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 با توجه به ســقوط تيم بسكتبال شهرستان از ليگ 
يك و 2 در طول 6 سال گذشته اين تيم مجدداً امسال 

در ليگ دسته 2 كشور حضور خواهد داشت.
 مدير ورزش وجوانان اسدآباد با اعالم اين خبر به جامعه 
ورزش شهرستان گفت: اين حضور با حمايت هاى آقاى 
منعم، مديركل محترم كه جاى تقدير دارد و همچنين 
پيگيرى هاى اداره ورزش اســدآباد و آقاى محمدكريم 

اسدى محقق خواهد شد.
صمد پناهى از كسب 3 مدال نقره در مسابقات كاراته 
بين المللــى با حضور چند كشــور خارجى به ميزبانى 
تهران و نيز كســب 2 مدال نقره در مســابقات بوكس 
نونهاالن كشور به ميزبانى همدان خبر داد و اظهار كرد: 
كســب مقام اول تيمى توسط تيم بسكتبال نوجوانان 

و جوانان در مسابقات قهرمانى استان، كسب مقام اول 
تيمى توســط تيم واليبال بانوان در مســابقات قرمانى 
اســتان و حضور آقاى هــادى ســالم داور بين المللى 
شهرســتان جهت قضاوت در كشور چين تايپه از ديگر 

اقدامات اين اداره در سالجارى بوده است.
وى با اشاره به حضور آقاى مزدك گيتى، داور ارزشمند 
شهرســتان در كشــور فنالند جهت قضاوت مسابقات 
جهانــى در رده جوانان گفت: مدال نقره توســط آقاى 
فرديــن طالبى در مســابقات كشــتى بين المللى روز 
جهانى كودك كســب شد و كالس ارتقا داورى 3 به 2 
و 2 به يك كشــورى به ميزبانى شهرستان در ماه آتى 

برگزار گرديد.
پناهى با بيان اين خبر كه كسب مقام اول توسط بهمن 

شعبانى و اميد جانى پور در مسابقات پهلوانى و زورخانه 
كشــور كسب شد، بيان كرد: كســب 20 مدال توسط 
رزمى كاران در مســابقات قهرمانى كشور كسب مدال 
برنز توســط بهنام ميرزايى در مســابقات وزنه بردارى 
كشــور در اهواز از ديگــر موفقيت هاى ايــن اداره در 

اسدآباد بوده است.
صمد پناهى تعداد ورزشكاران سازمان يافته شهرستان 
را 2 هزار و 200 نفر و تعداد هيأت هاى ورزشــى را نيز 

30 اعالم كرد.
وى در بخش پروژه هاى در دســت اقدام و قابل افتتاح 
گفت: يكى از پروژه هاى مهم اســتخر مجموعه ورزشى 
بانوان بوده كه امسال از محل 27 صدم در صد ماليات 
بــر ارزش افزوده مبلغ يك ملييــارد و صد ميليون در 
نظر گرفته شــده كــه در صورت تخصيــص كامل به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
از پروژه هاى مهم ديگر ســالن ورزشــى روستاى چنار 
ســفلى بوده كه بــا توجه به موقعيت روســتا و وجود 
جوانان مســتعد عمليات شــروع پروژه بــا پيگيرهاى 

مسئوالن در ماه هاى آتى شروع خواهد شد.
مدير ورزش وجوانان شهرســتان اسدآباد در ادامه از 
مشــكالت اين حوزه نيز ســخن گفت و افزود: عدم 
توان مالــى اداره در پرداخــت حامل هاى انرژى كه 
مشكل بســيار حاد بوده از مشكالت جدى ما است. 
با توجه به اينكه اكثر اماكن ورزشــى و تأسيســات 
قدمــت زيــادى دارنــد و اداره را با توجــه به عدم 
تخصيــص كامل اعتبارات در تعميرات و تجهيز آن با 

مشكل مواجه ساخته است.
وى برنامه هاى هفته دولت را برگزارى مسابقه بسكتبال 
با استان مركزى، برگزارى مسابقات كشتى چندجانبه با 
حضور استان هاى همجوار، برگزارى ورزش صبحگاهى 
ويژه بانوان، برگزارى مســابقه واليبال با شهرستان هاى 
ســنقر و كنگاور در بخش بانــوان و آقايان و همچنين 
افتتاح ســالن بدنســازى رز ويژه بانوان با حضور آقاى 
الهى تبار معاون سياســى و امنيتى استاندار اعالم كرد 
و افزود: برگزارى مســابقات فوتبــال گل كوچك ويژه 

محالت نيز ديگر برنامه اين هفته مبارك است.

۳ می رود به لیگ دسته  ن  تیم بسکتبال شهرستا

فرماندار خبر داد:

افتتاح 62 پروژه با اعتبار
201 ميليارد تومان در اسدآباد
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 مجيد بيات
 مهمتريــن و اصلي ترين سياســت 
من از زماني كه فرمانداري اســدآباد را 
پذيرفتم، ايجاد وفاق،  تعادل، انســجام 
و نيــز اتمام پروژه هــاي نيمه تمام در 

شهرستان بوده و هست.
فرماندار اسدآباد با بيان اين مطلب در 
نشستي كه در همدان پيام تشكيل شد، 
اظهار كرد: قطعاً ايجاد تعادل و انسجام 
باعث مي شود كه پروژه هاي نيمه تمام 
گره  گشايي شــوند كه اين خود باعث 
توسعه و رونق اشتغال هم خواهد شد.

افشــارى كه به گفته خود كمتر وارد 
فضاي سياســي شده و ســعى كرده 
كمترين ســخنراني را داشــته باشد، 
مي گويــد: اعتقــاد دارم مردم به جاي 
شنيدن ســخنراني بايد عمًال ثمره كار 

را ببينند.
وي ادامه داد: در اين ســال ها به اندازه 
كافي پروژه كلنگ زني شده داشتيم لذا 
از همــان ابتدا هيچ پــروژه اي را براي 
شهرستان تعريف نكردم تا اينكه همه 
پروژه هاي نيمه تمام را به اتمام برسانم.
حســين افشــارى با اشــاره به اينكه 
اعتماد مردم به دليل برخي شــعارها 
و تندروي ها دچار لطمه شــده است، 
افزود: متأســفانه در سال هاي گذشته 
ميليــارد دالر  از 750  تــا 91)   84)
درآمد نفتي سهم اسدآباد براي تكميل 
زيربناهــا، نزديك به صفــر بود كه در 
دولــت تدبيرواميــد پروژه هاي خوبي 
چون ايجاد دانشكده سيدجمال، حوزه 
علميه خواهران و... پايه گذاري شــد تا 

10 ماهه به اتمام برسد.
فرماندار اسدآباد ادامه داد: شهرستان 
اســدآباد به لحاظ سياسي و اجتماعي 
داراي حساســيت هاي ويژه اي اســت 
كه بــه دليل قــرار گرفتــن دوره اي 
بيــن عناصر اصالح طلــب و اصولگرا، 
شهرســتان در هــر دوره به شــكل 
خاصي به صورت جناحي اداره مي شد 
كه اگر فرماندار هم ذيل اين جناح ها 
مي رفــت، كار مهمي انجام نمي شــد. 
بنابراين در 6 ماهــي كه به انتخابات 
مانده بود و بنده انتصاب شــدم، سعي 
كــردم در فضــاي كاري و مديريتي 

شهرستان تعادل ايجاد كنم.
وي با اشــاره بــه اينكه بســياري از 

مشكالت شهرســتان از جمله بيكاري 
ريشــه در رقابت هاي منفي جناح هاي 
افزود: هر جناحي  سياســي داشــته، 
كه ســر كار مي آمد، بــدون توجه به 
قابليت هــا، ســايرين را از رده خارج 
مي كرد. بنابراين افراد اليق، شهرستان 
را ترك مي كردند ســپس جناح بعدي 
مي آمــد و گروهي را حذف مي كرد كه 
با اين كار شهرستان خالي از نيروهاي 

توانمند شده بود.
افشارى گفت: با توجه به اينكه بيكاري 
در شهرستان از متوسط استاني باالتر 
اســت الزم بــود اشــتغال در اولويت 
كارها باشــد كه البته در اين خصوص 

برنامه هايي تدارك ديديم.
وى ادامه داد: در اين شهرســتان 62 
پروژه با اعتبــار 201 ميليارد تومان 
به بهره برداري و يا به افتتاح مي رسد 
با  كه كارخانه گندله ســازي اسدآباد 
ايجاد  اعتبار و  تومــان  130 ميليارد 
200 شــغل مســتقيم و هزار شغل 
غيرمســتقيم بزرگ ترين پروژه هاست 
كه توسط معاون اول رئيس جمهوري 
افتتاح مي شود. وى ادامه داد: توسعه 
با 20 ميليارد  تومان  بيمارستان قائم 
اعتبار و بــا اضافه شــدن 64 تخت 
بيمارســتاني، كارخانه كيســه بافي با 
11 ميليــارد و 250 ميليــون تومان 
اعتبــار و 140 نفر اشــتغال از محل 
تســهيالت رونــق و توليــد، ســالن 
ميليارد   2 بــا  پيام نور  چندمنظــوره 
و 560 ميليــون تومــان اعتبــار از 
دولت شهرســتان  پروژه هــاي هفته 

است.
فني  دانشــكده  تكميــل  همچنيــن 
اسدآباد با يك ميليارد و 800 ميليون 
تومان اعتبار، تكميــل و احداث خانه 
بهداشت در 5 روســتاي شهرستان با 
750 ميليون تومان اعتبار، بهســازي 
و آسفالت مســير چنار سفلي با 220 
ميليــون تومان اعتبار، اصالح شــبكه 
فرســوده توزيع آب اســدآباد با 450 
ميليون تومان اعتبار به همراه آبرساني 
به يكى از روستاهاى شهرستان با 390 
ميليون تومان اعتبار از پروژه هاي هفته 

دولت است.
 گفته مي شــود كه در شهرستان آمار 

خودكشي باالست.

پروژه هاى قابل افتتاح در هفته دولت 96
ميزان محل اجرانام پروژهرديف

اعتبار 
محل تأمين 

اعتبار 
مالحظاتدستگاه اجرايي

1
شركت توسعه معدنى و 

صنعتى صبا نور (گندله سنگ 
آهن)

آورده متقاضى1300000جاده داشبالغ
اداره صنعت، معدن و تجارت با 

اعتبار 1412524 م.ر

توليد گندله سنگ آهن با اشتغالزايى 
130 نفر

توليد گونى پروپيلن بافته شده ساده آورده متقاضى112524مسير كرمانشاهكارخانه گونى بافى كاويان پود2
و لمينيت با اشتغالزايى 140 نفر

3
بازگشت به چرخه توليد 

كارخانه رب اسدآباد (شركت 
مارال فروز غرب)

شهرك صنعتى با اعتبار 290000 آورده متقاضى290000شهرك صنعتى
100 نفر اشتغالزايى مستقيمم.ر

دانشكده علوم پزشكى و تلفيقى200000اسدآبادتكميل بيمارستان قائم (عج)4
خدمات درمانى و بهداشتى 
اسدآباد با اعتبار 207500 م.ر

 
روستاهاى حسام آباد. چنار سفلى، 

هودرج، موسى آباد و ويرايى 5
خانه بهداشت روستايى (5 

طرح)
روستاهاى 

اختصاصى7500شهرستان (5 طرح)

دانشگاه پيام نور با اعتبار 25630 م.رملى25630اسدآبادسوله ورزشى دانشگاه پيام نور6
 

7
فاز دوم دانشكده فنى و 

دانشگاه سيد جمال الدين با اعتبار 18000 م.رملى18000اسدآبادمهندسى
 

آبيارى تحت فشار 8
روستاهاى 

شهرستان (21 
مورد)

آورده، ملى 28865,4
جهاد كشاورزى با اعتبار 

29315,4 م.ر

به نمايندگى از 21 مورد در روستاهاى 
دوبراله، ترخين آباد، خاكريز، 

نجف آباد، ولى آباد، حسام آباد، 
وندرآباد، على آباد، دهنو و ...

 
 

آورده متقاضى250پير شمس الدينپرورش ماهى سردآبى9

 آورده متقاضى200پير شمس الدينپرورش ماهى قزل آال10

11
اصالح شبكه توزيع آب به طول 

جارى4500اسدآباد2,5 كيلومتر 

آب وفاضالب شهرى با اعتبار 
5500 م.ر

3 نفر اشتغالزايى

12
فنس كشى چاه شماره 5 

4 نفر اشتغالزايىجارى800اسدآباداسدآباد

13
فنس كشى مخزن شماره 

5 نفر اشتغالزايىجارى200اسدآباديك آجين

10 نفر اشتغالزايىورزش وجوانان با اعتبار 4000 م.رآورده متقاضى4000اسدآبادباشگاه ورزشى بانوان14

15

آبرسانى به روستاى گذركجين 
شامل: حفر و تجهيز يك حلقه 

چاه مكانيكى و تعمير و بازسازى 
مخزن 200 مترمكعبى بتنى و 
اجراى 8200 متر شبكه داخلى

آب وفاضالب روستايى با اعتبار جارى3820اسدآباد
5 نفر اشتغالزايى3820 م.ر

احداث فيدرهاى خروجى از 16
منابع داخلى950دوراهى گذركجينپست فوق توزيع اسدآباد 2

 شركت برق با اعتبار 11925 
ميليون ريال

 
 
 
 

 ايجاد ظرفيت جديد در سطح 
شهرستان

احداث شبكه فشار ضعيف 17
شهرى روستايى 

نقاط مختلف 
منابع داخلى130شهرستان

18
تبديل شبكه فشار ضعيف 

فرسوده سيمى شهرى به كابل 
خودنگهدار هوايى

نقاط مختلف 
منابع داخلى50شهرستان

19
تعويض لوازم اندازه گيرى 
معيوب تك فاز در راستاى 

كاهش تلفات 

نقاط مختلف 
منابع داخلى290شهرستان

تعويض كنتورهاى هوشمند 20
��� (فهام)

نقاط مختلف 
منابع داخلى3000شهرستان

نقاط مختلف تأمين برق انشعابات جديد21
منابع داخلى175شهرستان

ايجاد ظرفيت جديد در سطح 
شهرستان

تأمين برق انشعابات جديد 22 
كشاورزى و صنعتى

نقاط مختلف 
منابع داخلى7330شهرستان

شهردارى آجين با اعتبار 300 م.رملى300آجينپارك كودك 23
دهيارى 244روستاى محمدآبادجدولگذارى معابر 24

بخشدارى مركزى با اعتبار 
3774 ميليون ريال

 
 
 
 
 

دهيارى 492روستاى حسام آبادجدولگذارى معابر25
دهيارى 868روستاى گذركجينجدولگذارى معابر 26
دهيارى 2170روستاى چنارعلياآسفالت معابر27

جدولگذارى و پل سازى معابر 28
دهيارى 352روستاى لك لكعمومى روستاى لك لك 

بخشدارى پيرسلمان (دهيارى) 
با اعتبار 870 م.ر جدولگذارى معابر عمومى 29

روستاهاى بخش پيرسلمان 

روستاهاى 
شهرستان (3 

مورد)
3 مورد در روستاهاى منور تپه، النجه، دهيارى 368

نصرت آباد
 

مسقف نمودن گلزار شهداى 30
دهيارى 150روستاى حبشىروستاى حبشى 

كميته امداد امام خمينى(ره) با ملى250اسدآباداختتاميه آموزشگاه قاليبافى31
اعتبار 300 م.ر

اشتغالزايى 14 نفر
 اشتغالزايى 10 نفرملى50اسدآباداختتاميه آموزشگاه كتيبه كارى32

مؤسسه فرهنگى پيشگيرى 33
آورده متقاضى100اسدآبادصبح اميد وطن

اداره بهزيستى با اعتبار 150 م.ر
با اشتغالزايى 5 نفر

مركز سالمت روان محلى 34
با اشتغالزايى 2 نفرآورده متقاضى50اسدآبادطلوع آرامش

بهبود و اصالح مراتع35
روستاهاى 

شهرستان (2 
مورد)

منابع طبيعى و آبخيزدارى با استانى 6,66
اعتبار 6,66 م.ر

2 مورد در روستاهاى سير در ه و 
قوش تپه (ساخت و نصب تعداد 
2 عدد آبّشخور فلزى دامداران 2 

روستاى مذكور از اين پروژه بهرمند 
گرديده اند)

مجموع اعتبارات و تسهيالت 62 پروژه قابل افتتاح در 
2013615,1هفته دولت

فرماندار خبر داد:

۶۲ پروژه  فتتــاح  ا

عتبــار ا بــا 

ن  توما ميليارد   ۲۰۱

د سدآبا ا در 



و�ه ���ه دو��، ����تان ا�دآباد

3 شهريور ماه 1396

 اســدآباد يكى از شهرهاى استان همدان و مركز 
شهرســتان اسدآباد در مجاورت اســتان كرمانشاه و 
استان كردســتان قرار دارد. بافت اصلى شهر شامل 
چند محله  اســت. محلــه ميدان، محله اســالم آباد 
(باغات رحيم خانــى)، در گاراژ، قلعه باال، ســيدان، 
سروير، محمود بيگى و سيامكى و اسالم آباد بعضى از 
اين محله هاست. هنوز آثار خانه هاى قديمى و كوچه 

باغ ها در بعضى از آنها باقى و پيداست.
قدمت قديمى ترين شــهرك اســدآباد، به بيشتر از 
3 دهه نمى رسد. در ســال هاى گذشته و به تناسب 
رشد جمعيت اين شــهر، چند شهرك در اطراف آن 
ساخته شده  است. شهرك شــهيد قندى بزرگترين 
و قديمى ترين آنهاست. شهرك هاى فرهنگيان، سيد 
احمد، شهردارى و شهيد خزائى، به ترتيب اهميت و 

جمعيت، شهرك هاى ديگر اسدآباد هستند.
به مناسبت هفته دولت سرپرست شهرداري اسدآباد 
گزارشــى از فعاليت هاى عمرانى انجام شــده سال 

1396 را ارائه داد.
احمدعلــي رضايــي از تخريب و بازســازى ميدان 
طالقانى (ســاعت) با اعتبــار 700 ميليون ريال خبر 
داد و افزود: تكميل ســاختمان آتشنشانى شماره 2 
در جاده كمربندى شــهدا با اعتبار 2 ميليارد و 500 
ميليون ريال و تكميل ســاختمان شــوراى اسالمى 

شهر با اعتبار 500 ميليون ريال انجام شده است.
وى با اشــاره به تكميل ســرويس بهداشتى عمومى 
كوچه مســجد جامع بــا اعتبار يــك ميليارد 500 
ميليون ريال گفت: تهيه و نصب ســرويس بهداشتى 
پيش ســاخته در پارك باهنر با اعتبار 200 ميليون 

ريال انجام شده است.
رضايي از اصالح هندسى ميادين شهرك فرهنگيان 
و شهردارى و سه راه شهرك شهردارى با اعتبار 300 
ميليون ريال خبر داد و بيان داشت: پارك حاشيه اى 
در جاده امامزاده به متراژ 2 هزار مترمربع و اعتبار 7 

ميليارد ريال احداث شده است.
سرپرســت شــهرداري اســدآباد از موزاييك فرش 
پياده رو خيابان صاحب الزمان شرقى و معابر مختلف 
سطح شهر به مقدار 3 هزار و 500 مترمربع با اعتبار 
500 ميليــون ريال خبــر داد و بيان كــرد: اجراى 
روكش آســفالت و لكه گيرى معابر شــهر اسدآباد به 
مقدار 3 هــزار و 500 تن و اعتبار 5 ميليارد ريال از 
اقدامات مهم اين شهردارى در سالجارى بوده است.

وى با اشــاره به اجراى آماده ســازى و جدول گذارى 
معابر به مــراه لكه گيرى جداول موجود به متراژ هزار 
مترطول و اعتبار يك ميليارد ريال خاطرنشان كرد: 
براى كاهش تصادفات داخل شــهرى تهيه و اجراى 
ســرعتكاه در بلوارهــاى ورودى و خروجى شــهر و 
خيابان هاى اصلى به متــراژ 150 متر و اعتبار 300 

ميليون ريال در دستور كار بود كه به پايان رسيد.
همچنين پس از آن رنگ آميزى سرعتكاه و خط كشى 
خيابان هاى ســطح شــهر با اعتبار يك ميليارد ريال 

 انجام شد.
وى در ادامه طرح هاى كاهــش ترافيك و تصادفات 
شــهرى با اشاره به نصب عالئم راهنمايى و رانندگى 
در خيابان هاى سطح شهر با اعتبار 300 ميليون ريال 
ادامه داد: تهيه و نصب سايبان هاى تاكسى در سطح 

شهر با اعتبار 240 ميليون ريال انجام شده است.
احمدعلي رضايي با بيان اشاره بيس ريزى خيابان ها 
و معابر ســطح شــهر به مقدار 2 هزار تن و با اعتبار 

700 ميليون ريال
تصريح كــرد: نخاله هاى ســاختمانى در حواشــى 

جاده هاى ورودى و خروجى شــهر بــه مقدار 600 
سرويس پاكسازى شد.

وى ادامه داد: براى داشتن شهرى كه جاذب گردشگر 
باشــد نياز است كه به مبلمان شهرى توجه ويژه اى 
شــود كه با توجه به قرار گرفتن اسدآباد در ورودى 
غرب كشور ما اين مهم را در دستور كار قرار داديم.

در ادامه اين گزارش سرپرســت شــهرداري اسدآباد 
فعاليت هاى انجام شده واحد روابط عمومى شهردارى 

در سال 1396 را ارائه داد كه در زير مى خوانيد:
1- برنامه ريــزى جهت اســتقبال از بهار و اســكان 
مســافران و ميهمانــان نــوروزى بــا نصــب بنر با 

گويش هاى مختلف
2- ســاماندهى تبليغات كانديداهاى رياست محترم 
جمهورى و شــوراى اســالمى با دعــوت و برگزارى 
چندين جلســه توجيهى و تعيين مكان هايى جهت 

الصاق عكس و پوستر
3- چاپ و نشر فعاليت هاى شهردارى در روزنامه هاى 

محلى و استانى
4- عكسبردارى و فيلمبردارى از پروژه هاى عمرانى

5- همكارى مستمر با اصحاب رسانه
6- همكارى و هماهنگى با ادارات شهرســتان جهت 

برنامه ريزى فعاليت ها
7- برنامه ريــزى ويژه ايام ارتحال حضرت امام و قيام 

15 خرداد
8- برنامه ريــزى جهــت فريضــه امربه معــروف و 
نهى ازمنكر و همچنين ماه پرفيض و بركت رمضان با 

نصب بنر و پالكارد
9- برگــزارى جشــن هاى اعياد شــعبانيه يا انجام 
برنامه هاى شــاد و متنــوع با همــكارى هيأت هاى 

مذهبى در پارك ها
10- برنامه ريــزى جهت مالقات عمومى شــهردار با 

شهروندان
 11- برگزارى مراســمات ملى و مذهبى در ســطح 

شهرستان

 12- همكارى و هماهنگى جهت تشييع پيكر جواد 
زارع شهيد ترور به دست داعشى هاى تكفيرى

*فعاليت هاى انجام شــده واحد فضاى ســبز طى 5 
ماهه اول سال 1396

1- واگذارى حفظ و نگهدارى فضاى سبز سطح شهر 
به بخش خصوص با اعتبارى بالغ بر 8 ميليارد ريال

2- خريد و نصب 6 تانكر 20 هزار ليترى در پارك ها 
به منظور انجام آبيارى فضاى سبز پارك ها.

3- به كارگيرى 7 دســتگاه تانكر تريلر جهت آبيارى 
فضاهاى سبز سطح شهر.

4- خريد و كاشــت 700 اصله انواع نهال در ســطح 
شهر.

5- خريد و كاشــت بالغ بر 800 ميليون ريال انواع 
درختچه و گل هــاى زينتى در باغچه هاى پارك ها و 

بلوارها.
6- سمپاشى درختان سطح شهر عليه آفات نباتى و 

بيمارى هاى نباتى شايع در منطقه
7- ايجاد فضاى سبز و چمن كارى در بلوار جانبازان

8- كاشــت انــواع درختچــه زينتى در بلوار ســيد 
جمال الدين

9- رنگ آميزى حوض پارك جنگلى شــهيد مدنى، 
حــوض ماهى و ميــدان امــام(ره) و راه انــدازى و 

سرويس هاى فواره هاى ميادين
10- ســرويس دوره اى نمازخانه ها، ســرويس هاى 

بهداشتى موجود در پارك ها
11- نصب و راه اندازى ســرويس بهداشــتى زنانه و 

مردانه در پارك شهيد باهنر
12- رنگ آميــزى تير هاى برق، نيمكت هاى پاركى و 

سطل هاى زباله موجود در پارك ها
13- تعمير سيستم روشــنايى پارك جنگلى، پارك 

ملت و پارك شهيد رجايى.
14- چمن زنى، حاشــيه زنى و شمشادزنى چمن ها و 

درختچه هاى موجود در فضاهاى سبز سطح شهر
15- آبيارى فضاهاى ســبز با بيش از يك ميليون و 
200 ميليون ليتر آب غيرشرب در روز با استفاده از 

تانكر و لوله گذارى هاى انجام شده

سرپرست شهرداري اسدآباد:

اسدآباد باید شهری درخور شأن مردم و گردشگر باشد



                ( يت سا )  www.hamedanpayam.com
( يميل ا )  info@hamedanpayam.com

09183151437
تلفن:38264433 (081)

دورنگار: 38279013 (081)

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (همدان)
نشاني: همدان، خيابان مهديه، روبروي 

دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 

ويژه نامه شهرستان اسدآباد
ضميمه روزنامه همدان پيام

شهريور 1396 صاحب امتياز و مدير مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبير:  ........................................... يدا... طاقتي احسن

و�ه ���ه دو�� ا�د آباد

 زهرا نجفي
 مدير شركت توزيع نيروي برق شهرستان اسدآباد در 
خصوص تشــريح عملكرد مديريت خــود در 5 ماهه اول 
ســالجارى گفت: در مدت 5 ماهه اول سالجاري تعويض 
بيش از 5 كيلومتر از شــبكه هاي فرسوده سيمي با كابل 
خودنگهدار هوايى با اعتبــاري بالغ بر هزار ميليون ريال 

انجام شده است.
سيد اميرحسين بختياري افزود: بهره برداري از پست فوق  
توزيع اسدآباد 2 (واقع در سه راهي گذر كجين) با ظرفيت 
منصوبه 60 مگاولت آمپــر و بهره برداري و بارگيري از 7 
فيدر فشار متوســط خروجي از پست مذكور از اقدامات 
شــاخص و تأثيرگذار در منطقه در اين مدت بوده است 

كه با بهره بردارى از پســت مذكــور، عالوه بر رفع 
مشــكالت موجود در شــبكه هاى برق منطقه، 

امكان تأميــن برق مشــتركين جديد نيز 
فراهم مى گردد.

وي از واگذاري حدود 250 اشــتراك 
برق جهت مشتركين جديد عادي و 
ديماندي با اعتبــاري بالغ بر 175 
ميليــون ريال خبــر داد و افزود: 
در 5 ماهــه گذشــته تأمين برق 
25 مشــترك جديــد صنعتي و 
كشــاورزي در ســطح شهرستان 
با احداث 6/24 كيلومتر شــبكه 
و 25 دستگاه پســت برق هوايي 

با جذب اعتبــاري بالغ بر 2 هزار و 
800 ميليون ريال انجام شد.

بختياري با اشــاره به تست و بازرسي 
بيــش از 7 هــزار و 400 دســتگاه لوازم 

اندازه گيري مشــركين شهرستان و تعويض 
هزار و 130 دســتگاه لــوازم اندازه گيري عادى 

معيوب اشاره كرد: حدوداً 900 دستگاه كنتور معمولي 

ديماندى صنعتى و كشاورزى نيز با كنتور هوشمند طرح 
فهام جهت امكان مديريت بر مصارف مشــتركين تعويض 

گرديده است.
ساماندهي روشــنايي معابر با نصب حدود 200 دستگاه 
چراغ گازي 70 وات جديد در ســطح شــهر و روستاها و 
تعويــض و نصب بيش از 400 عــدد المپ كم مصرف و 
700 عدد المپ LED جهت افزايش ســطح روشــنايي 
در معابر عمومي و تعمير و ســرويس حدود 800 دستگاه 

چراغ گازي از ديگر عملكرد اين شركت بوده است.
كاهــش  از  درصدى وي   40 از  بيــش 

خاموشي ها در خطوط برق شهرســتان با انجام اقدامات 
پيشــگيرانه و تعميرات شبكه خبر داد و بيان كرد: توزيع 
بيش از 5 هزار برگه بروشــور و اقــالم تبليغاتي در 
ســطح مدارس، ادارات، مســاجد و مشــتركين 
خانگــي و نصب يــك دســتگاه LCD در 
بــرق شهرســتان جهت  مديريت  محــل 
ترويج فرهنــگ مديريت مصرف انرژى و 
اقدامات  انجام  در  مشتركين  آگاه سازي 
مؤثر در مصرف بهينــه انرژي برق در 
مدت 5 ماهه گذشته در كارنامه توزيع 

برق شهرستان ثبت شده است.
بختياري با اشاره به انعقاد هزار و 200 
مورد تفاهم نامه همكاري با كشاورزان، 
صنايع و ادارات جهت مديريت مصرف 
انرژي به منظــور امكان كنترل پيگيري 
بار شهرستان گفت با مشاركت مشتركين 
شهرســتان، بحمدا... در سالجارى هيچگونه 
خاموشــى جهت كنترل پيك بار خطوط برق 

شهرستان بر مشتركين اعمال نشد.
مدير برق اسدآباد به معوقات 6 ميليارد تومانى شركت 
توزيع برق از مشتركان در اسدآباد نيز اشاره كرد و افزود: 

مشــتركين با پرداخت به موقع بهــاى برق مصرفى خود 
امكان خدمات رســانى بهتر و مناسب تر را فراهم مى كنند 
و افزود: از همه مشــتركين شهرســتان انتظار مى رود با 
مديريت مصرف بهينه انرژى برق و پرداخت به موقع بهاى 
بــرق مصرفى خود به خدمتگزاران خــود در صنعت برق 
اســتان كمك نموده تا امكان تأمين برق پايدار و مطمئن 

بيش از پيش فراهم گردد.
وي تأكيد بر شناســايي و تحويل 100 مورد اخطاريه تجاوز 
به حريم شبكه هاي برق و پيگيري مسير جهت رفع خطرات 
گفت: وى اشاره كرد در راســتاى مقابله با دستكارى لوازم 
اندازه گيرى 500 مورد اخطار كتبى به متخلفين داده شده 
و 300 مورد اســتفاده غيرمجاز از برق شناســايى و بعد از 
تشــكيل پرونده به مراجع قضايى معرفى شده اند. وي ادامه 
داد: تكميل اطالعات تجهيزات شــبكه فشــار ضعيف شهر 
اسدآباد و به روزرساني اطالعات تجهيزات شبكه فشار متوسط 
شهرستان اسدآباد در بستر GIS جهت ايجاد اتوماسيون در 
شبكه و نيز وصول 90 درصد از مطالبات انرژي برق مصرفي و 
مانده معوقات قبلي مشتركان، نصب تجهيزات مانوري شامل 
5 دستگاه خطا سنج GSM، 5 سري خطاسنج معمولي و 4 
دستگاه كليد سكسيونر جديد براي پايداري خطوط برق در 

سطح شهرستان از ديگر اقدامات شركت بوده است.

مديريت توزيع بـرق اسـدآباد
اعتبار هزينه عنوان پروژهرديف

شده 
شهرستان محل مشخصات فني سال شروع 

اجرا 
احداث 75 متر شبكه فشار متوسط زميني 9501396بهره بردارى از پست فوق توزيع اسدآباد 12

احداث 50 دفتر شبكه فشار متوسط زميني 
اسدآباد

اسدآباد500 متر شبكه فشار ضعيف هوايي 1301396احداث شبكه فشار ضعيف شهري و روستايي 2
تبديل شبكه فشار ضعيف فرسوده سيمي شهري با 3

كابل خودنگهدار هوايي 
اسدآبادتبديل 5000 متر شبكه هوايي مسي به كابل خود نگهدار 10001396

تعويض لوازم اندازه گيري معيوب تكفاز در راستاي 4
كاهش تلفات 

اسدآبادتعويض 1130 دستگاه لوازم اندازه گيري تك فاز معيوب 2901396

اسدآبادتعويض 900 دستگاه كنتور هوشمند AMI (فهام)30001396تعويض كنتورهاي هوشمند (AM فهام)5
اسدآباد250 انشعاب جديد 1751396تأمين برق انشعابات جديد6
احداث 5900 متر شبكه فشار متوسط 2800تأمين برق انشعابات جديد كشاورزي و صنعتي 7

نصب 25 دستگاه پست هوايي 
اسدآباد

عملكرد 5 ماهه مديريت توزيع برق شهرستان

: ي ر بختيا

را مويش ها  خا  

يم ا ه  کرد کم  رصد  ۴د ۰  


