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مدیر ویژه نامه:  زهرا نظري

برای حضور  باد  اسدآ آموزش وپرورش شهرستان  مدير  تشــكر  و  تقدير  پيام 
 97 بان  آ  13  ... يوم ا باشــكوه  راهپيمايي  در  دانش آموزان  و  فرهنگيان 

همكاران ارجمند فرهنگي و دانش آموزان عزیز
با سالم و احترام

من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق
ــان مــدارس،  بي شــك بصیــرت، آگاهــي، تدبیــر و برنامه ریــزي مدیــران و معاون
معلمــان، مربیــان و تمامــي دلســوزان نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي ســبب حضور 
ــال  ــید جم ــار س ــازان دی ــز و آینده س ــوزان عزی ــمندانه دانش آم ــقانه و هوش عاش
همــگام بــا ســایر اقشــار مــردم در راهپیمایــي كم نظیــر و حماســي یــوم ا... 13 آبــان 
1397 گردیــد تــا در خلــق ایــن حماســه بــزرگ نمایشــگاهي از شــكوه، عــزت و اقتدار 
ملــي خلق گــردد و بــا نظــم و انضبــاط و انســجام و شــعارهاي كوبنــده استكبارســتیز 

خود زینتي دیگر بر شكوه و عظمت این حماسه سترگ افزوده شد.
ــه عنــوان خــادم كوچــك شــما در دســتگاه تعلیــم و تربیــت الزم دانســتم  حــال ب
مراتــب تشــكر و قدردانــي خــود را از حضــور تك تــك همــكاران محتــرم فرهنگــي 
ــد، اعــالم  و دانش آمــوزان عزیــز كــه در خلــق ایــن حماســه مانــدگار ســهیم بوده ان

مي نمایــم.
من ا... توفیق

رحمان سجادي - مدیر آموزش وپرورش شهرستان اسدآباد

رئيس اوقاف و امور خيريه اسدآباد از تجهيز برخی مراکز درمانی و بهداشتی اين شهرستان از محل امور خيريه و اوقاف خبر داد.
علی قبادی در تشريح عملکرد اين نهاد در اسد اباد گفت: برای ساخت ضريح مطهر امامزاده پيرسليمان)ع( مبلغ 700ميليون ريال مساعدت 

شده است. 
قبادی گفت: برای ساخت ضريح مطهر امامزاده هادي)ع( روستاي چنار 900ميليون ريال هزينه شده است. 

به گفته وی در تعمير و مرمت نمازخانه جايگاه پمپ بنزين موقوفه بکايي 150 ريال هزينه شده است.
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرســتان اســد آباد همچنين از تعمير و توسعه سرويس هاي بهداشتي جايگاه پمپ بنزين موقوفه بکايي از 2 

چشمه به 12 چشمه به مبلغ 600 ميليون ريال
به همراه تسطيح و بهسازي جاده امامزاده عبداله از سمت گردنه به امامزاده با همکاري اداره راه وشهرسازي شهرستان اسدآباد

 خبر داد. 
قبادی از ديگر اقدامات انجام شــده در اوقاف شهرستان اســدآباد را ساخت يك باب مغازه به متراژ 36 متر در جايگاه پمپ بنزين موقوفه 
بکايي با هزينه 900 ميليون ريال، به همراه کمك و مساعدت به بيماران نيازمند صعب العالج 560 مورد يك ميليارد و 300 ميليون ريال 

اعالم کرد. 
وی در بحث پذيرايي از زائران اربعين حسيني)ع( در ايستگاه صلواتي مسجد امام خميني)ره( گردنه اسدآباد به صورت شبانه روزي به مدت 
12 روز صبحانه، ناهار، شام و ميان وعده به مبلغ 900 ميليون ريال واعزام 57 نفر ُمبلّغ از طريق سازمان اوقاف به اماکن متبرکه شهرستان 

در ايام سال برای تبليغ و پاسخگويي به مسائل شرعي و مشاوره خبر داد. 
وی همچنين از خريد و تحويل تجهيزات پزشکي به بيمارستان فيروزآبادي به مبلغ يك ميليارد و 200ميليون ريال خبر داد. 

از ديگر اقدامات اوقاف تويسرکان،  اهداي 300 بسته لوازم التحرير به دانش آموزان شهرستان به مبلغ240ميليون ريال، ثبت 12 مورد وقف 
جديد با نيات مذهبي، اجتماعي و فرهنگي در شهرستان با اعتبار 3ميليارد و400ميليون ريال و پيگيري و جذب اعتبار دولتي برای اماکن 
متبرکه شهرستان به مبلغ يك ميليارد و 500ميليون ريال، اجراي مراسم روضه خواني در دهه اول محرم در مسجد صاحب الزمان)عج( به 
مبلغ يکصد و ده ميليون ريال، اهداي 300 بسته مواد غذايي به افراد نيازمند شهرستان 300ميليون ريال،اخذ سند مالکيت اماکن متبرکه 

و موقوفات شهرستان 36 نفر را می توان عنوان کرد.

رئیس اوقاف و خیریه شهرستان اسد اباد خبر داد

وقف جديد  12 ثبت 
97 در سال  تومان  400ميليون  و  3ميليارد  با   
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ويژه اسدآباد-آبان ماه 1397 

مـروري بر عملکرد شهـرداري 

اسـدآباد در 7 ماه گذشته

عملكرد 4ماهه فضای سبز
فعالیت هاي انجام شده واحد فضاي سبز طي 4 ماهه اول سال 1397

كاشت 500 اصله نهال زبان گنجشك و توت در بلوارها و پارك ها1-

بیل زني تمامي باغچه هاي گل موجود در فضاي سبز2-

كاشت 7 هزار و 500 بوت گل فصلي جعفري و تاج خروس3-

ایجاد تشتك پاي درختان بلوار 22 بهمن، بلوار شهید رضاییان، بلوار شهید قهاري، پارك 4-
آزادگان، بلوار سید جمال الدین به منظور آبیاري بهتر درختان

هرس ترون ها و شمشادهاي موجود در پارك ها، بلوارها، میادین و كچلي هاي موجود در شهر5-

چمن زني و رفت وروب دوره اي چمن هاي موجود در فضاهاي سبز6-

جداسازي آب فضاي سبز میدان آزادگان و كچلي هاي اطراف و همچنین انتقال آب غیرشرب 7-
با لوله گذاري به بلوارهاي شهدا و بهشت زهرا

ایجاد جوي آب و چاله پاي درختان بهشت زهرا و علف زني و ساماندهي محوطه اطراف قبور8-

واگذاري حفظ و نگهداري پارك شهید باهنر، پارك آزادگان، پارك رضوان، پارك ملت و بلوار 9-
22 بهمن به بخش خصوصي

ساماندهي محوطه نگین شهر )ایجاد چاله  پاي درختان، علف زني( و درختان حریم بلوار 10-
مرحوم حمزه اي 

به كارگیري 6 دستگاه تانكر جهت آبیاري پارك ها، بلوارها، میادین و كچلي هاي موجود در 11-
شهر

آبیاري فضاهاي سبز سطح شهر به طور كامل با آب غیرشرب و عدم استفاده از آب شرب 12-
شهر در آبیاري پارك ها

تعمیر و تعویض پایه هاي روشنایي واقع در پارك ملت، پارك جنگلي و پارك شهید رجایي به 13-
منظور ایجاد روشنایي بهتر

تعمیر بیش از 15 مورد تركیدگي لوله و اتصاالت شبكه انتقال آب به منبع و پارك ها14-

نصب 6 ست بازي كودكان در سطح پارك هاي شهر15-

آماده نمودن باغچه هاي موجود در سطح پارك ها و بلوارها جهت كشت گل پاییزه16-

زیرسازي قسمت هایي از فضاي سبز كه به دلیل گذشت زمان چمن هاي آنها فرسوده و كهنه 17-
شده جهت لكه گیري و كاشت چمن

خرید بالغ بر 150 مترمربع كفپوش جهت نصب در محوطه بازي كودكان به منطور باال بردن 18-
ایمني بیشتر

سالمي ـ مسئول فضاي سبز

فعالیت هاي عمراني انجام شده 7 ماهه اول سال 1397
تكمیل یادمان شهداي گمنام با اعتبار 600/000/000 میلیون ریال1-

طراحي و اجراي فونداسیون سرویس بهداشتي در پارك حاشیه اي در شهرك یادگار امام و 2-
اعتبار 850/000/000 ریال

طراحي نماي حمام نیلوفر با اعتبار 400/000/000 میلیون ریال3-

طراحي میدان در شهرك فرهنگیان با اعتبار 350/000/000 میلیون ریال4-

تكمیل جداره سازي و پوشش كانال ارشاد با اعتبار 900/000/000 میلیون ریال5-

تكمیل و اصالح كانال محمودبیگي با اعتبار 250/000/000 میلیون ریال6-

تكمیل و اصالح كانال عرضي شهید قهاري با اعتبار 200/000/000 میلیون ریال7-

احداث و ساماندهي جاده در كنار جاده سالمت از بلوار شهید رضاییان با اعتبار 500/000/000 8-
میلیون ریال

موزاییك فرش پیاده رو خیابان امام، 15 خرداد، میدان دانشگاه و معابر سطح شهر به مقدار 9-
3500 مترمربع با اعتبار 500/000/000 ریال

اجراي روكش دوالیه آسفالت در میدان آزادگان، میدان دانشگاه و بلوار شهید قهاري با اعتبار 10-
18/000/000/000 ریال

لكه گیري آسفالت معابر شهر خیابان امام، خیابان رفسنجاني، بلوار شهید قهاري، بلوار شهید 11-
رضاییان، چهارباغ جهاد، محله محمودبیگي و... به مقدار 6000 تن با اعتبار 9/500/000/000 

ریال

اصالح و اجراي جداول سنگي در بلوار شهید قهاري با اعتبار 1/500/000/000 ریال12-

اصالح و اجراي جداول بتني در بلوار شهید جانبازان با اعتبار 750/000/000 ریال13-

اجراي آماده سازي و جدول گذاري معابر به همراه لكه گیري جداول موجود به متراژ 1500 متر 14-
طول و اعتبار 1/500/000/000 ریال

تهیه و اجراي سرعتكاه در بلوارهاي ورودي و خرجي شهر و خیابان هاي اصلي به متراژ 200 15-
متر و اعتبار 400/000/000 ریال

پر كردن 15 حلقه چاه فاضالب نشست كرده با مصالح مناسب16-

رنگ آمیزي سرعتكاه و خط كشي خیابان هاي سطح شهر با اعتبار 900/000/000 ریال17-

نصب عالئم راهنمایي ورانندگي در خیابان هاي سطح شهر با اعتبار 200/000/000 ریال18-

بیس ریزي خیابان ها و معابر سطح شهر به مقدار 5000 تن و با اعتبار 900/000/000 ریال19-

پاكسازي نخاله هاي ساختماني در حواشي جاده هاي ورودي و خروجي شهر به مقدار 750 20-
سرویس

شهردار اسد آباد خبر داد:

م  گمنا ي  شــهدا يادمان  تكميل 
يال ر ميليون   6 0 0 ر عتبا ا با 

شهردار اسد آباد از تكمیل یادمان شهدای گمنام در این شهر با اعتباری بالغ بر 600میلیون ریال، خبر داد. 
كاظم سعیدی با بیان اینكه طراحي میدان شهرك فرهنگیان با اعتبار 350میلیون ریال انجام شده است، به تشریح 

عملكرد خدمات این شهرداری در بخش های عمرانی و فضای سبز پرداخت.
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مشكل 
قند  چغندر حمل 
د  با سدآ ا ن  ا ز ر و كشا
شد رفع 

شــهردار آجیــن بــا اعــالم اینكــه بــرای 5 ملكــی كــه در اجــرای نقشــه طــرح هــادي نیــاز 
به عقب نشیني داشت، انجام شده است، 

در تشــریح عملكــرد ایــن شــهرداری در 7مــاه نخســت ســال97گفت: از دیگــر اقدامــات انجــام 
ــر و  ــول 500 مت ــه ط ــطحي ب ــاي س ــع آب  ه ــال دف ــراي كان ــوان اج ــی ت ــن را م ــده در آجی ش
عــرض 5 متــر، زیرســازي معابــر شــهري بــه مســاحت 20 هــزار مترمربــع بــه وزن 2 هــزار تــن 
بــه همــراه آســفالت معابــر زیرســازي شــده بــه مســاحت 20 هــزار متــر و بــه وزن 2 هــزار تــن 
واجــرای الیروبــي قنــات قدیمــي شــهر بــرای بهره بــرداري بــه منظــور تفكیــك آب شــرب از 

فضــاي ســبز واجــرا و تعریــض چهــار دهانــه پــل بــوده اســت.
ــه  ــا هزین ــر ب ــول 3 كیلومت ــه ط ــهري ب ــر ش ــذاري معاب ــن جدول گ ــی همچنی ــی ا... معصوم نب
بالــغ بــر یكصــد و پنجــاه میلیومــان را از دیگــر اقدامــات عمرانــی در شــهر آجیــن عنــوان كرد. 
شــهردار آجیــن در حــوزه فعالیت هــاي فرهنگــي و ورزشــي هــم از  برگــزاري همایــش بــزرگ 
پیــاده روي و تجلیــل از مــدال آوران ورزشــي بــه همــراه رنگ آمیــزي دیوارهــاي ســطح شــهر و 
اســتفاده از احادیــث و كلمــات فرهنگــي و رنگ آمیــزي ســرعت كاه هــا طبــق شــوراي ترافیــك 

شهرســتان  و كاشــت 1000 اصلــه نهــال در معابــر ســطح شــهر آجیــن خبــر داد.

شهردار آجین در تشریح عملکرد شهرداری 
خبرداد

اصله  ر  ا هز كاشت 
آجين شهر  در  درخت 

فرماندار شهرســتان اســدآباد گفت: با تشكیل جلســات متعدد با رؤساي 
دستگاه هاي مربوطه بخصوص انجمن صنفي كامیون داران مشكل حمل محصوالت 

چغندرقند شهرستان به كارخانه قند برطرف شد. 
به گزارش روابط عمومي فرماندار شهرســتان اسدآباد كریم حمیدوند با بیان اینكه 
آینده كشت چغندرقند شهرستان بستگي به درایت و سرعت مسئوالن در حل مشكل 
حمل این محصول دارد، گفت: توقف حمل چغندر خسارت سنگیني به كشاورزان وارد 
مي كند لذا با توجه به تأكید دادستان استان و شهرستان به شركت هاي حمل ونقلی 
كه با كشاورزان همكاري الزم را نداشته باشند، برابر قانون با متخلفان با اشد مجازات 

برخورد خواهد شد.
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