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ویژه شهرستان اسدآباد

افتتــاح و بهره  از   فرماندار اســدآباد 
برداری ۷2 پروژه عمرانی به مناســبت هفته 
گفت:  و  داد  خبر  شهرســتان  این  در  دولت 
در این ایام  20 پــروژه عمراني نيز با حضور 
زني  كلنگ  و شهرستاني  اســتاني  مسئولين 

شود. مي 
به گزارش ســپهرغرب، كريــم حميدوند ضمن 
گراميداشــت ياد و خاطره شــهيدان رجايی و با 
هنر و تبريک به مناســبت فرارسيدن هفته دولت 
به دولتمردان نظام جمهوری اســامی ايران، اين 
ايــام را فرصتی مغتنم برای بيان خدمات و تاش 
اســامی  مقدس جمهوری  نظام  مســئولين  های 
دانست و بيان داشــت: يکی از اهداف بلند دولت 
تدبير و اميد خدمت رســانی به مناطق محروم و 
عمران و آبادی روســتاها اســت كه بحمداهلل اين 
مهم در ســال جاری سرعت بيشتری گرفته است.

بر  نشان ساخت: عاوه  اسدآباد خاطر  فرماندار 
پيگيری اســتاندار، توســط نماينده شهرستان در 
مجلس شــورای اســامی نيز كمک های بسياری 
بــرای پروژه های ملی شهرســتان صــورت گرفته 

است.
وی  با اشــاره بــه پــروژه ملــی تعريض راه 
اســدآباد - قروه گفت: در حال حاضر اين پروژه 
دارای 10 ميليــارد تومان اعتبــار بوده و مناقصه 

انجام است. آن در حال 
اين مســئول دربــاره كنار گذر اســدآباد نيز 
تصريح كرد: پروژه كنار گذر اســدآباد با ســرعت 
خوبی در حــال انجام بوده و در تاشــيم با اخذ 
تعهــد از پيمانــکار مربوطه اين طــرح را قبل از 

فرارســيدن اربعين به اتمام برسانيم.
فرماندار اسدآباد با اشــاره به اينکه پروژه آب 
و فاضاب شــهری اين شــهر نيز با سرعت خوبی 

در حال پيشــرفت است، بيان كرد: در اين عرصه 
نيز حفاری هايی در ســطح شــهر انجام گرفته كه 

موجب نارضايتی بســيار مردم شده است.
وي خاطرنشــان كــرد: در صورتــي كــه اين 
حفاری ها انجام نشــود پــروژه آب و فاضاب نيز 
پيشــرفت نمــی  كند و اعتبار اختصــاص يافته به 

می گردد. باز  پروژه 
حميدوند همچنين درباره تســهيات اشــتغال 
روســتايی و فراگير گفت: براســاس دستورالعمل 
ندارد  زمينــه وجود  اين  در  موجــود محدوديتی 
اهالی شهرســتان در هــر زمينه كــه آمادگی  و 
ســرمايه گذاری داشــته باشــند می توانند از اين 

الزم  همکاری  بنابراين  كنند،  اســتفاده  تسهيات 
بــا آنــان در رابطه بــا تغيير كاربری و اســناد و 
وثيقــه انجــام می گيــرد و بانک ها نيــز موظفند 

اسناد روســتايی را به عنوان وثيقه قبول كنند.
اينکه رسته های  تسهيات اشتغال  بيان  با  وی 
فراگيــر و روســتايی افزايش يافتــه، عنوان كرد: 
و  روستايی  اشتغال  تســهيات  افزايش رسته های 
فراگير كار را برای جذب هر چه بيشــتر ســهميه 
تر كرده  به شهرســتان آســان  يافته  اختصــاص 
و جــذب حداكثری، اين تســهيات بــی نظير را 

كند. می  تسريع  و  تسهيل 
فرمانــدار اســدآباد بــا بيان اينکــه از ابتدای 

ســال تاكنون 181 نفر بيمه شــده جديد توسط 
تاميــن اجتماعی شهرســتان ثبت شــده اســت 
اظهار داشــت: در راستای توســعه گردشگری نيز 
روســتای هدف گردشــگری ملحمــدره و گردنه 
طرح های  اجرای  برای  مناســبی  ظرفيت  اسدآباد 
گردشــگری ســامت دارند به همين دليل ما از 
ســرمايه گذاران دارای طــرح برای اجــرا در اين 
مناطق با پرداخت تســهيات استقبال می كنيم.

وی از كلنــگ  زنی و آغــاز عمليــات اجرايی 
احــداث كارخانــه رينــگ آلومينيــوم خــودرو 
شهرســتان اســدآباد در آينده نزديک خبر داد و 
اظهار داشــت: در حال حاضر بــرای آغاز عمليات 
اجرايی اين كارخانه صنعتی 2 شــركت تشکيل  و 
يــک تيم 3 نفره نيز برای خريــد تجهيزات مورد 
نيــاز و تکنولــوژی الزم كارخانه بــه چين اعزام 
شــده اند كه با انجام شــدن كار، عمليات اجرايی 

می شود. آغاز  پروژه 
اين مســئول افــزود: كارخانه كاغذ ســنگ با 
ســرمايه گذاری 100 ميليارد تومان و ظرفيت 20 
هزار تن نيز با مشــاركت بخش دولتی و خصوصی 
در شــهرک صنعتی شهرستان احداث می شود كه 
اشــتغالزايی مستقيم اين كارخانه پس از افتتاح و 

بود. خواهد  نفر   200 برداری  بهره  
وی از افتتاح پروژه اســتخر سرپوشيده بانوان 
شهرســتان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: 
بــرای راه انــدازی ســينما در ســالن اجتماعات 
اداره فرهنگ و ارشــاد نيز از سرمايه گذار بخش 

می كنيم. حمايت  خصوصی 
فرماندار اســدآباد ابراز كرد: هر اداره ای كه در 
اندازی نمايندگی  بخش پيرسلمان نســبت به راه 
اقدام كنــد از مجموع اعتبارات ســال آينده 50 

ميليون تومان به آن اختصاص داده مي شــود.

 فرماندار اسدآباد خبر داد:  

افتتاح 72 پروژه عمرانی  در هفته دولت

شهردار آجين بيان  كرد: آسفالت معابر در 
اولویت كار شهرداری آجين قرار دارد.

مهنــدس حميد اســدي در گفتگو بــا خبرنگار 
ســپهرغرب، ضمن تبريک به مناســبت فرارسيدن 
هفته دولت به همه دولتمردان جمهوری اســامی، 

بيان كرد: 
هفتــه دولت فرصتــی مغتنم در پاسداشــت و 
گراميداشــت ياد و خاطره شهيدان واالمقام مسئول 
و كارمند اســت كه حضور در سنگر جهاد و شهادت 
در دفاع از آرمان های انقاب اســامی را به حضور 
دنيوی ترجيــح دادند و با خون ســرخ خويش در 
روزهای افتخار و حماســه، تالو روشنی از ايمان و 

عمل را به يادگار نهادند.
وی با بيان اينکه آســفالت معابر در اولويت كار 
شــهرداری آجين قــرار دارد، افزود: اميد اســت با 

دريافت قير رايگان طبــق بودجه مصوب 97 معابر 
تعيين شــده تا پايان ســال جاری آســفالت ريزي 

گردند.
شهردار آجين اليروبي كانال خيابان شهيد صياد 
شــيرازي را يکــی از اقدامات مهم اين شــهرداری 
خواند و گفت: اين پروژه با طول هزار متر، عرض 7 
متــر و عمق 3 متر با حجم عمليات خاكبرداري 21 
هزار متر مربع توسط ماشين آالت عمراني با عنايت 
به اينکه يکي از درخواســت هاي سازمان مديريت 

بحران می باشد در حال انجام است.
ايــن مقام مســئول همچنين از انجــام بيش از 
60 مورد عمليات آتش نشــاني موفق در بخش پير 
ســلمان و شهر آجين از ابتدای سال جاری تا كنون 

خبر داد.
اســدي در ادامه به اليروبي قنات كوچه شــهيد 

احمدي بهادر اشاره كرد و گفت: اين پروژه عمرانی 
با برداشــت روزانه 5 هزار ليتر جهت آبياري فضاي 
ســبز و پيگيري دريافت مجوز قانوني از امور منابع 
آب شهرســتان و استفاده بهينه آن در فضاي سبز و 
انتقال به تپه ســتران با كمک سازمان شهرداري ها 

و دهياري هاي كشور در حال انجام است.
وي همچنيــن از ســنگ چيني كانــال خيابان 
شــهيد صياد شيرازي خبر داد و بيان كرد: در حال 
حاضر ايــن پروژه به پيمانکار مجرب واگذار شــده 
و در حال انجام اســت كه اميدواريم تا پايان ســال 

جاری به اتمام برسد.
اسدی در ادامه سخنانش به رنگ آميزي و شعار 
نويســي ديوارهاي سطح شــهر آجين اشاره كرد و 
اذعان داشــت: در امر زيبا ســازي، رنگ آميزي و 
شعار نويسي ديوارهاي سطح شــهر آجين با متراژ 

بالغ بر 15 هزار متر مربع در دســتور كار قرار دارد.
شــهردار آجين با بيان اينکه زيبا سازی شهری 
مبحث بســيار گســترده ای اســت كه با توجه به 
اعتبارات محدود آنچنان كــه بايد نمی توان كارها 
را پيش برد ادامه داد: خوشبختانه با تعامل مطلوب 
شورای اسامی شهر و شهرداری همه تاش خود را 
به كار مي گيريم كه در راســتای تحقق برنامه های 

در نظر گرفته شده حركت كنيم.
اباغ نقشــه طرح هادي شــهر آجيــن، رنگ 
آميزي اسکلت ســاختمان شهرداري آجين، خريد 
لــودر كوماتســو 90، اخذ مجــوز زنداني راي باز 
بــه تعداد 2 نفــر كه كمک حال خدمات شــهري 
شــده اند، صدور پروانه ســاختماني براي 4 مورد 
از ســاختمان هاي تازه ساخت شهر آجين، تاش 
و پيگيري جهت تحويل زمين هاي بنياد مســکن 

واقع در شــهر آجين، انجــام تفاهم نامه واگذاري 
زميــن به شــهرداري توســط آقايــان آبباريکي، 
اســکندري و فغانــي، رنگ آميزي ســرعتگاه ها، 
جدول گذاري معابر شــهر از قبيل خيابان شــهيد 
كاظمــي، تعويض امــاک واقع شــده در خيابان 
رســالت و بازگشــايي معبر اصلي، كاشت 2 هزار 
اصل نهال در ســطح شهر آجين و تپه ستران، گل 
كاري ميدان و بلوار ورودي شهر آجين، زيرسازي 
معابر ســطح شــهر آجين از قبيل خيابان شــهيد 
كاظمــي، خيابان رســالت و كوچه شــورا از مهم 
تريــن اقدامات صــورت گرفته در شــهر آجين از 
ابتدای ســال جاری تا كنون بود كه اسدی به آن 

نمود. اشاره 
شــهردار آجين در پايان ضمــن تقدير از مهندس 
نيکبخت اســتاندار محترم همــدان، مهندس عراقي 

معــاون امور عمراني اســتانداري، دكتــر رنجبرزاده 
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراي اسامي، 
فرماندار محترم اسدآباد، امام جمعه، مردم قدرشناس 
اين شــهر و همه همکاران خوب شهرداري آجين  به 
دليل كمک و مساعدت در رفع مشکات  تشکر نمود.

شهردار آجين: 

آسفالت معابر اولویت كار شهرداري آجين است
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ویژه شهرستان اسدآباد

بخشدار مركزي اسدآباد اظهار داشت: دولت 
در بحث اشتغال روستایي با عزمی راسخ و اراده 

ای فوالدین تمام قد وارد ميدان شده است.
ســليمان نظري دوســت در گفتگو با خبرنگار ما، 
با گراميداشــت ياد و خاطره شــهيدان رجايی و باهنر 
و همچنيــن با تبريک هفته دولت بــه مردم و تمامي 
دولتمردان نظام جمهوري اسامی ايران اظهار داشت: 
هفتــه دولت تکريــم عزم و اراده ملت اســت و بعد از 
عنايــات خداوند و رهبری واليت فقيــه، دوام انقاب 
اسامی ايران در 40 سال گذشته مديون حمايت مردم 
بوده كه خود زمينه اقتدار ايران اسامی در دنيا را  نيز 

فراهم كرده است. 
وي با ياد آوري اين فرموده از امام خميني )ره( كه 
مردم ولی نعمت ما هستند، بيان كرد: با پيروي از اين 
جمله بايد تمام توان خود را برای خدمتگزاری به مردم 

بکار  بنديم.
بخشدار مركزي اســدآباد با اشاره به اينکه رويکرد 
بخشــداری مركزی، رويکرد خدمتگزاری و ايجاد اميد 
و عاقمندی مردم به نظام جمهوري اســامی و دولت 
است، اظهار داشت: الحمدهلل فضای حاكم در شهرستان 
به تبع از فضاي استان فضای كار، تاش و خدمتگزاری 
به مردم اســت و وحــدت و همدلی بين مســئولين 
شهرستان از جمله فرماندار محترم مهندس حميدوند، 
امام جمعه محترم حجت االســام حســيني مجد و 
دكتر رنجبرزاده نماينده تاشــگر در مجلس شــوراي 
اســامي در دوام و انسجام اين فضا نقش بسيار مهم و 
ارزشمندي دارد، در اين راستا آنچه از جلسات استاني 
دريافت مي كنيم ديدگاه اســتاندار محترم و پاكدست 
و معاونين گرانقدرشان مبني بر خدمتگزاري به مردم، 

كار، تاش و كوشش است.
نظري دوســت با بيان اينکه اقدامات مناســبی در 
سطح بخش مركزی اسدآباد در خصوص رفع مشکات 
آب شرب روستايی صورت گرفته است، گفت: با توجه 
به اينکه از مجموع 71 روســتا 80 درصد روســتاهای 
بخش مركزی تحت پوشش آبفای روستايی می باشند، 
تاش بر اين است كه ساير روستاها نيز تحت پوشش 

قرار گيرند.
وي ادامه داد: با پيگيري هاي صورت گرفته از جانب 
مردم و مســئولين شهرستان طي ماه های گذشته در 
بخش مركزی آب رســانی سيار نداشته ايم و جز يک 
يا دو مورد قطعی آب كه با پيگيری و تاش بخشداری 
و اقدامات رياست محترم آبفای روستايی بر طرف شد 

مورد ديگري گزارش نشده است.
نظری دوســت با اشــاره به اينکه افزايش و تامين 
اعتبــارات دهيــاری ها يکــی از دغدغه هــای اصلی 
بخشداری مركزی بوده اســت، گفت: طی هماهنگی 
های صورت گرفته با مسئولين ارشد استان و شهرستان 
اين موضوع توسط نماينده محترم شهرستان در مجلس 
شورای اسامی پيگيری و مقرر شد تا اعتبارات الزم از 

سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در اختيار 
دهياری ها قرار گيرد.

بخشدار مركزی اســدآباد درباره آسفالت راه های 
روستايی نيز بيان كرد: از همان ابتدای روزهای كاری 
خود در بخشــداری مركزی، بازديد های الزم از سطح 
روستاهای بخش مركزی صورت گرفت كه اكثر راه های 
روستايی بخش مركزی شهرستان آسفالت شده بودند.

وی ادامه داد: از 71 روســتای بخــش مركزی راه 
روستاهای سياه گله به سو تپه، قمشانه، قراكند، قاسم 
آباد آســفالت نشده باقی مانده اســت كه با مساعدت 
مســئولين استانی، كشــوری و پيگيری های نماينده 
محترم مردم اسدآباد در مجلس شورای اسامی مقرر 
شــد تا پايان سال 97 راه های باقی مانده نيز آسفالت 

شوند.
نظری دوست در ادامه ســخنانش از كاهش 100 
درصدی آتش ســوزی منابع طبيعی و پوشــش های 
گياهی در ســطح بخش مركزی خبــر داد و گفت: با 
برنامه ريــزی های صورت گرفتــه در خصوص حفظ 
منابع طبيعی و پوشش گياهی، بحمدهلل در سال جاری 
شــاهد كاهش 100 درصدی آتش ســوزی در سطح 

بخش مركزی بوده ايم. 
بخشدار مركزی اسدآباد افزود: به سبب اجرای طرح 
های آبخيزداری، اقدامات مناســبی توسط اداره منابع 
طبيعی در روستاهای قراكند و نعمت آباد در دهستان 
چهاردولی در حال انجام است و برای ايجاد پارک سبز 
نيز در ســطح روســتاهای بخش مركزی در دهستان 

چهاردولی اقداماتی در دستور كار است.
وی همچنين از تاش های بخشــداری مركزی به 
منظور فراهم نمودن شــرايطی جهــت ايجاد انگيزه و 
تشويق دهياران خبر داد و گفت: تا كنون چهار جلسه 
كاری و تخصصی با حضور مدير كل محترم دفتر امور 
روستايی، مديران آبفار روستايی و اداره برق به منظور 
ايجاد انگيزه و تشويق دهياران بخش مركزی تشکيل 

شده است.
نظری دوست افزود: در جلسه اخير دهياران نيز كه 
با حضور روسای ادارات شهرستان اسدآباد تشکيل شد، 
روسای ادارات انتظارات خود را از دهياران بيان نموده 
و تاش بر اين اســت كه ضمن پيگيری خواسته های 
دهياران و اســتخدام آنان و ايجاد امنيت شغلی برای 
آنان، مشکات روستاهای بخش مركزی نيز مطرح شود 
و هر كدام از روســای محترم ادارات و مديران محترم 
كل استانی دستورات الزم را برای حل مشکات صادر 

نمايند.
بخشدار مركزی اسدآباد در خصوص اجرای طرح 
هادی در سطح روســتاهای اين بخش نيز گفت: از 
مجموع 71 روســتای بخش مركزی  در57 روســتا 
طرح هادی بنياد مسکن اجرا شده است و اعتبارات 
ويژه ای جهت بهســازی و آسفالت روستاها در سال 
جاری برای برخی از روســتاهای بخش مركزی در 

نظر گرفته شده است.
وی از افتتاح پروژه های عمرانی در سطح روستاهای 
بخش مركزی در هفته دولت خبر داد و بيان كرد: 21 
پروژه عمرانی شامل جدول گذاری، زيرسازی و آسفالت 
معابر در سطح روستاهای بخش مركزی به ارزش يک 
ميليــارد و پانصد ميليون تومان در هفته دولت افتتاح 

می گردد.
اين مقام مســئول با يادآوری اين موضوع كه ادامه 
جدول گذاری و بهسازی روستاهای بخش مركزی در 
ســال جاری نيز ادامه خواهد داشت، گفت: از مجموع  
10 هزار و867 منزل مسکونی در اين بخش 26 درصد 
مساكن روســتايی مقاوم سازی شــده اند و اعتبارات 
بهسازی و آسفالت روستاها نيز از محل بودجه دهياری 
ها و همچنين از محل قير يارانه ای كه با پيگيری های 
نماينده محترم در مجلس شــورای اسامی در اختيار 

شهرستان قرار گرفته، تامين شده است.
نظری دوست در ادامه با اشاره به اينکه طرح تحول 
فرهنگی در روستا يکی از طرح هايی است كه در بخش 
مركزی در حال انجام اســت، اظهار داشت: بخشداری 
مركزی با اجرای اين طرح بدنبال كاهش آســيب های 
اجتماعی و ارتقای امور مذهبی و فرهنگی روستاهاست 
كه شيوه نامه اجرايی اين طرح به دهياران اباغ شده و 
اعتقاد براين است كه اهميت ارتقای فرهنگی و مذهبی 
روستاها بسيار باالتر از فعاليت های عمرانی است كه در 

سطح روستا انجام می شود. 
بخشدار مركزی اسدآباد از ايجاد تشکل های بانوان 
در ســطح روستاهای اين بخش خبر داد و بيان كرد: با 
توجه به اينکه 50 درصد جامعه روســتايی ما را بانوان 
تشــکيل می دهند، يکی از برنامه های بخش مركزی 
ايجاد تشکل بانوان است و مقرر شده تا دهياران بانوان 
فعال و تحصيل كرده از هر روستا را جهت ايجاد تشکل 

بانوان به بخشداری مركزی معرفی نمايند. 
وی افزود: معتقديم با ايجاد تشکل مذكور و برنامه 
ريزی دقيق در اين راســتا می تــوان در بحث ارتقای 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان، قدم های مثبتی 

برای اين قشر تاثير گذار در جامعه برداشت.
اين مقام مسئول يکی از مهم ترين محورهای فعاليت 
بخشداری مركزی اسدآباد را ارتقای درآمد های تعاونی 
دهيــاری ها و افزايش درآمد هــای دهياری های اين 
بخش دانست و اظهار داشت: از دهياران خواسته شده 
كه در اين زمينه فعال باشند، ايده های خود را مطرح 
نمايند و با تشکيل جلسات شورا و جلسات كاری بدنبال 
ارتقای درآمد تعاونی دهياری ها و افزايش درآمدهای 
دهياری ها باشند همچنين بخشداری مركزی در نظر 
دارد بــا دعوت از افراد صاحب نظر اقدامات اساســی و 

مناسبی را برای اين مهم به عمل آورد.
نظری دوســت يکی ديگر از برنامه هــا و اقدامات 
انجام شــده در بخشداری مركزی را حضور و سركشی 
مســئولين ادارات از روستاهای اين بخش اعام كرد و 

گفت: اين برنامه از ابتدای حضور اينجانب در بخشداری 

مركزی انجام شــده و بصورت هدفمند در حال انجام 
اســت، در برخی از بازديدها فرماندار و نماينده محترم 
شهرســتان به همراه مســئولين در بين مردم روستا 
حضــور پيدا می كنند و از نزديک از مشــکات مردم 

مطلع می شوند و دستورات الزم صادر می شود.
وی همچنيــن از پيگيــری های انجــام گرفته 
برای بهســازی راه های بين مزارع و اليروبی قنوات 
روســتايی خبر داد و بيان كرد: در اين راســتا برای 
17 روســتای بخش مركزی اليروبــی قنوات پيش 
بينــی و تا كنون 70 درصد آن انجام شــده اســت 
همچنين بهســازی راه های بين مزارع 10 روســتا 
در بخش مركزی نيز در دســتور كار اســت كه در 
اينجا الزم است از تاش های مديريت محترم جهاد 
كشــاورزی شهرســتان و نماينده سخت كوش ديار 
سيد جمال الدين كه در پيگيری اخذ اعتبارات برای 
امــور مذكور نهايت تاش خــود را بعمل آورده اند 

تقدير و تشکر نمايم.
بخشــدار مركزی اســدآباد در بخــش ديگری از 
ســخنانش گفت: يکی از معضات برخی از روستاهای 
بخش مركــزی وجود تير برق هــای چوبی قديمی و 
مزاحم در ســطح معابر روستاهاست كه با برنامه ريزی 
هــای صورت گرفتــه تا كنون در بيش از 20 روســتا 

اينگونه تير برق ها جمع آوری و شــبکه برق رســانی 

اصاح شده است.
وی توجه به موضوع اشــتغال پايدار روســتايی را 
يکی از مواردی كه مدام و به طور مرتب در بخشداری 
مركزی پيگيری شده است اعام كرد و بيان داشت: با 
توجه به اينکه دولت تدبير و اميد اعتبارات قابل توجه و 
با تسهيات ويژه ای را برای اين امر در نظر گرفته است، 
به تمامی دهياران بخش مركزی و اعضای شــوراهای 
اسامی روستاهای بخش مذكور اباغ و از آنان خواسته 
شده افرادی كه ايده و طرح مناسبی در اين راستا دارند 

را به بخشداری مركزی معرفی نمايند. 
بخشدار مركزی اســدآباد افزود: از آنجا كه بخشی 
از جمعيت روســتايی، تحت پوشش نهادهای حمايتی 
مانند كميته امداد می باشــند، بخشداری مركزی طی 
تشکيل جلسات با مسئولين ذيربط پيگيری های الزم 
را برای اشــتغال مدد جويان كميته امداد بعمل آورده 

است.
ايــن مقام مســئول با اشــاره به اينکــه كمک دو 
برابری سهم بيمه توســط دولت تدبير و اميد موجب 
آرامش روستائيان و عشاير شــده است، گفت: در اين 
راستا بخشــداری مركزی در تمام جلسات كاری خود 
با دهياران و شوراهای اسامی روستاهای حوزه بخش 
مركزی همواره در اين زمينه اطاع رسانی و از دهياران 

درخواست نموده است تا تمام تاش خود را بکار گيرند 

كه روستائيان و كشــاورزان عزيز از اين نوع تسهيات 
بهره مند گردند.

نظری دوســت ساماندهی ماشين آالت دهياری ها 
را يکی ديگر از برنامه های بخشداری مركزی اسدآباد 
خواند و اظهار داشــت: در ايــن خصوص اقدامات الزم 
صورت گرفته و تاش بر اين اســت كه ماشــين آالت 
دهياری ها در قالب شــركت هــای تعاونی تجميع و 

متمركز گردد.
وي گفــت: در شــرايط كنونی كه دشــمن جنگ 
اقتصادی به راه انداخته و مدام اميد و نشــاط مردم را 
نشانه گرفته است، وظيفه ماست كه با هوشياری كامل، 
وحدت، همدلی و هم افزايی در بين مردم حضور داشته 
و همگان را به ايجاد اميد و نشــاط  در جامعه تشويق 

و ترغيب نمائيم.
بخشدار مركزی اسدآباد در پايان از اعتماد مجموعه 
اســتانداري و اعم از اســتاندار محترم و پاک دســت 
جناب آقاي مهندس نيکبخت، معاونين گرانقدرشــان 
و همچنين از جناب آقاي مهندس حميدوند فرماندار 
مردمي و پر تاش شهرستان و از پيگيري هاي نماينده 
ساعي شهرســتان جناب آقاي دكتر رنجبرزاده، كه در 
جذب اعتبارات ملي براي روســتاهاي بخش مركزي 

تاش مي كند صميمانه تقدير و تشکر نمود.

بخشدار مركزي:

دولت در بحث اشتغال روستایي تمام قد وارد ميدان شده است
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كاظم سعيدي در گفتگو با خبرنگار سپهرغرب، 
از مهمترين برنامه هاي شــهرداري اسدآباد را 
تکميل پروژه هاي نميه تمام دانســت و افزود: 
تمــام ســعي و تــاش مجموعه شــهرداري و 
شوراي اسامي به سرانجام رساندن پروژه هاي 
عمراني نيمه تمام است كه اميدواريم با تزريق 
بودجه هاي مناســب در آينده نزديک شاهد به 

باشيم. آنها  برداري  بهره 
شــهردار اســدآباد با بيان اينکه ركود ساخت 
و ســاز در ســال هــاي اخير موجــب كاهش 

درآمدهاي شهرداري شــده است، افزود: براي 
تکميل برخي طرح هاي عمران شــهري نياز به 

اعتبارات ويژه داريم. توجه دولت و تخصيص 
وي توجــه به مناطــق محرم شــهر را يکي از 
برنامه هاي شــهرداري اسدآباد دانست و گفت: 
در ســال جاري آســفالت معابر و كوچه هاي 
محله محمود بيگي در دســتور كار قرار گرفت: 
و بســياري از معابري كه نياز به آسفالت و لکه 

گرفت.  انجام  توسط شهرداري  داشت  گيري 
ســعيدي خاطرنشان كرد: در در دوماه گذشته 
بيــش از 6200 تن آســفالت در نقاط مختلف 
شــهر مصرف شــده اســت كه مي توان گفت: 
بلوار شــهيد قهاري، ميــدان آزادگان، ميدان 
دانشــگاه و لکه گيري خيابان امام از مهمترين 
مناطقي اســت كه عمليات آســفالت ريزي با 
ماشين آالت مهندســي در آنها صورت گرفته 

است. 
وي اظهار داشــت: به منظور تسريح در رفت و 
آمد وســايل نقليه الين كند رو بلوار 22 بهمن 
در ســال جاري  زيرسازي  و آســفالت ريزي 

سرد شد.
ســعيدي با بيان اينکه شــهر اسدآباد در مسير 
بزرگراه كربا قرار دارد گفت: تمام خودروهاي 
سبک و ســنگين بعلت تکميل نبودن كنارگذر 
از داخل شــهر عبور كرده و ســاليانه خسارت 
هاي بســياري را بــه خيابان هــا و معابر وارد 
مــي كنند كه بخش قابــل توجهي از اعتبارات 
عمراني شــهرداري صرف بازسازي و ترميم اين 

نقاط مي شود. 
شهردار اسدآباد در خصوص اهميت فضاي سبز 
و حفظ آن نيز گفت: امروزه مفهوم شهرها بدون 
فضاي سبز موثر در اشــکال گوناگون آن ديگر 
قابل تصور نيســت كه توجه بــه اين مهم مي 
تواند در نشاط  و شــادابي جوامع شهري حائز 

اهميت باشــد، در حال حاضر با احتســاب 30 
هکتاري پارک زائر، فضاي سبز شهر اسداباد به 
75 هکتار افزايــش يافته، كه مي توان گفت از 

نظر سرانه فضاي ســبز شهر اسدآباد در استان 
از جايگاه نســبتا خوبي برخوردار مي باشد.

ســعيدي در خصوص وضعيــت آبياري  فضاي 

ســبز شهر اسدآباد گفت: در ســالجاري با لوله 
گذاري بلــوار 22 بهمن از ميدان ســيدجمال 
الدين تــا ميدان آزادگان، از ايــن پس فضاي 
ســبزي اين بلوار بصورت خودكار و بدون نياز 

تانکر آبياري مي شود. به 
پــارگ جنگلي  ازخاكبــرداري و تســطح  وي 
اســدآباد خبر داد و گفت: بيــش از 3هزار متر 
پارک جنگلي  در  عمليات خاكبــرداري  مکعب 
صورت گرفته كه با انجام اين مهم، محلي براي 
پــارک 400 خودرو در ايــن مجموعه تفريحي 

فراهم شده است.
ســعيدي احداث پاركينگ را در نقاط مختلف 
شــهر مهم دانســت و تصريح كرد: بــا توجه با 
افزايش چشم گير خودروهاي شهر اسدآباد مي 
طلبد كه در مناطق پرتردد  شــهر براي كاهش 
بار ترافيک پاركينگ هاي عمومي احداث شود 
لذا شهرداري اسدآباد از سرمايه گذاران احداث 

پاركينــگ به طور جد حمايت مي كند.
بتــن ريزي و آمــاده فضاي بــازي كودكان در 
نقطه مختلف شــهر يکي ديگــر از مواردي بود 
كه شهردار اســدآباد به آن اشاره كرد و گفت: 
در حال حاضر بــه منظور تفريح و ســرگرمي 
كــودكان ديار ســيدجمال الديــن از مجموعه 
وســايل بازي  در 5 نقطه از شهر نصب امکانات 
تفرحي و سرگرمي براي كودكان در حال انجام 

است.  
شهردار اســدآباد در خاتمه بر مشاركت جدي 
مردم در مديريت شــهري تأكيد كرد و  گفت: 
بزرگتريــن پشــتوانه شــهرداري همــکاري و 
مســاعدت مردم در همه بخش هاست كه اميد 
مشاركت  با  اســدآبادي  است شهروندان خوب 
خود زمينه هاي توســعه و شکوفايي ديار سيد 

نمايند. فراهم  را  الدين  جمال 

وي به عدم پرداخت عوارض توســط 85 درصد 
از ادارات و دســتگاه هاي اجرايي شهرســتان 
اسدآباد اشــاره كرد و گفت: از 16 هزار خانوار 
اســدآبادي نيــز تنها 17 درصــد آنها عوارض 

پرداخت می كنند. را  شهرداری 
با بيان اينکه 80 درصد ســاختمان های اداری 
شــهر اســدآباد ســند مالکيت نــدارد، گفت: 
متأســفانه برخی ادارات برای ســاخت  و ســاز 
جديــد پروانه ســاخت از شــهرداری دريافت 
نمی  كنند و اين خود امری غير قانونی اســت، 
وقتی هم نسبت به اين امر غير قانونی معترض 
می شــويم، می گويند شــهردار راضی به توسعه 

نيست. فضاها  اين 
وي همچنين از ايجاد مركــز معاينه فني براي 
خودروهاي ســبک در شهرســتان اسدآباد در 
آينده نزديک خبر داد و اظهار داشــت: با توجه 
به نياز اساسي شهرســتان به مركز معاينه فني 

خودروهاي ســبک به منظــور ايجاد رفاه حال 
مردم، شــهرداري اســدآباد با همکاري شوراي 
اســامي مجوز ايجاد مركز معاينه فني را اخذ 
نموده كــه انتظار مــي رود در آينده نزديک ، 
اســدآباد نيز از مركز معاينــه فني خودروهاي 

بهره مند گردد. سبک 
ســعيدي در خصوص اهميت ورودي شــهر در 
جذب مســافر، بيان كرد: ورودي شــهر محلي 
بــراي اتصال فضاي خارجي و فضاي داخلي آن 
مي باشــد، لذا زيبايي و طــراوت آن مي تواند 
در جذب مســافران از اهميت زيادي برخوردار 
باشــد به هميــن منظور تاش مــي كنيم در 
ميادين ورودي شــهر فعاليت هاي زيبا سازي 

انجام دهيم.   را 
شهردار اســدآباد در بخش ديگري از گفتگوي 
خود با خبرنگار مــا  در خصوص ديگر فعاليت 

هــاي عمرانــي خاطرنشــان كرد: بــراي رفع 
مشــکل روان آبها در حال حاضر، شهرداري در 
تاش از تا قبل از فصل بارش، كانال ارشــاد و 

محمودبيگــي را  به كانال اصلي متصل نمايد تا 
مشکل آبهاي سطحي مناطق ياد شده در زمان 

بارش مرتفع گردد.

وي از تجهيز ماشين آالت آتش نشاني خبر داد 
و گفت: در پنج ماه امســال بيش از 264 مورد 
عمليــات اطفاي حريق در ســطح شهرســتان 
توســط تيم آتش نشــاني شــهرداري اسدآباد 
صــورت گرفته كــه 130 مــورد آن مربوط به  
شهر اسدآباد و مابقي در مناطق خارج از شهر، 

است.   اطفاي حريق صورت گرفته  عمليات 
پخش آسفالت در كوچه ها،زيرسازي و مخلوط 
فرش  موزائيک  گذاري،اجــراي  ريزي،جــدول 
پيــاده روها،خــط كشــي خيابان هــا و ايجاد 
بلوار  هندسي  استاندارد،اصاح  گيرهاي  سرعت 
شهيد قهاري و جمع آوري و حمل زباله روزانه 
80 تن  و انتقال آن به محل دفن بهداشــتي را 
از فعاليت هاي واحد عمران شهرداري برشمرد.

 ايجــاد پاركينگ 2 هکتاري در بهشــت زهرا، 
قهاري،  بلوار شــهيد  گرانيتي  گــذاري  جدول 
بازســازي كانال عرضــي بلوار شــهيد قهاري 
به طرف ارشــاد، پيشــرفت 80 درصدي المان 
شــهداي پارک جنگلي، جمع آوري نخاله هاي 
ورودي  شــهر، ايجاد 20 ســرعت كاه و رنگ 
آميــزي آن با نظــر كارشناســان راهنمايي و 
رانندگي، اتمام طرح جامع شهر، بخش ديگري 
از فعاليت هاي عمراني  شــهرداري اسدآباد بود 

كه سعيدي به آنها اشاره نمود.
سعيدي ســد معبر را تضييع  حقوق شهروندي 

دانســت و گفت: اين روزها بســياري از پياده 
 روهاي معابر شهر اســدآباد درگير اين معضل 
است كه از عموم كاسبان و مغازه داران تقاضا 
داريم  به حقوق شــهروندان احتــرام بگذارند 
چــرا كه در صــورت دريافت تذكــر و اجرايي 
نشــدن آن با متخلفان برخــورد جدي خواهد 

شد.
اين مقــام مســئول همچنين از ايجــاد چهار 
بازار روز براي دســت فروشــان ميوه و تره بار 
خبر داد و افزود: تاش شــهرداري و شــوراي 
اسامي شــهر بر اين است تا به منظور كاهش 
بار ترافيکي در آينده نزديک 4 نقطه از شــهر 
اسدآباد كه شامل ورودي  شهرک سيد احمد، 
ترمينال روســتايي، ســاختمان قديم  محوطه 
جهاد ســازندگي و حــد فاصل بين شــهرک 
شهرداري و فرهنگيان مي باشد را به اين مهم 

دهند. اختصاص 
شــهردار اســدآباد ضمن تاكيد بــر وحدت و 
همدلي بين اعضاي شــوراي اســامي شهر و 
تعاملي  با  اذعان داشت: خوشبختانه  شهرداري، 
كه بر قرار اســت همه ســعي و تاش خود را 
براي ارائه خدمات بهتر به مردم فهيم اســدآباد 

به كار خواهيم گرفت.
وي ضمن دعوت از بــزرگان، نخبگان و تمامي 
كســاني كه در خــود توانايي ايــده و نظر در 
الدين  اعتــاي ديار ســيد جمــال  راســتاي 
اســدآبادي را مــي بيننــد، بيان كــرد: براي 
توسعه و شکوفايي شــهر از هيچگونه كوششي 

كرد. نخواهيم  فروگذاري 
شهردار اســدآباد در خاتمه با قدرداني از همه 
از كاركنان شهرداري  اســدآبادي  شــهروندان 
و پرســنل خدمات شــهري  كه براي عمران و 
توســعه فضاي شهر اســدآباد تاش مي كنند 

نمود. تشکر  و  تقدير 

تالش شهرداري و شوراي اسالمي 
شهر بر این است تا به منظور كاهش 
بار ترافيكي در آینده نزدیك 4 نقطه 
از شهر اسدآباد كه شامل ورودي  
شهرك سيد احمد، محوطه ترمينال 
جهاد  قدیم  ساختمان  روستایي، 
سازندگي و حد فاصل بين شهرك 
شهرداري و فرهنگيان مي باشد را 

به این مهم اختصاص دهند.

ویژه شهرستان اسدآباد

شهردار اسدآباد خبرداد:

اتمام پروژه هاي 
نيمه تمام در اولویت 
كار شهرداري 
اسدآباد
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ویژه شهرستان اسدآباد

بخشدار پيرسلمان خبرداد: 

بهسازي 14 روستاي بخش پيرسلمان در سال جاري 

بخشدار پيرسلمان ضمن تاكيد بر عمران و 
آباداني روســتاها، گفت: عالوه بر بهسازي 16 
این بخش، در ســال جاري عمليات  روستاي 
بهسازي و جدولگذاري  14  روستاي دیگر نيز 

آغاز شده است. 
محســن عزيــزي در گفتگــو 
بــا خبرنــگار ســپهرغرب، ضمن 
تبريــک هفته دولــت، گفت: نماد 
گراميداشــت هفته دولــت يادگار 
فرزندان گرانقدر  ارزشــمند تاش 
انقــاب و يادآور روزهای پرشــور 
و  مخلص  های  انسان  خدمتگزاری 
رجايی  شهيدان  همچون  متعهدی 
و باهنر اســت كه شايسته سپاس 
و قدردانی هستند، بی شک تجلی 
افکار و ديدگاه های ارزشــمند اين 
شــهيدان واالمقام، تاش صادقانه، 
بی ريا و مديرانه دولت تدبير و اميد 

بوده و ادامه اين راه، الهام بخش اقتدار و ســرافرازی 
كشور را به دنبال خواهد داشت. 

وي با بيان اينکه توســعه و آباداني روســتاها در 
اولويت كار جمهموري اسامي قرار دارد، گفت: تنها 
روستاي بخش پيرسلمان تا پايان امسال برق رساني 
مي شود تا ديگر هيچ روستايي در اين بخش از نعمت 

روشنايي بي نصيب نباشد. 
عزيزي يادآور شد: از 31 روستاي بخش پيرسلمان 
26 روستا تحت پوشــش آبفار روستايي قرار دارند و 

مردم 28 روســتا نيز از نعمت گاز شــهري برخوردار 
هستند كه انتظار مي رود در سال جاري 3 روستاي 

باقي مانده نيز گاز رساني شوند. 
بخشــدار پيرسلمان در خصوص وضعيت راه هاي 

مواصاتي اين بخش گفت: روكش آســفالت از ســه 
راهي آجين تا روستاي لک لک و حبشي انجام گرفته 
و آســفالت راه منطقه كليايي طويان عليا به چشمه 
علي در دســت اقدام است، همچنين راه گدارپهن به 
آفريانج، چهار چشــمه با سرسه گاز و تحتي آباد نيز 

در حال انجام مي باشد. 
عزيزي همچنين از آســفالت معابر و خيابان هاي  
روستاهاي حبشي و لک لک خبر داد و گفت: از محل 
اعتبارات دهياري و قير رايگان در سال جاري خيابان 

هاي اين 2 روستا بهسازي و آسفالت مي شوند. 
وی در ادامــه اولويت های بعدی توســعه بخش 
پيرسلمان را اســتقرار دفاتر نمايندگی ادارات دولتی 
در آجين دانســت و گفت: با وجود گذشــت 9 سال 
از تاسيس بخش پيرســلمان متاسفانه تنها تعدادي 
محدود از ادارات در ايــن بخش نمايندگي دارند كه 
اميدواريم با محقق شــدن اين مهم، تردد مردم برای 
انجام امور اداری به دســتگاه های اجرای در شــهر 

اسدآباد كاهش يابد. 
بخشدار پيرســلمان با بيان اينکه آماده واگذاري 
زمين براي ايجــاد نمايندگي در بخش پيرســلمان 
هستيم، گفت: ساختمان اداره برق با پيشرفت خوبي 
در حال انجام اســت كه انتظار مي رود مســئولين 
محترم شهرســتان براي ايجاد يکي از شعبات بانک 
هاي عامل در شهر آجين اقدام نمايند. تاكيد بر رفع 
محروميت روستاهای بخش پيرسلمان يکی از موارد 

مورد بحث و گفتگوی ما با عزيزي بود كه وی تحقق 
اين مهم را از اولويت های كار خود دانســت و افزود: 
در صورت تحقق تخصيــص اعتبارات عمرانی تاش 
برای رفع كمی ها و كاســتی های بخش در سرلوحه 

فعاليت ها قرار خواهد گرفت. 
بخشدار پيرســلمان در ادامه ســخنانش، گفت: 
گردشگري روســتايي منبع با ارزش اشــتغالزايي و 
ايجاد درآمد اســت و مي تواند وســيله مهمي براي 
توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي باشد كه 

می توان با حمايت از اين مهم عاوه بر توليد درآمد و 
جذب سرمايه و اشتغالزايي، در جلوگيری از مهاجرت 

روستائيان نيز كارآمد باشد. 
عزيزي در بحث بيمه روستايي نيز گفت: در حال 
حاضر 1260 نفر در بخش پيرســلمان تحت پوشش 
بيمــه صندوق اجتماعي كشــاورزان، روســتائيان و 
عشاير قرار دارند كه در اين ميان 7 خانوار از مزاياي 
بيمــه فوتي و 3 خانــوار نيز از مزايــاي بيمه از كار 

افتادگي بهرمند شده اند. 
اليروبي قنوات روســتاي در 20 روســتا، اجراي 
كانال آبرســاني در 4 روستا و بهسازي راه بين مزارع 
در 5 روســتاي بخش پيرسلمان از فعاليت هاي اداره 
جهاد كشاورزي اسدآباد در اين بخش بود كه عزيزي 

به آن اشاره نمود. 
بخشــدار پيرسلمان با تاكيد بر ارج نهادن به مقام 
بانوان، اذعان داشت:  اولين كارگروه بانوان و خانواده 

به منظور بررسي مشــکات اين قشر در شهر آجين 
برگزار و تصميم بر آن شــد تا  دهياران روســتاهاي 
بخش يک نفــر از بانوان را به عنوان نماينده خود به 

اين كارگروه معرفي نمايند. 
وي از دهياران به عنوان همکاران وبازوان اجرايي 
در روستاها جهت اداره، حفظ و توسعه پايدار روستا 
براســاس قوانين مربوطه ياد كرد و گفت: هماهنگي 
با  بخشــداري و شوراي اســامي در جهت آباداني 
وعمران روستاها و رفع نيازهاي مردم و رعايت قانون 

و مقــررات مالي دهياران و اخذ عــوارض قانوني در 
جهت خود كفايي از وظايف دهياران است كه بايد در 

جهت ارتقاي آن  تاش كنند. 
عزيزي نقش صنايع تبديلی در توسعه روستايی را 
مهم ارزيابی كــرد و گفت: بدون ترديد ايجاد صنايع 
تبديلی در روســتاها يکی از سودمند ترين ارتباطات 
بيــن دو بخش صنعت و كشــاورزی اســت، لذا اين 
صنايع ميزان بيکاری های دائمی و فصلی در مناطق 

روستايی را به نحوه چشمگيري كاهش می دهند. 
بخشدار پيرسلمان با اشاره به دغدغه اصلي نظام و 
دولت تدبير و اميد در راســتاي اشتغال زايي روستايي، 
بيان كرد: طي جلسات متعددي كه در بخش پير سلمان 
و اطاع رســاني گسترده اي كه در بحث اشتغال انجام 
شــد، تعداد 65 طرح كوچک و بــزرگ در اين بخش 
معرفــي گرديد كه تعداد 3 طــرح با اعتباري بالغ بر 1 
ميليارد تومان به نتيجه رســيده و تســهيات خود را 

دريافت نمودند. 
اين مقام مســئول همچنين از افتتــاح پرو  ژه هاي 
عمراني طي هفته دولت در بخش پيرســلمان خبر داد 
و گفت: اجراي طرح ســاخت درب و پنجره upvc  در 
شهر آجين با اشــتغال زايي 12 نفر و تسهيات 400 
ميليــون توماني، ارتقاء اينترنت شــهر آجين از 3Gبه 
4Gبا ميزان اعتبــار 36000، گلنگ زنی 3مورد كانال 
آبرسانی با اعتبار 4260،مرمت قنات 4 روستا با اعتبار 
1336، كلنگ زني و آغاز به كار آســفالت ريزي جاده 

طويان عليا به چشــمه علي، حيدر آبــاد و نادر آباد، 
گدارپهن به آفريانج ازجمله پروژه هاي عمراني است كه 
طي هفته دولت در بخش پير سلمان افتتاح مي گردند. 
وی فراهم نمودن انگيزه در روســتاها را از اولويت 
كار دولت دانست و گفت: اگر زمينه های اشتغال پايدار 
و خدمات رفاهی را در روستاها فراهم نمائيم می توان 

به  مهاجرت معکوس به روستاها اميدوار شد. 
اين مقام مســئول در ادامه با بيان اينکه توجه به 
ورزش روستايي از مسائل مهمي است كه در دستور 
كار قــرار دارد، افزود: در اين خصوص با تمام توان و 
با استفاده از كمک، مساعدت و حمايت هاي خيرين، 
دهياران و شوراهاي اسامي روســتاها براي توسعه 

ورزش روستايي تاش خواهيم كرد. 
بخشدار پيرسلمان اجرايی شدن طرح ها و برنامه 
های پيش بينی شده برای عمران و آبادانی روستاها 
را مســتلزم همدلی و مشــاركت مردم و مســئولين 
دانســت و بيان كرد: بخشداری از 
هيچ گونه حمايــت و همکاری در 
و  مطلوب  راســتای خدمات دهی 
عمران و آبادی در روســتاها دريغ  

نمي كند. 
همدلی  از  تقدير  عزيزي ضمن 
مســئولين شهرستان اســدآباد و 
مردم روستاهای تابعه ابراز داشت: 
اين مــردم بزرگوار اليــق بهترين 
ما خادمين  لذا  خدمات هســتند، 
مکلفيم با تــوكل به خداي متعال 
در راه تحقــق آرمــان های واالی 
شــهدا با بهره گيری از پتانســيل 
های موجــود با تمام تــوان خود 
در مســير خدمتگزاری صادقانــه و بی منت به اين 
مردم  از هيچ كوششــی دريغ نورزيم. وی در پايان 
از خدمات شايســته دولت تدبير و اميد به روستاها، 
همچنين از استاندار محترم استان همدان، معاونين 
محترم اســتانداري، فرماندار تاشــگر شهرســتان 
اســدآباد، امام جمعه محترم، نماينده ســخت كوش 
مردم ديار ســيد جمال الدين اسدآبادي در مجلس 
شــوراي اســامي، مردم فهيم بخش پيرســلمان، 

دهياران و شوراهاي اسامي تقدير و تشکر نمود.

مدير آبفار روستايي اسدآباد عنوان كرد:

صرفه جویی و مدیریت مصرف 
راه حل گذر از بحران آب

جویی  صرفه  اسدآباد  روستایي  آبفار  مدیر 
و مدیریت مصرف را راه حل گذر از بحران آب 

روستایي دانست.
مهنــدس احــد احــدی در گفتگو بــا خبرنگار 
ســپهرغرب، هفته دولــت را به مســئولين خدوم 
جمهوری اسامی به ويژه دولتمردان دولت دوازدهم 
و مسئولين محترم شهرســتان تبريک عرض نمود 
و بيان داشت: اميد اســت بتوانيم خدمتی در شأن 
و جايــگاه مردم شهرســتان بــه ويژه روســتائيان 

زحمتکش و فهيم ارائه نمائيم. 
وي در ادامه از افزايش مصرف آب شرب روستاها 
و كاهش سطح آبدهی چاه های آب شرب در تعدادی 

از روستاهای شهرستان اسدآباد خبر داد.
مدير آبفار روســتايي اسدآباد با اشاره بر اقدامات 
ايــن امور در خصــوص اجرای طرح های آبرســانی 
بخصوص مجتمع های آبرســانی در روستاهايی كه 
از نظــر تأميــن آب وضعيت بحرانــی دارند، خاطر 
نشان و تاكيد كرد: زنگ هشدار مشکات تامين آب 
در روســتاهای دشــت مركزی و چهاردولی به صدا 

درآمده است.
احدي افزود: تعدادی از روستاها به علت افزايش 
مصرف آب، افزايش دما و ورود به زمان پيک مصرفی 
آب و افزايش برداشــت آب از چاه های كشاورزی به 
قطعی مقطعی آب دچار شــده انــد كه با تمهيدات 

الزم اين امر در سال جاری مديريت شده است. 
اين مقام مســئول ادامه داد: از 102 روســتای 
شهرستان اســدآباد، در تعداد محدودی از روستاها 
طی فصل تابســتان قطعی مقطعی و ســاعتی آب 

شرب رخ داده است.
مدير آبفار روســتايي اســدآباد، گفت: با تعويض 
خط پمپاژ روســتاهای النجه و گنجه به طول 250 
متر مسئله تامين آب اين روستاها كاما مرتفع شده، 
همچنين با تکميل مجتمع آبرســانی چنارعليا نيز 
مشکل تامين آب روســتاهای چنارعليا، چنارشيخ، 
دوبراله، قادراباد، دهگان و ... برطرف گرديده است. 
وي در خصوص معضات اساسی آبفار روستايي 
اســدآباد، اذعان داشت: اســتفاده غير مجاز از آب 
شــرب، كنتورهای خراب و مصــرف بيش از الگوی 
مصرف ) 117 ليتر در شــبانه روز به ازای هر نفر( و 
فرسودگی تاسيسات از معضات اساسی اين امور می 
باشد كه همراهی و همکاری مردم در صرفه جويی، 
گزارش موارد شکســتگی از طريق سامانه 1523 و 

پرداخت 

آب بها می تواند اين امور را در خدمات رســانی 
بهينه ياری نمايد.

ايــن مقام مســئول مردم را بــه صرفه جويی در 

مصرف آب شــرب و كشاورزی دعوت نمود 
و گفت: با توجه به اينکه بيش از 91 درصد 
منابــع آبــی در بخش كشــاورزی مصرف 
می گردد و ميــزان برداشــت از منابع آبی 
بيــش از ورودی آن ها می باشــد، مديريت 
منابع آب و استفاده از فناوری های نوين در 
بخش آبياری و كشــاورزی امري ضروری و 

مهم است. 
مدير آبفار روســتايي اسدآباد همچنين 
بــه نصب 73 دســتگاه تله  متــری بر روی 
تأسيسات آبرســانی جهت كنترل پرت آب 
و ســر ريز مخازن اشــاره نمود و بيان كرد: 
اين مهم در راستای خدمات رسانی بهينه به 

مردم روستاها صورت مي پذيرد.
احدی به اجرا و تکميل سه مجتمع آبرسانی واقع 
در روســتاهای النجه و گنجه، جنت آباد و چنارعليا 
اشــاره نمود و گفت: تکميل مجتمع های آبرســانی 
يکی از راهبردهای اساسی جهت رفع مشکل تامين 

آب منطقه است.
اين مقام مســئول در ادامه بــه اقدامات صورت 
گرفته در اين راســتا اشــاره نمود و آنها را به شرح 

زير بيان كرد: 
مجتمع جنت آباد

 اجــرا و تکميل خطوط پمپاژ و انتقال مجتمع 
جنت آباد به طول 4000 متر

 حفر و تجهيز چــاه های مکانيکی بهراز، علی 
آباد و دهگان- احمد آباد و ايستگاه پمپاژ جنت آباد

 فنس كشی، محوطه سازی و ساخت حوضچه 
مخازن چاه های آب شرب

 ســاخت مخزن 200 متــر مکعبی هوايی كه 
بزرگ ترين مخزن با ارتفاع 73 متر در روســتاهای 

استان همدان می باشد.
 اجرای شــبکه داخلی روستاهای جنت آباد و 

بادخوره به طول  27000متر
 رنــگ آميزی و تعمير مخــازن و نصب الين 

ماركر
مجتمع النجه- گنجه

 اجرای خطوط انتقال و پمپاژ به طول 11000 
متر

2.ساخت مخزن 500 متر مکعبی بتنی چنارشيخ 
و اصلی مجتمع

3.ســاخت و تجهيز ايســتگاه پمپــاژ 100 متر 
مکعبی

 حفــر و تجهيز چاه مکانيکی روســتای چنار 
شيخ

 فنس كشی و محوطه ســازی مخزن يوسف 
آباد

مجتمع چنار عليا
 حفر چاه مکانيکی قادرآباد به طول 217 متر 

و دوبراله
 ساخت مخزن 500 مترمکعبی چنارعليا

 اجرای شــبکه داخلی روســتاهای چنارعليا، 
قادرآبــاد و دوبراله و بصورت تک روســتايی اجرای 
شــبکه داخلی روستای كمک سفلی به طول 6000 
متر وی خاطر نشــان ساخت: پروژه های نامبرده در 

سال 96- 97 اجرا يا در دست اقدام می باشند. 
مدير آبفار روســتايي اسدآباد بيان كرد: اين امور 
در راســتای چشــم انداز و برنامه پنج ساله توسعه 
اقدام به برنامه  ريــزی بلند  مدت جهت بهره  مندی 

حداكثری روستائيان از آب شرب نموده است. 
احدی ادامه داد: جهت اجرای اين مهم و رسيدن 
به بهــره  مندی 95 درصــدی روســتائيان، نياز به 
اعتبارات بيشــتر می باشــد كه بتوان طبق برنامه به 

اهداف تعيين شده نايل گرديد.
مدير آبفار روستايي اسدآباد در خاتمه بيان كرد: 
جا دارد در اينجا از همکاران آب و فاضاب روستايی 
در شهرســتان و مركز اســتان بخصوص مديرعامل 
محترم شــركت به دليل همکاری بی  دريغ و شبانه  
روزی در خدمات رســانی به مردم تقدير و تشــکر 
نمايم، همچنين از حمايت ها و پشتيبانی امام جمعه 
دانشمند، نماينده فعال شهرستان در مجلس شورای 
اســامی، فرماندار و بخشداران محترم نيز صميمانه 
تقدير و تشــکر می نمايــم و از خداوند منان توفيق 
روزافزون را برای همه اين بزرگواران و مردم شريف 
شهرستان خواســتارم و از مردم فهيم و زحمتکش 
روســتاها درخواســت خاضعانه دارم كه نسبت به 
پرداخت مطالبات خود اقــدام نموده و در خصوص 
اجرای پروژه ها بخصوص مجتمع های آبرســانی كه 
خير و بركات آن به خودشان برمی گردد، همکاری و 

مساعدت های الزم را به عمل آورند.

مدير عامل شركت تعاونی توليد چم شور عنوان كرد:

بيمه روستایي راهكاري براي امنيت و آرامش روستائيان وعشایر
شور  توليد چم  تعاونی  عامل شركت  مدیر 
اذعان داشــت: هدف دولــت از اجرای بيمه 
اجتماعی امنيت و آرامش روستائيان وعشایر 

است.
فرهاد مرادحاصلي در گفتگو با خبرنگار سپهرغرب، 
ضمن گراميداشت هفته دولت و ياد و خاطره شهيدان 
رجايي و باهنر، اظهار داشت: شركت تعاونی توليد چم 
شور با كد كارگزاري 79083 در سال 92 كار بيمه و 
ثبت نام از متقاضيان را آغاز نموده كه دارای دو شعبه 
فعال در سطح شهر اسدآباد می باشد، شعبه مركزی 
آن در ساختمان تعاون روستايي واقع در ميدان امام 
خميني )ره( و شعبه ديگر آن نيز در شركت چم شور 

واقع در منطقه چهاردولی می باشد.
مدير عامل شركت تعاونی توليد چم شور با اشاره 
به اينکه در بين كارگزاران استان رتبه 12 تمديد در 
ســال 96 را داشته ايم، بيان كرد: از ابتداي فعاليت 
شركت تعاونی توليد چم شور تاكنون بيش از 1860 

نفر با كد كارگزاری 79083 ثبت نام كرده اند. 
مرادحاصلي اظهار داشــت: اين كارگزاری ثبت 
نام از كشــاورزان ساكن وغير ســاكن، راننده گان، 
قاليبافان و توليد كنندگان صنايع دســتی را انجام 

می دهد. 
وي خاطر نشان ساخت: صندوق بيمه اجتماعی 
كشاورزان، روســتائيان وعشاير افراد بيمه شده را با 
15 سال سابقه، 65 سال سن يا 11سال سابقه، 69 

سال سن بازنشسته مي كند.
مدير عامل شــركت تعاونی توليد چم شــور در 
خصــوص از كارافتادگي بيمه گــذاران نيز گفت: با 
تاييد 66 درصدي كميســيون پزشکی بيمه گذاران 
مي توانند از خدمات از كار افتادگي استفاده نمايند.    

وي افزود: در سال گذشته تعداد 
10 پرونــده از كارافتادگي به مركز 
استان ارسال شده و10 پرونده ديگر 
نيز جهــت تکميل دردســت اقدام 

است. 
مدير عامل شــركت تعاونی توليد 
چم شور در ادامه مزايای عضويت در 
بيمه اجتماعی روســتائيان  صندوق 

وعشاير را اين گونه برشمرد:
 درمان ) در حال حاضر درمان 
برعهده سازمان بيمه خدمات درمانی 

كشور می باشد(.
 مزايای پيــری ) هر زن ومرد 
روستايی وعشــايری كه حداقل 65 
سال ســن و حداقل 15سال سابقه 
باشــد،  بيمه داشــته  پرداخت حق 
می تواند از مزايای مســتمری پيری 
استفاده نمايد و حقوق حداقل معادل 
دو ســوم درآمد انتخاب شده ای كه 
در همان ســال حق بيمه از آن كسر 

گرديده است، دريافت می نمايد(.
 ازكارافتادگی كلی در اثرحادثه ناشــی از كار 
) چنانچه افراد روستايی در اثر حوادث ناشی از كار 
توسط كميسيون های پزشکی صندوق از كارافتاده 
كلی شــناخته شــوند، بدون در نظر گرفتن مدت 
پرداخــت حق بيمه می تواند تــا پايان عمر و پس 

از آن از مزايای مستمری ماهانه استفاده نمايند(. 
 از كار افتادگــی كلی غير ناشــی از كار ) هر 
روســتايی كه پس از بيمه شــدن در اثرحادثه غير 
ناشــی، ازكارافتاده شــود و به تشخيص كميسيون 

های پزشــکی صندوق از كارافتادگی كلی و به پس 
از بيمه شــدنش مربوط باشد با داشتن حداقل يک 
ســال سابقه بيمه و بشــرط آنکه حق بيمه 90 روز 
قبل از وقوع حادثه را پرداخت كرده باشد مي تواند 
از مزايای مستمری از كار افتادگان استفاده نمايد(.

 برخورداری بازماندگان تحت تکفل بيمه شده 
متوفی ) از مســتمری افراد تحت تکفل بيمه شده 
هــای كه در اثر حادثه ناشــی از كار فوت نمايد، با 
هر ميزان ســابقه پرداخت بيمه، مشمول مستمری 
بازماندگان خواهند بــود و بازماندگان تحت تکفل  
بيمه شده متوفی در اثر بيماری يا حادثه غير ناشی 
از كار كه حداقل يک سال از شروع عضويت وی در 
صندوق گذشــته و بشــرط آنکه حق بيمه 90  روز 
متصل به زمان وقوع وفات خــود را پرداخت كرده 
باشــد بر طبق مقررات صندوق مشــمول دريافت 

مستمری می باشند(.
 نقل و انتقال ســوابق بين صندوق و ســاير 

صندوق ها مثل سازمان تامين اجتماعی.
وی در خاتمه از كمک و مســاعت های فرماندار 
پر تاش، بخشــداران بخش مركزی و پيرســلمان، 
مديــر عامل صنــدوق بيمه اجتماعی كشــاورزان، 
روســتائيان وعشــاير اســتان همدان، مدير جهاد 
كشاورزی شهرستان اســدآباد و رئيس اداره تعاون 

روستايی شهرستان اسدآباد تقدير و تشکر نمود.

آدرس: ميدان امام)ره(، بلوار شهيد بهشتي ساختمان تعاون روستایي دفتر صندوق بيمه 
اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشایر . تلفن: 0919952۷886-331158۷3
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 مدير محترم مالي شهرداري آجين

 از همــکاري و مســاعدت ارزنــده جنابعالي بــا روزنامه 
سپهرغرب كمال تقدير و تشکر را مي نمايم. 

دفتر نمایندگی روزنامه سپهرغرب در اسدآباد

جنابآاقيمهندسواليزاده
 مدير محترم مالي شهرداري اسدآباد

 از همــکاري و مســاعدت ارزنــده جنابعالي بــا روزنامه 
سپهرغرب كمال تقدير و تشکر را مي نمايم.

دفتر نمایندگی روزنامه سپهرغرب در اسدآباد


