محسوب مي شود و اين 
بازگشــت مقدمه اي براي حركت بي سابقه مردم و به 
ثمررســيدن انقالب اســالمي بود كه در قرون اخير 

بي سابقه بوده است.
شــهردار رزن با بيــان اين مطلب گفــت: در 22 
بهمن ماه سال 57 در ايران، انقالب بزرگ و شكوهمندي 
به رهبري امــام خميني (ره) به وقوع پيوســت كه با 
اعجاز خويش جهانيان را به شــگفت واداشت، انقالبي 
كه به جرأت مي توان گفت مهمترين حركت اســالمي 
و جنبــش انقالبي در تاريخ اســالم و متأثر از فرهنگ 
عاشورايي سيدالشــهدا (ع)  و در زمان غيبت حضرت 

ولي عصر (عج) بوده است.
حجت ا... عليخانى با بيان اينكه فجرآفرينان روزهاى 
خاطره انگيز انقالب شــكوهمند اسالمى، غرورآفرينانى 
بودند كه روحشان به بلنداى آسمان ها بود و ضميرشان 
به اســتوارى كوه كه اگر چنين نبــود، توحيد كلمه و 
كلمه توحيد را امــكان تعريف در مختصات آن روزگار 
طاغوت زده نبود،  افزود: اين سبك و سياق انديشه كه از 

سرچشمه زالل بارگاه ربوبى و ربانى نشأت گرفته، متأثر 
اســت از تعاليم اصيل و پاك اسالم ناب محمدى(ص) 
كه در عصر حاضر هنوز بســان چشــمه اى جوشان، به 

شست وشوى وجدان انسان ها مى پردازد.
وى بــا تبريــك ايام  دهــه مبارك فجــر به همه 
فجر آفرينان به ويژه رهبــر معظم انقالب، خانواده هاى 
معظم شــهدا و ايثارگران و تمامى خدمتگزاران صديق 
نظام مقدس جمهورى اسالمى گفت: شهروندان رزنى 
و كاركنان پرتالش شهردارى رزن ياد و خاطره شهداى 
انقالب و 8 ســال دفاع مقدس و شــهداى مقاومت و 

شهداى هسته اى  را گرامى مى داريم.
شهردار رزن درباره عملكرد شهردارى افزود: تصاوير 
و اطالع رســانى عملكرد شــهردارى رزن در خصوص 

كرونــا به صورت مرتب، مطالب آموزشــى در خصوص 
كرونا و اطالع رسانى عمومى براى همشهريان در فضاى 
مجازى و نيز به صورت نصب بنر در معابر ســطح شهر 

تهيه شد.
عليخانى گفت: پويش مردمى نه به مزارســتان - نه 
به ســيزده به در و نه به مســافرت، در فضاى مجازى و 
همچنين اطالع رســانى به صورت نصب بنر راه اندازى 
شد و بنر جهت راهنمايى مســافران نوروزى براساس 

پروتكل هاى بهداشتى ويژه سال جارى نصب شد.
شهردار رزن تزئين سردرب اداره و معابر سطح شهر 
در مناســبت هاى ملى و مذهبى، درج مناســبت هاى 
ملــى و مذهبــى در كانال هــاى مجــازى را از ديگر 
اقدامات برشــمرد و افزود: اطالع رســانى تخفيف 25 
درصــدى پرداخت عوارض در مناســبت هاى مختلف، 
اجــراى طرح در خانه بمانيم و كتــاب بخوانيم در ايام 
قرنطينه با پيگيرى ويژه مســئول كميسيون فرهنگى 
شوراى اسالمى شهر و درج آگهى هاى مناقصه و مزايده 
شهردارى رزن در روزنامه هاى كثير االنتشار از اقدامات 

ديگر ما در شهرستان رزن بوده است.
وى ادامه داد: هماهنگى انجام مصاحبه شــهردار با 
خبرنگار صداوسيما در چندين 
عملكرد،  ارائــه  بــراى  نوبت 
نشســت  برگزارى  هماهنگى 
خبرنگاران با اعضاى شــوراى  
اســالمى شــهر و شــهردار، 
فرهنگــى  برنامــه  اجــراى 
آموزش قوانين شهردارى ويژه 
همشهريان  در قالب طرح هاى 
آيا مى دانيد و همچنين حقوق 
شــهروندى بــا اســتفاده از 
ظرفيــت كانال هــاى مجازى 
پرچم هاى  خريــد  و  محلــى 
مناســبتى به تعداد 600 عدد 
و تزئين سطح شهر و برگزارى 
جشن شــب عيدغدير و انجام 
جمله  از  نيز  نورافشانى  برنامه 
اقدامات ما در اين شــهردارى 

بوده است.
حــوزه  در  رزن  شــهردار 
بيان  نيز  عمران وشهرســازى 
كرد: صــدور 58 مورد پروانه، 
آسفالت ريزى پخش آسفالت در معابر شهرك فرهنگيان 
به مقــدار 6500 تن  با هزينه بالغ بر 2590000000 
تومان شامل كوچه هاى صابر يك و2، صابر 3و4، صابر 
5و6، صابــر 7و8، صابر 9 و10، صابــر 11و12، صابر 
15و16، صابــر 17 و 18، صابــر 19 و 20، فرزانگان، 
خيابان آيت ا... نورى، خيابان شــهيد صياد شــيرازى، 
لكه گيرى آســفالت كندرو مقابل بيمارســتان وليعصر 
(عج) شــهر رزن، رسالت3و4، رســالت 5و6، خروجى 
شــهر رزن به ســمت تهران، خيابان فرهنگ، كندرو 
ضلــع غربى بلوار امام(ره) از ميدان شــهدا  تا چهارراه 
وليعصر، ضلــع غربى ميدان شــهدا از ورودى خيابان 
برق تا ورودى خيابان شــهيدان شوندى، ضلع شرقى 
بلوار امام (ره) از چهارراه وليعصر(عج) تا ورودى خيابان 

چهارباغ، خيابان ورزش از تقاطع  شــهيد صباغ زاده تا 
بلوار شهيد شوندى انجام شده است.

شهردار رزن در مورد اقدامات در حوزه جدول گذارى 
گفت: عمليــات جدول گذارى  به متــراژ1351 متر با 
هزينــه اى بالغ  بــر450000000  تومان براى تقاطع 
خيابان هاى شهيدان شوندى و آيت ا...نورى، كوچه هاى 
صابر 5و6 شهرك فرهنگيان، ورودى خيابان هاى سميه 
و فرهنگ در قســمت شمالى، كوچه رسالت 3 شهرك 
فرهنگيان، كوچه رســالت 4 شهرك فرهنگيان، كوچه 
رسالت 5 شــهرك فرهنگيان، كوچه رسالت 6 شهرك 
فرهنگيان، كوچه رســالت 7 شهرك فرهنگيان، كوچه 
رسالت 8 شهرك فرهنگيان، الين شرقى آيت ا... نورى، 
خيابان شهيد شــيرين على توسلى، گلستان 2، خيابان 

فرهنگ، كوچه فرهنگ 2 انجام شده است.
وى با بيان اينكه آغاز عمليات عمرانى در باغ رضوان 
با ديواركشــى و تكميل ســرويس بهداشــتى و انجام 
تعميرات عمرانى در ســرويس هاى بهداشتى بوستان 
ملت از ديگر اقدامات است افزود: آغاز عمليات عمرانى 
تعريض و ســاماندهى خروجى شــهر رزن به ســمت 
تهران، اصالح جاليز در پيــاده راه ضلع غربى بلوار امام 
(ره) از ورودى خيابان شــهيدتوكلى تا ورودى خيابان 
شهيد ستار ابراهيمى ، ساخت سالن و خريد سردخانه 
2كشويى ويژه نگهدارى موقت اموات براى غسال خانه 

باغ رضوان نيز از ديگر اقدامات است.
شــهردار رزن گفت: پيگيرى و تعيين تكليف تدفين 
امــوات كرونايى در ايــام تعطيالت نوروز، مســابقات 
كتابخوانى، جلســه با تبليغات اســالمى براى برگزارى 
مســابقات و برنامه هاى فرهنگى و اهداى جوايز، تقدير 
از كاركنان نمونه شــهردارى، جلسات متعدد با رئيس 
آب وفاضــالب جهت پيگيرى و انجام و اجراى  فاضالب 
كوچه هاى ســطح شــهر، تقديــر از متوليــان تدفين 
متوفيــان كرونايى با حضور معــاون فرماندار و رئيس 

تبليغات اسالمى نيز از اقدامات شهردارى است.
وى ادامه داد: كلنگ زنى شــهرك سيمان در هفته 
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دولت به اتفاق فرماندار، اخذ جواز تأسيس كارخانه 
آســفالت شــهردارى رزن، تقدير از آتش نشانان شهر 
رزن در روز آتش نشــانى و مشاركت در پويش مردمى 
رزمايش مومنانه در جهت يارى رساندن به شهروندان 
آســيب ديده از كرونا در كنار موكب و بســيج از جمله 

اقدامات شهردارى است.
عليخانى با اشــاره به اينكه جلسه با نماينده محترم 
شهرستان در مجلس شوراى اسالمى جهت پيگيرى و 
رسيدگى به مصوبات جلسات قبلى و پيگيرى مطالبات، 
جلســه هيأت امناى آرامســتان با حضــور فرماندار و 
امام جمعه شــهر رزن (هم در محيط آرامستان  و هم 
ســالن اجتماعات شــهردارى(، حضور در 2 روستاى 
ورقســتان و فارســجين و تشكيل جلســه در مساجد 
2 روســتا جهت الحاق به شــهر رزن از جمله عملكرد 
ما مى باشــد، گفت: كميته فنى مسكن وشهرســازى و 
كارشناســان اين اداره كل جهت رفع مشكالت و موانع 

شهرسازى برگزار شده است.
شــهردار رزن شــركت در كميســيون مــاده 5 
اســتاندارى، اطالع رســانى در فضاى مجازى و سطح 
شهر به مناســبت 27 آذرماه روز رزن و گراميداشت 
آيت ا...مفتــح و شــهداى شــهر رزن را از اقدامــات 
شــهردارى نام برد و گفــت: حضور در بيمارســتان 
وليعصر(عج) و تقدير از پرســتاران و پرسنل با اهداى 
شــاخه گل توسط اعضاى شوراى شــهر و شهردار به 
مناسبت روز پرستار ، برگزارى مسابقه شعر شب يلدا 
به صورت مجازى با شركت شهروندان شهرستان هاى 
رزن و درگزيــن و اهداى جوايز به برندگان ، برگزارى 
مســابقه نقاشى كرونا در ســطح كودكان و نوجوانان 
و اهــداى 12 كارت هديــه، برگزارى جلســه حضور 
سرپرســت دفتر امور شهرى در شهردارى براى رفع و 
تعيين تكليف مشــكالت شهردارى از ديگر اقدامات ما 

در  اين شهرستان بوده است.
وى ادامــه داد: بــه دليــل وجود ويــروس كرونا 
، مســاجد، ســطح شــهر، ســرويس هاي بهداشتي 
عمومي، باكس هاي زباله، تاكســي هاي درون شهري و 
برون شــهري، ورودي ادارات، جايگاه عرضه سوخت، 
معابر پرتردد، باغ رضوان و غســال خانه و پاســاژهاي 
سطح شــهر، خودپردازها،  ايســتگاه هاي تاكسي و... 
بر اساس دســتورالعمل بهداشــتي  به صورت مرتب 

ضدعفونى شده است.
عليخانى شــن ريزي محل حفــاري فاضالب و رفع 
موانع عبورومرور در معابر ســطح شــهر، شــن ريزي 
كوچه هاي خاكي اعم از كيميا ،بدر ، نهال  ، انديشــه ، 
كوچه چشــمه و باالتر از مسكن مهر، اليروبي جوي ها 
و كانال هاي ســطح شــهر به صورت روزانــه، اليروبي 
جوي هاي خارج از شــهر بلوار معصومــي   پايين  تر از 

پــارك ملــت و  پايين تر از ســپاه را  از ديگر اقدامات 
برشمرد و ادامه داد: آسفالت ريزي در سطح شهر توسط 
خدمات شــهري، نظافت معابر ســطح شهر به صورت 
مرتب و روزانه، حــذف علف هاي هرز موجود در پياده 
راه هاي ســطح شهر و برداشــت نخاله هاي موجود در 
زمين هاي خاكي ســطح شهر 
نيز از جمله اقدامات براى رفاه 

حال مردم شهرستان است.
مخلوط ريزي  افــزود:  وى 
در شهرك شهرداري ،شهرك 
متــري   12  ، فرهنگيــان 
فرهنــگ، جانبــازان، خيابان 
و  زباله  راه  مســير  انديشــه، 
آماده ســازي  و  مسيرســازي 
معابر شهرك فرهنگيان جهت 
خدمات رساني  آسفالت ريزي، 
بــه متوفيان كه بــر اثر كرونا 
تعميرات  و  كرده انــد  فــوت 
پل هاي فلزي سطح شهر بيشتر از 50 مورد  از اقدامات 

مهم است.
شــهردار رزن ســاخت پــل فلزي و نصــب آن در 
معابر ســطح شــهر بيش از 30 مورد، تهيه دپو شــن 
حــدود 400 تن براي اســتفاده در زمســتان جهت 
فرورفتگي هــاي حفاري، خريد نمك و تهيه ماســه و 
نمك جهت نمك پاشــي ، تهيه كيسه شن، آماده سازي 

ماشين آالت جهت برف روبي ، 
البسه  و  زمستاني  لباس  تهيه 
جهت نيروهاي خدمات شهري 
و تهيه آســفالت ســرد براي 
خيابــان اصلــي را از ديگــر 
اقدامات شــهردارى نام برد و 
گفت: واگــذاري رفت وروب و 
نظافت شهر به پيمانكار بومي، 
برداشــت شــاخه هاي هرس 
شده سطح شهر، برف روبي در 
زمان بارش برف  و نمك پاشي 
معابر يــخ زده نيــز از جمله 

اقدامات ما است.
شــهردارى  درآمــد  وى 
 1399/1/1 تاريــخ  از  رزن 
را   1399/9/30 تاريــخ  تــا 
 97 /223 /445 مبلــغ260/
ريال عنــوان كــرد و آمار 9 
ماهه ســال 99 ، آتش نشانى 
را 4 مــورد منزل مســكونى 
11 مــورد ، مزرعــه گندم  4 

مــورد ، انبار علوفه  4 مــورد ،  تصادف جاده اى 117 
مــورد ، زمين باير  11 مورد ، امداد ونجات  19 مورد ، 
جنگل   42 مورد باغ نام برد كه در مجموعه 212 مورد 
مجموعه عمليات كه 75 مورد برون شهرى و 139 مورد 

درون شهرى است.
شــهردار رزن عملكرد واحد امالك و حقوقى را نيز 
انجام توافق فروش زمين و تفكيك امالك ( ماده 101 ) 
و پيگيرى تا حصول نتيجه   31   مورد، وصول قدرالسهم 
تفكيــك ( ماده 101 )  به مبلــغ  9/000/000/000    
ريــال 50 درصد مازاد بــر بودجه، فــروش امالك و 
زمين هاى واافتاده به مبلغ  37/730/000/000   ريال 
450 درصــد مازاد بر بودجه، جمع آورى و كدگذارى ، 
بايگانى و ســاماندهى پرونده هاى امالك به تعداد 221 

فقره، ســاماندهى پرونده هاى محــدوده طرح تفكيكى 
ميدان شهدا و شناســايى و ثبت امالك شهردارى در 

سامانه نام برد.
عليخانى درباره واحد حقوقى نيز گفت: رفع تصرف 
از امالك شــهردارى قريب به 1000 مترمربع به ارزش 
تقريبى 30/000/000/000  ريال، پيگيرى شــكايات 
كيفــرى 5 مــورد، وصول چك هاى برگشــتى  حدود 
500/000/000 ريال، جمع آورى و كدگذارى ، بايگانى 
و ســاماندهى پرونده هاى حقوقى به تعداد   60  فقره 

انجام شده است.
وى در حوزه فضاى ســبز و زيباســازى شهرى نيز 
بيــان كرد: رنگ آميزى و تعويض لوازم روشــنايى پايه 
چراغ هاى بلوار امــام(ره)، رنگ آميزى و تعويض لوازم 
روشــنايى پايه چراغ هاى پارك بانوان، كاشــت گل و 
گياهان زينتى فصلى بهاره و تابستانه، كاشت و واكارى 
نهــال در بلوارهــاى آيت ا... نورى ، آيت ا... شــوندى و 
پياده راه هاى سطح شهر و نصب مجموعه بازى كودكان 
در پــارك بانوان از جمله اقدامات مهم ما در اين حوزه 

بوده است. 
شــهردار رزن گفت: نصب المان شهرى من رزن را 
دوســت دارم به همراه نورپردازى زيبا، غرس 10 اصله 
نهال در بوستان فرهنگيان به مناسبت روز درختكارى با 
حضور مسئوالن، نصب المان هاى نوروزى ، رنگ آميزى 
مبلمان شــهرى و پاركى و...  در راســتاى استقبال از 
بهار، به دليل وجود ويــروس كرونا ، ضدعفونى كردن 

مرتــب تجهيزات و لوازم شــهربازى پارك ملت ، لوازم 
تفريحى و ورزشى موجود در بوستان ها و معابرنمازخانه 
و سرويس هاى بهداشتى پارك ملت و واگذارى حفظ  و 
نگهدارى فضاى سبزشهرى به پيمانكار بومى شهرستان 

نيز از ديگر اقدامات است.
عليخانى افزود:  مبارزه شــيميايى (سمپاشــى) بر 
عليه آفات نباتى درختان معابر و بوســتان هاى سطح 
شهر در 2 مرحله، باز كردن ريسه هاى تزئينى موجود 
در بلوار امام (ره) به دليل مســتهلك شدن و خريد و 
نصب و ريســه هاى جديد به تعــداد 80 مورد، نصب 
حفاظ هاى يو شــكل در ورودى پــارك ملت و آغاز 
عمليات هرس سياه (زمستانه) درختان معابر از جمله 

اقدامات ما بوده است.
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رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت:
١٥ ھزار بازرسی از   بیش از   
شد انجام  صنفی  واحدھای 

رئيس اتاق اصناف: 
۴۰۳۵ واحد صنفی  بیش از  

می کنند فعالیت 
سال جارى  در 10ماه    
از  بازرســى  مــورد   15839
صنعتى  و  صنفــى  واحدهاى 
و طــرح صيانــت از حقــوق 
شهروندى شهرستان هاى رزن 

و درگزين انجام شده است.
 ، صنعــت  اداره  رئيــس   
شهرســتان  تجارت  و  معدن 
رزن و درگزين گفت:  تعداد 
گشت هاى مشترك با حضور 
نظارتى  دســتگاه هاى  ساير 
و طــرح صيانــت از حقوق 

شــهروندى  210 مورد است 
كه  در اين بازرســى ها 601فقــره پرونده   كه 1906 
فقره بازرســى از واحدهاى نانوايــى انجام و 106 فقره 

پرونده تخلف تشكيل شده است. 
محمد ســهيلى افزود:  تعداد 14 فقــره پرونده در 
حوزه قاچاق كاال و عرضه خارج از شبكه به ارزش ريالى 
18 ميليارد و373 ميليون ريال تشــكيل شده است  و 
162 فقره بازرســى از انبارها در ســطح 2 شهرستان 
انجام شــده كه متخلفين، به پرداخت 2ميليارد و 860 

ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شدند.
وى گفت: 10جلســه كارگروه آرد و نان و  تشكيل  
18 جلســه كارگروه تنظيم بازار   در 2 شهرستان طى 

10 ماهه انجام شده است. 
ســهيلى برگزارى انتخابــات 4 اتحاديه به صورت  
الكترونيكــى بــا رعايت كامــل  دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى رااز ديگــر اقدامات  10ماهه ســال جارى 

عنوان كرد.

  فعاليت 3هزارو817 قاليباف
وى بيان كرد: 3 هزارو817 قاليباف در 2 شهرستان 
رزن و درگزين مشــغول به فعاليت هستند. در 10 ماه 
نخست ســال1420 مترمربع فرش دستباف و سنتى 

توليد شده است.  
34ميليارد ريال تسهيالت كرونايى هم  به واحدهاى 

آسيب ديده از ويروس كرونا پرداخت شده است. 
در 10ماهه سال جارى تعهد اشتغال اداره صمت در 
سامانه رصد بيش از 100 درصد محقق شده است كه 

در اين مدت براى 315نفر اشتغال ايجاد شد. 
  صدور18 فقره جواز تأسيس

با پيش بينى اشتغال 162 نفر 
ســهيلى با تأكيد براينكه پيگير اخــذ مجوز پروانه 
بهره بــردارى 2 طــرح صنعتى بــا اشــتغال 40 نفر 
تا پايان ســال جارى هســتيم ، افزود: صــدور پروانه 

بهره بــردارى 5 طرح صنعتى 
با سرمايه گذارى 390 ميليارد 
ريال  با اشــتغال زايى 68 نفر 
خارج  و  صنعتى  شــهرك  در 
از شــهرك صنعتى انجام شده 
اســت. وى گفت: در 10ماهه 
سال جارى بيش از 59 ميليارد 
 2 در  ســرمايه گذارى  تومــان 
شهرستان رزن و درگزين انجام 

شده است.
رئيس اتاق اصناف شهرستان 
رزن و درگزين هم افزود: تعداد 
4035 واحد صنفى داراى  پروانه 
با اشــتغال 4830 نفردر 2 شهرستان رزن و درگزين 
درحال فعاليت هســتند كه 5250 واحد مورد بازرسى 
در سطح 2 شهرســتان در 10ماهه نخست سال جارى 
انجام شده است و براى332 واحد پرونده تشكيل شده 
اســت.   يكى از برنامه هاى اتــاق اصناف حضور رئيس 
و اعضــاى هيأت مديره و روســاى اتحاديه هاى صنفى 
در قالب گشت هاى مشــترك، طرح صيانت از حقوق 
شــهروندى و مبارزه با ويروس منحوس كرونا بود. اين 
بازرسى ها در3  شيفت كارى صبح و بعدازظهر و شبانه 
از واحدهاى صنفى انجام مى شــد. رســول ولى كمال 
افزود: 332فقره پروانه كســب در 10ماهه سال جارى  
صادر شده است. همچنين  در يك دوره 4 ساله تعداد  

946فقره پروانه كسب ابطال و منقضى شده است.  
وى گفت: مشاركت و كمك كسبه و بازاريان متعهد 
در 3 مرحله كمك هاى مومنانه جمع آورى و در اختيار 

نيازمندان قرار گرفته است.

  سرپرســت انتظامــى شهرســتان هاى رزن و 
درگزيــن گفــت: پليس با تمــام تــوان در حوزه هاى 

مختلف از جمله پيشــگيرى از جرائم، برخورد و مقابله 
بــا مجرمين و متخلفين، حفــظ و ارتقائ نظم امنيت، 
كنتــرل ترافيك هاى شــهرى و جاده اى و بســيارى 
خدمات ديگر شبانه روز در حال جهاد و مجاهدت بوده 
و مدال پرافتخار مجاهدان فى سبيل ا... را بر سينه دارد 
و اين افتخارى بزرگ در نظام مقدمس اســالمى تحت 
لــواى، فرمانده معظم كل قوا، حضــرت امام خامنه اى 

عزيز است.
ســرهنگ ســتاد مظاهر عليجانى با تبريك ايام ا... 
دهه فجر و سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى 
گفت: ســازمان جامعه محور نيــروى انتظامى بر اين 
باور اســت كه توسعه پيشگيرى ها كيفرى، اجتماعى و 

وضعى در كنار پيشــگيرى انتظامى از حاصل مشاركت 
مردمى، مسئوالن و ساير سازمان هاست؛ امنيت كه يك 
محصول مشــترك است، ارتقاء يافته و در سايه امنيت 
پايدار توسعه پايدار در همه زمينه ها رقم خواهد خورد.
عليجانى اضافه كرد: انتظامى شهرستان هاى رزن و 
درگزين در شاخص هاى مختلف پيشگيرى از جرائم و 
مقابله با جرائم در جايگاه خوبى در ســطح استان قرار 
داشته و توفيقات چشمگيرى در زمينه كشفيات انواع 

جرم دارد.
آنان كه امنيت ايران اسالمى سوهان روحشان است 
بدانند كه درخت تنومند اقتدار و امنيت اين مرز و بوم 

هر روز با خون مدافعان وطن آبيارى مى شود.

پلیس با تمام توان
شبانه روز در حال 
جھاد است
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کشاورزی بخش  در  بھره وری  کشاورزیافزایش  بخش  در  بھره وری  افزایش 
پروژه پروژه  ٨٨ بھره برداری از  بھره برداری از با  با 

  در دهه فجر ســال جارى  8 پروژه عمرانى در 
زمينه آب و خاك ، ســردخانه و گلخانه هــا با اعتبارى 
بالغ بر 184 هزار ميليون ريال به بهره بردارى رســيد. 
بهره بردارى از اين پروژه هــا افزايش بهره ورى و ميزان 
توليد در بخش كشاورزى و ايجاد اشتغال براى 35 نفر 

را به دنبال داشته است.
مدير جهادكشاورزى شهرستان رزن با تبريك ايام ا... 
پيروزى انقالب اسالمى گفت: شهرستان رزن با داشتن 
حــدود 127694 هكتار اراضى زراعــى و باغى بيش از 
436000 تن توليد محصوالت كشاورزى در سال را دارد 
و 9 درصد توليدات استان را به خود اختصاص داده است.

محمــود فتحى افزود:  از آنجايــى كه هدف اصلى و 
سياست هاى ســازمان جهاد كشــاورزى تأمين امنيت 
غذايى و محافظــت از منابع تأمين كننده امنيت غذايى 
همچون آب  و خاك اســت، در ايــن خصوص با همت و 
تالش كشاورزان و بهره برداران عزيز كه بيش از 11000 
بهره بردار در بخش كشــاورزى داريــم اقدامات خوبى 

صورت گرفته كه به مهمترين آنها اشاره مى شود. 
وى نخستين اقدام در راســتاى افزايش بهره ورى و 
توليد بيشتر را ، اجراى سيستم هاى نوين آبيارى بارانى 
در بيــش از 95درصد اراضى آبى و در ســطح 23000 
هكتــار عنوان كرد و گفــت: گام دوم، كاهش ســطح 
زيركشــت محصوالت پرآب بر از جمله ســيب زمينى از 
7000 هكتار به 3500 هكتار در ســال زراعى جارى و 
هندوانه از 500 هكتار سال هاى گذشته به 210 هكتار 

در سال زراعى جارى مى باشد.
فتحى بيان كرد: به دنبال كاهش ســطح زيركشت 
محصوالت پرآب بر ســطح زيركشــت گياهان دارويى 
نيز افزايش داشــته است به طورى كه بيش از 95درصد 
رازيانه كشــور در سطح 2000 هكتار در اين شهرستان 
كشــت مى شود و ساليانه حدود 7000 تن توليد رازيانه 
داريم و ســطح زيركشت زعفران تا ســطح 16 هكتار 

افزايش داشته است.
وى از اقدامات ديگر انجام شــده  در راستاى اصالح 
الگوى كشت را توسعه كشت هاى گلخانه اى مطرح كرد 
وگفت: به طورى كه در حال حاضر 42 واحد در سطح 19 
هكتار گلخانه در اين شهرســتان به بهره بردارى رسيده 
و چنديــن گلخانه ديگر از جملــه گلخانه 30 هكتارى 
شركت يادگاران جاويد شركت در 2 قطعه 26 هكتارى 

و 4 هكتارى زعفرانى در دست اقدام است.

  توجه به صنايع تبديلى
و ايجاد انبارهاى ذخيره گندم

فتحى  توجــه به صنايــع تبديلى، ســردخانه ها و 
ايجاد انبارهاى ذخيره گندم در شهرســتان را همواره از 
اولويت هاى خود دانست و افزود:  در حال حاضر 9 مورد 
ســردخانه با ظرفيت بيش از 65000 تن به بهره بردارى 
رســيده اســت و 6 مورد هم  با ظرفيت 15 هزار تن در 
دست اقدام است. همچنين انبار 35000 تنى روستاى 
چايان بــه منظور ذخيره گندم به بهره بردارى رســيده 
است. در حال حاضر ظرفيت سيلوها و انبارهاى مكانيزه 
نگهــدارى گندم حدوداً 150 هزار تــن تقريباً به اندازه 

توليد گندم شهرستان است.
مدير جهاد كشــاورزى بيان كــرد: مرمت و اليروبى 
قنــوات و احــداث كانال هــاى آبيارى در روســتاهاى 
شهرســتان با بيش از 100 كيلومتر و استفاده از ارقام با 
نياز آبى كم و مقاوم به كم آبى در محصوالت مختلف از 
جمله گندم ، جو و سيب زمينى از ديگر اقدامات صورت 

گرفته در راستاى اين هدف مهم بوده است.
وى افــزود: همچنين به منظــور اصالح باغات گردو 
و اســتفاده از ارقام مقاوم به ســرما و ديرگل و باردهى 
بيشتر طرح سرشاخه كارى درختان گردو با انجام 7100 

پيوندك در سطح شهرستان انجام گرفت.
فتحى گفت: طرح منحصربه فرد در شهرســتان هاى 
شــمالى احداث باغ انگور فراز يا داربستى در سطح 30 
هكتار در روستاى خورونده در حال احداث مى باشد كه 

عمليات اجرايى 20 هكتار آن به اتمام رسيده است.
وى از ديگر برنامه هاى ســازمان جهاد كشاورزى را  
اجــراى طرح جهش توليد در دى مزارهاى شهرســتان 
رزن عنوان كــرد و افزود: كه براســاس تفاهم نامه بين 
وزارت جهاد كشــاورزى و ســتاد اجرايــى فرمان 100 
امام خمينى(ره) و با دســتور مقام معظم رهبرى در حال 
انجام است. سهميه شهرستان رزن 15124 هكتار شامل 
محصــوالت گندم، جو، حبوبات و گلرنگ بوده و با 743 
كشــاورز قرارداد بسته شــده و هدف اين طرح افزايش 
توليد در ســطح اين اراضى با رعايت دستورالعمل هاى 

اين طرح است.
فتحى افزود: جمع آورى اطالعات دقيق بهره برداران 
و ثبت آنها در برنامه ريزى و اجراى طرح هاى كشاورزى 
و توزيــع عادالنه نهاده ها از ضرورت بخش كشــاورزى 

است. به همين منظور اطالعات كشاورزان و بهره برداران 
در محصوالت مختلف در ســامانه پهنه بندى توســط 
كارشناسان مراكز جهاد كشــاورزى در حال ثبت است 
كه اين اطالعات ســاالنه به روزرســانى مى شود و خريد 
تضمينى گندم از كشاورزان و توزيع نهاده هاى كشاورزى 

براساس اطالعات ثبت شده در اين سامانه است.
وى با اشاره به اخذ پالك به تراكتورداران بيان كرد:  
در 2 سال گذشته در شهرستان رزن 2100 عدد پالك 
بــه تراكتورداران تحويل داده شــده اســت و از 3158 
دســتگاه انواع تراكتور كه وجود دارد، 2741 دســتگاه 
آن داراى پالك و 417 دســتگاه هنوز براى اخذ پالك 
اقدام نكرده اند كه مى بايست قبل از آغاز فصل كشاورزى 

نسبت به اخذ پالك اقدام كنند.
فتحى گفت: در شهرستان هاى رزن و درگزين حدود 
200 هزار رأس دام ســبك و ســنگين وجود دارد كه 
حدود 104 هــزار رأس دام ســبك و 12 هزار و 500 
رأس دام ســنگين پالك كوبى انجام گرفته است.  بيش 
از 9000 تن انواع نهاده ها از قبيل ســبوس، جو و ذرت 
و كنســتانتره بين دامداران توزيع شده است و با توجه 
به اينكه توزيع نهاده و كنســتانتره فقط براساس پالك 
و براى دام هاى پالك كوبى شــده مى باشد و جابه جايى 
دام بدون پالك ممنوع بوده و قاچاق محســوب مى شود 
از دامداران محترم تقاضا داريم هرچه سريع تر نسبت به 

پالك كوبى دام هاى خود اقدام كنند.
وى با اشــاره به ميزان  تحقق اهداف پروژه هاى سند 
راهبردى شهرســتان رزن افزود: در 2 سال گذشته در 
تحقق اهداف پروژه هاى سند راهبردى و برنامه عملياتى 
توسعه كشاورزى پيشرو بوده اســت. در سال جارى در 
9 ماهه گذشــته درصد تحقق نسبت به سهميه و تعهد 
شهرســتان 250 درصد اســت و بيــش از 32 ميليارد 
تومان در ســال جارى تا اين تاريخ در بخش كشاورزى 
سرمايه گذارى شده كه 24 ميليارد تومان آن تسهيالت 
كم بهــره در زمينه هــاى مختلــف از جملــه دامدارى 

،گلخانه ها و تسهيالت مكانيزاسيون بوده است.
فتحى گفــت: در پايــان از حمايت هــاى بى دريغ 
مسئوالن استانى و شهرستانى به ويژه نماينده پرتالش 
مردم شــريف شهرســتان رزن و درگزيــن در مجلس 
شوراى اســالمى فرماندار ، ائمه جمعه و رياست سازمان 
جهاد كشاورزى استان در جهت پيشبرد اهداف سازمانى 

بخش كشاورزى قدردانى مى  كنيم.

در شهرستان هاى 
رزن و درگزين 
حدود 200 هزار 
رأس دام سبك و 

سنگين وجود دارد 
كه حدود 104 هزار 
رأس دام سبك و 
12 هزار و 500 

رأس دام سنگين 
پالك كوبى انجام 

گرفته است.
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عملکرد
  ١٣٩٩ ٥٥ ماھه سال  ماھه سال 
روستایی تعاون  اتحادیه 

  مديرعامل اتحاديه تعاون روستايى شهرستان رزن از خريد تضمينى بيش از 105 هزار تن گندم در سال جارى خبر داد.
داوودخليلى با اشاره به اينكه ششمين سال متوالى است  كه شبكه تعاون روستايى رزن و درگزين رتبه نخست خريد گندم را كسب مى كند گفت: همه گندم هاى خريدارى 

شده ثبت و به بانك ارسال شده و مبلغ 502 ميليارد ريال از مطالبات كشاورزان پرداخت شده است.
وى با بيان اينكه بيشتر گندم هاى خريدارى شده به مقاصد تعيين شده حمل شده است افزود: مقدار 50 هزارتن گندم در 2 شهرستان موجود است كه عمدتا در 2 مركز 

كرفس و چايان كه مركز ذخيره بلندمدت گندم هستند ، نگهدارى مى شود.
خليلى گفت: از كل خريد تضمينى گندم در سراسر استان همدان مقدار 52 درصد  معادل 215 هزار تن توسط شبكه تعاون روستايى در سراسر استان خريدارى شده 

اســت كه از اين ميزان حدود 48 درصد متعلق به خريد2 شهرســتان رزن و درگزين با محوريت شبكه تعاون روستايى رزن مى باشد كه جاى تأمل دارد.
مديرعامل اتحاديه شهرســتان رزن بيان كرد:  اتحاديه رزن مقدار 14 هزار تن انواع محصوالت كشــاورزى از طريق شــبكه تعاون روســتايى رزن  در جهت كم كردن اثر 

واسطه گرى خريد وفروش  شده است.
خليلى اضافه كرد: تعداد 8 فروشگاه در 2 شهرستان  رزن و درگزين در جهت تأمين اقالم موردنياز اعضا و اقشار مردم با كم ترين قيمت و بهترين كيفيت فعاليت دارند. 
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رئيس اداره تعاون روستايى:

گندم ١٠٥ ھزار تن  بیش از 
است شده  خریداری  سال جاری  در 

  از مهمتريــن فعاليت هــاى 
مى توان  روســتايى  تعــاون  شــبكه 
بــه فعاليت هــاى بازرگانى بــه ويژه 
كشــاورزى  محصوالت  خريد وفروش 
اشــاره كــرد كــه در طــى 5 مــاه 
سال جارى انواع محصوالت كشاورزى 
در اين 2 شهرســتان رزن و درگزين 

خريد وفروش شده است.
شــبكه تعاون روســتايى  رزن 6 
ســال متوالى رتبــه اول خريد گندم 
در اســتان را داراســت. به طورى كه 
ســال جارى 48 درصــد كل خريــد 
اســتان متعلق به شهرســتان رزن و 

درگزين است.
رئيــس اداره تعــاون روســتايى 
شهرستان رزن گفت: محصول جو با 
ميزان4000تن و سبوس و كنسانتره 
با ميزان 2500 تن بيشــترين سهم 
خريد توافقى در اين شهرســتان ها را 

به خود اختصاص داده اند.
رضا وثاقتى جــالل از فعاليت 34 
تشــكل با تعــداد بيــش از 25 هزار 
نفر در بخش كشــاورزى و روستايى 
شهرســتان رزن و درگزين خبر داد 
و افزود: فعاليت مستمر اين تشكل ها  
موجب تأثيرگــذارى در زمينه تأمين 
امنيــت غذايــى  اين 2 شهرســتان 

مى شود.
وى افزود: تاكنــون بيش از 105 

هزار تن گندم توســط 7 مركز اصلى و 2 مركز خريد 
مكانيزه بــا قابليت ذخيره ســازى بلندمدت (هركدام 

35هزارتن) در ســطح شهرستان رزن 
و درگزين خريدارى شده است. توزيع 
آسان  دسترسى  مراكز  اين  جغرافيايى 
و ســريع كشــاورزان را جهت تحويل 
محموله گنــدم به هر ميــزان فراهم 

آورده است.
وثاقتى جالل درباره توزيع نهاده هاى 
دامى نيز گفت: حدود 5000 تن انواع 
نهاده هاى دامى شــامل ذرت، سبوس، 
جو، كنسانتره دامى و...  بين دامداران 

2 شهرستان توزيع شده است.
وى بيان كرد: از ابتداى سال تاكنون 
11000 تن انواع محصوالت كشاورزى 
توســط تشــكل هاى بخش كشاورزى 
و روســتايى 2 شهرســتان به منظور 
كم كردن دســت واســطه هاى بخش 

كشــاورزى در خريد وفروش محصوالت كشاورزى به 
صورت توافقى خريدارى شده است.

رئيس اداره تعاون روستايى شهرستان  رزن يكى 
از وظايف شــبكه تعاون روســتايى را خدمات رسانى 
بــه روســتاييان برشــمرد و گفت: در طول ســال 

گذشــته بيش از 10/5 ميليون ليتر مواد ســوختى 
موردنياز كشــاورزان و خانوارهاى روســتايى توسط 

شركت هاى تعاون روستايى در سطح 
شهرستان هاى رزن و درگزين توزيع 

شده است.
وى با تاكيد بر اينكه شبكه تعاون 
روســتايى به عنوان بــازوى اجرايى 
جهاد كشــاورزى  و بخش كشاورزى 
محسوب مى شود افزود: در سال جارى 
مقــدار 3100 تن انواع كود و 1100 
تــن انواع  بذور گنــدم و جو در بين 
كشاورزان 2 شهرستان تهيه و آماده 

توزيع شده است.
رئيــس اداره تعــاون روســتايى 
شهرســتان رزن از توزيع 3800 تن 
آرد خانه پزى در بين اهالى روســتاها 
خبر داد و گفت: اين اقدام در راستاى 
فاقد  روســتاهاى  به  خدمت رســانى 

نانوايى انجام گرفته است.
وى در ادامــه به آسيب شناســى 
و  شــركت ها  كارآمدســازى  و 
اتحاديه هــاى زيان ده، آموزش اركان 
و كاركنــان تشــكل ها و همچنيــن 
حسابرســى واحدهــا اشــاره كرد و 
افزود: تمام واحدهاى زيرپوشش اين 
مجموعه كه داراى تراز مالى بوده اند  
مورد عمليات حسابرسى ساليانه قرار 

گرفته اند.
رئيــس اداره تعــاون روســتايى 
شهرستان رزن درباره پوشش بيمه اى 
كشــاورزان نيز بيان كرد: تعداد بيش 
از 4800 خانــوار توســط تشــكل هاى تعاونى توليد 
تحت پوشش بيمه اجتماعى كشاورزان،  روستاييان و 

عشاير قرار گرفتند.
وثاقتــى بــا بيــان اينكــه ايجاد 
تعامل ســازنده بين اداره شهرســتان 
باعث  تحت پوشش كه  و تشــكل هاى 
رونــق گرفتن عملكــرد تعاونى ها در 
زمينه هاى مختلف شــده است گفت: 
هماهنگــى و همدلى بين تشــكل ها 
باعث ايجاد جايگاه بســيار مناســبى 
براى شبكه شهرستان رزن و درگزين 
در كل اســتان شده، به طورى كه در 
اكثر موارد مقام اول اســتان را كسب 
كرده اســت كه اين مهــم با تالش و 
كوشــش مجموعــه كاركنــان  اداره 
شهرســتان و اتحاديــه، مديرعامل و 
كاركنان تشــكل ها در 2 شهرســتان 
به دســت آمده اســت كه جا دارد از 
زحمات ارزنده  همه اين عزيزان قدردانى شايســته 

به عمل آيد.

طى 5 ماه 
سال جارى انواع 

محصوالت 
كشاورزى در 

اين 2 شهرستان 
رزن و درگزين 

خريد وفروش شده 
است.

حدود 5000 تن 
انواع نهاده هاى 

دامى شامل ذرت، 
سبوس، جو، 

كنسانتره دامى 
و...  بين دامداران 2 
شهرستان توزيع 

شده است.

عداد بيش از 4800 
خانوار توسط 

تشكل هاى تعاونى 
توليد تحت پوشش 

بيمه اجتماعى 
كشاورزان،  
روستاييان و 

عشاير قرار گرفتند
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مدير آب و فاضالب رزن:

ھمه شھرھای شھرستان تحت پوشش شبکه آبفا ھستند
  صددرصد از  جمعيت شــهري شهرستان رزن 
تحت پوشش شــبكه آب بهداشــتى بوده و نزديك به 
98درصد جمعيت روســتاهاى تحت پوشــش از امور 

اداره آب وفاضالب قرار دارند.
مديــر آب وفاضالب شهرســتان رزن در بخش آب 
شهرى و روســتايى با تبريك به مناسبت دهه مبارك 
فجر و ســالروز پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى  و 
همچنين تقدير و تشكر از مردم عزيز و فهيم شهرستان 
رزن وتشــكر از يكايك شوراهاى روســتاها و دهياران 
عزيز، بخشداران شهرســتان، شورا و شهردار شهرهاى 
رزن و دمق، نماينده شهرســتان در مجلس، فرماندار و 
مديرعامل شــركت آب وفاضالب استان در جهت يارى 
رساندن اين امور در امر خدمت رسانى  و مساعدت هاى 
ايــن عزيزان گفــت: افتخار مجموعــه كاركنان به امر 

ســقايى در اين روزهاى كرونايى تأمين 
آب شرب بهداشتى است.

خســرو تركمانيان يكپارچه شــدن 
2 امــور آبفا  و آبفــار را گام مهمى در 
راســتاى افزايــش خدمات دهــى بهتر 
به مشــتركين عنوان كــرد و افزود: با 
ادغام  اين2 امور قطعا خدمات بيشــتر 

و يكپارچه ترى به مردم ارائه مى شود.
وى با اشــاره به وجــود نزديك به 
23هزار مشترك شهرى و روستايى در 
شهرســتان رزن و ارائه خدمات به آنان 
اهم فعاليت هاى ســال 99 را به شــرح 

ذيل اعالم كرد.:
-تجميع كاركنان  و ادارات و خدمات دهى روستايى و 

شهرى  در ساختمان آبفاى شهرى. 
-اصــالح و توســعه نزديك به  6 هزار متر لوله ســايز 

110و63و200 

-تعمير و تعويض دســتگاه هاى كلرزنــى در بعضى از 
روستاها و استفاده از آب ژاول. 

-رفع مشــكل روستاها در حد توان و برنامه ريزى براى 
خدمات دهى بيشتر. 

- انجام تمامى خدمات بخش سردرود و اداره آب شهر 
دمق و بخش خرقان و مركــزى در دمق خط مجتمع 

ماهنيان و مجتمع گونلو و مجتمع نينج. 
-تعويــض و تجهيز پمپ هــا و تابلو برق هــا و ترانس 

تعدادى از چاه ها.
-آمادگى امور جهت تحت پوشش قراردادن 7 روستاى 

باقى مانده در شهرستان. 
  -عمليات تعويض كنتورهاى خراب مشتركين 

-توسعه شبكه فاضالب شهر رزن. 
-حفر 2 حلقه چاه در روستاهاى امتلر و قايش. 

ساخت مخزن بتنى 200مترمكعبى 
و تجهيــز چــاه يارومجه بــاغ و انواع 
خدمــات ديگر كه جــزء وظايف ذاتى 

شركت است. 
 مديــر آب وفاضــالب شهرســتان 
رزن بــه  طــرح ملى آب اميد اشــاره 
كرد و گفــت: در راســتاى حمايت از 
حقوق مصرف كننــده و برقرارى عدالت 
اجتماعــى و همچنين مديريت مصرف، 
اقدام به پياده سازى طرح ملى آب اميد 
در آينده نزديك هســتيم. در اين طرح 
مشــتركين خانگى كم مصرف از مزاياى 
معافيــت در پرداخت صورتحســاب آب بهــا بهره مند 
مى شــوند و اهداف طرح نهادينه كردن رابطه متقابل 
امور و مشترك براى تحقق برنامه هاى مديريت مصرف 
و ايجاد انگيزه در راســتاى كاهــش مصارف و كاهش 
حداقــل 10درصد از مجموع آب مصرفى مشــتركين 

پرمصــرف و بدمصــرف و همچنين  اعتمــاد متقابل 
مشــتركين و امور و برنامه ريــزى در جهت حمايت از 
حقوق مصرف كننده و برقرارى عدالت اجتماعى اســت 
كه در اين طرح مشــتركين بر اساس ميانگين مصرف 

ماهانه به 4 دسته تقسيم مى شوند.
كم مصرف: به مشتركين خانگى اطالق مى شود كه 
متوسط مصرف ماهانه مطابق با يك سوم الگوى مصرف 

باشد. 
خوش مصرف: به مشتركين خانگى اطالق مى شود 
كه متوسط مصرف ماهانه مطابق با الگوى مصرف باشد.

پرمصرف: به مشــتركين خانگى اطالق مى شود كه 
متوســط مصرف ماهانه آنها بيش از الگوى مصرف و تا 

2 برابر الگوى مصرف باشد. 
بدمصرف: به مشــتركين خانگى اطالق مى شــود   
كه متوســط مصرف ماهانه آنها بيش از 2 برابر الگوى 

مصرف باشد.
 الگوى مصرف براى مشــتركين خانگى در اســتان 
همدان به ازاى هر واحد، تا 15 مترمكعب در ماه است.

افتخار مجموعه 
كاركنان به امر 
سقايى  در اين 

روزهاى كرونايى 
تأمين آب شرب 
بهداشتى است.
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مردم و مسئوالن مشکالت را
گردن ھم می اندازند

30 بهمن ماه سال گذشــته با مشاهده نخستين مورد 
انتشاريافته كرونا در ايران كه رسما از سوى وزارت بهداشت اعالم 
شد كسى نميدانست كه اين ويروس منحوس چه مخاطراتى را در 
جامعه ايجاد مى كند و ايــران را كه درگير بحران هاى اقتصادى 
است و در جنگ بدون خون ريزى تحريم كه سفره هاى هر ايرانى 
را كوچك و كوچك تر كرده اســت قشرهاى مختلف را بيشتر به 

چالش و نگرانى مى كشــد.در اين مابين تصميمات عجوالنه و بى برنامه دولت كه هر از 
چندگاهى دچار تغيير مى شود، مردم را بيشتر سرگردان و بالتكليف مى كند كه هنوز هم 
پختگى در تصميمات ديده نمى شود. اما سال هاست كه در كشور ما عده اى براى اينكه 
مســئوليت خــود را از گردن خود باز كنند و براى اينكه كــم كارى ها را توجيه كنند 

بالفاصله مشكالت را گردن يكديگر مى اندازند.
شهرستان درگزين در آن زمان مثل ساير نقاط كشور درگير كرونا شد. آمار فوتى و 
مبتاليان باال  رفت و جالب اينجاست از نشر دقيق آمار مبتاليان خوددارى شد تنها به 
بهانه عدم وحشت مردم كه اين سياست هنوز هم نه در درگزين، بلكه در كل كشور حاكم 
است و آمار خيلى فيلتر شده اعالم ميشود كه دسترسى به آمار منطقه اى غيرممكن و 
فقط از يك مركز اعالم ميشود كه همين امر باعث بى اعتمادى مردم به آمار اعالم شده 
اســت كه خود همين موضوع بر بى اعتنايى مردم به موارد هشدارى و رعايت پروتكل ها 

دامن زده است.
متأسفانه عده خيلى زيادى از مردم ماسك را صرفا جهت همرنگ شدن با جماعت 
استفاده ميكنند، حتى اگر به ماسك هاى زده شده دقت شود چنان ژوليده و ريش ريش 
و چروك است كه نشان از استفاده چند هفته و يا ماهيانه دارد كه تعويض نشده است كه 
نشان ميدهد مسئوالن هنوز برنامه منظم و تأثيرگذارى حداقل درباره رعايت پروتكل ها 

را نداشته و ندارند.
تصميمات مقطعى و بى اثر حتى با جريمه هاى گوناگون اصناف و خودروها سعى در 
پافشارى به سيستم غلط خود دارند كه نشان مى دهد در برقرارى ارتباط و آموزش دهى 
ضعف فاحشى وجود دارد، ديديم كه افراد زيادى براثر خوردن الكل جهت پيشگيرى از 
ابتال به كرونا جان خود را از دست دادند و مردم نيز از بى آگاهى و عدم آموزش همگانى و 

تصميمات مقطعى لجوجانه به رعايت نكردن موارد بهداشتى تكيه كرده اند.
وقتى مراسم هاى مختلف از سوى مسئوالن با تجمعات مختلف صورت مى گيرد براى 
مثــال براى افتتاح يك پروژه كاروان راه اندازى ميشــود و براى قيچى كردن يك روبان 
تجمع ميكنند، مردم ديدشان عوض ميشود در حالى كه با استفاده از رسانه ها و حضور 
خبرنگاران مى شود اقدامات اطالع رسانى شود و يا به مناسبت هاى مختلف مذهبى و ملى 
در كل كشــور بسيار ديده ايم كه مراسم ها برگزار شده است، با اين اوصاف نبايد انتظار 

داشت مردم نيز پروتكل ها را رعايت كنند.
حقيقت تلخ اســت... ولى بايد گفته شــود رعايت نكردن از سوى بانيان مراسم هاى 
دولتى و مذهبى باعث شــده  است مردم نيز پنهان و آشــكارا مراسم هاى عزا، شادى و 
تولدهاى خانوادگى خودشان را برگزار كنند كه متأسفانه باز هم انتقاد وارد است كه چرا 
قاطع و سرسخت با برگزاركنندگان برخورد نميشود تا درس عبرت براى سايرين باشد؟

همين كوتاهى ها از سوى دولت، مجريان قانون و خود  مردم نگرانى هاى زيادى را به 
وجود مى آورد كه اگر شاهد هجوم وحشتناك دوباره كرونا در سطح گسترده با ورژن هاى 
جديد باشيم و در ايام عيد باز هم تصميمات كوتاه مدت و بدون مديريت و نظارت گرفته 

شود، چه بر سر همه ما مى آيد و ايام عيد را چگونه پشت سر خواهيم گذاشت.
واقعيت تلخى را در حال گذر هستيم خانواده هاى زيادى عزيزانشان را از دست دادند 
و ميدهند، افراد زيادى مبتال شدند و ميشوند.اثرات مخرب اقتصادى بر مردم و اقتصاد 
كشورها تحميل شده و ميشود.سنت، روابط اجتماعى، آداب ورسوم ها، مراسم هاى آيينى و 

سنتى، فرهنگ و خيلى چيزها را تحت تأثير قرار داد و مى دهد.
تغيير و تحوالت جديدى در زندگى و روزمرگى مردم پايه گذارى شــد كه مى توان 
گفت كرونا باعث شكل پذيرى نوع جديدى از زندگى ها شد كه نكته قابل تأمل آنجاست 
كه به جاى پذيرش واقعيت و تمركز بر آن و همت كلى بشر براى ريشه كنى اين ويروس 
ناخوانده، برخى مردم و سياست مداران جهان كرونا را منفعت طلبانه سياسى، اقتصادى 
كردند و به دنبال سود خود هستند و در اين بازى جهانى مردم و مسئوالن مدام مشكالت 
را گردن هم مى اندازند و قطعا تا تعهد و پذيرش مسئوليت در اجراى پروتكل ها نباشد، 

حاال حاالها كرونا ميهمان ما خواهد بود. 

يوسف امينى

انقالب به  نگاھی 
درگزین قروه  شھر  در 

طليعــة انقالب اســالمى و خيزش مردمــى در آغاز انقــالب در منطقه  
كهن ديار درگزين مثل بقيه  مناطِق ايران با راه اندازى تجمعات و راهپيمايى ها آغاز 
شــد. مومنين و انقالبيون با هدايت و روشنگرى هاى عالماِن منطقه از قبل از دهه 
فجر و تشــريف فرمايى حضرت امام خمينى(ره) با برگــزارى برنامه هايى از قبيل 

سخنرانى و پخش اعالميه و شعارنويسى و راهپيمايى انجام مى گرفت 
اعالميه هــا از بيــوت و دفاتر علما و مراجع معموالً توســط مرحوم مغفور حاج 
زين العابدين غفارى از قم و تهران به قروه و منطقه مى آمد و از ســوى فرزندشــان 
جنــاب آقاى محمدباقــر غفارى براى مردم قرائت و پخش مى شــد و شــعرها و 
مقاله هايى كه توسط شهيد سيدرحيم موسوى شاهنجرينى در بين الصالتين براى 
نمازگزاران خوانده مى شــد (آن موقع در قروه حوزه علميه دائر بود و مرحوم ســيد 
رحيم در قروه طلبه بودند خيلى انقالبى بودند كه بعداً در جنگ با 2 برادر ديگرش 
به نام ســيدكريم و ســيد عظيم به درجه رفيع شهادت رســيدند). نقش حضرت 
آيت ا... حاج ميرزا يوســف احدى در اين موضوع خيلى موثر بود و جلسات در خانه 
آن مرحوم برگزار مى گرديد و هزينه  اين جلســات و برنامه ها توســط يك عده از 
بازارى ها و خّيرين تأمين مى شــد و همچنين سخنرانى هاى مرحوم حجت االسالم 
والمســلمين حاج شيخ احمد خسروى سايانى، ابوالّشهيَدين خيلى داغ و انقالبى و 
موثّر بود. حجت االسالم على رشيدى در اين خصوص گويند: «ساواك ايشان را كه 
در قروه ســخنرانى داشتند گرفت برد و 3 روز نگه داشت و بعداً آزادش كردند، باز 
هم بعد از آزادى داغ تر از قبل به ســخنرانى و منبر ادامه دادند، حتى نقش ايشان 
در رأى دادن به جمهورى اســالمى خيلى موثّر بود، درست بياد دارم كه نمونه اى 
از تعرفه ها را آورده بودند و باال منبر عمًال نشان مى داد و مى گفت اين قسمتى كه 
با رنگ قرمز كلمهء "نه" نوشــته را پاره مى كنيد و به دور مى ريزيد و قســمتى كه 
با رنگ سبز نوشته شده "آرى" آن را تا مى كنيد و به صندوق مى ريزيد. خودشان 
آن قســمت را كه نه نوشته شده بود پاره كردند و از باالى منبر ريختند زمين.! از 
افرادى كه در اين امور خيلى فعال بودند مى توان اين افراد را نام برد، عبارت بودند 
از مرحوم شــهيد سيد على اكبر حســينى، و پدرشان مرحوم سيدمحمد حسينى، 
مرحوم شــهيد حاج رمضان صبورى، مرحوم على افسرى، و بعضى از معلّمين مثل 
مرحوم نظرعلى محسنى، حاج عين ا... كوكبى و نخستين راهپيمايى و تظاهرات كه 
در قروه به صورت علنى برگزار شد يك عده از انقالبيون بعد از اتمام نماز مغرب و 
عشا  به خانه  آيت ا... احدى رفتند و آنجا جلسه تشكيل دادند و تصميم بر اين شد 
كه از فرداى آن روز راهپيمايى و تظاهرات را آغاز كنند ، فلذا فرداى آن شــب در 
حدود صد نفرى تجمع كردند و از مسجدجامع راهپيمايى را آغاز كرد و شعارگويان 
(شعارها قبًال نوشته شده بود و مرحوم آقاى على افسرى كه در وسط جمعيت بود 
با مشــت گره كرده ســر مى داد و ديگران نيز تكرار مى كردند، شعارها اكثراً جنبه  
مذهبى و دينى داشــتند از قبيِل: ا... اكبر ، خمينى رهبر). از داخل بازار دور زدند و 
از خيابان شهردارى به خانة حاج آقا احدى آمدند و در حياط ايشان تجمع كردند و 
شعارهاى تندى عليه شاه و حكومت دادند و از آن روز به بعد هر روز راهپيمايى ها 
ادامه داشت و از اطراف و ديگر روستاها هم به قروه مى آمدند و در اين گونه برنامه ها 
شركت مى كردند. درست بياد دارم كه نخستين بار در قروه در حياِط منزل حاج آقا 
احدى؛ آقاى مصطفى غفرانى (پسر احمد نوروزعلى) با هيجان و خيلى كوبنده داده 

شد كه مى گفت: مرگ بر اين سلطنت سگ صفت پهلوى. 
حّضار هم با صداى بلند و كوبنده آن را تكرار مى كردند». در ســوى ديگر شهر، 
مخالفين انقالب قرار داشتند كه با شعارهاى «جاويدشاه» به انقالبيون و مغازه هاى 
آنها حمله برده و به تخريب مراكز دولتى مى پرداختند. آقاى يوســف امينى به نقل 
از پدر بزرگوارشــان مرحوم حاج ميرزا جعفر امينى كه از بازاريان و انقالبيون قروه 
بودند، گويد: «منزل ما از مراكز اصلى پايه گذارى شهردارى قروه درجزين و تأسيس 
بسيج و كارهاى عمرانى و پيگيرى براى فرماندارى درگزين بود و تصميمات اصلى 
در آنجا پايه ريزى مى كردند و به دليل نقشــى كه پدرم در گردهمايى هاى انقالب 
داشــتند بارها از سوى مخالفين مورد تهديد قرار گرفته و حتى مغازه ايشان مورد 
هجوم و تخريب قرار گرفته بود.« اما وقايع به اينجا ختم نشده و براساس روايت ها تا 
پيروزى انقالب اسالمى و حتى اندكى پس از آن همچنان دسته بندى هاى موافقين 
و مخالفين انقالب همچون ساير شهرها در قروه ادامه داشت تا اينكه باألخره تمام 

شهر يكپارچه به انقالب پيوستند.  

حبيب شرفى صفا 
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   تــالش بــراى عمــران و آبادانــى، رفع 
محروميــت و ايجاد اشــتغال مهمتريــن اولويت 
پيگيرى هاى صورت گرفته در مدت بيش از 5سال 

نمايندگى بوده است.
نماينده مردم شهرســتانهاى رزن و درگزين در 
مجلس شوراى اسالمى با تبريك فرارسيدن ايام ا... 
دهه فجر  با  اشاره به مهمترين پروژه هاى عمرانى 
در دست ساخت  در شهرستان هاى رزن و درگزين 
گفت: تكميل پروژه كريدور شــمال استان به طول 
81كيلومتر كه بيش از 10ســال از آغاز ساخت آن 
مى گذرد يكى از اولويت دارترين پروژه هاى در دست 
ساخت شهرستان هاى رزن و درگزين است كه در 
مدت 4سال اخير ساخت اين پروژه شتاب بيشترى 

گرفته است.

حســن لطفــى  اخذ مجــوز و آغاز ســاخت 
بيمارســتان 150 تختخوابى بيمارســتان وليعصر 
(عج)رزن را يكى از مهمترين دســتاورد شهرستان 
رزن در حوزه بهداشــت ودرمان عنوان كرد و افزود: 
عمليات اجرايى اين پروژه با حضور وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى از 2سال پيش آغاز شده 
و تا به امروز ســازه اين پروژه بيــش از 85درصد 

پيشرفت فيزيكى دارد.
وى بيان كرد: براى ســاخت بيمارســتان150 
تختخوابى رزن بيــش از 65 ميليارد تومان اعتبار 

پيش بينى شده است.
لطفــى گفت: بــا پيگيرى هاى صــورت گرفته 
سى تى اســكن بيمارســتان رزن در دهــه فجــر 

سال جارى به بهره بردارى رسيد.

نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى:

اشتغال ایجاد  و  محرومیت  رفع 
است ما  اولویت  مھمترین 

مسئوليت هاى نماينده مردم شهرستان هاى 
رزن و درگزين در مجلس شوراى اسالمى

 عضو كميســيون اجتماعى مجلس در سال 95، 96، 
98 ،97

 رئيس كميسيون قانون مديريت خدمات كشورى
 سايرمســئوليت ها در مجلس: رئيس كميته ادارى و 
استخدامى كميسيون اجتماعى، عضو فراكسيون اميد، 
عضو فراكســيون كار، عضو و دبير فراكســيون مناطق 
كمتر توســعه يافته، عضو و دبير فراكسيون غذا و دارو، 
عضو فراكســيون قرآن و عترت، عضو فراكسيون توسعه 
صادرات، عضو فراكســيون فرش و صنايع دستى، عضو 
فراكســيون معــدن و صنايع معدنى، عضو فراكســيون 

حج وزيارت، عضو شوراى اشتغال استان همدان.
 عضو كميسيون تلفيق بودجه در سال 96 و 98.  

 ناظرمجلس در شوراى عالى ادارى كشور.
خالصه بخشى از خدمات و اقدامات 

صورت گرفته  نماينده مردم شهرستان هاى رزن 
و درگزين در مجلس شوراى اسالمى 

الف- پيگيرى ها در حوزه وزارت كشور
1-ارتقــاى بخش قروه درجزين به شهرســتان درگزين 
در 97/12/8. 2-ارتقــاى فرماندارى رزن از رتبه4  به 3 
(داراى 2 معاونت شــد). 3-ارتقاى روستاى شاهنجرين 
به بخش شــاهنجرين. 4-ارتقاى روســتاى كرفس به 
شــهر كرفس. 5-تعيين تكليف روستاى شركت زراعى و 
راه اندازى دهيارى روستاهاى گلستان و گستر. 6-اهداى 
5 دســتگاه خودرو به نيروى انتظامى شهرســتان رزن. 
7-تحويل 2 دســتگاه آتش نشــانى به شهردارى رزن و 
قروه و يك دســتگاه كمپرســى با اعتبار 650 ميليون 
تومانى(شهردارى رزن).  8-پيگيرى و واريز يك ميليارد 
تومــان اعتبار از منابع وزارت كشــور بــه دهيارى هاى 
واجد شرايط. 9-پيگيرى و واريز اعتبار بالعوض به مبلغ 
800 ميليون تومان براى شــهردارى رزن. 10- تحويل 
هزار و 780 تن قير رايگان به شهردارى هاى دمق، رزن، 

قروه.
ب- پيگيرى در حوزه وزارت نيرو 

1-جذب 19ميليارد تومان اعتبار براى بخش برق.
2-جــذب 24 ميليارد تومان اعتبار براى تكميل ســد 

شنجور، افتتاح و آبگيرى سد.
3-جذب اعتبار براى بخش آب روستايى به ميزان بيش 
از 29 ميليارد تومان. به طورى كه 5 مجتمع آب رسانى 
در (خورونده، نينج فاز يك، نينج فاز2، خنجرآباد- چايان، 
سنقرآباد و ماهنيان) تكميل و بهره بردارى شده و مشكل 
37 روســتاى منطقه (سوزن، جاميشلو، هريان، كليجه، 
كهارد، اميرآباد، آقچاى، بادكوه، ماهنيان، ســورتجين، 
گونلو، تازه كند، وسمق، شاهنجرين، سوزن- ميسينك، 
گلستان - شهرك زراعى درجزين، نوار، الله دان، جربانلو، 
سيلك، قايش، كلكبود، جاورســجين، قلعه شاطربالى، 
اجــاق، آرپادره، قره بــالغ، مالبداغ، بابانظــر، قلعه جوق 
زمانى، چهاربالغ، اورته قميش، چورمق، قراكند، عين آباد، 
ناكين، كرفس، حكان، بهكندان، ينگى قلعه، نير) از سال 

95- 98 حل شده است. 
4-جــذب 10 ميليارد تومان اعتبــار براى آب وفاضالب 
شهرى (توســعه 12 كيلومتر فاضالب شهر رزن، اتمام 
تصفيه خانه فاضالب رزن، مطالعات تأسيســات فاضالب 
دمق و قروه، اصالح و توســعه بيش از 3 كيلومتر شبكه 
آب رزن، دمق و قروه، آب رســانى به مســكن مهر رزن، 
قروه ودمق، پوشــش صددرصدى جمعيت تحت پوشش 
آب در 3 شــهر و 85 درصدى فاضالب در رزن، ساخت 

ساختمان ادارى دمق).
ج- مخابرات(ارتباطات)

1-جذب 30 ميليارد تومان اعتبار براى بخش مخابرات، 
36 روستاى اصالح شبكه، توسعه پوشش تلفن همراه و 
اينترنت پرسرعت در آنها با اعتبار 16 ميليارد تومان به 
اتمام رسيده و پروژه هاى 16 روستا با اعتبار 10 ميليارد 

تومان در دست اقدام است.
د- پيگيرى در حوزه بهداشت ودرمان

1-اخذ مجوز و آغاز ساخت بيمارستان 150 تختخوابى 
بيمارستان وليعصر(عج) رزن با اعتبار 65 ميليارد تومان.

براى  بيمارســتانى  تجهيــزات  خريد  و  2-پيگيــرى 
بيمارســتان رزن بــا اعتبــار 10 ميليــارد تومــان. 
3-پيگيــرى، خريد وتحويل 14 دســتگاه دياليز، يك 
دســتگاه سى تى اســكن، و پيگيرى ساخت ساختمان  
توســط خّيريــن جهــت دســتگاه سى تى اســكن با 
اعتبــار 12 ميليارد تومان. 4- فوريت پزشــكى رزن 
(آمبوالنــس)،  جربانلو (درحال راه انــدازى) با اعتبار 
4 ميليارد تومان. 5-فوريت پزشــكى دمق و غينرجه 
(آمبوالنس و ســاختمان) با اعتبــار 4 ميليارد تومان. 

6-فوريت پزشــكى منطقــه قروه  2 مركــز با اعتبار 
4 ميليــارد تومــان. 7-فوريت پزشــكى (آمبوالنس 
و ســاختمان)2 ميليارد تومان. 8-ســاخت و افتتاح 
درمانــگاه تأمين اجتماعى رزن با اعتبــار 13ميليارد 
تومان. 9-ســاخت 3 محل زيســت پزشــك، 3مركز 
خدمات جامع ســالمت شامل جاميشلو، تكميل درمان 
بســتر دمق و درمان بســتر قروه با اعتبــار 9 ميليارد 
تومان. ساخت  27 خانه بهداشت (شامل: خانه بهداشت 
روســتاهاى چورمــق، قادرخلج، كلكبود، ســاريجلو، 
سايان، سنقرآباد، عين آباد، فارسجين، كهارد، ماهنيان، 
نظام آباد، نير، حكان، هريان، جربانلو، پايگاه روســتايى 
بابانظر، كرفس، 3 واحد پانسيون جهت استقرار پزشك 
در شــهر قروه، 5 واحد پانســيون درشــهر رزن، يك  
واحد پانســيون پزشــك در غينرجه، بابانظر، 2 واحد 
پانسيون پزشــك در شهر دمق) و 400 ميليون تومان 
بابت تعميرات خانه هاى بهداشــت(قراكند، آرپادره- با 
مشــاركت اهالى- و گونلو، آقكند، سيراب، نينج، امتلر، 
مالبداغ، ديواركشى خانه بهداشــت عين آباد، ماهنيان، 
مالبداغ، تعميرات پانسيون پزشكان بابانظر و غينرجه).
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10-تعميــرات پايگاه اورژانــس كاج 25ميليون تومان، 
تعميرات اساســى فوريت هاى پزشكى رزن 10ميليون 
تومان، تعميرات اساسى درمانگاه سورتجين 45ميليون 
تومــان. 11-راه اندازى مركز دندانپزشــكى خورونده و 
كرفــس با اعتبار 50 ميليون تومان، واحدهاى چانگرين 
و غينرجه(در دســت راه اندازى). 12- احداث كلينيك 
تخصصى اميــد و ارائه خدمات ارزشــمند اين مركز با 

اعتبار 4 ميليارد تومان.
پانسيون  احداث   -13
اعتبار  با  رزن  پزشكان 
تومان.  ميليــارد   2/6
بودجه  رديف  14-اخذ 
بيمارســتان رزن بــه 
شماره 1602001311 
بودجــه  قانــون  در 
15-راه اندازى   .1397

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان درگزين. 16-راه اندازى 
دندان پزشــكى خورونده. 21-17دســتگاه آمبوالنس با 
اعتبار 5 ميليارد تومــان. 18-تأمين اعتبار مركز جامع 
خدمات ســالمت، درگزين، چايان، سورتجين و مالبداغ 
به مبلغ 10 ميليارد تومان. 19-فوريت پزشكى جربانلو و 
آمبوالنس 3/2 ميليارد تومان. 20-دريافت اعتبار نقدى 
براى بيمارســتان وليعصر(عج) رزن 5 ميليارد تومان كه 

به حساب بيمارستان فعلى در 2 مرحله واريز مى شود. 
21-ماشــين بيهوشى  براى بيمارســتان وليعصر(عج)  

رزن يك دستگاه. 22-
براى  جراحــى  تخت 
بيمارســتان  اتاق عمل 
وليعصر(عج)  رزن يك 
23-دستگاه   دستگاه. 
c r m براى بيمارستان 
رزن  وليعصر(عــج)  
دســتگاه.  يــك 
  ups دســتگاه   -24
سى تى اســكن  بــراى 

بيمارســتان وليعصر(عج)  رزن يك دستگاه. 25-جذب 
5ميليارد تومان اعتبار براى بيمارستان رزن.

ه- پيگيرى در حوزه راه وشهرسازى
1-جــذب  52 ميليــارد تومــان اعتبــار در حــوزه 
راه وشهرســازى (كريدور). 2-قطعه اول: از سه راهى كاج 

منتهــى بــه دهلق، 8 
كيلومتر. 3-قطعه دوم: 
آســفالت رزن به قروه 
به طــول 12 كيلومتر. 
پل  ســوم:  4-قطعــه 
ورقســتان تا سه راهى 
وفس. 5-قطعه چهارم: 
محور وير  تا خنجرآباد. 
پنجــم:  6-قطعــه 
دمق.  تــا  خنجرآبــاد 

7-روكــش راه محور ماهنيان به ســاريجلو. 8-روكش 
راه روستايى محور اميريه به قروه به طول 11 كيلومتر. 
9-روكش راه روســتايى دمق به مالبداغ، روكش مسير 
دمق به وير به طول 8 كيلومتر. 10-روكش راه روستايى 
دمق به گاوســوار به طول 5 كيلومتــر. 11-روكش راه 
روســتايى درجزين به مزرعه صــارم وحكان به طول 5 
كيلومتــر. 12-روكش راه روســتايى قره بالغ به طول 3 
كيلومتر. 13-روكش راه روستايى ماهنيان  به ساريجلو 
به طــول 4 كيلومتر. 14-روكش راه روســتايى كرفس 

بــه ناكين 2,5 كيلومتر. 15-كنارگــذر رزن (قطعه اول 
پليس راه  تا ورقستان، قطعه دوم ورقستان تا خميگان).

16-آسفالت مســير قانقالو - آغچه خرابه 4 كيلومتر، از 
ورودى دميرچى تا ناكيــن 4 كيلومتر، چايان- دمق 4 
كيلومتر، منصورآباد- ساريجلو در دست اقدام به طول 3 

كيلومتر، گلستان -  درجزين يك كيلومتر.
17- روكــش راه هــاى روســتايى شــامل  ماهنيان- 
ســه راهى  ســاريجلو، 
تخت  بــه  قره بــوالغ 
كيلومتر،   6 طــول  به 
چپقلو  ويــر،  دمــق- 
كيلومتر،   3 طــول  به 
رزن - دمــق به طول 
9 كيلومتــر، غالمعلى 
به  وفس  كيلومتر،  يك 
قروه  كيلومتر،   3 طول 
- بهكندان به طول 2 كيلومتر، بابانظر 2 كيلومتر، اجاق 
يك كيلومتر، وروزين 3 كيلومتر، كاج - اصله به طول 3 
كيلومتر، محور اصلى اميرآباد- رزن به طول 3 كيلومتر، 
جاميشلو 3 كيلومتر، نوار- ينگى قلعه يك كيلومتر، عمان 
4 كيلومتر، آوج- ماهنيان 10 كيلومتر، مسير رزن- كاج 

8 كيلومتر.
18- اصالح نقاط حادثه خيز در آرپادره، گاوسوار، امتلر، 

آقكند، دهلق، گرمك.
19-آسفالت ريزى مســير اصلى نظام  آباد (عريض شدن 

جاده) يك كيلومتر.
تكميل  و  20-پيگيرى 
شهرهاى  مســكن مهر 

رزن، قروه و دمق.
بــراى  21-پيگيــرى 
تخصيــص 12 ميليارد 
تومــان  اعتبــار براى 

كنارگذر رزن.
بــراى  22-پيگيــرى 
تخصيص 350 ميليون 

تومان براى كمربندى قروه درجزين.
23-پيگيرى مطالعات راه آهن تاكستان- رزن- همدان. 

و- پيگيرى در آموزش وپرورش:
1-تصويب بخشــودگى هزينه آب، برق و گاز مدارس 
بر اســاس ماده2 قانون مالى و محاســبات كه نتيجه 
هزينه هاى  كاهش  آن 
ش  ر و پــر ش و ز مو آ
 300 ميزان  به  كشور 
ميليارد تومان در سال 
براى كل كشــور(هيچ 
در  مدرســه اى  مدير 
طول اين 2 سال براى 
هزينه انرژى با مشكل 
اســت).  نبوده  روبه رو 
كالس  2-ســاخت50 
درس با اعتبار 10 ميليارد تومان(مدرســه روستاهاى 
گندوز، آغچه خرابه، كليجه، ســيراب، گلســتان، قروه، 
عمــان و خّيرســاز چهاربالغ و ســرله). 3-پيگيرى و 
دريافت تجهيزات آموزشــى  با اعتبــار 560 ميليون 
تومان براى مــدارس. 4-پيگيرى بودجه و واريز 200 
ميليون تومان براى تجهيزات گرمايشى. 5-پيگيرى و 
اخذ يك ميليارد تومان اعتبار جهت تكميل اســتخر 

دانش آموزى.
ز- پيگيرى در حوزه دانشگاه ها و فرهنگ  و ارشاد:

1-ســاخت ســاختمان دانشــكده مديريت با اعتبار 
3/5 ميليــارد تومانى و جلوگيــرى از جابه جايى مكرر 
دانشــجويان آن در سطح شــهر رزن. 2-جذب 300 
ميليون تومــان اعتبار براى ســينماى متحرك رزن. 
3-جذب 80 ميليون تومان اعتبــار براى فعاليت هاى 

فرهنگ وارشاد.
ز- پيگيرى در حوزه اشتغال- كشاورزى:

1-سرمايه گذارى ســازمان تأمين اجتماعى در ساخت 
بزرگترين گاودارى شــيرى غرب كشور. 2-پيگيرى و 
آغاز ســاخت شــهرك 30 هكتارى گلخانه اى عمان با 
اشــتغال زايى450 نفر. 3-پيگيــرى اخذ مجوز گلخانه 
30 هكتــارى ســلطان آباد توســط بخش خصوصى با 
اشــتغال زايى 400 نفر. 4-پيگيــرى و خروج از ركود 
چندســاله شــركت ماكيان الوند در چورمق با اشتغال 
230 نفر. 5-پيگيرى امور كارخانه مس رزن در شهرك 
صنعتى (توســط بخش خصوصى) با اشتغال صد نفر. 
6-پيگيــرى امور كارخانه فوالد رزن(خرس ســفيد) با 
اشــتغال زايى 200 نفر(بخش خصوصــى). 7-پيگيرى 
و جذب بى ســابقه اعتبارات و تســهيالت براى توسعه 
شهرســتان به ميزان 70 ميليارد تومان، به شرح ذيل 
اســت كه با اختصاص 46 ميليارد تومان براى اشتغال 
توســعه پايــدار روســتايى(390 پرونــده و 700 نفر 
اشــتغال زايى)، 9 ميليارد تومان براى مشاغل خانگى، 
15 ميليــارد تومان تســهيالت فراگيــر. 8-پيگيرى، 
تصويب و اجراى بخشــودگى جرائم تسهيالت بانكى، 
به طورى كــه تاكنون 5 هزار فقره پرونده تســهيالتى 
اشــخاص در تمام بانك هاى شهرستان تسويه شده كه 
به طور متوســط10ميليون تومان براى هر فقره پرونده 
بخشــودگى شامل شده است (بابت عدم پرداخت سود 
جمعاً بيــش از 50 ميليارد تومان ســود به نفع مردم 
شهرستان شده اســت). 9-اخذ مجوز 13 مركز خريد 
گندم مستقل (بى سابقه) و ساخت 2 انبار بزرگ گندم 
در چايــان و كرفس. 10-اليروبى 8 قنــات و احداث 

كانال هاى آب رسانى به ميزان 10/6 كيلومتر.
ح- پيگيرى در حوزه بنيادمسكن:

1-پيگيــرى و جــذب اعتبــار بيــش از 48 ميليارد 
تومان براى بنياد مســكن و اجراى آســفالت به طول 
120 كيلومتر. 2-اجراى آســفالت معابر روســتاهاى 
فارســجين، چايــان، گنــدوز، بابانظــر، تپه ديبــى، 
خورونده، مالبداغ، حكان، وســمق، عمان، شاهنجرين 
  56 در  آســفالت  4-اجــراى   .1395 ســال  در  و... 
روستاى شهرســتان رزن، درگزين و بخش سردرود. 
قزلجه،  امتلــر،  روســتاهاى  معابر  5-آســفالت ريزى 
هريان، گاوســوار، قره بالغ، غينرجــه، قايش، گندوز، 
كرفس، درجزين، نير، ســنقرآباد، احمدآباد، بابانظر، 
شــوند، عين آباد در ســال 1397. 6-اجراى آسفالت 
سنگران كوه،  ســوزن،  گلستان،  پشتجين،  روستاهاى 
عمــان، كاج، بهكندان، عين آبــاد،؛ دورنيان، كاروانه، 
غازياتان،  نينــج،  خنجرآباد،  منصورآبــاد،  اللــه دان، 
اجاق، آقچــاى، چالبقا، وفس، يارمجه باغ، يوشــانلو، 
آرپــادره، ماهنيان، وهنده  در ســال 1398. 7-اخذ 
مجوز بودجه جهت آســفالت ريزى معابر 7 روستاهاى 
چهاربــالغ، اورته قميــش، قادرخلج، نــوار، احمدآباد، 
كمنــدان، گيودره. و عقد قرارداد براى آســفالت ريزى 
معابر ماهنيان، وهنده، سوزن، جربانلو، گونلو، ساريجلو. 
8-زيرسازى در روستاهاى بادكوه، اجاق(در سال 95)، 
نينج، قاطراولن، گرمك، احمدآباد، غازياتان، جعفرآباد، 
نظام آباد، وســمق، گلســتان، دولوجرديــن، كمندان، 

كاج(سال 1396).
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9-زيرسازى در روستاهاى ورقستان، غالمعلى، درنيان، 
وفس، آقچاى، محمدآباد، كاج، گلســتان، شاهنجرين، 
وسمق، پشتجين، عين آباد(سال 1397). 10-زيرسازى 
در روستاهاى پشتجين، سنگران كوه، كاج، ناكين، مسكن 

مهر رزن، وســمق، عين آباد، درنيان، كاروانه، 
الله دان، جعفرآباد، خنجرآباد، نينج، غازياتان، 
اجــاق، آقچــاى، چالبقا، وفس، ســورتجين، 
احمدآباد،  كمنــدان،  شــاهنجرين،  گرمك، 
زاكان، درگزيــن، ناكيــن، آقچاى، ســيراب، 
ورقســتان، چايــان، آغچه خرابــه، چهاربالغ 
(در ســال 1398). 11-جدول گــذارى براى 
معابر 10 روستا در روســتاهاى شاهنجرين، 
مســكن مهر رزن، گرمك (سال 98) و زاكان، 
آقكند، ســيراب، ورقســتان، چايان، هريان، 

قادرخلج(مصوب سال 1399).
12-بازنگرى در طرح هادى هر3 بخش رزن، ســردرود، 
قروه با اعتبار 119 ميليون تومان. 13-تأمين روشنايى 
ســوزن و فارســجين و تكميل ديواره ســنگ چين در 
روســتاى قلعه جوق و رودخانه قراكند(98 و 99).  14-

از محل سفر نوبخت به اســتان همدان با پيگيرى هاى 
صــورت گرفته مبلغ 20ميليــارد تومــان اعتبار براى 
بهسازى 20روستاى شهرستان رزن و درگزين تخصيص 

يافته است.

ح- پيگيرى در حوزه حمايتى:
1-معرفــى پرونــده خســارت ديدگان بارندگى هــاى 
فرودين مــاه ســال 1398 جهــت اخذ تســهيالت به 
تعداد  2 هزار و79 پرونده و مبلغ تســهيالت پرداختى 

14 ميليــارد تومــان و نيز پرداخــت كمك بالعوض 7 
ميليارد تومان. 2-كمــك 110 ميليونى به هالل احمر، 
كميته امداد و بهزيســتى، كمك صــد ميليون تومانى 
به مجتمع هالل احمــر رزن. 3-كمك به بخش ورزش 
شهرستان يك ميليارد و 120 ميليون تومان. 4-اهداى 
2 دســتگاه خودرو  به اداره صنعت ومعدن. 5-راه اندازى 
مجدد پســت بانك بابانظر و حل مشــكل بدهى 600 
ميليــون تومانى اهالى. 6-بيمه  شــدن 2 هزار و 300 

كارگر ساختمانى در ســازمان تأمين اجتماعى با تعرفه 
يارانه اى. 7-تصويب 3 برابرى كمك مســتمرى بگيران 
كميته امداد و بهزيســتى با پيگيرى لطفى. 8-پاســخ 
بــه 7 هزار نامــه دريافتى و 22 هــزار مراجعه مردمى.  
9-احداث خانه اميد بازنشستگان در شهر رزن 
با اعتبارى بالغ بر 2 ميليارد تومان. 10-محقق 
شدن صدور كارت ملى در رزن و قروه و استقرار 
مركز شماره گذارى خودرو، صدور گواهينامه و 
اجرائيات در رزن، و اســتقرار انگشت نگارى در 
شــهر رزن. 11-پيگيرى و اخذ مجوز از رئيس 
بانك توســعه تعاون كشور جهت تداوم فعاليت 
شعبه آن در رزن. 12-تكميل استخر ورزشى با 
اعتبارى بالغ بر 800 ميليون تومان با مشاركت 
بخــش خصوصى. 13-كمك بــه بيش از 50 

مسجد، اماكن مذهبى و....
ح- پيگيــرى در حوزه در بخش حضور مقامات- 

بازديدها:
1-روستاگردى و بازديد از 120روستا (360 بار-  بى سابقه 
در منطقه). 2-هماهنگى جهت ســفر وزيران بهداشت، 
نيــرو، جهادكشــاورزى، كار و رفــاه، ورزش و جوانان، 
آموزش وپرورش به شهرستان رزن و درگزين. 3-هماهنگى 
جهت سفر معاونان وزير مسكن، راه، بنياد مسكن كشور. 
4-هماهنگى جهت سفر استاندار و معاونان بيش از 22 بار.

  با عنايت به دســتورالعمل هاى مركز سنجش و 
پذيرش دانشــگاه آزاد اســالمى و با توجه به ارتقاى هر 
چه بهتر فضاهاى كالبدى و امكانات آموزشى در 2 مركز 
آموزشــى رزن و درگزين، پذيرش در مقاطع كاردانى و 
كارشناســى در همه رشته ها طبق ســنجش و ارزيابى 

سوابق تحصيلى متقاضيان به تحصيل انجام مى پذيرد. 
دانشگاه آزاد اسالمى در سطح شهرستان هاى رزن و 
درگزين به لحاظ تعداد رشته ها، فضاهاى آموزشى، تعداد 
دانشجو و بهره گيرى از اساتيد مجرب پيشگام بوده و حائز 
رتبه نخست است. مراكز رزن و درگزين داراى 24 رشته 
بدون آزمون در مقاطع كاردانى و كارشناسى است.  رشته 
حسابدارى در 2 مقطع كاردانى و كارشناسى، نقشه كشى 
معمارى در 2 مقطع كاردانى و كارشناسى، تربيت بدنى 
در 2 مقطع كاردانى و كارشناســى، برق گرايش قدرت 
در مقطع كارشناسى، آموزش و پرورش ابتدايى در مقطع 
كارشناسى، حقوق در مقطع كارشناسى، علوم تربيتى در 
مقطع كارشناسى، روان شناســى در مقطع كارشناسى، 
مهندسى عمران در مقطع كارشناسى، مديريت بازرگانى 
در مقطع كارشناسى، مهندسى عمران كارهاى عمومى 
ساختمان در مقطع كاردانى ، مكانيك خودرو در مقطع 
كاردانــى از جمله اين رشته هاســت. در زمينه جذب و 
پذيرش دانشــجو نيز داوطلبان مى توانند با انتخاب آزاد 
اقــدام به انتخاب رشــته كرده و در رشــته مورد عالقه 
خــود ادامه تحصيل دهند. از جمله خدمات ارائه شــده 
به دانشــجويان نيز مى توان به تقســيط شهريه، كاهش 
شهريه تا 50 درصد در برخى رشته ها، پرداخت وام هاى 
كم بهــره، برگزارى كالس هاى خارج از ســاعت ادارى 

ويژه كارمندان و كاركنان دولتى و بخش هاى خصوصى، 
تحصيل رايگان براى خانواده معظم شــهدا و ايثارگران، 
برگــزارى اردوهاى فرهنگى ،  زيارتــى و علمى، ديدار 
با خانواده معظم شــهدا و ايثارگر دانشــجو و برگزارى 
جلسات مشاوره در زمينه آموزشى و تحصيلى، زندگى و 
پيش از ازدواج با بهره گيرى از اساتيد مجرب و كتابخانه 
با بيش از 5 هزار جلد كتب دانشــگاهى و مرجع اشاره 
كــرد. در حال حاضــر جهت جذب و پذيرش دانشــجو 
اســاتيد و مشــاورين تحصيلى در مراكز رزن و درگزين 
مســتقر بوده و به صورت آنالين پاسخگوى متقاضيان و 
داوطلبين  ادامه تحصيل در همه رشته مقاطع مى باشند 
كه با اين اقدامات شــاهد رشد چشمگير دانشجو در 2 
مركز آموزشى در سال هاى اخير بوده ايم. محوريت جذب 
دانشجو در مراكز آموزشى رزن و درگزين موقعيت مكانى 
ســاختمان ادارى، آموزشى 2 دانشــگاه در سطح شهر 
و پايين ترين ميزان شــهريه در بين ســاير دانشگاه هاى 
سطح شهرســتان رزن و درگزين است و در حال حاضر 
با فراهم كردن زيرســاخت هاى آموزش آنالين پيشــرو 
در آموزش مجازى بــراى عالقه مندان به ادامه تحصيل 
در بين دانشــگاه و موسســات آموزش عالى در سطح 
شهرســتان هاى رزن و درگزين مى باشد كه با استقبال 
بســيار خوب دانشجويان مواجه شده است. در خصوص 
ظرفيــت پذيرش نيز بــا عنايت به تعــداد كالس هاى 
آموزشى و بهره گيرى از اســاتيد مجرب و تعدد و تنوع 
رشــته هاى تحصيلــى ، در 2 مركز آموزشــى مى توان 
تا 200 نفــر ثبت نام كرد. در 2 مركــز رزن و درگزين 
رشــته هاى مهندســى عمران در مقطع كارشناســى، 

مكانيــك خودرو در مقطع كاردانــى و حقوق در مقطع 
كارشناسى از جمله رشته هايى هستند كه جديدا افزوده 
شده اند.  با توجه به اينكه اغلب دانشجويان 2 مركز بومى 
منطقه هستند، به لحاظ اشــتغال زايى و كسب مهارت 
نيز موفق بوده و خوشبختانه شاهد جذب و به كارگيرى 
اكثريــت قريب به اتفاق فارغ التحصيالن دانشــگاه آزاد 
اسالمى رزن و درگزين در ارگان ها، سازمان هاى دولتى 
و خصوصى و كارخانه ها و كارگاه هاى صنعتى و توليدى 
ســطح منطقه بوده ايم كه نشان از پيشــگام بودن اين 
دانشگاه در اشتغال زايى و مهارت افزايى دانشجويان است.

الزم به ذكر است در يك سال اخير با توجه به شيوع 
بيمارى كرونا و عدم حضور دانشجويان در كالس هاى 
آموزشى به صورت حضورى، دانشگاه آزاد اسالمى رزن 
و درگزين زيرساخت هاى مجازى و كالس هاى آنالين 
آموزشــى را فراهم كرد و دانشجويان گرامى در قالب 
ســامانه وادانا در كالس هاى غيرحضورى و آنالين بر 
خط حضور فعال داشته و بازخورد برگزارى كالس هاى 
آنالين و غيرحضورى با توجه به شــرايط فعلى بيمارى 
و فاصله گذارى اجتماعى بســيار مطلوب بوده است و 
شــاهد رضايتمندى حداكثرى اساتيد و دانشجويان از 

اين مهم بوده ايم.

درگزین  و  رزن  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
اشتغال زایی در  پیشگام 
آنالین  آموزش  و  مھارت ھا  ارتقای  و 
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شهرستان  درگزين

2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

  فرماندار درگزين با تبريك فرارســيدن سالگرد 
پيروزى شــكوهمند انقالب  اســالمى و ميالد باسعادت 
حضرت فاطمه زهرا(س) روز زن و هفته گراميداشت مقام 
مادر، با اشاره به اهميت كار خبرنگارى، گفت: خبرنگارى، 
كار بسيار حساس و پرزحمتى است كه مشكالت خاص 
خود را دارد. نقش خبرنگاران در رســانه ها و رسانه هاى 
محلى بسيار مهم و تأثيرگذار هستند، چون در بين مردم 
هســتند و دغدغه آنها را مى دانند. رسانه هاى محلى در 
پيشرفت شهرستان و آگاه سازى مردم و اطالع رسانى  در 

زمينه پيشگيرى از شيوع كرونا، به ما كمك كردند.
  درگزين قطب اقتصادى

شمال استان مى شود
على اصغر ناظرى پور از افتتاح و كلنگ زنى ده ها پروژه 
عمرانــى، فرهنگى و اقتصادى و... خبــر داد و افزود: در 
ايام دهه مبارك فجر، شهرســتان درگزين با 78 پروژه 
افتتاحيه و 12 كلنگ زنى در اســتان همدان، رتبه دوم 
را دارد كه نشــان مى دهد درگزين در ريل توسعه قرار 
گرفته و آهنگ توســعه شهرســتان با سرعت بيشترى 
درحال حركت است و احساس اميد و خوش بينى مردم 
خيلى بيشتر شده اســت كه با اقدامات مؤثر، در آينده 

درگزين قطب اقتصادى شمال استان همدان مى شود.
  تمام تلفن هاى ثابت درگزين به فيبر نورى 

وصل شد
وى با اشاره به افتتاح چندين پروژه بزرگ شهرستان 
كه با حضور اســتاندار همدان و معاون سياسى استاندار 
انجام شــد، بيان كــرد: پروژه مخابراتــى از پروژه هايى 
است كه در شهرســتان براى نخستين بار اتفاق مى افتد 
و تلفن ثابت كل شــهرها و روستاهاى درگزين به فيبر 
نورى وصل مى شــود. از اين پس از لحاظ پهناى باند و 
سرعت اينترنت خانگى نيز مشكلى نخواهيم داشت. در 
استان نخستين شهرستان هستيم كه بيشترين اعتبارات 

مخابراتى را به خود اختصاص داده ايم.
ناظرى پــور در ادامــه گفــت: بــا توجه بــه اينكه 
زيرســاخت هاى الزم نظير بــرق، گاز، آب، راه و... براى 
ساخت گلخانه در دسترس نبود و با اقدامات اساسى همه 
آنها با اعتبارات مختلف تكميل شــده است تاكنون 70 
واحد گلخانه به بهره بردارى رســيده و يا درحال ساخت 
اســت. در ايام دهه مبارك فجر نيز چندين پروژه بزرگ 
گلخانه اســتانى از جمله گلخانه هاى بزرگ 20 هكتارى، 
يــك هكتارى، 1/5 هكتــارى و همچنين 320 هكتارى 
شــهر كرفس و چندين گلخانه ديگر در كل شهرستان، 
بهره بردارى شده است كه با اين تعداد شهرستان درگزين 

در بحث گلخانه در استان همدان ركورددار است.
  درگزين با 78 پروژه افتتاحيه و 12 كلنگ زنى 

رتبه دوم را دارد
وى  افزود: در دهه فجر سايت نمايشگاهى و كارگاهى 
150 واحدى تعاونى قاب سازان كاج كلنگ زنى شد كه از 
مراكز هدف گردشــگرى كشور نيز محسوب مى شود. در 
همين ايام 2 دكل مخابراتى براى رفع مشكل آنتن دهى 
31 واحد بهسازى، نوسازى مسكن روستايى، واحد بزرگ 
توليدى كفش با اشــتغال زايى 60 نفر، تبديل سيم هاى 
مسى به كابل خودنگهدار به طول 25 كيلومتر كه مشكل 
كمبود ولتاژ و قطعى مكرر برق بيشتر روستاها  را برطرف 
مى كند و همچنين افتتاح 15 پروژه آب رســانى و افتتاح 
پروژه هاى گازى، انجام شده است. در مجموع شهرستان 
درگزين در افتتاحيه ها و كلنگ زنى هاى ايام دهه فجر رتبه 
دوم اســتان همدان را دارد. ناظرى پور با اشاره به اهميت 
كار خبرنگارى گفت: كار خبرنگارى كارى بسيار حساس 
و پرزحمتى اســت و مشكالت خاص خود را دارد و نقش 

خبرنگاران  در رســانه ها و رسانه هاى محلى نقش مهم و 
تأثيرگذارى دارد چون در دل مردم هســتند دغدغه آنها 
را مى دانند و رســانه هاى محلى در پيشرفت رو به جلوى 
شهرستان و در بحث مقابله و پيشگيرى كرونا مراكز خبرى 
شهرستان در همراهى و آگاه سازى مردم و اطالع رسانى ها 

به ما كمك كردند.
   جشن وصل تمام تلفن هاى ثابت 
شهرستان درگزين به فيبرنورى به عنوان  

نخستين شهرستان استان
وى با اشاره به افتتاح چندين پروژه بزرگ شهرستان 
كه با حضور  مسئوالن اســتانى انجام شده است گفت: 
از بزرگتريــن پروژه ها، پــروژه مخابراتى اســت كه در 
شهرســتان براى نخســتين بار اتفاق مى افتد، كه تلفن 
ثابت كل شهرها و روستاهاى شهرستان درگزين به فيبر 
نورى وصل مى شــود و همچنين  از لحاظ پهناى باند و 
ســرعت اينترنت خانگى مشكلى نخواهيم داشت كه در 
استان نخستين شهرستان هستيم كه بيشترين اعتبارات 

مخابراتى را درگزين به خود اختصاص داده است .
  شهرستان درگزين با 400 هكتار گلخانه در 

استان ركورددار است
ناظرى پــور در ادامــه بيان كــرد: با توجــه به اينكه 
زيرساخت هاى الزم براى احداث گلخانه از لحاظ برق، گاز، 
آب، راه و... كه هيچ كدام از اين امكانات نبود و با اقدامات 
اساســى همه آنها با اعتبارات مختلف تكميل شده است 
كه تاكنون 70 واحد گلخانــه به بهره بردارى و يا درحال 
احداث است كه در ايام دهه مبارك فجر نيز چندين پروژه 
بزرگ گلخانه استانى از جمله گلخانه هاى بزرگ  و مدرن 
20 هكتارى، يك هكتارى، يك ونيم هكتارى و همچنين 
320 هكتارى شهر كرفس و چندين گلخانه ديگر در كل 
شهرستان  400 هكتار گلخانه بهره بردارى شده است كه 
با اين تعداد شهرستان درگزين در بحث گلخانه در استان 

همدان ركورددار است.
   ده ها پروژه برق، آب، گاز، مراكز توليدى و 

كارگاهى افتتاح و كلنگ زنى شده است
وى در پايــان بيــان كــرد: در دهــه فجر ســايت 
نمايشــگاهى و كارگاهى صنايع دســتى شهرستان در 
روستاى كاج كلنگ زنى شده اســت كه از مراكز هدف 

گردشگرى كشور نيز محسوب مى شود كه در همين ايام 
2دكل مخابراتى جهت رفع مشكل آنتن دهى و 15 طرح 

مخابراتى ديگر به بهره بردارى رسيده است. 
  31- واحد بهسازى، نوسازى مسكن روستايى.

 واحد بزرگ توليدى كفش با اشتغال زايى 60 نفر.
27پروژه برق رسانى و زيرساختى در حوزه برق.

  تبديل سيم هاى مســى به كابل خودنگهدار به طول 
25 كيلومتر كه مشكل كمبود ولتاژ و قطعى مكرر برق 

بيشتر روستاها برطرف مى شود.
  ارتقا پســت بــرق از 12 بــه 30 مــگاوات كه برق 

شهرستان 3 برابر شده است.
  افتتاح 15 پروژه آب رسانى.

  افتتاح پروژه هاى گازى كه گازرسانى 4برابر مى شود.
 افتتاح بزرگ ترين واحد گلخانه اى استان. 

 افتتاح دومين واحد گلخانه اى بزرگ استان.
 افتتاح پروژه گازرسانى به شهرك گلخانه اى شهرستان 

درگزين و ده ها پروژه افتتاح و كلنگ زنى شده است.

استان دوم  رتبه  درگزین، 
فجر دھه  کلنگ زنی  و  افتتاح  در 
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شهردار اعالم كرد

عمرانی پروژه ھای  اجرای  از 
استان در  برتر  رتبه  کسب  تا 

  با توجه به تحقق ســند برنامه راهبردى، شاخص پروژه هاى عمرانى، فعاليت ها 
و عملكرد سال مجموعه شهردارى قروه درگزين در جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه 
استان همدان،  در بين شهردارى هاى استان همدان موفق به كسب عنوان شهردار برتر 
اســتان همدان برتر در ارزيابى عملكرد سال 98 شــده است. همچنين اين شهردارى 
موفــق به دريافت لوح تقدير از اســتاندار همدان در جمع شــهرداران و مديران حوزه 

معاونت عمرانى استاندارى بوده است.

  كسب رتبه برتر توسط روابط  عمومى شهردارى قروه درگزين  
شــهردار قروه درگزين گفت: براســاس شــاخص هاى ارزيابى عملكرد ســال 98 
روابط عمومى هاى استان همدان در سال جارى روابط عمومى شهردارى قروه درگزين به 
عنوان روابط عمومى برتر استان همدان در زمينه انعكاس رسانه  اى اقدامات شهردارى، 
پاســخگويى و اطالع رسانى، آشنايى شهروندان از عملكرد شهردارى،  ارتباط با اصحاب 

رسانه و مطبوعات و... انتخاب و معرفى شد.

  احداث و بهره بردارى از پارك بانوان
مهدى اسفنديارى صالح با اشاره به لزوم احداث پارك بانوان گفت: اين پارك جهت 
استفاده بانوان گرامى در فضايي   به مساحت 3000 مترمربع و با پيش بينى اعتبار بالغ 

بر 9/500/000/000 ريال تكميل و به بهره بردارى رسيد.
وى افزود: اين پروژه همزمان با دهه كرامت و خجسته سالروز والدت حضرت فاطمه 
(س) و روز دختر با حضور مديركل   امور بانوان و خانواده اســتاندارى همدان، نماينده 
شهرستان هاى درگزين و رزن در مجلس شوراى اسالمى، امام جمعه، فرماندار، بخشدار 
مركزى شهرســتان درگزين، مسئولين و باحضور پرشــور بانوان شريف شهر قروه و با 

اجراى برنامه هاى ورزشى و سخنرانى مسئولين افتتاح شد.
اســفنديارى صالح گفت: اين پارك از امكاناتى نظير كيوسك مجهز جهت آسايش 
بانوان، اتاق نگهبانى، مجموعه بازى پلى اتيلن، ســت ورزشى بزرگساالن، زمين واليبال، 
دووميدانى، پيســت دوچرخه سوارى، اســكيت، بدمينتون و... و از فضاى بسيار زيبا با 

درختان    و جداره هاى نقاشى و رنگ آميزى شده بهره مند است.

  جدول گذاري و تعويض جداول در سطح شهر  
وى از جملــه آغاز پروژه هاي اجرا شــده در ســال جاري را جدول گذاري و تعويض 
جداول فرسوده  كوچه ها و خيابان ها برشمرد و افزود: تاكنون جدول گذارى انتهاى بلوار 
امام خمينى(ره)، ادامه جدول گذارى ورودى شــهر از سمت بلوار شهدا، انتهاى خيابان 
شهردارى روبه روى شهرك پرديسان، جدول گذارى  روبه روى پارك وليعصر(عج)، كوچه 
آفتاب، خيابان خليج فارس، خيابان حوزه علميه وكوچه ياســمن انجام شــده است كه 
اين پروژه ها با اعتباري بالغ بر 4/500/000/000 ريال و به متراژ 2650 مترطول انجام 

شده است. 

  لكه گيرى و آسفالت ريزى معابر سطح شهر 
اســفنديارى صالح در ادامه از 2 مرحله آســفالت ريزى معابر سطح شهر خبرداد و 
گفت:  از جمله آسفالت ريزى انتهاى بازار وليعصر، خيابان عباسپور، كوچه فرعى بازار 
وليعصر، كوچه گلستان پنجم خيابان شهيد چمران، كوچه نيستان نهم خيابان شهيد 
مدنى و كوچه شــهيد يزدانى واقع در خيابان جانبازان و در مرحله دوم آسفالت ريزى 
خيابان شــهيد احمدى، كوچه شهيد شــاهبالغى و روكش آسفالت خيابان آزادگان 
جنوبى و لكه گيرى معابر ســطح شــهر با هزينه اى بالغ  بر 11/000/000/000 ريال 

انجام شده است..

  فعاليت هاى واحد خدمات شهرى و زيباسازى 
وى افزود: از جمله فعاليت هاى خدمات شهرى و زيباسازى مى توان به رنگ آميزى 
ســرعت گيرهاى سطح شهر در راستاى بهبود رفتارهاى ترافيكى، رنگ آميزى جداول 
انتهاى بلوار شــهدا، نقاشــى جداره ورودى شــهر    (ضلع جنوبى ميدان شــهدا)، 
نقاشــى كافوهاى مخابرات سطح شهر و نقاشى جداره مدرسه شهيد هادى احمدى،  
رنگ آميزى ســرعت گيرهاى سطح شهر، 3 مرحله تنظيف و شست وشوى سطل هاى 
زبالــه و جوى هاى آب به روش كلرزنى و آب ژاول، ســاخت و نصب ســومين تابلو 
خوش آمدگويى در ورودى شهر از سمت روستاى نير اشاره كرد. همچنين در راستاى 
ارتقاى بخش قروه درجزين به شهرســتان درگزين شهردارى اقدام به ساخت و نصب 
تابلو خوش آمدگويى به شهرســتان درگزين در مسير همدان به تهران اول روستاى 

اميرى هكرده است.

  تكميل رينگ كامل شهرى با تكميل پروژه فاز سوم كمربندى
اســفنديارى صالح با اشــاره به پروژه هاى درحال پيگيرى در شهر بيان كرد: تملك 
فاز ســوم كمربندي شــهر حدود 2/5 كيلومتر كه در برنامه هاى اولويت دار اســت كه 
مقدارى از زمين هاى اين كمربندى تملك شــده است و در صورت اتمام پروژه، رينگ 
كامل شهري احداث مى شــود. اعتبارات الزم هم  براى اجراى پروژه در حال پيگيرى 
است. اين پروژه در هفته دولت با حضور معاون محترم وزير راه وشهرسازى و مسئولين 
استانى   و شهرستان به طول 2 كيلومتر و پيش بينى اعتبار 180/000/000/000ريال 

كلنگ زنى شد..
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  ادامه روند ساخت جايگاه «سى. ان. جى»
وى با تأكيد بر توجه به نياز ضرورى شهر به جايگاه 
«ســى. ان. جى»     و ادامه روند ســاخت و عمليات 
عمرانى  گفت: قالب بندى،  بتن ريزى، ساخت سايبان 
و تأمين روشنايى جايگاه از جمله اقدامات شهردارى 
در سال گذشته بوده است. عمليات ساخت ساختمان 
ادارى ايــن پروژه با پيشــرفت فيزيكى 70 درصدى 
ادامه دارد. تجهيزات و دســتگاه هاى موردنياز جايگاه 
خريدارى و تا چند روز آينده در محل نصب مى شود. 

  بهره بردارى از المان چرتكه ميدان بازار 
وليعصر(عج).

اسفنديارى صالح با اشــاره به اينكه طرح فراخوان 
ميدان بازار وليعصر از بين 11 طرح نهايى ارسالى به واحد فنى شهردارى رسيده است 
گفت: پس از جلسه هاى كارشناســى و اخذ مجوز از شوراى اسالمى شهر يك طرح با 
توجه به قدمت بازار و شــرايط محيطى انتخاب و با مجرى طرح عقد قرارداد شــد كه 
عمليات عمرانى احداث اين المان در محل كارگاه آغاز  و پس از آماده ســازى عمليات 
عمرانى اين پروژه (المان چرتكه) در محل بازار وليعصر نصب شد. گفتنى است تملك، 
بازگشايى، محوطه سازى و ســنگ فرش اين ميدان اعتبارى بالغ بر 1/500/000/000 

ريال انجام شده به اتمام رسيده است. 

  اجراى عمليات عمرانى و زيباسازى در راستاى سامان دهى مبادى 
ورودى شهر

وى بيان كرد: در راستاى ساماندهى مبادى ورودى هاى شهر با توجه به ارتقاى بخش 
قروه درجزين به شهرســتان، لزوم توسعه و گسترش شهر قروه و همچنين زيباسازى 
ورودى هاى شهر، عمليات عمرانى توسعه شهر و محدوده شهرى از جمله جدول گذارى 
رفيوژ وســط، رنگ آميزى جداول، كاشــت گل، گياه و درخت، تأمين روشنايى ورودى 
شــهر و نيز نصب المان هاى تزئينى و سازه فلزى قروه سيتى و... از سمت بلوار شهدا  از 

سال هاى گذشته انجام شده است..
اســفنديارى صالح  در ادامه گفت: در راستاى ســاماندهى و تعريض ورودى شهر از 

ســمت روستاى نير برنامه ريزى جهت  تملك بخشى از زمين هاى مزروعى 
بالغ بر 10000 مترمربع در دســتور كار شهردارى و شوراى اسالمى 

شهر بوده  و مذاكره با مالكان زمين هاى ياد شده در حال انجام است 
كه بالغ بر 70 درصد زمين هاى مذكور تملك شــده است. گفتنى 

اســت ، زمين هاى مذكور در ادامه كمربندى فاز سوم واقع شده 
است كه مقدارى از اين زمين ها از سال هاى گذشته تملك و 

بازگشايى شده است.
ادامــه  در  افــزود:  وى 
شــهر  ورودى  ســاماندهى 
بلوار  شــهدا،  بلوار  سمت  از 
خيابــان  و  شــهيدمفتح 
تابلو  شــهيد صدوقــى 3 
با  بــزرگ  خوش آمدگويى 

بالغ  اعتبــارى 

بر يك ميليارد ريال نصب شــده اســت. همچنين در راستاى زيباسازى منظر شهرى 
نقاشى هايى با موضوعات مختلف در جداره هاى ورودى شهر صورت گرفته است.

اســفنديارى صالح با اشاره به پروژه هاى در دست اقدام شهردارى در راستاى  برنامه 
ششم توســعه بيان كرد: از جمله برنامه هاى اولويت دار شــهردارى در راستاى برنامه 
ششــم توسعه: تكميل و تجهيز پروژه مجتمع تجارى و ادارى شهردارى در برنامه هاى 
پيش رو بوده كه مصالح موردنياز جهت تكميل اين پروژه تأمين شــده اســت.در ادامه 
تكميل پروژه ها هم  احداث ميدان و المان ميدان ورودى از ســمت روســتاى كاج در 

دست اقدام است.
وى گفت: از پروژه هاى مهم و در حال انجام شــهردارى، مى توان به ســاماندهى و 
تعريض ورودى شــهر از سمت روستاى نير اشــاره كرد. اين مسير از نقاط حادثه خيز 
هم به شــمار مى رفت كه خوشبختانه با اصالح اين ورودى   از بروز تصادفات و سوانح 

جلوگيرى مى شود. 
اســفنديارى صالح در پايان كســب عنــوان شــهردار نمونه و رتبه برتــر در بين 
شهردارى هاى استان همدان را مرهون زحمات و تالش هاى شبانه روزى همكاران خود 
در مجموعه شــهردارى دانســته و گفت:  الزم مي دانم از همكاري ها و مساعدت هاي 
استاندار ، نماينده شهرســتان، معاون  هماهنگي امور عمراني، مديركل امور شهري و 
شوراها،  مديركل دفتر فني استانداري با مجموعه شهرداري و شوراي اسالمي شهر قروه 

و  تقديــر  تشكركنم.درگزيــن 
1 مترمربع در دســتور كار شهردارى و شوراى اسالمى  بالغ بر 

شهر بوده  و مذاكره با مالكان زمين هاى ياد شده در حال انجام است 
كه بالغ بر 70 درصد زمين هاى مذكور تملك شــده است. گفتنى 

اســت ، زمين هاى مذكور در ادامه كمربندى فاز سوم واقع شده 
است كه مقدارى از اين زمين ها از سال هاى گذشته تملك و 

بازگشايى شده است.
ادامــه  در  افــزود:  وى 
شــهر  ورودى  ســاماندهى 
بلوار  شــهدا،  بلوار  سمت  از 
خيابــان  و  شــهيدمفتح 
تابلو   3 شــهيد صدوقــى
با  بــزرگ  خوش آمدگويى 

بالغ  اعتبــارى 
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  فرارسيدن ايام ا... دهه مبارك فجر سرآغاز طلوع اسالم،  مقطع رهايي ملت ايران 
از ظلم وستم و چهل ودومين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ايران به رهبري 
بنيانگــذار كبير انقالب، حضرت امام خميني(رضــوان ا... تعالي عليه) را تبريك و تهنيت 

عرض مى كنم.
هدف اصلي شهرداري و شوراي اسالمي شــهر قروه درگزين يافتن روش هايي براي 
ارتقاي رفاه اجتماعي و توســعه همه جانبه شهر است كه در ميان اينها قاعدتاَ مهمترين 
اولويت در هر شــهري توجه به زيرســاخت ها و اجراي پروژه هاي عمراني است. بي شك 
مشــاركت شهروندان در پرداخت عوارض هاي شــهري موجب رونق بخشي توسعه شهر 
شده ، از اين رو از شهروندان گرامي خواهشمنديم نسبت به پرداخت به موقع عوارض هاي 

شهرداري اقدام كرده تا ما را در خدمت رساني هر چه بهتر و آباداني شهر ياري  كنند.

ورا  ن  دار  ن 
  در آســتانه ســالروز ورود 
تاريخــى بنيانگــذار كبيــر انقالب 

اســالمى به ميهن و آغاز ايام ا... دهه 
مبارك فجر، شــوراى اسالمى شهر قروه 

درگزين پيامى صادر كرد كه متن پيام بدين 
شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطُل إِنَّ الَْباِطَل 

كاَن َزُهوقاً
سالروز ورود تاريخى حضرت امام 
چهل ودومين  آغــاز  و  خمينى(ره) 
اســالمى  انقالب  شــكوهمند  بهار 

فرصتى اســت تا 42 ســال عزت و 
ســرافرازى ملت شريف ايران را به همه 

آنهايى كه در مسير اعتالى نام اين مرز وبوم 
تاريخ ساز شــده اند و به همه شما شهروندان 

صبور و مقاوم شهر پرافتخار قروه درگزين، 
تبريك و تهنيت عرض نماييم.

امــروز كشــور عزيزمــان ايران 
اســالمى به بركت خون شــهداى 
انقالب و 8 ســال دفــاع مقدس، 
قله هاى بلنــد پيشــرفت و تعالى 
را فتــح  كــرده و انقالب اســالمى 

سرچشــمه تحول و تعالى در منطقه 
گرديده و به الگويى موفق براى ملت هاى 

آزاده در مسير آزادى خواهى و احياى هويت 
اسالمى تبديل شده است.

شــوراى اســالمى دوره پنجم شهر 
قروه درگزين با وجود نيروهاى جوان 
و اســتفاده از تجربه بزرگان در كنار 
خود توفيق خدمتى صادقانه داشته 
و بــا برنامه ريزى هــاى الزم جهت 
اجراى پروژه هــاى عمرانى در نقاط 

مختلف شــهر در راســتاى برقرارى 
عدالت كوشــيده اســت، به طورى كه 

آنچه اليق همشهريان عزيز، فهيم و بافرهنگ 
شهرمان است محقق گردد.

همشهريان عزيز شهر قروه درگزين به 
عنوان مركز شهرستان نوپاى درگزين 
آماده اســت تا با همت مسئولين و 
تــالش جوانان باغيــرت به جايگاه 
واقعى خود دست يابد كه ان شاء ا... 

چنين خواهد شد.
كه  خواهانيم  متعــال  خداوند  از 

توفيق احياى هميشــگى و پاسداشت 
ارزش هاى بزرگ انقالب اسالمى را به همه 

ما عنايت فرمايد.
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کرفس شھر  اسالمی  شورای  دفتر  ساختمان  افتتاح 
  روزهاى دهه فجر در تاريخ سرزمين بلندمان 
هميشــه ماندگار اســت و روزهاى كه مردم دســت 
به دســت هم دادنــد و با هدايــت و رهبرى حضرت 
امام خمينى(ره) سرنوشــت جديدى را براى خود رقم 
زدند. مردمى كه ديگر از ظلم وســتم به ســتوه آمده 
بودند و خواســتار دولت و حكومتى برپايه جمهورى 
اســالمى آمدند تا به مدد آن بتوانند قوانين اسالم را 
پيــاده كنند و عــدل و عدالــت را در جامعه به اجرا 
درآورنــد. در بهمن ماه ســال 1375 بــود كه ملت و 
رهبر كنار هم به پيروزى و به خواســته ديرينه خود 
رسيدند ، بنابراين اعضاى شوراى اسالمى شهر كرفس 
فرارســيدن دهه مبارك فجر را بــه همه فجرآفرينان 
به ويژه مــردم انقالبى و مومن شــهر كرفس تبريك 
و تهنيــت عرض كــرده و همچنيــن آرزوى توفيق و 
ســربلندى براى همــه خدمتگزاران نظــام جمهورى 

اسالمى ايران را از خداوند منان مسألت مى نماييم.
با توجه به اينكه شوراى شهر كرفس فاقد ساختمان 
مســتقل و در ساختمان استيجارى مستقر بودند، مقرر 
شــد تا ســاختمان نيمه كاره دهيارى سابق كرفس، به 
همت شــهردار و اعضاى محترم شورا تكميل و بهسازى 
شــود و پس از افتتاح در اختيار شوراى شهر قرار بگيرد 

كه از اين پس جلســات مربوطه در دفتر جديد شوراى 
شهر برگزار مى شود.

يكى از محروميت هاى اساسى شهر تازه تأسيس شده 
كرفس عدم وجود فضــاى تفريح كودكان و ورزش هاى 
عمومى اســت كه در راســتاى جبران بخشــى از اين 
كاستى ها، طراحى و احداث پارك سالمت شهر كرفس 
به مساحت 7000 مترمربع در دستور كار شهردارى قرار 
گرفت كه با زحمات صــورت گرفته، فاز اول اين پارك 
به مســاحت 700 مترمربع كه نخســتين پارك شــهر 
نيز مى باشد، شــامل مجموعه بازى كودكان و مجموعه 
ورزش هاى همگانــى ، در 5 ماهه اول ســال احداث و 
تكميل شده و پس از افتتاح در هفته دولت افتتاح و در 

اختيار شهروندان عزيز كرفس قرار گرفت.
رضا فرخى شــهردار كرفس به مناسبت فرارسيدن 
چهل ودومين ســالگرد پيــروزى شــكوهمند انقالب 
اسالمى با اشــاره به عملكرد شهردارى اين منطقه در 
طى 2سال خدمت خود گفت: در اين مدت تالش هاى 
بســيارى براى ايجاد زيرســاخت هاى ادارى ، اسنادى 
و عمرانى در شــهر كرفس صــورت پذيرفته كه از آن 
جمله مى توان به تهيه طرح هادى جديد شهر كرفس، 
تكميل مجموعه شــهردارى و شــوراى اسالمى شهر، 

افتتاح  واحد آتش نشانى ، احداث نخستين پارك شهر 
و...اشاره كرد

حال با آماده شــدن اين زيرســاخت هاى ضرورى ، 
حركت شــهر كرفس به سمت توسعه و آبادانى سريع تر 
مى شــود و اميد اســت در آينده نزديك خدمات بسيار 

ارزنده اى تقديم همشهريان خود انجام دهيم.  

 مجموعه عملكرد شهردار و شوراى اسالمى 
شهر كرفس به شرح زير است: 

 تكميل و تصويب نهايى طرح هادى شهر كرفس.
 تهيه سند توسعه 4 سال شهر كرفس.

 همكارى در پيشبرد پروژه فاضالب شهر كرفس.
 تالش و همكارى شركت آب وفاضالب در رفع مشكل كمبود آب شرب شهر كرفس. 

 انعقاد قرارداد و آغاز تهيه طرح مديريت آب هاى سطحى شهر كرفس.
 افتتاح رسمى ايستگاه آتش نشانى شهردارى كرفس با حضور استاندار محترم.

 خريد خودرو آتش نشــانى جديد براى آتش نشانى و خودروى جمع آورى زباله شهرى جهت ارائه خدمات 
شهرى.

 اجراى پروژه آســفالت ريزى و اجراى روكش. خيابان هاى شهيد بهشتى و خيابان كشاورز با اعتبار بالغ بر 
يك ميليارد تومان.

 ساماندهى محوطه غسال خانه آرامستان شهر كرفس و ساماندهى مسيل موجود در محوطه آن.
 تهيه سند مالكيت براى تمامى امالك غيرمنقول شهردارى كرفس.

 تهيه طرح ساماندهى ورودى هاى شهر كرفس كه انشا ءا... پروژه هاى مربوط به آن بزودى آغاز مى شود.  
 پيگيرى احداث جايگاه سوخت در شهر كرفس كه مراحل پايانى خود را طى مى كند. 

 ساماندهى سايت دفن زباله و مديريت پسماند شهر كرفس.
 همــكارى با اداره محترم منابع طبيعى جهت اجراى طرح درختــكارى و احداث پارك جنگلى در مراتع 

شمال شهر معروف به "قورد تپه".
 مرمت پل رودخانه آش شاغى چاى، ساماندهى رودخانه و احداث ديوار محافظتى بر روى رودخانه مذكور.
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نورالهى  انقالب اســالمى  تجلى اراده قطعى خداوند 
بر پيروزى جبهه حق بر  باطل اســت. 42 سال دميدن 
فتنــه، توطئه و خباثت و جنايت بر اين نور الهى نه تنها 
ذره اى آن را  كم فروغ نكرد، بلكه شعاع نورافشانى آن را 

در اقصانقاط دنيا گسترد. 
بــا تبريك ايام ا...دهه فجر انقالب اســالمى به عموم 
مردم واليى و انقالبى شهرستان درگزين از حضور پرشور 
و پرشــعور آنها در راهپيمايــى خودرويى  22بهمن ماه 
تشكر مى كنيم. بى شك انقالب اسالمى زمينه ساز ظهور 
خورشــيد واليت عظماســت و خوشــا آنان كه در اين 

زمينه سازى سهيم هستند و زهى سعادت.
ورود تاريخــى امام خمينــى(ره) و پيــروزى انقالب 
اســالمى در واقع وعــده قرآن كريم مبنــى بر نصرت و 
پيروزى حق بر باطل اســت. حركت امام خمينى(ره) بر 
مسير نصرت الهى و قرار گرفتن مردم پشت سر رهبرى 
باعث شــد ملت ايــران رنج ها را تحمل كند تا شــاهد 

سرنگونى رژيم شاهنشاهى باشيم.
42 سال است استبداد و استكبار تالش مى كند ايران 
اســالمى را تسليم كند ولى انسجام ملى پا به پا رهبرى 
دشمنان را از دستيابى به اين هدف ناكام گذاشته است.

دشــمن قصد نفوذ در وحدت مردم داشــته و مردم و 
مسئوالن بايد هوشيار باشــند و از تفرقه و جدايى پرهيز 
كننــد، زيرا رمز موفقيت و ماندگارى  انقالب اســالمى و 

ناكامى دشمنان وحدت كلمه است.
به همــت جوانان مخترع و واليت مــدار، ايران جزو 
كشورهاى پيشــرفته در فناورى هسته اى و هوافضا قرار 
دارد و اين در ســايه تحصيل جوانــان و اتكاى به خرد 
و دانش داخلى و تحريم هاى ظالمانه استكبارجهانى به 

دست آمده است.
وى با اشاره به سالروز ميالد حضرت فاطمه زهرا(س) 
بيــان كــرد: تقارن ميــالد حضــرت فاطمــه(س) و 
امام خمينى(ره) و مناسبت هاى اين روز براى ما مبارك 
اســت، زيــرا حضرت زهــرا(س) دريايــى از معرفت و 

خوبى هاست.
حجت االسالم والمسلمين ربيعى امام جمعه شهرستان 

درگزين.

رمز موفقیت انقالب 
و ناکامی دشمنان 
وحدت کلمه است

مديرعامل آبفا اعالم كرد:

٣٥ روستا اتصال بیش از  
آب رسانی شبکه  به 

  از سال گذشته تاكنون بيش از 35 روستا به مجموعه آبفاى شهرى رزن و درگزين اضافه شده است.
مديرعامل آبفاى شهرســتان درگزين به مناســبت فرارســيدن دهه مبارك فجر و گراميداشت ياد و خاطره 
شهداى انقالب اسالمى به اختصار اهم فعاليت هاى انجام شده توسط اين امور در سال 1399 را براى عموم مردم 

شريف شهرستان تشريح كرد.
ســيد ناصر حسينى بيدار در اين خصوص با يادآورى اينكه در سال 1399 ادغام آب وفاضالب روستايى 
با شــهرى اتفاق افتاد و بيش از 35 روســتا به مجموعه آبفاى شــهرى اضافه شــد، مهمترين پروژه هاى 
ســال جارى را اصالح شبكه شــهر كرفس به طول 3000 متر، اصالح خط انتقال و تجهيز چاه شماره يك 
شــهر كرفس، اصالح شــبكه شــهر قروه در طول 500 متر، تعمير و نگهدارى و بازســازى تأسيسات آب 
روســتايى با مبلغى بالغ بر 10200 ميليون ريال و اقدامات بســيار ديگرى در سطح شهرها و روستاهاى 

كرد. عنوان  شهرستان 
وى  نيز با اشاره به يكپارچه سازى شركت هاى آب وفاضالب شهرى و روستايى يكى از مشكالت اين حوزه پس 
از يكپارچه سازى را كاشت صيفى جات در منازل و حياط خانه ها عنوان كرد و گفت: متأسفانه برخى از مردم در 
اين باره رعايت نمى كنند و با كاشــت ســبزى و صيفى جات در حياط منازل خود و آبيارى آن با آب شرب حتما 

مشكالتى را براى تأمين آب در فصل تابستان ايجاد مى كند.
حسينى بيدار  با اشاره به اينكه بزودى يك اكيپ بازرسى براى اين مورد تشكيل مى شود افزود: در اين طرح 

تمام روستاها مورد پايش قرار مى گيرند كه در اين گونه موارد به صورت قانونى برخورد مى كنيم.
وى در ادامه عملكرد امور آبفاى شهرستان درگزين در سال 1399 را به شرح ذيل مطرح كرد:

1-اصالح و توسعه شبكه هاى توزيع و خطوط انتقال آب به طول 4071 متر با مبلغ 13650 ميليون ريال.
2-تعويض الكتروپمپ سوخته به تعداد 8 مورد با مبلغ 1400 ميليون ريال.

3-تجهيز 2 مورد چاه با مبلغ 5800 ميليون ريال. 
4-رفع حوادث شبكه هاى توزيع و خطوط انتقال به تعداد 580 مورد با مبلغ 1160 ميليون ريال.

5-خريد و مصرف مواد گندزداى آب از نوع مايع، جامد و گاز با مبلغ 1316 ميليون ريال 
6-نصب وراه اندازى سيستم تله مترى در 4 روستا با مبلغ 1000 ميليون ريال. 

7-ادامه پروژه احداث شبكه جمع آورى فاضالب و تصفيه خانه فاضالب شهر كرفس. 
8-اقدام جهت حفر چاه جديد در روستاهاى حكان، سوزن و سنگرانكوه. 

9-اقدام جهت اجراى خط برق در روستاهاى سليلك و سنگرانكوه. 
10- تعويض كنترل خراب شهرى 47 عدد و روستايى 240 عدد. 

11- فروش انشعاب در بخش شهرى 121 مورد و روستايى 288 مورد. 
12- شناسايى انشعابات غيرمجاز شهرى 37 مورد و روستايى 82 مورد. 

حسينى بيدار گفت: شست وشوى 80 درصد از مخازن آب روستايى، ثبت 100 درصدى شماره تلفن مشتركين 
جهت حذف قبوض كاغذى، ملزم كردن تمامى مشــتركين جديد به خريد لوازم اســتاندارد، ترسيم تأسيسات 
شهرى و روستايى و ثبت حوادث و انشعابات در سيستم GIS و افزايش آب توليدى در سطح شهرستان به بيش 

از 3 ميليون مترمكعب در سال از اقدامات ديگر اين امور است.
وى گفت: در پايان از تمامى مردم شريف شهرستان و همچنين فرماندار، نماينده شهرستان در مجلس شوراى 

اسالمى، بخشداران و دهياران كه اين امور را در فعاليت هاى مختلف يارى داده اند تشكر مى كنم.
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رئيس اداره ميراث فرهنگى ، 
گردشگرى و صنايع دستى:

در  ملت  پارک  ھتل 
است ساخت  حال 

رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
شهرستان رزن و درگزين گفت: دهه فجر فرصت بازنگرى 
در ارزش ها و آرمان هاست و اينكه چه بوديم، چه مى كرديم 

و چه مى خواستيم و اكنون كجاييم.
شــهروز كهيايى افزود: امســال تقارن چهل ودومين 
ســالگى پيروزى انقالب با والدت حضــرت فاطمه (س) 
نمايانگر اين اســت كه قيام مردم ايران خيزشى علوى و 
فاطمى بود كه از آموزه هاى اصيل حسينى هم بهره گرفت.

وى  به تشريح فعاليت هاى اين اداره در شهرستان رزن 
و درگزين اشــاره كرد و افزود: اقدامات و فعاليت هاى اين  
اداره  در 3 حوزه ميراث فرهنگى، گردشگرى وصنايع دستى 

است كه به تشريح در ادامه به آن مى پردازيم: 
الف: حوزه ميراث فرهنگى 

1-طرح تملك خانه اربابى يگانه به عنوان موزه مردم شناسى 
و سايت نمايشگاه صنايع دستى كه از ملزومات حفظ ميراث 
نياكان ماست. 2-مرمت بناهاى تاريخى در شهرستان رزن 
و درگزين. 3-عمليات حفاظت و مرمت خانه يگانه رزن و  
بازديد استاندار محترم به همراه فرماندار و نماينده  مردم 
در مجلس شوراى اسالمى مبنى بر تملك، حفظ ومرمت 
و تأمين اعتبار مورد نياز. 4-شناسايى بناهاى واجد ارزش 
وتشكيل پرونده  ثبتى و اقدامات الزم براى قرارگيرى در  
فهرســت آثار ملى ايران كه عبارتند  از: ( قلعه اميرنظام 

فارسجين، حمام بابانظر، حمام هريان، مسجد وفس،حمام 
مزرعه ديمور، خانه اربابى مزرعه ديمور، چشمه آب درمانى 
قينرجه، چشمه نظرگاه روستاى خورونده شهرستان رزن ) 
و (مسجد شوند، قلعه كاج، محوطه تاريخى درجزين، شهر 
زيرزمينى وسمق، حمام تاريخى وسمق، غار عين آباد، خانه 
اربابى آقازاده، خانه اربابى تموزان و قلعه سايان شهرستان 
درگزيــن ). 5-ثبت بناهــاى واجد ارزش در فهرســت 
آثارملى ايــران (خانه يگانه،حمام دمق، مســجد بابانظر 
روستاى بابانظر و مراسم معنوى شب عيد قربان روستاى 
خورونده  شهرســتان رزن – (حمام تاريخى درجزين و 
نظام آباد شهرستان درگزين ). 6-به منظور صيانت و حفظ 
آثار تاريخى فرهنگى در شهرســتان، دستگيرى حفاران 
غيرمجاز ميراث فرهنگى توســط يــگان حفاظت ميراث 
فرهنگى شهرســتان با همكارى عوامل نيروى انتظامى 
و ارجاع به مقامات قضايى. 7-پيگيرى وتشــكيل پرونده 
چشمه قيرنجه پارك ملت رزن براى ثبت اثر طبيعى در 

فهرست آثار ملى ايران .
ب: حوزه صنايع دستى رزن و درگزين

1-آموزش رشــته هاى صنايع دستى به بانوان  شهرستان 
با همكارى كميســيون بانوان شهرستان رزن. 2-آموزش 
رشــته عروســك بافى با همكارى مركــز فنى وحرفه اى 
خواهــران شهرســتان درگزين. 3-پرداخت تســهيالت 

مشــاغل خانگى به واجدين شــرايط  از بين هنرمندان 
صنايع دســتى شهرســتان رزن و درگزين. 4-تشــكيل 
پرونــده 2فقره وام بالعوض بــه 2 هنرمند از هنرمندان 
واجد شــرايط  شهرســتان رزن و درگزين. 5-پرداخت 
تسهيالت كرونا به قشرهاى آسيب پذير از جمله تأسيسات 
گردشگرى و هنرمندان صنايع دستى . 6-تشكيل تعاونى 
هنرمندان صنايع دستى روستاى كاج . 7-تحقق اشتغال 
109 درصدى  در سامانه رصد شهرستان رزن. 8-تحقق 
اشــتغال 110 درصدى در ســامانه شهرستان درگزين. 
9-ســاماندهى هنرمندان صنايع دســتى روستاى كاج 
مبنى بر آموزش، بازاريابى، برندســازى و تهيه مواد اوليه 
محصوالت صنايع دستى. 10-معرفى 190نفر از هنرمندان 
صنايع دســتى براى استفاده از بيمه روستايى و عشايرى 
به وزارتخانه ميراث فرهنگى،گردشــگرى و صنايع دستى 
كشور. 11-تملك3 هكتار از زمين هاى اراضى كشاورزان 
روستاى كاج براى احداث سايت كارگاهى يا نمايشگاهى ( 
بازارچه صنايع دستى) توسط تعاونى. 12- در شهرستان 
رزن 40 هنرمند و در شهرســتان درگزين 89 هنرمند 
در رشــته هاى خراطــى، معــرق، منبت، ســراجى، 
نمدمالى، چلنگرى، گليم بافى، ترمه بافى، عروسك بافى، 
مليله سازى، ساخت سازهاى سنتى، گيوه دوزى، توليد 

سفال و كاشى و... فعال هستند.

  يكــى از طرح هاى مهم گردشــگرى 
احداث هتــل پارك ملت اســت. اين پروژه  
زيربناى 2700  بــا  مترمربع  هزار  بالغ بر4500 
مترمربــع با فضاهايى از قبيل ســوئيت هاى 
اقامتى ، سفره خانه ســنتى ، رستوران ، سالن 
پذيرايى  و ســالن اجتماعات و... با 90 درصد 
پيشرفت فيزيكى  با سرمايه گذارى  15 ميليارد 
تومان در حال ساخت و براى تجهيز اين پروژه 
5 ميليارد تومان ديگر نياز است كه افتتاح آن 
مى تواند نقش مهمى در توســعه گردشگرى 
شهرستان و همچنين آبادانى شهرستان رزن 

داشته باشد.

  يــك ســالى كه از شــيوع ويــروس كرونا 
مى گذرد واحدهــاى صنفى بنابــر داليلى از جمله 
منع تردد، تعطيلى هايى با ساعت مشخص، قرنطينه 
و... بازارهاى خود را از دســت داده اند و ضرر  و زيان 
زيادى در اين بين ديده اند. در همين راســتا رئيس 
اداره صنعت، معدن و تجارت درگزين به ارائه گزارش 
عملكرد اين سازمان در يك سال كرونايى پرداخت.

رئيــس اداره صنعت، معدن و تجــارت درگزين 
گفت: در حــوزه صنايع و معــادن تاكنون اقداماتى 
از جمله تأييد ســوخت واحدهاى صنعتى ، معدنى  
در ســامانه، اعطاى تسهيالت در قالب توسعه پايدار 
روســتايى، بازسازى و نوســازى، بررسى آمار توليد 
واحدهاى صنعتى،  صــدور پروانه بهره بردارى واحد 
هانى پــارس هگمتان بــا ســرمايه گذارى 14500 

ميليون ريال انجام شده است.
محمد ســهيلى با بيان اينكه در حوزه بازرسى و 
نظارت 6 هزار و 9 مورد بازرسى از واحدهاى صنفى 
انجام شده اســت، افزود: 165 مورد پرونده تشكيل 

شده و 92 مورد گشت مشترك انجام شده است.
وى تعداد گشت هاى مشــترك در حوزه قاچاق 
كاال  را 19 مــورد عنوان كرد و تعداد پرونده قاچاق 

كاال و عرضه خارج از شبكه را 6 فقره نام برد.
را  قاچــاق  كاالهــاى  ريالــى  ارزش  ســهيلى 
افزود:  و  كــرد  عنــوان  ريــال   17565000000
9 جلســه در كارگــروه تنظيم بــازار و آرد و نان 
شهرســتان برگزار شده اســت كه در اين جلسات 

38 مورد مصوب شده است.
رئيــس اداره صنعت، معدن و تجــارت درگزين 
گفت: 5 جلســه نيز در كميســيون نظارت و حوزه 

بازرسى انجام شده است. 
وى دربــاره پيگيرى و توزيع اقالم تنظيم بازار در 
ســطح شهرستان گفت: 3 دوره   آموزشى فقه  بازار و 
مكاســب به صورت مجازى برگزار شده و براى 101 
نفر پروانه كســب صادر شــده و 29 واحد نيز پلمب 

شده است.
سهيلى تعداد واحدهاى صنفى توليدى، توزيعى 
و خدماتى را هزار و 404 واحد با اشتغال 1679 نفر 
نــام برد و درباره واحد فرش نيز گفت: تعداد اعضاى 
شركت تعاونى فرش دستباف و ساير بافندگان فعال 

فصلى و دائمى هزار و 526 نفر است.
وى تعداد بيمه شــدگان قالى بافــى را 190 نفر 
اعــالم كرد و افــزود: 109 مورد بازديــد دوره اى از 
بيمه شدگان فرش دستباف انجام شده است و ميزان 

متوسط توليد فرش دستباف 562 متر است.
ســهيلى ميزان تعهد اشتغال 10 ماهه را 95 نفر 

اعالم و بيان كرد: 61 واحد جهت استفاده از تسهيالت 
كرونا معرفى شــده اند و ميزان سرمايه گذارى انجام 

شده در 10 ماهه 124860000000 ريال است.

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت درگزين:

استفاده جھت  واحد   ٦١
شده اند معرفی  کرونا  تسھیالت  از 
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رئيس شبكه بهداشت ودرمان خبر داد: 

کرونا غربالگری  دوم  رتبه  درگزین 
استان در 

  از جملــه مهمتريــن دســتاوردهاى مركــز 
خدمات بهداشــت ودرمان درگزين كسب رتبه دوم در 
غربال گــرى مرحله اول و دوم كوويد 19 در اســتان 

همدان است.
رئيس شبكه بهداشت ودرمان درگزين با تبريك دهه 

فجر به ارائه گزارشى از عملكرد اين اداره پرداخت.
آرش مفرح ذات با بيان اينكه در واحد دندانپزشــكى 
به صــورت كلى 17 هزار و 465 كار براى  6 هزار و 24 
مراجعه كننده انجام شده است، گفت: در حوزه پيشگيرى 
حدود هزار و 232 مورد فلورايدتراپى براى كودكان 3 تا 
6 سال، 2 هزار و 594 مورد فلورايدتراپى براى كودكان 
6 تا 14 ســال و 989 مسواك انگشتى براى كودكان زير 

2 سال توزيع شده است.
وى افزود: در حوزه خدمات درمانى نيز 626 كشيدن، 
545 ترميم، 282 فيشور ســيالنت، 133 درمان پالپ 
زنــده و 42 مورد جرم گيرى هر2 فك نيز انجام شــده 

است.
مفرح ذات با تأكيد بر اينكه در واحد بهداشــت روان 
101 مورد مشاوره ســوگ با بازماندگان متوفيان كرونا 
در قالب دستورالعمل هاى ســتاد ملى كرونا انجام شده 
است، بيان كرد: در واحد بهداشت مدارس نيز 72 بازديد 
از 72 مدرســه سطح شهرستان ( 100 درصد) در قالب 

دستورالعمل هاى ستاد ملى كرونا انجام شده است.
وى درباره پروژه هاى اين ســازمان نيز گفت: يكى از 
پروژه هــاى ما كلنگ زنى مركز خدمات ســالمت جامع 

روستايى درجزين است.
مفرح ذات درحوزه تجهيزات پزشكى نيز افزود: تجهيز 
مراكز به سونى كيت، اكسيژن ســاز و ترمومتر ليزرى از 
محل اموال اهدايى به شبكه درگزين با اعتبارى بالغ بر 

680000000 ريال نيز انجام شده است.
وى  انجــام بيــش از 450 مورد مأموريت شــهرى 
، جــاده اى و بيــن مراكز، انتقــال 48 بيمــار مبتال و 
مشــكوك به كوويد 19  به بيمارســتان با رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشــتى، تملك زمين جهت احداث پد 
بالگرد در شــهرهاى قروه و كرفس، استقالل  اورژانس 
پيش  بيمارســتانى شهرستان درگزين از رزن با 2 پايگاه 

فعــال را از اقدامــات در حــوزه خدمــات فوريت هاى 
پيش بيمارستانى نام برد و گفت: پيگيرى چارت سازمانى 
شهرســتان در حوزه 115 و افزايش ظرفيت جذب نيرو 
در ســال آتى، تحويل يك دستگاه بنز 315 كمك دار به 
پايگاه فوريت هاى پيش بيمارستانى شهر كرفس به ارزش 
تقريبى3/2 ميليارد تومــان، جذب  اقالم كمك دارويى 
درمان  از مركز مديريت حوادث دانشــگاه در  2 مرحله 
در سال 1399، آموزش مستمر پرسنل به منظور حفظ 
آمادگى كامل علمى و عملياتــى و اجراى طرح بها  در 
سطح جامعه و انجام تعميرات ساختمانى پايگاه شهرى 
كاج با اعتبار بالغ بر 60000000 ريال را از ديگر اقدامات 

خدمات پيش بيمارستانى درگزين برشمرد.
مفرح ذات در حوزه ســالمت جمعيت نيز بيان كرد: 
براى كودكان زير 2 ســال، 15هــزار قطره آهن و قطره 
ويتاميــن مكمل A+D جهت كودكان زير 2 ســال به 

صورت رايگان توزيع شده است.
وى شناســايى كودكان و نوزادان پرخطر و پيگيرى 
آنها  جهت رفع مشكالت و پيشگيرى از مرگ ومير آنها و 
آموزش و مشاوره به خانواده هاى آنان را از ديگر خدمات 
در حوزه ســالمت جمعيت عنوان كــرد و گفت: انجام 
غربال گرى كرونا در كودكان و نوزادان به صورت پيگيرى 
تلفنى و توزيع  1500  قوطى شيرخشك رايگان جهت 
كودكانى كه مادران آنها قادر 
به شــيردهى نبوده اند نيز از 

اقدامات اين مركز است.
شــبكه  رئيــس 
به  اشاره  با  بهداشــت ودرمان 
اينكــه در حوزه مــادران نيز 
شناسايى و ارائه خدمات ويژه 
بــه  30 مادر بــاردار پرخطر، 
مكمل  رايگان 31000  توزيع 
برنامــه مادران بــه خانه هاى 
بهداشــت و مراكــز خدمات 
جامع ســالمت جهت مادران 
بــاردار و شناســايى 12مادر 
باردار كرونا مثبت و پيگيرى و 
آموزش آنان در دوران قرنطينه 
و در صورت لزوم ارجاع به بيمارســتان را از اقدامات اين 
مركز بهداشت دانست و افزود: 50 بار ده گردشى و پايش 
جهت شناسايى مشكالت منطقه و عملكرد پرسنل انجام 
شده است و خوشبختانه از ابتداى سال 99 تاكنون مرگ 

مادر باردار وجود نداشته است.
وى تأكيد كرد: غربالگرى كرونــا در مادران باردار و 
زايمان كرده و آموزش و مشاوره جهت استفاده از وسايل 
حفاظت شــخصى و توزيع ماســك به مادران باردار در 
صورت لزوم نيز جزو اقدامات شــبكه بهداشت و درمان 

درگزين است.
مفرح ذات دربــاره برنامه بــارورى ســالم نيز بيان 
كرد: جمع آورى اقالم پيشــگيرى از باردارى و مشــاوره 
فرزنــد آورى در بين جمعيت گروه هدف در راســتاى 
سياســت هاى كشورى، شناســايى زنان 10 تا54 ساله 

همســردار جهــت انجام مراقبــت پيش از بــاردارى و 
مشاوره فرزندآورى و شناسايى 7 زوج نابارور و ارجاع به 
بيمارستان فاطميه جهت ارائه خدمات درمانى به زوجين 

نيز از اقدامات ما در يك سال است.
مفرح ذات گفت: انجام مراقبت هاى دوران سالمندى 
و ميانســالى توسط پرســنل، توزيع مكمل هاى الزم در 
دوران سالمندى و ميانسالى و انجام غربال گرى كرونا و 
پيشگيرى از بيمارى هاى قلبى وعروقى در سالمندان و 
ميانساالن نيز جز اقدامات ما در حوزه برنامه سالمندان و 

ميانساالن بوده است.
وى درباره واحد پيشــگيرى و مبــارزه  با كرونا نيز 
اينگونه توضيــح داد: راه اندازى مركز نمونه گيرى كوويد 
19 در مركز منتخب  (دكتر اعاليى ) و عدم نياز مراجعه 
مردم به رزن، تجهيز و آموزش تمامى پرسنل خانه هاى 
بهداشــت و مراكــز   نمونه گيرى كوويــد 19 و انجام 
رپيدتست در محل خانه بهداشت، انجام واكسيناسيون 
آنفلوآنزا براى گروه هاى هدف ( زنان باردار ، پرســنل ؛ 
افراد داراى بيمارى هــاى خاص ) به تعداد 800 دوز در 

اين حوزه صورت گرفته است.
وى انجــام نمونه گيرى فعــال HIV از مراكز ترك 
اعتياد در هفته اطالع رســانى ايدز، انجام نمونه تســت 
قندخون از مراجعين سرپايى مركز در هفته اطالع رسانى 
ديابت، غربال گرى تلفنى بيــش از 80 درصد جمعيت 
شــهرى و صددرصد جمعيت روستايى در برنامه كوويد 
19 و اعزام 2 تيم واكنش ســريع جهت كنترل طغيان 
كوويد 19 در شــهر كرفس و روســتاى گلستان و انجام 
تست سريع كوويد 19 و آموزش به بيماران و اطرافيان 
از اقدامات در واحد پيشــگيرى و مبــارزه عنوان كرد و 
گفت: آموزش و تشــكيل سيستم مراقبتى و پيشگيرى 
بيمــاران كوويد 19 و اطرافيان آنها و انجام بيش از 300 
رپيد تست، توزيع بيش از 5000 ماسك رايگان و بسته 
آموزشــى به بيماران كوويد 19، انجام واكسيناســيون 
هپاتيــت B جهت گروه هاى پرخطر شــاغل 275 دوز 
بيماران ديابتى و 47 دوز پرســنل شهردارى، پيگيرى 
آموزش بيماران و اطرافيان بيماران مبتال به بروســلوز 
(110 نفــر) و آمــوزش عموم مردم درباره ســرطان به 
مناسبت هفته ســرطان (250 نفر) از اقدامات ديگر نام 

برد.
وى در پايــان گفت: بهورزان از بيمــاران ديابتى به 
ميزان 92 درصد، پزشــكان از بيماران ديابتى به ميزان 
60درصد، بهورزان از بيماران فشــار خون به ميزان 80 
درصد و پزشــكان از بيماران فشــار خون به ميزان 53 

درصد مراقبت كرده اند.

تعداد مواردنوع فعاليت
1523بازديدهاى صورت گرفته از مراكز و اماكن تهيه و توزيع

291بازديدهاى صورت گرفته از اماكن عمومى
342بازديدهاى صورت گرفته از كارگاره ها و صنايع

48گشت هاى مشترك با ساير ارگان ها
15پلمپ هاى صورت گرفته

27اخطاريه ها و معرفى به مراجع قضايى
370 كيلوگرمضبط مواد غذايى تاريخ مصرف گذشته يا غيربهداشتى

76رسيدگى به شكايات مردمى
49دفن بهداشتى موارد فوتى بر اثر كرونا يا مشكوك به كرونا

عملكرد واحد بهداشت محيط وحرفه اى شبكه بهداشت شهرستان 
درگزين از مهرماه تا آخر دى ماه 99
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مدير جهادكشاورزى

سیستم  به  مجھز  کشاورزی  اراضی  از  ھکتار  ١٠ھزار 
است نوین  آبیاری 

  مســاحت حوزه كشاورزى  شهرســتان درگزين 84200 هكتار و ميزان كل 
اراضى زراعى و باغى حدود 48843 هكتار اســت. ســاليانه بيــش از 235000 تن 
محصوالت كشــاورزى در اين شهرســتان توليد مى شــود. يكى از بزرگ ترين باغات 
استان (باغ 130 هكتارى سبزگستر) در اين شهرستان واقع شده و از مشخصات بارز 
آن قطره اى بودن روش آبيارى و اســتفاده از ارقام جديد و خارجى با عملكرد باال در 
محصوالت مختلف از جمله سيب، آلو، آلبالو، گيالس و گالبى است. بيش از 95درصد 
اراضى آبى اين شهرستان نيز حدود 10 هزار هكتار مجهز به سيستم هاى نوين آبيارى 

بارانى و عمده قنات هاى آن كه 78 رشته مى باشد پر آب بوده و فعال است.
مدير جهادكشاورزى شهرستان درگزين درباره وضعيت حوزه كشاورزى گفت: اين 
شهرســتان درخصوص احداث گلخانه ها و استفاده از تسهيالت گلخانه اى پيشروست. 
مجتمع گلخانه اى 30 هكتار رز (عمان) در 26 قطعه در حال احداث است كه 5 واحد 
آن پروانــه بهره بــردارى گرفته و در ايام دهه فجر به بهره بردارى رســيد. در 9 ماهه 
سال جارى از 32 هكتار تسهيالت پرداختى استان بيش از 40 درصد آن يعنى 5/13  
هكتار با مبلغ پرداختى بيش از 300 هزار ميليون ريال مربوط به اين شهرستان است.
محمود فتحى افزود: چندين گلخانه انفرادى ديگر نيز در دســت اقدام است كه با 
بهره بردارى از آنها اين شهرستان به قطب توليد محصوالت گلخانه اى تبديل مى شود. 
در حال حاضر در اين شهرســتان 10 هكتار گلخانه به بهره بردارى رســيده است. با 
همت و تالش نماينده محترم شهرســتان و حمايت هاى ايشــان و ســاير مسئوالن 
شهرســتانى و استانى گاودارى شيرى 6000 رأسى در روستاى سنقرآباد با پيشرفت 

فيزيكى باالى 40 درصد در دست احداث است.
وى گفــت: همچنين بــا حمايت ها و پيگيرى هــاى نماينده محتــرم و پرتالش 
شهرســتان مجتمع گلخانه 320 هكتارى كرفــس در 2 قطعه 100 هكتارى و 220 
هكتارى در مرحله طراحى است كه اميد است عمليات اجرايى آن بزودى آغاز شود.

فتحى بيــان كرد: در ايــام ا... پيروزى شــكوهمند انقالب اســالمى از12 پروژه 
عمرانى در زمينــه آب وخاك و گلخانه ها با اعتبارى بالغ بــر 170هزار ميليون ريال 

به بهره بردارى رسيد.
وى با اشــاره به ســرمايه گذارى انجام شده در 9 ماهه ســال جارى افزود: حدود 
50 ميليارد تومان اســت كه 38 ميليارد تومان آن تســهيالت و الباقى 12 ميليارد 
تومان آورده و سرمايه گذارى شــخصى بوده است. طرح جهش توليد در ديم زارهاى 
شهرســتان درگزين نيز در سطح 6568 هكتار در محصوالت گندم ، جو و حبوبات و 

گلرنگ در دست اجراست. 
فتحى بيان كرد: در شهرســتان درگزين 500 عدد پالك به تراكتورداران تحويل 
داده شــده و از 917 دســتگاه انواع تراكتور 800 دســتگاه داراى پالك بوده و 117 
دستگاه هنوز براى اخذ پالك اقدام نكرده اند كه مى بايست به منظور دريافت سوخت 

قبل از آغاز فصل كشاورزى نسبت به تشكيل پرونده و اخذ پالك اقدام كنند.
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آموزشی نظام  شکوفایی  و  رشد 
دقیق برنامه ریزی  با 

درگزين  شهرســتان  آموزش وپرورش  مجموعه   
در زمان شــيوع بيمارى كوييد 19  و بيش از گذشــته 
فعاليــت خود را در زمينه هاى مختلف از جمله آموزش، 
احداث فضاهاى آموزشــى، تعمير و تجهيز، فعاليت هاى 
فوق برنامه، كمك به دانش آمــوزان بى بضاعت از طريق 
بسته هاى معيشتى، اهداى تبلت و موبايل، انجام مشاوره 
تحصيلى، حضور در منزل اوليــا و ديدار با آنان، ارتباط 
موثر با خيرين و جــذب كمك هاى مردمى همواره 
پيشتاز بوده و در برنامه ريزى 
كه براى 

ســال هاى آينده تنظيم 
كرده است  شاهد رشد و شكوفايى هرچه بهتر 

شهرســتان در بهبود مسائل آموزشى، پرورشى، ورزشى 
و گســترش فضاهاى آموزشــى و رفاهى خواهد بود تا 
فرزندان مان در يك محيط امن و سالم بتوانند به اهداف 
وااليى كه براى آنها ترســيم شده دســت يابند و براى 
رسيدن به آن هدف، همكارى و هميارى آحاد مردم هم 

در تحقق  اين مهم ضرورى است.
آموزش وپرورش  رئيــس  شــجاعى حاصل  يحيــى 

شهرســتان درگزين در ادامه به اهم فعاليت هاى صورت 
گرفته در سال جارى پرداخت:

1-احــداث و تكميــل مدرســه يك كالســه شــهيد 
يزدانى فرجام.

 2-احــداث و تكميــل مدرســه 7 كالســه  شــهيد 
مصطفى خمينى روستاى عمان.

3-توسعه و احداث 4 كالسه الحاقى دبيرستان تربيت.
4-توســعه و احــداث 2ك كالس درس و يك ســالن 

اجتماعات در دبستان باباطاهر درجزين.
5-ايجاد دارالقرآن.

6-استانداردسازى سيستم گرمايشى 4 مدرسه و تعمير 
سيستم گرمايشى 8مدرسه از طريق خيرين و نوسازى 

مدارس777 (ميليون تومان(.
7-تعميرات، نازك كارى، عايق بندى پشت بام، رنگ آميزى 
و زيباسازى مدارس از طريق خيرى و نوسازى با هزينه 

بالغ بر 3ميليارد تومان.
8 -احداث 97چشمه سرويس بهداشتى از طريق خيرين 

و نوسازى مدارس.
9-خريد تجهيزات آموزشــى و ميز و نيمكت و وسايل 
آزمايشــگاهى از طريــق خيرى و نوســازى مدارس با 

هزينه اى بالغ بر 2ميليارد تومان.
10-تهيــه تبلــت و موبايــل بــه 
دانش آمــوزان 

كمك هاى  طريــق  از 
خيرين به تعداد 977دستگاه.

11 -كسب رتبه برتر در طرح آجربه آجر 
در سطح استان.

12-ايجاد 3واحد تجــارى طبق بند (د) 
تبصره قانون بودجه سال 11.

13-ايجــاد برنامه هاى مختلــف در كانون 
شــاهد از قبيــل توليد محتواى آموزشــى، 

انيميشن و برنامه هاى مختلف ورزشى.
دانش آموزى  پژوهش ســراى  كردن  14-فعال 
نانــو،  رشــته هاى  در  شهيداحمدى روشــن 
انجمن هاى علمى، آزمايشــگاه و... و كســب رتبه دوم 

استان در ثبت نام دانش آموزان.
15-برگــزارى جشــن تكليف بــا حضــور در منــزل 

دانش آموزان و اهداى شيرينى و كادو.
16-برگزارى جشنواره مسيرعشــق، جشنواره همراه با 

خانواده تا آستان بندگى با  9 هزار و577اثر.

17 -برگزارى گفتمان دينى با شــركت 36 آموزشگاه و 
پويش لب آهنگ به مناسبت ايام شهادت و مناسبت ها.

18-اهداى  477بسته لوازم التحرير به ارزش 877ميليون 
ريال از طريق ستاد اجرايى حضرت امام(ره) و مشاركت 

همكاران فرهنگى (طرح مشق احسان).
19-اهداى بسته هاى موادغذايى به تعداد 957بسته به 
ارزش 375 ميليون ريال از طريق ستاد اجرايى حضرت 

امام(ره) و مشاركت همكاران فرهنگى.
20-توليد محتواى آموزشــى در زمينه تربيت بدنى به 
تعداد 997كليپ در زمينه چابكى و آمادگى جسمانى، 
2 هزار و577 محتواى بهداشــتى و بيش از 877كليپ 

آموزش درس تربيت بدنى.
پروژه ها و برنامه هاى در حال اجرا

- تكميل مدرســه 7كالسه فاطميه گلســتان، احداث 
مدرسه 7كالسه خيرى حضرت ابوالفضل عباس(ع) در 

شهرك فرهنگيان.
- تكميل مدرسه 6 كالسه خيرى مرحوم مريم رستمى.

-تكميل ســالن ورزشى مدرسه اســتثنايى پويا و مركز 
حركات اصالحى.

اقدامات پيش رو و در دست اقدام:
- توســعه و مقاوم ســازى دبســتان شــهيد قرايــى 
روســتاى منوچهر تخريب و بازسازى دبستان شهيد 

خلجى سايان.
- تخريب و بازسازى دبستان مرحوم زهره احمدى.

- احداث مدرســه 7 كالسه در 
مسكن مهر.

كارگاه  احــداث   -
هنرســتان هاى  در 
فنى وحرفه اى و كاردانش.

- تكميــل مبلمان كانون 
شاهد و توسعه فضاى آن.

- ايجاد مركــز رفاهى براى 
همكاران و خانواده آنها.

- احــداث ســالن ورزشــى، 
آموزشگاه.

افتخارات  
1-كسب 8 رتبه زير هزار در كنكور سراسرى.

2-كسب 5رتبه برتر استانى در مسابقات پژوهش سراى 
دانش آموزى.

3-كســب رتبه اول در قبولى امتحانات نهايى در رشته 
رياضى و كسب رتبه چهارم قبولى نهايى در رشته تجربى.

4-كسب رتبه برتر استانى و راه يابى به مسابقات كشورى 
جابربن حيان.

5-كســب 7رتبه برتر استانى توســط فرهنگيان عزيز 
شهرستان در مسابقات الگوهاى برتر تدريس و طراحى 

سوال.
كنكــور  در  درگزيــن  شهرســتان  6-دانش آمــوزان 
سراسرى سال 99  در رشــته پزشكى 3نفر،  در رشته 
مهندســى17نفر، در دانشگاه سراسرى 17نفر، دانشگاه 
فرهنگيان 6نفر  و در رشــته حقوق در دانشــگاه معتبر 

قبول شده اند.
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از  ماھه   ٨ عملکرد 
در  استقرار  ابتدای 
درگزین شھرستان 
  رئيــس توزيع بــرق درگزين با تبريك ايام دهــه فجر به ارائه 

عملكرد 8 ماهه از زمان استقرار در اين سازمان پرداخت.
حيدر امامى گفت: به منظور ايجاد زيرســاخت هاى توســعه برق 
شهرســتان درگزين و جداسازى از برق رزن و استقرار كامل مديريت 

توزيع برق اقداماتى انجام شده است.
وى با بيان اينكه شهرستان در راستاى ارائه خدمات مطلوب به مردم 
شــريف شهرستان اقدامات شايسته اى انجام و در مجموع اعتبارى بالغ 
بر 390ميليارد ريال انجام داده اســت، افزود: در حوزه منابع انسانى و 

گسترش و تحول ادارى افزايش 200 درصدى نيروى انسانى داشتيم.
امامى گفت: تعداد پرســنل از 10 به 30 نفــر افزايش پيدا كرده و 
اداره بهره بردارى، طرح و توســعه، مالى و ادارى و خدمات مشــتركين 

تشكيل شده است.
وى درباره عملكردش در حوزه ماشــين آالت افزود: يك دســتگاه 
خودرو باالبر خاور، يك دستگاه خودرو سوارى پژو مديريت، 2 دستگاه 
خودرو سوارى ادارى و 2 دســتگاه خودرو عملياتى وانت نيسان تجهيز 

شده است.
امامى با اشــاره به اينكه در حوزه تجهيزات و تأسيســات شــبكه 
افزايش 100 درصدى پســت 63/20 كيلوولت از 15 به 30 مگاولت 
آمپر انجام شده است، گفت: در اين حوزه افزايش 50 درصدى تعداد 
فيدرهاى شهرســتان از 6 به 9 فيدر، نصب 21 دستگاه ترانسفورماتور 
توزيــع با ظرفيــت 2625 كيلوولت آمپر، نصــب 456 اصله پايه در 
ابعاد مختلف و احداث 31 كيلومتر شــبكه  20 كيلوولت نيز از ديگر 

اقدامات است.
وى با اشاره به اينكه در حوزه نيرورسانى و تأمين برق متقاضيان بزرگ 
و شاخص نيز اقداماتى انجام شده اســت، افزود: نيرورسانى به دامدارى  
6000 رأسى شســتا، نيرورسانى به شهرك گلخانه عمان، نيرورسانى به 
53 واحد گلخانــه اى ، دامدارى ، صنعتى و توليدى، تهيه طرح و آماده 

سازى تأ مين برق شهرك صنعتى نيز از اقدامات ديگر است.
رئيس توزيع برق در حوزه خدمات به مشــتركين نيز اينگونه بيان 
كــرد: ارائه خدمات غيرحضورى با اســتفاده از ســامانه برق من، ارائه 

www.hخدمات برق اميد و سامانه فوريت هاى برق از اقدامات ديگر است.
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2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

شھرستان فامنین
مهدى كلهر سرزمینی  برآمده از فرھنگ توسعه

 مفهوم توســعه پس از انقالب و پس از دوران 
جنگ تحميلى همگام با شعار سازندگى كليد 
واژه اى مهم در عرصه سياســى و اجتماعى كشــور شد. 
شهرستان فامنين نيز در دوران تحول وسازندگى  با توجه 
به ظرفيت ذاتى خود فرصت را غنيمت شمرده و در مسير 
پيشرفت خود گام هاى اساسى برداشت. با نگاهى اجمالى 
به گذشته در مى يابيم كه فامنين ديرى نيست، به جمع 
شهرســتان هاى 9گانه استان پيوسته اســت.  پيش از  
بررسى هر مطلبى اين سوال به ذهن متبادر مى شود كه 
منطقه اى كه قبل از پيروزى انقالب يكى از دهستان هاى 
بخش رزن محســوب مى شــده ، چگونه در سال 59 به 
بخش و ســپس  در مدت  زمانى كوتاه و  با سرعتى باور 
نكردنى ره صدساله پيشرفت را چند ساله طى كرده و در 
ســال  88  به شهرســتان تبديل مى شود؟ اگر كمى به 
گذشــته دورتر بنگريــم درخواهيم يافــت كه ظرفيت 
پيشرفت و توسعه از ســاليان پيش در نگرش و گرايش 
مردم به توســعه  نهادينه بوده اســت. پيــش از انقالب 
اســالمى  فامنين با وجود بهره منــدى از بازار مركزى،  
متشكل از  كاروانسراها و تجارت خانه ها  به عنوان روستاى 
مركزى ، محل تأمين و تبادل كاالهاى ضرورى روستاهاى 
همجوار بوده است؛ به همين جهت مردمان اين خطه از 
يكسو با شهرهاى بزرگ در ارتباطات تجارى بوده اند و از 
طرف ديگر با روســتاهاى همجوار در دادوســتد بســر 
مى بردنــد. اين تعامل و هم زيســتى مســالمت آميز با 
عالوه بر  همســايگان 

فعاليت هاى تجارى، بســترى 
براى تبادل فرهنگى نيز به وجــود آورده بود. به همين 
ســبب ميل و ظرفيت به توسعه و ارتباط بيشتر از ديگر 
روســتاهاى همجوار و همسايه در فامنين ديده مى شد. 
پــس از انقالب و با به وجود آمدن فرصت هاى برابر براى 
رشد و توســعه همه جانبه در كشور،  فامنين توانست با 
بهره گيرى از نيروهاى  بالقوه اقتصادى و فرهنگى خود، 
مسير دشوار توسعه را به سرعت براى خود هموار كرده و 
به شهرستاهاى 9 گانه استان بپيوندد. در اين مدت زمان 
محدود فامنين  توانســته، پس از اســتقرار فرماندارى ، 
ادارات و ســازمان هاى دولتى در شهرستان،  به خوبى از 
ظرفيت هاى موجود كشور در مسير توسعه بهره مند شود. 
امروزه جوامع با رشد سريع  تكنولوژى و پديدار شدن 
ابزارهاى جديد هر لحظه نياز به به روز شــدن و تغيير را 
در خود احســاس مى كنند. اما در اين مسير، ديدگاه ها و 
نگرش هاى فرهنگى است كه به تمامى ابعاد توسعه جهت 
داده و بــا گذر از تهديدها و چالش هــا ، فرصت ها را به 

درستى شناسايى كرده و از امكانات موجود بهره بردارى 
موثر مى كنند.

شهرستان فامنين طبق اسناد موجود سابقه انقالبى 
پربارى را در كارنامه خود ثبت كرده است؛ و از طرفى نيز 
با پيشينه طوالنى استقرار حوزه علميه برادران و خواهران، 
همواره بسترى مناســب براى رشد علما و فرهيختگان 
شهرستان بوده است.  با عنايت به اين ظرفيت مذهبى، 
گفتمان هاى غالب فرهنگى در شهرستان فامنين برآمده 
از مذهب تشــيع و  ارادت به اهل بيت و  معصومين (ع) 
مى باشد؛ كه در اين راستا اغلب برنامه هاى فرهنگى نيز 
تحت تأثير اين گفتمان شكل گرفته است. به عنوان مثال 
در حوزه شعر و شاعرى و يا ادبيات داستانى غالب آثار رنگ 
و بــوى مذهبى دارد و بر حول محور مضامينى همچون 
ايثار و شهادت شــكل مى گيرد. از طرفى شهرستان در 
دوران دفاع مقدس نيز بسيار فعال عمل كرده ، به طورى 
كه اين ســرزمين  با اهداى خون شــهدا و رشادت هاى 
زنان و مردان بسيارى نقش خود را در بزنگاه هاى انقالب 
، بخصوص در دفاع از ميهن اســالمى بســيار خوب ايفا 
كرده است. در نتيجه همواره بازتاب  اين جانفشانى ها در 
عمل مردمان اين خطه در شكل هاى مختلف اجتماعى و 

فرهنگى به ظهور و بروز رسيده است.

با 
اين همه بايد گفت براى توسعه پايدار همواره مى بايست با 
تكيه بر قوت ها و با شناخت صحيح از ضعف ها و كمبودها 
در جهت پيشرفت فرهنگى و اقتصادى گام ها نهاد. در طى 
ساليان گذشته با توجه به تغيير ظاهرى شهرها و روستاها 
و با در نظر گرفتن  شــرايط اقليمى منطقه و كم آبى، كه 
كشــاورزى و معيشــت مردمان را مورد تهديد قرار داده 
اســت؛ همت و اراده جمعى مسئوالن و مردم شهرستان 
بر اين موضوع متمركز شــده كه با جذب سرمايه گذار و 
تقويــت بنگاه هاى كوچك و زودبازده از طريق تخصيص 
وام هــاى كم بهره مســير نوينى را در خدمت توســعه 
شهرستان قرار دهند. در اين سال ها ضمن ترويج فرهنگ 
توليد و خودباورى، با اســتقرار 

ســازمان هاى مهارت آموز از جمله مراكز فنى وحرفه اى  
تالش شده جوانان با اتكا به توانايى و مهارت هاى فردى 
در مسير توسعه صنعتى منطقه گام هاى مثبت بردارند. 
تجربه روســتاهاى موفقى همچون نگارخاتون در بخش 
توليدات صنعتــى نويدبخش آينده اى روشــن در روند 
توسعه شهرستان اســت. با اين همه وظيفه مسئوالن و 
تمامى آحاد جامعه اســت، كه با شــناخت ظرفيت هاى 
بالقوه شهرستان و با اعتماد بر دانش و انرژى و استعداد 
جوانان پر شــور مسير توسعه را آسان و هموار سازند. در 
اين سال ها فامنين نشــان داده است كه با روى گشوده 
و آغوشــى باز از تحوالت فرهنگى و هنــرى تأثيرگذار 
استقبال مى كند. در بخش فرهنگ و هنر با اينكه فامنين 
در چند سال گذشــته ميزبان جشــنواره هاى مختلف 
استانى و كشورى بوده اســت؛ در  بسيارى از اقدام هاى 
فرهنگى نيز در ســطح استان پيشــرو بوده و نخستين 
گام هاى فرهنگى را برداشــته اســت. به عنوان مثال در 
سال جارى پس از شهادت سردار سليمانى مجموعه شعر 
مســافران سحر توسط 

شاعران فامنينى سروده شد، 
كه به عنوان  نخســتين مجموعه شــعر با هدف وصف 
رشادت ها و قهرمانى هاى سردار شهيد سليمانى در كشور 
به چاپ رســيد؛ و يا در حوزه رســانه ، كتاب صوتى  با 
عنوان "رفيق مثل رسول" در بين شهرستانها، نخستين 

بار توسط شهرستان فامنين توليد شده است.
از طرفى ديگر با عنايت به موقعيت كم نظير جغرافيايى  
فامنين كه در مســير دروازه مركز به غرب كشــور قرار 
گرفتــه  و همچنين با روحيه تحول خــواه مردمان اين 
منطقــه براى رشــد و تعامل همه جانبــه، اين ظرفيت 
در فامنيــن وجود دارد كه  ويترينــى از توانمندى هاى 
فرهنگى و اقتصادى سراســر اســتان باشد. اين فرصتى 
است كه مى تواند در راستاى معرفى مطلوب استعدادهاى 
موجود استان،  مســير را براى ساير شهرستان ها كوتاه 
و همــوار كند. اميد مى رود با تعامل و هم افزايى ســاير 
شهرستان هاى استان بسترى مهيا شود كه توانمندى هاى 
هر شهرستان به صورت نمونه وار و نمايشگاهى در فامنين 
عرضه شــود تا اين امر موجب رونق اقتصادى بيشتر در 
فامنين و همچنين زمينه اى براى معرفى اســتعدادهاى 
بالقوه ديگر نقاط اســتان باشد. در نهايت بايد اشاره كرد 
كه فرهنگ توســعه و پيشرفت همچون خون  در رگ ها 
و در تاروپود وجود مردمان اين شهرســتان جاريست و 
همواره با آغوشــى گشوده از تغييرات سازنده، در جهت 

توسعه همه جانبه استقبال خواهند كرد.  
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2   ويژه مادستان - بهمن ماه 1399

  اصالح 5 كيلومتر شبكه فشارضعيف شهرى 
در قالب تعويض ســيم مســى به كابل خودنگهدار، 
توسعه شبكه فشارضعيف روستايى و شهرى به طول  
2 هزار و250 متر، احداث نيروگاه هاى خورشــيدى 
خانگى به تعداد 2 واحد، نيرورســانى به متقاضيان 
برق از جمله چندين گلخانه در ســطح شهرســتان، 
اصالح شبكه هاى عبورى از جاده و بزرگراه فامنين به 
همدان، برگــزارى مانورهاى جهادى مقابله با بحران 
جمعــًا با اعتبارى بالغ بر  9هزار و410 ميليون ريال 

افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
مدير توزيع برق شهرســتان فامنيــن با  تبريك 
چهل ودومين ســالگرد پيروزى شــكوهمند انقالب 
اســالمى ايــران و يــوم ا... 22 بهمن مــاه 1399 و 
گراميداشــت ياد و خاطره شهداى واالمقام انقالب و 
دفــاع مقدس، با توجه به نامگذارى ســال 1399 از 
سوى مقام معظم رهبرى به عنوان سال جهش توليد، 
پروژه هاى افتتاح شده توزيع برق شهرستان فامنين 
در دهه مبارك فجر ســال جارى را پروژه هاى مهمى 

در صنعت برق رسانى اعالم كرد.
قاســم شــيخى جانى بيان كرد: از دستاوردهاى 
طرح هاى گفته شــده  زيباســازى مبلمان شهرى و 
عدم نياز به شاخه زنى درختان، تأمين برق متقاضيان 
جديــد، كاهش تلفات انرژى، كاهــش انرژى توزيع 
نشده، پايدارى شبكه، درآمدزايى جهت خانواده هاى  
شهرســتان، كمك در كاهش پيك برق شهرستان، 
جلوگيرى از خطرات احتمالى برخورد وسايل نقليه و 

.. را مى توان نام برد.

  در دهه مبارك فجر امسال تعداد 12 پروژه با 
اشــتغالزايى 53 نفر در 15 روستاى بهره مند با اعتبار 
231214 ميليون ريال كــه مبلغ 188827 ميليون 
ريــال آورده متقاضــى و 18669 ميليــون ريال آن 

تسهيالت بانكى است  افتتاح شد.
مديرجهــاد كشــاورزى شهرســتان فامنين  در 
خصوص طرح هاى قابل افتتاح گفت: ساختمان ادارى 
شهرســتان با وسعت يك هزار مترمربع در 3 طبقه و 
تعداد 22 اتاق و يك سالن جلسات و نمازخانه با اعتبار 

50000 ميليون ريال تكميل شده است.
جعفر كاويانى دلشاد افزود: آبيارى بارانى با حجم كار 
28/45 هكتار و اشتغالزايى 3 نفر با اعتبار 3337 ميليون 

ريال در حومه شهرستان فامنين انجام شده است.
  مشاوره رايگان 

براى بيش از 2500 كشاورز يزدى
وى با اشاره به آبيارى كم فشار با حجم كار 42 هكتار 
و اشــتغالزايى 3 نفر با اعتبــار 3678 ميليون ريال در 
اراضى روستاى ازناو بيان كرد: آبيارى كم فشار با حجم 
كار 73هكتار و اشتغالزايى 5 نفر با اعتبار 6020 ميليون 
ريال در اراضى روستاى قلعه جوق نيز انجام شده است.

مديرجهاد كشاورزى شهرســتان فامنين   با بيان 
اينكه اليروبى قنات با حجم كار 500 متر و اشتغالزايى 
2 نفر با اعتبار 1010 ميليون ريال در اراضى روســتاى 
قلعه جوق انجام شده است گفت: اليروبى قنات با حجم 
كار 200 متر و اشتغالزايى 2 نفر با اعتبار 500 ميليون 

ريال در اراضى روستاى ازناو نيز انجام شده است.
كاويانى دلشــاد گفــت: گلخانه ســبزى و صيفى 
خاكى با حجم كار 4 هزار و 113 مترمربع و روستاى 
نگارخاتــون و گلخانــه هيدروپونيــك پلى كربنات با 

حجــم كار 10 هزار و 300 
مترمربع در حومه شهرستان 
فامنين احداث شــده است. 
وى ادامــه داد: واحد ميش 
داشتى 100 رأسى در حومه 
شهرســتان فامنين و واحد 
گاوشــيرى 30 رأســى در 
اراضى روستاى طاوه احداث 

شــده اســت. مدير جهاد كشــاورزى در پايان گفت: 
كارخانــه خوراك دام و طيور با حجم كار 12 هزار تن 
در سال و اشتغالزايى 6 نفر با اعتبار 25400 ميليون 
ريال در اراضى روســتاى فيض آباد و 6 هزار تن توليد 
خوراك دام و 6 هزار تن توليد خوراك طيور در سال 

نيز فعال شده است.
  طرح هاى افتتاح شده ساختمان ادارى و 

كلنگ زنى شهرستان به شرح ذيل است:
 تكميل ســاختمان ادارى شهرستان با وسعت 
1000 مترمربــع در 3 طبقــه و تعداد 22 اتاق و يك 
سالن جلســات و نمازخانه  با اعتبار 50000 ميليون 
ريال.  آبيارى بارانى با حجــم كار 28/45 هكتار و 
اشتغالزايى 3 نفر با اعتبار 3337 ميليون ريال در حومه 
شهرستان فامنين.  آبيارى كم فشار با حجم كار 42 
هكتار و اشتغالزايى 3 نفر با اعتبار 3678 ميليون ريال 
در اراضى روستاى ازناو.  آبيارى كم فشار با حجم كار 

73هكتار و اشــتغالزايى 5 
نفر با اعتبار 6020 ميليون 
روســتاى  اراضى  در  ريال 
قلعه جوق.  اليروبى قنات 
با حجــم كار 500 متر و 
اشتغالزايى 2 نفر با اعتبار 
در  ريال  ميليــون   1010
اراضى  روستاى قلعه جوق. 
 اليروبى قنات با حجم كار 200 متر و اشتغالزايى 2 
نفر با اعتبار 500 ميليون ريال در اراضى روستاى ازناو. 
 احداث گلخانه سبزى و صيفى خاكى با حجم كار 
4113 مترمربع و اشتغالزايى 5 نفر با اعتبار 12269 
ميليون ريال در روستاى نگارخاتون.  احداث گلخانه 
هيدروپونيك پلى كربنات با حجم كار 10300 مترمربع 
و اشتغالزايى 11 نفر با اعتبار 110000 ميليون ريال 
در حومه شهرســتان فامنين.  واحد ميش داشتى 
100 رأسى و اشتغالزايى 2 نفر با اعتبار 7000 ميليون 
ريال در حومه شهرستان فامنين.  واحد گاو شيرى 
30 رأسى و اشتغالزايى 2 نفر با اعتبار 12000 ميليون 
ريال در اراضى روستاى طاوه.  كارخانه خوراك دام و 
طيور با حجم كار 12000 تن در سال و اشتغالزايى 6 
نفر با اعتبار 25400 ميليون ريال در اراضى روستاى 
فيض آبــاد و 6 هزار تن توليد خوراك دام و 6 هزار تن 

توليد خوراك طيور در سال.

شد بھره برداری  و  افتتاح  فجر  دھه  در  ٧پروژه 

مدير جهاد كشاورزى:
شد افتتاح  نفر    53 اشتغالزایی  با  12پروژه 
محدوديتى در تأمين مالى زيرساخت هاى صادراتى و توسعه كشاورزى نداريم
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فرماندار: 80 زمين به واحدهاى توليدى تحويل داده شد

تولید جھش  سوی  به  صنعتی  ناحیه    اساسی  گام ھای 

  ناحيــه صنعتــى نگارخاتون هــم مانند ديگر 
بخش هاى صنعتى اســتان برنامه هاى متعددى را براى 
ســال جهش توليد از جذب سرمايه گذار تا حمايت هاى 
مالى و مشــاوره اى در نظر گرفته اســت تا مسيرى امن 
بــراى عبور از چالش هاى اقتصــادى فراهم كند. ناحيه 
صنعتي روســتاي نگارخاتــون شهرســتان فامنين با 
ســرمايه گذاري واحدهاي خصوصي در حال رونق گيري 
و شكوفايي است. از آنجايى كه  روستاي نگارخاتون يكي 
از روســتاهاي موفق صنعتي شهرستان فامنين است و 
با وجــود ناحيه صنعتى كه به عنــوان يكى از بازوهاى 
قدرت اقتصادى اســتان نيز محســوب مى شود، تالش 
كرده حتى در شرايط شــيوع بيمارى كرونا كه اقتصاد 

بسيارى از كشورها را با ركود مواجه 
كرده برنامه هاى اميدبخشى را براى 
فامنين بــه ارمغــان آورد. افزايش 
ســرمايه و توليــد در بخش هــاى 
نرخ  كاهش  مى توانــد  خصوصــى 
بيــكارى، بهبود اقتصــاد ، اعتبار و 
توليدات  دســتاوردهاى  به  اعتماد 
داخلى را به همراه داشــته باشد و 
ايــن موتور محركه بــا برنامه ريزى 

مناسب  جهش يابد.
فرماندار شهرســتان فامنين در 
اين باره گفــت: با توجه به نام گذارى 
سال 99 توسط رهبر معظم انقالب 
بــه  نام جهش توليــد، 80 زمين به 

واحدهاى توليدى تحويل داده شد.
سيد مجيد شــماعى  افزود: از 
ابتداي  سال جاري در ناحيه صنعتي 
فامنيــن بيــش از 80 قطعه زمين 
صنعتي به متقاضيان واگذار شــد و 
با توجه به استقبال از سرمايه گذاري 
در ايــن ناحيه صنعتــي 40 قطعه 
ديگر نيــز بعد از تكميــل مراحل 
اختيارســرمايه گذاران  در  واگذاري 

قرار مي گيرد.
وى گفت: فامنين  ظرفيت هاى 

بااليى در بخــش صنعت دارد به طورى كه قطب توليد 
ماشين آالت كشاورزى است.

شماعى با اشاره به وجود 50 كارگاه توليد ماشين آالت 
كشاورزى در فامنين قبل از تصويب به عنوان قطب اين 
شهرستان افزود: اين كارگاه ها با همت مردم ايجاد شده 
اســت و حدود 200 نفر در اين كارگاه ها شاغل بوده و 

درآمدزايى مى كنند.
وى بيان كرد: اراضى واگذار شــده با تسطيح زمين 
و ايجــاد زيرســاخت هاى مختلف از جمله آســفالت و 
خيابان كشى، جدول گذارى، برق رسانى و شبكه روشنايى، 
آب رســانى و گازرسانى و خدمات مخابراتى آماده جذب  

سرمايه گذار و استقرار واحدهاى توليدى شده اند.

شــماعى با بيان اينكه 210 هزار مترمربع  در قالب 
زمين هاى 1700 و 2400 مترى در ســال جهش توليد 
در  نواحى صنعتى به ســرمايه گذاران واگذار شده است، 
گفت: اين مقدار زمين براى اســتقرار صنايع كوچك و 
متوسط به 200 ســرمايه گذار متقاضى واگذار شده در 

حال واگذارى  است.
وى بيان كرد: با وجود شــرايط ســخت اقتصادى و 
تحريم هاى ظالمانه دشــمن  ســرمايه گذارى صنعتى 
در 2 ســال گذشته شــيب صعودى داشته كه از داليل 
آن مى تــوان به نزديكى بــه تهران، ارائه مشــوق هاى 
مالياتى،  وجود زيرساخت هاى مناسب و فرهنگ باالى 
ســرمايه پذيرى و همراهــى دســتگاه  هاى اقتصادى و 
حمايت ويژه مديريت ارشد استان از 
سرمايه گذارى و همچنين واگذارى 
زمين ارزان قيمت در شــهرك هاى 

صنعتى اشاره كرد.

3 پروژه مهم در منطقه 
ويژه اقتصادي جهان آباد 

كلنگ زني شد
فرمانــدار افــزود: همچنين در 
مراسمي در ايام دهه مبارك فجر 3 
پروژه مهم در منطقه ويژه اقتصادي 
جهان آبــاد بــا حضــور پورمجاهد 
معــاون امور اقتصادي اســتانداري 
همدان، شمايي فرماندار شهرستان 
فامنين ، بادامي مديرعامل شركت 
همدان  استان  صنعتي  شهرك هاي 
كلنگ زني  اســتاني  مديران  وساير 

شد.
منطقه  راه اندازي  گفت:  شماعى 
ويژه اقتصــادي يكي از اولويت هاي 
مهم اســتان اســت كه بــا تالش 
مجموعــه شــركت شــهرك هاي 
صنعتي زيرساخت هاي اوليه تكميل 
و در ايام ا..دهه فجر شاهد كلنگ زني 
وآغاز به كار 3 پروژه مهم زيرساختي 
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ديگر در اين منطقه بوديم.
وى افزود: خوشبختانه در شهرستان فامنين با وجود 
ناحيه صنعتي و منطقه ويژه شــاهد توسعه مطلوب در 
حوزه صنعتي هســتيم كه اين اقدامات تأثير مثبتي در 

رونق اقتصادي ، صنعتي و اشتغال پايدار داشته است.
شماعى گفت: در سال جهش توليد و در دهه مبارك 
فجر كلنگ احداث 3 پروژه مهم شامل ساخت سردرب، 
زيرســازي ، آسفالت و ديواركشي منطقه ويژه اقتصادي 

با اعتبار بيش از 15 ميليارد تومان به زمين زده شــد تا 
مسير توسعه و پيشرفت استان به ويژه شهرستان فامنين 

هموارتر شود.
وى افــزود: شهرســتان فامنين از ظرفيت بســيار 
مطلوبي براي سرمايه گذاري و توسعه صنعتي برخوردار 
است كه در همين مسير100هكتار از اراضي منطقه ويژه 
اقتصادي جهان آباد با دارا بودن تمامي زيرســاخت هاي 
الزم آماده حضور سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي است.

شــماعى بيان كرد: تا پايان شــهريورماه سال آينده 
پروژه هاي ســاخت سردرب ، آســفالت و ديواركشي به 
بهره بــرداري رســيده و مورد اســتفاده توليدكنندگان 

مستقر در منطقه ويژه قرار گيرد.
وى همچنين در راستاى پيشگيرى از انتقال ويروس 
كرونا گفت: طى چند مرحله عمليات ضدعفونى معابر و 
واحدهاى توليدى، شناسايى واحدهاى پرخطر و پرتردد 

در شهرك ها و نواحى صنعتى استان انجام شده است.

 كميته افتتاح پروژه هاي عمراني

فهرست پروژه هاي افتتاح شده در دهه مبارك فجر سال 1399

« ارقام به ميليون ريال » 1,033,124 شهرستان محل اجرا : فامنين

مشخصــات فّني دستگاه اجرايي سال آغاز
 اعتبار
 هزينه
 شده

ف عنـــوان پروژه
دي
 ر

اداره كل نوسازى مدارس مدرسه 10كالسه با هزار و 52 مترمربع زيربنا 1398 20,000 مدرسه 10 كالسه امام  خمينى(ره) 1
جدول گذارى، زيرسازى، آسفالت اداره كل بنياد مسكن 1398 4,000 بهسازى معابر روستاى خماجين 2
رعايت ضوابط و مقررات ملى ساختمان اداره كل بنياد مسكن -1399

1398 229,400  تعداد 148واحد بهسازى و نوسازى مسكن
روستايى 3

 اصالح 5 كيلومتر شبكه فشار ضعيف در قالب تعويض سيم مسى به كابل شركت توزيع نيروى برق
1399 خودنگهدار و تعويض 34 اصله پايه فرسوده و قرارگرفته در معبر و حريم 3,200 اصالح شبكه فشار ضعيف شهرى فامنين 4

1399 نصب و كابل كشى 55 اصله تير بتونى 9 مترى شركت توزيع نيروى برق 1,400  توسعه شبكه فشار ضعيف روستايى جهت
5 متقاضيان انشعاب برق

1399 نصب و كابل كشى 17 اصله تير بتونى 9 مترى شركت توزيع نيروى برق 500  توسعه شبكه فشار ضعيف شهرى جهت
6 متقاضيان انشعاب برق

نصب پنل هاى شركت توزيع نيروى برق
1399  خورشيدى 10 كيلوواتى و 5 كيلوواتى جهت منازل فامنين 1,000

 احداث 2 دستگاه نيروگاه خورشيدى خانگى
 برابر با ظرفيت ( آقايان حسين ابداعى و

احمد هوشيار)
7

 احداث 420متر شبكه 20 كيلوولت هوايى و نصب يك دستگاه ترانس 125 شركت توزيع نيروى برق
1399 كيلوولت آمپر 930 8 برق رسانى به گلخانه خانم مائده بهرامى

 احداث 2 هزار متر شبكه 20 كيلوولت هوايى و نصب يك دستگاه ترانس شركت توزيع نيروى برق
1399 75 كيلو ولت آمپر 1,970 9 برق رسانى به گلخانه حاجى آبادى

1399 نصب 3 اصله پايه 15 مترى شركت توزيع نيروى برق 210  اصالح شبكه 20 كيلوولت عرضى از بزرگراه
10 فامنين به روعان

اصالح 5 كيلومتر شبكه 20 كيلوولت و رفع ضعف ولتاژ روستاى فيض آباد شركت توزيع نيروى برق 1399 200  مانور جهادى بحران خطوط 20 كيلوولت و
شبكه فشار ضعيف شهرستان 11

سازمان جهاد كشاورزى ساختمان ادارى 990 مترمربع  5,000 12  ساختمان ادارى مديريت جهاد كشاورزى
سازمان جهاد كشاورزى 1,010  500 متر مرمت و اليروبى قنات 13
سازمان جهاد كشاورزى 500  200 متر مرمت و اليروبى قنات 14

سازمان صنعت،معدن و تجارت آهك پخته 45 هزار تن 1399 419,500 ساختمانى سراوك 15
 اداره كل ميراث

 فرهنگى،گردشگرى و
 صنايع دستى

1398 20 نفر اشتغال 5,000 افتتاح كارگاه مرواربافي 16

 اداره كل
 ميراث فرهنگى،گردشگرى و

 صنايع دستى
500 مترسنگ فرش معابر روستا - 6 نفر اشتغال فصلى 1397 1,398  تأمين زيرساخت روستاى هدف گردشگرى

قلعه جوق 17

 اداره كل منابع طبيعى و
آبخيزدارى 20 هزارمترمكعب 1398 3,000 عمليات آبخيزدارى حوزه گلخندان 18

با زيربناى 282 مترمربع به صورت تك واحدى اداره كل كميته امداد  1398 و
1399 5,600  4 واحد مسكن روستايى در سطح شهرستان

فامنين 19

سازمان جهاد كشاورزى  جمعا 29 هكتار براى 100 خانوار مشمول شده به نمايندگى آقاى على خليلى
1399 انجام شده است. 3,337 20 آبيارى بارانى

سازمان جهاد كشاورزى  در روستاى ازناو براى 30 خانوار انجام شده است  به نمايندگى آقاى سيد
جمال حسينى افرا. 1399 3,678 21 آبيارى كم فشار

سازمان جهاد كشاورزى در روستاى قلعه جوق با 73 هكتار انجام شده براى 150 خانوار. 1399 6,020 22 آبيارى كم فشار
سازمان جهاد كشاورزى  گلخانه در روستاى نگارخاتون با وسعت 4هزار و 113 مترمربع  توسط آقاى

1398 اسماعيل ربانى 12,269 23 احداث گلخانه سبزى و صيفى خاكى

سازمان جهاد كشاورزى  گلخانه در فامنين و با وسعت 10 هزار و300 مترمربع توسط خانم مائده
1399 بهرامى انجام شده 110,000 24 احداث گلخانه هيدوپونيك پلى گربنات

سازمان جهاد كشاورزى 1398 100 رأس ميش داشتى توسط آقاى سعيد دولتى انجام گرفته است 7,000 25 واحد ميش داشتى
سازمان جهاد كشاورزى  30 رأس گاو شيرى در روستاى طاوه  توسط آقاى حسن دولتى انجام گرفته

1398 است 12,000 26 واحد گاو شيرى

سازمان جهادكشاورزى  در روستاى فيض آباد  12 هزار تن در سال توليد دارد كه توسط آقاى اصغر
1398 حميدى انجام شده است 25,400 27 كارخانه خوراك دام

اداره صنعت، معدن و تجارت 1399 افتتاح فروشگاه رفاه 15,000 28 افتتاح فروشگاه رفاه در فامنين
اداره مخابرات 1399 تعداد 9 سايت احداث شده است در سطح شهرستان فامنين 63,000 g , 4gتبديل به 3 29
اداره مخابرات 1399 در روستاى سراوك 8,000 30 جديدbtsاحداث 
اداره مخابرات 1399 روستاى نگارخاتون 500 در روستاى نگارخاتونcwdmتأسيس  31
اداره مخابرات 1399 در روستاى دهلق 500 oldفيبر  32
اداره مخابرات 1399 در كياتل فامنين 500 توسعه سوييچ 33
اداره مخابرات توسعه در روستاهاى فيض آباد و تجرك و اصله و كله سر و قوشجه 1399 210 112adslپورت  34
همه كسى بخشدارى مركزى 1399 800 جدول گذارى و زيرسازى 35
نگارخاتون بخشدارى مركزى 1399 2,700 جدول گذارى و زيرسازى 36
1398  شهردارى فامنين 2,000 37 پارك نوارى ورودى از سمت تهران

 سازمان فني وحرفه اى
  2 هزار و 796 مساحت زمين در 2 طبقه آموزشى و ادارى هر كدام 712
 مترمربع و جمعا   هزار و424 مترمربع و يك ساختمان سرايدارى به متراژ

 70 مترمربع
1395 56,392 38 فار يك ساختمان فني و حرفه اى

محيط زيست روستاى طاوه 1397 35000  پرورش و تكثير عقرب آقاى سيد احسان
39 حسنى
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نخستين پارك بانوان به دست فرشته هاى نينجا كلنگ زنى شد

دارم دوست  را  شھرستان ھا  در  کار  شھردار: 
سهم بانوان از امكانات كم است

فامنين با اقدامات جديد شهردار تازه نفس در حال  تحول است.
پيام رفتارى  توسعه پايدار شــهرى را مهمترين اصل دائمى مسئوليتش مى داند؛ 
محيط شــهرى پاكيزه، هواى شــهرى سالم و شــهرى تاب آور در برابر مخاطرات، با 
امكانات زيرســاختى و دسترسى مناسب، گســترش آموزش هاى عمومى و فرهنگ 
احتــرام به قوانين و احترام به مردم قوانين جدى كاريش هســتند او در بدو ورود به 

مناســبت بــراى بانوان فامنين دغدغه اصلى خــود را نبود امكانات 
عنوان كرد.

وى مى گويــد: كاركردن در شــهرهاى 
كوچك را دوست دارم؛گاه يك كار كوچك 
در نگاه مردم به قدرى خوشايند مى آيد كه 
هر شــهروند  از زيبايى ها و زندگى روزمره 
محلــه خود آنقدر لذت مى برد كه اين كار 
باعث مى شود به زيبايى و پاكيزگى محله 
خود اهميت بيشترى بدهد؛ با كوچكترين 
اقدام براى شــهر مــردم از آن مواظبت 

مى كنند و قدرش را مى دانند.
خود  فعاليت  مهمتريــن   رفتــارى 

را  بــا خدمــت بــه بانــوان و همزمان با 
چهل ودوميــن ســالگرد پيــروزى انقالب 
كوچك  كرد.4فرشته  آغاز  ايران  اســالمى 
كه در برنامه عصر جديد به " فرشــتگان 
نينجــا " لقــب گرفته اند اهــل فامنين 
هســتند و اين افتخارى بود كه به دعوت 
شهردار نخســتين پارك بانوان با دستان 

كوچك شان افتتاح شد.
همچنين همزمان با والدت باسعادت 
حضــرت فاطمه زهــرا (س) و روز زن ، 
فامنين  شهردارى  پروژه هاى  از  تعدادى 

بــا حضور ظاهــر پورمجاهد معاون هماهنگــى امور اقتصادى اســتاندارى همدان ، 
كلنگ زنى و بهره بردارى شد.

شهردار در اين مراسم  با بيان اينكه پارك بانوان يكى از خواسته ها  و دغدغه هاى 
اصلى بانوان در سطح شهر است، گفت: با احداث اين پارك محيطى امن و شاد براى 

ورزش؛ تفريح و سرگرمى دختران و زنان شهر فامنين به وجود آمد.
رفتارى افزود: مساحت اين پارك بالغ بر3200 مترمربع و شامل فضاهايى همچون 
پيست اسكيت، اتاق مادر و كودك ، محل ورزش همگانى، محل 
دوچرخه سوارى،  پيست  كودكان،  بازى 

جاده تندرستى و... است.
وى  در ادامــه  اعتبار اين پروژه را 
بالغ بر 50 ميليــارد ريال اعالم كرد و 
گفت: در تالش هستيم تا تابستان سال 
آينــده پروژه مذكور را بــه بهره بردارى 

برسانيم. 
در ادامــه اين مراســم، از پروژه پارك 
نوارى حاشيه ميدان امام رضا(ع) با وسعتى 
بالــغ بر 7200 مترمربع و با هزينه كرد  60 

ميليارد ريال بهره بردارى شد.
رفتــارى افتتاح اين پــروژه را گامى 
مهم در راستاى ساماندهى و زيباسازى 
ورودى و خروجى هاى شــهر فامنين و 
محلى مناســب براى استراحت مسافران 

دانست.
در ادامه به پاس رشــادت ها و يادبود 
نخستين سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
سليمانى،  آيين رونمايى از تابلوهاى مزين 
به تصاوير شــهداى گرانقدر شــهر فامنين 

برگزار شد.
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  امسال كارگران فضاى سبز
تعديل شدند

 هرســاله با فرارســيدن فصل ســرما تعدادى از 
كارگران فضاى ســبز به مدت 3 ماه بيكار مى شدند. 
امســال با شــكل گيرى واحد جديد پيشگيرى و رفع 
تخالفات شهرى در شــهردارى، تيم گشتى در سطح 
شــهر تشكيل شــد و كارگران فضاى سبز به اين كار 

مشغول شدند.
شــهردار گفــت: 2 مــاه حقــوق عقب افتــاده 
كارگران خدمات شــهرى و كارمندان شــهردارى 

شد. پرداخت 

  اجراى 
پروژه هاى زودبازده

در فامنين
رفتــارى  بيان كــرد: با توجه بــه نيازهاى مناطق 
مختلف شــهر، در بازه زمانى كوتاه پروژه هاى عمرانى 

و طرح هاى زودبازده اجرا مى شوند.
وى افزود: خدمت به شــهر را از طرح هاى زودبازده 
ماننــد آســفالت ريزى خيابان هــا، كوچه هــا و معابر، 
پيادراه ســازى، جدول كارى و گسترش فضاى سبز در 

تمامى نقاط مختلف شهر آغاز كرده ايم.
رفتــارى با تأكيد بر اينكــه تالش مى كنيم برخى 
از كمبودهــا و نارســايى ها را در كوتاه مدت جبران 
كنيــم، بيان كرد: بايــد تالش كنيــم فامنين را به 
جايگاه واقعى خود كه حق مردم اين شــهر اســت، 

بخشيم. ارتقا 
وى با اشــاره بــه اينكــه كار عمرانــى در بعد 
گفت:  اســت،  تأثيرگذار  بســيار  جامعه  فرهنگــى 
ورودى فامنين تابلوي خوش آمدگويى نداشــت كه 

شد. بازسازى 

  تحول اساسى
در حوزه سيما، منظر
و فضاى سبز شهرى

رفتارى با اشــاره به اينكه فامنين نخستين شهر در 
مســير تردد مســافران به تهران است، بيان كرد: براى 
نخســتين بار شــهردارى فامنين داراى واحد مستقل 
ســيماومنظر شــهرى شــد. با توجه به وجــود كرونا 
اولويت هاى شــهردارى در بحث گردشــگرى متفاوت 
شده است، به طورى كه تالش بر اين است كه در مسير 
تردد مسافران اســتراحتگاه و محل اقامت چند ساعته 

ساخته شود.
وى با بيان اينكه رويكرد اصلى اين شهردارى در 6 
ماهه نخست سال آينده پرداختن به زيباسازى شهرى 
و فضاى سبز است، ادامه داد: پرداختن به مسائل جزئى 
كه در بهسازى منظر شهرى تأثيرگذار است، در دستور 

كار قرار گرفته است.
رفتارى افزود: در راســتاى توجه به ســيماومنظر 
شــهرى، پارك نوارى به ســمت جاده تهران در بلوار 
دولتى شهر فامنين در دهه فجر سال جارى افتتاح شد.

  نخستين پارك بانوان سال آينده به 
بهره بردارى مى رسد

شــهردار فامنين با اشاره به اينكه ســهم بانوان از 
امكانات كم اســت، گفت: در همين راســتا در 6 ماهه 
نخســت سال آينده نخســتين پارك بانوان شهرستان 

فامنين به بهره بردارى مى رسد.
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مردم درصدی   ٩٦ از  بیش  رضایت مندی   
بھداشت خانه ھای  و  جامع سالمت  مراکز  خدمات  از 

  گزارش عملكرد يك 
ساله مركز بهداشت 

  فعال كردن و بســيج تمامى اعضاى شورا 
و دهياران روســتايى در مقابله بــا كرونا از طريق 
تشكيل ستاد كروناى روســتايى و شهرى با محوريت 

بخش بهداشت.
  على رغــم محدوديت هــاى مراقبت حضــورى مربوط  به 
شــيوع كروناويروس، پوشش باالى مراقبت سالمندان، ميان ساالن، 
كــودكان، مراقبت هــاى پيش از باردارى و مادران بــاردار، نوجوانان و 
جوانان، بيماران فشــارخون و ديابت و توزيع مكمل ها و داروهاى مورد نياز 

گروه هاى هدف انجام شد.
  تمامــى اصناف در شهرســتان مورد بازديد قرارگرفت و بــا پيگيرى هاى به عمل 
آمده صددرصد اصناف شهرســتان در سامانه سالمت ثبت نام كرده و كد مربوطه را 

دريافت كرده اند.
  تاكنــون نظــارت بر تدفين تمامى موارد فوت شــده با تشــخيص ابتالى قطعى 
و مشــكوك كروناويروس توســط كاركنان ســتاد مركز بهداشــت و مراكز خدمات 

جامع سالمت صورت پذيرفته است.
  اعزام تيم هاى واكنش ســريع ستاد و مراكز خدمات جامع سالمت جهت پيگيرى 
اطرافيان تمامى موارد مثبت و مشكوك كروناويروس شناسايى شده به منازل بيماران 

و آموزش اعضاى خانواده انجام گرفت.
  بــا توجه به آلودگى ميكروبى آب شهرســتان،  پيگيرى الزم جهت رفع مشــكل 
صورت گرفت و مطابق نمونه هاى ارســالى از آب شهرســتان شــاخص  سالمت آب 

آشاميدنى شهرستان مطلوب است. 
  تمــاس تلفنى با بيماران قطعى و مشــكوك كروناويروس جهــت ارائه  خدمات 

روان شناختى در دوران بيمارى.
  همكارى مشترك كارشناس سالمت روان بهزستى و بهداشت جهت انجام مشاوره 
تلفنى به 90درصد بيماران با اختالالت روان پزشكى درخصوص كنترل استرس 

در دوران كرونا.
 GHQ  تشــكيل كارگروه ســالمت روان و اجراى پرســش نامه  
(ســالمت روان همكاران ) در بين پرسنل بهداشتى و بيمارستان 

امام حسن(ع). 
  پيگيــرى مســئول  واحــد دارويى جهــت كاهش 
3 درصــدى تجويــز كورتون، كاهــش 8 درصدى 
اقالم تزريقــى، كاهش 13 درصــدى تجويز 
آنتى بيوتيك  توســط پزشكان با برگزارى 

منظم كميته بررسى نسخ. 

  همكارى در راه انــدازى نرم افزار 
جامع دارويى مراكز خدمات جامع سالمت 

براى نخستين بار در سطح  كشور. 
  طراحــى ســامانه جمــع آورى آمــار روزانــه 

كروناويــروس در روزهاى اوليه انتشــار ويروس جهت 
جمع بندى آنالين آمار روزانه.

  براى نخســتين بار در سطح اســتان برگزارى جلسات ستاد 
كروناى روســتايى (دهيار شورا و بهورز روســتاها) با مركز بهداشت 

شهرســتان و معاونت بهداشــتى به صورت وبينار در روزهاى اوليه انتشار 
ويروس كرونا.

  اعالم رضايت مندى باالى (96,4 درصد) مردم از خدمات مراكز جامع ســالمت و 
خانه هاى بهداشت از طريق پيامك هاى نظرسنجى. 

  صددرصدى جمعيت تحت پوشش در سال جارى حداقل يك بار خدمت را دريافت 
كردند. 

  اجراى مناسب برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت با جلب همكارى فرماندارى و ادارات. 
  باالترين پوشش  غربال گرى عالئم كروناويروس به صورت تلفنى در 3 مرحله در 

بين شهرستان هاى استان.
  به عنوان تنها شهرســتان اجراكننده برنامه ايراپن جهت ســنجش ميزان قند و 
چربى  در افراد باالى 30 ســال در خانه هاى بهداشت و پايگاه هاى سالمت به ميزان 

70 درصد پيشرفت برنامه صورت گرفته است.
  به عنوان تنها شهرستان اجراكننده برنامه غربال گرى سرطان روده بزرگ  در افراد 

باالتر از 50 سال  به ميزان 66 درصد در كل شهرستان پيشرفت انحام شده است.
  كسب رتبه اول معاينات پزشكى جوانان در سطح استان .

  پوشش خبرى صد درصد كانال هاى پيام رسان شهرستان درخصوص اطالع رسانى 
و آموزش راه هاى پيشگيرى از كروناويروس.

  بازديد صددرصدى از مدارس شهرســتان قبل از بازگشايى مدارس جهت نظارت 
بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى.

  جلب همكارى مطلوب  110 داوطلب بســيجى، هالل احمر و داوطلبان 
مردمى در اجراى طرح مديريت محله محور كوييد 19 شهيد سليمانى. 

  جــذب رابــط  و ســفير خانوار از بيــن افــراد عالقه مند به 
فعاليت هاى بهداشتى ادارات، دانشجويان و... .

- پوشــش مطلوب انجام واكسيناسيون آنفلوآنزا در بين 
گروه هاى هدف شهرستان.

- جذب 4 نفر كارشــناس بهداشــتى و اخذ 
مجوز براى جذب 6 نفر بهورز در خانه هاى 

بهداشت.
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  ارتقاى تجهيزات بيمارســتان  امام حسن (ع)  
ضــرورى اســت. ايــن بيمارســتان از ســرمايه هاى 
شهرستان فامنين و پشتوانه درمانى در شرايط عادى 

و بحرانى است. 
مدير بيمارســتان امام حســن (ع)  با  عرض تبريك 
ايــام ا... دهه مبارك فجر و ســالگرد پيــروزى انقالب 
اسالمى خدمت ملت عزيز ايران بخصوص مردم شريف و 
بزرگوار شهرستان فامنين گفت:از اهداف و رسالت هاى 
انقالب شكوهمند اسالمى، بسط و گسترش عدالت در 
جامعه بوده كه عدالت در ســالمت نيز از برجسته ترين 
ايــن اهــداف اســت.در همين راســتا بيمارســتان 
امام حسن(ع) در زمينى به مساحت 42 هزار مترمربع با 
زيربناى  3 هزار و 900مترمربع در سال 1384 افتتاح 
شد كه اين بيمارستان 32 تختخوابه شامل بخش هاى 
اورژانس، بخش بسترى، زايشگاه، اتاق عمل، آزمايشگاه 
تشخيص طبى، راديولوژى، درمانگاه تخصصى، داروخانه 

و نيز قسمت هاى پشتيبان بوده است.
مجتبــى رحيم بخــش افزود: اين مركــز نيز جهت 
ارائــه خدمات بهتر درمانى، همــواره در حال تجهيز و 

به روزرسانى خدمات  است. 
مواردى كه در ادامه به آنها اشاره مى شود پاره اى از 
اهم اقدام هاى انجام شــده در سال هاى اخير است كه 
توســط مديران و روساى وقت شبكه و بيمارستان در 

جهت ارتقاى ارائه خدمت به مردم شريف منطقه 
انجام شده است. 

بخــش  گفت:ســاخت  رحيم بخــش 
اورژانس بســترى و دياليز اين مركز به 

مســاحت 700 مترمربع با مشاركت 
شهرستان  ســالمت  خيرين  مجمع 
پيگيرى هــاى  و  زحمــات  و 
رياســت مجمع خيرين ســالمت 
امام جمعه  حجت االسالم مصباح 
شهرســتان و دانشــگاه علــوم 
پزشكى همدان در حال ساخت 

است.
وى ابراز اميــدوارى كرد: با 
افتتاح اين پــروژه در آينده اى 
نزديك شــاهد ارائه خدمات به 
بيمــاران عزيز دياليزى باشــيم 

و نيــز ارائه خدمــات در بخش 
ارتقاى  باعــث  بســترى  اورژانس 

سالمت در ســطح شهرستان شود. 
در حال حاضــر كلينيك هاى تخصصى 

داخلى، اطفال، زنان وزايمان، سونوگرافى، 
قلب و كارديوگرافى، روان پزشكى  و پوست 

در درمانــگاه تخصصى اين مركز در حال ارائه 
خدمت هســتند كه پيگيرى هاى مــداوم جهت 

جذب ساير تخصص ها در حال انجام است.
رحيم بخش بيان كــرد: در پايــان الزم مى دانم از 
زحمات يك سال اخير پزشكان و پرسنل عزيز اين مركز 
كــه در مقابله با ويروس كوويــد 19 و معالجه بيماران 

كرونايــى از هيچ كوششــى دريغ نكرده اند، تشــكر و 
قدردانى خود را ابراز دارم و اميدوارم 

بــا رعايــت كامــل 

دستورالعمل هاى بهداشتى از طرف مردم عزيز، شاهد 
ريشه كنى اين بيمارى و قطع زنجيره انتقال ويروس در 

سطح جامعه باشيم .

مدير بيمارستان امام حسن (ع):

بیمارستان امکانات  وزرسانی  به ر و  تجھیز 
ماست اصلی  دغدغه 

  مهمترين اقدام هاى انجام ششده
در بيمارستان:

1-خريد تجهيزات ضرورى اتاق عمل شامل 
مانيتورينگ  سيســتم  بيهوشــى،  ماشــين هاى 

عالئم حياتى بيمار، چراغ سيالتيك و....
2 -ساخت و بهره بردارى از سايت امحاى زباله به منظور 

بى خطرسازى پسماندهاى عفونى، تيز و برنده.
 3 –بهره بردارى از نخســتين پد اســتاندارد بالگرد در ســطح 
شهرســتان هاى تابعه استان و حصاركشــى پد بالگرد به منظور 

ارتقاى ايمنى پرواز.
4-خريد و تجهيز مركز به دســتگاه ســونوگرافى و اكوكارديوگرافى 

پيشرفته.
5 - ســاخت و تجهيز ايزوله تنفسى با تجهيزات كامل و سيستم فشار 
منفى جهت اســتفاده بيماران تنفسى كه در هنگام شيوع بيمارى كرونا 

مكرراً مورد استفاده قرار گرفته است.
6 - توسعه و استانداردسازى فضاى فيزيكى انبار دارويى بيمارستان.

7 - ساخت و تجهيز سالن كنفرانس بيمارستان با ظرفيت 60 نفر جهت 
استفاده در كالس هاى بازآموزى علمى و برگزارى مراسم هاى مختلف.

 8 -افتتاح نخســتين بخش LDR استان ( اتاق هاى زايمان تك نفره) 
و خريد تمامى تجهيزات و انجام زايمان هاى بى درد (در سال 95 ).

9 - خريد و نصب دستگاه راديولوژى ديجيتال و نيز خريد تجهيزات 
جانبــى مانند UPS و اســتاباليزر در ســال 98 (به مبلغ   10 

ميليارد ريال).
10-خريد و تجهيز واحد بانك خون بيمارستان در سال 98 

(به مبلغ 10 ميليارد  ريال).
11- دريافــت لوح بيمارســتان دوســت دار كودك 

(Boby Friendly ) در سال 94.
12 - دريافت لوح درجه يك اعتباربخشــى 

كشورى در سال  95
13- كســب مقــام برتر در 
در  مالى  پايش 

3 سال متوالى در بين بيمارستان هاى استان 
14- ساخت 8 واحد پانسيون خيرساز توسط خير 

محتــرم يحيى دولتى و تجهيز كامل واحدها توســط 
دانشگاه ( الزم به توضيح  است طبقه دوم پانسيون مذكور 

شامل 4 واحد توســط مجمع خيرين سالمت شهرستان در 
حال ساخت است).

15- خريــد تجهيــزات تخصصى آزمايشــگاهى (به مبلغ700 
ميليون ريال ).

16- خريــد و نصب دوربين هاى مداربســته جهت افزايش ايمنى (به 
مبلغ  700 ميليون ريال).

 17- خريد تجهيزات ســرمايه اى از قبيــل مانيتورينگ عالئم حياتى 
جهت اورژانس،  ونتيالتور ( به مبلغ يك ميليارد ريال).

18- خريــد و تحويــل 2 عــدد دســتگاه دياليز توســط دانشــگاه  
ريال). (5 ميليارد 

19- تعمير اساســى و اورحال دستگاه اكسيژن ساز بيمارستان ( به مبلغ 
1/200/000/000 ريال ).

20 - تعميــر اساســى و اورحــال دســتگاه csr بيمارســتان (واحد 
استريليزاسيون مركزى به مبلغ يك ميليارد ريال).
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مدير اورژانس پيش بيمارستانى:

شد تعیین  بالگرد  فرود  برای  ٧نقطه 
از مهمتريــن برنامه هاي اورژانس پيش  بيمارســتانى، عمليات به  موقع و موثر 

امداد  و نجات است. 
مدير اورژانس پيش بيمارســتانى شهرستان درگزين گفت: براى دستيابى به اين 
مهــم 7نقطه جهت فرود بالگرد اورژانــس 115 در آزادراه كربال  تعيين و محل هاى 

موردنظر آماده سازى شد.
مجيد نقوى افزود: اين مهم با هدف انتخاب مناسب ترين و سريع ترين مسير براي 

امدادرساني هوايي به آسيب ديدگان مخاطرات طبيعي در فامنين  انجام شده است.
وى در ادامه به خالصه اى از عملكرد اورژانس  پيش بيمارستانى شهرستان فامنين 

در سال 99 پرداخت:
1-تحويل يك دســتگاه آمبوالنس بنز 315 صفر كيلومتر با ارزش تقريبى 38 ميليارد 

ريال و به كارگيرى در اورژانس 115 شهرى فامنين.
2- نوسازى ناوگان حمل ونقل اورژانس 115شهرستان با به كارگيرى آمبوالنس هاى 

315 در پايگاه هاى اورژانس 115 شهرستان (تجرك –آزادراه - شهرى 1).
3-تعيين 7نقطه و آماده ســازى محل هاى موردنظر جهت فرود بالگرد اورژانس 115 

در آزادراه كربال.
4-كلنگ زنى و آغاز عمليات ساخت ســاختمان مركز پيام و پايگاه شهرى فامنين با 

زيربناى 220مترمربع و اجراى كامل فونداسيون.
5-جذب و به كارگيرى 13 نيروى جديد كاردان و كارشناس فوريت هاى پزشكى در 

اورژانس 115 شهرستان.
6-اختصاص 9سهميه كاردانى و كارشناسى در آزمون استخدامى بهمن ماه 99 جهت 

اورژانس 115 شهرستان.
7-انجام 636  مأموريت جاده اى و 294   مأموريت شــهرى از ابتداى ســال تاكنون 

توسط اورژانس 115 شهرستان.
8-اعزام  تعداد 42 بيمار مشكوك به كرونا به  بيمارستان امام حسن (ع).
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فامنین حرفه ای  فنی  در  مختلف  رشته   ١٥ آموزش 
  15 رشــته مختلف در فنى حرفه اى فامنين آموزش داده مى شــود. كارورز ماشين آالت و ادوات كشاورزى، تعميركار اتومبيل هاى سوارى بنزينى درجه 2 - نصب پانل هاى 

خورشيدى توزيع برق، برقكار صنعتى درجه 2 و ... از جمله اين رشته ها هستند كه متناسب با نياز بازار كار طراحى شده و تدريس شدند.
على ساسان شفيع نيا، رئيس مركز آموزش فنى و حرفه اى شهرستان فامنين در ادامه عملكرد 4ساله اين اداره را به شرح زير عنوان كرد:
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بخشدار مركزى:

است نشده  متوقف  عمرانی  فعالیت ھای 
گزارش هــا حكايت از تداوم رونــد جذب ســرمايه گذارى و اجراى طرح هاى 
توســعه اى در شهرســتان فامنين دارد آنطور كه بخشــدار مركزى اين شهرســتان 
گفته اســت روند توسعه و فعاليت هاى عمرانى در روستاهاى بخش مركزى  با وجود 
تحريم ها و شــيوع كرونا، متوقف نشــده است. همين مهم باعث شد كه با مصاحبه با 

مهدى كرمى بخشدار مركزى بپردازيم كه در ادامه مى خوانيد:

1-درخصوص مبارزه با ويروس كرونا چه اقداماتى انجام شده است؟ 
  با درود و ســالم بر روح پرفتوح امام راحل(ع) و با درود و سالم بر ارواح پاك 
طيبه شــهداى 8 سال دفاع مقدس ، شــهداى مدافع حرم و مدافع سالمت ، آرزوى 
توفيــق و طول عمر براى مقام معظم رهبرى و آرزوى توفيق براى همه خدمتگزاران 

نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران را دارم. 
يكى از مهمترين مسائلى كه در بخشــدارى مركزى مورد توجه قرار گرفته است 
بحث مبارزه با شــيوع ويروس كرونا است. در سطح روســتا در بخش مركزى ستاد 
مقابله با ويروس كرونا با حضور اعضاى آن فعال اســت به نوعى كه به صورت روزانه 
آخرين تصميمات ســتاد و شهرســتانى كه با مديريت جناب آقاى شماعى فرماندار 

محترم تشكيل مى شود به ستاد روستاها جهت اجرا ابالغ مى شود. 

 2-درخصوص فعاليت هاى عمرانى در بخش مركزى توضيح دهيد:
  با وجود شرايط نامناسب اقتصادى در 2 سال اخير فعاليت هاى عمرانى دهياران 
در روســتاها متوقف نشــده اســت و در اكثر قريب به اتفاق روستاها آسفالت ريزى و 
جدول گذارى و زيرســازى انجام گرفته و بعضى پروژه ها در حال اتمام اســت و براى 
روســتاهاى كوچك اعتباراتى در نظر گرفته شده كه با آغاز سال جديد فعاليت هاى 

عمرانى در آن روستاها جهت آبادانى و مهاجرت معكوس  انجام خواهد گرفت.
در اكثر روســتاهاى بخش مركزى روستاييان با استفاده از تسهيالت بنياد مسكن 
در حال ساخت وساز هستند به عنوان نمونه در روستاى خوش آباد  بيش از 50 خانوار 
از تسهيالت بازسازى بنياد مسكن براى واحدهاى مسكونى استفاده كرده اند و در كل 
روســتاهاى بخش مركزى  در سال گذشــته 309 پروانه توسط دهياران صادر شده 
است كه از تسهيالت مســكن خسارت سيل و مسكن محرومين استفاده كرده اند.در 
ســال گذشته و جارى با اعتبارات دهيارى در بيشتر روستا جدول گذارى و زيرسازى 
و بيس ريزى صورت گرفته اســت  و از محل قير رايانه اى بنياد مسكن آسفالت معابر 

را انجام مى دهد. 

 4-در مورد روستاهاى گردشگرى و برنامه هاى پيش رو توضيح دهيد: 
  در بخش مركزى روســتاهاى قلعه جوق و  خوش آباد جزو روســتاهاى هدف 
گردشگرى هســتند. براى روستاى گردشگرى قلعه جوق جهت سنگ فرش معابر اين 
روستا و ساخت سرويس بهداشتى و پاركينگ توسط اداره ميراث فرهنگى شهرستان 
و همچنين از اعتبارات دهيارى حدود 5 ميليارد ريال هزينه شده است و براى پارك 

خوش آباد يك ميليارد ريال هزينه شده است.

5-ميزان ارتباط شما به عنوان بخشدار با مردم به چه صورت است؟
  يكى از برنامه هاى اساســى بخشــداران بازديد روزانه از روستاها است كه به 
طور متوســط ماهيانه 20 بازديد از فعاليت هاى عمرانى، كشاورزى و مشكالت مردم 
انجام مى گيرد و در تمام ســاعات وقت ادارى  برنامه ديدار صميمانه با اهالى محترم 

www.hروستاهاى بخش و رفع مشكالت آنان در دفتر بخشدارى صورت مى پذيرد.
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  گســترش فضاهاى ورزشــى بــه عنوان يك 
صنعت در توســعه هر اســتان نقشــى ويژه دارد، زيرا 
اين حوزه با افزايش ســطح سالمت عمومى به پويايى 
و پيشــرفت جامعــه كمك كرده و بــه تعبير ديگر در 
عصر حاضر دولت ها اهتمام ويژه اى به ورزش و توسعه 
زيرســاخت هاى آن دارند، زيرا كه ايــن امر به صورت 
غيرمســتقيم با كاهش بزهكارى ها و ايجاد اشــتغال، 
ســالمت جامعــه را تضمين مى كند و از ســوى ديگر 
مى تواند با كشف استعدادهاى ورزشى، مقدمات كسب 

افتخار را براى كشور فراهم سازد. 
رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان فامنين گفت: 
نخســتين ســالن  هزار و500 نفرى ورزشى  بزرگترين 
اولويت ورزشكارها و هيأت هاى ورزشى است كه درحال 
تكميل شدن هستند. حسن ترابى بيان كرد: بدين وسيله 
بــا توجه به معرفــى فامنين بــه عنوان نقــاط حاد و 

بحرانى اســتان همدان و همچنين امور محوله به اداره 
ورزش وجوانان فامنين توســط اداره كل ورزش وجوانان 

اســتان همدان به استحضار مى رســاند كه اين اداره در 
سال 1398 برنامه هاى ذيل را برگزار كرده است.

رئيس اداره ورزش وجوانان:

است تکمیل   حال  در  شھرستان  نفری   ۱۵۰۰ سالن  نخستین 

1-برگزارى «جلســه ســتاد ســاماندهى امورجوانان با موضوعات، هفته جوان اوقات 
فراغت، عملكرد دستگاه ها در زمينه اوقات فراغت، تقدير از دستگاه هاى برتر و ازدواج».

2-برگزارى 40 نشســت تخصصى جوانان با موضوعات مهم مربوط به جوانان در خانه 
جوان شهرســتان از جمله ازدواج، اشتغال و پاســخ به شبهات دينى جوانان، آموزش 
اخالق اســالمى، روش هاى حل مسأله و مهارت هاى زندگى، آموزش مهارت نه گفتن 
به نوجوانان، تقويت روحيه اجتماعى با حضور اساتيد مجرب، نشست در خصوص حل 

مشكالت جوانان در دريافت تسهيالت اشتغال و كارآفرينى با حضور اساتيد مجرب. 
3-برگزارى 10 مورد اعزام به اردوى جوانان و دبيران سمن ها (مشهد، مازندران، رشت، 

قلعه جوق، نهاوند، تهران و...).
4-اعزام 3 مورد دبيران  سمن ها به دوره توانمندساز و مسابقات كشورى فوتسال و... .

5-ثبت 15 ســمن كه 3 سمن در حال ثبت اســت و با توجه به جمعيت شهرستان 
رشد بسيار خوبى دارد.

6-برپايى نمايشگاه با موضوعات (2 مورد ازدواج، اعتياد، حجاب و عفاف) در شهرستان. 
7-برگزارى 15 مورد جشــن در مناسبت هاى مختلف از جمله (2 مورد جشن جوان، 
جشن والدت امام حسن(ع)، 2 مورد جشن عيدغدير، جشن روز دختر، جشن ازدواج به 
مناسبت هفته ازدواج، جشن والدت امام حسين (ع)، جشنواره افتتاحيه اوقات فراغت، 

جشنواره اختتاميه اوقات فراغت و...).
8-برگزارى 12 مورد كارگاه آموزشى در سطح شهرستان (كنترل استرس، همسردارى، 
مهارت هاى زندگى، فضاى مجازى، اخالق در ورزش، آموزش نهج البالغه، شادزيســتن، 

كمك هاى اوليه، بازتاب عاشورا در زندگى امروز و...).
9-برگــزارى 7 مورد همايش پياده روى خانوادگى در مناســبت ها (دهه والدت، هفته 

ازدواج، همايش پدر و دختر، عيدغدير، هفته دفاع مقدس، هفته جوان).
10-برگزارى 2 مورد همايش ورزشى صبحگاهى (آقايان و بانوان).

11-برگزارى 8 مورد همايش كوه پيمايى. 
12-برگزارى 3 مورد غبارروبى گلزار شــهدا با حضور روساى هيأت ها و دبيران سمن ها 

و عموم. 
14-تجليل و تقدير از خانواده شــهدا و جانبازان شهرســتان، 5 مورد (شــهيدزابلى، 

شهيدگلى، دختر شهيد شكرى، جانباز ترابى).
15-تجهيز (خانه ورزش روستايى، تجهيز خانه ورزش روستاى پاوان، روستاى ينگجه، 
روستاى نصيرآباد، روستاى اميرآباد، روستاى خوش آباد، روستاى حاجى آباد، روستاى 

سراوك، روستاى قزل آباد، روستاى اكله).
16-تجهيز 3 خانه محالت در شهرســتان فامنين (تجهيز خانه ورزش پايگاه مسجد 
حضرت على اكبر(ع)، تجهيز خانه ورزش پايگاه مسجدالنبى، تجهيز خانه ورزش پايگاه 

مسجد موسى بن جعفر).
16-عقد 4 مورد تفاهم نامه با ادارات جهت تسهيل مشكالت جوانان و برگزارى مراسم 
مربوط به جوانان (نيروى انتظامى، بســيج، ســپاه، بهزيستى، شبكه بهداشت ودرمان، 

كتابخانه عمومى، اورژانس).

17-محفل انس با قرآن 3 مورد. 
18-تقدير از جوانان و مربيان، دبيران سمن ها و... در طول 6 ماه 300 مورد .

19-جلســه و ديدار جوانان با مسئوالن استانى و شهرستانى 10 مورد (ديدار با دفتر 
دكتر خجســته 2 مورد، 5 مورد ديدار با مديركل در فامنين ديدار با شهردار، ديدار با 

فرماندار، ديدار با دفتر حاجى بابايى، فرمانده سپاه، فرمانده نيروى انتظامى).
20- تيم هاى حاضر در ليگ استانى استانى (بسكتبال آقايان، واليبال آقايان، فوتسال 

آقايان، كشتى و...).
21-بيش از 40 مورد اعزام به مسابقات استانى. 

22-اعزام 3 مورد به مسابقات كشورى (بدن سازى، كاراته، بدمينتون).
23-تجهيز تيم هاى ورزشى بيش از 100 مورد. 

24- تجهيز خانه جوان شهرســتان (پينگ پنگ، فوتبال دســتى، پرده، ميز و صندلى، 
موكت، فرش).

25-اجراى بيش از 300 برنامه در مناســبت ها (هفته دولت، هفته دفاع مقدس، دهه 
واليت، هفته ازدواج و...).

26-اجراى 11 هفته پياپى طرح تابستانه با ورزش در سطح شهرستان با هدف ترويج 
فرهنگ ورزش در خانواده .

27-اجراى 2 مورد طرح پارك گام در شهرستان. 
28-برگزارى 3 مورد اقامه نمازجماعت در سانس هاى ورزشى. 

29-در اختيار گذاشتن سالن هاى ورزشى به صورت رايگان جهت استفاده جوانان 5 مورد. 
30-برگزارى 2 همايش دوچرخه سوارى (عيدغديرخم، روز بدون خودرو).

31-اجــراى طرح پارك گام بانــوان.  32-برگــزارى همايش پيــاده روى 10 عدد. 
33-برگزارى و همايش ورزش صبحگاهى 9.  34-برگزارى و همايش پرواز بادبادك ها .

35-ميزبانى كالس دانش افزايى داورى كشتى آقايان .
  فعاليت عمرانى سال 98

1-پيشــرفت 95 درصدى سالن باستانى شهرســتان فامنين (نيمه كاره). 2-جانمايى 
احداث سالن ورزشى در روستاى جهان آباد. 3-جانمايى احداث سالن ورزشى در روستاى 
قلعه جوق. 4-تكميل زمين ورزشى روستاى اكله از توابع بخش مركزى. 5-پيشرفت 35 
درصدى سالن  هزار و500 نفرى فامنين (نيمه كاره). 6-جانمايى زمين چمن مصنوعى 

در مجتمع امام حسن(ع) فامنين. 7-جانمايى زمين چمن روستاى قزل آباد.

گزارش عملكرد اداره ورزش وجوانان شهرستان فامنين 1398 
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دام چرای  مدیریت  و  گیاھی  پوشش 
خاک فرسایش  از  جلوگیری  برای  راھکار  مھمترین 

  خاك و آب از منابع و ثروت هاى خدادادى محســوب مى شوند كه تخريب و 
فرســايش آنها، حيات جامعه بشرى را با خطر جدى مواجه مى كند. پديده فرسايش 
امرى طبيعى اســت اما در دهه هاى اخير سرعت نگران كننده اى به خود گرفته است. 
فعاليت هاى مخرب انسان ها در عرصه منابع طبيعى به پديده فرسايش خاك سرعت 
بخشيده است. افزايش بيش از حد جمعيت و تالش براى تأمين نيازهاى آنان در كنار 
عدم توسعه يافتگى و فقر فرهنگى به تخريب و فرسايش منابع طبيعى و خاك كمك 
كرده اســت. پوشش گياهي و مديريت چراى دام، مهمترين راهكار براى جلوگيرى از 

فرسايش خاك است.

رئيس منابع طبيعى شهرســتان فامنين گفت: توليد يك ســانتيمتر خاك نياز به 
چندين ســال زمان دارد اين در حالى است كه متاسفانه به راحتى زمينه فرسايش و 

تخريب خاك ايجاد مى شود.
حسن زبرجدى بيان كرد: براى جلوگيرى از تخريب منابع طبيعى و بهبود پوشش 

گياهى، زمان ورود و خروج دام در مرتع تنظيم و ساماندهى شده است.
وى افزود: با توجه به اينكه شهرستان فامنين در كمربند جهانى فرسايش آبى قرار 
دارد 8 اقدام مهم در سال جارى به منظورجلوگيرى از فرسايش خاك و حفظ پوشش 

گياهى انجام شده است.
زبرجدى گفت: جلوگيرى ازشخم و چراى بى  رويه و زودهنگام مراتع در سطح 57 

هزار هكتار اراضى ملى شهرستان انجام شده است.
وى ادامه داد: اين كار توســط اكيپ گشت و حفاظت از منابع طبيعى شهرستان 

فامنين انجام شده است.

زبرجــدى اجراى عمليات آبخيزدارى در ســطح حوزه مرغ آبــاد و رضا باغى را با 
مســاحت 4466 هكتار عنوان كرد و گفت: اين عمليات با اعتبارى بالغ بر 10ميليارد 
ريال به منظور جلوگيرى از فرســايش خاك و انتقال رســوبات از اعتبارات صندوق 

توسعه ملى انجام شده است.
رئيس منابع طبيعى تأكيد كرد: عمليات آبخيزدارى در حوزه آبخيز گل خندان به 
مساحت 2405 هكتار با اعتبار  يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان نيز از اعتبارات 

صندوق توسعه ملى اجرا شده است.
وى با اشــاره به اجراى عمليات بيولوژيكــى حفاظت خاك ادامه داد: اين عمليات 
با اجراى 50 هكتار كپه كارى و 100 هكتار بذرپاشــى با اعتبار 850 ميليون ريال از 

محل صندوق توسعه ملى انجام شده است.
زبرجدى بيان كرد: عمليات آبخيزدارى در حوزه آبخيز گل خندان با اعتبارى بالغ 
بر 3000ميليون ريال از اعتبارات صندوق توسعه ملى در سال 1398 اجرا شده است.

وى گفت: اجراى عمليات بيولوژيكى حفاظت خاك با اجراى 50 هكتار كپه كارى 
و 100 هكتار بذرپاشــى با اعتبار 850 ميليون ريال از محل صندوق توسعه ملى در 

حوزه آبخيز گل خندان در سال1399تكميل شده است.
زبرجــدى افزود: اجراى عمليات بيولوژيكى حفاظــت خاك با اجراى 250 هكتار 
بذرپاشــى با اســتفاده ازاعتبارات صندوق ملى به مبلغ 210 ميليون ريال در حوزه 
آبخيز مرغ آباد و رضاباغى و همچنين اجراى ســاخت بند خاكى در روســتاى پاوان 
بــا اعتبارى بالغ بر 38 ميليارد ريال با ظرفيت مخزن 200 هزار مترمكعب در ســال 

(1398) اجرا شده است.
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چوب گرانی  مھلک  ضربه 
منبت پیکره  بر 

مالير تنها شــهرى در خاورميانــه با 2 عنوان 
جهانى، كه ظرفيت ها و توانمندى هاى متعددى دارد و 
قطار توسعه اش با ســرعت فزاينده ايى در حال حركت 
اســت. مديران ارشد اين شهرســتان با دارا بودن نگاه 
توســعه ايى و همراهى و همگامى، ماليــر را به كارگاه 
عمرانــى و ســازندگى مبدل كرده اند بــه گونه ايى كه 
اختصاص 80 درصد از پروژه هــاى قابل بهره بردارى و 
كلنگ زنى ايام دهه فجر استان همدان به مالير گواه اين 

تالش و پويايى است.
با نوســانات قيمت ارز، مواد اوليــه مبلمان مالير تا 
700 درصد گران شــده اســت و توليدكنندگان براى 
تأمين چوب با مشــكل مواجه شــدند به عنوان مثال، 
چوب درجه يك كه از گرجســتان به قيمت 400 دالر 
خريدارى مى شــد با نوسانات ارز قيمت به چندين برابر 
افزايش يافته است، اين مسائل و مشكالت سبب ركود 
در بازار مبلى شــده كه روزگارى شاهد گردش مالى با 

حجم بااليى بود.
مالير داراى 5 شــهرك صنعتى دولتى، 2 شــهرك 
صنعتى خصوصى و يك منطقه ويژه اقتصادى اســت، 
بيــش از 179 واحد صنعتــى داراى پروانه بهره بردارى 
در اين شهرســتان فعال اســت و عالوه بر كارخانه هاى 
موجــود، ســرمايه گذارى هاى عظيمــى در بخش هاى 
مختلفــى همچــون صنعتــى، معدنى، كشــاورزى و 

گردشگرى اين شهرستان در حال انجام است.
در حال حاضر ده ها كارخانه همچون فروســيليس و 
فرومنگنز از معدود كارخانه هاى توليدكننده در كشــور 
در شهرك صنعتى جوكار، كارخانه توليد دستكش هاى 
پزشكى و درمانى به عنوان دومين توليدكننده دستكش 
پزشــكى در كشــور، توســعه كارخانه هاى منسوجات 
بافتينه كه بيش از 80 درصد پارچه ماســك كشــور را 
توليد مى كند، توســعه كارخانه منســوجات بافتسان 
با توليد بيش از 70 درصد البســه بيمارســتانى كشور، 
توســعه منســوجات كارخانه كيان كــرد توليدكننده 
مواداوليه الســتيك خودرو، توســعه معدن ُســرمك، 
شــركت ذوب آهن آلياژى و فوالد، توســعه شــهرك 
صنعتــى مبلمان منبــت حاجى آباد و احــداث ناحيه 
صنعتى خياطان ازندريان، از واحدهايى هســتند كه در 
مالير احداث شــده و يا در حال توســعه است.در كنار 
اين ظرفيت هــاى بى بديل، هم اكنون احداث شــهرك 
گلخانه اى 68 هكتارى گنبد و 50 هكتارى پيمان دشت، 
انتقال آب شرب از تصفيه خانه سد كالن به شهر مالير، 
احداث چنــد كارخانه آجرپزى ســفالى مدرن و ده ها 
پروژه اثرگذار نيز بخشــى از روند توسعه اين شهرستان 

به شمار مى آيد.

80 درصد پروژه هاى دهه فجر استان در مالير 
به گفتــه فرماندار مالير، از7 هــزار و 900 ميليارد 
تومان پروژه اى كه در سطح استان همدان بهره بردارى 
و يا كلنگ زنى مى شــود، 80 درصد آن با 6 هزار و 250 
ميليارد تومان اعتبار مربوط به شهرستان مالير است كه 
53 درصد از طرح ها در حــوزه بهره بردارى و در حوزه 
كلنگ زنى 90 درصد ســرمايه گذارى طرح ها متعلق به 

اين شهرستان است.

 دومين نيروگاه استان در مالير
 در ايــام دهه فجر، دومين نيروگاه برق اســتان در 
مالير كلنگ زنى شــد تا با ورود ســرمايه گذارى 5 هزار 
ميليــارد تومانى در صنعت برق مالير، زمينه توســعه، 

اشتغال و سرمايه گذارى هاى جديد فراهم شود.

 رتبه نخست صادرات كشمش
و رتبه نخست كاشت زعفران و گل محمدى 

در استان 
شهر جهانى انگور، يكى از مهمترين شهرستان هاى 
استان همدان از بُعد صادرات محصوالت كشاورزى است 
كه نمونه بارز آن انگور و كشــمش اســت، ويژگى هاى 
كيفى انگور مالير حائز اهميت فراوان اســت و قابليت 
صادراتى بســيار بااليى دارد، ساالنه  افزون بر 240 هزار 
تن انگور از حدود 11 هزار هكتار باغ برداشت مى شود، 
محصولى كه بدون شك كليد توسعه كشاورزى استان 

همدان است و نقش مهمى در صادرات بازى مى كند.
در عين حال بيش از 70 درصد انگور برداشــت شده 
به كشمش تبديل مى شود كه با توجه به صادرات ساالنه 
بين 200 تا 250 هزار تن كشمش از ايران به بازارهاى 
هدف، سهم شهر جهانى انگور از اين رقم بين 40 تا 50 
هزار تن اســت و 25 درصد ارزش دالرى صادرات ايران 

را به خود اختصاص داده است.
عالوه بر انگور  مالير در سال جارى با كشت 15 هكتار 
زعفــران، 15 هكتار گل محمــدى و 20 هكتار گياهان 
دارويى، رتبه نخست را در كشت زعفران و گل محمدى 

در استان همدان كسب كرده است.
از جمله ظرفيت هاى ويژه ديگرى كه در مالير وجود 
دارد مى تــوان بــه وجود 3 هزار و 900 هكتار ســطح 
زيركشــت باغ هاى گردو، 600 هكتار ســطح زيركشت 
آلبالو و 150 هكتار ســطح زيركشت گيالس در بخش 

زند نيز اشاره كرد.

 دامدارى 6 هزار راسى شركت شستا گامى بلند 
در صنعت دام پرورى مالير 

در حال حاضــر 3 واحــد صنعتــى گاودارى 
شركت پگاه، بنيادمستضعفان و شهرك دام پرورى 

كرتيل آباد  در اين شهرستان در حال فعاليت است، 
در عين حال با اجرا و به بهره بردارى رســيدن طرح 
دامدارى 6 هزار رأســى مالرد شــير شركت شستا 

گام بلندى در صنعت دام پرورى مالير به وجود آمد 
و ظرفيتى عظيم در اين حوزه ايجاد مى شود تا مالير به 

قطب دام پرورى غرب كشور تبديل شود.

 25  درصد سهم اشتغال
در صنايع دستى استان 

عالوه بر كشاورزى، صنايع دستى نيز نيروى محركه 
رشد و توســعه مالير  به شــمار مى آيد و بيش از 25 
درصد از سهم اشتغال صنايع دستى استان از آن مالير 

است.
دومين اشتغال شهرســتان مالير پس از كشاورزى 
در زمينه صنايع دستى است و هنرمندان صنايع دستى 
مالير در 20 رشته فعاليت  دارند كه در اين زمينه براى 

10 هزار و 800 نفر اشتغال ايجاد شده است.
از اين ميــان 9 هزار نفر در رشــته و هنر منبت و 
حــدود هزار نفر در رشــته مرواربافــى  و 800 نفر در 
ساير رشــته ها از جمله قلم زنى، روى، مس، گيوه بافى، 
سفال، چرم، رودوزى سنتى، گره چينى، جاجيم بافى و 

ميناكارى فعاليت مى كنند.

 توليد 65 درصد از مبل ومنبت كشور
مالير به واسطه هنر بى نظير منبت كارانش، به شهر 
جهانى منبت شناخته شده است. 65 درصد مبل ومنبت 
كشــور در مالير توليد مى شــود، 33 درصد اشــتغال 
شهرســتان كه 9هزار نفر به صورت مستقيم و 25 هزار 

نفر به صورت غيرمستقيم است را شامل مى شود.
امــا متأســفانه با شــيوع كرونــا و محدوديت در 
مســافرت ها، فروش مبلمان كاهش يافته و با محدود 
شــدن مراودات تجارى و صــادرات، ضربه مهلكى بر 
قامــت هنر صنعتى كــه تازه موفق به كســب عنوان 

جهانى شده بود وارد آورد. 
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گذری بر سیر تحوالت توسعه در شھرستان ھا

 اســتان همدان با مســاحت 19 هــزار و491 
كيلومترمربع، 1/2 درصد از كل مســاحت كشور را در بر 
مي گيرد. اين استان جزء استان هاي غربي ايران است كه 
از شــمال به اســتان زنجان و قزوين، از جنوب به استان 
لرستان، از شرق به استان مركزي و از غرب به استان هاي 
كرمانشاه و كردســتان محدود مي شود. بلند ترين نقطه 
اســتان همدان، قله الوند با ارتفاع3 هزار  و574 متر، بين 
شهرستان هاي تويسركان و همدان قرار گرفته و پست ترين 
مكان اين اســتان اراضي عمرآباد در كنار رود قره چاي در 
بخش شرا است. به منظور آشنايى با سير تحوالت توسعه 
شهرستان هاى اســتان در 42سال گذشته در بخش هاى 
مختلف كشاورزى، گردشگرى، صنعت، راه ها و مسكن با 
محمد رحمانى عضو هيأت علمى دانشــگاه آزاد اسالمى 

همدان پاى صحبت نشستيم كه در ادامه مى خوانيد:
 عملكرد اقتصادى را در شهرها و شهرستان هاى استان 

در چهل ودو سال گذشته چگونه مى توان ارزيابى كرد؟
براساس مطالعات توسعه اى استان عملكرد اقتصادي 
منطقه  شهري همدان با ضريب تمركز مكاني فعاليت ها نيز 
بر برترى شــاغالن بخش خدمات تأكيد مى كند. مقايسه  
ضريب تمركز مكاني فعاليت ها، مقايســه درون استاني و 
ملي عملكرد تخصصي شهرها در قريب به چهل ودو سال 
تحول پس از انقالب اســالمى شهر همدان از نظر تمركز 
مكاني فعاليت ها در مقايسه درون استاني تقريبا مساوي از 
فعاليت هاي صنعتي و خدماتي را نشــان مى دهد و ديگر 
شــهرهاي استان بدين گونه اســت كماكان بهار، مريانج، 
شــهرهاي كشاورزي؛ شــهر اللجين، شــهر صنعتي در 
تقسيم كار آينده شهرهاي استان همچنان نقش آشكارى 
داشته اند و در اين شرايط باز بخش خدمات، بخش اصلي 
تأمين كننده اشتغال استان است.اما در اين تحوالت اصول 
كلي توسعه استان پس از چهل ودو سال بخش كشاورزي 
را در سياست هاى اجرايى خود همچنان به عنوان بخش 
قالب در تأمين اشتغال و ارزش افزوده (در مناطق شهري 
و روســتايي) نگه داشته است، اما اين نگهدارى در بخش 
حفاظت از خاك و حفظ آب هــاى زيرزمينى و قنات به 
قدرى ضعيف عمل كرد كه به بهانه توليد و توسعه بخش 
كشاورزى ما شاهد ويرانى و تخريب چشمه ها و دهانه هاى 
متعــددى از قنات و افت آب هاى زيرزمينى دشــت هاى 
پر آب بهار و كبودرآهنگ هســتيم.مديريت ضعيف آب 
و خاك در اســتان با همه آرمان هــاى بزرگى كه انقالب 
براى توسعه روستاها و رفع محروميت داشت ظرفيت هاى 
جغرافيايــى و طبيعت اســتان را از بين برد و بايد عرض 
كنم بررسى آمار افزايش افسارگسيخته چاه ه هاى عميق 
و نيمه عميق و نداشــتن مديريت صحيح حفظ چشمه ها 
و قنــات و بهره بردارى خــارج از رويه از دشــت ها و در 
كنار راه اندازى نيروگاه برق آبى در دشــت كبودرآهنگ 
و فامنين موجب خشــك شدن آب هاى روستاها فراوانى 
و فروپاشــى اقتصاد كشاورزى و مهاجرت فصلى و دائمى 

بســيارى از اهالى روستاها شــد و امروز با فاجعه بزرگ 
ژئومورفولوژيكى فروچاله هايى هستيم كه خسارات مادى 
و معنوى فراوانى را داشته و اين فروچاله ها كه مولود اين 
سوء مديريت هاســت تهديد بزرگى است كه زندگى مردم 
و اهالى روســتاهاى كبودرآهنگ و فامنين را به مخاطره 
انداختــه و هر لحظه در صورت عدم توجه به آن مى تواند 
يك فاجعه بزرگــى را به وجود آورد و پيش بينى مى كنم 
اين فروچاله ها به اطراف خود نيروگاه برســد و خود اين 
صنعت جعلى منطقــه را هم ويران كنــد. اين ويرانى و 
اين هجوم نه تنهــا آب هاى زيرزمينى و رودخانه ها، بلكه 
با بهانه بهره بردارى از منابــع براى تأمين مطامع افرادى 
كه ســرمايه گذارى و نيازهاى آن را در دوران ســازندگى 
الگو ســاخته بودند به دامنه ها و كوه ها و ميراث طبيعى 
همچــون الوند و گنجنامه و... حمله بردند و در اين راه بر 
هويت طبيعى و جغرافيايى شهر و اطراف و اكناف آن نيز 
هجوم آوردند و رفته رفته سياست و اقتصاد با هم تركيب 
شدند و معجونى ساختند كه در مسير توسعه شهرها بيش 
از هر كس ديگر مورد توجه سياسيون قرار گرفت. در اين 
مســير باغ ها و زمين هاى اطراف پس از دوران سازندگى 
در توسعه بخش مسكن و افزايش محدوده شهرها تصرف 
و تبديل به مســكن اجتماعى و حمايتى شد كه در اين 
بخش معذوريت هايى داريم كه توان پرداختن بيشــتر به 

آن را مانع مى شود.
در يك جمع بندى كلى مى توان از اين بررسى چنين 
نتيجه گرفت كه ناحيه جنوبى استان هر 3 شهر مركزى 
(مالير، نهاوند، تويسركان) داراى عملكرد چند نقشى در 
حوزه اقتصادى و كاركردى هستند كه به شكلى تعادل و 
توازن را در نوع نقش اقتصادى خود در حوزه ناحيه اى به 
ارمغــان مى آورد، اما در ناحيه شــمالى، رزن داراى نقش 
كشاورزى و كبودرآهنگ داراى عملكرد چند نقشى است 
كه شــرايط خاصى را در ارتباط و پيوند داخل اين ناحيه 
به وجود مى آورد. كشاورزى، صنايع تبديلى و فعاليت هاى 
بازرگانى(كشــاورزى) در توسعه ناحيه شمالى نقش حائز 
اهميتــى را ايفا كرد، در ناحيه ميانى هم همدان به دليل 
وابستگى شــديد كانون هاى پيرامونى با استفاده از نقش 
ارتباطى پيوند با منطقه زاگرس(كردســتان و كرمانشاه) 
و البرز(تهران، كرج، ســاوه و...) نقــش بازرگانى نيز پيدا 
كرده  اســت كه اين موضوع باعث مهارت توده اى و انبوه 
مردم از استان هاى كرمانشــاه، كردستان و در سال هاى 
اخير لرستان شد كه تركيب جمعيتى استان را با برترى 
كردزبانان مهاجرين و لرزبان شد و حاكميت دستگاه هاى 
اجرايى با همراهى برخى سياســيون اســتان به دســت 
لرزبانان همدان و همدانى ها را به زنبور كارگر و مهاجرين 
اطراف را به ملكه توليد و سود سرمايه در قدرت مبدل كرد 
و زمينه مهاجرت همدانى ها را به تهران و كرج فراهم آورد. 
در نقاط شهري تمام شهرســتان ها، بخش خدمات 
با فاصلــه اي زياد از بخش دوم، بخــش غالب اقتصادي 
است و تنها در شهرســتان بهار فاصله بخش خدمات و 
كشاورزي به عنوان بخش دوم كمتر از حدود نيم درصد 
اســت. به غير از شهرســتان بهار در بقيه نقاط شهري 
شهرســتان هاي اســتان بخش صنعــت در رديف دوم 

اهميت قرار داشته است.
براســاس مطالعات توسعه اى اســتان پس از گذشت 
4 دهه تحول عملكرد اقتصادي منطقه  شــهري همدان 
جايگاه شهرها و ضريب تمركز مكاني را با در نظر گرفتن 
فعاليت هــاى بخش خدماتى را بــا اكثريت مطلق به رخ 

مى كشــد.با توجه به اينكه در اصول كلي توســعه استان 
بخش كشاورزي همچنان بخش قالب در تأمين اشتغال 
و ارزش افزوده (در مناطق شهري و روستايي) خواهد بود 
و همچنين بخش هاي صنايع و معادن و خدمات در تأمين 
اشــتغال مازاد نيروي كار كشــاورزي و همچنين بخش 
اعظمي از شاغالن شهري، نقش عمده اي خواهند داشت، 
الزم است فعاليت محوري هر يك از شهرها نيز با توجه به 
روند گذشته و موقعيت فعلي، موقعيت فضايي و نقشي كه 

در نظام شهري دارند، تعيين شود.
شــهر همدان كــه مديريــت توســعه  فعاليت هاي 
اشــتغال زايي جديد در بخش هاي دوم و سوم را به عهده 
داشته است در اين دوران طوالنى همچنان مانند گذشته 
بــا تركيبي از فعاليت هاي صنعتــي و خدماتي به عنوان 
فعاليت هاي محوري، نقش مديريتــي را اعمال مى كند.

با توجه به امكانــات اقتصادي و نيروي انســاني، انتظار 
مى رفت اين شهر در زمينه صنايع تخصصي، با فن آوري 
باال و خدمات برتر در حوزه هاي استاني و منطقه اي نقش 

قابل توجهى ايفا كند. 
در ايــن دوره اگر فامنين را هــم در اين دوره طوالنى 
در شهرســتان همدان مورد نظر بگيريم، اين شهرستان 
در حوزه كشــاورزى داراى بيشــترين ميزان كشاورزى، 
شــكار و جنگل دارى اســت و داراى رتبه اول است، اين 
شهرستان همچنين در زمينه ماهيگيرى باالترين ميزان 
را از بين ساير شهرستان ها داراست، اين درحاليست كه در 
زمينه هاى باغدارى، پرورش دام بزرگ وكوچك، پرورش 
طيور نسبت به ساير شهرستان ها در رتبه پايين ترى قرار 
دارد.از نظــر صنعت اين شهرســتان در تمامى حوزه ها 
داراى باالترين رتبه است. از لحاظ خدمات نيز در تمامى 
بخش ها داراى بهترين وضعيت است كه اين طور استنباط 
مى شــود كه مؤلفه مركزيت استان در اين موضوع نقش 

مؤثرى دارد.
 وضعيت مسكن در شهرهاى استان را چگونه  مى بينيد؟

روند حاكم بر چگونگي توليد واحدهاي مســكوني در 
سطح استان همدان و نقاط شهري و روستايي آن حاكي 
است كه در بلندمدت و به تدريج از ميزان تراكم خانوار در 
واحد مسكوني كاسته مي شود و به سمت تراكم مطلوب 
يك خانوار در هر واحد مسكوني پيش مي رود كه متداول 
شدن استفاده از مصالح ساختماني بادوام و رعايت اصول 
فني ومهندســي ساخت وســاز، ارتقاي كيفيت و افزايش 
عمر ساختمان هاي مســكوني در نقاط شهري و مناطق 

روستايي استان را سبب شده است.
بيشترين سهم واحدهاي مسكوني شهري نيز پس از 
شهرستان همدان، به شهرستان مالير تعلق دارد. كمترين 
سهم واحدهاي مسكوني شهري مربوط به شهرستان هاي 

كبودرآهنگ و رزن است.
در مناطق شــهري اســتان همدان حدود 20 درصد 
واحدهــاي مســكوني توليد شــده بــر روي زمين هاي 
آماده ســازي شده اجرا شــده اند و به اين ترتيب بخشي 
از نيازهاي مســكن شهري و قسمتي از ساخت وسازهاي 
مسكوني به زمين هاي آماده سازي شده اختصاص يافته اند. 
عملكرد فوق نشان مي دهد كه اجراي پروژه هاي آماده سازي 
انجام شــده با موفقيت همــراه بوده اســت. پروژه هاي 
آماده سازي زمين فرصت هاي مناسبي را فراهم مي آورند تا 
بتوان به ساخت وسازهاي پراكنده ساختمان هاي مسكوني 
در شــهرها نظم و هماهنگي بخشــيده تا مجموعه هاي 
مســكوني برنامه ريزي شــده در شــهرها به وجود آيد. 
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اجراي پروژه هاي آماده سازي زمين در نقاط شهري و نيز 
واگذاري زمين براي احداث واحدهاي مسكوني روستايي 
نشان مي دهد كه سازمان ها و ارگان هاي دولتي در توليد 
مسكن در سطح استان فعال هستند.  در مورد واحدهاي 
روستايي استان، شهرستان مالير بيشترين سهم واحدهاي 
مســكوني روستايي را در مقايســه با ديگر شهرستان ها 
داراست. اين نسبت حتي باالتر از  شهرستان همدان است.

بعد از مالير، شهرستان هاي همدان و كبودرآهنگ نسبت 
به ديگر شهرســتان ها در رده باالتري هســتند. كمترين 
سهم واحدهاي مســكوني روستايي مربوط به شهرستان 

اسدآباد است. 
از آنجــا كــه در آينده بايــد با بهبود سياســت هاي 
اعطاي تسهيالت بانكي در بخش مسكن، سرمايه گذاري 
خصوصي را هر چه بيشــتر به ســمت ايجاد واحدهاي 
مسكوني جلب كرد؛ اجراي پروژه هاي واحدهاي مسكوني 
اســتيجاري دولتي مي تواند به نوبه خود به عنوان اقدامي 
جهت خانه دار كردن خانوارهاي جوان و تازه پاگرفته، كم 

جمعيت و كم درآمد مورد توجه قرارگيرد.
اگر هزينه زمين در مناطق شهرى استان را به هزينه 
ساخت (توليد) مســكن اضافه كرده و سهم آن محاسبه 
شــود، سهم هزينه مســكن در هزينه كل تا قبل از سال 
1389 روند كاهشى داشته  است و بعد از سال 1389 كه 
مقارن با آغاز برنامه سوم توسعه و آزادسازى قيمت اراضى 
مى باشــد، سهم هزينه زمين در هزينه كل روند افزايشى 

پيدا كرده  است.
براســاس اطالعــات اســتخراج شــده بــه تفكيك 
شهرستان هاى استان همدان، شهرهاى موجود به مانند 
اكثر شهرها در سطح كشور از مشكل بافت هاى فرسوده 
و ناكارآمد رنج مى برند، اين امر به طور كلى يا در حاشيه 
شــهرها و يا در درون بافت مركزى به چشم مى خورد كه 
علــت و عوامل ايجاد آن خود نيازمند بحث كارشناســى 
ويــژه اى دارد.به طــور معمول در بافت هاى فرســوده به 
دليل عدم پيروى از اســتانداردهاى شهرى چه در مورد 
ويژگى هاى خود بنا و چه در مــورد نوع بافت، در حدود 
60 درصد مساحت بافت هاى فرسوده به كاربرى مسكونى 
اختصــاص مى يابد.بافت فرســوده همدان از پتانســيل 
مناسبى براى تأمين مسكن شــهرى برخوردار است، در 
مجموع مى توان گفت در صــورت برنامه ريزى صحيح و 
هدفمند تهديد موجود از طرف بافت هاى فرسوده قابليت 

تبديل به فرصتى براى تأمين مسكن شهرها را دارد. 
 لطفا مختصر درباره وضعيت گردشگرى در 

شهرستان هاى استان توضيح دهيد.
اســتان همــدان در 4 دهه تغيير و تحــول به نقش 
اقتصادى چندوجهى تبديل شــده كه بخش خدمات در 
اين اقتصاد چندوجهــى برترى جويى خود را حفظ كرده 
اســت كه اين بيانگر تأثيرگذارى فعاالن بخش خدمات 
در حوزه فعاليت اقتصادى اســت كه قســمتى از آن نيز 
مى تواند شــامل فعاالن بخش گردشگرى باشد. با در نظر 
گرفتن اين موضوع كه ســاخت ســنى و جنسى جوانان 
اســتان همدان خود عاملى اســت، كه بر تعداد بيكاران 
مى افزايد با محاسبه ضريب مكانى بخش خدمات استان 
همدان در دهه گذشــته مى توان دريافت در اين سال ها 
بخش خدمات همواره واردكننده نيروى كار بوده اســت 
و بــا توجه به وجود قابليت هاي فراوان محيطي و اقليمي 
و نيز جاذبه هاي تاريخي متعدد و محاسبه ميزان قابليت 
جذب منابع اين بخش در اســتان، با توجه به موردبحث 
كه در اينجا گردشــگرى اســت كه منابع نيروي انساني 
را در اولويــت قرار مى دهد و اين خود نشــان از توانايي 
باالي اين بخش و فعاليت هاي مربوط به آن در توســعه 

اقتصادي – اجتماعي استان همدان است. بنابراين نقش 
مؤثر گردشگرى در ايجاد اشتغال براى جوانان و بيكاران و 
نيز فراهم كردن فرصت هاى اقتصادى در سطوح مختلف 
استان به وضوح مشخص مى شود.در اين وضعيت استان 
همدان با ايــن ويژگى ها مى تواند بهتريــن عرصه براى 
اشــتغال زايى محسوب شود. با توجه به بررسى هاى سهم 
بخش گردشــگرى در جذب بيكاران استان همدان غير 
قابل انكار اســت، بديهى است با توسعه گردشگرى استان 
اين ســهم مى تواند افزايش چشــمگيرترى نيز پيدا كند 
تا جايى كه مى توان از آن به عنوان مناســب ترين گزينه 
جهت اشــتغال ياد كرد و البته شايان ذكر است كه الزمه 
توسعه گردشگرى، بر نامه ريزى راهبردى است و اين امر 
مگر با شناخت وضع موجود و تعيين راهبردهاى مناسب 

ميسر نمى شود.
اگر گردشــگرى را پس از 4 دهه مورد بررســى قرار 
دهيم در يك ســطح بندى در ابعاد منطقه اى پتانسيل ها 
و جاذبه هاى گردشــگرى، شهرستان هاى همدان و مالير 
در سطح عالى و شهرستان هاى كبودرآهنگ و نهاوند در 
سطح متوسط و شهرســتان تويسركان در سطح ضعيف 
و شهرســتان هاى رزن، اســدآباد و بهار را در ســطحى 
بســيار ضعيف قرار خواهد داد. پس اين موضوع به خوبى 
نشان دهنده عدم توزيع هماهنگ پتانسيل ها و جاذبه هاى 
گردشگرى در شهرســتان هاى اين استان است و بيشتر 
پتانســيل ها و جاذبه هاى گردشگرى در سطح شهرستان 
همدان متمركز شــده اســت و اگــر بخواهيم وضعيت 
توسعه يافتگى گردشگرى در شهرستان هاى استان همدان 
بــه كمك شــاخص هايى همچون وضعيت تســهيالت، 
امكانات اقامتى و رفاهى بررسى كنيم. نتايج حاكى از آن 
بود كه بيشــتر تسهيالت و خدمات گردشگرى در سطح 
شهرســتان همدان متمركز است و شهرستان هاى ديگر 
در سطح ضعيفى قرار دارند. در نتيجه در شهرهاي ديگر 
استان بايد ســرمايه گذاري در زمينه ساخت وساز مراكز 
اقامتي و رفاهى فراهم شود، بنابراين شهرستان هايي كه از 
توان بالقوه باالتري در زمينه گردشگري برخوردار هستند 
در سطح توســعه يافتگي باالتري نيز بسر مي برند. يعنى 
بين «توان و پتانسيل گردشگري» شهرستان هاى استان 
و «سطح توسعه يافتگي گردشگري» آنها ارتباط مستقيم 
وجود دارد. به هرحال اســتان همدان با داشتن فرهنگى 
كهن و پايدار، متشــكل از اقوام، طوايف و عشاير بسيار و 
تنوع اقليمى و جاذبه هاى تاريخى، فرهنگى و طبيعى، از 
هر نظر براى صنعت گردشگرى آماده است و قدرت جلب 

و جذب توريست را در سطح ملى و جهانى داراست.
 درباره اهميت راه ها و شبكه ارتباطى در شهرسازى 

بگوييد.
همدان در ميان شــهرهاى ناحيه زاگرس داراى يك 
موقعيت خاص پيوندى براى مجموع ناحيه زاگرس براى 
اتصال اين ناحيه به پايتخت كشــور است و در اين ميان 
نقش شــبكه شهرى و تحوالت وســيع در ارتباط سريع 
بين شــهرها در ايجاد كانون هاى ناحيه موثر بوده است.

اين شــبكه شــهرى در دهه هاى اخير به دنبال شرايط 
اقتصادى – اجتماعى موجب پيدايش كالنشهرهاى ملى 
و منطقه اى و دگرگونى و گسســت در ارتباط شــبكه اى 
بين شهرها شده است. اســتان همدان به عنوان يكى از 
مناطق اصلى ترانزيتى غرب كشــور محسوب مى شود و 
شهر همدان به عنوان يكى از اصلى ترين نقاط پيونددهنده 
ارتباطات پيونددهنده ارتباطات استان هاى غربى كشور با 
مناطق شمال و شرقى كشور محسوب مى شود. و به عنوان 
يك نقطه تأكيدگاهى ثقل ارتباطات جاده اى غرب كشور 
محسوب مى شود.استان همدان داراى 6 همسايه استانى 

شــامل: اســتان هاى مركزى، قزوين، زنجان، كردستان، 
كرمانشاه و لرستان است. عالوه بر راه هاى ارتباطى استان 
با همسايگان 6 گانه اش، اين استان در مسير راه ارتباطى 
اصلى غرب كشور واقع شــده و عموما براى عبور زمينى 
جهت زيارت كربالى معلى از اين مسير بهره مى جويند، 
همچنين همدان يكى از محور هاى ترانزيتى غرب كشور 
نيز محسوب مى-شود. اما نكته حايز اهميت اين است كه 
تمامى راه هاى عبورى همدان در يك درجه اهميت قرار 
ندارند، بلكه امروز مسير جديداالحداث تهران- همدان كه 
از استان مركزى مى گذرد از جمله مهمترين و پر تردد ترين 
اين راه هاست.مسير پر اهميت ديگر جاده همدان- مالير 
است كه همدان را به استان لرستان و استان هاى جنوبى 
كشــور متصل مى كند، همچنين راه آهن مالير كه غرب 

كشور را به شرق آن متصل مى كند. 
شهر همدان در سال هزار و400 بايد داراي بزرگراه هاي 
ارتباطي در مســيرهاي تهران و كردستان و كرمانشاه و 
مالير باشد كه اين جداي از بزرگراه كربالست كه از استان 
همدان عبور مي كند. عالوه بر اين ها از ديدگاه برنامه دوم 
توســعه اقتصادي، اجتماعــي و فرهنگي منطقه همدان 

داراي شبكه ريلي شد. 
بخش مركزى كه شهر همدان در آن واقع شده داراى 
بهترين محور هاى ارتباطى اســتانى اســت، در حالى كه 
بخش شمالى در نوعى بن بست ارتباطى درگير بوده و اين 
انزوا باعث عقب ماندگى اين ناحيه شده است. با اين وجود 
ناحيــه جنوبى كه محور مالير در آن قرار دارد از وضعيت 

به نسبت بهترى برخوردار است. 
توسعه راه ها در محورهاى همدان - تهران، همدان - 
كرمانشاه و همدان - ساوه در مجموع 265 كيلومتر است. 
در اين بين بيشترين سهم مربوط به محور همدان - تهران 
با 117 كيلومتر و كمترين سهم مربوط به محور همدان 

- كرمانشاه با 63 كيلومتر راه مى باشد.
ميزان توســعه راه هــا در محور همدان - كرمانشــاه 
مجموعا 63 كيلومتر بوده اســت. بيشترين مقدار ساخت 

راه در اين محور مربوط به سال 1389 مى باشد.
محــور همدان ســاوه به دليل عبور تعــداد زيادى از 
گردشگران كه به شهرهاى قم و تهران مسافرت مى كنند 

جزو محورهاى پرتردد استان به شمار مى رود. 
در بين سال هاى 1385 تا 1392 ميزان توسعه راه ها 
در محور همدان - ساوه مجموعا 85 كيلومتر بوده است 
كــه از اين مقــدار 82 كيلومتر 4 بانــد و 3 كيلومتر 2 
باند بوده اســت. آنچه از بررسى هاى انجام شده مى توان 
نتيجه گرفت اين موضوع اســت كه با توجه به اهميت 
شــبكه ارتباطى در پيوند شهرها و لزوم جابه جايى كاال 
و مســافر در توســعه يك منطقه از طريق مســيرهاى 
حمل ونقل جاده اى به عنوان پررونق ترين نوع شبكه هاى 
ارتباطى، استان همدان داراى سيستم ارتباطى مطلوب 
و شبكه حمل ونقل نســبتا مناسبى است. نظر به اينكه 
اين اســتان در گلوگاه ارتباطى منطقــه غرب قرار دارد 
و همواره به عنوان شاهراه ارتباطى پايتخت و شهرهاى 
شرقى و شمالى با شهرهاى غربى مورد توجه بوده است، 
و اين مسأله گاها در سطح منطقه اى و در رابطه با ساير 
كشــورها نيز مدنظر قرار مى گيرد، شاخص ارتباطى اين 
اســتان قابل ارتقا و حتى لزوم گسترش آن نيز احساس 
مى شود. و بايد عرض كنم درصد پيوستگى و ارتباط بين 
كانون هاى عمده شهرى استان همدان در نواحى مختلف 
متفاوت اســت به نحوى كه اين شرايط در ناحيه ميانى 
اســتان (همدان، بهار، اســدآباد) مناسب و نشان دهنده 
كارايى نسبتا مطلوب شبكه هاى ارتباطى سكونت گاه هاى 

شهرى اين ناحيه است.
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و اين پيوستگى و ارتباط بين كانون هاى شهرى در ناحيه 
شــمالى (كبودرآهنگ و رزن) ضعيف بوده و نشان دهنده 
كارايى پايين شــبكه هاى ارتباطى و اتصال غيرمستقيم 
سكونت گاه هاى شــهرى اين ناحيه است كه لزوم تقويت 
رابطه شــبكه هاى ارتباطى اســتان را يادآورى مى كند. و 
اين مهم از لحاظ پيوســتگى و ارتبــاط بين كانون هاى 
شــهرى در ناحيه جنوبى (مالير، نهاوند و تويسركان) از 
شاخص مناســبى برخوردار نبوده و نشان دهنده كارايى 
نســبتا پايين شــبكه هاى ارتباطى و اتصال غيرمستقيم 
ســكونت گاه هاى شهرى اين ناحيه است كه الزم است در 
اين رابطه شبكه هاى ارتباطى استان تقويت شود. هرچند 
بايد اذعان كرد نقش شهر همدان به عنوان مركز استان در 
جذب مسيرهاى مستقيم و غيرمستقيم ارتباطى با ساير 
كانون هاى شهرى در افزايش شاخص ارتباط و پيوستگى 
ناحيــه ميانى بى تأثير نبوده اســت به طــورى كه ناحيه 
ميانى داراى درصد مطلوبى از ميزان ارتباط و پيوســتگى 
بين شهرهاســت، در حالى كه نواحى شمالى و جنوبى با 
وجود شــهرهاى مهمى چون كبودرآهنگ، مالير، نهاوند 
و تويســركان، درصدى كمتر از ميانگين مورد نظر را دارا 
هستند كه توسعه شبكه ارتباطى در اين نواحى را ضرورى 

مى سازد.
 با اين شرايط راه ها در توسعه سفر و گردشگرى چه نقشى 

داشته است؟ 
در سال هاى اخير در همدان توسعه راه ها به عنوان يكى 
از زيرساخت هاى اساسى توسعه مورد توجه قرار گرفته و 
به رغــم انتقاداتى كه در روند اجرايى آن از نظر زمانى وارد 
است، شرايط آن با گذشته قابل مقايسه نيست و با توجه 
به استعداد استان همدان در زمينه گردشگرى كه امروزه 
نيز به عنوان محور اصلى توســعه اســتان مطرح است ما 
شاهد تحوالت جدى در سفرهاى كوتاه مدت و بلندمدت 
به همدان و شهرهاى پيرامونى هستيم.شواهد مستند به 
صورت ميدانى نشان مى دهد بيشترين تأثير توسعه راه ها را 
در حوزه گردشگرى، در سفرهاى كوتاه مدت از استان هاى 
تهران، البرز، كرمانشــاه و كردستان بوده است و از همين 
رو ما شاهد توسعه راه هاى استان در محورهاى منتهى به 
شهر همدان هستيم و در مجموع 265 كيلومتر به راه هاى 

استان افزوده شده است. 
در بين راه هاى ارتباطى اســتان، محور همدان -تهران 
از بزرگراه ســاوه به دليل تردد تعداد زيادى از گردشگران 
به شهرهاى قم، تهران و ساوه و بالعكس و مسافرت خيل 
عظيم گردشگران، از اين مناطق به همدان جزو محورهاى 
پرتردد استان همدان به شمار مى رود. اين مسير با توجه به 
شكل توسعه كمى و كيفى راه و امتياز كوتاه شدن مسير 
منتهى به مقصد (همدان - تهران و بالعكس) و دسترسى 
مطلوب به مراكز صنعتى، خدماتى و زيارتى همچون تهران، 
قم، ساوه و اراك از جايگاه ويژه اى برخوردار بوده و شرايط 
فيزيكى مطلوبى نيز از نظــر ژئومورفولوژيكى و محيطى 
نسبت به ديگر راه هاى منتهى به مقاصد ياد شده دارد. در 
بين سال هاى 1385 تا 1392، شاهد افزايش 85 كيلومتر 
بر ميزان راه هاى اين مسير شامل 82 كيلومتر راه 4 بانده 
و 3 كيلومتر راه 2 بانده بوده ايم. اين محور از جنبه حضور 
بخش خصوصى در ســرمايه گذارى و توسعه راه نيز داراى 
ابعاد متنوع و قابل بررسى است هر چند كه همواره به دليل 
دريافت عوارض باال، توســط گردشگران و مسافرانى كه از 
اين مسير وارد شــهر همدان مى شوند مورد انتقاد جدى 
هستند.افزايش و توسعه كمى و كيفى راه ها در توسعه سفر 

و گاهى افزايش تصادفات نقش موثرى داشته است. 
 به عنوان آخرين سوال موضوع كالن شهرى همدان در 
طى چند سال گذشته بسيار مورد چالش بوده است، چرا؟

بحث در اين خصوص مى تواند در ابعاد كالنشــهرى در 
شبكه شهرى همدان و تعيين مجموعه شهرى مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گيرد و در اين بخش بيان اعداد و ارقامى 
با شرايط تعيين كالن شهر و مجموعه شهرى در ايران مورد 

بررسى قرار گيرد.
همدان از ســال 1388 برپايه جمعيت سال 85 و نرخ 
رشد 1/8 درصد به كالن شهرهاى ايران افزوده مى شود. اما 
آنچه در تعيين كالن شهر ايرانى و معيارهاى آن براساس 
شاخص هاى موجود از جمله جمعيت و توزيع كانون هاى 
جمعيتــى پيرامون آن مطرح اســت تعيين كالن شــهر 
منطقه، ســپس مجموعه يا مجموعه هاى شهرى، با يك 
شهر مركزى و نهايت شهرهاى پيرامونى كه در داخل اين 
مجموعه شهرى با شعاع عملكرد مشخص و نقشى معين 
با يكديگر در ارتباط هستند مى باشد از مسائلى است كه 
متأسفانه در اين مدت در تشــريح آن نه تئوريسين هاى 
تأسيس كالن شــهرى همدان و نه گاهى كارشناسانى كه 
در همــدان به آن پرداخته اند شــناخت كافى به موضوع 
نداشــته اند و اين شرايط بدون بررسى قاعده و رتبه اندازه 
شهرهاى استان و منطقه كالنشهرى بى ارزش است كه من 
به اختصار به آن مى پردازم.اگر بخواهيم دركى مناســب 
بدون برداشــت هاى سياسى داشته باشيم بايد از تحوالت 
جمعيتى آگاهى كاملى داشــته باشيم، همدان در تمامى 
دوره هاى سرشــمارى در استان شهر نخست و شهر برتر 
بوده است. اما تحوالت جمعيتى در اين فاصله گاهى كم و 
گاهى زياد شده است. كالن شهر شدن عالوه بر مزيت هاى 
بسيارى كه دارد به نوبه خود مشكالت مهم و قابل توجهى 
را پيش روى انسان قرار داده است كه از جمله اين مشكالت 
توزيع متعادل و نامتعادل تعداد شــهرها در سطح شبكه 

شهرى، استانى و ملى شده است. 
يكى از مهمترين ويژگى هاى نظام شهرنشينى در استان 
همدان، رشد شهرهاى بزرگ و تراكم جمعيت آنهاست. در 
اين مورد بايد عرض كنم كه تحليل نظام ســكونت گاهى 
و توزيع فضايى شــهرهاى استان در طبقات شهرى نشان 
مى دهد در همه دوره هاى آمارى نداشتن تعادل در شبكه 
شهرى استان همدان مشهود است. در سال 1345 آنتروپى 
نسبى برابر0,682 بوده است كه بيانگر تعادل نداشتن در 
شبكه شهرى استان در اين دوره است. در دوره 1355 اين 
عدد0,666 بوده كه نسبت به دوره قبل مى توان گفت كه 
شبكه شهرى استان به سوى هماهنگى و تعادل در حركت 
است اما اين تعادل خيلى ضعيف است. در دوره 1365 اين 
ضريب به 0,656 رســيده است. اين امر بيانگر اين مطلب 
است كه شبكه شهرى از روند دوره گذشته فاصله گرفته 
است و به ســوى عدم تعادل بيشتر در حركت است و در 

دوره هاى بعد همين وضع مشاهده مى شود. 
ناحيه ميانى استان كه شامل شهرستان هاى همدان، 
بهار و اســدآباد است 9 نقطه شهرى وجود دارد كه حدود 
3/33 درصد شــهرها و در مجموع 63/3 درصد جمعيت 
نقاط شــهرى استان را درخود جاى داده است و مطالعات 
نشــان مى دهد كه هسته مركزى توزيع فضايى شهرهاى 
استان در ناحيه ميانى و در دشت همدان، بهار و در بخش 
شــمالى كوه هاى الوند قرار دارد كه عمده دليل آن تمركز 
فعاليت هاى خدماتى، ادارى، ايجاد شهرك هاى صنعتى و 
تمركز فعاليت هاى اين بخش در پيرامون شــهر همدان و 
يا ناحيه ميانى باشــد.و با توجه به اينكه تعداد كانون هاى 
شهرى براساس سرشمارى ســال 1375 براى 20 استان 
ثابت فرض شده مى توان نتيجه گرفت كه سازمان فضايى 
استان همدان در گذشــته از پويايى الزم برخوردار نبوده 
و فاقد نظام متعادل ســكونت گاهى شــهرى است و نظام 
سكونت گاهى اســتان براى توزيع خدمات و امكانات الزم 

ازتعادل الزم برخوردار نبوده و به سمت تمركزگرايى تمايل 
دارد و نياز به بررسى بخصوص در بخش شمالى و جنوبى 

استان است.
بنابراين در يك جمع بندى كلى در موردآينده شــبكه 
شــهرى اســتان همدان بايد گفت ما در اين 42 ســال 
گذشــته با توجه بــه روند در جريــان و همچنين تقابل 
برنامه ريزى مربوط به هدايت توسعه شهرى با اين روندها 
و ســاير عواملى كه تأثيرگذارى شــان مشهود شده است 
عدم سياســت گذارى هاى درست و اقدامات پوپوليستى و 
عوام فريبانه در اجرا، شكل جديدى از جابه جايى ها در قالب 
مهاجرت و جابه جايى هايى اســت كه كردزبانان و لرزبانان 
در محدوده قلمروى كالن شــهرى همدان وارد شده اند و 
زمينــه حذف نيروهاى متخصص بومى بــا حجم انبوه و 
توده اى از مهاجرين كه با كادرســازى نيروهاى غيربومى، 
در چهل ودو ســال گذشــته از عالى ترين رتبه اجرايى به 
خوبى در خوشــنامى گمنامان مهاجر ، يك پديده بزرگ 
در جغرافياى اجتماعى كالن شهرى همدان به وجود آورده 
اســت كه در ژئوپلتيك شهرى من آن را خط و خط بازى 
سياســى با بى انگيزه كردن شهروندان همدانى در حضور 
جريانات بزرگ و وارد كردن ســاكنين حواشــى شهر و 
سكونت گاه هاى غيررسمى در جغرافياى انتخابات است كه 

به يك جريان و روند مستمر و پايدار تبديل شده است. 
اگر اين جريان و مداومت در ژئوپلتيك شهرى كه اغلب 
داراى پاورهاى سياسى در قلعه محالت حاشيه نشين بوده 
و كار ديده بانى و مســئوليت آن را براى جلوگيرى از هر 
شكل خلق تولد چهره هاى جديد به عهده دارند مديريت 
نشوند و با فســاد ســاختارى در منابع قدرت سياسى و 
اجرايى مبارزه نشــود و از بين نرود رانت هاى سياســى، 
اقتصاد كالنشــهر را در يك رويــه حق طلبانه به نفع خود 
تصرف مى كنند و آن در شــرايطى است كه توسعه راه ها 
براى سرمايه هاى افرادى محدود ســابقه راه ابريشم را در 
توســعه شبكه ارتباطى در كالبد ملى به بيراهه مى كشند 
و فرياد مبارزه با فســاد مى كشند و در اين مسير پيرامون 
شــهرها و حريم آن، اراضى و باغات، كوه و دامنه، آب ها و 
چشــمه ها و... را نابود مى كننــد و فرزندان ما در زير چتر 
پنهان الوند كه ديگر هويت آن از مردم گرفته شــده است 
و صاحب شــخصى پيدا كرده است در جغرافيايى خشك 
و ناحيه بيابانى با تغييرات اقليمى چهل ودو سال گذشته 
زندگى تلخى را تجربه خواهند كرد و بنابراين بايد عرض 
كنم در وســعت مهاجرت هاى انبوه و حذف شهروندان و 
نخبگان همدانى ميراث ناملموس و ملموس شهر همدان 
كه به درازاى تاريخ ايران است را در گردوغبار از درگيرى و 
دام هاى فساد گالدياتورهاى سياسى فراموش خواهند شد 
و از ميراث طبيعى شهرمان همچون الوند و زيست بوم هاى 
طبيعى و عشــايرى آن به بهانه حمايت از سرمايه گذار و 
بخش خصوصى كه حقوق شهر را نيز نمى پردازد هيچ باقى 
نمى ماند و بنابراين بيش از گذشــته بازگشت به خود كه 
ما ميراث دار آن هســتيم و مبارزه با فساد كه بيش از هر 
وقت ديگر جغرافياى اقتصادى شهر و استان ما را سياسى 
كرده اســت راهى نمانده و در اين مسير، باال بردن آگاهى 
مــردم و حاكميت براى فهم بهتر در رســالتى كه پس از 
گذشت چهل ودو سال از انقالب اسالمى عهده دار است يك 
امر ضرورى است و بنابراين در سايه آرامش و درايت بايد 
گالدياتورهاى سياســى را كه اقتصادى تر از هر روز ديگر 
در تالش هســتند آرزوهاى مردم و نخبــگان آن را كه از 
آرمان هاى بزرگ انقالب اسالمى خلق شده است مأيوس 
كنند، طعمه قفس هاى خودســاخته خودشــان كنيم تا 
چرخ توسعه استان و كشورمان با سرعتى بيش از گذشته 

آرزوهاى بزرگ اين سرزمين و مردمش را برآورده سازد.
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