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اب
در چهارمیــن روز از دهه فجر فاطمى 
5 پروژه مخابراتى در شــهر گل تپه، 
با  ســرایجوق  و  علیصدر  روســتاى 
اعتبارى بالغ بــر 710 میلیون تومان 
فرماندار،امام جمعه  معــاون  حضور  با 
گل تپه، مدیــر مخابرات کبودراهنگ، 
مدیــران ادارات ، رئیــس شــوراى 
شهرســتان و مردم افتتاح و به بهره 

بردارى رسید.
 شهرگل تپه و روستاى علیصدر طرح 

.4G با ظرفیت CWDM
.٤G ۳بھG از BTS ارتقاع سایت 

 تعویض ســوئیچ با ظرفیت 832 در 
روستاى علیصدر.

 نصــب ADSL با ظرفیت 48 پورت 
در روستاى سرایجوق.

میــن40 
سالگرد 
پیروزى 
انقالب 
اسالمى 
مبارکباد

بهسازى و ایمن سازى 
معابر شهرى همدان 
با 70 میلیارد ریال 

اعتبار

فعالیت 66 سامانه 
ثبت تخلف سرعت 

در همدان

بازید وزیر نیرو 
از طرح هاى شرکت 
آب منطقه اى استان 
همدان همزمان با 

دهه فجر

 بهره بردارى از 
66 طرح کشاورزى 

همزمان با 
دهه فجر 
امسال

کشور ایران جز هشت کشور 
دست یابى به علوم 

هسته اى است

براى  نخستین بار در کشور 
شهرك فروآلیاژهاى کشور 

در همدان راه اندازى مى شود

نماینده ولى فقیه و مدیر کل 
اداره آموزش فنى و حرفه اى استان 

از کارگاه هاى آموزشى 
فنى و حرفه اى بازدید کردند

کاهش 34 درصدى 
مصرف انرژى در شرکت 

آب و  فاضالب استان همدان



مدیریت  اینکــه  بیان  با  اى  کارخانــه   بهروز 
بحران یــک فرایند بســیار پیچیده، طوالنى 
در  کرد:  تشــریح  مى شــود،  قلمداد  فنــى  و 
مســتلزم  چیز  هر  از  قبــل  بحران  مدیریــت 
نگرش و تفکرى دقیق جامع و صحیح به اصل، منشــأ 
و نحــوه پیشــگیرى و مهار بحران ها هســتیم و براى 

مهار و اداره بحــران، رویه هاى مختلفى وجود دارد.
وى با اشــاره به اینکه در برخى از موارد، ســازمان ها یا 
نظام هاى اجتماعى، مراحل اولیه قبل از بحران را نادیده 
مى گیرند و در مرحله نهایى شکل گیرى بحران، با ایجاد 
کمیته هــاى بحــران و آموزش هاى مختلــف، بحران را 
تحت کنترل درمى آورند گفت: از ابتداى ســال تا  اوایل 
آذر  مجموع کل حوادث به وقوع پیوسته «757» حادثه 
بوده اســت و از ایــن میان 4 حادثه مربــوط به برف و 
کوالك، 444 حادثــه جاده اى (واژگونى، تصادف، حریق 
و...)، 41 حادثه در کوهستان، 5 حادثه دریایى و ساحلى، 
18 حادثه ســیل و آب گرفتگى، 2 حادثه مربوط به زلزله 
و 1 حادثه هوایى، 50 حادثه شــهرى و 9 حادثه در سایر 
موارد اتفاق افتاده است که حوادث جاده اى با 78 درصد 
بیشــترین ســهم و زلزله با 2 درصد کمترین سهم را به 

خود اختصاص داده است.

وى بــا تأکید بر اینکه ســازمانى که مى خواهد از بحران 
براى بهبود و بازســازى استفاده کند و متوجه ضعف هاى 
خود شــود باید بــه مخاطبان، ارباب رجوع و مشــتریان 
به عنوان منبع با ارزشــى از اطالعات توجه داشــته باشد 
و بدانــد که نظرات و انتظارات آن هــا مى تواند راهنماى 
رشــد و پیشرفت سازمان باشد، افزود: مجموع کل حادثه 
دیدگان از ابتداى ســال تا اوایل آذرماه 27428 نفر بوده 
اســت که از این  بین، 1071 نفر حادثه دیدگان در برف 
و کــوالك، 1642 نفر مربوط به حوادث جاده اى و 5 نفر 
حادثه دیــده دریایى و ســاحلى، 1 نفــر رعدوبرق، 4 نفر 
ریــزش آوار،4 نفر ریلى، 348 نفر ســیل و آب گرفتگى، 
139 نفر شــهرى، 44 نفر کوهستان بوده اند که 23689 
نفر از خدمات حضورى و 474 نفر از خدمات مناســبتى 

شده اند. برخوردار 
وى با اظهــار اینکه حوادث غیرمترقبــه و بالیا اغلب 

نقاط  در  همــواره  و  هســتند  غیرقابل کنترل  وقایعــى 
مختلــف جهــان ازجمله ایران به وقوع مــى پیوندد و 
هالل احمــر در شــهرها و مراکز به عنــوان مهم ترین 
مراکز بهداشــتى و درمانى و اورژانسى کشور در کمک 
الزم  بحران ها،  احتمالــى  مجروحان  و  مصدومیــن  به 
اســت برنامه هاى مناسب و منســجم مقابله با بحران 
در تمام ابعاد را داشــته باشــد؛ بیان کرد: مجموع کل 
آســیب دیدگان در اســتان از ابتداى ســال تا اوایل 
آذرمــاه 27361 نفر بوده اســت و این آمار در برف و 
 1 1591 نفر، رعدوبرق  1071 نفر، جــاده اى  کوالك 
نفر، ریلى 3 نفر، ســیل و آب گرفتگى 348 نفر، شهرى 
139 نفر، کوهســتان 44 نفر و هوایى 1 نفراســت و با 
 474 مناسبتى  خدمات  و  نفر   23689 حضورى  خدمات 

است. بوده  همراه  آسیب دیده  نفر 
کارخانــه اى ضمــن یــادآورى این موضوع کــه جمعیت 
هالل احمر جمهورى اســالمى ایران وظایف گسترده اى را 
در ســطح ملى و بین المللى بر عهده دارد و مى کوشد تا به 
اهدافى که در اساسنامه این جمعیت آمده است جامه عمل 
بپوشاند و رسالت بازگرداندن حیات و سالمتى مصدومین را 
بر عهده دارد، افزود: مجموع کل نجات یافتگان در عملیات 
امداد و نجات اســتان همدان  تا ابتــداى آذر ماه 674 نفر 
(487 انتقالــى، 187 نفر ســرپایى) بوده اســت که از کل 
نجات یافتگان 426 نفر (335 انتقال- 91 سرپایى) جاده اى، 
کوهســتان 37 نفر (28 انتقال- 9 سرپایى)، نجات یافتگان 
شــهرى 131 نفر (44 انتقال- 87 سرپایى)، هوایى 1 نفر 
بوده اســت. در ضمن خدمات حضورى ارائه شده شامل 77 
نفر انتقال و 2 نفر هم به صورت خدمات مناسبتى رسیدگى 

شده اند.
 وى در ادامــه با اشــاره بــه اینکه به منظــور ارتقا و 
بهبــود در اجراى نقش هاى هالل احمــر در مواجهه با 
ســوانح و حوادث غیرمترقبه در فرایند مدیریت بحران  
بایســتى به نیروى انســانى قوى، باتجربه و متخصص 
تکیه کرد، آمــوزش کارکنان را یکــى از مهم ترین و 
آســان ترین ابزار جهت دســتیابى به بالندگى و توسعه 
کارکنان و ســازمان دانســت و بیان کرد: مجموع کل 
افراد اســکان داده شــده در حوادث از ابتداى سال تا 
23594 نفر بوده اســت، مرتبط به برف  آذرماه  اوایل 
و کوالك 7 نفر، جاده اى 45 نفر، ســیل و آب گرفتگى 
27 نفــر و تعــداد 23515 نفــر از خدمــات حضورى 
بهره مند شــده اند که مجموع خدمات امدادى ارائه شده 
به شکل اقالم زیستى و بســته هاى غذایى توزیع شده 

است. بوده  بسته   500 تعداد  به 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همــدان با تأکید 
بــر تحقیق و توســعه در ســازمان و جمعیــت به منظور 
پیشــرفت و توســعه علمى و آگاهى از کمى و کاستى ها 

از عملیــات امداد هوایى، گفــت: عملیات امداد هوایى تا 
آذرماه ســال جارى که شامل 5 سورتى پرواز به مجموع 
02:30 ســاعت و 1 نفر انتقال حادثه دیده بوده اســت با 
مجمــوع کل گروه هاى عملیاتى اعزام شــده در عملیات 
امــداد و نجات اســتان در قالب 940 تیــم و نیروهاى 
عملیاتى 3181 نفر و مجموع آمبوالنس هاى اعزام شــده 

است گرفته  صورت  635دستگاه 

تجدید میثاق مدیــران و کارکنان جمعیت هالل 
احمر با آرمان هاى انقالب اسالمى

اســتان  معاون امــداد و نجات  جمعیت هالل احمر 
همدان با اشــاره به تجدید میثاق مدیران، کارکنان، 
آرمان  با  همــدان  احمر  هالل  داوطلبان  و  نــان  جوا
گفت:  نیز  بهمــن   22 راهپیمایى  در  نقــالب  ا هــاى 
کارکنــان جمعیــت هالل احمر اســتان کنــار دیگر 
 22 راهپیمایى  در  همــدان  اســتان  والیتمدار  مردم 
بهمــن آمدند تــا بگویند هیچ گاه نخواهیم گذاشــت 
هزار   17 مقدس،  دفاع  انقالب،  شــهداى  پاك  خون 
شــهید تــرور و مدافعان حرم پایمال شــود و آمدند 
را  ایران  اســالمى  جمهورى  مقدس  نظام  حقانیت  تا 

برسانند   ثبات  ا به 
حمید عرفى بیان داشــت: این افراد آمدند تا با حضور 
22 بهمن مــاه بگویند هیچ گاه  پرشــور در راهپیمایى 
مشکالت و حواشى ایجادشــده توسط دشمنان داخلى 
و خارجــى باعث نمى شــود ذره اى از آرمان هاى امام 
دور  اســالمى  ایران  گران قدر  شــهداى  و  خمینى(ره) 

شویم.

اجراى مانور مشترك جمعیت هالل احمر استان 
همدان با مشارکت استان هاى غرب کشور 

معاونت بهداشــت، درمان و توانبخشى جمعیت هالل احمر 
اســتان همدان با اشــاره به مانور رزن که درآینده نزدیک 
برگزار مى شــود ، گفت: ســالیانه مانورهایى را به صورت 
شهرستانى و اســتانى به جهت حفظ آمادگى تیم هاى خود 
و ارائه خدمات به مردم شهرستان و منطقه موردنظر انجام 

مى دهیم.
عباس خاکســار با بیــان اینکــه این مانور بــا همکارى 
استان هاى غرب کشــور مثل ایالم، کرمانشاه و کردستان 
برگزار خواهدشد، افزود: مانور بیشتر جنبه آموزشى دارد و 3 
تیم میهمان در 3 روستاى رزن مستقر خواهند شد که حدود 
25 نفر از هر استان  و 30 نفر از استان همدان در این مانور 

مشارکت مى کنند.
 وى اظهــار کرد: اســتان هاى میهمــان تیم هاى خدمات 
بهداشتى اولیه خود را در روز اول مستقر مى نمایند و بعد از 
روز اســتقرار از صبح روز دوم به ارائه خدمات درزمینه هاى 
مختلف پزشکى، دارویى، پرســتارى، مامایى، آموزش هاى 
خدمات بهداشتى، مراقبت هاى مادر و کودك و حمایت هاى 
روانى و ... مى پردازند و این اقدام تا غروب همان روز در 4 
روستاى رزن ادامه خواهد داشت که این روستا ها  برحسب 
نیازمندى و ســابقه زلزله اى کــه در آن منطقه وجود دارد  

انتخاب شده اند .
وى در ادامــه هدف از ایــن مانور را در راســتاى آمادگى 
کارکنان هالل احمر و حفظ انسجام نیروها، ونیز به مناسبت  

40 سالگى انقالب اسالمى ایران عنوان کرد.

طرح هماى رحمت در سال 97 اجرا شد

ســیلوانا صلح میرزایى، معــاون امور داوطلبــان جمعیت 
هالل احمر استان همدان نیز گفت: در کشور ایران سازمان 
داوطلبــان باهدف حمایت از نیازمندان، با ســازمان دهى و 
بهره مندى از توان اقشــار جامعه من جمله اعضاى داوطلب 

افتخارى جمعیت، تأسیس شده است.
وى بیان داشت: اعزام کاروان سالمت تخصصى (14 پزشک 
متخصص و فوق تخصص به مدت دو روز)، گروه حمایت هاى 
روانى شادى ســازى کودکان در چند نوبت و توزیع سبدهاى 
عیدانه به مناطق محروم زلزله زده استان کرمانشاه (تعداد بهره ور 
1817 نفــر و ارزش2,147,000,000 ریال) در مســیر اهداف 

سازمان داوطلبان در سال جارى انجام شده است.
وى تصریح کرد: اجراى برنامه هایى ازجمله طرح فرشــتگان 
رحمــت، طرح همــاى رحمــت، برپایى ســفره هاى افطار، 
طرح ارمغان مهر طرح نیابت، مراســم گل ریــزان و (باارزش 

5,464,950,000 ریال، بهره ور 11914 نفر) توســط سازمان 
داوطلبــان هالل احمر اســتان همدان در راســتاى اقدامات 
داوطلبى در ســال 97 صورت گرفته اســت. مریم پاك بین، 
معاونت جوانان جمعیت هالل احمر استان همدان ابراز داشت: 
این سازمان تخصصى، دانش مدار، توسعه یافته و پاسخگو که 
با گسترش کمى و کیفى اعضا و توانمندى هاى آنان زمینه اى 
فراهم مى کند تا هر جوان ایرانى، امدادگرى توانمند، کارآزموده 

و برخوردار از تمامى ابعاد سالمت شود.

وى گفــت: برگــزارى برنامه هــاى مناســبتى اعضاء در 
کانون هاى دانشــجویى و جوانان درماه مبارك رمضان به 
تعــداد 360 نفر، برگزارى مانور آمادگــى در برابر زلزله در 
خوابگاه هاى دانشجویى شهید مقصودى و بوعلى شهرستان 
همدان با مشــارکت 155 نفر و برگزارى مانور آمادگى در 
برابــر زلزله در (کانون طالب) در 13 حوزه علمیه سراســر 
اســتان با مشــارکت 634 نفر از اعضا در ســال جارى با 

مشارکت اعضا انجام شده است.
وى در پایــان بــا بیان اینکه ســازمان جوانــان جمعیت 
هالل احمر سازمانى است که فعالیت هاى خود را بر اساس 
اصول هفتگانه نهضت بین المللى صلیب سرخ و هالل احمر 
انجام مى دهد، اظهار داشت: انسانیت، بى طرفى، بى غرضى، 
اســتقالل، خدمات داوطلبانه، یگانگى و جهان شــمولى از 

جمله این اصول است.

اســتاندار همدان  گفت: 797 پروژه با اعتبار 
یک هــزار و 461 میلیارد تومان در اســتان 
همدان افتتاح مى شود که با افتتاح این پروژه 
ها بــراى 3 هزار و 726 نفر اشــتغال ایجاد 

خواهد کرد.
سیدســعید با بیان اینکه اســتقالل، آزادى و جارى 
دستاوردهاى  مهمترین  از  اســالمى  احکام  شــدن 
نظام جمهورى اســالمى است افزود: توفیقات دیگر 
انقالب در کشــور ایران به تبع همیــن بنیادهایى 
اســت که بنیانگذار جمهورى اسالمى آنها را تعریف 

کرده است.
استاندار همدان با بیان اینکه از ابتداى پیروزى انقالب 
موانع بســیارى براى جلوگیرى از به نتیجه رســیدن 
انقالب توسط دشمنان انجام شده است، تصریح کرد: 
خوى اســتکبارى و زیاده خواهى هاى دشــمنان ادامه 
یافت و به همین دلیل مشکالتى چون  کودتا، جنگ 

تحمیلى و تحریم ها بر مسیر انقالب ایجاد کردند.
وى با اشــاره بــه اینکه ملت ایران با عــزم و اراده و 
همدلى این موانع را پشت سر گذاشت ادامه داد: امسال 
در چهلمین سالگرد پیروزى، انقالب اسالمى هر روز با 

قدرت بیشتر مسیر الهى خود را ادامه مى دهد.
شاهرخى خاطرنشان کرد: دشمنان قسم خورده انقالب 
ناراحتند که چرا 40 سال بزرگترین توطئه آنها به ثمر 

نرسیده است و راه به جایى نبردند.
وى گفت: امروز اگرچه با حربه تحریم، مشــکالتى را 
براى مردم ایجاد کردند اما ما از نظر زیرســاخت جزو 

اقتصادهاى برتر دنیا هستیم و رتبه 18 دنیا را داریم.
اســتاندار همدان با بیان اینکه ایران اســالمى از نظر 
علمى جزء کشــورهاى پیشــرو دنیا هســتیم اظهار 
کرد: در کل دنیا تنها هشــت کشور توانستند به علوم 
هسته اى دست یابند و ایران اسالمى یکى از آنهاست.

شاهرخى با بیان اینکه روحیه ایثار و شهادت نسل به 
نسل منتقل شده است تصریح کرد: امروز چهار نسل 
براى ایران اســالمى جانفشانى مى کنند و دشمنان را 
عصبانى کردند، امروز آنها با یک عالمت سؤال بزرگ 

مبنى بر اینکه چطور ایران به این توان دســت یافته 
است، مواجه هستند.

شــاهرخى اظهار کرد: مردم در هر شرایطى نخبگان 
را براى اداره کشــور انتخاب مى کنند، جنگ را اداره 

کردند و پس از آن کشور را ساختند.
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه هوشمندانه شعار 
«افتخار به گذشــته و امید به آینده» انتخاب شــده 
اســت تصریح کرد: پس از پیــروزى انقالب مى توان 
به ارزش هایى که ایجاد شــد، حفظ استقالل کشور، 

ممانعت از غارت منابع کشور افتخار کرد.
وى با بیان اینکه آینده کشور بسیار روشن است ادامه 
داد: دشمن با حربه تحریم به دنبال ناامید کردن مردم 
اســت و آمریکا با امپراطورى رسانه اى خود به دنبال 
ایجاد شــک و شــبهه در جوانان است تا بین صفوف 

مردم ایجاد اختالف کند.
استاندار همدان اظهار کرد: دشمن خیال باطل مى کند 
که نسل جدید با نسل قبلى اختالف نظر دارد اما نسل 
جدید اســتوارتر و محکم تر از گذشته مسیر انقالب را 

ادامه مى دهند.
شــاهرخى با بیان اینکه نســل انقــالب هم همین 
رفتار شــهیدحججى ها را داشتند تصریح کرد: پس از 
وقایع دى ماه سال گذشــته، حضور میلیونى مردم را 
در خیابان ها در روز قدس مالحظه کردیم که نشــانه 

درایت و هوشمندى مردم است.
وى با اشــاره به اینکه مردم گالیه هاى به حقى دارند 
ادامه داد: باید برخى از مشکالت را با تدبیر حل کنیم 
اما برخى از مشکالت اقتصادى  به دلیل دشمنى هاى 

استکبار است.
اســتاندار همدان با بیان اینکه قبل از برجام دشمنان 
جامعه جهانى را علیه جمهورى اســالمى متحد کرده 
بود که به صدور قطعنامه منجر شده است خاطرنشان 
کرد: البته در ســایه تدبیر امــروز حقانیت جمهورى 
اسالمى درباره انرژى هسته اى به اثبات رسیده است.

شــاهرخى با بیان اینکه تا اوایل انقالب 3 میلیون تن 
گنــدم تولید مى کردیم و امــروز 13 میلیون تن تولید 

مى کنیم و نیازى به خارج نداریم اظهار کرد: در حوزه 
داروسازى اندك نیازى به مواد اولیه خارج داریم وگرنه 

علم و تکنولوژى در داخل به دست آمده است.

جز نظام نیستم براى استاندار شدن وامدار هیچ کس 
اســتاندار همدان با بیان اینکه آمریــکا همانطور که 
تاکنون موفق نشــده در آینده هم موفق نمى شــود 
فروش نفت ایــران را به صفر برســاند تصریح کرد: 
مردم اجازه نمى دهند که دشــمن به هدف شوم خود 

دست یابد.
وى با اشاره به اینکه از سخنانى که باعث ناامیدى 
در جامعه مى شــود خوددارى کنیم ادامه داد: امروز 
روز وفاق و همدلى است و نباید به دنبال اختالفات 

رفت.
شــاهرخى با تأکید بر اینکه وفاق در اســتان همدان 
مثال زدنى اســت خاطرنشــان کرد: امروز در همدان 
نماینده ولى فقیهى داریم که درك باالیى از مســائل 
مختلف جامعه دارد و با مردم از اقشــار مختلف ارتباط 

داشته و مورد اعتماد مردم است.
وى بــا بیان اینکه براى اســتاندار شــدن در همدان 
وامدار هیچ کس جز نظام مقدس جمهورى اســالمى 
نیستم گفت: نمایندگان اســتان همدان شبانه روز در 
حال تالش هســتند و همراه مجموعه اجرایى استان  

حرکت مى کنند.
اســتاندار همدان با اشاره به اینکه وحدت یعنى اینکه 
اختالفــات را کنار بگذاریم تا مردم در متن قرار گیرند 
اظهار کرد: همه سازوکارها را قانون مشخص کرده و 

همه باید تن به قانون بدهند.
وى با بیان اینکه امروز هیچ کارى مهم تر از توجه به 
معیشت مردم نداریم افزود: هر دعواى سیاسى که به 
اختالف بیانجامد در استان جایى ندارد، همه به دنبال 
این است که رونق تولید و ایجاد اشتغال صورت گیرد.

شاهرخى با اشاره به اینکه حفظ مشاغل موجود، ایجاد 

مشاغل جدید و احیاى واحدهاى جدید دنبال مى شود 
تصریح کرد: طى زمانبندى مشــخص شــده که باید 

واحدهاى تعطیل به مدار تولید بازگردند.

است برنامه سه سال آینده استان آماده 
وى با بیان اینکه براى ســه ســال آینــده منطبق با 
برنامه ششــم برش ســاالنه را مشخص کردیم ادامه 
داد: در هر ســه ساله باقى مانده مشخص مى شود که 
چه پروژه هایى انجام شــود و تکلیف هر شهرســتان 

مشخص شده است.
استاندار همدان با اشاره به اینکه رمز موفقیت در این 
کار ادامه وحدت، همدلى و وفاق اســت خاطرنشــان 
کرد: کســى حق تبلیغ خود بــه قیمت متوقف کردن 
کار مردم ندارد و همکارى بین بخشــى یک اصل در 

استان است.
وى با بیان اینکه کار جهادى در استان یک اصل است 
گفت: حدود 3 هزار میلیارد تومان در ســال 96 و در 
ســال 97 حدود 3 هزار میلیارد و 180 میلیون تومان 
سرمایه گذارى شده که البته راضى کننده نیست و باید 

به میزان مورد نظر ما برسد.
شاهرخى خاطرنشان کرد: در حوزه برق قبل از انقالب 
86 هزار و 300 انشعاب داشتیم و امروز به 736 هزار 

و 600  انشعاب رسیده است.
وى با بیان اینکه پیش از انقالب اسالمى گاز در کشور 
وجود نداشــت گفت: با راه اندازى طرح هاى بزرگ که 
در کشــور که متوقف شده بود، در استان همدان 677 

هزار انشعاب گاز واگذار شده و همچنان ادامه دارد.
اســتاندار همدان با بیان اینکه در حوزه آب تنها یک 
تصفیه خانه در ابتداى انقالب وجود داشت اظهار کرد: 
امروز 12 تصفیه خانه ایجاد شده و بیش از 500 هزار 
انشعاب واگذار شده که از تصفیه خانه استفاده مى کنند.
شــاهرخى با بیان اینکه 109 درصد گســترش نفوذ 
تلفن همراه در کشــور وجــود دارد تصریح کرد: هیچ 

محدودیتــى براى واکــذارى تلفن همراه نیســت و 
سرمایه گذارى عظیمى بر روى آن شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه به ازاى هر هزار نفر تنها 
79 تخت بیمارستانى داشتیم خاطرنشان کرد: امروز به 
ازاى هر هزار نفر 185,2 تخت بیمارســتانى در استان 

وجود دارد.
وى با اشــاره به اینکه قبل از انقالب پزشــک از هند 
و پاکســتان مى آوردیم گفت: قبل از انقالب آپاندیس 
منجــر به مرگ مى شــد و امروز عمــل جراحى هاى 

تخصصى و دشوار را انجام مى دهیم.
شــاهرخى با بیــان اینکه افتخارات پــس از پیروزى 
انقالب به دلیل ایجاد روحیه خودباورى اســت اظهار 
کرد: ما جنگنده ساختیم و اگر دفاع موشکى نبود نوع 

سخن گفتن دنیا با ما متفاوت مى شد.
وى با اشاره به اینکه پیش از انقالب تنها 9 کتابخانه 
عمومى وجود داشت و امروز به 111 کتابخانه عمومى 
رسیده است افزود:  این امکان جداى از کتابخانه هاى 

محلى است که ایجاد شده است.
اســتاندار همدان با بیان اینکه 1,2 جمعیت آن زمان 
زیر پوشش بیمه بودند تصریح کرد: امروز با طرح بیمه 
روستایى و شــهرى  99,8 درصد جمعیت کشور زیر 

پوشش بیمه به عناوین مختلف هستند.
وى با اشــاره به اینکه قبًال 37 درصد باســواد بودند 
اما امروز 84,7 درصد باســواد هســتند ادامه داد: این 
اقدامات ادامه دارد تا به طور کامل بى سوادى ریشه کن 

شود.
شــاهرخى با بیان اینکه یکى از ارکان مهم توســعه 
استان رسانه ها هستند خاطرنشان کرد: با اجراى سند 
اطالع رســانى مى توان نظم و نسخى به حوزه اطالع 

رسانى استان داد.
وى با اشــاره به اینکه 2 هزار پروژه کلنگ زده شده 
و افتتاح نشــده سرمایه ماســت گفت: پروژه هایى که 
درصد پیشرفت فیزیکى قابل قبولى دارند و مى توانند 
با کمک به بهره بردارى برســند در دســتور کار قرار 

گرفتند.
شــاهرخى از افتتــاح فــوالد راد در کبودراهنــگ بــا 
اشــتغالزایى براى 200 نفر، گندله سازى صبانور اسدآباد 
با اشــتغال آفرینى براى 170 نفر، فروســیلیس پارس با 
اشتغالزایى 60 نفر، فروسیلیس آذرخش با اشتغالزایى 100 
نفر، ارمغان تخم مرغ با اشتغالزایى 50 نفر در شهرستان 
بهار، بیمارستان 82 تختخوابى بهار و یک فاز از شرکت 

دارویى هگمتان در تویسرکان اشاره کرد.

اب گــــزارش ویژه2
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى
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ویژه دهه فجر 1397 بهمن ماه

هالل احمر 

دشمن با حربه 
تحریم به 
دنبال ناامید 
کردن مردم 
است و آمریکا 
با امپراطورى 
رسانه اى خود 
به دنبال ایجاد 
شک و شبهه 
در جوانان است 
تا بین صفوف 
مردم ایجاد 
اختالف کند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان خبر داد:

از امداد رسانى به 27 هزار حادثه دیده در طى 9 ماهه سال جارى

 امــروز روز وفــاق و همدلــى اســت 
و نبایــد بــه دنبــال اختالفــات رفــت



در بازدید خبرنگاران از تصفیه خانه الوند مطرح شد؛
 تصفیه آب 90 هزار همدانى 

با سیستم آب ژاول
مصرف آب چشمه هاى تاریک دره خطرناك است

مسئول تصفیه خانه هاى آب شرکت آب و فاضالب همدان گفت: در حال حاضر 
تصفیه خانه الوند آب شرب حدود 90 هزار همدانى را با سیستم آب ژاول گندزدایى 

مى کند.
علیرضا امینى ســپهر در بازدید خبرنگاران از تصفیه خانه الوند همدان با تشریح 
مراحل تصفیه آب اظهار داشــت: تصفیه خانه الوند در سال 92 به دنیال بحران 

شدید آب به دلیل کاهش منابع آبى موجود وارد مدار بهره بردارى شد.
امینى ســپهر با بیان اینکه آب این تصفیه خانه از دره گوســاله، پیست اسکى و 
میدان میشان تامین مى شود، گفت: آب این سه ورودى به محل تقسیم آب در 
مسیر گنجنامه هدایت شده و سپس به استخر تپه عباس آباد و بعد به تصفیه خانه 

الوند هدایت مى شود.
وى حجــم ذخیره آب این تصفیه خانه را 40 هزار مترمکعب عنوان کرد و ادامه 
داد: این آب پس از ته نشین شدن وارد 11 فیلتر تحت فشار شده که 25 لیتر بر 
ثانیــه آب ورودى از این فیلترها عبور مى کند و در حال حاضر در هر ثانیه 300

لیتر آب تصفیه مى شود.

دیدار مدیرعامل و کارکنان شرکت آب 
منطقه اى همدان با خانواده شهداء

مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى همدان به همــراه معاونین و مدیران به 
مناسبت دهه فجر و ایام فاطمیه با خانواده 3شهید استان دیدار و گفتگو کرد.  
 به گزارش روابط عمومى شــرکت آب منطقه اى همدان به مناســبت دهه 
فجر و ایام فاطمیه و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رشادتهاى شهیدان، 
مهندس منصور ســتوده مدیر عامل شــرکت به همراه جمعى از معاونان و 
مدیــران با  حضور در منزل شــهیدان بختیارى، خرســندى پناه و دارابى با 
خانوادهایشان دیدار و گفتگو کرد. در پایان با قرائت فاتحه براى شادى روح 

شهدا، از مقام واالى این شهیدان تجلیل بعمل آمد

تصفیه خانه رزن 97 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد

مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان رزن با بیان اینکه جمعیت زیر پوشش 
شــبکه فاضالب 75 درصد است، گفت: تصفیه خانه رزن 97 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
به گزارش روابط عمومیف خسرو ترکمانیان در گفت وگو با فارس اظهار کرد: 
در شهرستان رزن حدود 4 هزار اشتراك فاضالب به شبکه متصل هستند که 

پیشرفت فیزیکی تأسیسات 90 درصد است.
وي با بیان اینکه جمعیت زیر پوشش شبکه فاضالب 75 درصد است افزود: 
شهرســتان رزن داراي تصفیه خانه بزرگی اســت که پساب آن نیز در اختیار 

صنعت و کشاورزي قرار می گیرد.
مدیر آب و فاضالب شهرستان رزن کیفیت پساب فاضالب را مطلوب دانست 

و گفت: تصفیه خانه رزن 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

3اب گــــزارش ویژه
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى

ویژه دهه فجر 1397 بهمن ماه

جهاد کشاورزى 

آب منطقه اى

از ســال 1357 خدمــات مرتبط بــا  اب و 
فاضالب توسط شــهردارى ها ى هر شهر 
انجام مى شده است تا اینکه در سال 1369 
طرح تشکیل شــرکت هاى آب و فاضالب 
به مجلس شــوراى اسالمى تقدیم شد و این طرح در 
همان ســال به تصویب رســید و به دولت ابالغ شد  
و وظیفه اصلى این شــرکت ایجاد تاسیسات تامین و 
توزیع آب ،تاسیســات مر تبط با جمع آورى، انتقال و 
تصفیه فاضالب بهره بردارى از تاسیســات  تامین و 
توزیع آب و تاسیســات مر بوط به جمع آورى، انتقال 
و تصفیه فاضالب در محدوده قانونى شــهرى تعیین 
شده اســت و به تبع آن در استان همدان نیز در سال 
1370 به ثبت رســیده و در تاریخ 1/8/71 رسمًا آغاز 
به کار کرد. درســال 57  تنهــا 28 درصد از جمعیت 
شهرى اســتان همدان تحت پوشــش شرکت آب و 
فاضالب بوده به برکــت انقالب صد در صد جمعیت 
شهرى استان از خدمات این شرکت بهره مند هستند 
وقبل از انقالب مشــترکین این شرکت 90 هزار بوده 
و در حال حاضر شرکت آب و فاضالب شهرى استان 
همدان داراى 435 هزار مشــترك اســت و همچنین 
طول شبکه هاى آبرسانى در استان به دو هزار و 589

کیلومتر رسیده است.

مشترك آب وجود دارد در این استان  435 هزار 
سید هادى حسینى بیدار ضمن تبریک ایام اهللا دهه فجر 
و قدردانى از زحمات کارکنان این شــرکت، گفت: طی 
40 ســال گذشته هشت تصفیه خانه فاضالب در استان 

ایجاد شده است.
وي با اشاره به اینکه از سال 91 تا کنون 17 کانکشن در 
همدان احداث شده است، بیان کرد: نصب این کانکشن ها 
باعث شده ورودي فاضالب از 250 لیتر در ثانیه به 750
لیتر در ثانیه برســد. حسینی بیدار با اشاره به اینکه در 40

ســال گذشــته هدر رفت آب از 54 درصد به 24 درصد 
رســیده است، عنوان کرد: از ابتداي سال تا کنون هشت 

هزار انشعاب جدید در استان همدان واگذار شده است.
وي با بیان اینکه میزان تولید آب در همدان نســبت به 
سال گذشــته ســه درصد کاهش یافته است، گفت: با 
مهندسی مجدد شبکه ها امسال یک هزار و 550 لیتر آب 
تولید شــده که نسبت به سال 86 کاهش 300 درصدي 
دارد و این در حالیست که باید نسبت به 11 سال گذشته 

افزایش تولید صورت می گرفته است. 
حســینی بیدار به کاهــش مصرف انرژي نیز اشــاره و 
عنوان کرد: 34 درصد در مصرف انرژي در شــرکت آب 

و فاضالب استان همدان کاهش صورت گرفته است.
وي با بیان اینکه 147 دستگاه شیر فشارشکن در استان 
همدان نصب شده است، گفت: 69 دستگاه کنترل گر فشار 

نیز در همدان نصب شده است. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان به 
خدمات رسانی به مناطق حاشیه اي شهر نیز اشاره و بیان 
کرد: 95 درصد حاشیه شهر و 74 درصد کل شهر همدان 

تحت پوشش فاضالب هستند. 
حسینی بیدار با بیان اینکه 20 میلیارد تومان براي حاشیه 
شهرها و محالت بازآفرینی هزینه شده است، اظهار کرد: 
در حاشیه شهر همدان مردم هیچ مطالبه اي از شرکت آبفا 
ندارند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان 
به پوشــش فاضالب در استان نیز اشــاره کرد و گفت: 
امســال توانسته ایم سه رشته رودخانه همدان در مناطق 
کوي رضوان، رودخانه دره مرادبیگ و منوچهري را عاري 

از فاضالب کنیم. 
حسینی بیدار با تأکید بر اینکه عملیات اجرایی فاضالب 
فامنین به زودي آغاز خواهد شــد، بیان کرد: اعتبار طرح 
فاضالب شــهرهاي همدان و فامنین 9,5 میلیارد تومان 

است.
وي تصریح کرد: در این زمینه بیش از سه میلیارد تومان 
قرارداد بســته شده و اعتبار جمع آوري و انتقال همدان و 

فامنین به 15 میلیارد تومان افزایش داده شــده که هم 
اکنون در مجلس در انتظار تصویب است. 

حسینی بیدار به طرح هاي پژوهشی این سازمان نیز اشاره 
و بیان کرد: 13 عنوان مطالعــه و پژوهش با دو میلیارد 
تومان اعتبار در بخش آب و فاضالب در اســتان در حال 

انجام و پیگیري است. 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان با 
بیان اینکه پکیج دوم تصفیه خانه تویســرکان در حال 
بهره برداري است، گفت: پکیج دوم تصفیه خانه تویسرکان 
با ظرفیت 50 لیتر در ثانیه آماده بهرهبرداري است که به 
عنوان الگوي شرکت مهندسی آب و فاضالب در کشور 

شناخته شده است. 
حسینی بیدار به پروژه هایی که به بخش خصوصی واگذار 
شده است، اشاره و بیان کرد: خط انتقال آب قروه به رزن، 
توسعه شبکه فاضالب شــهر تویسرکان، توسعه شبکه 
فاضالب کوي امام حسن نهاوند، توسعه شبکه آب مسیر 
بلوار فرودگاه همدان و بازنگري 70 پروژه آب و فاضالب 

از جمله این پروژه ها است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با تأکید 
بر اینکه پساب تصفیه خانه همدان در حد استاندارد است، 
گفت: قرار بود نیروگاه 15 میلیارد تومان براي احداث یک 
تصفیه خانه بعــد از تصفیه خانه ما اختصاص دهد که به 

دلیل کیفیت خوبی که این پســاب داشت از انجام این 
کار خودداري کرد.

حسینی بیدار تأکید کرد: فاضالب شهري همدان پس از 
تصفیه به نیروگاه شهید مفتح انتقال می یابد که تاکنون 
30 میلیون مترمکعب آب تصفیه شده و به نیروگاه انتقال 

یافته است.
وي با بیان اینکه پساب تصفیه خانه براي آبیاري فضاي 
سبز همدان استفاده می شود، اظهار کرد: شهرداري همدان 
نیز قصد دارد در نزدیکی پارك ها و فضاي سبز پکیج هاي 
تصفیــه نصب کند تا فاضالب خام این بخش ها تصفیه 

شده و از آب آن براي آبیاري فضاي سبز استفاده کند. 
حســینی بیدار از اعالم آمادگی این سازمان با شهرداري 
در زمینه نصب تصفیه خانه هاي محلی خبر داد و تصریح 
کرد: در صورتی که شهرداري این تصفیه خانه هاي محلی 
را نصب کند این شــرکت نیز آمادگی دارد فاضالب خام 
را به شهرداري همدان تحویل داده تا از آن براي آبیاري 

استفاده شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب همــدان بیان کرد: 
جایگزینی شبکه هاي گندزدایی گاز کلر به آب ژاول یکی 
از مهمترین اقدامات این شرکت بوده و همچنین نرم افزار 
جی آي اس در تمامی نقاط اســتان اجرا شده است تا به 

عملیات خدمات رسانی سرعت بخشیده شود.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزى استان 
همــدان همزمان با ایام دهــه فجر در 
تشریح عملکرد این سازمان گفت:  جهاد 
کشاورزى  یکى از مهمترین بخش هاى 
اقتصادى کشور است که بالفاصله پس از پیروزى 
انقالب اســالمى  مامور شــد تا با جذب و گسیل 
نیروى عظیم جوانان دلســوز؛ متخصص  و متعهد 
جامعه به کمک اقتصاد کشــور آید و این سازمان  
در  راســتاى مبارزه با فقر و تامین و ایجاد امنیت 
غذایى در طول چهل ســال گذشته از هیچ تالشى 

فروگذار نبوده است.
منصــور رضوانى جــالل با تاکیــد بر  تالش 
سال  چهل  طول  در  کشــاورزى  جهاد  سازمان 
گذشــته  در جهت  محرومیت زدایى  از چهره 
ســالمت  و  کافى  غــذاى  تامین  و  روســتاها 
جامعــه افزود:  این ســازمان در دوران  دفاع 
مقــدس نیز  بــا تقدیم 95 شــهید، 14 آزاده، 
224 جانباز  پس ازجنگ نیز  با مشــارکت در 
باز ســازرى  مناطق جنگ زده کشــور تالش 
خاکریز،   150 ســاخت  که  داشــت  گســترده 
احــداث هــزارو 574 کیلوکتــر راه در مناطق 
پدافندى،  پایگاه  مــورد    560 احداث   ، جنگى 
ســاخت 5 مورد باند هلیکوپتر، احداث 5 مورد 
بیمارســتان صحرایى نمونه اى از تالش هاى 
این ســازمان در جهت خدمت رسانى به مردم 

است. بوده 

 عمران و آبادانى روستاها
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى استان همدان 
همچنین  از تالش این سازمان در جهت عمران 
و آبادانى روســتاها  پس از انقالب اظهارداشت:  
با تشــکیل کمیتــه عمران و صنایع روســتایى 
فعالیــت هــاى  عمرانى و زیــر بنایى  همچون 
احداث راه روستایى، احداث شبکه آبرسانى، برق 
رســانى، احداث حمام بهداشــتى،  ایجاد توسعه 
و حمایــت از فعالیــت هاى کوچــک و تولیدى  
روســتایى آغاز شد که احداث 3100 کیلومتر راه 
روســتایى در 981 روستا، احداث شبکه آبرسانى 
براى 830 روســتا، برق رســانى به هزارو 504
روستا، احداث حمام بهداشتى براى 810 روستا، 
تامین برق هزارو 69 حلقه چاه آب کشاورزرى ، 
ایجاد 120 کارگاه واحد صنایع روستایى با ایجاد 
اشتغال مســتقیم براى هزارو 141 نفر و حمایت 
از 13 هــزارو 700 کارگاه کوچــک روســتایى، 
صنایع دســتى و قالیبافى و ارائــه خدمات فنى، 
بازرگانى و بهداشــتى از جمله ایــن فعالیت ها 

است.

 رسیدن به استقالل 
اقتصادى مهمترین  عملکرد 

سازمان جهاد کشاورزى
منصور رضوانى جالل در ادامه مهمترین اقدامات 
و دســتاوردهاى  بخش کشــاورزى را رسیدن به 
اســتقالل اقتصادى  و خودکفایى در بخش تولید 
محصوالت کشاورزى عنوان کرد و افزود:  افزایش 
کمى و کیفى محصوالت کشاورزى  مهمترین گام 
در رســیدن به استقالل اقتصادى در کشور بوسیله 
سازمان جهاد کشــاورزى بود که عملى شد  و در 
طول 40 سال گذشته  سطح زیر کشت محصوالت 
زراعــى از 491 هزار هکتار  به 620 هزار هکتار و 
محصوالت باغى از 18 هزار هکتار به بیش از 77

هزار هکتار افزایش یافته است.
وى همچنیــن  گفــت:  امروز 107 هــزار هکتار 
گلخانــه، 100 واحد پرورش قــارچ، 813 مزرعه 
پرورش ماهیان زینتى و خوراکى، هزارو 386 واحد 
دام پــرورى، 9 واحد تولید و فرآورى بذور، 6 واحد 
تولیدى نهال لیبل دار به بهره بردارى رســیده  که 
در نتیجه  تولید محصوالت کشــاورزى در استان 
همــدان از یک میلیون تن به چهار میلیون و 900
هزار تن  افزایش یافته که ســرانه تولیدات بخش 
کشاورى از 900 کیلوگرم قبل از انقالب به 2800

کلیوگرم افزایش یافته است.

 بهره بردارى از 66 طرح 
کشاورزى همزمان با دهه فجر 

امسال
همدان  استان  کشــاورزى  جهاد  سازمان  رییس 
همچنین از بهره بردارى  66 طرح کشــاورزى 
در دهه فجر همزمان با چهلمین ســال پیروزى 
انقالب شکوهمند اســالمى در این استان  خبر 
داد و گفــت: با بهــره بردارى از ایــن طرح ها 
2 هــزار و 258 خانوار روســتایى از برکات آن 

شوند. مى  برخوردار 
رییس ســازمان جهاد کشــاورزى همدان با بیان 
اینکه میزان اشــتغالزایى این طرح ها 444 نفر به 
صورت مستقیم است، گفت: براى بهره بردارى از 
ایــن طرح ها 325 میلیون و 169 هزار و 77 ریال 

اعتبار هزینه شده است.
وى ادامه داد: میانگین برداشــت محصول ســیب 
زمینى از مزارع همدان 44 تن است که این رقم در 

گذشته 8,4 تن بود.
رضوانــى جالل افزود: این اســتان در زمینه تولید 
چغندر قند نیز رشــد چشــمگیرى داشته  است به 
طورى که در گذشته از هر هکتار سطح زیر کشت 

تنها 15 تن چغندر قند تولید مى شــد و این رقم در 
هر هکتار به 63 تن رسیده است.

وى بــا بیان اینکه اســتان همــدان در زمینه 
تولیــد انــواع محصوالت کشــاورزى به نقطه 
قابل توجهى رســیده است، ادامه داد: میانگین 
تولید انگور در سطح کشور 13 تن و در استان 
همدان 18 تن اســت و تولیدکننده برتر استان 
150 تن انگــور در هکتار  همــدان بیــش از 
تولیــد مى کند کــه بایــد از توانمندهاى این 

کرد. استفاده  افراد 

 کسب 15 رتبه تولید 
برتر محصوالت کشاورزى 

توسط استان همدان
رییس ســازمان جهاد کشــاورزى همدان بیان 

کرد: 15 رتبه برتر تولید محصوالت کشــاورزى 
در کشــور مربوط به همدان اســت و این استان 
در زمینــه تولید محصوالتــى نظیر گردو، چغندر 
قند، ســیب زمینى و سیر بسیار موفق عمل کرده 
اســت. رضوانى جالل اظهار داشت: 115 هزار 
بهره بردار در اســتان همدان وجود دارد که باید 
قدردان آنان باشــیم. وى گفت: استان همدان با 
مســاحت یک  میلیون و 949 هزار هکتار داراى 
39 تا 40 درصد کاربرى بخش کشــاورزى است 
و در بخــش زراعى ســه میلیــون و 551 هزار 
تــن محصول تولید مى کنــد. وى تصریح کرد: 
زراعى،  محصوالت  ساالنه  تولیدات  کل  مجموع 
باغى و دامى استان همدان چهار میلیون و 759
هزار تن اســت که در بخش باغى 736 هزار تن 
و در بخــش دام 470 هزار تن محصوالت دامى 

مى شود. تولید 

 ایجاد و توسعه امکانات زیر 
بنایى در جهت افزایش راندمان

رضوانى جالل گفت: امکانات زیر بنایى از مهمترین عوامل 
تولید محســوب مى گردد که مى تواند نقش بسزایى در 
حفظ منابع پایه از جمله آب و خاك، بهره بردارى  بهینه از 
این منابع و کاهش هزینه هاى تولید را  در داشته باشد که 
اقدمات  قابل توجهى در این راستا  انجام شده که منجر به  
ایجاد 73 شرکت تعاونى تولید روستایى، ایجاد 8 مجتمع 
تولیدى، ایجاد 10 کشتارگاه صنعتى دام و طیور،تجهیز و 
نوســازى اراضى در سطح 14 هزارو 800 هکتار، توانمند 
سازى، حفظ، ایجاد و توسعه بیش از 500 تشکل در بخش 
کشاورزى، احداث و بهسازى هزارو 158 کیلومتر  کانال 
آبرســانى، احیا و مرمت 668 رشته قنوات، ایجاد 10 سد 
خاکى، 10 اببندان، 162 اســتخر ذخیــره آب و 107 بند 
انحرافى، اجراى عملیات آبخیزدارى در سطح 275 هزار 

هکتار از اراضى استان شده است.

حسینى بیدار خبر داد:

﹋︀﹨︩ ٣٤ در︮︡ی 
﹝︭︣ف ا﹡︣ژی در ︫︣﹋️ 
آب و  ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن 

﹨﹞︡ان
امسال توانسته ایم سه رشته رودخانه همدان در مناطق کوى رضوان، رودخانه دره مرادبیگ و منوچهرى را عارى از فاضالب کنیمهدر رفت شرکت آب و فاضالب استان همدان از 54 درصد به 24 درصد رسیده است

 بهره بردارى از 
66 طرح کشاورزى 

همزمان با 
دهه فجر امسال

300میلیون دالر ارزش 
صادارات محصوالت 
کشاورزى استان

پوریا پاکیزه



دومین مهرواره کوچه خاطرات 
با تجلیل از مادر شهید

در هفتمیــن روز از دهه مبارك فجر دومین مهرواره «کوچه خاطرات» با 
تجلیل از مادر شهید «حمید هاشمى» برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومى اداره کل کانون اســتان همدان، همزمان با ایام ا.. 
دهه مبارك فجر  مراسم تجلیل از برگزیدگان ادبى«کوچه خاطرات» با هدف 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا براى دومین بار در کانون استان برگزار شد.

دهه پنجم انقالب را پر قدرت تر گام بر مى داریم
ســید محمد رضا جوادى در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 
تقــارن ایام اهللا دهه فجر را با ایامى فاطمى به فال نیک گرفت و  خاطر 
نشان کرد: دهه پنجم انقالب را پر قدرت تر گام بر مى داریم و کودکان 
و نوجوانانى که شــرایط جنگ و شــکل گیرى نهضت امام خمینى(ره) 
را درك نکردنــد با برنامه هاى مختلفى فرهنگــى، هنرى در تبیین این 

ارزش هاى انقالب و آشنا سازى نسل چهارم انقالب حرکت مى کنیم.
وى گفت: رســالت کانون معرفى رخ دادهامب باشد که بخشى از آن جنگ 
تحمیلى، دوران دفاع مقدس و پیروزى انقالب در راستاى آشنا سازى کودکان 

و نوجوانان با اسوه هاى این دوران است که بتوانند آینده جامعه را بیمه کنند.

تاج شهید بر باالى هر فعالیتى برکت خداوند را بدنبال دارد
ســردار مهدى ظفرى مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزشهاى دفاع مقدس 
همدان در این مراســم انیت کشور را مدیون خون شهدا دانست و افزود: 
هر فعالیتى در راستاى معرفى شهدا و خاطرات آن در جامعه صورت گیرد 

برکت خداوند را بدنبال خواهد داشت.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزشــهاى دفاع مقدس همدان خاطر نشان 
کرد: کار با کودکان از زیبایى خاصى برخوردار اســت  و فرهنگ سازى 
در میان کودکان و نوجوانان اثرات مهمى در شــناخت و تعمیق باورهاى 

جامعه دارد.

حفظ کشور با جهاد و شهادت
حجت الســالم و المسلمین سید حســن فاضلیان ریاست برگزارى ستاد 
دهه فجر انقالب اسالمى در استان همدان نیز با حضور در این مراسم بر 
فرهنگ ســازى و انتقال ارزش هاى انقالب به کودکان و نوجوانان تاکید 
کرد و افزود: با جهاد و شــهادت توانســتیم 40 سال استقالل مملکت را 

حفظ کنیم.

پیوند با قلب شهدا
بهناز ضرابى زاده کارشناس مســوول ادبى کانون استان با گرامیداشت یاد 
و خاطره شــهدا به ارائه توضیحاتى در خصوص برگــزارى دومین مهرواره 
ادبى«کوچه خاطــرات» پرداخت و افزود: با یک فعالیــت گروهى در واحد 
آفرینش هاى ادبى از کوچه ها نشــانى شهدا را گرفتیم و اعضا ادبى با حضور 
در کنار خانواده شهدا با نگاه هاى بکر و قشنگ نسبت به معرفى این عزیزان 

اقدام کردند و با همکارى 66 نفر از مربیان و اعضا 43 اثر خلق شد.
وى شناخت کودکان و نوجوانان از رشــادت هاى شهدا و خانواده معظم 
آنهــا و ارتقا حس قدردانــى و تجلیل از آنها را از اهــداف برگزارى این 

برنامه نام برد.
تجلیل از مادر شــهید«حمید هاشمى»، از صاحبان برترین آثار ارسالى به 
این جشنواره از دیگر برنامه هاى این مراسم بود که با حضور حمید رضا 
حاج بابایى نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــوراى اســالمى 

انجام شد.
خوانــش آثار، پخش کلیپ، تیزر، ســرود و در بخش پایانى اهدا جوایز با 

شرکت کنندگان در این مراسم سایر برنامه هاى این مهرواره بود.
امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شوراى اسالمى، 
حمید بقایى فرمانده ســپاه ناحیه همدان، رســول کرمى رئیس بســیج 
هنرمندان، مهــدى اخوان معاون امور اجتماعى اســتاندارى و جمعى از 
مسوولین استانى از حاضرین در این مراسم بودند که در سالن اجتماعات 

باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان همدان 
با بیان اینکه شــهرك صنعتى جوکار تبدیل به شــهرك 
فروآلیاژهاى ایران مى شــود، گفت: براى نخستین  بار در 

ایران شهرك فروآلیاژ راه اندازى مى شود.
کیوان گردان  با اشاره به 40 سالگى انقالب اظهار داشت:  در ادبیات 
و فرهنگ ما 40 ســالگى نماد بلوغ و پختگى در زمینه هاى مختلف 
است.  انقالب اسالمى نیز پس از 40 سال با وجود تمامى دشمنى ها 
و تحریم هایى بر سر راهش قرار گرفته توانسته سربلندتر از همیشه 

به راه آرمانهاى امام(ره) ادامه دهد.
وى  با بیان اینکه دســتاوردهاى انقالب اسالمى در تمامى زمینه ها  
باید تبیین و تبلیغ شــود، تصریح کرد: دستاوردهاى انقالب در حوزه 
شهرك هاى صنعتى  هم بسیار محسوس بوده و پیشرفت هایى که 
امروز در زمینه شــهرك ها به وجود آمده قابل مقایســه با سال هاى 

اوایل انقالب نیست.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى با بیان اینکه اولین شهرك 
هاى صنعتى که در ســطح کشــور تاسیس شــده مربوط به استان 
همدان بوده اســت، ابراز کرد: در حال حاضر 30 شــهرك و ناحیه 
صنعتى مصوب، یک منطقه ویژه اقتصادى و یک شهرك فناورى در 

استان همدان وجود دارد.
وى افزود:  براى اولین بار  اقدامات راه اندازى شــهرهاى صنعتى در 
سال 63  کلید خورده است و نخستین شهرك صنعتى که در استان 

همدان شکل گرفته، شهرك صنعتى بوعلى بوده است.

 چرخه  تولید شمش منیزیم ایران 
در مالیر تکمیل مى شود

گــردان تصریح کرد: تاکنون یک هزار و 304 واحد صنعتى و صنفى 
در اســتان همدان فعال شــده که براى 15 هزار و 700 نفر اشتغال 

ایجاد کرده است.

تصفیــه   10 احــداث  از  وى 
هاى  شهرك  در  صنعتى  خانه 
صنعتى اســتان خبر داد و ابراز 
کرد: هر شهرکى که بر اساس 
آن به  مقررات میزان پســاب 
حدى رسیده که نیاز به تصفیه 
دارد براى آن شــهرك تصفیه 

خانه احداث شده است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى 

صنعتى افزود: وقتى شــهرك صنعتى اســدآباد پساب ندارد یعنى به 
حدى نرســیده که براى آن سرمایه گذارى میلیاردى احداث تصفیه 

خانه شکل بگیرد.

 8 ایستگاه آتش نشانى در 
شهرك هاى صنعتى ایجاد شده است

گردان از ایجاد هشــت ایستگاه آتش نشانى در شهرك هاى صنعتى 
خبر داد و تصریح کرد: 6 خودروى آتش نشــانى در آشیانه قرار دادیم 

و به زودى دو خودروى دیگر هم وارد این مجموعه مى شود.
وى با تاکید بر اینکه بیشــتر اقدامات انجام شــده در شهرك هاى 
صنعتى مربوط به 6 ســال گذشته بوده است، ابراز کرد: مثال تا سال 
92 فقط یک ایســتگاه آتش نشانى در شــهرك هاى صنعتى استان 
وجود داشته در حالیکه امروز تعدا ایستگاه ها به 8 مورد رسیده است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان همدان گفت: میزان 
گاز تامین شــده در سطح شهرك هاى صنعتى 130 هزار متر مکب 
بوده  و 110 کیلومتر شبکه گازرسانى در سطح شهرك هاى استان 

اجرا شده است.
گــردان گفــت:  یک و نیم میلیون متر مربع  آســفالت در ســطح 
شهرك ها پخش کردیم و ســعى کردیم به سیما و منظر شهرك ها 

رسیدگى شود.
وى با بیان اینکــه بهره برداى و تکمیل شــهرك فناورى همدان 
در ســال 93 انجام شــده اســت، ابراز کرد: این پروژه چندین سال 
بالتکلیف بود تا اینکه اعتباراتى را از تهران جذب کردیم و توانستیم 

آن را به سرانجام برسانیم.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان همدان به منطقه ویژه 
اقتصادى همدان اشاره کرد و گفت: این منطقه اقتصادى راکت بود 
و یک دیوار کشــى مختصرى انجام شده بود. ما از دو هزار و 800 
هکتــار اراضى که در اختیار داریم نیمى از آن منطقه ویژه اقتصادى 

است و به همین دلیل عملیات اجرایى آن طوالنى شده است.
گردان افزود: امروز به نقطه خوبى مى رسد راه دسترسى آن به دلیل 
راه آهن از بین رفته بود اکنون راه دسترســى بسیار خوبى ایجاد شد. 
مسیرى یک کار ویژه مهندسى و در راستاى اقتصاد مقاومتى در این 

منطقه انجام شد.
وى افزود: براى اولین بار در کشــور شهرك صنفى تاسیس کردیم، 
طرحى که همه اســتان ها به دنبالش هســتند. این شهرك در کنار 

فرودگاه همدان تاســیس شــده  و 400 واحــد از بنکداران در حال 
ساخت آن هستند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى با بیان اینکه عملیات ساخت 
لوازم خانگى هم در  این شــهرك صنفى شروع به کار کرده است، 
ابراز کرد: قصد داریم این شــهرك تبدیل به منطقه اى براى توزیع 
مایحتاج مردم شود تا بتوانند با قیمتى ارزانتر و تنوع بیشتر لوازم مورد 

نیاز خود را خریدارى کنند.
گردان افزود:  کارکنان این شــهرك گفتند تــا پایان خردادماه این 
شهرك تکمیل مى شود، بنابراین امیدواریم تا شهریور ماه سال آینده 

شاهد افتتاح اولین شهرك صنفى کشور در همدان باشیم.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش به خوشــه صنعتى پوشــاك 
کردآباد به عنوان خوشــه نمونه ملى اشــاره کرد و گفت: بیش از 
400 کارگاه در کردآباد فعال اســت که به تولید پوشاك مشغول 

هستند.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى گفت: تولیدکنندگان کردآباد 
با مشــکالت زیادى مواجه بودند که خوشبختانه توانستیم معضالت 
آن هــا را حل کنیــم. کاالهاى آن ها را برند ســازى کردیم و یک 

تابلوى راهنما و شناسایى براى این روستا نصب کردیم.
گردان با بیــان اینکه یکى از اقدامات مهم ما هدایت تولیدکنندگان 
به ســمت بازارهاى هدف صادراتى بوده است، تصریح کرد: شرکت 

شــهرك هاى صنعتى براى اولین بار در تاریخ اســتان موفق به اخذ 
پاویون هاى اختصاصى براى تولیدکنندگان شد.

وى ابراز کرد: در ســال هاى گذشته هیات تجار به کشورهاى دیگر 
مى رفتند اما هیچ وقت به شکلى نبوده که 40 واحد تولیدى متمرکز 
بتوانند در کشورى دیگر حضور یابند. اما اکنون تولیدکنندگان ما در 

نمایشگاه هاى عراق و روسیه شرکت مى کنند.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى گفت: واحدهاى تولیدى 
ما بدون دولتى ها راهى نمایشــگاه هاى خارجى شــدند و مراودات 
اقتصادى خــود را آغاز کردند. به عنوان مثــال صادرات واحدهاى 
کشمش استان همدان به روسیه شروع شده و درآمد برخى شرکت ها 

تا پنج برابر افزایش یافته است.
گــردان در بخش دیگرى از ســخنانش به ســرمایه گذارى خارجى 
در استان اشــاره کرد و افزود: در زمینه ســرمایه گذارى خارجى تا 
ســال 92 ، فقط یک سرمایه گذارى خارجى در شهرك هاى صنعتى 
اســتان انجام شده بود اما امروز طرح هاى سرمایه گذارى خارجى در 
همدان شــکل گرفته و عراقى ها با پول خود وارد اســتان ما شــده 

وسرمایه گذارى 70 میلیارد تومانى انجام دادند.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان همدان به واحد هاى 
فروسیلیس مالیر اشاره کرد و افزود: بیش از 200 میلیارد تومان در 
بخش واحدهاى فروسیلیس سرمایه گذارى شده و  در ماه هاى آینده 

فاز عملیات اجرایى چند واحد فروسیلیس دیگر هم شروع مى شود.
گردان با بیان اینکه تولید شــمش منیزیوم، فروسیلیک و منگنز در 
شــهرك جوکار موجب ایجاد شــهرك فرو آلیاژهاى ایران در این 
منطقه مى شــود، ابراز کرد: بیــش از 1000 میلیارد تومان دیگر هم 

در این بخش سرمایه گذارى مى شود.
وى بــا تاکید بــر اینکه اگر کمک کنیم فــوالد ویان هم مجموعه 
آهن اســفنجى را راه بیندازد در زمینه فوالد کشور نمونه خواهد شد، 
تصریح کرد: شرکت فوالد راد ویان از نظر تولید بسیار قوى است و 

ظرفیت تولید آن بیش از 600 هزار تن است.
گردان با بیان اینکه فرآورى مواد معدنى باید در کنار معادن باشــد، 
ابراز کرد: قطب ذخایر اصلى سیلیس در مالیر است، به همین دلیل 
است که واحدهاى فروســیلیس به آنجا کشیده شده استوى با بیان 
اینکه فــرو آلیاژها نیاز چندانى به آب نــدارد و در مصرف برق هم 
کم مصرف اســت، ابراز کرد: در یک قدمــى تکمیل زنجیره فوالد 

در استان هستیم.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى با بیــان اینکه مجموع 
قراردادهــاى صنفى و صنعتى شــهرك ها به دو هــزار و 64 مورد 
رسیده است، اظهار داشت: در استان همدان مردم سرمایه هایشان را 

به سمت بخش صنعت کشانده اند.
گردان به تعداد واحدهایى که در شهرك هاى صنعتى به بهره بردارى 
رســیدند اشاره کرد و گفت: تا ابتداى ســال 92، 564 واحد در این 
شهرك ها به بهره بردارى رسید اما اکنون بیش از یک هزار واحد به 

بهره بردارى رسیده که رشد صد در صدى داشته است.
وى تصریح کرد: در زمینه زیر ســاخت هاى صنعتى در استان مانند 
تامین آب، برق و گاز باید بگویم که بیش از 80 درصد از هزینه هایى 
که در بخش زیرســاخت هاى شــهرك هاى انجام شده مربوط به 

سال هاى اخیر است.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هــاى صنعتى در بخــش دیگرى از 
ســخنانش به آمار صادرات واحدهاى تولیدى شهرك هاى صنعتى 
اشاره کرد و افزود: در ســال 96، میزان صادرات این واحد ها 196 

هزار تن بوده اما در 10 ماهه امسال به 802 هزار تن رسیده است.
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︋ــ︣ای  ﹡︧ــ︐﹫﹟ ︋︀ر در ﹋︪ــ﹢ر 
︫ــ︣ک ﹁︣وآ﹜﹫︀ژ﹨︀ی ﹋︪﹢ر در 
﹨﹞︡ان راه ا﹡︡ازی ﹝﹩ ︫ــ﹢د

کانون 

کوچه خاطرات

در ایام دهه مبارك فجر انقالب اســالمى و چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى، 376 عنوان برنامه   درکارگروه کودك 

و نوجوانان ستاد دهه فجر استان همدان برگزار شد.
مدیر کل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان 
همــدان گفت: با برنامه ریزى هاى به عمــل آمده و برگزارى 
جلسات نشست هماهنگى با حضور اعضاى کارگروه کودك و نوجوانان 
376 برنامه براى کودکان و نوجوان در چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 

اسالمى برگزار خواهد شد.
ســید محمد رضا جوادى مدیر کل کانون اســتان همدان و  مســئول 
کارگروه کودك و نوجوان ســتاد دهه فجر در اســتان با اعالم این خبر 
افزود: باید با اجراى برنامه هاى مناسب در انتقال آثار و ارزش هاى انقالب 
اسالمى در تمامى ابعاد به ویژه در ذهن کودکان و نوجوانان کوشا باشیم.

وى برگــزارى برنامه ادبى «کوچه خاطرات» با موضوع دفاع مقدس در 
باغ موزه دفاع مقدس، جشن بزرگ انقالب با عنوان «40 باغ 40 سپیدار 
در ســالن ورزشى فردوســى، اجراى مهرواره عروسکى ویژه کودکان و 
نوجوانان، «خورشید تنها نیســت»، « تمبر روزهاى پایدارى»، «چهل 
چراغ»، «تابلو خاطره ها» و برگزارى غرفه هاى گریم پرچم ایران بر روى 
صورت کودکان و نوجوانان روز 22 بهمن و برپایى نمایشــگاه 40 تابلو 
نقاشى از رویدادهاى انقالب و دستاوردهاى انقالب شکوهمند اسالمى را 

از شاخص ترین برنامه ها در این دهه اعالم کرد.

 وى اظهار کرد: کانون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان داراى 41 
مرکز فرهنگى، هنرى در سراسر استان مى باشد که 66 هزار و دوست و 

52 نفر عضو در این مراکز فعالیت دارند.
وى اجراى برنامه به مناسبت سالروز ورود حضرت امام خمینى همزمان 
با 12 بهمن، اجراى مســابقات نقاشــى (باموضوعــات انقالب و دهه 
فجر)،اجــراى چهلمین زنگ انقالب ،  اجــراى برنامه ادبى با موضوع 
نامگذارى سال، معرفى شخصیت چهل شهید شاخص و موثر در پیروزى 
انقالب،  اجراى «مسابقه کاریکاتور» ، کشیدن چهره هاى منفور انقالب، 
پخش فیلم و کلیپ هاى انقالبى، جشنواره قصه گویى انقالبى و قرآنى 
شهرســتانى، اجراى قصه با موضوع قرآنــى، طراحى پرچم ایران با اثر 
انگشــت رنگى روى پارچه سفید، مسابقه نقاشى 40سال اقتدار،مسابقه 
نقاشى از دستاوردهاى انقالب به مدت 40 سال، برگزارى همایش قرآن 
، کتاب انقالب و نمایشنامه خوانى با موضوع پیروزى انقالب اسالمى از 
دیگر برنامه هاى  اهم کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان 

همدان است.
 جــوادى همچنین گفــت: مراکزکانون پرورش فکــرى کودکان و 
نوجوانان برنامــه هایى نظیرکارگاه ادبى خاطره نویســى از خاطره 
هــاى پدر بزرگهاى خود از حوادث انقــالب، برپایى غرفه فرهنگى، 
حضور کارکنان اداره کل در مراســم راهپیمایى، اجراى سرود 1357 
همسرایان، برپایى ایستگاه ســالمت،برپایى کارگاه ادبى با موضوع 
انقالب، ویژه برنامه ادبى با موضوع نامگذارى ســال، معرفى وقایع 
انقالب در قالب برنامه هاى خالق و شــاد،  ســاخت کاردستى الله 
هاى کاغذى به یاد شــهداى انقــالب  و   اجراى نماهنگ هنرى با 
موضوع انقالب و برپایى غرفه فعالیت هاى فرهنگى، هنرى و ادبى 
در جهت معرفى دســتاوردهاى انقالب در نمایشــگاه بین المللى را 

اجرا خواهند کرد.

 افتتاح اتاق اسباب بازى با حضور 
مدیر کل کانون استان همدان

اتاق اســباب بازى دو مدرسه ابتدایى با حضور سید محمد رضا جوادى 

مدیر کل کانون استان همدان افتتاح شد.
جوادى مدیر کل کانون در این باره گفت: 

استان همدان یکى از ده استانى است 
که قرار است یکصد مدرسه ابتدایى 

را با اتاق اسباب بازى مجهز کند.

 گشایش غرفه 
کانون در نمایشگاه 

دستاوردهاى 40 ساله 
انقالب استان همدان

در ایام دهه فجر نمایشگاه دستاوردهاى 
40 ســاله انقالب اســالمى استان 
همدان، غرفه دستاوردهاى کانون 
پرورش فکرى کودکان ونوجوانان 

استان گشایش یافت.

 حضور مدیر 
کل و کارکنان کانون 

پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان در نمایشگاه 

موزه عبرت
ســید محمــد رضــا جــوادى 
اســتان  کانــون  مدیــرکل 
همــدان بــه همــراه جمعى از 
همکاران اداره کل به مناســبت 

مبارك  دهه  ا...  ایام  گرامیداشــت 
وضد  عبرت  موزه  نمایشــگاه  از  فجر 

کردند. بازدید  تروریسم 

اجراى 376 عنوان برنامه در کانون  پرورش 
فکرى در چهلمین سالگرد پیروزى 

انقالب  اسالمى

کیوان گردان  

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان همدان 

ویژه دهه فجر 1397 بهمن ماه



پنج طرح راه و شهرسازى در همدان 
بهره بردارى مى شود

مدیرکل راه و شهرســازى همدان گفت: همزمان با فرا رســیدن ســالگرد 
پیروزى انقالب و ایام اهللا دهه فجر پنج طرح راه و شهرسازى در این استان 

بهره بردارى و عملیات اجرایى 12 طرح دیگر آغاز مى شود.
مهندس حســن ربانى ارشــد در جمع خبرنــگاران افزود: بیمارســتان 86 
تختخوابــى برکت آیت اهللا بهارى با 310 میلیارد ریال اعتبار در شهرســتان 

بهار بهره بردارى مى شود.
وى اظهار داشــت: این بیمارستان در زمینى به مساحت 15 هزار متر مربع و 

زیربناى هشت هزار و 820 متر مربع آماده بهره بردارى است.
مهندس ربانى ارشــد ادامه داد: بهره بردارى از راه روســتایى چهار روستاى 
مبارکین، باقرآباد، ترمیانک و گلســتان درجزین در شهرستان هاى فامنین، 

تویسرکان و رزن از دیگر طرح هاى قابل بهره بردارى در دهه فجر است.
وى بیــان کرد: همزمان با بهره بــردارى از این طرح ها عملیات اجرایى 12 

طرح نیز با اعتبار اولیه 630 میلیارد ریال آغاز مى شود.
مدیرکل راه و شهرسازى همدان با بیان اینکه بهسازى و مرمت بازار تاریخى 
نهاوند بــا اعتبار 2 میلیــارد و 200 میلیون ریال یکــى از مهم ترین طرح 
هایى اســت که عملیات اجرایى آن آغاز مى شود افزود: آغاز عملیات اجرایى 
بهسازى و توســعه راه هاى همدان- قهاوند- کمیجان، نهاوند - فیروزان و 
قطعه چهارم تویسرکان - کنگاور از دیگر طرح هاى مهم قابل بهره بردارى 
است. مهندس ربانى ارشد گفت: در چهل سال گذشته 2 هزار و 724 کیلومتر 
راه روستایى در اســتان همدان اجرا شده که 182 کیلومتر آن از آغاز دولت 

یازدهم ساخته شده است.
وى اظهار داشــت: از ابتداى انقالب تا پایان آذر ماه امسال نزدیک به 625 
کیلومتر بزرگراه و 85 کیلومتر آزاد راه در استان به بهره بردارى رسیده است.
مهندس ربانى ارشــد تاکید کرد: 100 درصد روستاهاى باالى 50 خانوار از 
راه آســفالت شــده بهره مى برند و 99,44 درصد از جمعیت کل روستا هاى 

استان آسفالته هستند.
وى ادامه داد: ســاخت بزرگراه هاى همدان - سنندج، همدان - کرمانشاه، 
همدان - مالیر، مالیر - توره، همدان - رزن - تاکستان و همچنین آزادراه 
ساوه تهران از طرح هاى مهم این اداره کل در چهل سالگى انقالب اسالمى 

محسوب مى شود.
مدیرکل راه و شهرسازى همدان افزود: ساخت سه بیمارستان بعثت همدان، 
شهید قدوسى نهاوند و بیمارستان بهار از دیگر طرح هاى مهم عمرانى استان 
است.  وى ادامه داد: از 29 هزار و 800 واحد مسکن مهر تعهد شده، 28 هزار 

واحد آماده و تحویل متقاضیان شده است.
مهندس ربانى ارشــد تاکید کرد: 95 محله هدف بازآفرینى در استان مصوب 

شده است و به نوبت عملیات بازسازى آنها انجام مى شود.

همدان شهر پرتراکم کشور
وى با تاکید بر اینکه همدان از شــهرهاى پرتراکم کشور محسوب مى شود 
اظهار داشت: جمعیت در شــهر همدان بسیار متراکم است و باید به صورت 

پیوسته این شهر گسترش یابد.
مدیرکل راه و شهرسازى همدان عنوان کرد: باید با حفظ باغ ها و زمین هاى 

مستعد کشاورزى و همچنین مشاوره کارشناسى شهر همدان بزرگ شود.
وى با اشــاره به اینکه گرانى مســکن برگرفته از اقتصاد کالن کشور است 
گفت: نبود صنایع قابل ســرمایه گذارى و ســرمایه گذارى در مسکن و باال 

بودن قیمت زمین موجب افزایش قیمت مسکن در همدان شده است.
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بسیج سازندگى 

راه و شهرسازى

بسیج سازندگى از ابتداى فعالیت خود در سال 1379 تا 
امــروز خدمات ارزنده اى  به مردم مناطق محروم نموده 
است. بسیج ســازندگى از آن دســت نهادهاى انقالبى 
است که توانســته از بدو تأسیس خود تا امروز با اجراى 
پروژه هاى مختلف و خدمت رسانى به مردم دورافتاده ترین 
نقاط کشــور، مزه خدمت رسانى در جمهورى اسالمى ایران را به 

مردم بچشاند و ذائقه آن ها را شیرین کند. 
در خصوص عملکرد بســیج ســازندگى در اســتان همدان در 
مدت فعالیت خود با مســئول ســازمان بسیج ســازندگى سپاه 

انصارالحسین(ع) گفت وگویى داشته ایم؛
 شهرام صادقى ضمن گرامیداشت  چهلمین سال پیروزى انقالب 
اســالمى در خصوص فعالیت هاى بسیج سازندگى استان همدان 
اظهار داشــت: بســیج ســازندگى به فرمان حضرت امام خامنه 
اى(حفــظ اهللا) و با توجه به حضور جوانان بســیجى در مناطق 
محروم و براى ساماندهى به این فعالیت ها در 17 اردیبهشت سال 

1379 تاسیس شد.
وى تصریح کرد: ابتدا وظیفه بســیج ســازندگى ســاماندهى به 
فعالیت هاى داوطلبانه دانش آموزان، دانشجویان و بسیجیانى بود 
که به صــورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشــتى در مناطق 
محــروم حضور مى یافتند و به مــردم این مناطق در زمینه هاى 
عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ... خدمات رسانى مى کردند.

مسئول سازمان بسیج سازندگى استان همدان گفت: با ساماندهى 
ایــن فعالیت هــاى داوطلبانه و خیرخواهانــه در قالب گروه هاى 
جهادى، حمایت ها و پشتیبانى ها از این گروه ها نیز افزایش یافت و 
توانستیم گروه هاى جهادى را که به مناطق محروم اعزام مى شوند 
از نظر امکانات مورد نیاز براى انجام فعالیت هاى داوطلبانه حمایت 

و پشتیبانى کنیم.
وى تصریح کرد: با شکل گیرى ساختار بسیج سازندگى و با توجه به 
شرایط جامعه فعالیت هاى بسیج سازندگى در زمینه هاى مختلف 
از جمله اردوهاى جهادى، محرومیت زدایى، اقتصاد مقاومتى، طرح 

کرامت، تشکیل صندوق هاى قرض الحسنه و... افزایش یافت.
صادقى در خصوص ســاز و کار و برنامه هاى بســیج سازندگى 
اســتان اظهار داشت: ما در مجموعه بسیج ســازندگى در حوزه 
محرومیت زدایى و خدمت رسانى به مردم اقداماتى را انجام داده ایم 
که توسط قشرهاى مختلفى  از بسیج مانند بسیج محالت ، بسیج 
مهندسین، بسیج جامعه پزشکى بسیج دانشجویى ، بسیج دانش 

آموزى و غیره انجام شده است.
وى خاطرنشان کرد:  از ابتداى تشکیل بسیج سازندگى  150 هزار 
جهادگر در قالب  10 هزار و 100 گروه جهادى به مناطق محروم 
و حاشیه شهر اســتان اعزام شده اند که خدمات گوناگونى را در 
زمینه هاى مختلف از جمله پزشکى درمانى،فرهنگى، توزیع بسته 

هاى معیشتى و فعالیت هاى عمرانى و ...  به مردم ارائه داده اند.
مسئول بسیج سازندگى سپاه انصارالحسین(ع) در ادامه افزود: در 
بخش درمانى و پزشــکى نیز بسیج جامعه پزشکان در قالب تیم 
هاى پزشکى  به مناطق محروم اعزام شده  و مردم این مناطق را 
به صورت رایگان ویزیت و درمان مى کنند. در این بخش خدمات 
بیشمارى در حوزه ویزیت عمومى، ویزیت متخصص، خدمات زنان 
و زایمان، خدمات دندانپزشکى، خدمات بینایى سنجى و شنوایى 
سنجى، خدمات مشاوره، روانشناسى و آموزش و .... به مردم ارائه 

شده است.
وى گفت: در حوزه بســیج طالب نیز که وظیفه ارائه برنامه هاى 
فرهنگى آموزشى را بر عهده دارند،  قریب به 700 گروه از طالب 

از ابتداى حرکت هاى جهادى به مناطق محروم اعزام شده اند.
صادقى بیان داشت: یکى از فعالیت هایى که با همکارى آموزش و 

پرورش و گروه هاى جهادى انجام مى گیرد حضور دانش آموزان 
بسیجى و جهادگر در مدارس براى مرمت مدارس در قالب طرح 
هجرت فعال شــده اند و عالوه بر مرمت و تعمیر مدارس است که 
بعنوان «طرح هجرت دانش آموزى» شــناخته مى شود، در این 
طــرح دانش آموزان از آموزش هاى مربوط به مهارت هاى زندگى، 

فرهنگى و آموزشى و غیره نیز بهره مند مى شوند.
مسئول بسیج سازندگى سپاه انصارالحسین(ع) همچنین گفت: 
حوزه بســیج دانشــجویى از دیگر اقشارى اســت که در عرصه 
ســازندگى فعال اســت. در این بخش نیز قریب بــه 500 گروه 
جهادى دانشجویى از دانشجویان به مناطق محروم اعزام شده  و در 
دورترین روستاهاى استان به مردم آن مناطق خدمت رسانى کرده 
اند. وى با اشاره به اعزام گروه هاى جهادى دانشجویى به مناطق 
محروم اســتان خاطرنشان کرد: دانشــجویان جهادگر عالوه بر 
فعالیت هاى عمرانى مانند ساخت منزل براى نیازمندان، خدمات 
فرهنگى، آموزشــى، درمانى  نیز به مردم محروم آن مناطق ارائه 

مى دهند.
شهرام صادقى خاطرنشــان کرد: در بخش بسیج محالت نیز به 

دلیل وجود افراد مختلف بامهارت هاى متنوع، 
هرساله نزدیک به 200 برنامه عمرانى انجام 
مى شود که ساخت مســجد، خانه عالم، پل 
ساخت، منزل براى محرومان و نیازمندان از 

این قبیل فعالیت ها به شمار مى آید .
صادقــى در خصــوص دیگــر فعالیت هاى 
جهادگــران در مناطق محــروم گفت: همه 
گروه هاى جهادى در بخش اشــتغال زایى و 
آموزش مهارت هاى مربوط به اشتغال نیز فعال 
هستند به گونه اى که هر سال نزدیک به 200 
پروژه عمرانى را انجام مى دهند که اعتبارات 
این پروژه ها بخشــى از ســوى دستگاه هاى 
دولتى مربوطه، بخشى از سوى سپاه و بخشى 
نیز از سوى خیران و کمک هاى مردمى تأمین 

مى شود.
مسئول بسیج سازندگى سپاه انصارالحسین(ع) 
در ادامه افزود: در این عرصه هرســاله ســتاد 
پشــتیبانى اردوهاى جهادى در فرماندارى ها 

تشــکیل مى شــود به همین دلیل نیز همدان در بخش اردوهاى 
جهادى در سطح کشور جز استان هاى برتر به شمار مى آید. 

صادقى با اشــاره به جغرافیاى هدف گروه هاى جهادى گفت: در 
بخش بسیج سازندگى و گروه هاى جهادى قرار است از این به بعد 
هر گروه 3 تا 5 سال در یک منطقه مستقر باشند و به نوعى پس 
از رفع نیازهاى آن منطقه، به منطقه دیگر منتقل شوند. در اصل با 
این کار در مناطق محروم با فعال کردن جوانان آن منطقه، کار را 

به دست  خود آن ها مى سپاریم.
صادقى با بیان اینکه بخش هایى از  اســتان همدان محروم بوده 
و منطقه هدف گروه هاى جهادى به شــمار مى آیند ابراز داشت: 
کبودرآهنگ، رزن  و فامنین از مناطق کامًال محروم استان همدان 
هستند. بقیه شهرستان ها نیز بخشى از مناطقشان داراى محرومیت 
است مثًال اسدآباد، نهاوند و مالیر ازجمله شهرستان هایى هستند 

که بخشى از آن ها محروم است.
مسئول بسیج سازندگى سپاه انصارالحسین(ع) با اشاره به برنامه 
هاى بسیج سازندگى در عرصه اقتصاد مقاومتى خاطرنشان کرد:  
بسیج سازندگى در بخش اقتصاد مقاومتى نیز فعالیت هاى خوبى 
را از ســال 91-92 آغاز کرده اســت. ما با 
هماهنگى مرکز قرار شد واحدهاى کوچک 
تولیدى و مشاغل خانگى را حمایت کنیم 
که این مهم نیز ازجمله بندهاى اقتصادى 

مقاومتى است.
شــهرام صادقى گفت: ما براى تحقق این 
موضوع تســهیالتى را تعریف کرده و پس 
از شناســایى متقاضیان، توانمندسازى و 
ارزیابى آن ها، به متقاضیان واجدالشــرایط 
آموزش داده و تسهیالت را در اختیارشان 
مى گذاریم.البتــه ما در بخــش بازاریابى 
و فــروش محصوالت نیز آن هــا را کمک 

مى کنیم.
وى افزود: خوشبختانه در دو سال گذشته 
نیز به طرح هاى خود بخش صنایع تبدیلى 
را نیز اضافه کرده ایم چراکه این موضوع از 
نیازهاى منطقه بوده و ارزش افزوده خوبى 

نیز داشت.

صادقى یادآور شــد: براى این بخش ما نیازهاى هر شهرستان و 
ظرفیت هاى موجود در آن را شناســایى کردیــم. مثًال در مالیر 
کشمش، مبل و منبت، تویســرکان گردو مبل و منبت، اسدآباد 
میوه خشک، بهار سفال، شــوریجات و ترشیجات، کبودرآهنگ 

پوشاك و غیره. 
مســئول بسیج سازندگى سپاه انصارالحسین(ع) در خصوص 
میزان تســهیالت ارائه شــده گفت: از ابتداى فعالیت بسیج 
ســازندگى در حوزه اقتصاد مقاومتى نزدیک به 61 میلیارد 
تومان تســهیالت به متقاضیان پرداخت شده است که منجر 
به راه اندازى4 هزار و 492 کارگاه و شــاغل شــدن 8هزار 
384 نفر در این مدت شده است. صادقى همچنین در ادامه 
گفــت: در اصل مــا در عرصه اقتصاد مقاومتــى راه توانمند 
کردن خانواده ها را پیداکرده ایم و اگر تســهیالت بیشــترى 
داشــته باشــیم مى توانیم افراد بیشــترى را تحت پوشش 

کمک هاى خود قرار دهیم.
صادقــى با اشــاره به فعالیت هاى بســیج ســازندگى در حوزه 
عمرانى خاطرنشــان کرد: ساخت سالن هاى ورزشى، مسجد، پل 
و یا ســاماندهى گلزارهاى شهدا و...  ازجمله اقدامات ما در عرصه 
عمرانى است که با همکارى گروه هاى جهادى در مناطق مختلف 

استان همدان انجام گرفته است.
وى افزود: در مدت فعالیت بسیج سازندگى نزدیک به 7 هزار و 48 
پروژه کوچک و بزرگ عمرانى در سطح استان انجام گرفته است.

شهرام صادقى گفت:  کمک به زلزله زدگان اهر و کرمانشاه از دیگر 
اقدامات بسیج سازندگى استان بوده است که در این حوزه اقدام به 
توزیع چادر، پتو، وسایل گرمایشى، پالستیک، البسه، موادغذایى، 

کانکس هاى مسکونى و سرویس بهداشتى  و ... نمودیم.
مسئول بســیج سازندگى سپاه انصارالحســین(ع)  اظهارداشت: 
ساخت 50 باب واحد مسکونى براى زلزله زدگان اهر و کرمانشاه از 
دیگر اقداماتى بود که در مناطق زلزله زده توسط بسیج سازندگى 

استان همدان صورت گرفته است.
وى افــزود: از دیگر فعالیت هاى ما توزیع بســته هاى حمایتى و 
معیشتى در مناطق محروم است که در این بخش  اقدام به توزیع 
40 هزار و 268 بسته آموزشى و فرهنگى و لوازم التحریر، 10 هزار 
و 737 بسته بهداشتى ، 200 هزار بسته معیشتى و غذایى و 500 

سرى جهیزیه نموده ایم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه اى همدان گفت: سد مخزنى 
خرمرود تویسرکان 20 درصد پیشرفت فیزیکى دارد. منصور 
ستوده در حاشیه بازدید وزیر نیرو از سد مخزنى خرمرود در 
شهرستان تویســرکان گفت: پیشرفت فیزیکى سدخرمرود 

20 درصد است.
وى افزود: این سد بر روى رودخانه خرمرود با آورد سالیانه 6 میلیون 

و 500 هزار متر مکعب در حال ساخت است.
ستوده عنوان کرد: این سد براى نخستین بار با سرمایه گذارى بخش 
خصوصى داخلى ماده 56 ســاخته مى شــود و با یــک هزار و 750 

میلیارد ریال تا پایان سال 99 بهره بردارى مى شود.
مهندس ســتوده با اشاره به اینکه عملیات ساخت این سد از خرداد سال 
1396 آغاز شده است اظهار داشت: اعتبار اولیه ساخت این سد یک هزار 
و 380 میلیارد ریال است که طبق ماده 56 در وزارت نیرو، سرمایه گذارى 
طرح را پیمانکار انجام میدهد و بعد از 6 ماه از تکمیل ســاخت، دولت در 

مدت سه سال هزینه و سود سرمایه گذارى را به پیمانکار مى پردازد.
وى افزود: حجم مخزن این سد هشت میلیون و 300 هزار متر مکعب 
است که هشت میلیون و 100 هزار متر مکعب آن مفید است و عالوه 
بر تامین آب شــرب 48 روســتا، در بخش کشاورزى و صنعت بسیار 

کارآمد محسوب مى شود.
ســتوده ادامه داد: این ســد 9 میلیون و 600 هــزار متر مکعب آب 
قابل تنظیم در ســال تامین مى کند کــه 2 میلیون و 800 هزار متر 
مکعب آن در بخش شرب و صنعت، پنج میلیون متر مکعب در بخش 
کشــاورزى و یــک میلیون و 40 هزار متر مکعــب به بخش محیط 

زیست اختصاص مى یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى همدان با بیان اینکه این سد از نوع 
خاکى همگن با هسته رسى است عنوان کرد: نزدیک به 2 میلیون و 

500 هزار متر مکعب براى بدنه این سد خاکریزى مى شود.
ستوده ادامه داد: 100 دستگاه ماشین آالت سنگین و 250تن نیروى 

انسانى در حال ساخت این سد هستند.

وى با اشاره به اینکه این سد 700 متر طول تاج دارد ادامه داد: ارتفاع 
این سد از پى 54 متر و ارتفاع از کف آن 46 متر است.

ســتوده با اشاره به اینکه نوع سر ریز سد آزاد با دهانه اوجى شکل و 
196 متر مکعب بر ثانیه ظرفیت سرریز دارد، افزود: عرض از کف سد 

این سد 257 متر و عرض تاج آن 9 متر است.
وى ادامه داد: طول ســر ریز آن 20 متر و ظرفیت سیســتم انحراف 

تونل بتنى سد 68 متر مکعب بر ثانیه است.

 پیشرفت 95 درصدى سد نعمت آباد 
در شهرستان اسدآباد 

 مدیر عامل شرکت آب منطفه اى همدان در بازدید از سد نعمت آباد 
اســدآباد با اعالم اینکه این پروژه در حال حاضر 95 درصد پیشرفت 
فیزیکى دارد، افزود: حجم مخزن این ســد 4 میلیون مترمکعب بوده 

که ذخیره آن براى بهبود حق آبه کشاورزى خواهد بود.
ستوده با اعالم اینکه عملیات بدنه سد تمام شده است و آبگیرى آن 
مشــروط  به اتمام کارهاى مکانیکال اســت، عنوان کرد: با توجه به 
شرایط موجود درصورت تخصیص به موقع اعتبار این پروژه در سال 

98 آبگیرى خواهد شد.
وى با بیان اینکه اعتبار مصوب این پروژه براى سالجارى 19میلیارد 
ریال بوده که تا کنون مبلغ 13 میلیارد ریال آن تخصیص یافته است، 
گفت: براى اتمام پروژه 25 میلیاد تومان اعتبار نیاز است که امیدواریم 

به زودى تخصیص یابد

 افتتاح نیروگاه خورشیدى 20 
کیلوواتى شرکت آب منطقه اى همزمان 

با دهه فجر
 همزمان با آغاز دهه فجر نیروگاه خورشــیدى 20 کیلوواتى شرکت 

آب منطقه اى همدان افتتاح شد.
نیروگاه خورشیدى 20 کیلوواتى در محل پشت بام شرکت آب منطقه 

اى همدان در دهه فجر افتتاح  شد.
این نیروگاه خورشیدى آنگرید با ظرفیت 20 کیلووات و تعداد 62 پنل 
فتوولتاییک با مبلغى بالــغ بریک میلیاردو 700 میلیون ریال در دهه 

مبارك فجرو چهلمین سالگرد انقالب اسالمى افتتاح خواهد شد.
گفتنى است که با راه اندازى این نیروگاه خورشیدى بمیزان 20درصد 

در مصرف برق شرکت صرفه جویى خواهد شد

 تامین آب شرب بلند مدت 
شهرستان نهاوند

 مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى همدان گفت: تامین آب شــرب 
شهرســتان نهاوند و روســتاهاى تابعه از اهداف بلند مدت این طرح 

سد گرین است   .
منصور ســتوده در حاشیه بازدید وزیر نیرو از سد گرین نهاوند با بیان 
اینکه این سد براى تأمین مصرف آب شرب و صنعت نهاوند با حفظ 
میزان حق آبه کشاورزى و باغات پایین دست طراحى و ساخته خواهد 
شــد، گفت: جمعیت تحت پوشــش این پروژه در افق 1420، بالغ بر 

حدود 240 هزار نفر و پاســخگوى نیاز آبى 25 سال آینده شهرستان 
نهاوند و حومه آن خواهد بود.

وى افزود:ســد گرین بــا افق تأمین آب شــرب و تأمین آب اراضى 
کشــاورزى شهرستان نهاوند در دولت دهم کلنگ زنى شد که کمبود 
اعتبارات باعث خارج شــدن این سد از چرخه اجرایى شد. تخصیص 
اعتبار به این ســد در دولت یازدهم و دوازدهم موجب بازگشــت به 
چرخه اجرا و ادامه فعالیت عمرانى در آن شــد تا با توجه به شــرایط 
کمبود آب به ویژه در آینده، تامین کننده نیاز شهرســتان در زمینه آب 

شرب و کشاورزى باشد.
ستوده تصریح کرد: این ســد از نوع سنگریزه اى با هسته رسى، 60  

متر ارتفاع از پى خواهد داشت و طول تاج آن 375 متر است.
وى مخزن این ســد را در رقوم نرمال 10 میلیون متر مکعب یاد کرد 
و افزود: تأمین آب شرب شهرستان نهاوند و روستاهاى تابعه، تأمین 
آب مورد نیاز صنعت این شهرســتان، کنترل سیالب و جلوگیرى از 
خســارات آن و فراهم نمودن امکانات تفریحى و ســیاحتى از جمله 

اهداف اجراى این سد است.
سد مخزنى گرین که هم اکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکى دارد، در 
فاصله 16 کیلومترى جنوب شرقى شهرستان نهاوند واقع شده است

 ساخت دو سد تغذیه مصنوعى 
جدید در اسدآباد با 800 میلیون تومان 

اعتبار آغاز شد
وزیر نیرو در بازدید از روان آبهاى روســتاى هلور و شهر آجین گفت 
: دولــت اجراى طرح هــاى تغذیه مصنوعى براى ذخیره ســازى و 

جلوگیرى از هدر رفت آبها را در کشور در دستور کار دارد.
اردکانیان افزود : اســدآباد به علت وجــود روان آبهاى زیاد، قابلیت 
اجراى چندین ســد تغذیه مصنوعى جدید را دارد که ما هم از اجراى 

این طرحها حمایت مى کنیم.
وى از اجراى طرحهاى صنعت آب و برق در روســتا براى کمک به 
توسعه کشــاورزى و معیشــت مردم خبر داد و گفت : در این زمینه 

وزارت نیرو از احداث سدهاى تغذیه مصنوعى حمایت مى کند.
وزیر نیرو از اولویت وزارت نیرو براى رفع تنش آبى ظرف مدت ســه 
ســال در340 شهر داراى تنش آبى هم خبر داد و گفت : هدف اصلى 

ما تامین آب شرب و رفع مشکالت در این شهرها است.
وى از اجــراى 21 پروژه آب و برق و فاضالب در اســتان همدان با 
2200 میلیارد تومان خبــر داد و افزود : این پروژه ها هم اکنون 81 

درصد پیشرفت دارد و به زودى به اتمام مى رسد.
وى افزود : تنها سد تغذیه مصنوعى خنداب در زمان بارندگى بیش از 
چهار میلیون متر مکعب آب در خودش ذخیره مى کند و نقش مهمى 

در رونق بخشیدن به کشاورزى منطقه دارد.

پیشرفت 20 درصدى سد 
مخزنى خرمرود تویسرکان

︋︀ز︡ وز︣ ﹡﹫︣و 
 ️﹋︣ از ︵︣ح ﹨︀ی︫ 
آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای 
ا︨︐︀ن ﹨﹞︡ان 
 ︀ ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
د﹨﹥ ﹁︖︣

بسیج سازندگى 
پیشرو در خدمت 
رسانى به مناطق 

محروم

18 سال خدمت 
رسانى بسیج 
سازندگى به 
مردم استان 

همدان

ویژه دهه فجر 1397 بهمن ماه



مدیر امور آب و فاضالب روستایى شهرستان نهاوند خبر داد:
تمامى منابع تولید آب در نهاوند 

فاقد آلودگى است
مدیر امور آب و فاضالب روســتایى شهرســتان نهاوند از اجراى 350 مورد 
آزمایشات میکروبى و 210 آزمایش فیزیکى و شیمیایى بر روى آب آشامینى 
مصرفى مشــترکین روستایى دراین شهرســتان در 8 ماهه سال جارى خبر 
داد وگفت:بر اســاس آزمایشات انجام شده توسط واحد کنترل کیفى و مرکز 
بهداشــت شهرســتان نهاوند ، خوشــبختانه تمامى منابع تولید آب در این 

شهرستان سالم و فاقد آلودگى مى باشند.
به گزارش روابط عمومى شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان همدان؛ 
ابراهیم طاهرى ضمن ارائه گزارشى از عملکرد امور آب و فاضالب روستایى 
شهرســتان نهاوند؛ اظهار کرد: خوشبختانه طى 8 ماهه سال جارى اقدامات 
اثرگذارى در راستاى خدمت رسانى به مشترکین روستایى به انجام رسید که 
از جمله این موارد مى توان به حفرو تجهیز 3 حلقه چاه در روستاهاى دهلیز 

و میانگران اشاره کرد.
وى ادامه داد: همچنین احداث 2 مخزن در روستاهاى فیاضیه مان و کوهان 
در بــازه زمانى مذکور امکان پذیر گردید که پروژه احداث مخزن روســتاى 
فیاضیه مان در حال حاضر به طور کامل تکمیل شــده و پیشــرفت فیزیکى 

پروژه دوم 40 درصد است.
طاهرى ضمن اشــاره به اجرا و تکمیل خط انتقال در 4 روستا بیان کرد: در 
حال حاضراجراى 2 هزار متر از 3 هزار متر خط انتقال در روســتاى زرین باغ 
به اتمام رســیده ضمن اینکه در روستاى فیاضیه مان احداث 1800 متر خط 

انتقال و مخزن نیز عملیاتى شده است.
وى همچنین به اجراى یک هزار متر خط انتقال در روستاى قلعه زرانى اشاره 
کرد و گفت:در 8 ماهه ســال جارى؛ اجراى شبکه توزیع آب آشامیدنى در 5 
روســتاى شهرستان نهاوند عملیاتى شــد،که هم اکنون 20 درصد از پروژه 
شــبکه توزیع آب در روستاى دهفول به اتمام رسیده ضمن اینکه 50 درصد 
ازپروژه تعویض شــبکه توزیع آب در روستاى دهنوعلیا نیز تاکنون عملیاتى 
شــده اســت. وى در نهایت از اجراى 350 مورد آزمایشات میکروبى و 210 
آزمایش فیزیکى و شیمیایى بر روى آب آشامینى مصرفى مشترکین روستایى 
در شهرســتان نهاوندى در 8 ماهه سال جارى خبر داد و بیان کرد:بر اساس 
آزمایشات انجام شــده توسط واحد کنترل کیفى و مرکز بهداشت شهرستان 
نهاوند ، خوشــبختانه تمامى منابع تولید آب در این شهرســتان سالم و فاقد 

آلودگى مى باشند.

بهره بردارى از 4 پروژه عمرانى 
درشهرستان مالیر

همزمان با ششمین روز از ایام اهللا دهه فجر و با حضور نمایندگان مردم مالیر 
در مجلس شوراى اســالمى،معاون امورعمرانى اســتاندار همدان، فرماندار 
مالیر،معاون مهندســى و توسعه شــرکت آب وفاضالب روستایى استان و 
جمعى از مســئولین 4 پروژه عمرانى آبرســانى به ارزش یک میلیارد و 990 

میلیون تومان به بهره بردارى رسید.
احــد آزادیخواه در آئین بهره بردارى از پروژه تکمیل مخزن واجراى شــبکه 
آبرسانى روستاى حسین آباد شــاملو ضمن گرامیداشت ایام اهللا دهه فجر و 
با بیان اینکه مطابق آخرین جلســه تلفیق بودجــه، دولت،اعتباراتى از محل 
صندوق توسعه ملى به منظورتسهیل آبرسانى به روستاها و ایجاد شبکه هاى 
جمع آورى فاضالب در نظر گرفته،گفت:البته مبلغ دقیق این اعتبارات و نحوه 

توزیع آن فعال مشخص نیست.
وى افزود: در حالت کلى، از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى تقریبا معادل 
سال گذشــته اعتباراتى به منظور تسهیل آبرسانى به روستاها و ایجاد شبکه 
هاى آبرســانى در نظر گرفته شده اســت. محمود رضا عراقى؛ معاون امور 
عمرانى اســتاندار همدان نیز با حضوردر این مراســم؛ گفت:کار بزرگى که 
متولیان امر در شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان انجام دادند موجب 

شده تا آب آشامیدنى سالم و مطلوب به دست مردم برسد.

اب گــــزارش ویژه6
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى

شرکت آب 

آب 

آیت اهللا طه محمدى با بیان اینکه فردى که مهارت 
دیگرى  کســى  محتاج  معاشــش  امرار  بــراى  دارد 
نیســت، عنوان کرد: والدین این نکتــه را باید بدانند 
که فرزندانشان را براى نســل آینده تربیت کنند چرا 
که شــرایط زندگى والدین با فرزندانشــان فرق دارد متاسفانه 

والدین این مســئله تفاوت نسل ها را فراموش مى کنند.
وى با اشــاره به اینکه جهان رو به صنعتى شدن است، گفت: به 
برکت انقالب اســالمى امروز کشور ما در زمینه صنعت مى تواند 
با کل دنیا رقابت کند در حالى که در گذشــته به این مقوله توجه 

چندانى نمى شد.
محمدى علت موفقیت کشــورهاى اروپایى را بکارگیرى جوانان 
نخبــه ایرانى در بخش صنعت و فناورى دانســت و گفت: امروز 
داشتن مدرك دانشگاهى براى جوانان ما جزء اولویت هاى زندگى  
به حساب مى آید اما متاسفانه برخى از مدارك دانشگاهى ما براى 

جوانان تنها یک برگ کاغذ است.
نماینــده ولى فقیه در اســتان همدان توانمند کــردن جوانان در 
دانشکده هاى فنى و حرفه اى را بسیار حائز اهمیت است و ادامه 
داد: جوانى که در کالس هاى آموزشــى فنى و حرفه اى شرکت 
مــى نماید مى تواند بعدها خود یک کارآفرین شــود و در جامعه 

اشتغال ایجاد کند.
امام جمعه شــهرهمدان با اشاره به اینکه در دنیا صنعت چرم جزء 
اشتغالزاترین صنایع به حســاب مى آید، گفت: به این صنعت در 
اســتان توجه نشــده، در حالى که  چرم همدان توانایى رقابت با 

چرم ترکیه را دارد.
آیــت اهللا محمدى با بیان اینکــه کار آموزش فنى و حرفه اى از 
نظر دینى بسیار مقدس است، گفت:  تمامى کشورهاى ابر قدرت 
از علــم و دانش ما هراس دارند چرا که ما با علم جوانان مان مى 
توانیم به خود کفایى برسیم و در برابر تمامى ناعدالتى ها مقاومت 

داشته واستوار باشیم.
در ادامه مراسم مدیر اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان 
ضمن تبریک پیروزى انقالب اسالمى گفت: مهارتهاى آموزشى مى 

توانند ضامن توسعه مهارتهاى فردى و ایجاد اشتغال گردد.
مختاران از پیشــرفت هاى حاصل شــده در 40 سالگى انقالب 
شــکوهمند اســالمى ایران یاد کرد و افزود: در ســال 57 تنها 
دو مرکز براى آموزش در اســتان بــوده اکنون به برکت انقالب 

21مرکز ثابت در استان همدان وجود دارد.

وى با باین اینکه تعداد کارگاه هاى اســتان به 150 تا رسیده 
که رشد صد درصد داشته است، اذعان داشت: در طى این 40 
ســال رشته هاى آموزشــى از 21 حرفه به 450 حرفه رسیده 
اســت. مختاران ادامه داد: در طى این ســالها فضاى اداره و 
آموزشــى فنى حرفه اى اســتان از 39 هزار متر مربع به 684 
متر مربع رســیده در حال حاضر نیروى انسانى این اداره 410 

است. نفر 
وى گفت: مهارت آموزى یکى از مهمترین مولفه ها براى تبدیل 
توانایى هاى بالقوه به توانایى هاى بالفعل اســت و آموزش هاى 
فنى و حرفه اى در راســتاى تحقق اقتصــاد مقاومتى گام هاى 

موثرى برداشته است.
وى با تاکید بر اینکه مطالبه شــغل بدون داشــتن مهارت امرى 
ناممکن است، گفت: ارتقا و تولید مهارت عالوه بر ظرفیت سازى 

و افزایش ثروت عمومى کاهش بیکارى را در پى دارد.
مختاران از فعالیت 190 آموزشــگاه فنى و حرفه اى در اســتان 
همدان خبــر داد و تصریح کرد: از ابتداى ســال جارى  تاکنون 
2600 نفر ســاعت آموزش فنى و حرفه اى در زندان و ندامتگاه 

صورت گرفته است.
مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان با اشاره به اینکه 
برطرف کــردن نیازهاى اقتصادى مهمترین مســاله براى زنان 
سرپرســت خانوار است، افزود: امســال به زنان سرپرست خانوار 
بصورت رایگان مهارت هاى مورد نیاز بازار کار را آموزش داده ایم 

و با اجراى این طرح این زنان داراى مهارت وارد بازار کار خواهند 
شد و کمتر دچار آسیب هاى اجتماعى مى شوند.

وى با اشــاره به اینکه این تفاهم نامه بین سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى و وزارت کشور منعقد شده است، گفت: اجراى این طرح 
در 5 اســتان که همدان یکى از آن هاست، سال گذشته تصویب 

 شده و دوره هاى مهارت آموزى از ابتداى امسال آغاز شده است.
وى با بیان اینکه در اســتان همدان 35 هزار نفر زن سرپرســت 
خانوار وجود دارد، گفت: امسال به یک هزار زن سرپرست خانوار 
مهارتهاى مورد نیاز بازار کار بصورت رایگان آموزش داده شــده 

است.
مختاران گفت: اداره کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان 
بابت آموزش به زنان سرپرست خانوار یک میلیارد تومان اعتبار از 

وزرات کشور دریافت کرده است.
در ادامه  مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان از طرح 
اشــتغال بعد از آموزش در آموزشــگاه هاى فنى و حرفه  سخن 
گفت و عنوان کرد: ســاالنه حدود 46 هزارنفر در استان آموزش 
فنى وحرفه فرامى گیرند طبق بررسى هاى صورت گرفته امسال 

از 4هزار و200 نفرى که در کالس فنى و حرفه 
اى حضور یافتند یک هزار و 500 نفرشان جذب 

بازار کار شده اند.
در ادامه مختاران از افتتاح ســه آموزشگاه آزاد 
فنى و حرفه اى در همدان  در ایام دهه فجر خبر 
داد و اظهار کرد: این ســه آموزشگاه بعد از دهه 

فجر فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
وى افزود: امروز آموزشــگاه هاى آزاد به عنوان 
بازوى ســازمان آمــوزش فنــى و حرفه  اى در 
راســتاى اقتصــاد مقاومتى در حــال برگزارى 

دوره هاى مهارتى منتج به اشتغال هستند.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان 
عنــوان کرد: فــردى که بــراى گذراندن دوره 
آموزش هــاى مهارتــى به آموزشــگاه مراجعه 
مى کند بایــد پیش بینى اشــتغال او را مد نظر 

داشت.
وى یادآور شــد: مدرك گرایــى تاثیرى در نیت 
اصلى ما که اشتغال است، ندارد لذا آموزش هایى 
باید مد نظر باشند که منجر به اشتغالزایى شوند.

مختاران با اشاره به تاثیرگذارى آموزش هاى مهارتى بر اشتغال گفت: 
توسعه پایدار باید بر مبناى آموزش باشد از این رو آموزش  مهارت هاى 

فنى و حرفه اى زمینه ساز توسعه اشتغال در کشور است.
 کارگاه آموزش روستایى در روستاى 

آبشینه افتتاح شد
 مختاران گفت: در راستاى  آموزش هاى مهارتى در روستاها کارگاه 
آموزشى در روستاى آبشینه در رشته هاى فناورى اطالعات ، طراحى 

دوخت و صنایع دستى افتتاح شد.
مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان با اشــاره به اینکه 
آموزش هاى مهارتى موتور محرك اشــتغال در کشــور است گفت: 
تنها حلقه ى مفقوده در اشتغال و اقتصاد آموزش هاى مهارتى است.
وى آموزش را مبناى هر تغییر و تحول مطرح ساخت و افزود: آموزش 
هاى مهارتى هر منطقه با توجه به شرایط و نیاز بازار آن حوزه برنامه 

ریزى آموزشى مى گردند.
نماینده مردم شهرســتان هاى همدان و فامنین در مجلس شــوراى 
اســالمى با اشاره به اینکه ســازمان آموزش فنى و حرفه اى در امر 
اشــتغال گام هاى موثرى برداشــته اســت عنوان 
کرد:این ســازمان رســالت بزرگى در حوزه اقتصاد 
مقاومتــى و برگزارى آموزش هــاى مهارتى براى 
کارجویان داشــته و همچنین ایجاد شرایط ایشان 

براى ورود به بازار کار را فراهم مى نماید.
حمیــد رضا حاجــى بابایى نقش کلیدى ســازمان 
آموزش فنــى و حرفه اى را در اشــتغال و اقتصاد 
مطرح ســاخت و افزود:با اعتماد به نیروهاى فنى و 
مدیریت منابع داخلى خود مــى توانیم موثرتر واقع 

شویم.
در ادامه خجســته دیگر نماینده مــردم همدان در 
مجلس شــوراى اســالمى گفت: یکى از ارگانهاى 
فعال و پویا در کشــور سازمان آموزش فنى و حرفه 
اى مى باشد که در زمینه اشتغال مولد و پایدار براى 

نسل جوان به آن امیدوار هستیم.
وى بیان کرد: با توسعه مباحث تئورى محور موافق 
نمى باشــم چرا که تجربه ثابت کرده است هر گاه 
آموزشــى به همراه مهارت باشــد، آموزش کامًال 

موفق، ماندگار و منتج به اشتغال خواهد گردید.

︣ ﹋﹏ اداره آ﹝﹢زش  ︡ ︀﹠︡ه و﹜﹩ ﹁﹆﹫﹥ و ﹝ ﹝﹡
ــ︐︀ن از ﹋︀ر﹎︀ه ﹨ــ︀ی  ﹁﹠ــ﹩ و ︣﹁ــ﹥ ای ︨ا
︡ ﹋︣د﹡︡ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ﹁﹠﹩ و ︣﹁ــ﹥ ای ︋︀زدــ
یکى از اساسى ترین مسائل جامعه ما و کل بشریت 

امر اقتصاد و اشتغال مى باشد

کاهش 
14 درصد 
تصادفات 
جاده اي در 
استان

مهارت آموزى 
یکى از مهمترین 

مولفه ها براى 
تبدیل توانایى هاى 
بالقوه به توانایى 
هاى بالفعل است 
و آموزش هاى 
فنى و حرفه اى 

در راستاى تحقق 
اقتصاد مقاومتى 
گام هاى موثرى 
برداشته است

مدیر عامل آب و فاضالب روســتایى استان همدان 
از بهــره بردارى و کلنگ زنــى 22 پروژه عمرانى به 
ارزش 176 میلیارد و 500 میلیــون ریال در ایام اهللا 

دهه  فجرخبر داد.
سید مصطفى هاشــمى ضمن گرامیداشت ایام اهللا دهه فجرو 
بــا تاکید بر اینکه خدمت رســانى به مردم یــک وظیفه ذاتى 
است،گفت:امســال نیز همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى وایام اهللا دهه فجر؛16پروژه عمرانى قابل افتتاح 
و 6پروژه عمرانى قابل کلنگ زنى از ســوى شرکت آبفارتقدیم 

مردم انقالبى استان خواهد شد.
وى افزود: در همین راستا؛ 4 پروژه عمرانى به ارزش 19 میلیارد 
و 900 میلیون ریال در روســتاهاى تابعه شهرســتان مالیر،2 
پروژه عمرانى به ارزش 10میلیارد ریال در روستاهاى شهرستان 
نهاوند،4 پروژه عمرانى به ارزش 17 میلیاردو 500میلیون ریال 
در روستاهاى شهرستان اســدآباد،یک پروژه عمرانى به ارزش 
3میلیارد ریال در روستاهاى شهرستان بهار،3 پروژه عمرانى به 
ارزش 13میلیاردو 300 میلیون ریال در روســتاهاى شهرستان 
کبودراهنگ،یک پــروژه عمرانى به ارزش 4میلیــارد ریال در 
روســتاهاى شهرســتان رزن و 2 پروژه عمرانى به ارزش 800 
میلیون ریال در روســتاهاى تابعه شهرستان فامنین آماده بهره 

بردارى است.
هاشــمى درادامه ضمن اشاره به پروژه هاى قابل بهره بردارى، 
اظهارداشت:آبرسانى به روستاى مالبداغ شهرستان رزن،اجراى 
شبکه داخلى روستاى سیراوند شهرستان اسدآباد،اجراى شبکه 
داخلى روستاى کمک سفلى و علیا شهرستان اسدآباد،آّبرسانى به 

روستاى بیفانج شهرستان اسدآباد،حفارى و تجهیز چاه مکانیکى 
روستاى بهراز شهرستان اسدآباد،تکمیل مخزن واجراى شبکه 
روســتاى حسین آباد شاملوشهرســتان مالیر، اجراى قسمتى 
از شبکه توزیع آب روســتاى ازناو شهرستان مالیر،آبرسانى به 
روستاى گنبد شهرستان مالیر،آبرســانى به روستاى حمزه لو 
سفلى شهرستان مالیر،آبرسانى به روستاى فیازمان شهرستان 
نهاوند،اجــراى خط پمپــاژ و تجهیز چاه روســتاى میانگران 
شهرســتان نهاوند،آبرسانى به روســتاى مسجدین شهرستان 
کبودراهنگ،آبرسانى به روستاى جزوان کبودراهنگ، آبرسانى به 
روستاى زین آباد شهرستان کبودراهنگ، الیروبى قنات روستاى 
آقاج شهرستان فامنین و تجهیز چاه روستاى تجرك شهرستان 

فامنین از جمله این پروژه هااست.
مدیرعامل آب و فاضالب روســتایى اســتان همدان همچنین 
ضمن اشاره به پروژه هاى قابل کلنگ زنى نیزگفت: در ایام اهللا 
دهه فجر سال جارى؛پروژه هاى  آبرسانى به روستاى دمورچى 
شهرستان رزن، اجراى شبکه آبرسانى روستاى دستجرد،اجراى 
شبکه توزیع آب روستاى آورزمان شهرستان مالیر، اجراى خط 
انتقال مجتمع حسین آباد شــاملو-على آباد شهرستان مالیر ، 
پروژه آبرسانى به روستاى راوند شهرستان نهاوند و دو پروژه در 

روستاهاى تابعه مدان و بهارکلنگ زنى خواهد شد.   
سید مصطفى هاشــمى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره 
به مهم ترین دســتاوردهاى شــرکت آب و فاضالب روستایى 
اســتان همدان در آســتانه ســالگرد چهل ســالگى انقالب 
اسالمى،گفت:خوشــبختانه در طول مدت مذکور؛ شاهد ارتقاء 
شــاخص بهره مندى جمعیت روستایى از آب آشامیدنى سالم و 

بهداشتى بودیم.
وى افزود: اجراى مجتمع هاى آبرســانى روســتایى به منظور 
کاهش هزینه ها و افزایش بهره مندى روستاییان از آب شرب 
بهداشــتى و اجراى پــروژه هاى جمع آورى و دفع بهداشــتى 
فاضالب با اســتفاده از اعتبارات ملى و تسهیالت بانک توسعه 
اسالمى از جمله دســتاوردهاى انقالب 40 ساله اسالمى ایران 

است.
هاشــمى با اذعان به اینکه انقالب اســالمى در ابعاد مختلف 
دستاوردهاى ویژه اى را به همراه داشته است،خاطرنشان کرد: راه 
اندازى سیستم چاپ در محل بمنظور صیانت از حقوق شهروندى 
و کاهش هزینه هاى چاپ و توزیع قبوض، کاهش ســفر و به 

حداقل رساندن قرائت هاى اشتباه از جمله این دستاوردهااست.
وى همچنین بیان کرد:در رابطه با اجراى پروژه هاى جمع آورى 
و دفع بهداشتى فاضالب؛خوشــبختانه در حال حاضر،شاخص 
بهره مندى روستاهاى استان از خدمات دفع بهداشتى فاضالب، 

باالتر از شاخص کشورى است.  
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان همدان؛ در 
ادامه ضمن اشاره به ایجاد سامانه ارتباطات مردمى 1523 بمنظور 
تسریع در رسیدگى به حوادث و اتفاقات، عنوان کرد:ارائه خدمات 
امورمشــترکین از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان 
به منظور تســریع در ارائه خدمات از دیگر دستاوردهاى انقالب 

اسالمى مى باشد.
وى همچنین از اجراى پروژه هاى مدیریت فشــار و هوشمند 
سازى شــبکه هاى آبرســانى به منظور کاهش تعداد حوادث 
شکستگى و حجم هدر رفت آب در شبکه هاى توزیع آب خبر 
دادو گفت: اجراى پروژه هاى آبرسانى با مشارکت مردم به منظور 
ارتقاء بهره مندى جمعیت روستایى در طول سالهاى اخیر حداکثر 

شده است.
وى دربخش دیگرى ازسخنانش ازایجاد و راه اندازى آزمایشگاه 
هاى کنترل کیفیت آب در تمامى شهرســتان هاى  استان خبر 
داد و اظهار داشت: برهمین اساس میزان مطلوبیت میکروبى آب 
شــرب از 15 درصد در سال 1357 به 97 درصد در سال جارى 

رسیده است.
هاشمى افزود:کلرزنى مداوم،نصب دستگاه هاى کلرزن،تجهیز 
آزمایشــگاه ها،تعویض شــبکه هاى فرســوده و رفع به موقع 
شکســتگى ها وتأمین آب مطمئن در راستاى سالم سازى آّب 

انجام شده است.
وى همچنین عنوان کرد:جمعیت روســتایى تحت پوشش آب 

آشامیدنى از کمتر از 20 درصد در ابتداى پیروزى انقالب اسالمى 
به 03/76درصد در وضعیت فعلى رسیده است. 

وى در خصوص تعداد مشــترکین از ابتداى انقالب تاکنون نیز 
اینگونه توضیح داد: تعداد مشــترکین شــرکت آب و فاضالب 
روســتایى ازکمتر از 30 هزار فقره در ابتداى پیروزى انقالب به 
143 هزار در ابتداى دولــت یازدهم،146 هزار در ابتداى دولت 

دوازدهم و 153 هزار فقره در شرایط فعلى رسیده است.

تخصیص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار به 
تامین آب شرب روستایى

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه بخشــى از اعتبارات مورد نیاز روستاها از درآمدهاى 
عمومى دولت تامین مى شود، گفت: در این خصوص 20 هزار 
میلیارد تومان اعتبار با اولویت مناطق محروم و در راستاى تامین 

آب شرب به روستاهاى نیازمند کشور تخصیص داده شد.
محمد على پور مختار در آئین کلنگ زنى اجراى شبکه داخلى 
آبرسانى در روستاى دستجرد ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى؛ با بیان اینکه مجلس در طول چند سال 
اخیر توجه ِویژه اى به روستاها در بخش اى مختلف داشته است؛ 
گفت: از جمله این موارد مى توان به  تامین و پایدار نمودن آب 
شرب در روستاها اشاره کرد که برهمین اساس از محل صندوق 
توسعه ملى 2,2 میلیارد دالر در سال 95 تخصیص و توزیع شد.

محمدعلــى پورمختارادامــه داد: همچنین ســال 96 از محل 
اعتبارات صندوق توســعه ملى، چیزى در حدود 3 میلیارد دالر 
اعتبار تخصیص داده شــد، ضمن اینکه پروژه کلنگ زنى شده 

در روستاى دستجرد نیز از همین محل تامین اعتبار شده است.
وى همچنین با بیان اینکه بخشى از اعتبارات مورد نیاز روستاها 
نیز از درآمدهاى عمومى کشور تامین مى شود،اظهار داشت: در 
ایــن خصوص 20 هزار میلیارد تومان با اولویت مناطق محروم 
و در راســتاى تامین آب شرب در روستاهاى نیازمند تخصیص 

داده شد.
پورمختار با اشــاره به اینکه سهم اســتان همدان از اعتبارات 
مذکور مبتنى بر اعالم نیاز شــرکت آبفار مى باشد؛عنوان کرد: 
در دو شهرســتان بهار و کبودراهنگ کمتر از 5 روســتا داریم 
که در تابســتان با مشکل کمبود آب مواجه مى شوند اما عمده 

مشکالتت با اعتبارت ابالغى مرتفع شده است.
وى با اذعان به اینکه خوشبختانه در سالهاى اخیر اقدامات ویژه 

اى به تبع مصوبات مجلس در راســتاى آبرســانى به روستاها 
انجام شده است؛ عنوان کرد: امیدواریم در سال 98 نیز اقدامات 
اثربخش ترى به منظور رفع مشکل کم آبى در تمامى روستاهاى 

کشور انجام شود.
درادامه معاون امورعمرانى استاندارهمدان نیز با اشاره به اینکه 
هدف دولت محرومیت زدایى از روستاهااســت؛گفت: برهمین 
اســاس عمده پروژه هاى دهه فجر در روستاهاى استان کلنگ 

زنى و به بهره بردارى رسیده است.
محمود رضا عراقى افزود: عموما پروژه هاى تامین آب شرب در 
روستاها از جمله پروژه هاى الویت دار در استان مى باشند و این 
پروژه ها با درخواست شرکت آب و فاضالب روستایى در شوراى 

برنامه ریزى شهرستانها تامین اعتبار میشوند.
وى همچنین بیان کرد: به منظور خدمت رســانى هرچه بیشتر 
به مشــترکین روستایى آنچه از دســتمان برآید هرگز کوتاهى 

نخواهیم کرد.
مدیرامــور آب و فاضــالب روســتایى شهرســتان بهارنیز در 
آئئن کلنگ زنى این پروژه با اشــاره بــه اینکه  در حال حاضر 
52 روســتاى شهرستان بهار تحت پوشــش شرکت آبفار مى 
باشــند،گفت: بر همین اساس 14 هزارو 484 خانوار با جمعیتى 
معادل 47 هزارو 335 نفر از شهرستان بهار تحت پوشش خدمات 

ارائه شده هستند.
سیده سمیرحســینى در خصوص پروژه مذکور نیز توضیح داد: 
این پروژه اجراى 24 کیلومتر شبکه داخلى آبرسانى در روستاى 
دستجرد مى باشــد که به موازات آن  اجراى خط برق و نصب 

ترانسفورماتور به طول 450 متر نیز عملیاتى مى گردد.
وى همچنین با بیان اینکه این پروژه از محل اعتبارات ملى در 
دستور کار قرار گرفته است؛یادآورشد: اعتبار برآورد شده به منظور 

اجراى آن 20 هزار میلیون ریال  برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان همدان خبرداد:

بهره بردارى و کلنگ زنى 22 پروژه عمرانى در ایام اهللا دهه فجر

ویژه دهه فجر 1397 بهمن ماه



مدیرعامل شرکت برق اســتان همدان با بیان اینکه تلفات 
انرژي برق در اوایل انقالب 24 درصد بوده اســت، گفت: در 

حال حاضر این میزان به 10/57 رسیده است.
محمدمهدي شهیدي با اشاره به اینکه تلفات انرژي برق در 
اوایل انقالب 24 درصد بوده اســت، گفت: در حال حاضر این میزان به 

10,57 رسیده است.
وي با بیان اینکه تلفات انرزي برق در اســتان نســبت به اوایل انقالب 
کاهش 14 درصدي دارد، افزود: تلفات برق استان تا پایان سال جاري به 

10,2 درصد خواهد رسید.
شــهیدي با اشاره به اینکه از سال 92 تا سال 96 هر سال یک درصد از 
تلفات برق کشور به طور میانگین کاهش یافته است، گفت: با انجام این 
کار 255 میلیارد تومان در منابع صرفه جویی و بازگشت سرمایه صورت 

گرفته است. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با اشاره به اینکه سال گذشته 
میزان مصرف انرژي در کشور 255 میلیارد کیلووات ساعت بوده است، 
عنوان کرد: استان همدان 3,2 میلیارد کیلو وات ساعت برق مصرف کرده 

که یک سوم مصرف کشور را به خود اختصاص داه است.
وي با بیان اینکه در گذشــته برق یک کاالي خدماتی به شمار می آمده 
اســت، گفت: اما با نگاه اقتصادي که به آن شد از سال 85 بازار بورس 
انرژي به وجود آمد. شهیدي با اشاره به اینکه 11,8 مگاوات نیروگاه تولید 
پراکنده (سی اچ پی) در دو سال گذشته در استان همدان وارد مدار شده، 

گفت: امسال نیز شش مگاوات وارد مدار خواهد شد. 
وي با اشاره به برنامه ریزي هاي صورت گرفته براي عبور از اوج بار سال 
98 عنوان کرد: در این راســتا افزایش ظرفیــت نیروگاه هاي حرارتی تا 
5223 مــگاوات، 598 مگاوات نیروگاه هــاي تجدیدپذیر، 437 مگاوات 
نیروگاه خورشــیدي، 102 مگاوات نیروگاه بادي، 14,4 مگاوات نیروگاه 
زیست توده، 32,6 مگاوات نیرگاه برق آبی کوچک، 11,4 مگاوات بازیافت 
حرارتی و 150 مگاوات نیروگاه هاي برق آبی با پیش بینی هزینه اي معادل 

101,108 میلیارد ریال برنامه ریزي شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق همدان با اشاره به وضعیت نرخ 
ارز و شرایط اقتصادي موجود کشور یادآور شد: سرمایه گذاري در بخش 
نیروگاه هاي خورشیدي خانگی مستلزم سرمایه گذاري متقاضیان در این 

امر است. 
وي با بیان اینکه قراردادهاي نیروگاه هاي خورشیدي به ظرفیت انشعاب 
در ســال 96 به تعداد چهار نیروگاه به ظرفیت 75 کیلووات شامل یک 
نیروگاه در تویســرکان و سه نیروگاه در فامنین وجود دارد، تصریح کرد: 
در سال 97 نیز پنج نیروگاه پنج کیلوواتی در فامنین در مدار تولید انرژي 

خورشیدي است.
شــهیدي در ادامه ســخنان خود با بیان اینکه در اوایل انقالب 86 هزار 

مشترك برق در استان همدان وجود داشته است، اظهار کرد: سال گذشته 
این تعداد به 722 هزار مشترك رسیده که در مقایسه با اوایل انقالب 9 

برابر شده است. 
وي با بیان اینکه در سال 57، 94 روستاي استان از نعمت برق برخوردار 
بودند، بیان کرد: ســال گذشته صد درصد روستاهاي استان معادل یک 

هزار و 71 روستا به شبکه برق متصل شده اند.
وي با اشــاره به اینکه مصرف انرژي در سال 57 در استان همدان 146 
میلیون کیلو وات ساعت بود، عنوان کرد: در پایان سال گذشته سه میلیارد 
و 200 میلیون کیلووات ســاعت انرژي در اســتان همدان مصرف شده 

است. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با بیان اینکه در سال 57؛ 59 
میلیون کیلو وات ســاعت برق به بخش کشاورزي اختصاص داده شده 
است، گفت: در سال 57 در استان 65 حلقه چاه کشاورزي از برق استفاده 
می کردند اما در پایان سال گذشته شش هزار و 582 حلقه چاه یک میلیارد 

و 766 میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده اند.
شهیدي همچنین به ظرفیت پست هاي توزیع برق استان همدان اشاره 
و بیان کرد: در اوایل انقالب ظرفیت پســت ها 174 مگا آمپر بود که در 
حال حاضر ظرفیت پست هاي توزیع برق استان همدان به 234 مگا آمپر 

رسیده که 13 برابر افزایش یافته است.
وي بــا تأکید بر اینکه خودباوري و اعتماد به نفس در صنعت برق یکی 
از دستاوردهاي مهم 40 ساله صنعت برق در کشور است، اظهار کرد: در 
گذشته تاسیسات برق از سوي شرکت هاي خارجی تولید می شده است 
اما از ســال 74 عمده این تجهیزات از سوي متخصصان داخلی تولید و 

به بهره برداري رسیده است که نشان دهنده توانایی باالي کشور است.
شهیدي تصریح کرد: صادرات خدمات مهندسی برق در حوزه خاورمیانه 

نیز یکی از دستاوردهاي مهم انقالب به شمار می آید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با اشاره به برنامه هاي مدیریت 
مصرف انرژي براي سال 98 تصریح کرد: تغییر ساعت همه ادارات در کل 
کشور، استفاده از مولدهاي خودتأمینی، تعویض المپ براي استان هاي 
گرمسیر، سرویس  کولرهاي آبی، همکاري ایستگاه هاي سی ان جی براي 
مدیریت مصرف برق، استفاده از تجهیزات نوین و محدود کردن ساعات 
کار شــهرك هاي صنعتی با عقد تفاهم نامه با کشــاورزان از جمله این 
برنامه ها اســت. وي اظهار کرد: در حال حاضر 65 درصد از انرژي برق 

توسط بخش خصوصی تولید می شود.
شهیدي با بیان اینکه شهرستان هاي اسدآباد، تویسرکان و مالیر ظرفیت 
ایجاد نیروگاه بادي را در استان همدان دارا هستند، عنوان کرد: سرعت 
باد در این شهرســتان ها بیش از 7,5 متر بر ثانیه اســت و سال گذشته 
یک متقاضی نیروگاه بادي در استان همدان وجود داشت که تاکنون به 

بهره برداري نرسیده و با مشکل اجرایی روبرو شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان درباره استفاده از فناوري هاي 
نوین نیز گفت: در استان همدان هشت هزار و 700 کنتور فهام «قرائت 
کنتور از راه دور و فرمان قطع برق مشترکان از راه دور» نصب شده است 

که عمدتاً در بخش کشاورزي و صنعت بوده است.
وي با اشــاره به تاریخچه صنعت برق استان بیان کرد: 35 سال از عمر 
87 ساله برق استان توسط بخش خصوصی اداره می شد و از سال 1371 

دوره سوم پخش برق به صورت دولتی و غیردولتی ادامه یافته است. 
وي با بیان اینکه بخش اول این صنعت توسط خیري به نام ناصرالممالک 
شــریفی با یک نیروگاه 40 کیلوآمپري شــروع به کار کرد، عنوان کرد: 

وسعت شبکه هاي برق باعث شد توان بخش خصوصی کاهش یابد.
شهیدي با اشاره به اینکه در سال 45 وزارت نیرو تشکیل شد، اظهار کرد: 
بعد از پیروزي انقالب اســالمی شرکت تحت عنوان برق همدان ادامه 

فعالیت داد و در پایان سال 65 به شرکت برق باختر تبدیل شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با اشاره به اینکه در سال 66 
شرکت توزیع برق مورد حمله قرار گرفت و عالوه بر همدان در مناطق 
جنوبی استان سه شبانه روز خاموشی ایجاد شد، اظهار کرد: از این سال به 

بعد بر لزوم اجراي پدافند غیرعامل تأکید شد.
وي با بیان اینکه در سال 71 شرکت هاي توزیع برق به صورت رسمی در 

همدان شروع به کار کرد، بیان کرد: با مصوبه مجلس، شرکت هاي توزیع 
برق از سال 86 زیر نظر توانیر ادامه فعالیت خود را آغاز کردند.

شــهیدي با اشاره به اینکه دوره بازسازي صنعت برق از سال 66 تا سال 
72 به طول انجامید، عنوان کرد: در این مدت تعداد پست ها به 18 دستگاه 
افزایش یافت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق همدان با بیان اینکه 
در سال جاري 83 پروژه در 10 واحد اجرایی شده است، اظهار کرد: براي 

این پروژه ها 534 میلیارد ریال تعریف شده است.
شهیدي عنوان کرد: در ســال 96، 20 میلیارد تومان و در سال 97، 12 

میلیارد تومان هزینه اصالح شبکه هاي روستایی شده است.
وي بیان کرد: امســال نیروهاي این نهاد در تویسرکان دچار حادثه برق 
گرفتگی و فوت شد که در این زمینه سعی شده است همواره آموزش هاي 
مختلف به افراد داده شــود. وي عنوان کرد: از پنج سال پیش حادثه اي 
در حوزه شــرکت توزیع برق رخ نداده بود. مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان همدان همچنین درباره طلب هاي این سازمان بیان کرد: شرکت 
توزیع برق به طور کلی 105 میلیارد تومان بدهی معوقه در ســال هاي 
گذشــته تا به امروز دارد که از این میــزان 45 میلیارد تومان مربوط به 
بخش دولتی، 30 میلیارد تومان به بخش روستاییان و کمترین معوقه نیز 

مربوط به صنعت است.

مدیــرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان 
همدان با بیان اینکه هم اکنون 66 دستگاه سامانه 
ثبت تخلف سرعت در استان فعال است بیان کرد: 
این تعداد ســامانه تاکنون توانسته میزان تخلفات 

جاده اي را به شدت کاهش دهد.
مصطفی پناهنده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 
66 دستگاه ســامانه ثبت تخلف سرعت در استان فعال است 
اظهار کرد: این تعداد ســامانه تاکنون توانسته میزان تخلفات 

جاده اي را به شدت کاهش دهد.
وي با بیان اینکه میزان تصادفات جاده اي در استان 14 درصد 
در 8 ماه گذشته کاهش داشته است گفت: استان رتبه 5 را در 

کشور در این خصوص کسب کرده است.
وي به عملکرد حوزه فنــاوري اطالعات پرداخت و گفت: در 
حوزه فناوري اطالعات در کشــور اتفاقــات خوبی رخ داده و 
هم اکنون کشــور در این حوزه با کشورهاي پیشرفته دنیا در 

حال رقابت است.
وي بــا بیان اینکه ســامانه هاي تردد شــمار با هدف 
پیروزي  از  پس  گفت:  اســت  شده  نصب  راه ها  ارتقاي 
40 ســامانه در مرکز مدیریت راه ها راه اندازي  انقالب 

شــده که یکی از این ســامانه هاي فعال در مرکز راه 
است. استان 

مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان عنوان 
کرد: در گذشته ترددشــمارها به طور دستی انجام می شد که 
عالوه بر هزینه زیادي که به همراه داشــت داراي اشتباهاتی 

نیز بود.
وي با بیان اینکه هم اکنون ترددشــمار بــه دو روش القایی 
و مغناطیســی انجام می شــود اظهار کرد: در حال حاضر 77

دستگاه ترددشمار در محو هاي استان فعال است.
پناهنده با بیان اینکه این دســتگاه در طراحی و برنامه ریزي 
کنترل ترافیک بسیار مهم است گفت: این سامانه در محورها 

و نقاط حساس نصب می شود. 
وي بــا تأکید بر اینکه از دیگر فناوري هاي مورد اســتفاده در 
راهداري ســامانه ثبت تخلفات سرعت است اظهار کرد: این 
ســامانه هم به صــورت لحظه اي و هم به صورت ســرعت 

متوسطه تخلفات را ثبت می کند.
پناهنده عنوان کرد: با وجود 25 دوربین در اســتان شــاهد 
تــردد در محورهــاي مواصالتی و مشــکالت و گره هاي 

هستیم. جاده اي 

 کاهش 14 درصدى تصادفات در 
8 ماهه امسال

مدیــر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان در ادامه 
ســخنان خود از کاهش 14 درصدي تصادفات در استان طی 
8 ماه گذشته خبر داد و گفت: در این خصوص همدان رتبه 5

کشوري را به خود اختصاص داده است.
وى در رابطه با ســامانه توزین نیز گفت: دو سامانه توزین در 

محور همدان - سنندج و همدان - رزن نصب شده است.
وي تصریح کرد: امســال نیز دو سامانه جدید توزین در محور 
همدان -رزن در باند مخالف و همدان - مالیر نصب شــده 
است. وي خاطرنشان کرد: این سامانه ها براي ثبت اضافه بار 
کامیون ها اســتفاده می شود و اطالعات تخلف را به پلیس راه 

گزارش می دهد.
پناهنده عنوان کرد: میزان تردد در محورهاي مواصالتی استان 
از ابتداي سال تاکنون 160 میلیون تردد بوده که نسبت به سال 
گذشته با رشد 17 درصدي مواجه بوده است.مدیرکل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي استان همدان همچنین درباره سامانه ثبت 
ســوانح جاده اي بیان کرد: این سامانه اي است که تمام اتفاقات 
در جــاده را ذخیره و گره هاي ترافیکی و مشــکالت موجود در 

محورهاي مواصالتی را اطالع رسانی می کند. پناهنده عنوان کرد: 
ساالنه 10 میلیون و 500 هزار تومان کاال و 9 میلیون و 200 هزار 

مسافر به صورت ساالنه در استان جا به جا می شود.
مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان همدان بیان 
کــرد: هم اکنون 13 هــزار و 500 کامیون و 19 هزار و 500

راننده حرفه اي در استان فعال هستند.
مدیــرکل راهداري و حمــل و نقل جاده اي اســتان همدان 
همچنیــن از جابجایی 4 میلیون و 111 هزار و 166 مســافر 
توسط ناوگان برون شهري استان در 10 ماه امسال خبر داد و 
گفت: در این مدت 429 هزار و 784 سفر گزارش شده است.

پناهنده با اشاره به اینکه این میزان سفر توسط اتوبوس، مینی 
بوس و ســواري کرایه انجام شده اســت ادامه داد: در مدت 
مشابه پارسال نیز در مجموع 455 هزار و 862 سفر انجام و 4

میلیون و 646 هزار و 320 مسافر جابه جا شده اند.
وي با اشاره به روند مستمر فروش اینترنتی بلیت در پایانه هاي 
مسافربري اســتان، ابراز کرد: تمایل مردم به انجام سفرهاي 
برنامه ریزي شــده و مدون پیش فروش اینترنتی بلیت است 
که این امر امکان ارائه خدمات بهینه را فراهم می کند. پناهنده 
اضافه کرد: در 10 ماه امسال 99 هزارو 636 فروش اینترنتی 

بلیت انجام شده است.
پناهنده خاطرنشــان کرد: این اداره کل در طول سال اقدامات 
گســترده اي به منظور نظارت بر عملکرد شــرکت ها و ارائه 
خدمات مطلوب به مسافران انجام داده که منجر به جابه جایی 

ایمن و مطلوب مسافران شده است.

 توزیع 20 هزار حلقه الستیک 
بین 14 هزار کامیون در همدان

معاون حمل و نقل اداره کل راهداري اســتان همدان نیز در 
این نشست با بیان اینکه از ابتداي توزیع الستیک تا کنون 20

هزار حلقه بین 14 هزار کامیون در اســتان همدان توزیع شده 
اســت گفت: 95 درصد حمل و نقل استان به صورت جاده اي 
انجام می شــود. صفر صادقی راد با بیان اینکه استان همدان 
جزو سه اســتان برتر در زمینه مدیریت سامانه جامع سازمان 

راهداري اســت بیان کرد: سامانه مکانیزه نوبت دهی در پایانه 
کاالي همدان فعال اســت و نوبت دهی براي حمل بار از مبدأ 
استان به ســایر مناطق نیز به صورت مکانیزه انجام می شود. 
این مسؤول با اشاره به اینکه 700 هزار برگ بارنامه وجود دارد 
که اطالعات آن در ســامانه خاصی ذخیره می شود بیان کرد: 
قرار است نوبت دهی در مقصد از طریق سامانه صورت گیرد تا 

کامیون ها به صورت یکسره خالی حرکت نکنند.

 خط  کشی 5 هزارکیلومتر از 
راه هاي همدان نیازمند صد 

میلیارد تومان
معــاون راهداري اداره کل راهــداري و حمل و نقل جاده اي 
اســتان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه خط  کشی 5

هزار کیلومتر از راه هاي اســتان همدان ساالنه نیازمند اعتبار 
100 میلیــارد تومانی اســت گفت: 34 پایگاه ثابت و ســیار 
راهدارخانه در استان وجود دارد که 9 مورد آن اجاره اي است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان همدان خبر داد:
  افتتاح و کلنگ زنى 101 پروژه برقى در 

استان همدان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق اســتان همدان از افتتاح و کلنگ زنى 
101 پروژه برقى به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى در 

استان همدان خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومى شــرکت توزیع نیــروى برق اســتان همدان، 
محمدمهدى شهیدى ضمن گرامیداشــت چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 
اسالمى اظهار داشت: انقالب اسالمى با برکات بسیارى همراه بود که بخشى 

از آن را در صنعت برق شاهد هستیم.
وى با اشــاره به پروژه هاى قابل افتتاح شــرکت توزیع نیروى برق اســتان 
همدان طى ایام اهللا دهه فجر افزود: در این ایام 83 پروژه برقى با اعتبار 534 

میلیارد و 996 میلیون ریال در استان به بهره بردارى مى رسد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق اســتان همدان عنوان کرد: همچنین 
عالوه بر پروژ هاى ذکر شده 4 نیروگاه خورشیدى با اعتبار 28 میلیون یورو و 

یک نیروگاه CHP با اعتبار 120 میلیارد ریال افتتاح مى شود.
وى ابراز داشت: از دیگر پروژ هاى قابل افتتاح نیز اداره برق برزول شهرستان 
نهاوند اســت که در راســتاى ارائه خدمات بهتر به مشترکین این منطقه در 

این ایام افتتاح مى شود.
شهیدى گفت: از 83 پروژه قابل افتتاح 18 پروژه با اعتبار 137 میلیارد و 256 
میلیون ریال در همدان، 6 پروژه با اعتبار 110 میلیارد و 944 میلیون ریال در 
مالیر، 10 پروژه با اعتبار 27 میلیارد و 104 میلیون ریال در نهاوند و 6 پروژه 
بااعتبار 22 میلیارد و 960 میلیون ریال در تویسرکان به بهره بردارى مى رسد.
وى ادامه داد: 10 پروژه با اعتبار 35 میلیارد و 84 میلیون ریال نیز در اسدآباد، 
7 پــروژه با اعتبار 49 میلیارد و 882 میلیون ریال در بهار، 13 پروژه با اعتبار 
44 میلیارد و 662 میلیون ریال در کبودراهنگ، 5 پروژه با اعتبار 100 میلیارد 
و 744 میلیون ریال در رزن و 8 پروژه با اعتبار 6 میلیارد و 358 میلیون ریال 

در فامنین افتتاح مى شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق اســتان همــدان تصریح کرد: عمده 
پروژه هایى که در دهه فجر به بهره بردارى مى رســند در راستاى تأمین برق 
متقاضیان جدید، توســعه و اصالح و بهینه ســازى شبکه ها، کاهش تلفات و 

پایدارى شبکه است.
وى با اشــاره به پروژه هاى آماده کلنگ زنى ابراز داشت: در دهه فجر امسال 
12 پــروژه با اعتبار 34 میلیارد و 524 میلیون ریال با هدف رفع ضعف ولتاژ، 
تأمین برق متقاضیان جدید، تعدیل بار شــبکه، ایمن ســازى شبکه و تأمین 

روشنایى مناطق مختلف کلنگ زنى مى شود.
شهیدى یادآور شد: از پروژ هاى آماده کلنگ زنى نیز 7 پروژه با پیش بینى 24
میلیــارد و 920 میلیون ریال در همدان، 4 پــروژه با اعتبار 9 میلیارد و 128

میلیون ریال در نهاوند و یک پروژه با اعتبار 476 میلیون ریال در فامنین در 
نظر گرفته شده است.

7اب گــــزارش ویژه
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى

راهدارى 

برق

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان:

︣ق ا︨︐︀ن  ︑﹙﹀︀ت︋ 
︀ل   ︨٤٠ ﹪︵

﹎︫︢︐﹥ ٢٤ در︮︡  
︋﹢ده ا︨️

در حال حاضر 65 درصد از انرژي برق توسط 
بخش خصوصی تولید می شود

مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان:

فعالیت 66 سامانه ثبت تخلف سرعت در همدان

کاهش 
14 درصد 
تصادفات 
جاده اي در 
استان

 اداره کل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي 
استان در طول سال 
اقدامات گسترده اي 
به منظور نظارت بر 
عملکرد شرکت ها و 
ارائه خدمات مطلوب 
به مسافران انجام 
داده که منجر به 
جابه جایی ایمن و 
مطلوب مسافران 

شده است

پوریا پاکیزه
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مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردارى همدان 
گفت: هزینه ایمنی و بهســازي معابر شهري در 9 ماه سال 

97، بالغ بر 7 میلیارد تومان بوده است.
احســان صباغى افزایش ایمنی تردد شــهروندان و تردد با 
ایمنی باال را هدف اصلى این ســازمان عنوان کرد و ادامه 
داد:تمام اقدامات صورت گرفته در جهت ایمنی آمد و شــد 
شهري، تسهیل عبور و مرور و رفع گره هاي ترافیکی است.
وى در خصــوص عملکرد 9 ماهه ســازمان حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداري همدان در  خصوص اجراى خط کشى 
محورى معابر سطح شهرگفت: خط کشى محورى و طولى 
در جهت نظم دهى و تردد منظم خودروها در معابر شهري 
استفاده مى شــود که این نوع خط کشى در کاهش میزان 

تصادفات و مشکالت شهرى نقش به سزایى دارند.

وى یادآور شــد: در 9 ماهه ســالجارى، 540 کیلومتر خط 
کشى منقطع و 255 خط کشى ممتد در سطح شهر همدان 

صورت گرفته است.
صباغى هــدف از  اجرا و ترمیم خط کشــى هاى عرضى 
عابرپیاده و کف نوشــته ها را  آگاهــى دادن به رانندگان و 
مشخص شدن محل گذر عابرین پیاده دانست وعنوان کرد: 
تاکنون،  9هزار و 600 مترمربع اجراي خط کشی عابر پیاده، 
12 هزار مترمربع کف نوشــته و 7هزار و 400 مترمربع نیز 

طرح واره انجام شده است.
مدیر عامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
همدان با اشــاره بــه اینکه اجراى ســرعتکاه براى آرام 
شــهرى  معابر  ســازى 
انجام مى شــود، اذعان 
سال  ابتداى  از  داشــت: 
97 تا به امروز، 40 عدد 
ســرعتکاه به مســاحت 
325 متــر طول و ترمیم 
50 عــدد ســرعتکاه به 
مســاحت 120 مترطول 

انجام شده است.
ســه  از وجود  صباغــى 
تیپ ســرعتکاه در شهر 
همــدان خبرداد و گفت: 
شــهر  ســرعتکاه هاي 
 6،  3,5 شــامل  همدان 
ذوزنقــه اي  و  متــري 
اســت  ســرعتکاه هاي 
ضمــن اینکــه دائما در 
حــال بــه روز رســانى 
زمینــه  در  تحقیــق  و 

هستیم ها  سرعتکاه 
وى با اشــاره بــه اینکه 

درسال گذشته 26 پاســاژ عابر پیاده در شهر همدان وجود 
داشــت، گفت: امسال ســه مورد را برداشته و تبدیل به پل 
هاى عابر پیاده کرده ایم و اکنون 23 پاســاژ عابر پیاده در 

شهر همدان وجود دارد.
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداري 
همدان به اجراي گذرگاه هــاي عابر پیاده و یا اصطالحًا 
پاساژ عابر پیاده اشاره کرد و افزود: پاساژهاي عابر پیاده 
در معابري اجرا می شــود که عرض معبر زیاد است ضمن 
اینکه در جهت رفاه حال افرادي که از نظر جسمی توان 
پیمودن مســافت طوالنی به صورت یکباره را ندارند نیز 
انجام می شــود و با توجه به محدودســازي عرض معبر 
بــه راننده این حــس را القا می کند که ســرعت خود را 

دهد. کاهش 

   صباغی با تأکید بر اینکه شــهروندان در حفظ تجهیزات 
ترافیکی اعم از اســتوانه ایمنی، تابلوهــا و... دقت الزم را 
داشــته باشــند، ادامــه داد: هزینه این تجهیــزات را خود 
شهروندان پرداخت می کنند بنابراین هر میزان که به حفظ 
این تجهیزات توجه شود می توان در بخش هاي دیگري که 

حادثه خیز و مشکل  آفرین است هزینه کرد .
وى در ادامه درباره نصب و بهســازى چراغ هاى  راهنمایى 
و چشــمک زن گفت: در کل سطح شهر همدان 105 چراغ 

چشمک زن وجود دارد. 
به گفتــه صباغى عالئم عمــودى براى اخطــار دادن به 

رانندگى در شهر نصب مى شود و خوشبختانه در این بخش 
باالتراز سطح استاندارد در کشور هستیم.

وى از  نصــب، تعمیــر، ســرویس و نگهــدارى780 عدد 
تابلوهاى راهنمایى و رانندگى و ترافیکى در سطح شهر خبر 
داد و بیان کرد: از این تعــداد 640 عدد تابلو نصب و 140 

عدد تابلو ترمیم و بهسازى شده است .
در ادامه مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهردارى 
همدان به تابلو هاى وى ام اس (vms ) اشاره کرد و افزود: 
8 تابلوي وي.ام.اس بزرگ و 19 تابلوي کوچک در پل هاي 

عابر پیاده و پیشانی زیرگذرها نصب شده است.

 شهر همدان نیازمند احداث 30 
پل عابر پیاده است

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردارى همدان  
تعداد پل هاي عابر پیاده در شهر همدان را 19 عدد و تعداد 
پل هاي مکانیزه را 14 عدد عنوان کرد و گفت: نصب 910 
راهبنــد اُمگا شــکل، 600 راهبند یو شــکل و 60 راهبند 
مخصوص عبور معلوالن نیز از دیگر اقدامات انجام شــده 

در سال 97 است.
صباغى گفت : طبق بررســى انجام شده در زمینه پل عابر 
پیاده شهر همدان به 50 پل نیاز دارد که در حال حاضر  33 
پل عابر پیاده در شــهر همدان وجــود دارد که 14 تاى آن 

مکانیزه است. 

وى یادآور شد: 7 خط معاینه فنی جهت خودروهاي سبک، 3 
ایستگاه تست چشمی براي خودروهاي دوگانه سوز و سه خط 
تست هیدرواستاتیک در حال حاضر در شهر همدان وجود دارد.

وي تصریح کرد: خودروهایی که باالي 4 ســال عمر دارند 
باید طبق قانون دریافت برگ و برچسب معاینه فنی داشته 
باشــند ضمن اینکه خودروهایی که باالي 6 ســال از عمر 
مخزن آنها گذشته است نیز باید تست هیدرواستاتیک انجام 

دهند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري همدان 
با تأکید بر اینکه شهروندان دریافت برگ و برچسب  معاینه 

فنی را به روزهاي پایانی ســال موکول نکنند، اضافه کرد: 
بهســازي و استانداردســازي معابر (جالیــزکاري)، نصب 
ال.سی.دي در خروجی تمامی پارکینگ هاي طبقاتی شهر، 
نگهداري از کانکس دوچرخه و مســیر دوچرخه، اصالحات 
هندســی و ترمیم تجهیزات و جهت بنــدي ترافیکی معابر 
جهــت روان ســازي و از بین بردن گــره ترافیکی از دیگر 

اقدامات صورت گرفته است.
وى در خصــوص خودرو ثبت تخلفات گفت: این خودرو در 
همدان تجهیز شده است و تخلفات خودروهاي پارك شده 

در حاشیه خیابان را ثبت می کند.

 ایمن سازى 130 مدرسه در شهر 
همدان 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري همدان 
با اشــاره به اینکه در سال 97 ایمن ســازى 130 مدرسه 
اولویت دار انجام شده اســت، تصریح کرد: تمامی مدارس 
شهر همدان به استثناي مدارس غیرانتفاعی آن هم به دلیل 
جابه جایی هــاي فراوانی که دارند، از حداقل امکانات ایمنی 
همچون خط کشــی، ســرعتکاه و تابلو، چراغ و... برخوردار 

هستند.
صباغى از اقدامات شــاخص ســازمان حمــل و نقل و 
ترافیک شهردارى همدان ســخن گفت و اذعان داشت: 
مطالعات و استاندارد ســازى خط کشى هاى محورى و 
عرضى معابر ســطح شــهر، مطالعات و شــبیه سازى در 

میــدان 13 آبان، ورودى 
مدنى، شهرك 

دوربرگــردان بلوار ســید 
جمال الدین اسد آبادى و 
مطالعات عارضه ســنجى 
پارکینــگ مجتمع ســینا 
زمینــه  در  اقدامــات  از 
بوده  ترافیکى  مطالعــات 

است.
از  همچنیــــــــن  وى 
و  هندســى  اصالحــات 
وجهت  تجهیزات  ترمیــم 
در  معابر  ترافیکــى  بندى 
طرح  پاســداران،  خیابان 
ترافیکــى کوچه اجاقى و 
اعتصامى،اجراى  پرویــن 
میــدان در تقاطع خیابان 
فرهنــگ و آرام،انتهــاى 
بلــوار صیــاد شــیرازى، 
بهشــتى،24  شــهرك 
متــرى صنعــت، ورودى 

خضر،محوطه کبابیان و جداســازى خیابان 17 شــهریور  
خبر داد.

وي با اشاره به آموزش و ترویج فرهنگ ترافیکی خاطرنشان 
کرد: نصب و اجراي بنر در شهر، آموزش 7 هزار دانش آموز 
در پــارك ترافیک، توزیع بازي هاي آموزشــی و جورچین 
در بین دانش آموزان، طراحی بــازي با اخذ مجوز از کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان و همایش موتورسواران 
قانون مند از جمله اقدامات صورت گرفته در راستاي آموزش 

ترافیکی است.

 73 درصد از توقف ها در رصد 
پاك حاشه اى است

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردارى همدان 
گفــت:  هم اکنون 73 درصد از توقف خودروها در ســطح 
شهر همدان زیر نظر پارك حاشیه اى است که نیم ساعت 

اول رایگان است .
وى تصریــح کرد: در حال حاضر 23 معبــر و محوطه زیر 
نظر پارك حاشیه اى اســت که توسط 50 پارکبان کنترل 

مى شود.

︀ ٧٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل ا︻︐︊︀ر ︣ی ﹨﹞︡ان︋  ︀زی ﹝︺︀︋︫︣   ︨﹟﹝︧︀زی و ا︋
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى
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شوراهاى اجتماعى محالت عامل محرك 
رسیدن به شهر ایده آل 

شــهردار همدان گفت: شوراهاى اجتماعى محالت عامل محرك رسیدن به شهر ایده آل 
هستند.

دبیرخانه شوراهاى اجتماعى محالت شهر همدان همزمان با دهه فجر انقالب اسالمى و 
با همکارى اعضاى شوراى اسالمى و شهردارى همدان عصر شنبه در مرکز همایش هاى 

قرآنى و بین المللى همدان افتتاح شد.
شهردار همدان در آیین گشایش دبیرخانه شوراهاى اجتماعى محالت شهر همدان اظهار 
کرد: موضوع شوراى اجتماعى محالت یک موضوع چالشى است که از سال ها پیش شوراى 
اسالمى شهر و شــهردارى همدان بر سر آن بحث و تبادل نظر مى کند تا اینکه مقدمات 

تصویب آن فراهم شد و مراحل نهایى تصویب آن نیز در فرماندارى انجام شد.
عباس صوفى با اشاره به نقش معتمدان محالت افزود: در حوزه مدیریت شهرى هر زمان 
که به معتمدان رجوع کردیم و از آنها کمک خواستیم به نتیجه رسیدیم و اما هر زمان که 

اقدامى بدون رجوع به معتمدان صورت گرفت مشکالتى به وجود آمد.
وى ادامه داد: بنابراین بر اساس همکارى خوبى که با معتمدان داشتیم و نیز بهره گیرى از 
تجربه استان هایى چون تهران و مشهد که پیش تر به این موضوع ورود پیدا کرده بودند با 
تالش اعضاى کمیسیون فرهنگى شوراى اسالمى و شهردارى همدان موضوع راه اندازى 

شوراى اجتماعى محالت به صورت جدى پیگیرى شد.
صوفى خاطرنشان کرد: بر این اساس 4 محله از 4 منطقه شهر همدان انتخاب شد که به 
صورت نمادین افتتاح مى شــود و در هر 4 محله نیز از 22 تا 26 بهمن ماه هر روز در یک 

محله جشن افتتاحیه برگزار خواهد شد.
شــهردار همدان با تأکید بر اینکه شهردارى یک نهاد اجتماعى و خدماتى است، افزود: در 
گذشــته تصور بر این بود که شهردارى صرفاً یک نهاد خدماتى است اما با گذشت زمان و 
به روز شــدن خدمات شهرى موضوع اجتماعى شــدن مدیریت شهرى در دستور کار قرار 

گرفت.
وى ضمن تأکید بر آنکه اگر مشــارکت اجتماعى و حس تعلق شــهروندان به شهر نباشد 
موفقیتى نیز حاصل نمى شود، اذعان کرد: به زودى همه محالت شهر همدان داراى شوراى 

اجتماعى محله براى کمک به رسیدن به شهر ایده آل مى شوند.
شــهردار همدان تصریح کرد: نکته مهم در خصوص شــوراهاى اجتماعى محالت حفظ 
معتمدان محالت براى استحکام و دوام این شوراها است؛ چراکه معتمدان محالت از طریق 
برگزارى انتخابات بر ســر کار نیامده اند بلکه به دلیل بزرگى و اعتماد سایر اعضاى محله 
مشغول به کار هستند بنابراین شــوراى اجتماعى محالت باید همواره استفاده از ظرفیت 

معتمدان را در دستور کار خود داشته باشد.
وى با بیان اینکه بیشــترین مطالبات مردم در حوزه مدیریت شهرى است، اضافه کرد: اگر 
مدیریت شــهرى مى خواهد موفق باشد باید تعامل با شهروندان را در اولویت و دستور کار 

خود قرار دهد.
وى گفت: شــوراهاى اجتماعى محالت با رویکرد تعامل بیشتر با شهروندان مى توانند در 

جهت رسیدن به شهر ایده آل عامل خوب و محرکى باشند.
شهردار همدان ضمن تأکید بر اینکه باید از طریق فرهنگ سازى، فرهنگ رفتارى صحیح 
در شهر حاکم شود، بیان کرد: قطعاً همه شهروندان ما فهیم و آگاه هستند اما گاهى به دلیل 

عدم آموزش ها با چالش هایى در حوزه مدیریت شهرى روبه رو هستیم.
صوفى ادامه داد: به عنوان مثال شــهروندى که عوارض خود را پرداخت مى کند خود را در 
مدیریت شــهرى سهیم مى بیند این در حالى است که ســاالنه تنها 50 درصد از عوارض 

وصول مى شود.

سلماسى: 
به دنبال فضاى مطلوب و بانشاط شهرى براى همه شهروندان 

هستیم
رئیس کمیسیون فرهنگى اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان نیز در این آیین گفت: یکى 
از مسائلى که امروزه به دلیل رشد شهرنشینى و مسائل فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى باید به 

آن توجه کرد، مشارکت شهروندان در حوزه هاى مختلف است.
رضوان سلماسى با تأکید بر اینکه این مشارکت باید آزادانه، آگاهانه و داوطلبانه باشد، افزود: 
با گسترش شهرها، محله هاى مختلفى به وجود آمده است که هر محله ساختار خاص خود 

را دارد و ما به دنبال فضاى مطلوب و بانشاط شهرى براى همه شهروندان هستیم.
وى ادامه داد: انتظار داریم شــهروندان به صورت فعاالنه و متعهدانه در مورد مشکالت و 

برنامه هاى محله خود اظهارنظر کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگى اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان با تأکید بر اینکه باید در 
برنامه ریزى ها و تصمیم گیرى ها مردم مشارکت داشته باشند، اضافه کرد: زمانى که مدیریت 

و توسعه محلى در کنار مدیریت شهرى قرار مى گیرد اعتمادسازى خوبى رخ مى دهد.
وى خاطرنشان کرد: در سال هاى گذشته این مشارکت از طریق معتمدان صورت مى گرفت 

که در واقع ما به دنبال نهادینه کردن مشارکت و گسترش بیشتر آن در شهر هستیم.
سلماسى با بیان اینکه معتمدان محالت ظرفیت بزرگ و مورد اعتماد مردم هستند، افزود: 
از معتمدان مى خواهیم در مدیریت شهرى در کنار ما باشند و کمک کنند تا بتوانیم حضور 

دائمى و مشارکت شهروندان را داشته باشیم.
وى گفت: شــوراى اسالمى شهر و شهردارى همدان در همین راستا 4 محله را به عنوان 

آزمونه از 4 منطقه در شهر همدان انتخاب کردند.
سلماسى اضافه کرد: آغاز به کار و ثبت نام در شوراها از طریق جشن هاى افتتاحیه محالت 
اطالع رسانى مى شود و شهروندان مى توانند در مشکالت و مسائل محله خود ورود مستقیم 

داشته باشند.
رئیس کمیسیون فرهنگى اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان از انعقاد قراردادى با جهاد 
دانشــگاهى براى ارزیابى ابعاد مختلف طرح شوراهاى اجتماعى محالت و شناسایى نقاط 
قوت و ضعف آن خبر داد و گفت: امیدواریم مردم همدان با مشارکت خود به پیشبرد طرح 

کمک کنند تا هدف اصلى ما که اعتمادسازى براى مردم است محقق شود.
وى تصریــح کرد: مردم بدانند نظر آنها در برنامه ریزى ها لحاظ خواهد شــد و با همکارى 

دوجانبه مدیریت شهرى و شهروندان شهرى آرام براى ما فراهم مى شود.
گفتنى است در روزهاى 23 تا 26 بهمن ماه به ترتیب در محله هاى کوى محمدیه، کوى 
شــهید مدرس، کوى کوثر و کوى جوالن به میزبانى مدیریت نواحى شــهرى شهردارى 
همدان ضمن برگزارى جشــن هاى پیروزى انقالب اســالمى فراخوان و ثبت نام شوراى 

محالت نیز انجام خواهد شد.

 73 درصد از توقفات شهرى در رصد پارك حاشیه اى
 طرح توسعه مسیر دوچرخه در همدان

حمل و نقل و ترافیک شهرى

شهروندان عزیز اگر در حفظ و نگهدارى تجهیزات 
حمل و نقل و ترافیک شهر همدان همکارى نمایند 
در هزینــه کردن ترمیم و تعویــض این تجهیزات 

صرف جویى مى شود
ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهردارى همدان در نیمه 
دوم ســال 1388 فعالیت خود را آغاز نمود. اساسنامه این 
ســازمان در سال 1387 به تصویب وزارت کشور رسیده و 
ابالغ شــده اســت مهمترین هدفى  این سازمان  تالش 
بــراى بهبود و اصالح امر عبور و مرور کلیه وســایل نقلیه 
در شــهر از طریق مطالعه، برنامه ریزى، طراحى، آموزش، 
نظــارت و هماهنگى در امر حمل و نقل و ترافیک شــهر 
همدان مى باشدو اکنون نقش موثر این سازمان براى همه 
مردم به خوبى روش اســت چرا که هر روز به تعداد خودرو 
هاى شــهرى اضافه مى شود و اگر براى عبور و مرور این 
تعداد خــودرو برنامه ریزى نکنیم شــهر دچار ناهماهنگى 
مى شــود  و به ضــرص قاطع مى توان گفــت این نظم 
و تربیــت در حمل و نقل و ترافیک شــهر همدان مرهون 
زحمات بى شــمار کارکنان زحمت کش در این ســازمان 
دانســت على الخصوص مدیر جوان ســازمان حمل و نقل 
و ترافیک شــهردارى همدان و بــه همه این عزیزان یک 

دست مریزادى باید گفت.

خط کشى 
محورى و طولى 
در جهت نظم 
دهى و تردد 
منظم خودروها 
در معابر شهري 
استفاده مى شود 
که این نوع خط 
کشى در کاهش 
میزان تصادفات 
و مشکالت 
شهرى نقش به 
سزایى دارند

خودروهایی که 
باالي 4 سال عمر 

دارند باید طبق 
قانون دریافت 

برگ و برچسب 
معاینه فنی داشته 
باشند ضمن اینکه 

خودروهایی که 
باالي 6 سال از 
عمر مخزن آنها 

گذشته است 
نیز باید تست 

هیدرواستاتیک 
انجام دهند

تمام اقدامات 
صورت گرفته 
در جهت 
ایمنی آمد و 
شد شهري، 
تسهیل عبور 
و مرور و 
رفع گره هاي 
ترافیکی است
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