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كبودراهنگ - خبرنگار همدان پيام: مديريت توزيع 
برق شهرســتان كبودراهنگ از ابتداي ســال تاكنون از 
منابــع داخلي مبلغ 5 هــزار  462 ميليون ريال هزينه 

كرده است.
مديــر توزيع برق شهرســتان كبودراهنگ بــا بيان اين 
مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشــت: مبلغ 3 
هزار و 890 ميليون ريال در بخش اصالح و بهينه سازي 
و افزايش پايداري 4 هزار و 578 ميليون ريال در بخش 
تعميــرات و نگهداري شــبكه هاي موجــود جهت ارائه 

سرويس مطلوب به مشتركين هزينه شده است.
علــي هايل همداني افــزود: در اجراي طرح هاي كاهش 
تلفات كه جزو سياســت هاي اصلي وزارت نيرو مي باشد، 
مبلــغ 498 ميليون ريال هزينه كرده اســت و ما يكي 
از وظايفي كه داريم، ســعي مي كنيــم برق مطمئن به 
مشــتركين ارائه دهيم. در همين راستا اقدامات بسياري 
جهت بهبود شــبكه هاي موجود داشتيم كه خوشبختانه 
باعث شــده كه روند كاهش مصرف نسبت به سال هاي 
قبل داشته باشــيم و همين امر موجب شده كه جايگاه 

مناسبي در سطح استان داشته باشيم.
وي در ادامه به ايجاد نيروگاه هاي خورشــيدي در سطح 
شهرستان اشاره كرد و گفت: يك نيروگاه 7 مگاواتي در 
اراضي روستاي كردآباد كه هم اكنون در حال بهره برداري 
است، نيروگاه 7 مگاواتي در بخش شيرين سو و در اراضي 
بشيك تپه كه داراي پيشرفت فيزيكي 70 درصد مي باشد 
و نيروگاه 1/5 مگاواتي قرخ بالغ كه د رمرحله مطالعات 
اتصال به شــبكه مي باشد. نيروگاه CHP مولد مقياس 
كوچك در شــهرك صنعتي ويان كه در مراحل اجرايي 
قرار دارد و با ســرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي و 
ايراني انجام و پيگيري مي شــود و ما آمادگي داريم كه 
با انجام مشــاوره براي متقاضيــان در اين زمينه جذب 

سرمايه داشته باشيم.
علي هايــل همداني همچنين به بدهــي 11 ميليارد و 
541 ميليــون تومان مردم اين شهرســتان به شــركت 
توزيع برق اشــاره كرد و افزود:  اگر اين مطالبات توسط 
مردم پرداخت شــود، مي توانيم از همين محل شبكه ها 
را نوســازي كنيم، شــبكه جديد احداث كنيم، شــبكه 
روشــنايي معابر مناسي داشته باشيم و بسياري اقدامات 
ديگر براي رفاه بيشتر مردم انجام دهيم. بنابراين از مردم 
تقاضــا داريم با پرداخت به موقع قبض برق ما را در اين 
زمينه يــاري نمايند و همكاري هاي الزم را با شــركت 
توزيع برق داشته باشــند تا در اين زمينه دچار مشكل 

نشوند.
وي خاطرنشــان كرد: تعداد مشتركين شهرستان 42 

هزار و 335 مشــترك مي باشــد و در حــال حاضر از 
29 فيدر فشــار متوســط تغذيه مي شــود و پيك بار 
همزمــان شهرســتان تاكنون 50/3 مگاوات اســت و 
در حال حاضر ما هزار و 571 كيلومتر شــبكه فشــار 
متوسط و 762 كيلومتر شــبكه فشار ضعيف داريم و 
هزار و 414 دستگاه پست توزيع اختصاصي و عمومي 
داريم و تعداد 595 حلقه چاه آب كشاورزي در سطح 
شهرستان برقدار اســت و از 128 روستاي شهرستان 
كبودراهنگ خوشــبختانه همه روستاها از نعمت برق 

هستند. برخوردار 
وي بيان داشت: جهت حمايت از افراد و اقشار آسيب پذير 
با ارائه معرفي نامه و مدارك الزم يك انشــعاب رايگان به 
مددجويان كميته امداد امام خميني)ره(، بهزيســتي و 
خانواده هاي معظم شــهدا و ايثارگــران واگذار كنيم و 
اگر كســي بخواهد در يك منطقه اي به صورت موقت از 
شبكه برق استفاده كند، ما اين آمادگي را داريم كه يك 

انشعاب موقت واگذار نماييم.
هايــل همدانــي اذعــان داشــت: از ابتــداي ســال 
ــتان  ــنايي در شهرس ــراغ روش ــاً 227 چ ــون تقريب تاكن
نصــب كرده ايــم و 27 هــزار و 126 دســتگاه انــواع 
مختلــف چــراغ در ســطح شهرســتان داريــم كــه بــا 2 
ــتاها  ــهد در روس ــزي ش ــه صــورت برنامه ري ــتگاه ب دس
ــد  ــا بازدي ــهرها ب ــاري و در ش ــت دهي ــا درخواس و ب

ــردد. ــام مي گ ــي انج ــت مردم ــنل و درخواس پرس
وي در پايــان افزود: 25 پروژه در هفته دولت با اعتباري 
بالــغ بر 7 ميليــون 989 ميليــون ريال افتتــاح و به 

بهره برداري مي رسد كه مهمترين آنها شامل: 
■ احداث شبكه ف.ض هوايي شهر گل تپه

■ تبديل سيم به خودنگهدار ـ كيتو
■ برق رســاني به ايســتگاه گازهاي روستايي بخش 

گل تپه
■ جابه جايي شــبكه 20 كيلوولت و پســت هوايي 

عمومي
■ برق رســاني بــه خانه بــاغ قربانعلــي زارعــي ـ  

ــدر عليص
ــاك  ــجاع پ ــدي ش ــه كارگاه تولي ــاني ب ■ برق رس

ــدر ـ عليص
■ احداث شبك ف.ض هوايي جديد روستايي

■ نصــب پايــه جهــت اصــالح شــبكه فشــار ضعيــف 
روستايي.

■ تبديل سيم به كابل خودنگهدار ـ چهارسوق
ــار  ــدار ـ قط ــل خودنگه ــه كاب ــيم ب ــل س ■ تبدي

ــاج آق
■ برق رســاني بــه ايســتگاه گاز روســتاي قطــار 

ــاج آق
■ برق رساني دامداري عالمي متين ـ چارلي
■ برق رساني به چاه شرب جديد آبمشكين

ــاژ مجــدد  ــاه كشــاورزي پمپ ــه چ ــاني ب ■ برق رس
نصرتــي رامــش ـ اراضــي آقكنــد

■ توسعه و احداث شبكه ف.ض هوايي روستايي
ســه راهي  بحرانــي   KV20 خــط  احــداث   ■

مهدي آبــاد ـ  حاتم آبــاد 

■ تبديل سيم به خودنگهدا رطاسران
■ تبديل سيم به خودنگهدار شهرك سادلج
■ اصالح شبك ف.ض هوايي بلوار وليعصر

■ افزايش قدرت و جابه جايي تأسيســات كشاورزي 
شهبازي ـ طاسران

■ برق رســاني به شــركت دانا مبتكران ـ شــهرك 
صنعتي ويان

■ جابه جايي 5 اصله پايه تلســكوپي بلوار اورژانس 
بيمارستان امام رضا)ع(

■ احداث شبكه روشنايي معابر بلوار امام رضا)ع(
■ توســعه و احداث شبكه ف.ض هوايي روستايي و 
نصب پايه جهت اصالح شبكه فشار ضعيف روستايي 

مي باشد.
ــگ در  ــتان كبودراهنـ ــرق شهرسـ ــع بـ ــر توزيـ مديـ
ــتان  ــي شهرسـ ــروي انتظامـ ــكاري نيـ ــان از همـ پايـ
ـــبت  ـــزود: نس ـــرد و اف ـــكر ك ـــر و تش ـــگ تقدي كبودراهن
ـــيار  ـــرقت بس ـــش س ـــال كاه ـــا امس ـــل م ـــال قب ـــه س ب

خوبـــي حـــدود 60 درصـــد داشـــتيم.

در شهرستان مشترک   4200 به  دهی  خدمات 
مدیر شبکه برق کبودراهنگ خبر داد

ميليــارد   230 بــا  عمرانــی  پــروژه   118
اعتباردرشهرســتان به بهره برداری رســيد كه 20 
پروژه عمرانی و آموزشــی و خدماتــی با اعتباری 
بالــغ بر  4ميلياردو 126 ميليــون تومان  از پروژه 
های شهرســتان كبودراهنگ در بخش شيرين سو 

با حضور فرماندار و مسئولين به بهربرداری رسيد.
این پروژه ها شامل:

1- بهره برداری از ميدان امام حســين)ع( شيرين 
سو با اعتباری بالغ بر 230 ميليون ريال 

2- بهره برداری از جاليز پياده رو های شيرين سو با 
اعتباری بالغ بر 2250  ريال

3- در حوزه برق رســانی در 7 روستا تبديل سيم 
مسی به كابل خود نگهدار و برق رسانی به ايستگاه 
گاز رســانی و چاه آب شــرب با اعتبــاری بالغ بر 

1ميليارد و 800 ميليون ريال
4-بهربــرداری از مركز جامع ســالمت روســتای 
ازوندره به زيربنای 620 متر در 2 طبقه با اعتباری 
بالغ بر 5/11 ميليارد ريال در بخش های پزشــك 
عمومی و مامايی و داروخانه درمركز بخش به بهره 

برداری رسيد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكی همــدان در آيين 
بهربــرداری از اين پروژه گفت: بعداز انقالب در 40 
سالگی انقالب در حوزه بهداشت و درمان نسبت به 

ديگر حوزه ها رشد بهتری داشتيم
 حبيــب ا... موســوی بهار گفــت: در حال حاضر 
خدمات پزشــكی ايران در خاورميانه حرف اول را 

ميزند و الگو به جهان معرفی شده است.
وی افزود: ســال 57 اميد به زندگی مردم 55 سال 
بود اين اميد به 76 سال رسيده است كه با عملكرد 

خدمات علوم پزشكی و ديگر ارگانهاست.
در طــرح تحول ســالمت 6 هزار طرح بهداشــتی 
درمانی اغاز شــده اســت كه از ايــن ميزان 310 
طرح دراستان  همدان است كه بيش از 70 درصد 

بهربرداری شده است و همدان پيشتازترين است.
حجت ا... مهــدوی ؛ فرماندار شهرســتان نيز با 
اشــاره به پروژه های شهرســتان گفت: در حوزه 
بهســازی. واســفالت ريزی در 10 روستا شامل 
تخريب و آواربرداری و زيرسازی و جدول گذاری 
و  اســفالت ريزی نزديك به 100هزار مترمربع با 
اعتبــاری بالغ بر 4ميليــارد و 500 ميليون ريال 
در روســتاهای عبدل اباد"اكنلو "ابمشكين "چالو 
"ســرخاب"  "صفاريز  "نگاراباد  "باغچه"قادرابــاد 
ازوندره خش شيرين ســو اجرا وبه بهره برداری 

رسيده است.
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كبودراهنگ- عظيمي مجذوب- خبرنگار همدان پيام: 
آسفالت معابر، ساماندهي وانت بارهاي سطح شهر، تكميل 
رفوژ بلوار اما رضا)ع(، ايجاد ســرعت كاه هاي سطح شهر، 
ايجاد و احداث آبخوري هاي گلزار شــهداي شهر، تكميل 
بلوار اميرجاني، رنگ آميزي جداول خيابان ها، پياده روسازي 
بخشي از خيابان هاي اصلي، ايجاد كميته تخصصي و فني، 
بهسازي و مناسب سازي برخي از معابر براي تردد معلوالن 
و جانبازان و... بخشي از عملكرد شهرداري كبودراهنگ در 
5 ماه نخســت سالجاري است كه آنچه از ظاهر و مبلمان 
شــهري كبودراهنگ به نظر مي آيد، روند رو به توسعه اي 

است كه در ظاهر شهر به  نمايش درآمده است.
شهردار كبودراهنگ در گفت وگو با همدان پيام ضمن بيان 
بخشي از عملكرد شهرداري در 5 ماهه نخست سال گفت: 
بودجه شــهرداري كبودراهنگ در سالجاري 9 ميليارد و 

200 ميليون تومان مي باشد.
روح ا... رستمي با اشــاره به كاهش اعتبارات دولتي براي 

شهرداري ها در ســالجاري گفت: شهرداري كبودراهنگ 
توانســته بــا افزايش درآمدهاي كوششــي بخشــي از 
هزينه هاي مــورد نياز فعاليت هاي روزمره شــهرداري را 
تأمين كندو پروژه هاي عمراني و آسفالت ريزي خوبي نيز 
در ســطح شهر داشته اســت كه از آن جمله مي توان به 
آسفالت بلوار 22 بهمن، آســفالت بلوار آيت ا... خامنه اي، 
آســفالت و ايمن ســازي پيچ ابتداي جاده بابان، بهسازي 
معابر مسكن مهر، آسفالت بلوار وليعصر، زيرسازي برخي 
خيابان هاي ســطح شهر براي اجراي آسفالت در فاز دوم، 
پياده روســازي خيابان هاي مطهري، جدول گذاري، ايجاد 
آبخوري در گلزار شــهداي شــهر، ايجاد سرعت كاه هاي 
خيابان هاي پرتردد، تكميل رفوژ بلوار امام رضا، خط كشي 
معابر، زيباســازي، رنگ آميزي و نظافت مبلمان شــهري 
و... اشــاره كرد. رستمي با اشــاره به برنامه هاي در دست 
اقدام شهرداري كبودراهنگ گفت: توجه به مسائل شهري 
حساس و تخصيص اعتبارات براي آن از اولويت  هاي كاري 

شــهرداري اســت كه از آن جمله مي توان به ساماندهي 
كانال پســاب خيابان شهيد مدني اشاره كرد. اعتبار مورد 
نياز اجراي اين طرح به طول 200 متر، مبلغ 200 ميليون 
تومان مي باشد كه تا پايان سالجاري عملياتي خواهد شد.

همچنين در راستاي ساماندهي وانت بارهاي سطح شهر، 
براي 3 نقطه در ســطح شــهر در نظر گرفته شده است. 
همچنين مناسب ســازي و زيرسازي ميدان ميوه و تره بار 
تا 70 درصد پيشــرفت فيزيكي داشــته كه بزودي اين 
طرح به بهره برداري خواهد رســيد. شهردار ادامه داد: در 
راســتاي مناسب سازي مبلمان شــهري و بهبود ترافيك 
شهري، ايجاد ايستگاه هاي تاكسي از برنامه هاي در دست 
اقدام شــهرداري مي باشد كه طراحي اوليه صورت گرفته 
و بزودي شــاهد راه اندازي ايستگاه هاي شكيل با مبلمان 

شهري در سطح خواهيم بود.
رســتمي تجهيز و مكانيزه كردن ماشــين آالت خدمات 
شــهري را از ديگر برنامه هاي اين نهاد خواند و ادامه داد: 
نوسازي و تجهيز ماشين آالت خدمات شهري از برنامه هاي 
كاري شهرداري است كه د راين زمينه 3 دستگاه خودروي 
برداشت و حمل باكس زباله مكانيزه شده است و همچنين 
بيش از 60 دســتگاه باكس زباله خريــداري گرديده كه 

بزودي در سطح شهر نصب خواهد شد.
شهردار گفت: با توجه به بحران آب در منطقه شهرداري 
جهت مديريت منابع آبي مورد نياز خود بررسي هاي فني 
مناسبي انجام داده اســت كه استفاده از سيستم آبياري 
نوين در فضاي سبز شهري، اخذ موافقت براي بهره مندي 
از پســاب فاضالب شــهر براي اســتفاده در فضاي سبز، 
اصالح الگوي كشــت و كشت گياهان كم آب بر در فضاي 
سبز شهري از جمله برنامه هاي در دست اقدام شهرداري 
بــوده كه بزودي اين طرح ها در ســطح شــهر عملياتي 
خواهند شد. روح ا... رستمي در ادامه خاطرنشان ساخت: 
تكميل اِلمان شهداي گمنام با 250 ميليون تومان اعتبار 
مورد نياز، طرح يكطرفه شــدن خيابان امام خميني)ره( 
كه در اين راســتا مطالعات صــورت گرفته كه در صورت 
تصويب نهايي و تا آخر سال اين طرح اجرايي خواهد شد 

كه مقدمه اي بــراي ايجاد پياده راه در خيابان امام خواهد 
بود، طراحي ميدان در ورودي شــمالي شــهر )ورودي از 
سمت شيرين ســو( كه با رفع موانع طرح شهري و الحاق 
محدوده مورد نظر به حوزه خدمات شــهري اجراي اين 

طرح عملياتي خواهد شد.
وي همچنيــن اذعان داشــت: در راســتاي ايجاد منابع 
درآمدي پايدابر براي شــهرداري ها نيــز اقداماتي صورت 
گرفته كه بهره مندي از معادن، ايجــاد بازارچه هاي روز، 
ايجاد مراكز تست  خودروهاي دوگانه سوز، افزايش قابليت 
درآمــد مركز معاينه فني و ارائه خدمــات بهتر در حوزه 
شهرســازي براي بهبود وضعيت ساخت وســاز و صدور 
پروانه هــا، رايزني با بخش خصوصي براي احداث پل هاي 
عابــر پياده جهــت كاهش تصادفات و تبليغات شــهري 
و چنديــن طرح درآمــدزاي ديگر از جملــه اين طرح ها 

محسوب مي شود.
شــهردار كبودراهنگ انجام فعاليت هاي فرهنگي را نيز 
بخشــي از عملكرد شــهرداري خواند و گفت: برگزاري 
جشــن ها و مراســم اعياد و مراســمات ملي ـ مذهبي، 
مشاركت برگزاري مسابقات كتابخواني، مناسب سازي و 
زيباسازي معابر در مراســمات ملي و مذهبي و... نيز از 
آن جمله اســت و در راستاي توسعه فرهنگي شهرستان 
نيز احياي باشــگاه فرهنگي ورزشي شهرداري و حمايت 
از تيم هاي ورزشــي و ورزشكاران شــهر، تهيه و تنظيم 
عملكرد 40 ســاله شهرســتان به صورت كتاب، كمك 
به راه اندازي پيست موتورســواري، توسعه شهربازي به 
كمــك بخش خصوصي در پارك ها حضور در مســاجد 
و محله هــا به صورت دوره اي براي آشــنايي با مســائل 
و مشــكالت محله ها، ايجاد و احداث ورزشــگاه روباز و 
پيســت اســكيت و مطالعات حوزه بازآفريني پايدار در 
محله هاي حاشيه نشين و ايجاد فضاي سبز و... در دست 
اقدام و بررسي مي باشد كه با حمايت امام جمعه محترم، 
فرماندار محترم و اعضاي محترم شــوراي اسالمي شهر 
بزودي در شــهر شــاهد بهبود ســيما و منظر وضعيت 

مناسب شهري خواهيم بود.

شهر  منظر  و  ســیما  بهبود 
است ري  شهردا کاري  ولویت  ا ر  د
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كبودراهنگ-  خبرنگار همدان پيام: دريافت و توزيع، 
خريدوفــروش و حق العمــل كاري گاز طبيعــي، حفظ و 
نگهداري و اداره عمليات مربوط به شبكه هاي توزيع گاز، 
ارائه خدمات به مشتركين گاز، طراحي و اجراي طرح هاي 
گازرســاني و ايجاد و احداث تأسيسات و ابنيه هاي الزم، 
مراقبت و اهتمام الزم براي توسعه و پيشرفت فعاليت هاي 
شركت، بهينه ســازي و بهره وري مناسب و بسياري موارد 
ديگر از كاركردهاي شركت هاي توزيع گاز است كه در اين 
راســتا رئيــس شــركت گاز شهرســتان در گفت وگو با 
همدان پيام ضمن گراميداشت هفته دولت به بخشي از اهم 
فعاليت هاي اين شركت در كبودراهنگ اشاره داشته است.
سيد محمدحســين نبوي، مدير شركت گاز كبودراهنگ 
گفت: كبودراهنگ با بيش از 4 هزار كيلومترمربع وسعت 
جغرافيايــي و 23 هــزار و 945 خانوار و 128 روســتا، 
اين  100 درصد جمعيت شهري 

شهرستان و 124 روستاي شهرستان از نعمت گاز بهره مند 
مي باشند.

وي در خصوص اجرا و مقاوم ســازي شــبكه هاي شركت 
گاز شهرستان گفت: اجراي شــبكه توزيع و تغذيه جمعاً 
بــه طول 2 هزار و 260 متر در طول ســال كاري، اجراي 
بيش از 73 عدد انشــعابات فلزي و پلي اتيلن، جمع آوري 
و تخريب بيش از 103 علمك هاي بالاستفاده، جابه جايي 
بيش از 273 مورد علمك گاز، مقاوم ســازي بيش از 354 
عدد علمك معلــق و بدون حائل، رنگ آميزي علمك هاي 
فلزي و مقاوم ســازي شده به تعداد 8 هزار و 500 مورد و 
نصب شير قفل شونده جهت علمك هاي داراي بيش از يك 
مشترك به تعداد 239 عدد بخشي از فعاليت هاي شركت 

گاز در حوزه اجرا و مقاوم سازي بوده است.
نبوي در ادامه خاطرنشــان ساخت: در بخش بهره برداري 
اشــتراك پذيري شهري از 9 هزار و 314 مشترك در سال 
95 به 9 هزار و 500 مشــترك رســيده است و 

اشــتراك پذيري روســتايي نيز از 24 هزار 993 مشترك 
در ســال 95 به 27 هزار و 22 مشــترك در ســالجاري 
رسيده است. همچنين مشــتركين واحدهاي صنعتي به 
53 مشترك رســيده اســت كه ميزان افزايش در تعداد 

مشتركين در شهرستان را شاهد هستيم.
وي همچنين تعويض كنتورهاي معيوب با نصب پلمب بر 
مهره به تعداد 407 مورد شناسايي و قطع گاز مشتركين 
ســرقت گاز هــزار و 567 مــورد، شناســايي و قطع گاز 
مشتركين عمده ســرقت گاز 7 مورد، عمليات پيشگيرانه 
از تخلــف صنايــع عمــده را از ديگر فعاليت هــاي واحد 
بهره برداري خواند و ادامه داد: واگذاري تعداد 26 اشتراك 
رايگان به اماكــن مذهبي، واگذاري تعداد 12 اشــتراك 
رايگان به خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و واگذاري 
تعداد 226 اشــتراك رايگان به خانواده هاي تحت پوشش 
كميته امداد نيز بخشي از فعاليت هاي واحد اداري و مالي 

شركت گاز كبودراهنگ است.
سيد محمدحسين نبوي واحد نظارت را از ديگر واحدهاي 
فعال شــركت گاز كبودراهنگ خوانــد و گفت: تكميل، 
طراحــي و گرفتن طــرح جهت اجراي 18 مورد شــبكه 
شــهري و روستايي و ارسال به واحدهاي اجرايي، طراحي 
و تكميل بيش از 35 مورد از تقاضاي صنايع و ارســال به 
واحدهاي مهندســي جهت اجازه برداشت و طراحي، رفع 
نشــتي زيرزميني اعالمي واحد بازرسي فني 150 مورد، 
جابه جايــي بيش از 2 هزار و 500 مورد علمك هاي معلق 
بدون تكيه گاه در سطح شهرستان، جمع آوري بيش از 40 
مورد انشعاب بالاستفاده و پرخطر، جمع آوري 4 مورد شير 
پياده رو در سطح شهر كبودراهنگ، جمع آوري و جابه جايي 
شــبكه هاي داراي معارض به دليل قرار گرفتن در داخل 
زمين به متراژ 300 متر، رنگ آميزي انشعابات شهرستان 
به تعداد 22 هزار مورد، ســاخت ســايت جهت شيرهاي 
بيابانــي زمين كشــاورزي بيش از 30 نقطه و بســياري 
فعاليت هــاي ديگر نيز بخشــي از عمده فعاليت 

واحد نظارت و اجراي شركت گاز است.
وي همچنين سمپاشي و علف چيني محوطه ايستگاه هاي 
تقليل فشار درون شهري به تعداد 55 مورد و ايستگاه هاي 
برون شــهري به تعداد 13 مورد و ســرويس ايستگاه هاي 
CGS و TBS بــه تعداد 68 مورد را نيز از بخشــي از 

عملكرد بخش ايستگاه هاي تقليل فشار اعالم نمود.
نبوي مصرف بهينه گاز توسط مشــتركين، رعايت نكات 
ايمني و اســتاندارد در نصب كنتورها و بهره مندي از آن، 
عدم استفاده غيرمجاز از انشعابات، جلوگيري از سرقت هاي 
غيرمجاز، پرداخت به موقع تعرفه ها مصرفي مشتركين و... 
را بخشــي از راهكارهاي مديريت مصرف براي مشتركين 
دانست و گفت: بيش از 50 درصد از سهم گازي استان در 
شهرستان كبودراهنگ به فروش مي رسد كه نشان دهنده 

باال بودن تعداد مشتركين در اين شهرستان است.
وي ادامه داد: در حال حاضــر بيش از 14 ميليارد تومان 
مطالبات شــركت گاز شهرستان از مشتركين اين شركت 
اســتك ه بخش خانگي، بخــش عمومي، بخش صنعت و 
كشــاورزي را دربر مي گيرد كه در صــورت پرداخت اين 
مبلغ، اين شركت  مي تواند خدمات جامع تري به مشتركين 

ارائه دهد.
وي ادامه داد: عمده مطالبات شــركت گاز از مشــتركين 
بخش مركزي مي باشــد كه ميزان اين مطالبات در بخش 
مركزي نزديك به 10 ميليارد تومان، در بخش شيرين سو 
2/5 ميليارد تومان و در بخش گل تپه 1/5 ميليارد تومان 

مي باشد.
وي در پايان ضمن گراميداشــت ياد و خاطره شــهداي 
دولت بهره برداري از گازرساني به امامزاده راهب روستاي 
دســتجرد با 101 ميليون تومان اعتبــار، بهره برداري از 
گازرســاني بــه 2 واحد گلخانه اي با اعتبــار 57 ميليون 
تومان را از جمله پروژه هاي عمراني شركت گاز خواند كه 
اين پروژه همزمان با هفتــه دولت در كبودراهنگ مورد 

بهره برداري قرار گرفت.

ستا  و ر  1 2 4 و  ي  شــهر جمعیت  صد  ر د صد 
ند ه مند بهر ز  گا نعمــت  ز  ا

كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: كبودراهنگ به عنوان 
قطب توليد غالت اســتان همواره با ظرفيت توليد ساالنه بيش از 
250 هزار تن غالت در صدر جدول شهرســتان هاي اســتان قرار 
دارد. شهرستاني كه بيش از 120 هزار هكتار از اراضي كشاورزي 
اين منطقه به كشــت غالت اختصاص مي يابد و همه ســاله رتبه 
نخست توليد گندم و جو را در استان به خود اختصاص مي دهد و 
توانسته باتوليد بيش از يك ســوم غالت استان از شهرستان هاي 
پيشــرو در كشــاورزي باشد. همچنين برداشــت  غالت با 557 
دستگاه انواع كمباين بومي و مهاجر طي ماه هاي تير  مرداد، انجام 
اكيپ هــاي كنترل ريــزش و ضايعات در طول برداشــت به طور 
تمام وقت، ضمــن كنترل ريزش و تنظيم آنها نســبت به صدور 
معاينه فني و تأييد سالمت دستگاه هاي فعال در امر برداشت اقدام 

نموده اند.
مدير جهادكشــاورزي شهرســتان كبودراهنگ همزمان با هفته 
دولت ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت در گفت وگو 
با همدان پيام كبودراهنگ را يكي از بزرگ ترين شهرســتان ها در 
توليد محصوالت كشــاورزي و دامي استان خواند و گفت: ميزان 
توليد غالت شهرستان در سال زراعي 97-96 بيش از 250 هزار 

تن بوده است كه بخش عمده غالت مازاد نياز كشاورزان به مراكز 
خريد تعاوني روستايي و سيلوها تحويل داده شده است.

حميدرضا اســماعيلي با اشاره به روند خريد گندم و جو در مراكز 
خريد شهرســتان گفت: ميزان گندم خريداري شده توسط مراكز 
خريد در سطح شهرستان بيش از 182 هزار و675 تن بوده است 
كه از اين ميزان 166 هزار و 778 تن مربوط به شهرستان و مابقي 

از شهرستان هاي همجوار بوده است.
اســماعيلي ادامه داد: از اين ميزان خريد بيش از 92 هزار و 570 
تن آن توســط تعاوني هاي روســتايي، 5 هزار 929 تن توســط 
شــركت هاي توليد گستره بذر و مابقي توسط سيلوهاي دولتي و 

خصوصي خريداري شده است.
اســماعيلي با اشــاره به وضعيت بارندگي ها در چند سال اخير و 
كاهش منابع آب هاي زيرزميني و كشاورزي بودن منطقه گفت: با 
توجه به اينكه كبودراهنگ يكي از بزرگ ترين شهرستان كشاورزي 
استان اســت و اكثر مردم اين منطقه به كشاورزي مشغولند و با 
كاهش ســطح آب هاي زيرزميني و كاهش بارندگي ها در راستاي 
مديريت منابع آبي تغيير الگوي كشــت در شهرســتان، توسعه 
كشــت هاي كم آب بر، توسعه كشت با شيوه هاي آبياري هاي نوين 
بويژه قطره اي، مديريت برداشت توســط چاه هاي مجاز از جمله 
برنامه هاي جهادكشاورزي كبودراهنگ با هدف مديريت منابع آبي 

شهرستان است.
وي اذعان داشــت: در اين راســتا بيش از 85 درصــد از اراضي 
كشــاورزي شهرستان به سيســتم هاي آبياري نوين و كم مصرف 
مجهز شــده اند كــه ادامه توســعه اين سيســتم ها از برنامه ها و 

اولويت هاي جهاد در راســتاي كاهش مصــرف و مديريت منابع 
آبي است.

اسماعيلي همچنين توسعه كشت زعفران، كشت حبوبات، توسعه 
كشــت هاي گلخانه اي و ترويج كشــت نشــائي را از راهكارهاي 
مديريت منابع آبي خواند و گفت: در حال حاضر بيش از 4 هكتار 
از اراضي كشاورزي شهرستان به كشــت زعفران اختصاص داده 

شده كه نياز آبي اين محصول بسيار اندك مي باشد.
همچنين توسعه كشت هاي گلخانه اي از ديگر راهكارهاي مديريت 
منابع آبي اســت كه دراين خصوص نيز بيــش از 11/5 هكتار از 
اراضي شهرســتان به كشــت هاي گلخانه اي اختصاص داده شده 
اســت و در حال حاضر 16 واحد فعال با مساحت14/5 هكتار در 
ســطح شهرستان فعال است و همزمان با هفته دولت نيز 2 واحد 
گلخانه با 0/7 هكتار افتتاح و در ســطوح گلخانه هاي شهرستان 
افزوده شــد. همچنين بيــش از 7 واحد با 2/8 هكتار نيز در حال 
احداث است و 6 واحد با 6 هكتار مساحت براي دريافت تسهيالت 
بــه بانك هاي عامل معرفي شــده كه اين 6 واحــد نيز بزودي به 

مرحله احداث خواهند رسيد.
وي ادامه داد: 15 متقاضي نيز براي راه اندازي 15 هكتار گلخانه در 
مرحله اخذ مجوز و تغيير كاربري مي باشند كه بزودي كبودراهنگ 
قطب توليد محصوالت گلخانه اي خواهد شــد و به عنوان پايلوت 

گلخانه اي استان و حتي كشور معرفي خواهد شد.
مدير جهادكشاورزي شهرســتان همچنين با اشاره به پروژه هاي 
هفته دولت در شهرســتان گفت: همزمان با گراميداشــت هفته 
دولت نيز 12 پروژه كشــاورزي با 30 هــزار و 309 ميليون ريال 

به بهره برداري رســيد كه بهره بــرداري از 2 واحد گلخانه اي، يك 
واحد مرغداري، 6 طرح آبياري تحت فشار و 5 طرح احيا، مرمت 
و بازســازي قنوات از آن جمله بوده است و همزمان با اين هفته 
كلنگ  ساخت 2 واحد گلخانه با سرمايه گذاري بخش خصوصي و 
مشــاركت بانك كشاورزي به ارزش 29 هزار و 577 ميليون ريال 

نيز زمين خورد.
اسماعيلي در خصوص سهم توليدات دامي كبودراهنگ در استان 
نيز گفت: بيش از 8 درصد از محصوالت دامي استان از شهرستان 
كبودراهنگ توليد مي شــود كه ســاالنه بيش از 35 هزار و 958 
تن انواع محصوالت دامي شامل گوشت هاي سفيد، قرمز و ماهي، 
عسل، تخم مرغ، لبنيات و... مي باشد كه بيش از 3 هزار و 415 تن 
توليد گوشت قرمز، 3 هزار و 297 تن تولد گوشت مرغ، 405 تن 
توليد گوشت ماهي، 24 هزار و 730 تن شير، 1847 تن تخم مرغ 
و 32 تن عســل مي باشد. وي همچنين در پايان از پرداخت بيش 
از 5 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال روستايي در سطح شهرستان 
خبر داد و گفت: 8 طرح با 5 ميليارد تومان اعتبار در شهرســتان 
از تسهيالت بهره مند شده اند و 10 طرح نيز در مرحله بررسي در 

بانك هاي عامل مي باشد.
همچنين 51 ميليارد ريال تسهيالت خط اعتباري مكانيزاسيون 
جهت خريد ماشــين آالت، ادوات و تجهيزات بخش كشاورزي به 
شهرســتان اختصاص يافته كه تاكنون 52 درصد آن جذب شده 
است و شايان ذكر است كه بيش از 6 هزار ميليون ريال تسهيالت 
مشاغل خانگي در مرحله اول در قالب 60 طرح مصوب و در حال 

معرفي به بانك هاي عامل مي باشند.

هستیم  ســتان   ا غالت  تولید  قطب 
مدیر جهاد شهرستان:
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ابوالفضــل حضرتــي- خبرنــگار  كبودراهنــگ- 
همدان پيام: بهره بــرداري و كلنگ زني 3 پروژه عمراني با 
اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 600 ميليون تومان ســهم 
حوزه بهداشــت و درمان شهرســتان از پروژه هاي هفته 

دولت در كبودراهنگ بوده است.
مدير شبكه بهداشــت و درمان شهرستان در گفت وگو با 
همدان پيام با گراميداشــت ياد و خاطره شهداي دولت، 
شــهيدان رجايي و باهنر گفت: در راستاي بهبودو ارتقاي 
هتلينگ بيمارستان امام رضا)ع( شهر كبودراهنگ، بخش 
16 تختخوابي جراحي اين بيمارســتان با هزينه اي بالغ 
بــر 2 هزار و 400 ميليون ريال مورد بازســازي و تعمير 
اساســي قرار گرفت و همزمان با اين هفته به بهره برداري 
رسيد. و اين تعمير و بازسازي شامل تعويض سيستم هاي 
گرمايشي و سرمايشي، بازسازي ديوارها و كف، تعميرات 
اساسي بخش ارتقاي سيستم هشداري و احضار پرستار و 
تمامي نكات مرتبط با ايمني بيمار و مراجعين بوده است.
دكتر حســن بهرامي ضمن ابراز خرسندي از بهره برداري 
از مجموع طرح هاي حوزه ســالمت در شهرستان گفت: 
حركت ماندگار دولت و برنامه هاي وزير بهداشت در ارتقا 
و بهينه ســازي فضاهاي بهداشــتي و درماني،  ستودني و 
شايسته تقدير اســت و ابراز اميدواري كرد كه اين تدابير 

استمرار داشته باشد.

بهرامــي همچنين اظهار داشــت: همزمان با هفته دولت 
كلنگ ساختمان پايگاه فوريت هاي پزشكي منطقه قهورد 
نيز بر زمين خورد كه اعتبار پيش بيني شده اين پروژه 3 

هزار ميليون ريال است.
وي اســتقرار و فعاليت پايگاه هــاي اورژانس جاده اي در 

مسيرهاي پرتردد را يكي از شاخصه هاي سالمت اجتماعي 
جامعه دانست و با تشــريح روند فعاليت هاي فوريت هاي 
پزشكي منطقه قهورد گفت: اين پايگاه با يك كد فعال و 6 
نفر نيروي تخصصي از سال 93 در كانكس مجهز 115 به 
ارائه خدمات پيش بيمارستاني به مسافران و مصدومان و 

بيماران در اين منطقه پرداخته استكه با احداث ساختمان 
براي اين پايگاه بخشــي از مشــكالت ايــن مركز مرتفع 

خواهد شد.
مديــر شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان بهره برداري 
از مركــز خدمــات جامــع ســالمت روســتاي ازونــدره را 
ــت در  ــه دول ــده هفت ــاح ش ــاي افتت ــر پروژه ه از ديگ
ــاه  ــراي رف ــز ب ــن مرك ــزود: اي ــد و اف ــگ خوان كبودراهن
حــال مــردم روســتاهاي ازونــدره، باغچــه، چارلــي، 
ــر 6  ــغ ب ــي بال ــه جمعيت ــاد، مســجدين اســت ك قادرآب
هــزار و 500 نفــر از جمعيــت روســتايي ايــن منطقــه را 

ــد. ــرار مي ده ــش ق ــت پوش تح
ــي  ــز در زمين ــن مرك ــه داد:  اي ــي ادام ــن بهرام حس
ــاي  ــع و زيربن ــزار و 650 مترمرب ــاحت 2 ه ــه مس ب
ــر  ــغ ب ــه اي بال ــا هزين ــه ب ــع در 2 طبق 620 مترمرب
ــد  ــه بع ــت ك ــده اس ــداث ش ــال اح ــارد ري 9 ميلي
 92 تحــول ســالمت در ســال  اجــراي طــرح  از 
ــن  ــت شــد. اي ــگاه درياف ــن درمان مجــوز احــداث اي
ــات،  ــي، تزريق ــك، ماماي ــاق پزش ــامل ات ــز ش مرك
داروخانــه، مراقــب ســالمت بهداشــت محيــط و 
ــد.  ــات و... مي باش ــالن اجتماع ــار و س ــه اي،  انب حرف
ــال  ــارد ري ــز 2/5 ميلي ــن مرك ــز اي ــن تجهي همچني

ــت. ــته اس ــر داش ــار درب اعتب

همزمان با هفته دولت در كبودراهنگ

به بهره برداري رسید و درمان  16 میلیاردي بهداشت  پروژه هاي 
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كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: هر ساله در هفته 
دولت پروژه آب  و فاضالب روستايي افتتاح و به بهره برداري 
مي رسد امسال نيز چهار پروژه آبرساني با اعتباري بالغ بر 
9 ميليارد و 240 ميليون ريال كه جمعيت 3290 نفر را 

بر خواهد گرفت افتتاح و به بهره برداري می رسد.
رئيس آب و فاضالب روســتايي شهرســتان كبودارهنگ 
با بيــان اين مطلب افزود: از 127 روســتاي شرســتان 
كبودراهنگ 103  روســتا با جمعيتــي بالغ بر 80627 
نفر تحت پوشــش خدمات آبفار شهرستان كبودراهنگ 

مي باشد )34 روستا باالي 1000 نفر جمعيت مي باشد(.
تعداد كل چاه هاي موجود 140 حلقه مي باشد.
شاخص بهره مندي كل 66/40 درصد مي باشد.

پورقاســمي ادامه داد: با توجه به خشكسالي هاي متوالي 
و بحران آب اين امور طي ســال 1396 اقدام به عمليات 
حفر 19 حلقه چه مكانيكي و دستي به عمق 1946 متر 
با هزينه اي بالغ بر 16000 ميليون ريال انجام داده است.

همچنين اجراي عمليات حفر گالري و كف شــكني در 4 
روســتا به طول 170 متر بــا مبلغي بالغ بر 860 ميليون 

ريال 
در راستاي افزايش ميزان آبدهي، تقويت فشار اب افزايش 
ميزان آب استحصالي، بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش 
هزينــه بهره برداري عميالت طراحي مجدد و تعويض 42 
دســتگاه الكتروپمپ و شــناور در 36 روستا با مدل هاي 

مختلف با مبلغي بالغ بر 3460 ميليون ريال.
تجهيز و راه اندازي چاه جديد در روستاهاي سراب، مخور، 
طاهرلو، ويان، دســتجرد، آبمشــكين، داق داق آباد، حاتم 

آباد )شامل نصب كانكس، تابلو برق، الكتروپمپ، ساخت 
حوضچه، فنس كشــي و...( با مبلغ بالغ بر 14 ميليارد و 

220 ميليون ريال.
جهت جلوگيري از هدر رفت آب شــرب بهداشتي انجام 
عمليات اصالح و بازسازي شبكه توزيع، به طول 10 هزار 
و 700 متر با مبلغي بالغ بر 3 ميليارد و 900 ميليون ريال 
رفع شكســتگي ها و نشتي آب در شــبكه توزيع و انتقال 

به تعداد 951 مورد با مبلغي بالغ بر 2100 ميليون ريال
به منظور جلوگيري از ســريز مخازن و مديريت مصرف 
نصب دســتگاه تله متري و مانيتورينگ در 18 روســتاي 
شهرســتان با مبلغي بالغ بر يك ميليارد و 180 ميليون 

ريال.
 4 )RO( نصب و راه اندازي دســتگاه آب شــيرين كن ■
دستگاه در روستاهاي آقكند و قهورد عليا و چورمق قباق 
تپــه كرد با اعتباري بالغ بر يــك ميليارد و 900 ميليون 

ريال 
■ نصب و راه اندازي دســتگاه نمك طعام در سه روستاي 
اميرآبــاد، داق داق آباد و قباق تپه حاجيلو با مبلغي بالغ بر 

750 ميليون ريال از مهمترين پروژه ها مي باشد.
وي همچنين خاطرنشان كرد: اجراي عمليات خط پمپاژ 
و خط انتقال در 11 روســتا )اقچلو، حاتم آباد، اميرآباد، 
ايده لو، طاهرلو، واشــور، سراب، مخور، خالق وردي، حسن 
آبــاد( و دو مجتمع )مجتمع عظيم دره و خلفعت آباد( به 
طول 28125 متــر با مبلغي بالغ بر پنجا ميليارد و 600 

ميليون ريال.
■ ساخت مخزن بتني 500 مترمكعبي مجتمع آق كند با 

اعتباري بالغ بر 5000 ميليون ريال 
■ اجراي عمليات خط برق: 9 روستا جمعا به طول 4130 

متر 
■ تعداد 520 مورد انشــعاب غيرمجاز شناسايي شده كه 
از اين تعداد 210 مشــترك انشعابات آنها تبديل به مجاز 

گرديده و 310 مورد در دست مراجعه قانوني مي باشد.
■ 16 درصد شــبكه هاي داخلي روســتا تحت پوشــش 
فرسوده مي باشد كه براي اصالح آنها چهار ميليارد تومان 

اعتبار نياز دارد.
■ 70 درصد مشتركين الگوي مصرف را رعايت مي كنند.

بدهــي مشــتريكن مبلــغ 101/639/239/405 ريال 
مي باشد.

■ تعداد كنتور خراب مشتركين 1166 فقره مي باشد.
تعداد 3 روستاي شهرستان با تاكر سيار آبرساني مي شود.

پورقاســمي در ادامه به پروژه هاي در حال اجرا نيز اشاره 
كرد و افزود: 

- تجهيز چاه و فنس كشي چاه شماره 3 روستاي امير آباد 
- عمليــات حفــاري و لوله گــذاري شــبكه توزيــع و 
استانداردسازي انشعابات روســتاي زين آباد، طاسران و 

مسجدين 
- عمليــات اجرايي خط پمپــاژ و خط برق به طول 700 
متر و نصب يك دستگاه ترانسفورماتور kw50 و تجهيز 

چاه مجتمع 
- بشــيك تپه )روستاي چهار سوق( با اعتباري بالغ بر 3 

ميليارد و 504 ميليون ريال 
- حفر چاه دستي روستاي آقچه قبه و احمدآباد 

- حفر چاه مكانيكي روستاي آق تپه 
- اصالح و توسعه و بازسازي شبكه توزيع روستاهاي ازون 
دره، اكنلو، آقكند، قهورد عليا، قهورد سفال، سوباشي، جين 

طراقيه 
- عمليات اجرايي خط انتقال از مخزن مجتمع عظيم دره 
به روستا هاي عظيم دره، كلبه حصاري، خواجه كندي با 
جمعيت 605 نفر و اعتبار 6 ميليارد و 475 ميليون ريال 

از مهمترين پروژه هاي در حال اجرا مي باشد.
وي در پايــان از روســتاييان خواســت از آب شــرب بــراي 
شستشــوي معابــر، خــودرو و آبيــاري درختــان اســتفاده 
ــرف  ــت را در مص ــي مديري ــت صرفه جوي ــد و نهاي نكنن
آب شــرب داشــته باشــند و هــر گونــه انشــعاب غيرمجاز 

را بــه ايــن شــركت اطــالع دهنــد.
وي خدمـــات رســـاني بـــه مـــردم را از وظايـــف امـــور 
ـــركت آب  ـــت: ش ـــرد و گف ـــوان ك ـــتان عن ـــار شهرس آبف
و فاضـــالب روســـتايي بـــا تمـــام تـــوان در راســـتاي 
ــتاييان  ــتي روسـ ــالم و بهداشـ ــرب سـ ــن اب شـ تأميـ

مي كنـــد. برنامه ريـــزي 
بــه مناســبت چهلميــن ســالگرد پيــروزي انقــالب 
اســالمي و هفتــه دولــت جهــت رفــاه حــال روســتاييان 
عزيــز بــه كليــه اشــخاص داراي انشــعاب آب غيرمجــاز 
بــوده و بــه صــورت خــود اظهــاري بــه امــور مشــتريكن 
مراجعــه نموده انــد بــدون اعمــال جريمــه انشــعاب 
واگــذار مي گــردد و بــه مشــتركيني كــه تــوان پرداخــت 
آب بهــاي مصرفــي خــود را ندارنــد قبــوض آنها تقســيط 

مي گــردد.

برســاني آ ه  ژ پرو  4 دولت  هفته  با  همزمان 
رســید  ري  بهره بردا به  اهنگ  کبودر ر  د
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خبرنــگار  مينايــي-  عمــران  كبودراهنــگ- 
همدان پيام: بيش از 32 كيلومتر از معابر 23 روســتاي 

شهرستان در سالجاري زيرسازي شده است.
رئيس بنياد مسكن شهرستان كبودراهنگ با بيان اين 

مطلب گفت: از ابتداي سالجاري )97( تاكنون بيش از 
32 كيلومتر از معابر 23 روســتاي شهرستان زيرسازي 
صورت گرفته كه بزودي عمليات آسفالت ريزي نيز انجام 

خواهد شد.
روح ا... وجــدي فاضــل ادامه داد:  آســفالت معابر 30 
روســتاي شهرســتان به طول 270 مترمربــع نيز با 
بهره مندي از قيــر اعتباري و مشــاركت دهياري ها و 
شوراهاي اســالمي روســتاها نيز در حال انجام است 
كه اجراي آســفالت 15 روستا به اتمام رسيده و مابقي 
روســتاها نيز با عقد قرارداد بــا پيمانكار و تحويل قير 
اعتباري در حال انجام است كه تا پايان فصل كاري به 

بهره برداري خواهد رسيد.
وجدي فاضل ادامه داد:  در 126 روســتاي شهرستان با 
جمعيت 95 هزار نفري عمليات اجراي بهسازي در تمام 
روســتاهاي باالي 20 خانوار آغاز شــده است و عمليات 

اجراي بهسازي در بيش از 55 روستا در فاز اول به اتمام 
رســيد و در 28 روستا اين بهسازي عالوه بر فاز اول، فاز 
دوم نيز اجرا شــده است كه شامل تخريب و آواربرداري، 
زيرســازي، جابه جايي شــبكه ها، اجراي جدول گذاري و 
آســفالت ريزي مي باشــد. وجدي فاضل با اشاره به روند 
مقاوم سازي مساكن روستايي در سطح شهرستان گفت: 
از 26 هزار و 863 واحد غيرمقاوم شناســايي شــده در 
ســطح شهرســتان كبودراهنگ بيش از 12 هزار 680 
واحد تاكنون با دريافت تســهيالت مقاوم سازي موفق به 
مقاوم ســازي شده اســت كه 47 درصد از كل واحدهاي 
مســكوني را به خود اختصاص داده اســت. همچنين در 
راستاي مقاوم سازي منازل روستايي نيز اعطاي تسهيالت 
مقاوم سازي براي بيش از 2 هزار واحد نيز در دست اقدام 
اســت كه متقاضيان مي توانند اين تســهيالت بهره مند 
شــوند. وجدي فاضل همچنين خاطرنشــان ساخت: از 

ابتداي سالجاري تاكنون ساخت 140 واحد مسكوني به 
اتمام رسيده و پايان كار دريافت نموده اند كه با اين ميزان 
تعداد واحدهاي مقاوم سازي شده روستاي شهرستان به 
12 هزار و 680 واحد رســيده اســت. وي با بيان اينكه 
سقف تســهيالت مقاوم سازي روســتايي از 20 ميليون 
تومان به 25 ميليون تومان رســيده اســت، گفت: عالوه 
بر افزايش ميزان مبلغ تسهيالت بنياد مسكن در راستاي 
تكميــل واحدهاي نيمــه كاره تعــداد 200 فقره كمك 
بالعوض به مبلغ 800 ميليون تومان نيز پرداخت نموده 
ســت و همچنين آمادگي كافي براي پرداخت تسهيالت 
مقاوم ســازي براي بيش از 2 هزار واحد مســكوني را نيز 
دارد. وجدي فاضل ضمن گراميداشــت هفته دولت ادامه 
داد: در 5 ماهه نخســت ســال بيش از 220 جلد سند 
روســتايي نيز صادر شده است كه تعداد مساكن سنددار 

روستايي در شهرستان به 20 هزار و 500 رسيده است.

ي  یز لت ر ســفا آ بع  مر متر ر  ا هز  2 7 0
ن ستا شهر ي  ستا و ر  3 0 ر د

كبودراهنگ-  خبرنــگار همدان پيام: اداره تعاون 
روستايي شهرستان كبودراهنگ با 29 تشكل كه شامل 
13 واحد شركت تعاوني روســتايي، 11 واحد شركت 
تعاونــي توليــد روســتايي و 4 واحد شــركت تعاوني 
كشاورزي و يك واحد نظام صنفي كارهاي كشاورزي در 
سطح شهرستان فعال است كه اين مجموعه به عنوان 
بــازوي اجرايي دولــت و در قالب تشــكل هاي بخش 
خصوصي، مشــاركت كشــاورزان را در تصميم گيري و 
اجراي امور مربوط به كشــاورزي در كنار بخش دولتي 

تحقق بخشيده است.
مدير تعــاون روســتايي شهرســتان كبودراهنگ در 
گفت وگو با همدان پيام با اشــاره به تعداد تشــكل هاي 
تعاوني هاي روستايي گفت: يكي از شاخص ترين فعاليت  
تعاوني ها، خريد تضميني و توافقي محصوالت كشاورزي 

كشاورزان شهرســتان است كه گندم به عنوان يكي از 
بيشــترين توليدات كشاورزي شهرســتان از آن جمله 

مي باشد.
دليري مقدم با اشــاره بــه تعداد مراكــز خريد گندم 
شهرستان گفت: در حال حاضر بيش از 12 مركز خريد 
در شهرستان فعال است كه 2 مركز در بخش گل تپه، 4 
مركز در بخش شيرين سو و 6 مركرز در بخش مركزي 
مي باشد كه در ســالجاري اين مراكز خريد توانسته اند 
بيــش از 95 هزار تن از گندم مازاد نياز كشــاورزان را 
خريداري نمايند كه نسبت به سال هاي گذشته افزايش 

چشمگيير در ميزان خريد گندم داشته است.
دليري مقدم همچنين تالش در جهت ارتقاي بهره وري 
منابع و استفاده بهينه از آن و بهبود معيشت روستايي، 
تهيه و تأمين نهاده هاي كشاورزي اعم از بذر، كود، سم 
و... و در دسترس قرار دادن براي كشاورزان، توزيع بيش 
از 38 ميليون ليتر سوخت مورد نياز در سال كشاورزان 
و فروشگاه هاي مصرف در سطح روستاها، ارائه خدمات 
ايستگاه هاي بوجاري در سطح شهرستان و توزيع بيش 
از 72 هــزار تن آرد خانه پزي و نانوايي هاي روســتايي 
و ارائه خدمات بيمه روســتايي و عشــايري توسط 5 
دفتر كارگزاري بيمه روســتاييان و عشاير را بخشي از 
فعاليت هاي تعاون روســتايي شهرستان خواند و ادامه 
داد: توزيع بيش از هزار و 500 تن انواع نهاده هاي دامي 
شامل جو،  كنسانتره، ذرت، سبوس و... بين دامداران در 
طي 5 ماهه نخست سالجاري نيز از ديگر خدمات تعاون 

روستايي شهرستان كبودراهنگ بوده است.
مدير تعاون روســتايي كبودراهنگ با اشــاره به اهداف 

تعاوني ها و وظيفه ذاتي اين شركت ها گفت: با توجه به 
وظييفه حمايت، هدايت و نظارتي اداره تعاون روستايي، 
برگزاري برنامه هاي آموزشي براي كاركنان و تشكل هاي 
تحت پوشش، حسابرسي تمام واحدهاي تحت پوشش 
نيز انجام مي شــود. همچنين دراين راستا در چارچوب 
طرح افزايش بهره وري محصوالت كشاورزي با همكاري 
محققين مركز تحقيقات وكارشناسان جهادكشاورزي و 
مديران عامل تعاوني هاي توليد در اراضي تحت پوشش 
تعاوني هاي توليد به ارائــه خدمات ترويجي و آموزش 
و نظارت بر مراحل مختلف كاشــت، داشت و برداشت 

پرداخته تا تجربه كشــاورز و دانش روز كارشناسان را 
بــا هم درآميخته و مزارع الگويي با بازدهي باالتر ايجاد 
شــده اســت. وي در پايان ضمن گراميداشــت ياد و 
خاطره شهداي دولت بويژه شهيد رجايي و باهنر گفت: 
همزمان با اين هفتــه در كبودراهنگ 5 پروژه عمراني 
تعاوني هاي شهرســتان با اعتباري بالغ بر 500 ميليون 
تومان افتتاح شد كه تعاوني روستايي قباق تپه، تعاوني 
توليد روســتاي قهورد و تعاون روستايي باغچه تعاوني 
توليد روســتاي ايده لو و تعاون توليد روستاي ازندره از 

آن جمله مي باشد.

کشــاورزان خریداري شد ز  ا گنــــدم   تن  ر  هزا  95 ز  ا بیش 
توسط تعاون روستایي کبودراهنگ
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همدان پيام:  خبرنگار  كبودراهنگ-اكرم حميدي- 
كبدي كبودراهنگ از ســال 81 به طور رسمي شروع به 
كار كرد و در اين ســال اولين تيم كبدي شهرســتان به 

مسابقات استاني اعزام شد.
از ســال 82 به طور منظم تمرينات كبدي در مجموعه 
ورزشــي انقالب در رده سني جوانان و بزرگساالن شروع 
به فعاليت كرد و از همان ســال هاي ابتدايي با توجه به 
پتانسيل باالي شهرستان توانست سكوي قهرماني استان 
را فتح كند به طوري كه از ســال 83 تا 93 يك دهه در 
تمام رده هاي سني قهرمان بالمنزاع استان شود كه بعد 
از يك وقفه دو ســاله كه در سال هاي 94 و 95 به وجود 
آمد و به دليل مشــكالت مالي و مديريتي كبودراهنگ 

نتوانست در اين دو سال مقام اول استان را كسب كند.
ولي با درايــت مجموعه هيأت كبــدي كبودراهنگ در 
سال هاي 96 و 97 دوباره كبدي كبودراهنگ به اوج خود 
در اســتان رسيد و در رده ســني نوجوانان و جوانان به 

جايگاه اول استان تكيه زد.
در سال 88 ذكريا محبعلي به عنوان مربي و محمد نجاري 
و محسن منافي به عنوان بازيكن مسابقات قهرماني آسيا 
و در رده جوانان اعزام شــدند و توانستند نايب قهرماني 

آسيا را در كشور مالزي كسب كنند.
مســئول روابــط عمومــي هيــأت كبدي شهرســتان 
كبودراهنگ در گفتگو با همدان پيام اظهار داشــت: اين 
چند ســال تيم كبدي شهرســتان به ميزان ده دوره در 
ليگ برتر كبدي كشور شركت كرده كه بهترين مقام در 
ليگ برتر رده سني بود و به علت نبود اسپانسر چند سالي 
از شركت در ليگ برتر بازماندو به دسته يك سقوط كرده 
و دوباره از ليك يك شروع كرده و به ليگ برتر راه يافته 
اســت و هم اكنون هم براي شركت در ليگ برتر در رده 

سني بزرگساالن خود را آماده مي كند.
محمد يعقوبي افــزود: اوج افتخار كبــدي كبودراهنگ 
حضور وحيد خراقاني بــه عنوان مربي و حميد ميرزايي 
نــادر به عنوان بازيكــن در بازي هاي آســيايي جاكارتا 
)اندونزي( مي باشد كه با كسب طالي اين رشته توانسته 

تاريخ ساز شود.
وي ادامه داد: البته در ســال 95 سعيد غفاري به همراه 
تيم ملي در مســابقات قهرماني جهاني در كشــور هند 
توانست نايب قهرمان مسابقات را كسب كند و مدال نقره 
را به گردن افكند، همچنين در مســابقات قهرماني آسيا 
به ميزباني ايران )گرگان( سعيد غفاري و حميد ميرزايي 
نادر در هيأت تيم ملي مدال برتر اين مسابقات را كسب 

كردند.
يعقوبي خاطرنشان كرد: كبدي كبودراهنگ در اعزام داور 
به مسابقات كشوري ليگ برتر و مسابقات آسيايي فعاليت 
چشم گيري داشته است و حضور حامد اسالمي و محمد 
يعقوبي در مسابقات آسيايي فعاليت چشم گيري داشته 
است و حضور حامد اسالمي و محمد يعقوبي در مسابقات 
آســيايي گرگان و جليل اصالني به عنوان داور ملي در 
مسابقات ليگ برتر كشور گوياي اين نوع فعاليت بي سابقه 

در امر داوري در شهرستان بوده است.
وي عنوان داشت: گل سرسبد فعاليت كبدي كبورداهنگ 
حضور در مسابقات بازي هاي آسيايي 2018 جاكارتا بود 
كه از قهرمان سعيد غفاري و حامد ميرزايي نادر به عنوان 
بازيكن و وحيد خراقاني به عنوان مربي از بهمن ماه سال 
96 در اردوي تيم ملي بودند و 8 ماه شــبانه روز با تمام 
ســختي ها و تالش كردند تا بتوانند پيراهن مقدس تيم 
ملــي را به تن كنند و در اين مدت مشــكالت زيادي را 
پشــت سر گذاشتند و توانستند جز توان اصلي تيم ملي 
باشــند كه متأسفانه ســعيد غفاري به علت مصدوميت 
نتوانســت در بازي هاي آســيايي حضور داشته باشند و 
اين موضــوع بدترين خبر براي ورزش اســان همدان و 

شهرستان كبودراهنگ بود.

مسئول روابط عمومي هيأت كبدي كبودراهنگ افزود: با 
توجه به وسعت فعاليت و قهرماني هاي مكرر و بي سابقه 
رشــته كبدي كه قطب اين رشــته در غرب مي باشد به 
همان ميزان نيز نيازمند توجه مي باشــد كه متأســفانه 
در برخي از اوقات مســئولين شــرايط ورزشي قهرماني 
و حرفه اي را در ك نكرده و اين رشــته را با رشــته هاي 
ديگر كه فقط در مقياس اســتاني فعاليت مي كنند يكي 
پنداشتند و به همان اندازه مساعدت مي كنند الزم به ذكر 
است كه جا دارد از رضا مجيدي نمايندگي همراه اول در 
كبودراهنگ و ميثم كرمي مديرعامل شركت ارتباط رسان 
نــور اكباتان كه در ســال هاي 95 و 97 به كمك كبدي 
آمدنــد و با حمايت و كار خيرشــان موجــب موفقيت 

ورزشكاران اين رشته شدند تقدير و تشكر نماييم.
وي در ادامــه بــه مشــكالت عمــده كبــدي كبودراهنــگ 
ــت  ــي جه ــر مال ــود اسپانس ــزود: نب ــرد و اف ــاره ك اش
حضــور در ليــك بزرگســاالن كــه دروازه اي اســت بــراي 
پوشــيدن پيراهــن تيــم ملــي بــه هميــن دليــل عــدم 
ــختي در  ــات س ــر ضرب ــگ برت ــتمر در لي ــور مس حض
ــدي كبودراهنــگ زده اســت  ــه كب ــد ســال ب ــن چن اي
نداشــتن خانــه كبــدي از مشــكالت بــزرگ ديگــر 
ــيل  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــه ب ــد ك ــته مي باش ــن رش اي
بــاالي كبــدي خانــه كبــدي از ضروريــات ايــن هيــأت 

مي باشــد.
وي افــزود: بي خبــري و بي خيالي بعضي از مســئوالن 

شهرستان نسبت به اين رشته و تمام رشته هاي قهرمان 
پرور كه مي تواند نشــاط را در جامعه بگستراند از موادي 

هست كه هميشه سوال ورزشكارن بوده است.
 یعقوبــي در ادامــه به موقعیت هــاي کبدي 

کبودراهنگ نیز اشاره کرد و افزود:
■ 10 سال قهرمان استان در رده جوانان و بزرگساالن

■ كسب مقام سوم ليگ ساحلي كشور 
■ كسب مقام هاي دوم و سوم در مسابقات جوانان كشور 

در چندين سال در معيت تيم استان

■ كســب مقام قهرمانــي نوجوانا كشــور در معيت تير 
اســتان و كسب مقام سوم كشــو در رده سني نوجوانان 

آموزشگاهي در هيأت استان 
■ حضور در مسابقات ليگ برتر و سوپر ليگ كشور 

■ كسب مقام سوم آســيايي، نايب قهرمان جهان، نايب 
قهرمان جوان آسيا ، كسب مدال طالي بازي هاي آسيايي 

جاكارتا 
■ حضور چندين بازيكــن در اردوهاي تيم ملي جوانان 

و بزرگساالن 
■ نفرات دعوت شده به اردوهاي تيم ملي جوانان، ساالر 
مهاجراني، امير طهماســبي، رسول زارعي نفرات دعوت 
شده به اردوهاي بزرگساالن، رضا اصالني، حامد همتي به 
كسب رياست كميته داوران استان توسط حامد اسالمي 
در ســال 96 از مهمترين افتخارات كبدي كبودراهنگ 

بوده است.
وي در پايان از ذكريا محبعلي، ناصر قيطاسي، احمد ياري 
روساي هيأت كبدي كبودراهنگ در سال هاي اخير تقدير 
كرد همچنين از محمود كوثري پدر كبدي استان همدان 
تقدير كــرد و افزود: از آغاز كبدي در همدان با مديريت 
و تالش تمام كبدي كاران اســتان توانستيم بر بام آسيا 

باشيم. 
و همچنيــن از رياســت ســابق اداره ورزش و جوانــان 
كبودراهنگ آقاي قهرماني معاونت ورزشي فعلي اداره كل 
و آقاي شــكري رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان و 
امام جمعه محترم كه هميشــه پيگير برنامه هاي هيأت 
كبدي بوده و روحيه بخشــي ورزشكاران مي باشد تقدير 

و تشكر مي نماييم.
■ نبود اسپانســرهاي مشــكل عهده كبدي شهرستان 

كبودراهنگ مي باشد.
■ اوج افتخار كبــدي كبودراهنگ حضور وحيد خراقاني 
به عنوان مربي و حميــد ميرزايي نادر به عنوان بازيكن 
در بازي هاي آسيايي جاكارتا بود كه با كسب مدال طالي 

اين رشته توانستند تاريخ ساز شود.
■ سعيد غفاري به علت مصدوميت نتوانست در بازي هاي 
آسيايي حضور داشــته باشــد و اين بدترين خبر براي 

ورزش استان همدان و شهرستان بود.
■ ورزش كبدي براي كســب موفقيت هاي بشتر نيازمند 

حمايت مسئوالن توجه بيشتر آنان به اين قشر است.

آسیا  بام  بر  کبودراهنگ  کبدي 
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