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 اكرم حميدى
در دهه فجر امســال 173 پروژه با اعتبــاري بالغ بر 369 ميليارد 

تومان كلنگ زني و افتتاح شد.
فرماندار كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: 5 پروژه با اعتبار 5 ميليارد 
و 940 ميليون تومان كلنگ زني و 168 پروژه نيز با اعتباري بالغ بر 363 

ميليارد تومان افتتاح مي وشد. 
حجت ا... مهدوي خاطرنشان كرد: بزرگترين پروژه ها در بخش خصوصي 
شــامل افتتاح نيــروگاه 7 مگاواتي خورشــيدي بشــيك تپه در بخش 
شيرين ســو با اعتبار 102 ميليارد تومان شركت الوان ثابت با 7 ميليارد 
تومان است و در مجموع براي دهه فجر امسال در شهرستان كبودراهنگ 

1500 برنامه داريم.
وي ادامــه داد: برنامه دهه فجر شــامل مســابقات فرهنگي ورزشــي، 
افتتاحيه ها، ميزگردها، ديدارها، برگزاري نمايشــگاه، همايش، مسابقات 

قرآني، اهداء جهيزيه، اهدا سبدهاي غذايي، زنگ انقالب و... است.
مهدوي همچنين به چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي اشاره 
كرد و افزود: چهل ســال انقالب توسط مردمي كه سال ها زير استبداد 
دشــمنان بودند سپري شد و رشادت ها و ايثار و فداكاري ها و از خود 
گذشــتگي هاي مردم به جهانيان ثابت شد اين ملت ايران ملتي است 

كــه با ســابقه ديرين و با فداكاري كه در طول ســاليان ســال انجام 
دادند انقالب را به پيروزي رســانند انقالبي كه كشــور از اســتعمار و 
اســتبداد زدگي نجات داد و بعد از اينكه در 22 بهمن سال 57 انقالب 
به پيروزي رســيد و با توجه بــه اينكه انقالبيون كــم تجربه بودند و 
كشورهاي اســتعمارگر به جنب وجوش افتادند كه اولين انقالب آن را 
شكســت دهند ولي خوشبختانه نقشــه هاي شومشان نقش بر آب شد 
و رشــادت ها، ايستادگي ها و مقاومت و پيروي از واليت فقيه و پيروي 
از روحانيت و ارزش هاي ديني موجب شــد كه بتوانيم اين انقالب را با 

چنگ و دندان حفظ كنيم.
وي افزود: همه ما دلســوزان انقالب و اسالم هستيم و وظيفه اخالقي 
و ديني ماســت كه دين اسالم را ياري كنيم چرا كه براي به پيروزي 
رســيدن اين انقالب خون هاي پاك زيادي ريخته شــده و تالش هاي 
زيادي شــده اســت و در حال حاضر نيز دشــمن با تمام قواي خود 
بــراي تضعيف باورهاي ديني و نااميد كــردن مردم از مديريت ديني 
مي خواهد انقالب ما را به شكســت بكشــاند ولي قطعاً شكست خواهد 

خورد.
مهدوي همچنين به كســب رتبه هــاي برتر شهرســتان در زمينه هاي 

مختلف اشاره كرد و افزود: 

 كسب رتبه اول شوراي آموزش و پرورش در استان در بين 19 منطقه 
 كسب رتبه اول استان در اجالس نماز 

 كسب رتبه اول امنيت در استان 
 كســب رتبه اول توليدات كشــاورزي گندم و جو و رتبه دوم توليدات 

يونجه 
 كسب رتبه اول ساخت خانه عالم در كشور و... مي باشد.
وي در ادامه به اقدامات شاخص در شهرستان اشاره كرد:

قبل از انقالب  
 هيچ روستايي از نعمت گاز برخوردار نبود 

 يك خط تلفن 
 8 باب خانه بهداشت 

 8 باب درمانگاه 
 دانشگاه نداشتيم 

 129 مدرسه 
 سينما نداشتيم 

 يك پاسگاه انتظامي 
 آبياري تحت فشار نداشتيم 
 كارخانه و شركت نداشتيم 
 كارخانه و شركت نداشتيم 

 تعاوني هاي توليد قبل از انقالب نداشتيم 
 7 روستا برق داشتند  

 در حال حاضر از 127 روستا 124 روستا از نعمت گاز بهره منداند
 در حال حاضر 245 هزار خط تلفن در شهرستان است 

 در حال حاضر 89 باب خانه بهداشت 
 به 18 باب درمانگاه و 6 پايگاه ارتقاء يافته 

 سه باب دانشگاه در شهرستان است 
 261 مدرسه رسيده است 

 در حال حاضر يك سينما در شهرستان فعال است 
 به 8 پاسگاه ارتقاء يافته 

 در حال حاضر 25 هزار و 827 هكتار آبياري تحت فشار داريم.
 اكنون 132 واحد كارخانه و شركت داريم 

 24 شركت تعاوني توليد داريم.
 تمامي روستاهاي شهرستان از نعمت برق نيز برخوردارند

اين مقام مســئول همچنين خاطرنشــان كرد: در خصوص مقاوم سازي 
مسكن روستايي نيز 12هزار و 650 واحد مقاوم سازي شدد و 114 روستا 
بهســازي شده و 40 واحد اماكن ورزشــي داريم و از افراد تحت پوشش 

بيمه روستايي نيز 5 هزار و 685 نفر هستند.
وي در پايان به بخشــي از برنامه ها پروژه هاي شهرستان كبودراهنگ 
اشــاره كرد و افزود: برگزاري مراسم جشــن انقالب، زنگ انقالب در 
مدارس، نمايشــگاه دستاوردهاي انقالب اسالمي، افتتاح مركز سالمت 
كردآباد آســفالت معابر روســتاي داق داق آباد همزمان با 24 روستا، 
ارتقا اينترنــت 3G به 4G داق داق آباد ديدار بــا خانواده هاي معظم 
شــهدا، افتتاح روشنايي بلوار امام رضا(ع) زيرسازي و آسفالت معابر و 
كلنگ زني خانه، عالم روســتاي زين آباد، افتتاح سالن ورزشي كوهين، 
برگزاري جشــن انقالب افتتاح خانه بوم گردي روستاي سراب، اجراي 
طرح هادي سوباشــي، كلنگ زني احداث خانــه معلولين قهورد عليا، 
افتتاح كانال و اســتخر ذخيره آب روستاي قليچ باقي، يادواره شهداي 
فرهنگي بهســازي روســتاي مسجدين، آبرســاني به مجتمع آق كند، 
افتتاح نيروگاه خورشــيدي بشــيك تپه جدول گذاري روستاي آق تپه 
و بابان، غبارروبي مزار شهدا، شــركت در نماز عبادي سياسي جمعه، 
آســفالت معابر روســتاي شــاوه، افتتاح دو واحد گلخانه گل زرد در 
كوريجان، ســنگ فرش معابر روســتايي كوريجان، بهسازي روستاي 
ويان، برگزاري مراســم جشــن انقــالب و حضور گســترده مردم و 

مســئوالن در راهپيمايي 22 بهمن از جمله مهمترين آنها مي باشد.

كبودراهنگ  در  فجر  دهه  پروژه  كلنگ زني  173   و  افتتاح 
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معاون اول رئيس جمهور كارخانه فوالد راد كبودراهنگ را افتتاح كرد
معاون اول رئيس جمهور كارخانه فوالد راد در كبودراهنگ را افتتاح كرد.

اسحاق جهانگيرى با حضور در شهرستان كبودراهنگ پس از افتتاح يك نيروگاه خورشيدى در اين شهرستان كارخانه فوالد را نيز افتتاح كرد.
شــركت فوالد را توليد كننده انواع ميلگرد اســت كه ظرفيت توليد آن 500 زار تن در ســال با سرمايه گذارى 3 هزار و 500 ميليارد ريال در شهرك 

صنعتى ويان واقع شده است.
اين كارخانه براى 400 نفر به صورت مستقيم و يك هزارو 500 نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاده كرده است.

 همدان قطب نيروگاه خورشيدى كشور
چهار نيروگاه خورشــيد به طور همزمان بهره بردارى شــد كه اين نيروگاه ها هر كدام با ظرفيت 7 مگاوات وارد شــبكه برق رسانى شدند. با ورود اين 
نيروگاه ها به چرخه توليد برق، تعدادى نيروگاه هاى خورشيدى استان همدان به 6 نيروگاه افزايش يافت و ظرفيت نيروگاه هاى خورشيدى همدان به 
45 مگاوات رسيد كه بيش از 3 نيروگاه در سطح كبودراهنگ مى باشد و اين شهرستان را به قطب نيروگاه هاى خورشيدى استان تبديل كرده است.
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 دســتاوردهاي 40 ســاله انقــالب اســالمي در 
جاي جاي نقاط كشور ملموس و به عينه است.

امــام جمعه كبودراهنگ در گفت وگــو با همدان پيام با 
بيان اين مطلب گفت: بعد از 40 سال از پيروزي انقالب 
اســالمي به حمدا... توسعه كشور به حدي رسيده است 
كه تمام نقاط دور دســت از نعمت آب آشاميدني سالم، 
گاز طبيعي، برق و روشنايي، تلفن، خدمات بهداشتي و 

درماني بهره مند شده اند.
حجت االســالم و المســلمين نقــي باقــري با بيان 
اينكه دســتاوردهاي 40 ســاله انقالب اسالمي در 
شهرســتان كبودراهنگ براي مردم ملموس و عينه 
اســت گفت: تمام مســيرهاي مواصالتي شهرستان 
كبودراهنــگ امروز از آســفالت برخوردارند و اين 
شهرستان در توليد و صادرات محصوالت كشاورزي 
و دامي رتبه اول اســتان را به خود اختصاص داده 
اســت و در تمام زمينه هاي علمي، فرهنگي، هنري، 
اقتصادي، اجتماعي از شــاخصه هاي بســيار بااليي 

است. برخوردار 
باقري با بيان اينكه توليدات نظامي و موشــكي كشــور 
توانسته در منطقه و آســيا جايگاه ويژه اي داشته باشد 

گفــت: در روزهاي آغازين انقالب دشــمنان با ناوگان 
موشــكي خود هواپيماهاي مســافربرى را مورد حمله 
قــرار دادند و امروز بعد از 40 ســال ايــران به نقطه و 
دســتاوردي ست يافته اســت كه تمام دشمنان خواب 

راحت و آسايش را از دست داده اند.
حجت االســالم باقري با اشاره به نقش اساسي مردم در 
پيروزي انقالب اســالمي گفت: باال بودن نقش مردم در 
پيروزي انقالب به حدي اســت كه در قلم نمي گنجد و 

كمتر كسي است كه بتوان بيانگر اين نقش باشد.
امروزه به بركت انقالب اســالمي ايران، كشورهاي غزه، 
لبنان، افغانســتان، پاكســتان و... به انقالب ايران اميد 

بسته اند.
ايشان ادامه داد، اين انقالب برخاسته از مردم بوده 
اســت و مســئولين بايد قدردان اين مردم باشند و 
در جهت رفع مشــكالت مردم قــدم بردارند و آن 
طــور كه امام امت امام خمينــي(ره) فرمودند. من 
خوشــتر مي دارم كه مرا خدمتگــذار مردم بخوانيد 
تا رهبر مــردم پس بايد مســئولين خدمتگذار اين 
مردم انقالبي باشــند ودر ايجاد امنيت و آرامش و 

نمايند. تالش  مردم  معيشت 

 رضا جعفري نيكو، رئيس بهزيستي كبودراهنگ با 
اشــاره به اينكه ســازمان بهزيستي كشــور به عنوان 
بزرگترين سازمان پيشــگيري از آسيب هاي اجتماعي 
محســوب مي شــود به عملكرد دفتر امــور فرهنگي و 
پيشگيري بهزيستي شهرستان كبودراهنگ اشاره كرد و 
عنوان كرد در سال 1397 در قالب طرح اجتماع محور 
پيشگيري از اعتياد بيش از 6000 نفر مردم شهرستان 

از خدمات آموزشي اين دفتر بهره مند شده اند.
 ايشــان با اشاره به اينكه طرح اجتماع محور به صورت 
ســاليانه و مستمر در سطح شهرستان و در محيط هاي 
شهري، روستايي، مهد كودك و محيط هاي نظامي اجرا 
مي گردد عنوان كرد در ســال جــاري اين طرح در 12 
محيط روســتايي، دو محيط نظامي، 5 مهد كودك و 4 

محيط آسيب خيز شهري برگزار شد.
الزم به ذكر است در قالب اين طرح 45 كارگاه آموزش 
پيشــگيري از اعتياد 25 كارگاه آمــوزش خانواده 36 
كارگاه فرزند پروري، 10 كارگاه آموزشــي پيشــگيري 
از ايــدز و 12 كارگاه آموزشــي مهارت هاي زندگي، 4 

همايش و سه نمايشگاه پيشگيري از اعتياد برگزار شده 
است. 

ايشــان اشــاره كرد: عالوه بر طرح اجتماع محور كه با 
هدف پيشــگيري از اعتياد در محالت اجرا مي شود در 
عرصه درمان نيز در مركز نگهــداري، درمان و كاهش 
آســيب معتادان از ابتداي سال جاري تاكنون 600 نفر 
از معتادان متجاهر از خدمات درماني اين مركز بهره مند 
شــده اند و از جمله فعاليت هاي شــاخص بهزيســتي 
شهرســتان، راه اندازي و افتتاح دو واحد توليد پوشاك 
در مركــز ماده 16 بوده اســت كه در ارديبهشــت ماه 
ســال جاري با هدف حرفه آموزي و اشتغال مددجوان 

راه اندازي شده است.
در ادامــه ايشــان از همكاري دســتگاه هاي مختلف از 
جمله فرمانداري محترم شهرستان، آموزش و پرورش، 
جمعيت هالل احمر، نيروي انتظامي و شــبكه بهداشت 
شهرستان و همچنين فرماندهي پايگاه هوايي شهيدنوژه 
و پدافنــد منطقه غرب كه همكاري شايســته اي را در 
تحقق برنامه هاي پيشگيري داشته اند تقدير و تشكر كرد.
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مردم  دستاوردهاي انقالب براي 
عينه است  ملموس و به 

پيشگيري از آسيب ها مهمترين رسالت بهزيستي 
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 كبودراهنگ با داشــتن 4 هــزار كيلومتر وســعت جغرافيايي يكي از 
بزرگترين شهرســتان هاي استان است كه داراي 128 روستا و 3 مركز شهري 
مي باشد، خدمات 40 ساله انقالب اسالمي در حوزه گازرساني به نقاط دوردست 
كشــور در شهرستان به طوري بوده است كه مردم كبودراهنگ از سال 1372 
از نعمت گاز طبيعي بهره مند شده اند و اكنون بعد از 40 سال از پيروزي انقالب 
اسالمي ايران 100 درصد جمعيت شهري شهرستان و 124 روستاي از مجموع 

128 روستا از اين نعمت برخوردار شده اند.
رئيس شركت گاز كبودراهنگ با گراميداشت ايام ا... دهه فجر به تشريح بخشي 
از دستاوردهاي 40 ساله انقالب در حوزه گازرساني در شهرستان كبورداهنگ 
پرداخت و عنوان داشت: به حمدا... و به بركت انقالب و خون شهدا تمام شهرها 
(3 شهر كبودراهنگ، گل تپه و شيرين سو) و 124 روستاي شهرستان از نعمت 

گاز طبيعي بهره مند شده اند.
سيدمحمدحسين نبوي گفت: شــركت گاز شهرستان در بخش هاي مختلف، 
مشــتركين اجرايي و مقاوم ســازي تأسيسات، شــبكه توزيع و تغذيه، اجراي 

انشعابات ايجاد ايستگاه هاي تقليل فشــار، بازسازي و نگهداري، عمليات هاي 
پيشگيرانه و مراقبتي و بسياري از فعاليت هاي گوناگون به مردم خدمات رساني 
مي كند كه مي توان به بخشــي از آن اشــاره نمود و گفــت: در بخش اجرا و 
مقاوم سازي تاكنون بيش از 1182/548 كيلومتر شبكه توزيع و تغذيه در سطح 
شهرستان عملياتي اجرا شده است و تعداد 120 ايستگاه تقليل فشار (شهري، 
صنعتي و مصرف كنندگان عمده) راه اندازي گرديده اســت و همچنين اجراي 
بيش از 30400 انشعاب فلزي و پلي اتيلن و نصب بيش از 1778 شير در مسير 
شــبكه هاي توزيع از آن جمله است كه بخش كوچكي از دستاوردهاي بزرگ 

انقالب اسالمي در شهرستان كبودراهنگ مي باشد.
نبوي با اشاره به اينكه بيش از 2437 مورد اشتراك رايگان به خانواده هاي تحت 
پوشش بهزيستي، كميته امداد امام خميني(ره) و ايثارگران و اماكن مذهبي و 
زيارتي و همچنين تعداد 217 مورد اشتراك با تعرفه رايگان به اماكن مذهبي 
و... واگذار شده است گفت: در مجموع تعداد مشتركين گاز در نقاط شهري به 
9675 مشترك و مشــتركين گاز در نقاط روستايي 27818 مشترك رسيده 

است كه مي توان گفت: 100 درصد جمعيت شهري شهرستان و 98 درصد از 
جمعيت روســتايي اين منطقه از نعمت گاز برخوردار شده اند و در برنامه هاي 
آتي اين شركت گاز رساني به 4 روستاي محروم از گاز نيز در اولويت قرار دارد 

و به زودي تمام روستاهاي كبودراهنگ از گاز طبيعي برخوردار خواهند شد.
مدير شــركت گاز كبودراهنگ ادامه داد: تعويض بيش از 1969 كنتور معيوب 
يا خراب به طور ميانگين ساليانه، شناسايي و قطع گاز 550 انشعاب غيرمجاز 
و سرقتي نيز بخشي از عملكرد حوزه بهره برداري اين شركت است كه با اجراي 
عمليات پيشــگيرانه به جهت ممانعت از ســرقت گاز و بازديدهاي متناوب به 
صورت ساالنه از كليه مشتركين و همچنين رفع نشتي هاي ايستگاه هاي تقليل 
فشار از سوي واحد بازرسي به تعداد 1500 مورد توانسته ايم به عملكرد مثبتي 

در اين بخش دست يابيم.
سيدمحمدحســين نبوي تكميل، طراحي، گرفتن طرح جهت اجرا و ارسال به 

واحد اجراي طرح ها به صورت ميانگين ساليانه 2/500 متر 
 اجراي خطوط شــبكه هاي پراكنده در سطح شهرستان به طول 2500 متر 

در سال 
 دريافت، ثبت، انجام فعاليت هاي مربوط به درخواست هاي انشعابات پراكنده 

و همچنين نصب آنها به صورت ميانگين ساليانه 200 مورد 
 جابجايي انشــعابات، ترميم انشعابات بدون تكيه گاه در سطح شهرستان به 

صورت ميانگين 2500 مورد در سال 
 رفع نشــتي هاي زيرزميني اعالم شــده از ســوي واحد بازرسي به صورت 

ميانگين 150 مورد در سال 
 آشكارسازي و هم سطح سازي شيرهاي مدفون شده ساليانه 70 مورد 

 تعمير شيرهاي هرز و رفع جام، به تعداد 110 مورد در سال 
 جمع آوري و جابجايي شــبكه هاي داراي معارض بــه دليل قرار گرفتن در 

داخل امالك تغيير يافته بيش از 200 مورد در سال 
 ساخت سايت جهت شيرهاي بياباني ميانگين ساليانه 20 مورد 

 رنگ آميزي انشعابات شهرستان به تعداد 22 هزار مورد و بسياري فعاليت هاي 
ديگر را بخشــي از عملكرد صورت گرفته شــركت گاز در بخش نظارت و اجرا 

خواند و ادامه داد.
بازســازي و نگهداري ساختمان اداري- تكميل و بهره برداري از نمازخانه اداره 
تكميل و بهره برداري از ســاختمان مشــتركين كبودراهنــگ و... نيز از ديگر 
عملكرد اين شركت در راســتاي ارتقاي خدمات رساني به مردم غيور منطقه 
مي باشــد كه همه تالش ها و فعاليت ها بخشي از دســتاورد 40 ساله انقالب 
اســالمي در كبودراهنگ بوده اســت كه به حمدا... اينك تمام مردم 3 شهر 

منطقه و 124 روستا از اين نعمت بهره مند شده اند.

طبيعي برخوردارند 100 درصد جمعيت شهري و 98 درصد جمعيت روستاي از گاز 
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ی قالب اسال د ا ن سال ھل ه  و
بهمن 97

 ابوالفضل حضرتى
 بنياد مسكن انقالب اسالمي توجه به نقش و عملكرد خود از جايگاه مهمي 
در نظام توســعه و عمران روستاهاي كشور برخوردار است تهيه طرح ساماندهي 
كالبدي سكونتگاه هاي روستايي، تهيه و اجراي طرح هادي روستاي، تهيه و اجراي 
طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي، بهسازي روستاهاي هدف گردشگري صدور 
اسناد مالكيت اماكن روستايي، بهسازي روستاهاي هدف گردشگري صدور اسناد 
مالكيت اماكن روستايي، بهسازي و مقاوم سازي مسكن و... از جمله كاركردهاي اين 

نهاد عمومي است كه در راستاي توسعه پايدار در روستاها صورت مي گيرد.

كبودراهنگ با داشتن 126 روســتاي در 3 بخش مركزي، شيرين سو گل تپه 
يكي از بزرگترين شهرســتان هاي استان است كه فعاليت هاي بهسازي صورت 
گرفته در اين روســتاها نشان از نقش تأثيرگذار بنياد مسكن در روند توسعه و 

تعالي اين شهرستان مي باشد.
رئيس بنياد مســكن كبودراهنگ همزمان با آغاز چهلمين ســالگرد پيروزي 
انقالب اســالمي دهه فجر در گفت وگو با همدان پيام با اشاره به دستاوردهاي 
بنياد در زمينه بهسازي، صدور اسناد مالكيت، ساخت مساكن روستايي، تهيه 
طرح هادي، بهســازي و مقاوم سازي و عمران روستايي گفت: از مجموعه 126 

روســتاي شهرستان 6 روســتا زير 20 خانوار جمعيت است كه بنياد مسكن 
نسبت به شروع عمليات بهسازي در 114 روستا ورود پيدا كرده است كه شامل 
44 روستاي بخش مركزي، 26 روستاي بخش شيرين سو و 44 روستاي بخش 
گل تپه مي باشد كه مي توان گفت 82 درصد از روستاهاي بخش مركزي 100 
درصد روستاهاي بخش شيرين سو و 90 درصد روستاهاي بخش گف تپه آغاز 
گرديده است و پيش بيني مي شود عمليات بهسازي در 12 روستاي باقيمانده 
نيز تا پايان ســال 98 آغاز شــود و 100 درصد روستاهاي شهرستان از نعمت 

بهسازي بهره مند شوند.
روح ا... وجدي فاضل با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته براي عمران و آباداني 
روستاهاي شهرســتان گفت: تا پايان سال 98 اجراي فاز اول بهسازي در 97 
روســتاي شهرستان به پايان خواهد رسيد. كه تاكنون عمليات اجراي فاز اول 
در 66 روســتا (55 درصد روستاها) شامل تخريب و آواربرداري جدول گذاري، 
جابجايي شبكه برق، اجراي آسفالت در برخي از روستاها، انجام پياده روسازي، 
ديوار حايل، اجراي پارك و اجراي پل به اتمام رســيده اســت كه شامل 31 
روستاي بخش مركزي 16 روســتاي بخش شيرين سو و 19 روستا در بخش 

گل تپه است.
وي ادامه داد: در 29 روســتاي شهرستان فاز دوم بهسازي نيز به اتمام رسيده 
اســت و تا پايان ســال 98 اتمام فاز دوم 38 روســتا (32 درصد روستاها) در 
دســتور كار قرار دارد ك روســتاهاي بخش مركزي با اجراي 5 روستا به 20 
روستا خواهد رسيد و در بخش شيرين سو با اجراي بهسازي در 2 روستا تعداد 
آن به 10 روســتا و در بخش گل تپه با اجراي بهســازي 2 روستا به 8 روستا 

ارتقاء خواهد يافت.
وجدي فاضل اذعان داشــت: تمام روستاهاي شهرســتان داراي طرح هادي 
مصوب مي باشــند كه تاكنون طرح هادي 34 روســتا بازنگري شــده است و 
بازنگري طرح هاي 8 روســتاي جديد نيز تا پايان سال 98 در دستور كار قرار 
دارد كه با انجام آن بازنگري طرح هادي روستايي به 42 روستا ارتقاء مي يابد.

وث از صدور بيش از 20500 فقره ســند روســتايي و شــهري در شهرستان 
خبر داد و گفت: بنياد مسكن نسبت به نقشه برداري براي تهيه نقشه كاداستر 
شهرســتان اقدام نموده و تعداد 26784 نقشــه براي صدور ســند در قالب 
نقشه هاي مجزا هر واحد تهيه كرده است كه شامل 25376 نقشه روستايي و 
1408 نقشه شهري در گل تپه و شيرين سو است كه تهيه اين نقشه ها تاكنون 
منجر به صدور 20500 فقره ســند روستايي و شهري شده است كه تا پايان 

سال 98 صدور سند با 500 فقره افزايش به 21000 فقره خواهد رسيد.
وجدي فاضل همچنين در خصوص ســاخت و مقاوم سازي مساكن روستايي 
گفت: در شهرســتان كبودراهنگ بيش از 26863 واحد غيرمقاوم شناســايي 
شده است كه در ســال هاي گذشته از محل منابع حوادث تعداد 4969 واحد 
بازسازي شده و از محل اعتبارات طرح ويژه نيز تاكنون 11217 نفر جهت اخذ 
تسهيالت به بانك هاي عامل معرفي شده اند كه 9033 فقره انعقاد قرارداد انجام 
شــده است كه از اين ميزان 7681 واحد مقاوم سازي، احداث و پايان كار براي 
آنها صادر شــده است كه در مجموع تعداد 12650 واحد احداث شده است و 
بنياد در نظر دارد تعداد پايان كارها را تا پايان ســال 98 با افزايش 700 فقره 

احداثي جديد به رقم 13350 واحد برساند.
روح ا... وجدي فاضل ضمن گراميداشــت ايام ا... دهه فجر در پايان به بخشي از 
پروژه هاي عمراني بهره برداري شــده در اين ايام اشاره كرد و گفت: همزمان با 
گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي بيش از 8 طرح عمراني با 
اعتباري بالغ بر 42 ميليارد ريال در قالب، آسفالت ريزي، تخريب و آواربرداري، 
زيرســازي، جدول گذاري، جابجايي شــبكه هاي برق و... در سطح روستاهاي 

شهرستان به بهره برداري رسيد.

توضيحات مشخصات پروژه اعتبار هزينه شده استاني اعتبار هزينه  شده ملي نام بخش عنوان پروژه رديف
با مشاركت دهياري بهسازي معابر روستاي زين آباد 550000مركزياجراي طرح هادي1
با مشاركت دهياري بهسازي معابر روستاي قرخ بالغ550000مركزياجراي طرح هادي2
با مشاركت دهياري بهسازي معابر روستاي عبدل آباد 50000500000شيرين سواجراي طرح هادي3
با مشاركت دهياري بهسازي معابر روستاي صفاريز 50000500000شيرين سواجراي طرح هادي4
با مشاركت دهياري بهسازي معابر روستاي سوباشي 500000گل تپهاجراي طرح هادي5
با مشاركت دهياري بهسازي معابر روستاي داق داق آباد 550000مركزياجراي طرح هادي6
با مشاركت دهياري بهسازي معابر روستاي قباق تپه كرد450000گل تپهاجراي طرح هادي7
با مشاركت دهياري بهسازي معابر روستاي ايالنلو 600000گل تپهاجراي طرح هادي8

اعتبارات به ميليون ريال 

پروژه عمراني قابل افتتاح دهه مبارك فجر
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ی قالب اسال د ا ن سال ھل ه  و
بهمن 97

 فاطمه عظيمى مجذوب
كبودراهنــگ يكي از بزرگترين توليدكنندگان محصوالت كشــاورزي و 
دامي استان است كه در توليد غالت ويژه گندم و جو محصوالت دامي و ماكيان 
همواره رتبه هاي نخســت توليدي را به خود اختصاص داده و نقش بسزايي در 

اقتصاد شهرستان استان و كشور داشته است.
رئيس جهاد كشاورزي كبودراهنگ در 
گفت وگو با همدان پيام با اشاره به نقش 
كبودراهنگ در توسعه استان و توليد 
محصوالت كشــاورزي گفت: عملكرد 
و دســتاورد 40 ساله جهاد كشاورزي 
شهرســتان در راستاي ارتقاء و توسعه 
كشــاورزي، افزايش توليد و بهره وري، 
رونق كشاورزي ارتقاء سالمت و امنيت 

غذايي و مديريت منابع بوده است.
كــه از آن جمله مي تــوان به افزايش 
ضريب خود اتكايي در توليد محصوالت 

كشاورزي
 ايجاد ساز و كارهاي الزم براي خريد تضميني محصوالت كشاورزي با احداث 

سيلوهاي ذخيره سازي 
 راه اندازي مراكز خريد جهت تسهيل در تحويل غالت و نظارت بر روند خريد 

توسط كارشناسان 
 راه نــدازي دو مركــز توليد و فرآوري بذور اصالح شــده يارانه اي با ظرفيت 

توليد 7000 تن 
 توزيع انواع نهادهاي يارانه اي (كود، سم، بذر، سوخت و نهال)

 تشــكيل 11 تعاونــي توليد روســتايي با هــدف خدمت رســاني بهتر و 
يكپارچه سازي اراضي و افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها

 يكپارچه ســازي بيــش از 40 هزار هكتــار از اراضي ديم بــا هدف افزايش 
بهره وري و كاهش هزينه ها 

 افزايش ضريب مكانيزاســيون از 0/4 به 1/9 اسب بخار در هكتار و ماشيني 
و مكانيزه كردن كليه عمليات كاشت تا برداشت در جهت كاهش هزينه توليد 
 احــداث واحدهاي گلخانه اي و تجهيز آنها در جهــت مديريت مصرف آب 
و صرفه جويي و ايجاد اشــتعال پايــدار و افزايش توليد و افزايش ارزش افزوده 

اشاره كند.
حميدرضا اسماعيلي گفت توسعه كشاورزي شهرستان در طي 40 سال بعد از 
پيروزي انقالب اســالم رشد بسيار بااليي داشته است و كبودراهنگ در حوزه 

كشاورزي همواره حرفي براي گفتن دارد وي ادامه داد: 
 كنترل بيولوژيك آفات گلخانه اي 

 توسعه كشت زعفران با تســهيالت كم بهره صندوق توسعه به وسعت 7/5 
هكتار 

 اجراي برنامه هاي مختلف آموزشي 
 تجهيز بيش از 90 درصد از اراضي مستعد آبي شهرستان 

 سامانه نوين آبياري در جهت افزايش بهره وري و مديريت مصرف
 اجراي 119 كيلومتر كانال آبرساني عمومي در سطح روستاهاي شهرستان 

 لوله گذاري 48 كيلومتر در اراضي تحت شرب قنوات 
 اليه روبي و مرمت بيش از 200 رشته قنات و چشمه به طور مداوم 

 تجهيز و نوســازي 4662 هكتار از اراضي آبــي تعاوني هاي توليد به لوله و 
سيستم هاي آبياري 

 احداث و مرمت 1675 كيلومتر جاده بين مزارع 
 اجراي عمليات آبي و خاكي در زمينه هاي احداث ســدهاي خاكي، بندهاي 
انحرافي، استخرهاي ذخيره آب، آب بندان، تغذيه مصنوعي به تعداد 26 مورد 

در جهت حفظ و ذخيره، هدايت و مصرف بهينه آب هاي جاري و سطحي
 ايجاد 118 واحد صنعتي دام و طيور و 81 واحد صنعتي پرورش دام سبك 

و سنگين و 37 واحد ژروش طيور گوشتي و تخمگذارد 
 احداث 130 واحد پرورش ماهي با توليد 4/5 تن 

 احداث يك واحد كشتارگاه صنعتي دام سبك و سنگين 
 صدور بيش از 3000 فقره مجوز فعاليت هاي در زمينه هاي مختلف 

 گازرساني به مجتمع 40 واحدي كوريجان و ساير گلخانه ها 
 گازرساني به 25 واحد دام و طيور صنعتي و 36 واحد در دست اقدام 

 ارائه تســهيالت از محل هاي اشــتغال روستايي، اشــتغال فراگير، صندوق 
توســعه مكانيزاسوين، رونق توليد، صندوق كارآفريني و مشاغل خانگي جهت 

سرمايه گذاري و احداث واحدهاي جديد 
 خريد ماشين آالت و ادوات براي نوسازي ناوگان ماشيني كشاورزي 

 پرداخت خسارت بالعوض به خسارت ديدگان از حوادث 
 برق رساني به واحدهاي توليدي و كشاورزي

و همه اين فعاليت ها بخشي از دستاوردهاي 40 ساله انقالب السامي در راستاي 
توسعه حوزه كشاورزي شهرستان بوده است.

وي در پايان با گراميداشــت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و ايام ا... 
دهه فجر گفت: شهرستان كبودراهنگ در اين ايام شاهدبهره برداري از 4 طرح 
كشاورزي توليدي و عمراني با اعتباري بالغ بر 41 ميليارد و 575 ميليون ريال 

بوده است كه در جدول ذيل شرح داده شده است.
بهره برداري از چهار پروژه كشــاورزي با اعتباري بالــغ بر 41 ميليارد و 575 

ميليون ريال 

كبودراهنگ  چشم اندازي از عملكرد 40 ساله كشاورزي 

تسهيالت آورده متقاضيمحل اجرا مشخصات فني سال شروعرديف
بانكي 

جمع اعتبارات 
ميليون ريال استاني مليدائمي  موقت 

13000-13000طاهرلو مرغداري گوشتي 2000 قطعه اي1496

26741069713371كوريجانگلخانه 4204 مترمربعي گل رز21297

27611104513806كوريجانگلخانه 4208 مترمربعي گل رز31297

كانال عمومي روستاي قليج باغي به طول 365 متر 97*4
قليج باغيو استخر ذخيره آب 110 مترمكعبي

289718432174241575جمع كل 

اعتبار هزينه شدهاشتغال ايجاد شده 

پروژه هاي عمراني بهره برداري شده دهه فجر سال 1397

6

www.hamedanpayam.com



ی قالب اسال د ا ن سال ھل ه  و
بهمن 97

 بــا اجراى طرح تحــول نظام ســالمت كبودراهنگ در حوزه 
عمرانى و تجهيزات پزشكى از اعتبارات 250 ميلياردى بهره مند شد.
حســن بهرامى، مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان با بيان اين 
مطلب گفت: اجراى طرح تحول نظام ســالمت توانست ارتقاء سطح 

بهداشــتى و درمانى شهرستان را دنبال داشــته باشد كه در حوزه 
عمران و تجهيزات پزشكى اعتبارى بالغ بر 250 ميليارد ريال هزينه 
شده است و اميدواريم بااستقرار دستگاه سى تى اسكن اين خدمات 

به طور كاملتر ارائه شود.

كبودراهنگ  پزشكى  تجهيزات  و  عمران  حوزه  مندى  بهره 
سالمت  تحول  طرح  ميليارد  اعتبارات 250  از 

بخشى از بخشى از 
فعاليت هاى عمرانى فعاليت هاى عمرانى 
طرح تحول سالمت كبودراهنگ طرح تحول سالمت كبودراهنگ 
در قالب تصويردر قالب تصوير

 ارتقاى هتلينگ زايشگاه سال هاى 95-94

 مركز جامع سالمت شفا با مشاركت بانك ملى در حال تكميل

 مركز فوريت هاى پزشكى و كلينيك ويژه تخصصى و مركز غربالگرى سرطان

 مركز جامع سالمت روستاى كرد آباد- افتتاح بهمن 97

 خانه بهداشت روستاى گزل ابدال- افتتاح 96

 حاج ولى اهللا اميرجانى، حامى حوزه سالمت شهرستان محوطه سازى مركز بهداشت كبودراهنگ

 درمانگاه تخصصى و مركز دياليز اميرجانى- بهره بردارى 94

 خانه بهداشت روستاى طاهرلو

 مركز جامع سالمت روستاى قباق تپه در حال تكميل ارتقاى هتلينگ زايشگاه سال هاى 95-94

 افتتاح مركز جامع سالمت گل تپه- ارديبهشت 97 افتتاح بخش داخلى بيمارستان امام رضا(ع)- شهريور 97
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بهمن 97

 عمران مينايى
 همزمــان با دهه مبارك فجــر فاطمي و چهلمين 
ســالگرد پيروزي انقالب اســالمي 3 پروژه به ارزش 13 
ميليــارد و 300 ميليون ريال افتتاح و يك پروژه به مبلغ 
پنجــاه هزار ميليون ريــال توســط اداره آب و فاضالب 

روستايي شهرستان كبودراهنگ كلنگ زني  شد.
رئيس اداره آب و فاضالب روســتايي كبودراهنگ با 
بيان اين مطلــب افزود: اين پروژه ها شــامل اجراي 
شــبكه به طول 14/7 كيلومتر و اجراي شبكه داخلي 

با لوله پلي اتيلن مي باشد.
باقر پورقاسمي همچنين گفت: اجراي شبكه توزيع 
آب شــرب و استانداردســازي انشــعابات روستاي 
زين آبــاد به طــول 4 هزار و 300 متــر به مبلغ 3 
هــزار و 800 ميليــون ريال با جمعيــت 735 نفر 
همچنين روســتاي مســجدين به طول 5 هزار متر 
بــا اعتباري بالغ بر 3 هــزار و 500 ميليون ريال با 
جمعيــت يك هزار و 16 نفر اجراي شــبكه داخلي 
روستاي جزوان به طول 5 هزار و 500 متر و نصب 

انشــعابات خانگي به تعداد 170 عدد و به مبلغ 5 
هــزار ميليون ريــال با جمعيــت 567 نفر از ديگر 

است. كبودراهنگ  آبفار  اقدامات 
وي خاطرنشــان كرد: آب شــرب 127 روســتاهاي 
شهرســتان نيز به وســيله 148 حلقه چاه و 4 رشته 

قنات و 10 دهه چشمه تأمين مي شود.
پور قاســمي افزود: به منظور پايــدار كردن خدمات 
در روســتاها و اســتفاده از ظرفيت هاي موجود آب 
كلنگ زنــي فاز دوم مجتمع عظيم دره 12 روســتا با 
جمعيت 5 هــزار و 234 نفر با اعتباري بالغ بر پنجاه 

هزار ميليون ريال انجام خواهد شد.
وي ادامــه داد: بهداشــت آب يكــي از خطــوط 
قرمــز اين امور مي باشــد كه آزمايشــگاه به طور 
ماهيانه بــه منظور آلودگي هاي شــيميايي اقدام 
بــه نمونه برداري مي شــود و در بحث بهداشــت 
آب شــرب مركز بهداشــت در كنار شــركت آب 
و فاضــالب روســتايي بوده و روزانــه مقدار كار 
باقي مانــده در آب را ســنجش مي كنــد و تعداد 
104 دســتگاه كلرزنــي به طور مــداوم عمليات 

مي دهند. انجام  را  كلرزدايي 
پورقاســمي اظهــار داشــت: بــراي رفــاه حال 
مشــتركين براي اولين بــار قرائت كنتور و صدور 
و وصول قبض به طور الكترونيكي بدون اســتفاده 
از كاغذ را اجرا كرديم و راه اندازي سامانه 1523 
خدمات به مشــتركين در 24 ســاعته جهت رفاه 
حال مشــتركين فعال اســت و تعــداد 22 هزار 
روســتايي  آب  پوشــش  تحت  مشــترك   783 و 
شهرســتان كبودراهنگ هستند و امسال 6 روستا 
تحت پوشــش خدمات آب و فاضالب روســتايي 

گرفته اند. قرار 
وي در خصوص بدهي مشــتركين به شركت آب 
و فاضــالب روســتايي كبودراهنگ افــزود: مبلغ 

ميليــون   596 و  ميليــارد   12
و 867 هــزار ريــال مبلغ كل 
بدهي مي باشــد كــه از تمامي 
دارند  بدهــي  كه  مشــتركيني 
هر  راســتاي  در  تقاضامنديــم 
چه بهتر خدمات رســاني نسبت 
به پرداخــت آب  بهاي مصرفي 
خــود هر چــه ســريعتر اقدام 

. كنند
بــه  ادامــه  در  پورقاســمي 
و  آب  اقدامــات  مهمتريــن 
كبودراهنگ  روستايي  فاضالب 
چاه  حفر  افزود:  و  كرد  اشــاره 

مكانيكــي و دســتي 8 حلقــه و حفــر گالري و 
اصالح شــبكه هاي  90 متر،  قنات  اليروبي چاه و 
800 متر، توســعه شــبكه  26 هزار و  فرســوده 
روســتايي 3 هزار متر، اجراي خطوط انتقال 38 
هــزار متر، اجــراي خط بــرق 800 متر، اجراي 
خط پمپاژ هــزار متر، اجراي شــبكه داخلي آب 
 22 انشعابات  استانداردســازي  و  روستايي  شرب 
هزار متر مي باشــد كه تمامي اين خدمات و حل 
خود  ذاتي  وظايــف  جزو  روســتاييان  مشــكالت 
مي دانيم و در انجام پروژه هاي عمراني آب رساني 

خواستاريم. را  مردمي  مشاركت 
وي همچنين در خصوص دســتاوردهاي چهل ساله 
انقالب اســالمي در حوزه آب شــرب روستايي اظهار 

داشت:
 ارتقــاء شــاخص بهره مندي از آب شــرب ســالم و 

بهداشتي روستاهاي شهرستان به 82 درصد 
 اجرا 292 كيلومتر خطوط انتقال 
 اجراي 508 كيلومتر شبكه توزيع 

 اححــداث 13 هــزار و 110 مترمكعــب مخزن 
ذخيره 

 تحت پوشــش قرار گرفتن 103 روســتا از 127 
روســتاي شهرســتان از خدمــات شــركت آبفار 

روستايي 
 اجراي 4 مجتمع آبرساني و برخورداري 11 هزار و 
707 خانوار و 39 هزار و 644 نفر جمعيت كه 41/3 
درصد جمعيت روســتايي را مجتمع هاي آبرســاني 

تحت پوشش خود قرار داده است.
 تأمين آب شــرب مورد نياز روســتاها از طريق 
148 حلقــه چاه و 10 دهنه چشــمه و 7 رشــته 
قنات مي باشــد كه از مهمترين دستاوردهاي چهل 
ساله انقالب اســالمي در حوزه آب شرب روستايي 

مي باشد.

كبودراهنگ  روستايي  فاضالب  و  آب  فجرانه  پروژه  يك  كلنگ زني  و  پروژه  سه  افتتاح 
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بهمن 97

فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ

وظيفه همه مسئوالن است  مردم  منت به  خدمت بي 

 خدمت بي منــت به مردم وظيفه همه مســئوالن 
اســت ولــي دشــمنان نظــام بــراي كمرنــگ كردن 
دســتاوردهاي انقــالب و ناكارآمد نشــان دادن نظام به 
چشم هاي خود را به پيشــرفت هاي كشور در عرصه هاي 
مختلف جهان به ويژه نانو، پزشــكي و نظامي بسته است.

فرمانده سپاه شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب 
به گوشــه اي از دستاوردهاي اجرا شده در اين شهرستان 
اشــاره كرد و افزود: سپاه شهرستان در جهت غني سازي 
اوقات فراغت جوانان و كمك به دولت در مناطق محروم 
و براي رفع محروميت در جامعــه با فعاليت بيش از 60 
هزار نفــر روز و اعــزام گروه هاي جهــادي و راه اندازي 
قــرارگاه پيشــرفت و آبادانــي قدم بزرگي در راســتاي 

است. برداشته  شهرستان  اين  در  محروميت زدايي 
محمود بداغــي در ادامه افزود: پرداخــت بيش از 120 
ميليــارد ريال تســهيالت اشــتغالزايي در عرصه اقتصاد 
مقاومتي، احداث و مرمت 940 پــروژه محروميت زدايي 
و مردم ياري و مشــاركت در بازســازي كشور، بهسازي و 
زيباســازي 105 مدرسه شهرســتان از ديگر برنامه هاي 

بسيج سازندگي در اين شهرستان است.
وي با اشــاره بــه برنامه هاي فرهنگي اجرا شــده در اين 
شهرســتان عنوان كرد: احداث پايــگاه فرهنگي عليصدر 
جهت مشــاوره احكام اعتقادي، برگــزاري بيش از 800 
يادواره شــهدا و بيش از 2 ميليــارد ريال كمك نقدي و 
غيرنقدي به جبهه مقاومت، ســاخت و احداث 10 سوله 
ورزشي، چهار حوزه مقاومت و بيش از 100 پايگاه بسيج 
گوشــه اي از فعاليت هاي فرهنگي- هنري بســيج در اين 

است. شهرستان 
بداغي امنيت ملي را مرهــون تالش هاي نيروي انتظامي 
امنيتي و خون پاك شــهدا دانست و بيان داشت امنيت 
مثال زدني كشــور در بين كشورهاي منطقه مرهون خون 
پاك شــهدا و همچنين اقتدار نيروهاي نظامي و امنيتي 
اســت و شهرســتان كبودراهنگ جهت بــاال بردن توان 

رزمي بســيجيان و انسجام و تقويت دفاعي تاكنون موفق 
به برگزاري بيش از 50 مورد رزمايش تاكتيكي و دفاعي 

شده است.
وي در ادامه امنيت پايدار را مطالبه همه مردم شهرستان 
عنوان كرد و افزود: بســيج نيــز در اين امر تأمين امنيت 
و مبــارزه با مخــالن نظام و آســايش مردمي وارد عمل 
شــده و با فعال كردن گشت محله محور در بحث كاهش 
ســرقت ها و امنيــت اجتماعي همراه بــا نيروهاي خدوم 

است. داشته  بسزايي  نقش  انتظامي 
بيش  راه اندازي  كبودراهنگ  شهرســتان  ســپاه  فرمانده 
از 700 حلقــه صالحين خواهــر و برادر و اجرايدوره هاي 
آموزشي فضاي مجازي و آســيب هاي شبكه اجتماعي و 
سواد رسانه اي براي بيش از 900 نفر از بانوان شهرستان 
توســط قرارگاه فضاي مجازي بســيج را قدمي مثبت در 

راســتاي تربيت نيروهاي تراز انقالب اسالمي بيان كرد.
وي همچنيــن به ديگر پروژه هــاي عمراني و غيرعمراني 
بســيج سازندگي توســط گروه هاي جهادي در سال 97 
اشاره كرد و افزود: ساخت وضوخانه، آشپزخانه و مسجد 
در روســتاهاي داليجــو، اقداش مهربان و باشــقورتران، 
ديوار كشــي و سرقت امامزاده در روســتاهاي دستجرد 
و مزرعه مهدي آباد، ديواركشــي مدارس در روســتاهاي 
ايســي بالغ و آقداش مهربان، تعمير مرمت، بهســازي و 
زيباسازي مدارس در روســتاهاي خان آباد، داق داق آباد، 
دســتجرد، ايده لو، آق داش مهربان قباق تپه كرد، شــاوه، 
علي آباد، واشــور، باغچــه، چالو، فــروان، وصله، پرورق 
به شيرين ســو، و شــهر كبودراهنگ، تأمين آب شــرب 
روستاي آبمشگين، ساخت پايگاه مقاومت در روستاهاي 
مســجدين، كهريز باباحســين، زين آباد، جزوان و چارلو، 
ساخت خانه عالم و ديوار كشي درمانگاه و خانه بهداشت 
در روســتاهاي ازون دره و مســجدين، ســاخت خانــه 
مسكوني براي نيازمندان در روستاهاي ازون دره، قزلجو، 
داس قلعه، آق تپه، ويان و آق تپــه، خالقوردي، كمك به 

تكميل حســينه و محوطه گلزار مطهر شهدا در روستاي 
قبــاق تپــه و از جمله پروژه هاي غير عمراني سمپاشــي 
اماكن دام در روستاهاي آبمشــگين، كيتو، خالقوردي و 

مي باشد. قليج باغي 
بداغي خاطرنشــان كرد: بيش از 80 گــروه جهادي در 
شهرستان سازماندهي شده اند و در جغرافياي هدف گروه 
فعاليت مي كنند و امســال تاكنون 950 نفر از بسيجيان 
در اردوهاي جهادي 1 تا 10 روزه شــركت كرده اند و از 
جملــه مهمترين فعاليت هاي صــورت گرفته مي توان به 
بهســازي و رنگ آميزي 7 مدرســه، نهال كاري در بيش 
از 30 روســتا، ديواركشــي 2 مدرســه، خانه عالم، خانه 
بهداشت، درمانگاه، امامزاده، ساخت مسكن، توزيع لوازم 
التحرير و سبد غذايي و... در حوزه مقاومت برادران بوده 
و آموزش مهارتي دو ماهه در روســتاها و كســب مهارت 
بــا همكاري اداره فني و حرفــه اي و آموزش 385 نفر از 
خواهران، اعزام اردوي جهادي يك روزه به 20 روســتا و 
انجام برنامه هاي تربيتي و مشــاوره و... در حوزه مقاومت 

خواهران بوده و به كارگيري 100 نفر از دانش آموزان در 
بهســازي و رنگ آميزي 10 مدرسه با همكاري آموزش و 
پــرورش در حوزه هاي دانش آموزي بــوده و اعزام 6 تيم 
بهداشتي و درماني به روســتاها و حاشيه كبودراهنگ و 
ارائه خدمات پزشــكي و دندانپزشكي، مشاوره تغذيه در 
بســيج جامعه پزشــكي بوده و راه اندازي 15 شبكه طرح 
بســيج همگام با كشاورز و اعزام مهندســين بسيجي به 
روستاها و مشــاوره به كشاورزان توسط بسيج مهندسين 
كشــاورزي بوده و شهرســتان ميزبان 4 گــروه جهادي 
از 4 دانشــگاه بــوده كه اين گروه ســاخت 7 باب منزل 
براي نيازمنــدان با همكاري كميته امــداد و برنامه هاي 
آموزشــي، بهداشــتي و درماني در چندين روستا توسط 
بســيج دانشــجويي بــوده و اعزام يك گــروه جهادي و 
فعاليت هاي عمراني و آموزش توســط بســيج فرهنگيان 
بوده و شهرســتان ميزبان دو گروه جهادي دانش آموزان 
پيــش از 80 نفر از تهــران بوده و پشــتيباني هاي الزم 
از اين گروه هــا براي انجام فعاليت هــاي عمراني صورت 

است. گرفته 
وي در ادامــه به طرح هــاي مهم دهه فجر اشــاره كرد 
و افــزود: افتتــاح چندين پايــگاه مقاومــت و همچنين 
كلنگ زني مجتمع فرهنگي ســپاه در زميني به مساحت 
300 مترمربع با اعتبار اوليه 120 ميليون تومان برگزاري 
مسابقات فوتسال، اعزام به مناطق عملياتي جنوب كشور 
در قالب اردوهاي راهيان نور، برپايي نمايشــگاه فرهنگي 
و هنــري و ديدار بــا خانواده هاي معظم شــهدا از جمله 
طرح هاي مهم ســپاه كبودراهنگ در اين ايام خواهد بود.
بداغي در پايان با اشاره به حماسه مردم كبودراهنگ در 
پنجم آبان 57 و صد روز قبل از حماسه فجر خاطرنشان 
كرد و مردم واليت مدار شهرستان كبودراهنگ 100 روز 
قبل از پيروزي انقالب فرياد استكبارســتيزي خود را به 
گوش جهانيان رســاندند و امســال نيز همانند سال هاي 
گذشته حضور پرشور و حماسي در راهپيمايي عظيم 22 

داشت. خواهند  بهمن 
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 در دهه فجر امسال 22 برنامه توسط كميته ورزش و جوانان شهرستان 
كبودراهنگ اجرا مي شود و حدود 35 برنامه به مناسبت دهه فجر با همكاري 

ادارات از اول مهر تاكنون بوده است.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب اظهار 
داشــت: مهمترين برنامه ما شامل افتتاح سالن ورزشي روستاي كوهين كه از 
ســال 89 شروع شــده و امسال به بهره برداري مي رســد كه متراژ اين سالن 
926 متر با اعتباري بالغ بر 767 ميليون تومان مي باشد، افتتاح خانه كاراته و 

ژمناستيك كه براي تجهيز آن 80 ميليون تومان هزينه شده است.
فرهاد شــكري افزود: برگزاري جشن انقالب در هيأت باستاني زورخانه شهيد 
نصيري، جشــن انقالب و تجليل از قهرمانان خانه ورزشــي روستاي خان آباد، 
برگزاري طرح پارك گام در روســتاي كوريجان، مسابقات شنا و وي ه كارمندان 
دولت، همايش جشــنواره همگاني در بخش گل تپه و شيرين ســو، برگزاري 
نمايشگاه كتاب ورزشــي و انقالب، ديدار با خانواده هاي معظم شهدا روستاي 
ويان، مســابقات ورزشي بين باشگاهي بانوان، جشــن انقالب رشته كونگ فو 
كوريجان، برگزاري مســابقات كاراته بين باشــگاهي، برگزاري مسابقات طرح 
نشــاط و سالمتي، غبارروبي مزار شــهدا، همايش سراسري كوهپيمايي ويژه 
ورزشــكاران خانم و آقا و عموم مردم با توجه به طرح گردشــگري روســتاي 
قلي آباد به كوه قلي آباد، افتتاحيه مسابقات فوتسال دهه فجر، برگزاري مسابقات 
واليبال بانوان در پايگاه نوژه، برگزاري مســابقات قرآني ويژه ورزشكاران جوان 
آقا و چندين برنامه فرهنگي ورزشــي كه با همكاري ديگر ادارات در دهه فجر 

امسال برگزار مي شود.
وي ادامه داد: با توجه به چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اســالمي امسال 
برنامه ها به صورت ويژه انجام مي شود و شعار فجر فاطمي امسال نيز به عنوان 

40 سال ورزش 40سال افتخار مي باشد.

ورزش قهرماني 
شــكري به ديگر فعاليت هاي ارائه ورزش و جوانان كبودراهنگ اشــاره كرد و 

افزود: در بخش ورزش 40 سال افتخار مي باشد.
وى گفت: در بخش ورزش قهرماني اعزام بيش از 640 ورزشكار در رشته هاي 
مختلف به مســابقات اســتاني، ملي و فراملي داشــتيم كه از اين تعداد 112 
اعزام مربوط به المپياد اســتعدادهاي برتر است كه كسب 245 مدال رنگارنگ 
استاني در رشته هاي كاراته، كبدي، رزمي، كونگ ، ووشو، كشتي، بومي محلي، 
دووميداني، ژيمناستيك، بدنسازي، اسكيت، جودو، تيراندازي با كمان، واليبال، 
باستاني، كســب 172 مدال رنگارنگ كشوري در رشــته هاي كاراته، كبدي، 
رزمي، كونگ فو، كشــتي، بومي محلي، دووميداني، ژيمناســتيك، بدنسازي، 
اسكيت، كسب 3 مدال رنگارنگ آسيايي در رشته هاي كاراته و كبدي، كسب 

3 مدال رنگارنگ جهاني در رشــته روســتايي و بومي محلي، حضور تيم هاي 
كاراته، كبدي و فوتســال در ليگ هاي كشوري و استاني، ميزباني كارگاه هاي 
دانش افزايي كاراته، ژيمناســتيك و ســمينار دانش افزايي دوران فوتسال ملي 
استان با حضور آقاي كفاشيان، ميزباني مسابقات كاراته قهرماني غرب كشور، 
ميزباني مرحله مقدماتي مسابقات ليگ كبدي كشور، ميزباني مسابقات سطح 
بندي ژيمناستيك استان، ميزباني مسابقات دوليفت انتخابي استان بوده است.

ورزش همگاني و روستايي 
وي ادامه داد: در بخش ورزش همگاني و روســتايي برگزاري مسابقات فوتبال 
خاكي جام نوروز 10 روســتا و حضور 98 تيم، برگزاري 5 جشنواره فرهنگي 
ورزشــي بومي محلي در سطح شهرستان از جمله جشــنواره دا، برگزاري 6 
همايش پياده روي خانوادگي در پايگاه هوايي شــهيد نوژه، شــهر و روستاها، 
برگزاري 6 همايش كوهپيمايي و دوچرخه ســواري، برگزاري مراســم ورزش 
صبحگاهي و عصر گاهي به صورت مستمر، افتتاح و اجراي طرح ملي پارك گام 
به تعداد 8 برنامه در هشر و روستا، اجراي طرح هاي تفضيلي و محله محور ويژه 
سالمندان، زنان باردار و گروه هاي خاص، اجراي طرح داوطلبين ورزش همگاني 
در مدارس و نيز طرح ملي توپ من توپ تو ويژه پرســنل ادارات شهرستان به 
مناسبت هفته دولت، اجراي طرح هاي طرح پويش  ملي نشاط و تندرستي ويژه 
بانوان و شاغلين ادارات، برگزاري جلسه شوراي ورزشي همگاني شهرستان و... 

از مهمترين فعاليت ها بوده است.

امور جوانان 
شكري در بخش امور جوانان نيز برگزاري 5 جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان 
در شهرســتان، برگزاري 6 جلســه با محوريت كميته هاي تخصصي فرهنگي 
ورزشــي حوزه جوانان با موضوعات هفته ازدواج، اوقات فراغت، اشتغال، هفته 
جــوان و تجليل از 144 قهرمان، جوان نمونه پيشكســوت و...، تجليل از 75 
نفر نخبه فرهنگي ورزشــي جوانان شهرســتان در جشنواره حضرت علي اكبر 

(ع) هفته جوان، برگزاري جشــن بزرگ ازدواج و تجليل از 6 زوج نمونه جوان 
شهرستان از اقدامات اين حوزه بوده است.

همچنين بررســي و نظارت بر برنامه هاي اوقات فراغت ادارات شهرستان، در 
طول تابســتان با اجراي 846 برنامه متنوع فرهنگي، ورزشــي، آموزشــي و... 
با حضور بيش از 17 هزار و 869 نفر شــركت كننده در سراســر شهرستان، 
برگزاري مسابقات قرآني ويژه ورزشــكاران و جوانان به مناسبت گراميداشت 

چهلمين سالگرد پيروزي انقالب بوده است.

ورزشكاران سازمان يافته 
(بيمه ورزشي)

وي خاطرنشان كرد: در بخش ورزشكاران سازمان يافته (بيمه ورزشي) نيز 
به طور تاكنون در ســال جاري 3 هزار و 407 نفر بيمه شــده ورزشي ثبت 
شده كه نســبت به مدت مشابه پارسال 645 نفر افزايش داشته باشد و در 
حوزه ورزش روســتايي تاكنون يك هزار 799 نفر بيمه شده ورزشي ثبت 
شده كه نسبت به مشابه ســال گذشته 598 نفر افزايش داشته است و در 
حوزه بانوان نيز تاكنون 920 نفر بيمه شــده ورزشــي ثبت شده كه نسبت 
به ســال گذشته 2 نفر افزايش داشــته و اين در حالي است كه بيمه شده 
ورزش روســتايي بانوان 304 نفر مي باشد كه نسبت به مدت مشابه پارسال 

34 نفر افزايش داشته است.

هيأت هاي فعال شهرستان 

وي در ادامه به هيأت هاي فعال شهرستان اشاره كرد و افزود: 32 هيأت ورزش 
شامل دووميداني، قايقراني، شنا، جودو، ژيمناستيك، كبدي، سه گانه، هندبال، 
پينگ پنگ، كونگ فو، كاراته، بوكس، بســكتبال، واليبال، باستاني، بدنسازي، 
ورزش هاي ســنتي و بومي محلي، همگاني، رزمي، كشــتي، پزشكي ورزشي، 
وزنه برداري، دوچرخه ســواري، كوهنوردي، تيرانــدازي با كمان، غريق نجات، 
ووشــو، بدمينتون اتومبيل راني و موتورسواري، گلف، بيليارد، اسكيت، تكواندو 
مي باشــد و هيأت هاي فعالت در حوزه بانوان نيز كاراته، رزمي، ژيمناســتيك، 
بدنسازي، واليبال، دو و ميداني، شنا، اسكيت، كوهنوردي، همگاني، روستايي، 

تيراندازي با كمان و فوتبال مي باشد.
شــكري در پايان از رئيس اداره تربيت بدني اســتان، امــام جمعه و فرماندار 

كبودراهنگ كه نگاه ويژه اي به ورزش شهرستان دارند تقدير و تشكر كرد.

ورزشي موجود شهرستان  تعداد اماكن 
رئيــس اداره ورزش و جوانان در ادامه به تعداد اماكن موجود شهرســتان نيز 
اشاره كرد و افزود: تعداد 13 مكان سرپوشيده و يك استخر وجود دارد كه در 
بخش مركزي شهري مجموعه ورزشي انقالب و سوباقچي، 1500 نفر واليت، 
مجتمع ورزشــي بانوان (فاز اول) خانه پينگ پنگ، زورخانه شــهيد نصيري و 
مجموعه ورزشــي شهيد شعاعي، خوابگاه ورزشكاران و استخر سرپوشيده ، در 
بخش مركزي روســتايي ســالن غدير قباق تپه، امام علي(ع) كوريجان، شهدا 
داق داق اباد، شــيخ بابايي ويان در بخش گل تپه، سالن شهيدان نقدي و سالن 
شهداي گل تپه، بخش شيرين سو سالن امام علي(ع) مي باشد و تعداد كل فضاي 
رو باز شهرســتان شــامل زمين چمن شهيد شــعاعي در شهر كبودراهنگ و 
11 طرح ضربتي روســتايي و بيش از 50 زمين ورزشي خاكي در روستاهاي 
شهرستان و تعداد خانه هاي ورزشي روستايي كه تجهيز شده اند شامل بخش 
گل تپه 6 خانه ورزشي، بخش شيرين سو 4 خانه ورزشي، بخش مركزي نيز 3 

خانه ورزشي مي باشد.

فجر دردهه  كبوداهنگ  جوانان  و  ورزش  فرهنگى  برنامه  اجراي 22 
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بهمن 97

در اجراي نيت واقف خيرانديش 

زده شد زمين  كلنگ مجتمع تجاري مسكوني امام صادق(ع) 

 مجتمع تجاري مسكوني امام صادق(ع) به اجراي نيت واقف توسط اداره 
اوقاف و امور خيريه شهرستان كبودراهنگ در دهه فجر امسال كلنگ زني شد.

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب اظهار 
داشــت: اين مجتمع تجاري مســكوني در 2 طبقه به متراژ حدود 200 متر و 
با اعتباري بالغ بر 500 ميليون تومان ســاخته مي وشد و در دهه فجر امسال 

كلنگ  آن به زمين زده شد.
احمــد زارعي در ادامه به ديگــر برنامه هاي اوقاف و امور خيريه شهرســتان 
كبودراهنگ اشــاره كرد و افزود: در 4 روستا شامل احمدآباد، ازون دره، شاوه و 
نوآباد در ايام دهه فجر ويزيت رايگان و داروي رايگان خواهيم داشــت، اهداء 
سبد كاال به 100 نفر از ايتام به مبلغ يك ميليون ريال تهيه دارو به حدود 100 
نفر به مبلغ 12 ميليون تومان، كمك به 20 خانوار نيازمند روستاي طاسران به 
مبلغ 2 ميليون تومان به هر خانوار صد هزار تومان، برگزاري جشــن دهه فجر 
با همكاري مدرسه سعيد، سخنراني در امامزاده ذوالفقار توسط سخنران مطرح 
و مجرب، برگزاري مراسم فجر فاطمي در امامزاده جعفر گل تپه، اعزام 4 مبلغ 
به روســتاي عبدالمومن، قطار قويي، سوباشي و جزوان، برگزاري نشست هاي 
انقالبي در امامزاده هاي شــاخص، تجهيز 2 مدارس شهري با مبلغ 10 ميليون 

تومان، از مهمترين برنامه هاي دهه فجر امسال بود.
وي در ادامــه به ديگــر فعاليت هــاي اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان 

كبودراهنگ اشاره كرد اين فعاليت ها شامل:
گازكشي امامزاده راهب با اعتبار 130 ميليون تومان كه شامل يكصد ميليون 
تومان و هزينه كرد و 30 ميليون تومان هزينه گازكشي داخل امامزاده با كمك 

هيأت امنا و اهالي روستا و اداره گاز 
ديواركشــي محوطه امامــزاده راهب با همكاري جهاد ســازندگي و نيروهاي 

بسيجي كه از تهران در شهرستان حضور داشتند.
 ديواركشي امامزاده جعفر گل تپه 

 انتقــال برق 3 فاز به امامزاده عبداله روســتاي چارلــو با هزينه حدود يك 
ميليون تومان، محوطه ســازي امامزاده قاسم وصله، نصب گل دسته امامزاده 

چارلو 
 حفظ قرآن كريم 

 ثبت نام 800 نفر از قرآن دوستان هر ساله 
 برگزاري دوره حفظ قرآن با حضور مربيان آموزش ديده در دوره تربيت معلم 

اوقاف در كبودراهنگ و 5 روستا موقوفه
 بازديــد از دوره ها، مطابق با آخرين بازديد از ســال جاري 15 نفر از بانوان 

شهرستان موفق به 10 جز قرآن مجيد شده اند.
 پرداخت حق الزحمه مربيان 

 اهداء جوايز در طي دوره آموزشي به حافظين 
 طرح آرامش   بهارى در بقاع متبركه 

 برپايي مراسم هاي متنوع فرهنگي و مذهبي در ايام عيد و خدمات رساني به 
زائران و مسافران نوروزي در امامزاده زيد عليصدر 

 خدمات رســاني به مســافران و زائران در ايام نوروز و حضور مبلغين در اين 
اماكن و اسكان مسافران 

 برپايي مراســم شــادي و مذهبي و... كودكان و نوجوانان در اماكن مدنظر 
خصوصاً امامزاده زيد عليصدر 

 طرح نشاط معنوي كه در ايام تابستان در بقاي متبركه برگزار شد
 طرح ضيافت الهي در ماه رمضان برپا شد.

 طرح بصيرت عاشورايي 

 برپايي مراسمي براي حضرت سيدالشهدا از عوايد موقوفات در بقاي متبركه 
و امامزاده راهب با حضور هزار نفر از عزاداران حسيني و مداحي و سخنراني 

برپايي موكب اربعين حسيني 
 موكب در مسجد روعان و با كمك مردم روستا در مسر رفت به مدت 8 روز 

با توزيع حدود 2 هزار غذاي گرم و هزار ميان وعده برپا شد.
 برپايي موكب به جايگاه پرديس غرب در زمان برگشت زائران از كربالي معال 

ديگر فعاليت ها اوقاف و امور خيريه 
 توزيع سبد كاال و بسته هاي حمايتي بين اقشار نيازمند در طي سال 

 سركشي و بازديد از مراكز و مدارس موقوفه 
 برگزاري جلسات با مسئولين اجرايي شهرستان و ارائه گزارش 

 حضور و سخنراني در نماز جمعه 
 بازديد و غبارروبي بقاع متبركه شهرستان 

 برپايي مراســمات مذهبي و روضه خواني و دعوت از مداحان شهرســتاني، 
استاني و كشوري 

 برگزاري همايش ياوران وقف با حضور خيرين و تجليل از آنها 
 بر پايي محفل انسي با قرآن و برگزاري مسابقات و اهداي جوايز 

 اعزام پزشك، سخنران و شركت در امور فرهنگي و اجتماعي شهرستان 
 اجراي نيات واقف به صورت ويژه

 برگزاري جلسات اخالق با حضور امام جمعه كبودراهنگ
زارعي در ادامه گفت: مهمترين موقوفات شامل موقوفات اميرنظام مي باشد كه 
براي درمان بيماراني، كمك به مستندان از حيث خوراك و پوشاك، كمك به 
ايتام و احداث دارااليتام، روضه امام حســين(ع)، كمك به مدارس و روستاهاي 

موقوفه، احداث حمام براي فقرا، 
 كمك به مســاجد هزينه مي شود و موقوفه حاج محمدعلي حدادي كه اين 
موقوفه شــامل حدود 100 هكتار اراضي در روستاي طاسران با تمام ادوات و 
تجهيزات مانند چاه آب مي باشد كه وقف امور خيريه در همان روستا شده است 
و نيات واقف نيز شــامل، جهيزيه، افطاري، روضه خواني، كمك به نيازمندان، 
مدرســه و دانش آموزان بي سرپرست است و طي ســال هاي 96 تا 97 حدود 
415 ميليون تومان در خصوص موقوفه امير نظام و 60 ميليون تومان موقوفه 

حدادي هزينه شده است.
 وي در پايــان به ديگر موقوفات نيز اشــاره كرد و افــزود: يك واحد منزل 
مســكوني با نيت واگذاري به نيازمنداني كه قادر به اجاره كردن منزل نيستند 
و يك فقره زمين 2 هكتار در روســتاي آق بالغ با نيات مسجد و روضه خواني 
اشــاره كرد كه شامل موقوفات منفعتي و درآمد مي باشد و در سال 96 حدود 
12 موقوفه جديد در شهرســتان داشتيم كه موقوفات انتفاعي هستند و براي 

مسجد و حسينه هزينه مي شود.
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 دهه فجر دهه وحدت آفريني اميدبشــخ و انســجام امت اسالمي براي 
پيروزي از آرمان هاي امام خميني(ره) شهيدان و رهبري معظم انقالب و مقابله 

با استكبار جهاني است.
رئيس آموزش و پرورش شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در گفت وگو 
با خبرنگار ما به برنامه هاي دهه فجر امســال اشاره كرد و افزود: اجراي مراسم 
زنگ انقالب در 201 مدرسه، اجراي هزار برنامه فرهنگي در مدارس شهرستان، 
مراســم تجديد ميثاق با آرمان هاي امام راحل، نشست هاي سياسي و گفتمان 
ديني براي دانش آموزان، همايش فجر و سالمت اجراي سرودهاي همگاني در 
مدارس، تجليل از برگزيدگان فرهنگي و دانش آموزان، نشست تخصصي تحكيم 
بنيان خانواده در انقالب، برگزاري نشســت هاي دانش آموزي در سطح مدارس 
شهرستان، برگزاري مراسم شب شعر از جمله مهمترين برنامه ها شهرستان بود.

رضا عســگري همچنين ادامه داد: برگزاري مســابقات همچنيــن ادامه داد: 
برگزاري مســابقات ورزشــي ويژه فرهنگيان و دانش آموزان، اجراي مســابقه 
كتابخواني از كتاب آينده انقالب اسالمي شهيد مطهري، غبارروبي از مزار شهدا 
و شهداي گمنام، ديدار از خانواده هاي معظم شهداي فرهنگي و دانش آموزان، 
برگزاري يادواره شــهدا فرهنگي و دانش آموزي شهرستان بر پايي نمايشگاه با 
موضوع انقالب و ايستگاه هاي فرهنگي در مدارس، برپايي نمايشگاه با موضوع 
انقالب و ايســتگاه هاي فرهنگي در مدارس، برپايي نمايشگاه از دستاوردهاي 
و دست ســازمان هاي دانش آموزان شهرستان، برپايي محفل انسي با قرآن در 
مدارس شهرســتان با حضور اوليا و مربيان مــدارس از ديگر برنامه هاي مهم 
دهه فجر آموزش و پرورش شهرستان كبودراهنگ در فجر فاطمي امسال بود.

وي در ادامه به گوشــه از اي عملكرد آموزش و پرورش شهرستان اشاره كرد و 
اظهار داشت: كسب رتبه اول استان توسط شوراي آموزش و پرورش شهرستان، 
كسب مقام سومي استان توســط دانش آموزان زورخانه اي، راه يابي به مرحله 
اشــتهار توسط مدارس فني شهيد ســادلجي و نرجس خاتون، راهيابي مقاله 
5 يكي از دانش آموزان به اجالس سراســري نماز، كسب رتبه نخست در اقدام 

پژوهي در مرحله استاني، كسب رتبه سوم استاني در رشته صحيفه سجاديه، 
كســب رتبه چهارم كشوري در رشــته احكام، كسب رتبه چهارم كشوري در 
رشــته انشاء نوييسي كســب 43 رتبه برتر انفرادي استاني در مسابقات قرآن 
عترت و نمازف كســب رتبه اول اســتان در مسابقات قرآن عترت و نماز براي 
دانش آمــوزان دختر در مجموع، كســب 14 رتبه تيمي اســتاني در هنرهاي 
نمايشــي صحنه اي، نقالي  خواني و سرود، كســب 39 رتبه انفرادي استان در 
مسابقات فرهنگي و هنري، كسب رتبه اول نمايشنامه نويسي در استان، كسب 
رتبه سوم در زمينه جذب كتابخواني از مهمترين فعاليت هاي آموزش و پرورش 

مي باشد.

عســگري همچنين خاطرنشان كرد: كسب رتبه برتر كشــوري در مسابقات 
كتابخوانــي، راهيابي 8 اثر تيمي در زمينه ســرود و آثار نمايشــي به مرحله 
كشوري، كســب رتبه ششمي كشــور در زمينه نقالي خواني، راهيابي 10 اثر 
انفرادي در زمينه هنرهاي دســتي و تجسمي به مسابقات كشوري، كسب 6 
رتبه برتر اســتاني در مسابقات و جشــنواره هاي گروه هاي آموزشي متوسط، 
كســب دو رتبه كشــوري در آزمون عملكرد مطالعات اجتماعي، كســب 12 
رتبه برتر استاني در مسابقات تحليل محتواي الكترونيكي، كسب 5 رتبه برتر 
استاني در مسابقات جابرابن حيان، كسب يك رتبه برتر كشوري در جشنواره 
اثر انديشيده كســب 50 رتبه برتر استاني در مسابقات ورزشي دانش اموزان و 
فرهنگيان، از ديگر فعاليت ها و موفقيت  ما دانش آموزان و فرهنگيان شهرستان 

كبودراهنگ مي باشد.
وي بيان داشــت: كســب 11 رتبه ملي و كشــوري در جشنواره هاي مختلف 
خوارزمــي، نانو، جابرابن حيان، جشــنواره آب و... توســط پژوهش ســراي 
دانش آموزان،  كســب رتبه برتر استاني در جشنواره خيرين مدرسه ساز نيز از 

ديگر افتخارات آموزش و پرورش شهرستان كبودراهنگ است.
عســگري افزود: بحث پياده شدن سند تحول بنيادين كه به عنوان نقشه راه و 
اسناد باالدستي كه در تمامي ســطوح آموزش و پرورش در حال اجرا شده و 
در برنامه ششــم گنجانده شده و رتبه بندي معلمان، پياده شدن زير نظام هاي 
شــش گانه، مديريت و نيروي اســتاني و منابع مالي و تخصيص بودجه، نظام 
پژوهش ارزشــيابي، درس ملي، مديريت و راهبردي نيــز از ديگر برنامه هاي 

مهم بوده است.
اين مقام مســئول افزود: مهمترين پروژه هاي در دســت اقدام نيز كلنگ زني 
مدرسه نه كالسهى روستاى بابان سشروع مدرسه 9 كالسه پنجم آبان، مدرسه 
4 كالسه روستاي شاوه در حال ساخت اختصاص 500 ميليون تومان از بانك 
ملي براي احداث مدرســه ســميه به صورت خيري مي باشد و در حال حاضر 
تمامي مدارس شهرستان هم به سيستم گرمايشي استاندارد مجهز شده است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: حدود 800 نفر رتبه هاي زير 3 هزار نفر در كنكور 
سراســري داشتيم و 25 نفر نيز به مسابقات و المپيادها راه يافته اند همچنين 

تعداد سالن ورزشي 8 سالن مي باشد.
عســگري در پايان از تمامي اولياء و دانش آموزان، معلمان و مديران، كاركنان 
آموزش و پرورش فرماندار، امام جمعــه، نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در 
مجلس شوراي اسالمي و ديگر مسئوالن كه ياريگر آموزش و پرورش شهرستان 

كبودراهنگ بودند تقدير و تشكر كرد.

فجر دهه  در  كبودراهنگ   پرورش  و  آموزش  فرهنگي  برنامه  هزار  اجراي 
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 400 كاراته كار كبودراهنگي اين شهرســتان را به قطب ورزشي كاراته 
تبديل كرده است و در مسابقات مختلف خوش درخشيدند.

رئيس هيأت كاراته شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب اظهار داشــت: 
مســابقه ورزش كاراته در شهرستان حدود 30 سال مي باشد و از سال 81 به 
صورت جدي اســتارت آن با همكاري اســتاد داودي زده شد و در حال حاضر 

400 كاراته كار خانم و آقا در سطح شهرستان فعاليت مي كنند.
اله كرم شــهگل افزود: با توجه به اينكه بيش از 80 درصد جمعيت شهرستان 
كبودراهنگ روســتايي است تصميم گرفتيم كه كاراته را در روستاها نيز فعال 
كنيم و در حال حاضر در روســتاهاي قباق تپه، طاسران، دستجرد و خان آباد، 
داق داق آباد ويان باشــگاه كاراته داريم همچنين در شهر كبودراهنگ و پايگاه 

نوژه نيز باشگاه كاراته فعال است.
وي در ادامه خاطرنشــان كرد: با توجه به اينكه پتانسيل هاي بسيار خوبي در 
اين رشــته ورزشي در شهرستان كبودراهنگ است يك سالن اختصاصي براي 
كاراته در نظر گرفته شده به نام خانه كاراته كه در 17 بهمن امسال افتتاح شد.
شهگل همچنين افزود: بعد از اينكه كاراته كبودراهنگ را شروع كرديم از سال 
88 كه به ثمر نشســت اولين دعوت شــده به اردوي تيم ملي از كاراته كاران 
كبودراهنگي به نام ناصر ســلطاني بود و در سال 88 اولين مدال هاي انتخابي 
تيم هاي توســط بهنام نجفي و مهدي حاتميان از كبورداهنگ كسب شد و در 
ســال 93 اولين ملي پوش تاريخ استان همدان نيز توسط مهدي شهگل بود 
كه توانســت به عضويت تيم ملي در بيايد و در ســال 96 اولين مدال طالي 
مسابقات آسيايي را در تاريخ كاراته استان همدان توسط عرفان داودي كسب 
شــد و مي توانست در سال 96 در مدال طالي آسيايي را در مسابقات آسيايي 

ژاپن كسب كند.
وي بيان داشــت: با توجه به اينكه اســتان همدان نماينــده اي در ليگ هاي 
كشوري نداشت امسال تصميم گرفتيم در ليگ هاي كشوري به نام شهرستان 
كبودراهنگ شــركت كنيم و در سال 97 توانســتيم 4 تيم در ليگ كشوري 
داشته باشيم كه دو تيم در بخش آقايان در دو تيم در بخش بانوان داشتيم و 
ما توانستيم در مسابقات المپياد استعدادهاي برتر 3 مدال كسب كنيم كه هر 
3 از كاراتــه كاران كبودراهنگي به نام هاي يلدا بيرانوند، مائده زارعي در بخش 
بانوان و عليرضا شهگل نيز در بخش آقايان توانستند مدال برنز را كسب كنند.

رئيس هيأت كاراته شهرستان كبودراهنگ ادامه داد: براي استعداديابي نيز ما 
سالي دو بار استعدادها را براي حضور در تيم هاي استاني و كشوري شناسايي و 
انتخاب كنيم و امسال در 19 بهمن مسابقات بين المللي كشوري داريم همين 
مسابقات آســيايي مالزي نيز سال آينده در ارديبهشت ماه برگزار مي شود كه 

كاراته كاران كبودراهنگي خود را براي اين مسابقات آماده مي كنند.
وي در ادامه به مهمترين فعاليت هاي بانوان در سال 97 اشاره كرد و افزود:

 قهرماني كشور مسابقات سبك شــيتوريو ايران (مازندران) 9 مدال طال، 3 
مدال نقره، 8 برنز

 شركت در مسابقات قهرماني كشور المپياد (بسيج نخبكان كشور در تبريز) 
يك مدال طال، يك مدال برنز و مقام دومي تيمي 

 مسابقات قهرماني كشور سبك شوتوكان (wskf) (البرز) 3 مدال طال 
 شركت در مسابقات ليگ كشوري در دو دسته 

 دسته آينده سازان نتيجه از 32 تيم در 8 تيم برتر كشور 
 دسته برتر از 25 تيم، 8 تيم برتر كشور 

 شــركت در مسابقات بين المللي كاپ ايران زمين (تهران، مقام كلي تيم: 9 
مدال طال، يك مدال نقره، 2 مدال برنز 

 شــركت در مسابقات كاراته وان كشــوري در (5 دوره)، 4 مدال برنز توسط 
يك بازيكن 

 شركت در مسابقات المپياد نخبگان كشوري سنندجس2 مدال برنز را كسب 
كردند.

شــهگل همچنين خاطرنشان كرد: اســتعدادهاي بســيار خوب و بااليي در 
زمينه ها ورزش شهرستان كبودراهنگ نهفته است كه با حمايت هاي مسئوليان 
مي توانند در ســطح جهان بدرخشــند و عناوين قهرماني را كسب كنند و در 
بخــش بانوان نيز ورزش كاراته يكي از موفق ترين رشــته ها با مربيگري خانم 
فائزه تركمان مي باشد و كاراته شهرستان كبودراهنگ با توجه به استعدادهايي 

كه دارد در سطح غرب كشور جز كاراته كاران برتر مي باشد.
وي ضمن تقدير و تشكر از مســئوالن شهرستان و استان كه از ورزش كاراته 
حمايت كردند افزود: اميدواريم مســئوالن با حمايت بيشتر در رشد و ارتقاي 
رشــته كاراته گام هاي موثري بردارنــد تا كاراتــه كاران كبودراهنگي بتوانند 

افتخارات و موفقيت هاي بيشتري را كسب كنند.

ناصر ســلطاني يكي از مربيان ورزش كاراته شهرستان كبودراهنگ نيز گفت: 
در باشــگاه روســتاي ويان خان آباد، كبودراهنگ و طاســران در رده ســني 
خردســاالن، نونهاالن و نوجوانان كاراته كاران آموزش مي بينند و خوشبختانه 
اســتقبال خوبي از اين رشته ورزشــي در شهرستان كبودراهنگ شده است و 
كاراته كاران كبودراهنگي جاز حمايت استاد شهگل و استاد داودي و در بخش 
بانوان با زحمات خانم تركمان توانسته اند از حائز مقام هاي جهاني، بين المللي 
و آسيايي، كشوري، استاني و شهرســتاني شوند و زبانزد خاص و عام شوند و 

خوش بدرخشند.
وي در ادامه افزود: مسئوالن بايد رشته هايي كه به صورت حرفه اي كار مي كنند 
اهميت بيشتري بدهند ولي متأسفانه چنين نيست و اين رشته ها را هم تراز با 

ديگر رشته هاي ورزشي قياس مي كنند.
ســلطاني افزود: مهمترين مشــكل كاراته شهرســتان نبود اسپانسر است كه 

اميدواريم با حمايت خيرين و مسئوالن اين مشكل نيز مرتبع شود.

كشور غرب  كاراته  قطب  كبودراهنگ  شهرستان 
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 روزهاي پيروزي انقالب اسالمي روزهايي ماندگار و فراموش نشدن 
در تاريخ ملت بزرگ ما است، انقالبي كه رساترين فرياد تاريخ يعني امام 

امت آن را رهبري كرد و به سرانجام رساند.
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي شهرســتان كبودراهنگ با 
بيــان اين مطلــب افزود: 43 كانــون فرهنگي، هنري مســاجد در 
شهرســتان وجود دارد كه 8 كانون شــهري و 35 كانون روستايي 
مي باشد و در چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي كانون هاي 
فرهنگــي هنري مســاجد و در ايام فجر فاطمي برنامه هاي بســيار 
متنوعــي داشــتند كه از جملــه مهمترين آنها برگزاري مســابقات 
قرآني در دهه فجر، پويش حفظ ســوره مبارك فجر، محفل انســي 
با قــرآن كريم با رويكرد ســوادآموزي قرآني تربيتــي با محوريت 
ســوره فجر، قرائت دسته جمعي ســوره فجر در سراسر شهرستان 
بعد از نماز مغرب و عشــاء برگزاري جشن پيروزي انقالب با حضور 
فعــاالن قرآني و بســيج و برنامه هايي كه توســط برگزاري جشــن 
پيروزي انقالب بــا حضور فعاالن قرآني و بســيج و برنامه هايي كه 
توســط هيأت امناي مســاجد برگزار مي شــود از جملــه برگزاري 
يادواره شــهدا، ســخنراني ســبك زندگي خانوادگي و آسيب هاي 
اجتماعي با هماهنگي كانون هاي فرهنگي هنري مســاجد، بســيج، 

ســازمان تبليغات و اداره اوقاف مي باشد.
قره باغــي افزود: در طول ســال برنامه هاي 
مختلفي در كانون ها اجرا مي شــود از جمله 
در بحث اوقــات فراغت كه در اين كانون ها 
اعضا به ثبت رسيدند و فعاليت خود را طبق 
گزارشــي كه در آن سايت قرار مي دهند در 
كل كشــور رويت مي شود و بيش از 3 هزار 

نفر در اين كانون ها عضو هستند.

انجمن هاي ادبي 

وي افــزود: در شهرســتان كبودراهنــگ 2 انجمن ادبــي به ثبت 
رســيده كه اين انجمن ها شــامل انجمن ادبي بحري كه از ســال 
1371 شــروع به فعاليت كرده است و انجمن ادبي سروش روستاي 
قباق تپه كه از ســال 1375 فعاليت خود را آغاز كرده اســت و اين 
شــاعران در جشــنواره هاي كشوري، اســتاني و شهرستاني شركت 
مي كنند و در حال حاضر در جشــنواره شــعر فجــر فاطمي كه در 
شهرســتان بهار برگزار شــد يكي از شــاعران به نام عليرضا افشار 
حافظ رتبه اســتاني شــد همچنين 20 نفر از شــاعران شهرستان 
با 57 اثر 28 بهمن امســال در جشــنواره شــعري كه در اسدآباد 
برگزار مي شوند شــركت مي كنند و اعضا انجمن در بحث رسيدگي 

هســتند  فعال  كتاب 
به  نيز  كتاب هايــي  و 
و  رســانده اند  چــاپ 
سه شــنبه ها  هفته  هر 
ادبــي  انجمن هــاي 
و  شــعر  بحــث  در 
فعالــت  داســتانك 
عموم  كــه  هســتند 
نمي تواننــد  مــردم 

شــركت كننــد و از آن 
كنند. استفاده 

جام باشگاه هاي كتاب و 
كتابخواني 

فرهنــگ  اداره  رئيــس 
خصــوص  در  ارشــاد  و 
كتاب  باشــگاه هاي  جام 
در  گفت:  كتابخوانــي  و 
بحث ارتقاء فرهنگ عمومي كودكان و نوجوانان، اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اداره كتابخانه ها، 
بهزيســتي و... شــروع به فعاليت كردند و در ترويــج فرهنگ كتاب و 
كتابخواني فعال هســتند و اين باشــگاه در كبودراهنگ، شيرين سو و 

در روستاي ايده لو ويان مي باشند.

دوستداران كتاب روستا و عشاير 
قره باغي در ادامه به دوســتداران كتاب روســتا و عشاير نيز اشاره 

كرد و افزود: اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي شهرستان كبودراهنگ 
6 اثر به بخش روســتا و  بــا هماهنگــي كتابخانه هاي شهرســتان 
عشــاير كشــور ارســال كرد كه از بين يك هزار و 406 روســتاي 
شــركت كننده از سراســر كشــور در پنجمين جشــنواره روستا و 
عشاير دوســتدار كتاب ايران 59 روستاي و منطقه عشايري از 21 
استان كشــور انتخاب شدند و از شهرستان كبودراهنگ 4 كتابخانه 
از جمله كتابخانه روســتاي قباق تپــه، خان آباد، ويان و اميرآباد از 
59 كتابخانه برتر كشــور براي كســب 10 كتابخانه نمونه كشوري 

هستند. رقابت  حال  در 
وي خاطرنشــان كــرد: از 22 بهمــن لغايت 26 بهمــن در مجتمع 
فرهنگي و ســراي جوان جنگ شــادي برگزار مي شــود و نمايشگاه 
دســتاوردهاي انقالب كه مصوبه نكوداشــت دهه فجر شهرستان بود 
نيز به ميزباني اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي كه از 15 اداره شركت 
كردنــد برپا مي باشــد و همه روزه صبح ها از ســاعت 8 الي 14 براي 

بازديد عموم آزاد است.

انجمن نمايش 
قره باغــي در خصــوص انجمن نمايــش اين شهرســتان نيز اظهار 
داشــت: هنرمنــدان انجمــن نمايشــگاه در بحث انقــالب نمايش 
گل زخــم را درباره شــهدا گمنام داشــتند همچنين نمايشــي پلي 
از جنس شيشــه كوچــك نمايش اجتماعي بود و بعد از مســابقات 
اســتاني به جشــنواره تئاتر فجر راه پيدا كــرد و نمايش كبوتر ناز 
كه در ؟؟ امام رضا اســت در جشــنواره بين المللــي تئاتر كودك و 

داشت. فعال  حضور  نوجوان 

برگزاري كالس ها 
وي ادامه داد: در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
كبودراهنــگ كالس هايــي چــون هنرهــاي 
تجسمي شــامل نقاشي، طراحي، حجم سازي، 
سياه قلم و خوشنويسي در روزهاي چهارشنبه 
و پنج شنبه برگزار مي شود، كالس آواز كه در 
بحث مداحي و همخواني روزهاي چهارشــنبه 
مي باشــد همچنين آموزشــگاه آزاد نقاشــي 
در شــهر كبودراهنگ و پايگاه هوايي شــهيد 
نــوژه براي كودكان و نوجوانان داير اســت و در كانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوانان نيز كارگاهي نقاشــي داير مي باشد.
وي همچنين خاطرنشان كرد: يك كنسرت موسيقي براي شادي و نشاط 
مردم در شهرســتان برگزار شد و ســينما فرهنگ كبودراهنگ نيز فعال 
است فيلم هاي به روز براي مردم را اكران مي كند و اميدواريم خانواده ها 

بتوانند در كنار يكديگر از تماشاي اين برنامه لذت ببرند.
اين مقام مسئول افزود: در شهرستان كبودراهنگ 8 چاپخانه، يك كانون 
آگهي تبليغاتي و يك انتشــاراتي و يا دكه مطوبعات فعال اســت و داير 
شدن انجمن ســينماي جوانان شهرستان نويســندگان قهار كتاب ها و 
خاطرات شــهدا و اســتاداني در حوزه هنري مثل موسيقي و... از جمله 

نيازهاي شهرستان است.
قره باغي در پايان از فرماندار، امام جمعه، شهرداري و شوراي اسالمي 
شــهر، آموزش و پرورش ســازمان تبليغات اســالمي شهر، آموزش و 
پرورش ســازمان تبليغات اســالمي كانون پــرورش فكري كودكان و 
نوجوانان اداره كتابخانه ها شهرســتان دانشگاه ها و... كه همكاري هاي 
الزم را بــا اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي شهرســتان كبودراهنگ 

كرد. تقدير  داشتند 
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 صددرصد شــهرهاي كبودراهنگ، شيرين ســو و گل تپه تحت پوشش 
شبكه آب شرب سالم و بهداشتي قرار دارند.

رئيــس آب و فاضالب شــهري كبودراهنگ در گفت وگو بــا همدان پيام 
با بيــان اين مطلب گفت: بــا توجه به لــزوم بهره مندي 100 درصدي 
مردم از آب شــرب سالم و بهداشتي، شركت هاي آب و فاضالب از زمان 
تأســيس در راستاي اين مهم گام هاي اساســي برداشته است كه از آن 
جملــه مي توان به باال بردن توان توليــد آب، بهبود روش هاي تصفيه و 
گندزدايي آب نصب دســتگاه آب شــيرين كن در شهرهاي كه مورد نياز 
بوده، ايجاد تأسيسات آب رســاني جديد، اصالح شبكه هاي فرسوده و... 
نام برد كه تنها بخشــي از خدمات اين شــركت در راســتاي بهره مندي 

مي باشد. سالم  آب  از  مردم  همه 
ســيدامين شيخى زاده اظهار داشــت: بيش از 80 درصد از شهر كبودراهنگ 
نيز تاكنون تحت پوشش شــبكه فاضالب قرار گرفته است كه براي باال بردن 

شاخص هاي زيست محيطي بوده است.
همچنين وي بيان داشــت: كه مطالعه طرح فاضالب شهر كبودراهنگ از سال 
1377 انجام گرفت و از سال 1386 با آغاز اجراي شبكه فاضالب و تصفيه خانه 
آن كليد خورد كه اجراي اين طرح ضمن ايجاد اشــتغال فصلي، موقت و دائم، 
باعث باال بردن شــاخص هاي بهداشتي و زيست محيطي خواهد شد كه اميد 
است با تخصيص اعتبارات الزم به اولين شهر استان در پوشش 100 درصدي 

خدمات دفع فاضالب تبديل شويم.
رئيس شــركت آب و فاضالب شهري كبودراهنگ ضمن گراميداشت ايام ا... 
دهه فجر گفت: با عنايبت به فرا ســريدن چهلمين ســال پيروزي انقالب 
اســالمي، مردم شريف شهرستان مي بايســت در جريان دستاوردهاي 40 
ســاله نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران قرار بگيرند كه به بخشي از آن 

اشاره مي كنيم.
شيخي زاده ادامه داد: عالوه بر پوشش 100 درصدي جمعيت 3 شهرستان 
از شــبكه آب شــرب و پوشش 80 درصدي جمعيت شــهر كبودراهنگ از 
شــبكه دفع فاضالب، مطالعه طرح فاضالب شــهرهاي شيرين سو و گل تپه 
نيز به اتمام رسيده اســت كه با اجرايي شدن اين طرح مردم شهر شيرين 
ســو و گل تپه از خدمات دفع فاضالب بهره مند و شاخص هاي بهداشتي در 
اين شــهر نيز باال خواهد رفت كه اميد اســت با تخصيــص اعتبارات مورد 
نياز يا ســرمايه گذاري بخش خصوصي شاهد شــروع عمليات عمراني اين 

پروژه باشيم.
شيخي زاده همچنين اتمام عمليات حفاري چاه جديد گل تپه و شيرين سو 
را از ديگر فعاليت هاي اين شركت در راستاي بهره مندي مردم اين دو شهر 
از آب شــرب ســالم خواند و ادامه داد: شــركت آب و فاضالب با همكاري 
و پيگيري اســتان اقــدام به حفر چاه جديد براي تأمين آب اين دو شــهر 
نمــود كه با تخصيص اعتبارات مورد نياز بــه زودي وارد مدار بهره برداري 

خواهد شد.
شيخي زاده با بيان اينكه ميانگين مصرف آب در شهرستان از ميانگين كشوري 
و جهاني باالســت گفت: شهروندان با توجه به كمبود آب در منطقه و احتمال 

كاهش بارش نزوالت جوي و كاهش ســطح آب هاي زيرزميني در مصرف آب 
صرفه جويي و مديريت مصرف را رعايت كنند چرا كه آب نعمتي است كه هدر 

رفت آن هرگز قابل جبران نخواهد بود.
وي برگزاري ميز خدمت در امور با حضور مســئولين شهرســتان و فرماندار 
شهرســتان را از ديگر فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي ارتقاي خدمات به 
همشــهريان خواند و گفت: منظور تسهيل در امر خدمت رساني كاهش فاصله 
بين مســئوليت و مردم و سرعت بخشــيدن به روند رفع مشكالت مردم ميز 
خدمت در اين شــركت داير است كه شهروند به سهولت به خدمات اين امور 

دسترسي داشته باشند.

كبودراهنگ از آب شرب سالم و بهداشتي برخوردارند تمام شهرهاي 
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پيروزى انقالب اسالمى- ويژه شهرستان كبودراهنگ چهلمين سالگرد 

سرپرست روزنامه در كبودراهنگ: اكرم حميدى 09183193498  
مدير ويژه نامه فاطمه عظيمى مجذوب 09367139799

 در دهه فجر امســال 72 پروژه با اعتياري بالغ بر 
121 ميليــارد تومان توســط توزيع برق شهرســتان 

كبودراهنگ افتتاح و به بهره برداري رسيد..
مدير توزيع برق شهرستان كبودراهنگ گفت: از ابتداي 
ســال تاكنون 21 ميليارد ريال از منابع داخلي شركت 

هزينه شده است.
علي هايل همداني خاطرنشان كرد: مبلغ 3 هزار و 887 
ميليون ريال در بخش اصالح و بهينه سازي شبكه هاي 
روســتايي شــامل تعويض كابل خود نگهدار، تقويت 
شــبكه هاي مناطق روستايي، افزايش قدرت پست هاي 
توزيع و بحث ايجاد مشــتركين جديد روستايي مبلغ 
يــك هزار و 60 ميليون ريال و براي توســعه و احداث 
مناطق صنعتي و شــهري 5 هزار و 500 ميليون ريال 

هزينه شده است.
وي بيــان داشــت: بــراي تعميــرات و نگهداري 
شــبكه هاي موجــود 5 هــزار و 750 ميليون ريال 
از ابتداي سال تاكنون در ســطح شهرستان هزينه 
شــده اســت همچنين در بحث اجــراي طرح هاي 
كاهــش تلفات كــه از اهداف شــركت توزيع برق 
بوده امســال 500 ميليون ريال جذب شــده است 
و مــا يكــي از اهدافي كــه داريم ســعي مي كنيم 
برق مطمئن به مشــتركين ارائــه دهيم در همين 
راســتا اقدامات بســياري جهت بهبود شــبكه هاي 
موجود داشــتيم كه خوشــبختانه باعث شــده كه 
رونــد كاهــش مصرف نســبت به ســال هاي قبل 
داشته باشــيم و همين امر موجب شده كه جايگاه 

مناسبي در ســطح استان داشته باشيم.
هايل همداني در ادامه به ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي 
در ســطح شهرستان اشاره كرد و افزود: يك نيروگاه 7 
مگاواتي شــهداي ويان در اراضي روستاي كردآباد كه 
در حال حاضر به بهره برداري رســيده است و نيروگاه 
7 مگاواتي در بخش شيرين ســو در اراضي روســتاي 
بشيك تپه در دهه فجر امسال افتتاح مي شود و نيروگاه 
CHP مولد مقياس كوچك در شــهرك صنعتي ويان 
در حال اتمام بوده كه ســرمايه گذاري بخش خصوصي 
ايراني انجام و پيگيري مي شــود و ما آمادگي داريم كه 
با انجام مشــاوره براي متقاضيان در اين زمينه جذب 

سرمايه داشته باشيم.
وي همچنين بــه بدهي 11 ميليــارد و 418 ميليون 
توماني مردم اين شهرســتان به توزيع برق اشاره كرد 
و افزود: اگر اين مطالبات توســط مردم پرداخت شود 

مي توانيم از همين محل شــبكه هاي نوســازي كنيم 
و شــبكه جديد احداث كنيم، شــبكه روشنايي معابر 
مناســبي داشته باشيم و بســياري از اقدامات ديگر را 
براي رفاه و آسايش مردم انجام دهيم بنابراين از مردم 
تقاضــا داري تا با پرداخت به موقــع قبوض برق ما را 
در اين زمينه ياري كنند و همكاري الزم را با شــركت 

توزيع برق داشته باشند.
مدير توزيع برق كبودراهنگ در ادامه گفت: درخواست 
ديگري كه از مردم داريم اين اســت كه در ســاخت و 
ســازهايي كه انجــام مي دهند قبل از هــر گونه اقدام 
نسبت به رعايت حريم شبكه، خصوصاً شبكه هاي فشار 
متوسط كه داراي خطرات بالقوه اي است توجه وي ژه اي 

داشته باشند تا در اين زمينه دچار مشكل نشوند.
وي خاطرنشان كرد: تعداد مشتركين شهرستان 42 
هزار و 317 مشــترك مي باشــد و در حال حاضر از 
29 فيدر فشــار متوسط تغذيه مي شــود و پيك بار 
همزمان شهرســتان تاكنون 52 مگاوات اســت و در 

حال حاضر ما يك هزار و 255 كيلومتر شــبكه فشار 
متوسط و 768 كيلومتر شــبكه، فشار ضعيف داريم 
و يك هزار و 638 دستگاه پســت توزيع اختصاصي 
و عمومــي و تعداد 596 حلقه چاه براي كشــاورزان 
در سطح شهرســتان برقرار است و از 127 روستاي 
شهرســتان كبودراهنگ خوشــبختانه همه از نعمت 

برخوردارند. برق 
هايــل همداني بيان داشــت: براي حمايــت از افراد و 
اقشــار آســيب ديده با ارائه معرفي نامه و مدارك الزم 
يك انشــعاب رايگان به مددجويــان كميته امداد امام 
خميني(ره) و بهزيســتي و خانواده هاي معظم شهدا و 
ايثارگران واگذار مي كنيم و اگر كســي بخواهد در يك 
منطقه اي به صورت موقت از شــبكه برق استفاده كند 
ما اين آمادگي را داريم كه يك انشــعاب موقت واگذار 

كنيم.
وي افزود: از ابتداي ســال تاكنــون تقريباً 620 چراغ 
آرماتــوري و چراغ گازي در ســطح شهرســتان نصب 

شــده و 27 هزار و 253 دستگاه انوع مختلف چراغ در 
سطح شهرستان داريم كه با دو دستگاه باالبر به صورت 
برنامه ريزي شده در روستاها و با درخواست دهياري و 

در شهرها با درخواست مردمي انجام شده است.
برق  توزيع  شــركت  پروژه هاي  به  پايان  در  وي 
كبودراهنگ اشــاره كرد و افزود: مهمترين اين 

پروژه ها شامل:
 نيروگاه خورشيدي بشيك تپه

 نيروگاه CHP صنايع پارس راد (شــهرك صنعتي 
ويان)

 احداث روشنايي معابر بلوار امام رضا(ع)
 اصالح و بهينه ســازى پســت فوق توزيع 63 به 20 

كيلوولت قهورد 
 اصالح خط كمربندي و مســير شــركت ســياحتي 

عليصدر 
 تبديل ســيم خودنگهدار ترانس شــهرك ســادلج 

(تعديل بار پست هاي همجوار)
 اتصال دو بخش از خط 20 كيلو ولت سبز دشت

 اصالح خط 20 كيلوولت بحراني سه راهي (حاتم آباد- 
مهدي آباد)

 نصب خازن 100 و 50 كيلووات ف.م بخش مركزي 
 افزايش قدرت پســت هوايي اختصاصي به روستاي 

شاوه 
 توسعه فيور توانبخشي 

 ايجاد قــدرت مانور خط كبودراهنــگ (خيابان 30 
متري فرمانداري)

 رفع ضعف ولتاژ روستاي قباق تپه 
 تبديل سيم به كابل خودنگهدار عبور عرضي راميشان 
 جابه جايي و اصالح بهينه خط 20 ورودي روســتاي 

پرورق 
 اصالح شبكه ف.ض روستاي مهدي آباد 

 توسعه فيدر خروجي پست هوايي بلوار رجايي 
 تبديل ســيم به خودنگهدار روســتاي جين طراقيه، 

كيتو، گهين قلعه، انصار 
 تعميرات شبكه هوايي روستاي قباق تپه كرد 
 رفع حريم خط 20 كيلوولت- طراقيه بزرگ 

 برق رساني به ايستگاه گاز بخش گل تپه 
 برق رساني به چاه شرب روستاي مخور 

 تبديل سيم به كابل خودگهدار روستاي قطار آغاج 
 نيرورســاني به چاه شرب روســتاي چهار سوق و... 

مي باشد.

فجر  دهه  در  كبودراهنگ  برق  توزيع  شركت  توسط  پروژه  افتتاح 72 

براي تعميرات و نگهداري شبكه هاي موجود 5 هزار و 750 ميليون ريال از ابتداي سال 
تاكنون در سطح شهرستان هزينه شده است همچنين در بحث اجراي طرح هاي كاهش 
تلفات كه از اهداف شركت توزيع برق بوده امسال 500 ميليون ريال جذب شده است
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