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پيام تقدير و تشــكر مدير آموز ش وپرورش شهرستان اسدآباد برای حضور
فرهنگیان و دانش آموزان در راهپيمايي باشــكوه يو م ا 13 ...آبان 97
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همكاران ارجمند فرهنگي و دانشآموزان عزيز
با سالم و احترام
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق
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بيشــك بصيــرت ،آگاهــي ،تدبيــر و برنامهريــزي مديــران و معاونــان مــدارس،
معلمــان ،مربيــان و تمامــي دلســوزان نظــام مقــدس جمهــوري اســامي ســبب حضور
عاشــقانه و هوشــمندانه دانشآمــوزان عزيــز و آيندهســازان ديــار ســيد جمــال
همــگام بــا ســاير اقشــار مــردم در راهپيمايــي كمنظيــر و حماســي يــوما 13 ...آبــان
 1397گرديــد تــا در خلــق ايــن حماســه بــزرگ نمايشــگاهي از شــكوه ،عــزت و اقتدار
ملــي خلق گــردد و بــا نظــم و انضبــاط و انســجام و شــعارهاي كوبنــده استكبارســتيز
خود زينتي ديگر بر شكوه و عظمت اين حماسه سترگ افزوده شد.
حــال بــه عنــوان خــادم كوچــك شــما در دســتگاه تعليــم و تربيــت الزم دانســتم
مراتــب تشــكر و قدردانــي خــود را از حضــور تكتــك همــكاران محتــرم فرهنگــي
و دانشآمــوزان عزيــز كــه در خلــق ايــن حماســه مانــدگار ســهيم بودهانــد ،اعــام
مينمايــم.
منا ...توفيق
رحمان سجادي  -مدير آموزشوپرورش شهرستان اسدآباد
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رئیس اوقاف و خیریه شهرستان اسد اباد خبر داد

ثبت  12وقف جدید
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با 3میلیارد و 400میلیون تومان در سال 97
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رئیس اوقاف و امور خيريه اسدآباد از تجهیز برخی مراکز درمانی و بهداشتی این شهرستان از محل امور خیریه و اوقاف خبر داد.
علی قبادی در تشریح عملکرد این نهاد در اسد اباد گفت :برای ساخت ضريح مطهر امامزاده پيرسليمان(ع) مبلغ 700میلیون ريال مساعدت
شده است.
قبادی گفت :برای ساخت ضريح مطهر امامزاده هادي(ع) روستاي چنار 900میلیون ريال هزینه شده است.
به گفته وی در تعمير و مرمت نمازخانه جايگاه پمپ بنزين موقوفه بكايي  150ريال هزینه شده است.
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرســتان اســد آباد همچنین از تعمير و توسعه سرويسهاي بهداشتي جايگاه پمپ بنزين موقوفه بكايي از 2
چشمه به  12چشمه به مبلغ  600میلیون ريال
به همراه تسطيح و بهسازي جاده امامزاده عبداله از سمت گردنه به امامزاده با همكاري اداره راهوشهرسازي شهرستان اسدآباد
خبر داد.
قبادی از دیگر اقدامات انجام شــده در اوقاف شهرستان اســدآباد را ساخت يك باب مغازه به متراژ  36متر در جايگاه پمپ بنزين موقوفه
بكايي با هزینه  900میلیون ريال ،به همراه كمك و مساعدت به بيماران نيازمند صعبالعالج  560مورد یک میلیارد و  300میلیون ريال
اعالم کرد.
وی در بحث پذيرايي از زائران اربعين حسيني(ع) در ايستگاه صلواتي مسجد امام خميني(ره) گردنه اسدآباد به صورت شبانهروزي به مدت
 12روز صبحانه ،ناهار ،شام و ميانوعده به مبلغ  900میلیون ريال واعزام  57نفر ُمبلّغ از طريق سازمان اوقاف به اماكن متبركه شهرستان
در ايام سال برای تبليغ و پاسخگويي به مسائل شرعي و مشاوره خبر داد.
وی همچنین از خريد و تحويل تجهيزات پزشكي به بيمارستان فيروزآبادي به مبلغ یک میلیارد و 200میلیون ريال خبر داد.
از دیگر اقدامات اوقاف تویسرکان ،اهداي  300بسته لوازمالتحرير به دانشآموزان شهرستان به مبلغ240میلیون ريال ،ثبت  12مورد وقف
جديد با نيات مذهبي ،اجتماعي و فرهنگي در شهرستان با اعتبار 3میلیارد و400میلیون ريال و پيگيري و جذب اعتبار دولتي برای اماكن
متبركه شهرستان به مبلغ یک میلیارد و 500میلیون ريال ،اجراي مراسم روضهخواني در دهه اول محرم در مسجد صاحبالزمان(عج) به
مبلغ یکصد و ده میلیون ريال ،اهداي  300بسته مواد غذايي به افراد نيازمند شهرستان 300میلیون ريال،اخذ سند مالكيت اماكن متبركه
و موقوفات شهرستان  36نفر را می توان عنوان کرد.

ويژه اسدآباد-آبانماه 1397
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3

ya
m
.co

شهردار اسد آباد خبر داد:

تكميل يادمان شــهداي گمنام
با اعتبار  600ميليون ريال

شهردار اسد آباد از تکمیل یادمان شهدای گمنام در این شهر با اعتباری بالغ بر 600میلیون ریال ،خبر داد.
کاظم سعیدی با بیان اینکه طراحي ميدان شهرك فرهنگيان با اعتبار 350میلیون ریال انجام شده است ،به تشریح
عملکرد خدمات این شهرداری در بخش های عمرانی و فضای سبز پرداخت.

فعاليتهاي عمراني انجام شده  7ماهه اول سال 1397

عملکرد 4ماهه فضای سبز

-1
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فعاليتهاي انجام شده واحد فضاي سبز طي  4ماهه اول سال 1397
-1

كاشت  500اصله نهال زبانگنجشك و توت در بلوارها و پاركها

-2

بيلزني تمامي باغچههاي گل موجود در فضاي سبز

-3

كاشت  7هزار و  500بوت گل فصلي جعفري و تاج خروس

-4

ايجاد تشتك پاي درختان بلوار  22بهمن ،بلوار شهيد رضاييان ،بلوار شهيد قهاري ،پارك
آزادگان ،بلوار سيد جمالالدين به منظور آبياري بهتر درختان

-2

طراحي و اجراي فونداسيون سرويس بهداشتي در پارك حاشيهاي در شهرك يادگار امام و
اعتبار  850/000/000ريال
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تكميل يادمان شهداي گمنام با اعتبار  600/000/000ميليون ريال

طراحي نماي حمام نيلوفر با اعتبار  400/000/000ميليون ريال

-5

تكميل جدارهسازي و پوشش كانال ارشاد با اعتبار  900/000/000ميليون ريال

-6

تكميل و اصالح كانال محمودبيگي با اعتبار  250/000/000ميليون ريال

-7

تكميل و اصالح كانال عرضي شهيد قهاري با اعتبار  200/000/000ميليون ريال

 -7جداسازي آب فضاي سبز ميدان آزادگان و كچليهاي اطراف و همچنين انتقال آب غيرشرب
با لولهگذاري به بلوارهاي شهدا و بهشت زهرا

-8

احداث و ساماندهي جاده در كنار جاده سالمت از بلوار شهيد رضاييان با اعتبار 500/000/000
ميليون ريال

ايجاد جوي آب و چاله پاي درختان بهشت زهرا و علفزني و ساماندهي محوطه اطراف قبور

-9

موزاييك فرش پيادهرو خيابان امام 15 ،خرداد ،ميدان دانشگاه و معابر سطح شهر به مقدار
 3500مترمربع با اعتبار  500/000/000ريال

 -5هرس ترونها و شمشادهاي موجود در پاركها ،بلوارها ،ميادين و كچليهاي موجود در شهر
-6

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

-11

به كارگيري  6دستگاه تانكر جهت آبياري پاركها ،بلوارها ،ميادين و كچليهاي موجود در
شهر

-12

آبياري فضاهاي سبز سطح شهر به طور كامل با آب غيرشرب و عدم استفاده از آب شرب
شهر در آبياري پاركها

-14

تعمير بيش از  15مورد تركيدگي لوله و اتصاالت شبكه انتقال آب به منبع و پاركها

-15

نصب  6ست بازي كودكان در سطح پاركهاي شهر

-16

آماده نمودن باغچههاي موجود در سطح پاركها و بلوارها جهت كشت گل پاييزه

 -17زيرسازي قسمتهايي از فضاي سبز كه به دليل گذشت زمان چمنهاي آنها فرسوده و كهنه
شده جهت لكهگيري و كاشت چمن
-18

خريد بالغ بر  150مترمربع كفپوش جهت نصب در محوطه بازي كودكان به منطور باال بردن
ايمني بيشتر
سالمي ـ مسئول فضاي سبز

 -11لكهگيري آسفالت معابر شهر خيابان امام ،خيابان رفسنجاني ،بلوار شهيد قهاري ،بلوار شهيد
رضاييان ،چهارباغ جهاد ،محله محمودبيگي و ...به مقدار  6000تن با اعتبار 9/500/000/000
ريال
-12

اصالح و اجراي جداول سنگي در بلوار شهيد قهاري با اعتبار  1/500/000/000ريال

-13

اصالح و اجراي جداول بتني در بلوار شهيد جانبازان با اعتبار  750/000/000ريال

-14

اجراي آمادهسازي و جدولگذاري معابر به همراه لكهگيري جداول موجود به متراژ  1500متر
طول و اعتبار  1/500/000/000ريال

-15

تهيه و اجراي سرعتكاه در بلوارهاي ورودي و خرجي شهر و خيابانهاي اصلي به متراژ 200
متر و اعتبار  400/000/000ريال

-16

پر كردن  15حلقه چاه فاضالب نشست كرده با مصالح مناسب

-17

رنگآميزي سرعتكاه و خطكشي خيابانهاي سطح شهر با اعتبار  900/000/000ريال

-18

نصب عالئم راهنماييورانندگي در خيابانهاي سطح شهر با اعتبار  200/000/000ريال

-19

بيسريزي خيابانها و معابر سطح شهر به مقدار  5000تن و با اعتبار  900/000/000ريال

-20

پاكسازي نخالههاي ساختماني در حواشي جادههاي ورودي و خروجي شهر به مقدار 750
سرويس
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 -13تعمير و تعويض پايههاي روشنايي واقع در پارك ملت ،پارك جنگلي و پارك شهيد رجايي به
منظور ايجاد روشنايي بهتر

 -10اجراي روكش دواليه آسفالت در ميدان آزادگان ،ميدان دانشگاه و بلوار شهيد قهاري با اعتبار
 18/000/000/000ريال
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ساماندهي محوطه نگين شهر (ايجاد چاله پاي درختان ،علفزني) و درختان حريم بلوار
مرحوم حمزهاي

am

-8

چمنزني و رفتوروب دورهاي چمنهاي موجود در فضاهاي سبز

ed

-4

طراحي ميدان در شهرك فرهنگيان با اعتبار  350/000/000ميليون ريال
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فرماندار شهرســتان اســدآباد گفت :با تشكيل جلســات متعدد با رؤساي
دستگاههاي مربوطه بخصوص انجمن صنفي كاميون داران مشكل حمل محصوالت
چغندرقند شهرستان به كارخانه قند برطرف شد.
به گزارش روابط عمومي فرماندار شهرســتان اسدآباد كريم حميدوند با بيان اينكه
آينده كشت چغندرقند شهرستان بستگي به درایت و سرعت مسئوالن در حل مشكل
حمل اين محصول دارد ،گفت :توقف حمل چغندر خسارت سنگيني به كشاورزان وارد
ميكند لذا با توجه به تأكيد دادستان استان و شهرستان به شركتهاي حملونقلی
كه با كشاورزان همكاري الزم را نداشته باشند ،برابر قانون با متخلفان با اشد مجازات
برخورد خواهد شد.
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شهردار آجین در تشریح عملکرد شهرداری
خبرداد

شــهردار آجيــن بــا اعــام اینکــه بــرای  5ملکــی كــه در اجــرای نقشــه طــرح هــادي نيــاز
به عقبنشيني داشت ،انجام شده است،
در تشــریح عملکــرد ایــن شــهرداری در 7مــاه نخســت ســال97گفت :از دیگــر اقدامــات انجــام
شــده در آجیــن را مــی تــوان اجــراي كانــال دفــع آبهــاي ســطحي بــه طــول  500متــر و
عــرض  5متــر ،زيرســازي معابــر شــهري بــه مســاحت  20هــزار مترمربــع بــه وزن  2هــزار تــن
بــه همــراه آســفالت معابــر زيرســازي شــده بــه مســاحت  20هــزار متــر و بــه وزن  2هــزار تــن
واجــرای اليروبــي قنــات قديمــي شــهر بــرای بهرهبــرداري بــه منظــور تفكيــك آب شــرب از
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کاشت هزار اصله
درخت در شهر آجین

فضــاي ســبز واجــرا و تعريــض چهــار دهانــه پــل بــوده اســت.
نبــی ا ...معصومــی همچنیــن جدولگــذاري معابــر شــهري بــه طــول  3كيلومتــر بــا هزينــه
بالــغ بــر یکصــد و پنجــاه میلیومــان را از دیگــر اقدامــات عمرانــی در شــهر آجیــن عنــوان کرد.
شــهردار آجیــن در حــوزه فعاليتهــاي فرهنگــي و ورزشــي هــم از برگــزاري همايــش بــزرگ
پيــادهروي و تجليــل از مــدالآوران ورزشــي بــه همــراه رنگآميــزي ديوارهــاي ســطح شــهر و
اســتفاده از احاديــث و كلمــات فرهنگــي و رنگآميــزي ســرعت کاههــا طبــق شــوراي ترافيــك
شهرســتان و کاشــت  1000اصلــه نهــال در معابــر ســطح شــهر آجیــن خبــر داد.

ویژه عملکر دستگاه هاي اجرايي اسدآباد

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان
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www.HamedanPayam.com

||ISNN: 2322-4665
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اسدآباد
گذرگاه غرب کشور از همدان

