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همدانهمدلی از همزبانی بهتر است

نماینده مردم همدان در مجلس: 

از همدان تا ساوه  
منطقه طالیی غرب کشور است

برنامه ریزی برای گرامیداشت هفته خبرنگار در همدان آغاز شده است
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امام جمعه همدان: 

تجلیل از الگوهای انقالبی 
حرکت به سمت تمدن نوین 

اسالمی است
2

ح کرد شهردار همدان مطر

توسعه و پایداری شهر 
در گرو الگوگیری از 

شهروندان نمونه
3

زش های همگانی استان:  رئیس هیات ور

سه همایش بزرگ پیاده روی 
خانوادگی در شهرستان های 

استان برگزار می شود 
4

با همت اتحادیه شرکت های تعاونی تولید 
وستایی استان همدان صورت گرفت:  ر

ایجاد زنجیره تولید نهال 
پیوندی گواهی شده گردو 
برای اولین بار در همدان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان: 

تخصیص ۱۰۰ میلیارد اعتبار برای اجرای پروژه های آبرسانی استان همدان
95درصد جمعیت حاشیه شهر همدان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان 
گفت: مشترکین خانگی 10 میلیارد و 500 هزار تومان 

به شرکت آب و فاضالب استان همدان بدهکارند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان 
در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته صرفه جویی 
اظهار داشــت: در ســال 1۳۸۶ نزدیک به یک هزار و 
۹00 لیتر آب در اســتان تولید می شد که این میزان با 
مشارکت مردم در مصرفه بهینه آب به یک هزار و ۶50 

لیتر در ثانیه کاهش یافته است.
وی تاکید کــرد: با توجه به بارش هــای خوب در 
سال آبی جاری ذخایر آبی اســتان پر است و پیش 

بینی می کنیم تابستان امسال آب قطع نشود.
حسینی بیدار افزود: الگوی مصرف آب استان از 
1۸ متر مکعب به ازای هر خانــواده به 15 متر مکعب 
کاهش یافته اســت و امیدواریم به اســتانداردهای 

جهانی نزدیک شویم.
50 درصد جمعیت کشــوری تحت پوشش شبکه    

فاضالب می باشند
وی با بیان اینکه 50 درصد جمعیت کشوری تحت 
پوشش شــبکه فاضالب می باشــند، عنوان کرد: در 
استان همدان این میزان 74 درصد بوده و 25 درصد 
بیشتر از متوسط کشــوری است و ۹5درصد جمعیت 
حاشیه شهر همدان تحت پوشــش شبکه فاضالب 

قرار دارد.
حســینی بیدار با اشــاره به بارندگی شــدید 12 
فروردین ماه امسال نیز گفت: خوشبختانه در بخش 
تاسیســات فاضالب خسارتی به اســتان وارد نشده 

است.
24 میلیارد و 600 میلیون مطالبات شــرکت آب و    

فاضالب
مدیرعامل آبفــا اســتان همدان مطالبــات این 
شرکت را 24 میلیارد و ۶00 میلیون تومان عنوان کرد 
و افزود: طلب شــرکت آب و فاضالب از مشــترکین 
خانگــی 10 میلیارد و 500 هــزار تومــان، از آب بها ۸ 
میلیاردتومان، ۶ میلیــارد و ۳00 میلیون تومان بابت 

حق انشــعاب و در بخش غیرخانگی 2 میلیارد و 200 
میلیون تومان می باشد.

حسینی بیدار گفت: بیشترین مطالبه از اداره کل 
ورزش و جوانان اســت، اما با هــدف کمک به مردم 
برای اســتفاده از اســتخرهای ورزشــی به این اداره 

فرصت داده ایم.
وی میزان خسارت بارش فروردین ماه را به شبکه 
آب اســتان 10 میلیارد تومان اعالم کــرد و ادامه داد: 
این میزان خسارت از ســوی مدیریت بحرات استان 
تایید شــده اســت و در حال پیگیری و اخــذ آن از 

وزارتخانه هستیم.
حسینی بیدار همچنین از بدهی 10 میلیارد تومانی 
این شــرکت به پیمانکاران خبر داد و گفت: خردادماه 
امســال 15 میلیارد تومان اعتبار برای تسویه حساب 

پیمانکاران آبفا استان جذب کرده ایم.
شناسایی 675 انشعاب غیرمجاز در همدان   

وی همچنین با قدردانی از پیگیریهای نمایندگان 
استان در مجلس بیان کرد: 100 میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرا و تکمیل پروژه های آبرسانی در نظر گرفته 
شده که طی چند سال آینده 500 میلیارد آن پرداخت 

خواهد شد.
مدیرعامــل آبفا اســتان همــدان به شناســایی 
۶75 انشــعاب غیرمجــاز در همــدان اشــاره کرد و 
گفت: سیســتم GIS پرکاربردترین سیستم شرکت 
آبفا اســت که با این سیســتم نرم افــزاری براحتی 

شکستگیها و انشعابات غیرمجاز شناسایی می شود.
حســینی بیدار میزان هدررفت واقعی آب )ناشی 
از شکستگی و نشــت آب( را 1۳.۶ درصد و هدررفت 
ظاهــری )آب مصرفی توســط شــهرداری و آتش 

نشانی( را ۹.2درصد عنوان کرد.
3 کیلومتر اصالح شبکه در ســه ماهه سال 98 در    

همدان انجام شده است
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان همــدان گفت: 
۶0درصد شبکه های فاضالب اســتان اصالح شده و 
کل شهر همدان تحت پوشش شــبکه فاضالب قرار 
دارد. وی با بیان اینکه ۳ کیلومتر اصالح شبکه در سه 
ماهه ســال ۹۸ در همدان انجام شــده است، گفت: 

امسال 20 کیلومتر اصالح شبکه باید انجام دهیم.
حسینی بیدار گفت: در سال گذشته 1۹ کیلومتر از 

شبکه فاضالب استان اصالح و توسعه یافت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان خبر داد: 

راه اندازی مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور درهمدان 

آموزش 1۶۳ حرفه تخصصی گردشگری در مرکز 
آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان 
گفت: آموزش هــای مرکز هتلداری و گردشــگری 
غرب کشــور مبتنی بــر آموزش های کوتــاه مدت 
خواهد بود به طوریکه تا به امروز 1۶۳ حرفه در حوزه 
گردشگری، هتلداری، خانه داری، آشپزی و صنایع 
دســتی شناســایی شــده که به صورت تخصصی 

آموزش های خاص خواهیم داشت.
وهب مختاران در جمع خبرنــگاران، عنوان کرد: 
مرکز آموزش هتلداری و گردشــگری غرب کشــور 
به عنوان بی نظیرترین مرکز آمــوزش هتلداری در 
سطح کشور با رویکرد ویژه غرب کشــور در 1۹ و 20 
تیرماه افتتاح خواهد شــد و شــاهد دستاوردی در 
سطح ملی با همکاری مدیران استانی هستیم، این 
مجموعه در سطح کشور بی نظیر است و انتظار می 
رود در سطح ملی و بین المللی در حوزه گردشگری 

آموزش خوب، با کیفیت و ویژ ه ای داشته باشیم.
این پروژه با زیربنای 6 هزار مترمربع در سه طبقه    

ساخته شد
وی ادامــه داد: این پــروژه با زیربنــای ۶ هزار 
مترمربع در سه طبقه ساخته شده و طبق مطالعات 
صورت گرفته از مــدارس هتلداری ســطح دنیا از 
نظر جانمایــی کالس ها برای آمــوزش هتلداری و 
گردشگری در سطح کشــور بی نظیر است و در روز 
چهارشنبه 1۹ تیرماه در مرکز فنی و حرفه ای مریانج 

افتتاح خواهد شد.
مختاران اظهار کرد: در طبقه اول این ساختمان 
یک هتل در ابعاد کوچک، طبقــه دوم حوزه صنایع 
غذایی و در طبقه فوقاتی بخش صنایع دستی قرار 
دارد و برای تشــکیل این مرکز از کمک افراد خیلی 
خاص و کارآفرین مطرح استفاده کردیم همچنین 
با آغــاز بــه کار مرکز شــرایط برای حضــور بخش 

خصوصی آماده خواهد شد.
وی بیان کرد: در حوزه صنایع غذایی با شــرکت 
شــرکت گلدن پوراتوس در زمینه نان های حجیم، 
شیرینی و شــکالت و در زمینه قهوه و شرایط کافه 

داری با شــرکت گریفین قرارداد همــکاری منعقد 
شده اســت و در این حوزه مدرن ترین تجهیزات را 

برای کارگاه کافه داری آماده کرده ایم.
۳0 میلیارد تومان ارزش امروز این پروژه است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان 
با بیان اینکه در جهــت اســتاندارد ها در حوزه های 
مختلــف در ســطح بین المللی حرف بــرای گفتن 
داریم و معتقدیم فنی حرفه ای در حوزه گردشگری 
متخصصان خاص و شرایط ویژه ای دارد، ادامه داد: 
با احتســاب زمین ســاختمان، ۳0 میلیارد تومان 
ارزش امروز این پروژه است، این در شرایطی است 
که پروژه مدتی به علــت نبود بودجــه، پیمانکار و 
افزایش قیمت ها رها شــده بود که اعتبار مورد نیاز 
برای عملیات عمرانی و ساختمانی از محل اعتبارات 
اســتانی و برای تجهیزات از محل اعتبارات ملی و 

بخش خصوصی دریافت شده است.
وی خاطرنشــان کرد: در زمینه پذیرش کارورز، 

کمیت را مد نظر قرار ندهیم، بیشــتر کیفیت و نیاز 
مشــتریان مورد توجه اســت و در آغاز پیش بینی 
آموزش ســالیانه ۳0 هزار نفر ساعت حدود ۳00 نفر 
در زمینه گردشــگری، 40 هزار نفر ســاعت در زمینه 
صنایع دســتی و 15 هزار نفر ساعت در زمینه تغذیه 
کارگاه های شیرینی، شکالت و آشپزی را داریم که 
در مجموع ۸5 هزار نفر ســاعت آموزش را در طول 

سال خواهیم داشت.
به صورت تخصصی آموزش هــای خاص خواهیم    

داشت
مختاران افزود: آموزش های ایــن مرکز مبتنی 
بــر آموزش هــای کوتــاه مــدت خواهد بــود و به 
دنبــال آموزش های کوتاه مدت بر اســاس نیاز روز 
هســتیم به طوریکه تا به امروز 1۶۳ حرفه در حوزه 
گردشگری، هتلداری، خانه داری، آشپزی و صنایع 
دســتی شناســایی شــده که به صورت تخصصی 

آموزش های خاص خواهیم داشت.
امروز در تمام جهان گردشگری جایگاه و اهمیت 
باالیی دارد وی راه شــکوفایی صنعت گردشگری را 
توجه ویژه و خاص به نیروی انسانی ماهر دانست و 
اظهار کرد: نیروی انسانی ماهر باید به آموزش های 
روز تجهیز شــود همچنین بــه طور ویــژه نیازمند 
آموزش حیــن کار هســتیم، از لحــاظ قانونی این 
پتانســیل در مجموعه فنی و حرفه ای استان قرار 

دارد و می توانیم بهره ببریم.
مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان همدان ادامه 
داد: همدان با توجه به شرایطی که دارد توسعه خود 
را بر مبنای گردشــگری قرار داده که باید به الزامات 
خاص آن توجه داشته باشــد البته استان توانسته 
گام های بسیار موثری از جمله ایجاد مجموعه های 
اقامتی، تشکل ها و زیرساخت های مورد نیاز آن را 

در این راه بردارد.
همدان به طور قطع یک مقصد گردشگری است    

وی بیان کرد: کیفیت عنصر گمشده این صنعت 
در کشور است، چیزی که مشتری را جلب می کند و 
باعث تکرار سفر می شود، کیفیت ارائه خدمات است 
بنابراین در این راســتا برای تجهیز این کار و توسعه 

این صنعت باید بیشتر به مقطع آموزش بپردازیم.
وی افــزود: همدان بــه طور قطع یــک مقصد 
گردشگری اســت و میزان ماندگاری گردشگر در آن 
از یک و نیم شــب به دو و نیم شــب افزایش پیدا 
کرده است به طوریکه اگر در اســتان محصوالت و 
جاذیه های بیشتری به مسافر ارائه شود این میزان 
ماندگاری افزایــش پیدا خواهد کــرد و اگر نتوانیم 
گردشــگری داخلی را به جایی برســانیم در حوزه 

گردشگری خارجی نیز کاری نخواهیم کرد.
مالمیر مرکــز آموزش هلتداری و گرشــگری در 
همدان را نمونه منحصربفرد همکاری میان دو ارگان 
میراث فرهنگی و فنی حرفه ای در اســتان دانست 
و اظهار کرد: نمونه منحصربفرد همــکاری در حوزه 
آموزش در استان رخ داده و این اتفاق در قالب یک 

تیم باید تداوم داشته باشد.
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به عنوان  را  انتصاب شایســته جنابعالــی 

فرماندار شهرستان اســدآباد تبریک عرض 
نموده و برای جنابعالی در سمت جدید آرزوی 

توفیق روز افزون را دارم.
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به عنوان  را  انتصاب شایســته جنابعالــی 

دادستان عمومی و انقالب همدان تبریک 
عرض نموده و برای جنابعالی در سمت جدید 

آرزوی توفیق روز افزون را دارم.
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ترافیک تابستانی و عملکرد پلیس همدان: 

به واژه »راننده محترم حرکت کنید« 
بسنده نکنید

استاندار همدان: 

آزمون و خطا نداریم؛ وقت کار است 



نشریه اجتماعی، فرهنگی و ورزشی
www. hamdelinews. ir
همدانهمدلی از همزبانی بهتر است

صاحبامتیازومدیرمسئول:اسدا...ربانیمهر
زیرنظرشورایسردبیری

شمارهپیامک:09398266861
hamdelinews@gmail. com:پستالکترونیک

لیتوگرافیوچاپ:پیامرسانه
نشانی:همدان،میدانپاسداران،ابتدایبلوارشهیدان

بهادربیگی،جنبداروخانهدکترمرادخانی
دفترنشریههمدلی

تلفن:081-34249900

دل بود ولی چه ســود اگر عشق نبود؟از غم خبــری نبود اگر عشــق نبود

این دایــره ی کبود اگر عشــق نبودبی رنگتــر از نقطــه ی موهومی بود

عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود؟از آینــه هــا غبــار خاموشــی را

از این همه دل چه سود اگر عشق نبود؟در سینه ی هر سنگ دلی در تپش است

دل چشم نمی گشــود اگر عشق نبودبی عشــق دلم جز گرهی کور چه بود؟

تکلیف دلم چه بود اگر عشــق نبود؟از دســت تو در این همه ســرگردانی

دریچــه
همدان زیبا

دریچــه
تکریم و معارفه فرماندار شهرستان اسدآباد

سه شنبه 17 تیــــر 1398  ۵ ذی القعده 1440  9 ژوئیه 2019  سال پنجم  شمــاره 72 

اگر عشق نبود 

قیصر امین پور

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان از افتتاح 2۸ طرح صنعتی تا 
سه ســال آینده خبر داد و گفت: پروژه فوالد 

جعفری به چرخه تولید برخواهد گشت.
 حمیدرضا متین در جمــع خبرنگاران با 
بیان اینکه برخی اقــالم 17، 20 و 25 درصد 
افزایش قیمت داشته اند اظهار کرد: علیرغم 
باال رفتــن قیمت برنج ممنوعیــت صادرات 
اعالم نشــده و پیگیــر ممنوعیــت صادرات 
هســتیم. وی با اشــاره به اینکه ممنوعیت 
برنج صادرات را باید اســتان های کشــت دار 
انجام دهند اما انجام نداده اند ادامه داد: برنج 
وارداتی حدود 7 هزار تــا 7 هزار و 500 تومان 

عرضه می شود و اکنون توزیع نداریم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان با اشاره به اینکه دفتر مرکزی 
چندین واحــد ماننــد فروشــگاه »اتکا« و 
»هفــت« موفق بــه واردات برنــج هندی و 
هومالی شده اند ادامه داد: در رابطه با قیمت 
ســیب زمینی امیدواریم با توجــه به اعالم 
سازمان جهاد کشــاورزی با آمدن محصول 

همدان به بازار تنش بخوابد.
وی با اشــاره به اینکه در رابطه با موضوع 
قیمت سیب زمینی 21 روز پیش نامه زدیم 
افزود: من بیشتر از نامه زدن نمی توانم کاری 
انجام دهم و متاســفانه نمایندگان اســتان 

همدان به دنبال این موضوع نبودند.
متین با اشاره به اینکه وظیفه ما زدن نامه 
به دفتر وزیر اســت تا دستور تشکیل جلسه 
به سازمان توسعه تجارت بدهند افزود: گرانی 

سیب زمینی به ســیل ربطی ندارد و فقط به 
صادرات مربوط است.

وی با اشاره به ممنوعیت صادرات سیب 
زمینی تصریح کــرد: در رابطــه با ممنوعیت 
صادرات، انجمن سیب زمینی کاران دفاعیات 
زیادی داشــتند که قابل قبول بــود از طرفی 
قرار شد ســقف صادراتی تعیین کنند که ما 
نپذیرفتیم چراکه ســقف صادرات قابل رصد 
نیست و مقدار بســیاری به صورت پیله وری 

صادر می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان در ادامه به موضوع عدم ورود 
دالر در پی صادرات به برخی از کشور ها افزود: 
عمال در بخش صادرات به خصوص از کشور 
عراق به هیچ وجه دالری وارد کشور  نمی شود.

وی بــا بیــان اینکــه عمــده معاملــه 
صادرکنندگان به کشور های عراق، افغانستان 
و ترکیه عمدتا با ریال اســت بیان کرد: این 
موضوع ما را دچــار چالش می کند که در این 
رابطه چند روز پیش با آقای خجسته نماینده 
مردم در مجلــس و صادرکننــدگان در دفتر 
معاون اقتصادی استاندار جلسه ای داشتیم و 

خواستیم این موضوع را پیگیری کند.
متین در ادامه با اشاره به اینکه در صورت 
تامین کردن سیب زمینی ما حاضر به توزیع 
آن هســتیم افــزود: متاســفانه در بخش 
کشاورزی و امور دامی شــبکه وجود ندارد و 
تولیدکننده می تواند محصــول خود را به هر 

قیمتی عرضه کند.
وی با تاکید بر اینکه بــرای بخش دام و 

کشاورزی باید شــبکه ایجاد کرد افزود: در 
شــبکه محصول رده بنــدی، کالس بندی و 
قیمت گذاری شــده و توزیع می شــود اما 
متاســفانه تاکنون این شــبکه ایجاد نشده 
اســت. رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت همدان بــا بیان اینکــه محصوالت 
صنعتی مانند فــوالد و یا مواد شــوینده در 
شــبکه خود قیمت گذاری می شوند و همه 
ملزم به رعایت آن هستند افزود: اگر تعاونی 
روســتایی وظیفه صدور فاکتــور تامین را 
داشته باشد، من به عنوان توزیع کننده تکلیف 
خود را می دانم و اگر قیمت محصولی باال تر از 

بازار باشد مورد سوال قرار می گیرد.
قیمت شوینده ها تابع بورس است   

وی با بیــان اینکــه قیمت شــوینده ها 
درصدی باال رفته که دلیل آن در داخل کشور 
نیست افزود: دلیل افزایش قیمت شوینده ها 
بین المللی اســت و این محصوالت چون در 

بورس ارائه می شوند، تابع بورس هستند.
متین با تاکید بر اینکــه بخش عظیمی 
از صادرات مربوط به شوینده هاســت افزود: 
مواد شوینده داخلی هســتند و در تامین آن 
مشــکلی وجود ندارد اما قیمت تابع بورس 
است. وی در ادامه با اشــاره به اینکه یکی از 
مشــکالت گرانی در محصوالت خارجی عدم 
ثبت سفارش است بیان کرد: دالر سه یا چهار 
برابر شــده اما برخی کاال ها ۶ تــا هفت برابر 

افزایش قیمت داشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان یکی مشــکالت ما تامین ارز 
اســت و باید این موضــوع را مدیریت کنیم 
افزود: یکســری پول های آزاد وجود دارد که 
مثل موج هــر روز به یک بخــش از اقتصاد 
می زند و خرابی ایجاد می کند؛ پول سرگردان 

سنگینی در دست مردم است.
وی با تاکیــد بر اینکــه در جنگ نظامی 
موشک با صدا می آید اما موشک اقتصادی 
صدا ندارد بلکه صدا در جامعه شنیده می شود 
افزود: همه باید دســت به دست هم داده و 
برای رفع مشکالت تمام تالش خود را انجام 

دهیم.
متین در رابطه با توزیع الســتیک با بیان 
اینکه در چهار روز گذشــته بخشنامه ای ابالغ 
شده که صد درصد الستیک به ناوگان حمل و 
نقل کشور داده شود تصریح کرد: این موضوع 

به سازمان پایانه ها اعالم شده است.
وی بــا بیان اینکــه الســتیک ۳00-15، 
۸4- ۳00 مازاد داریم افزود: در الستیک 12-
24 کمبود وجود دارد که بــا تهاتر رفع خواهد 
شــد با این حــال از ابتدا تاکنــون 4۸ هزار 
حلقه الستیک در بخش ناوگان حمل و نقل 
درون شهری و برون شــهری استان همدان 

توزیع شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همــدان در خصوص پاییــن بودن 
کیفیت برخــی الســتیک های تولید داخل 
با بیان اینکــه یکی از بزرگترین مشــکالت 
تولیدکننده الســتیک وارد کــردن مواد اولیه 
از خارج کشور اســت افزود: خارج هم مواد 
اولیه بی کیفیت یا تاریخ گذشته می فروشد و 

شرایط تحریم اینگونه خود را نشان می دهد.
افتتاح 28 طرح صنعتی تا سه سال آینده   

وی در ادامــه به حوزه صنعــت پرداخت 
و با بیان اینکه به دستور اســتاندار 2۸ واحد 
صنعتی را کاندیدا کرده ایم تا در ســه ســال 
آینده به بهره برداری برســند افزود: در صورت 
به بهره برداری رسیدن 50 درصد این واحد ها 

تاثیر ملی خواهند گذاشت.
متین یکی از واحد را شــرکت شیشــه 
همدان دانست و با بیان اینکه بهمن ماه سال 
۹۸ یا تیرماه ســال ۹۹ به بهره برداری خواهد 
رسید افزود: برای 240 نفر اشتغال مستقیم 

ایجاد خواهد کرد.
وی بــا بیــان اینکه واحد هــای صنعتی 
تعطیل در همدان ۸7 مورد است افزود: این 
واحد ها به دلیل اختالف شرکا، بدهی بانکی و 

کهنه بودن دستگاه تعطیل شده اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان با اشاره به اینکه فوالد جعفری 
تقریبا به چرخه تولید برخواهد گشت افزود: 

پیش بینی شــده این پــروژه شــهریورماه 
ســال جاری به نتیجه برســد و اکنون فقط 

مشکل برق دارد.
وی در ادامه ســخنانش با بیان اینکه در 
سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ارزش واردات 11۶ درصد رشد 
داشته اســت و این رقم فقط از آمار گمرک 
همدان اســت تصریح کرد: آمار صادرات به 
صورت پیله وری بیش از 500 تــا ۶00 درصد 
اســت و عمدتا کاالی غذایی مانند ســیب 

زمینی، گوجه فرنگی و ... صادر می شود.
متین بــا بیان اینکه صــادرات در بخش 
صنعت 1۶۶ درصد، بخش معدن ۹4 درصد، 
در بخش مــواد شــیمیایی ۶ درصد رشــد 
ارزشی داشته اســت افزود: صادرات صنایع 
دســتی کم بوده اما به صورت پیله وری رشد 
زیادی داشته است؛ از طرف دیگر محصوالت 
چینی بهداشتی به صورت وحشتناک صادر 

می شود.
وی با بیان اینکه صادرات استان همدان 
در ســه ماهه اول ۳0 میلیــون و 472 هزار 
و7۳7 دالر بوده که 2۹ درصد از نظر ارزشــی 
رشد داشته است افزود: از نظر وزنی صادرات 

استان همدان 22۸ درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان  در ادامه به حوزه معادن اشاره 
کرد و با بیــان اینکه در حوزه معادن شــعار 
جلوگیری از خام فروشی در حال شکل گیری 
است تصریح کرد: تولید منیزیوم از دلومیت 
آغاز شده است و ســال ها دنبال این موضوع 
بودیم. وی با اشاره به اینکه تولید فرومنگنز در 
اسدآباد پیگیری می شود و به مزایده گذاشته 
شده است افزود: صنایع معدنی شکل خوبی 

خواهد گرفت.
متین با بیان اینکه به علت ســیل نوروز 
امسال شرایط معادن بهتر شــده و در تولید 
معــادن تاثیر زیادی داشــته اســت افزود: 
معــادن راکد به شــدت بــه چرخــه تولید 
بازگشــته اند و ســه شــیفته کار می کنند تا 

بخشی از مصالح را تامین کنند.

وستایی استان همدان صورت گرفت:  با همت اتحادیه شرکت های تعاونی تولید ر

ایجاد زنجیره تولید نهال پیوندی گواهی شده گردو برای اولین بار در همدان 
گردو یکی از مهم ترین محصوالت خشکباری کشور 
است که بعد از پســته در جایگاه دوم تولید قرار دارد. 
با توجه به ارزش غذایی بــاال، تولید و صاردات گردو در 
بازارهای جهانی از رونق بســیار خوبی برخوردار اســت 
اما ایران به عنوان ســومین تولید کننــده گردوی دنیا، 

جایگاهی در بین کشورهای صادر کننده ندارد.
به گفته کارشناســان امــروزه تولید گــردو با روش 
موجود و با اســتفاده از درختان بــذری، غیر اقتصادی 
بوده و باید باغات قدیمی با باغــات مدرن و حاصل از 
ارقام اصالح شده جایگزین شــود اما تامین پیوندک 
مورد نیاز برای پروژه های اصالح باغات چالشی مهم در 

صنعت گردوکاری کشوراست.
سرشاخه کاری 60 هزار هکتاری باغات گردو   

رضا عباسی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان 
همدان در این زمینه گفت: طبق برنامه ششم توسعه ۶0 
هزار هکتار از باغات گردو می بایست از طریق سرشاخه 
کاری اصالح و 22 هزار هکتار به ســطح زیرکشت گردو 

اضافه شود. 
مدیر تعــاون روســتایی اســتان همــدان افزود: 
بنابراین با توجه به ضرورت موجــود، با همت اتحادیه 
شرکت های تعاونی تولید روستایی استان همدان برای 
اولین بار در کشور زنجیره تولید پیوندک و نهال پیوندی 
گواهی شده گردو در شهرستان تویســرکان راه اندازی 

شده و در آستانه بهره برداری قرار دارد.
کاهش سن باردهی / بی نیاز از واردات پیوندک   

عباسی با اشاره به اهمیت بی شمار این طرح تاکید 
کرد: کاهش سن باردهی درختان گردو از 10-۸ سال در 
نهال بذری به 4-۳سال در نهال های پیوندی، افزایش 
عملکرد محصــول و تولیــد میوه هــای یکنواخت به 
لحاظ اندازه، وزن، رنگ از مــوارد مهم اجرای این طرح 

محسوب می شود. 
مدیر سازمان تعاون روســصتایی استان همدان با 
بیان اینکه بــا اجرای این طرح نه تنها اســتان همدان 
بلکه بخــش عظیمــی از کشــور از واردات پیوندک و 
نهال های خـــارجی بی نیاز خواهد شد، گفت: در آینده 
می توان بخشی از نهال های تولیدی را به خارج از کشور 

صادر کرد.
وی افــزود: ارزش کل تولیــدات ســالیانه پس از 
رسیدن به حداکثر تولید بالغ بر 1۳0 میلیارد ریال است.

اشتغال زایی 25 نفر   
مدیر ســازمان تعاون روستایی اســتان همدان با 
اشاره به اینکه با اجرای این طرح ساالنه 25 نفر به طور 
دائم مشــغول به کار خواهند شــد، اذعان داشت: این 
میزان با احتســاب اشــتغال فصلی تا ۳00 نفر در روز 

خواهد رسید.
105 میلیارد ریال مجموع سرمایه گذاری   

 عباسی با بیان اینکه مجموع ســرمایه گذاری این 
طرح 105 ملیارد ریال اســت، تصریح کرد: 25 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات تســهیالت اشــتغال روستایی 
به عاملیت بانک توســعه تعــاون، 7 میلیــارد و 500 
میلیون ریال از محل طرح تجهیز، تکمیل و راه اندازی 

شرکت های تعاونی تولید به عاملیت صندوق حمایت 
از توســعه بخش کشــاورزی، ۸ میلیارد ریال سرمایه 
در گــردش از منابع صندوق حمایت از توســعه بخش 
کشــاورزی و ۶4 میلیارد و 500 میلیون ریال توســط 

مجری طرح سرمایه گذاری شده است.
موثر بر افزایش صادرات   

رضا عباسی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان 
همدان با بیان اینکــه این طــرح در افزایش صادرات 
محصول تولیدی بســیار موثر خواهد بــود، اظهار کرد: 
این نهالســتان نهال و پیوندک گواهی شده گردو تولید 
خواهد کرد که اصالت و ســالمت آن توســط نهادهای 

ذیصالح تضمین می شود. 
 مدیر ســازمان تعاون روستایی اســتان همدان با 
اشــاره به اینکه این طرح برای اولین در کشــور در سه 
فاز باغ مادری، خزانه و گلخانه اجرا می شــود، تصریح 
کرد: این طرح به مساحت 14هکتار و با میزان سرمایه  
105 میلیارد ریال در شهرســتان تویسرکان؛ دهستان 
میان رود، روستای مرادآباد به بهره برداری رسیده است. 
وی افزود: باغ مادری در مساحت ۶ هکتار در سال 

۹7 احداث شد.
پیوندک ها عاری از هرگونه بیماری های ویروســی و    

باکتریایی 
عباسی با بیان اینکه تعداد بســیار زیادی پیوندک 
که برای انجام برنامه سرشاخه کاری باغات گردو کشور 
نیاز اســت از طریق این پروژه تامین شده است، بیان 
کرد: پیوندک های تولیدی از ارقام اصالح شده و عاری 
از هرگونه بیماری های ویروســی، باکتریایی و ســایر 

امراض خواهد بود. 
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان ضمن 
اشــاره به اینکه با توجه به تکثیر انبوه این پیوندک ها 
به عنوان ماده اولیه مورد اســتفاده در اصالح باغات یا 

تولید نهال که در سراسر کشور استفاده 
اهمیت اصالت و سالمت پیوندک ها   

 وی افــزود: اصالــت و ســالمت پیوندک ها حائز 
اهمیت است که تعاونی تولید روستایی استان همدان 

برای اولین بار در کشــور موفق به تولید اندام گیاهی و 
نهال گردو در این سطح کیفی شده است. 

عباســی با بیان اینکه برای اطمینان از ســالمت و 
اصالت نهال ها، از نهال های کشــت بافتــی مورد تائید 
موسســه ثبت و گواهی نهال و بذر تهیه استفاده شد، 
اضافه کرد: آزمــون بیماری ویروســی پیچیدگی برگ 
گیالس )CLRV( توسط موسســه تحقیقات ثبت و 

گواهی نهال و بذر انجام شد.
مدیر ســازمان تعاون روستایی اســتان همدان با 
اشــاره به اینکه چندلر )رقم غالب باغ(، فرنور، پرشیا، 
کاســپین، چالدران و الوند از ارقام مورد اســتفاده در 
این طرح است، تشــریح کرد: ارقام پرشیا، کاسپین، 
چالدران و الوند چهار رقم جدید اصالح شــده هستند 
که امتیاز تکثیر و فروش این ارقام به صورت انحصاری 
توســط اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان همدان 

خریداری شده است.
رقم چندلر   

عباسی با بیان اینکه رقم چندلر بیشترین سطح زیر 
کشــت را در تمام دنیا دارد، اظهار کرد: چندلر شناخته 
شــده ترین رقم تجاری دنیا اســت و در کشور آمریکا 

اصالح شده است. 
وی ادامه داد: در ایران نیز ســازگاری بسیار خوبی 
با مناطق مختلف آب و هوایی داشــته و در گروه ارقام 

توصیه شده موسسه تحقیقات باغبانی است.
این مقــام مســئول عنوان کــرد: دیــر برگ دهی، 
مقاومت به یخبندان های دیررس بهــاره، عملکرد باال، 
مغز روشن و رشد محدود از خصوصیات مهم این رقم 

است و بیشتر درختان باغ مادری از این رقم هستند.
رقم فرنور   

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با بیان 
اینکه رقم فرنور در سال های اخیر وارد کشور شده است، 
گفت: این رقم در کشــور فرانســه اصالح شده است و 
دیر برگ دهی یک هفته بعد از چندلر ویژگی مهم این 
رقم است؛ عملکرد و کیفیت محصول آن از رقم چندلر 
کمتر است ولی نسبت به درختان بذری موجود بسیار 

پربار است. 
پرشیا، کاسپین، چالدران و الوند    

عباسی با اشاره به اینکه در ســال 1۳۹7 چهار رقم 
جدید گــردو با نام های پرشــیا، کاســپین، چالدران و 
الوند توسط موسســه تحقیقات علوم باغبانی معرفی 
شدند، اذعان داشــت: امتیاز تکثیر و فروش این ارقام 
به صــورت انحصاری توســط اتحادیــه تعاونی تولید 
روستایی استان همدان خریداری شده و این مجموعه 
تنها تولید کننده پیوندک و نهال آن ها در کشــور خواهد 

بود. 
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با بیان 
اینکه طبق توافق با موسســه ثبت و گواهی نهال و بذر، 
این موسســه به هیچ تولید کننده مجوز و لیبل تولید 
نخواهد داد، اضافه کرد: نهال های اولیــه این ارقام در 
اوایل ســال ۹۸ به باغ مادری منتقل شده و هم چنین 

تعدادی پیوندک این ارقام در گلخانه تکثیر شده اند.
200 هزار اصله؛ ظرفیت تولید پایه ساالنه   

رضا خزایی، مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی 
تولید روستایی استان همدان با بیان اینکه پیوندک ها 
در دو ســال اولیه خروجی نخواهند داشت، عنوان کرد: 
در ســال دهم تعداد پیوندک هر درخــت به 4۸0 مورد 
و میزان تولید ســالیانه پیوندک به یک میلیون و ۹۹۹ 

هزار و 200 مورد خواهد رسید.
مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونــی تولید 
روستایی استان همدان با اشــاره به اینکه خزانه برای 
تولید پایه های مورد نیاز جهــت پیوند در گلخانه ایجاد 
شد، تصریح کرد: خزانه در دو قطعه 2 هکتاری در سال 

۹۸ و ۳ هکتاری در سال ۹7 احداث شد.
خزایی بــا بیان اینکــه ظرفیت تولید پایه ســاالنه 
200 هزار اصله اســت، گفت: ظرفیت تولید ساالنه نهال 

گواهی شده گردوی پیوندی 100هزار اصله است.
گلخانه   

مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونــی تولید 
روستایی استان همدان با بیان اینکه این گلخانه به طور 
اختصاصی منطبق بر شرایط مورد نیاز تولید نهال های 
پیوندی گردو طراحی شده است، گفت: این گلخانه در 

مساحت 22 هزار متر مربع احداث شد.
خزایی با اشــاره به اینکه میزان گیرایــی پیوند در 
این گلخانه باالتراز میــزان گیرایی نهــال در فضا باز یا 
گلخانه های معمولی اســتاندارد اســت، خاطرنشــان 
کرد: در گلخانه های استاندارد سازگاری و کیفیت نهال 
تولیدی گردو مناســب نبوده و اغلب بعد از انتقال نهال 

به زمین اصلی تلفات نهال زیاد می شود.
مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونــی تولید 
روستایی اســتان همدان با بیان اینکه ســازه در این 
گلخانه طوری طراحی شده است که نهال ها بیشترین 
سازگاری را با شــرایط طبیعی داشته باشمد، بیان کرد: 
بعد از آداپته شدن به شرایط محیطی محل اصلی باغ، 

نهال تحویل باغداران خواهد شد.
خزایــی با اشــاره بــه اینکــه ایــن گلخانــه تنها 
گلخانه دارای تکنولوژی بازو بســته شــدن پوشــش 

)Retractable greenhouse( در کشــور اســت، 
یادآور شــد: این اقدام توســط اتحادیه تعاونی تولید 
روستایی استان همدان انجام شد و تمام پوشش های 
سقف و دیواره های آن قابلیت باز و بسته شدن را دارند. 
مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونــی تولید 
روستایی استان همدان عنوان کرد: خاصیت بازو بسته 
شدن پوشش ها در امکان ســازگاری نهال های گردوی 
تولیدی، استفاده بهینه از شــرایط آب و هوایی جهت 
کاهش مصرف انرژی و استهالک و هم چنین کنترل 

مناسب آفات و بیماری ها کاربرد فراوانی دارد.
خزایی با بیان اینکه مشکل مهم در تولید نهال های 
پیوندی گردو پائیــن بودن میزان گیرایــی پیوند این 
گونه اســت، اظهار کرد: نهال ها پیوندی نیاز به شرایط 
دمایی کنترل شده با نوسان بسیار کم و رطوبت نسبی 

باال دارند.
مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونــی تولید 
روستایی استان همدان با اشــاره به اینکه این گلخانه 
طوری طراحی شده است که در زمان پیوند دمای ثابت 
 )27±1 ° C( 27 درجه سانتی گراد با 1 درجه نوســان
را تامین می کند، تصریح کرد: از نظــر نیاز رطوبتی نیز 
برای گیرایی پیوند، رطوبت نسبی باالی ۹0 % نیاز است 
که این گلخانه در طول دوره گیرایــی پیوند، این مقدار 

رطوبت را از طریق سیستم مه پاش تامین می کند.
خزایی با بیــان اینکه پس از گیرایــی پیوند برای 
رشد مناسب و استاندارد باید شــرایط طبیعی هوای 
آزاد برای نهال ها تامین شود، گفت: از طریق سیستم 
جمع کننــده پوشــش ها، نهال های تولیــدی ابتدا به 
شــرایط محیطــی طبیعی ســازگار شــده و در طول 
تابســتان در هوای طبیعی رشــد کرده و در نهایت در 
پاییز از طریــق نصب مجدد پوشــش و گــرم کردن 
گلخانه نهال های تولیدی با اندازه مناسبی برای عرضه 

خواهند رسید.
نصب سازه گلخانه   

مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونــی تولید 
روســتایی اســتان همدان بیان کرد: به دلیل شرایط 
خاص گلخانه و نیاز به سیستم ها و تجهیزات مورد نیاز 
برای باز و بسته کردن پوشش ها این سازه از نظر وزنی 
۳0 % سنگین تر از گلخانه های استاندارد است؛ به طوری 

که هم تعداد ستون های آن بیشتر بوده و هم ضخامت 
ورق های به کار رفته در آن زیاد است. 

نصب پوشش های گلخانه   
خزایی مطرح کرد: پوشــش گلخانه از پالســتیک 
مخصوص با دوام بسیار باالیی طراحی و ساخته شده 
است که در برابر باز و بسته شدن های مکرر دوام بسیار 
باالیی داشــته و در برابر پاره شدن هم بســیار مقاوم 
است. این پوشش uv دار بوده و ده سال ضمانت دوام 

دارد.
کاشت پایه های مناسب پیوند   

مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونــی تولید 
روستایی اســتان همدان عنوان کرد: با توجه به این که 
پایه های کاشــته شده در مجموعه در ســال اول تولید 
بوده و به اندازه مناســب بــرای پیوند نرســیده بودند 
پایه های مورد نیاز خریــداری و در گلخانه برای پیوند 

کشت شدند. 
پیوند پایه ها   

خزایی با بیان اینکه پایه ها پس از شــروع رشــد 
)حدودًا یک ماه بعد از کشــت( با ارقام اصالح شــده 
گردو پیوند شــدند، اظهار کرد: تمام افــراد پیوند زن از 
نیروهای بومی بودند که در این مجموعه آموزش دیده 

و پیوند نهال ها را انجام دادند.
مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونــی تولید 
روســتایی اســتان همدان افــزود: ارقام گــردو مورد 
استفاده در پیوند: ؛چندلر، پدرو، هارتلی، فرنور، روند د 
مونتینیاک، فرانکت، پرشیا، کاسپین، چالدران و الوند 

است.
گیرایی پیوند   

خزایی با اشــاره به اینکه حدود یــک ماه پس از 
پیوند، جوانه های پیوندی شــروع به رشــد می کنند، 
اضافه کرد: نهال های پیوندی پــس از گیرایی باید به 
سرعت رشد نموده و در پایان فصل به اندازه 2-1 متر 

برسند.
مدیرعامــل اتحادیه شــرکت های تعاونــی تولید 
روستایی استان همدان با بیان اینکه در طول دوره رشد 
تغذیه مناسب ریشه و اندام های هوایی انجام می شود، 
گفت: در نهایت در پایان سال تعداد 100 هزار اصله نهال 

پیوندی گردو در این مجموعه تولید خواهد شد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

افتتاح 28 طرح صنعتی تا سه سال آینده
بازگشت »فوالد جعفری« به چرخه تولید
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کاروان را  حجاج توصیه های مدیران 
جدی بگیرند

رشــیدیان گفت: حجاج بیت الحرام تمام نــکات و آموزش های 

روحانیون و مدیران کاروان خود را جدی بگیرند.

علیرضا رشــیدیان رئیس ســازمان حج و زیارت در مراسم بدرقه 

اولین گروه حجاج به مقصد مدینه، با اشــاره به شــعار حج امسال، 

خودسازی، هویت دینی و تمدن اســامی گفت: حجاج به نمایندگی 

از ملت بزرگ ایران، توفیق زیارت بیت هللا الحرام و قبور متبرک ائمه 

بقیع را پیدا می کنند.

وی افزود: امیدواریم این ســفر حــج همانطور کــه مقام معظم 

رهبری فرمودند یک عبــادت متفاوت و فرصتی برای خودســازی و 

تعامل باشد.

رشــیدیان ادامــه داد: نهاد هــا، ارگان هــای متعــدد و کارگزاران 

در امور حج مشــغول خدمت هســتند و تمامی تاش خــود را برای 

سیاست گذاری مناســب، برنامه ریزی و تهیه مقدمات حِج با عزت و 

کرامت و آرامش زائرین و ارتقــاء کیفیت خدمت در تمامی مراحل به 

کار گرفتند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: همه این تاش ها و پیگیری ها 

برای برگزاری حجی توام با آرامش روان و زمینه ســاز برای بهره های 

گسترده فرهنگی و معنوی و اخاقی بوده است.

وی با بیــان اینکه ما در یک کشــور خارجی مشــغول عملیات 

هســتیم و این عملیات ممکن اســت بــا محدودیت هایی مواجه 

شــود، که ما تحقق همه خواســته ها و برنامه های خود را شــاهد 

نباشــیم، اظهار کرد: همه تاش کردند و کشــور عربســتان هم در 

مذاکرات و در مقدمات ســفر تمام تاشــش این بــود که در واقع 

خدمــات و تعامات در ایــن حوزه، زیر ســایه روابــط و تعامات 

سیاسی دو کشور نباشد.

رشــیدیان اظهار کرد: تا امروز همه موارد به خوبی پیش رفته، اما 

نباید فراموش کرد که ما در یک کشــور خارجی هســتیم و بایستی 

محدودیت هایی که در این کشور برای ما وجود دارد بشناسیم.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه حج، یک عبادت جمعی 

و در حرکت اســت و ممکن است، در این سفر مشــکات و مسائلی 

پیش بیاد، بیان کرد: اقامت در ایام تشریق، در عرفات و مشعر و منا 

یک زندگی اردوگاهی اســت که نیازمند به آمادگی روحی و جسمی و 

همکاری و سعه صدر است.

وی با اشــاره به مدت زمان اقامــت زائران در ســرزمین وحی 

گفت: تمــام تاش خود را بــرای زمان اقامت زائران بــه کار بردیم 

تا بیشــتر از ۳۵ روز باشــد، اما تعلیمات و برنامه هایی که کشــور 

عربســتان در خصوص برنامه های پروازی به همه کشور ها از جمله 

ما اباغ کرده اســت؛ برای بعضی از کاروان ها اقامتشــان بیش از 

۳۵ روز خواهد شد.

نیم نگاه

ترافیک تابستانی و عملکرد پلیس همدان: 

به واژه »راننده محترم حرکت کنید« 
بسنده نکنید

پلیس راهنمایی و رانندگــی در همه کشــورها از نهادهای مردمی و 
خدمت رســان اســت که همانطورکه از عنوان انتخاب شــده برای نهاد، 
پلیس راهنمایی و رانندگی، استفاده شــده اول تاکیدبرراهنمایی شده 
اســت و بایددر همه امورات دستگاه های خدمت رســان سعی کنند که 
اول به فکــر آموزش و راهنمایی باشــد و در مرحله بعــد اعمال جریمه 
و برخوردقانونی صــورت گیرد و در حوزه کاری پلیــس نیز این امر مهم 

اهمیت بیشتری دارد.
پلیس زمانی موفق اســت که بتواند مشــارکت مردم را همراه خود 
داشته باشــد و امروز شــاهد این هســتیم که در کشــور ما مردم نیز 
همکاری خوبی با پلیس دارند و این یک فرصت بســیار خوب اســت 
هر چند بعضی وقت هــا برخوردهای یک یا چند نفــر پلیس باعث زیر 
ســوال رفتن عملکرد خوب هــزاران پلیس پر تاش و وظیفه شــناس 

می شود.
اما درروزهای پر ترافیک خیابان های اصلی شــهرهمدان و باالخص 
ایامی که روزتعطیل داریم شاهدحجم گســترده ترافیک در شهرهمدان 
بویژه در نقاط مختلف گردشــگری هســتیم که از پلیس خبری نیست 
و اگر یک مورد دیده شــود معموال بــه این واژه بســنده می کنند، لطفا 

حرکت کنید!!!
در تعطیلی شــنبه اخیــر )هشــتم تیرمــاه(، از ابتدای گنــج نامه 
تا انتهایــک راه پنــج تــا ده دقیقه ای اســت حدوددو ســاعت طول 
میکشــیدکه همین باعــث نارضایتــی مردم شــده اســت، و یکی از 
علت های اصلی آن پــارک خودروها در کنارجاده و عــدم حضور پلیس 
راهنمایی و رانندگی بوده اســت، و حتی در مســیر پر ترافیک خبری از 

حضور پلیس نبود.
استان همدان نسبت به خیلی از اســتانهای دیگرمثل تهران، البرز، 
زنجان، لرســتان و دیگراســتانها جاده های پر ترافیــک کمتری داردو 
نیــروی پلیس بایــد برنامه ریــزی کنــد درزمانهای خــاص در مناطق 

گردشگری و پر ترافیک استان حضورفعال تر و جدی ترداشته باشد.
به هر حــال کســی قصدنادیــده گرفتــن خدمات و تــاش های 
ارزشــمند پلیس راهنمایی و رانندگی را ندارد امــا بایدپذیرفت که بعد 
از چندســال فعالیت ، انتظار اســت خدمات نیروی پلیس بیشترقابل 
لمس و مشهود باشد و در جهت خدمت رســانی بیشتر به مردم تاش 
و برنامه ریزی بیشــترو بهتری صورت گیرد و این انتظار شــهروندان از 
پلیس اســت که در بحث آرامش و امنیت مردم نقش تاثیرگذاری دارد 

و بیشتر مردم امروز از این عملکرد رضایت دارند.
نکته آخر اینکه امید اســت که پلیس راهنمایی و رانندگی استان در 
جهت بهبود اموردر جهت حل مشــکات و مســائل اشاره شده چاره ای 
بیاندیشــد و طرحی نو در اندازد و مصداق عنــوان راهنمایی و رانندگی 
رادر عمل برای شــهروندان به نمایش بگذارد تا مردم در کنار پلیس به 

امنیت عمومی جامعه کمک کنند.

یادداشت

استاندار همدان در اسدآباد: 

کار است  آزمون و خطا نداریم؛ وقت 
استاندار همدان گفت: یک برنامه راهبردی سه ساله در زمینه های فرهنگی، عمران، اشتغال و سیاسی برای استان تنظیم 

شده که هر مدیری در صورتی که از این برنامه جا بماند باید صندلی خود را به مدیر دیگری واگذار کند.

ح کرد شهردار همدان مطر

گرو الگوگیری از شهروندان نمونه توسعه و پایداری شهر در 

شــهردار همدان با بیان اینکه سیاست های مدیریت 
شــهری می تواند در حوزه شهروندی بســیار موثر باشد، 
گفت: هدف از برگزاری جشــنواره »شهروندان برگزیده« 
تقدیر و تشکر از شــهروندان عامل به وظایف شهروندی 

است.
عباس صوفی در جمع خبرنــگاران، بیان کرد: اگر چه 
برگزاری جشنواره ســال گذشــته، نقدهایی را به دنبال 
داشت اما ســعی بر این داریم تا امســال جشنواره ای 

بدون نقص برگزار کنیم.
وی ادامه داد: در این جشــنواره باید به شــهروندانی 
که عامل به وظیفه خود هســتند توجه کرده و از بخشی 
از توانمندی ها و اقدامات آنها تقدیر شــود چــرا که آنها 

سرمایه ی این شهر تاریخی هستند و می توانند الگویی 
برای دیگر شهروندان باشد.

صوفی با اشــاره به اینکه اگر شهروندان وظایف خود 
را بــه خوبی در حوزه شــهروندی انجام دهند بســیاری 
از مشــکات شــهروندی رفع خواهد شــد، عنوان کرد: 
سیاست های شهروندی می تواند در مدیریت شهری نیز 

موثر باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریم که برگــزاری این 
جشنواره هر ســال برگزار شود و ادامه داشــته باشد تا 
شهروندان مشــارکت پذیر و اخاق مدار معرفی شوند و 

الگویی برای دیگران باشند.
صوفی اضافه کرد: معرفی و انتخاب شهروندان نمونه 
موجب توجه دیگر افراد به آنها می شــود و با الگوبرداری 
از آنها توســعه و پایداری شــهر ادامه خواهد دشت چرا 
که شاخصه اصلی یک شــهر نمونه، داشتن شهروندان 

قانونمدار است.
شــهردار همدان با بیان اینکه در برگــزاری این دوره 
سعی داریم از تجارب سال گذشته استفاده کنیم افزود: 
بحث شــورای اجتماعی محات یکی از نکات خوب در 
حوزه مدیریت شهری اســت که در این برنامه ۴ محله 

دارای شورای اجتماعی شدند.
وی در رابطه بــا کمیته های برگزاری این جشــنواره 
مطرح کرد: سه کمیته رسانه، اجرا و علمی برگزاری این 
جشــنواره را بر عهده دارند که کمیته رســانه تا کنون در 
زمینه معرفی جشنواره به خوبی عمل کرده و از اقدامات 

شایسته آنها تشکر می کنم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی

پرونده سیلوی همدان در قوه قضاییه پیگیری می شود
نماینده مردم همــدان در مجلس 

شورای اسامی گفت: پرونده سیلوی 

۱۶ هزار تنی شــهید زارعی همدان که 

به بخش خصوصی واگذار شده است 

با قــدرت در قــوه قضاییــه پیگیری 

می شود.

امیر خجســته افزود: این ســیلو 

توســط ســازمان خصوصی سازی به 

یک دهــم قیمت یعنی بــه مبلغ ۱۶۰ 

میلیــارد ریال به شــخصی خــارج از 

استان همدان واگذار شد.

وی بــا طــرح ایــن موضــوع که 

سازمان خصوصی ســازی با واگذاری 

برخی شــرکت ها به تاراج بیت المال پرداخته اســت، 

مدعی شد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان 

خصوصی ســازی باید پــس از واگذاری هــا درآمد 

حاصل را به خزانه واریز کند اما این کار را نمی کند.

خجسته بیان کرد: ســال گذشته سازمان خصوصی 

اقدام به واگذاری سیلو و شرکت غله برخی استان ها 

کرده بود که با مخالفت آنها مواجه شد.

نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلس 

شــورای اســامی گفت: اســتان های کردســتان و 

کرمانشــاه اجازه واگــذاری را به ســازمان خصوصی 

سازی ندادند اما در اســتان همدان این واگذاری ها 

در ســکوت انجام شــد و پس از چند ماه صدای آن 

درآمد.

خجسته با بیان اینکه در این مورد با رئیس کنونی 

قوه قضاییه دیدار داشــته ام اظهار داشت: سودجویان 

این پرونده به زودی معرفی شــده و سیلوی شهیدان 

زارعــی و اداره غلــه ایــن اســتان نیز کــه آن هم به 

شخصی واگذار شده بود باز پس گرفته می شود.

خبـــر

پیگیری ها نتیجه داد: 

انجام پروازهای حجاج 
از فرودگاه همدان

در جلســه مشــترک مهندس شــاهرخی 
اســتاندار همدان و دکتر حاجی بابایی نماینده 
مــردم همدان در مجلس شــورای اســامی با 
معاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیــر عامل 
هواپیمایی جمهوری اســامی ایران » هما » بر 
انجام پروازهای حجاج از فرودگاه همدان توافق 

نهایی صورت گرفت .
اســتاندار همدان در این زمینه گفت: همدان 
یکی از استان هایی است که بیشترین زائر را دارد 
و عدم انجــام پروازها از فــرودگاه همدان باعث 
ایجاد مشکات زیادی برای شــهروندان استان 
همدان می شــد اما با مکاتبات انجام شده که از 
ماهها قبل شروع شــد و پیگیری خوب مجمع 

نمایندگان استان، ســرانجام توافق نهایی جهت 
انجام پروازها از فرودگاه همدان انجام شد.

بدنبال کارشــکنی کشــور عربســتان مبنی 
بر انجام پروازهــای حجاج ایرانــی تنها از یک 
شــرکت، محدودیــت هایــی در جهــت انجام 
پروازهــا در بعضــی اســتانها انجام شــد که با 
پیگیری خوب اســتاندار و مجمــع نمایندگان 
اســتان پروازهای امســال حجــاج همدانی از 

فرودگاه همدان انجام خواهد شد.
اســتان همدان با حدود ۴۵۶7 زائر یکی از 

استانهایی است که بیشترین زائر را دارد.
عملیات اعزام زائرین حجاج بیت اله الحرام 

مرداد ماه سالجاری انجام خواهد شد.

استاندار همدان: 

آزمون و خطا نداریم؛ وقت کار است 

اســتاندار همدان گفت: یک برنامه راهبردی 
ســه ســاله در زمینه هــای فرهنگــی، عمران، 
اشتغال و سیاســی برای استان تنظیم شده که 
هر مدیری در صورتی که از این برنامه جا بماند 

باید صندلی خود را به مدیر دیگری واگذار کند.
سید سعید شــاهرخی در مراســم تکریم و 
معارفه فرمانداران شهرســتان اســدآباد که در 

ســالن اجتماعات فرمانداری این شهرســتان 
برگزار شد، اظهار داشــت: بنده در رابطه با برنامه 
راهبردی ۳ ساله استان و برنامه ششم توسعه 
با همه مدیران اتمام حجت کــرده ام و مدیران 
شهرســتانی نیز باید این تکلیف را بدانند و باید 
این برنامه در شهرســتان ها و اســتان مطابق 

حرکت در راستای برنامه ششم اجرا کنند.

وی با بیان اینکه باید مطابق برنامه ششــم 
توسعه حرکت کنیم و در این راســتا بنا نداریم 
کارهای روز مــره را انجام دهیــم تصریح کرد: 
ناظران امــر از پایــان تیرماه جــاری ارزیابی و 
کنترل خود از شهرستان ها و استان را در بحث 
محقق شدن یک ســوم برنامه را انجام خواهند 
داد. شــاهرخی در ادامــه افــزود: شهرســتان 
اســدآباد با 27 هزار و 7۱8 نفــر جمعیت فعال 
دارای ۴ هــزار نفر جمعیت فعــال جویای کار با 
نرخ ۱2.۱ درصد بیکاری اســت که بر اســاس 
برنامه ریزی هــای راهبــردی با نــگاه ویژه به 
ســرمایه گذاری بخش خصوصــی و حمایت از 
تولید بایــد این نرخ بیکاری را تــا پایان برنامه 

ششم توسعه کاهش یابد.
وی بــا تاکید بــر اینکه منابــع مالی دولت 
محدود اســت و بایــد هدفمند با خــودداری 
از آزمون و خطــا حرکت کــرده و موجب ارتقا 
معیشــت و رفع بیکاری و توانمندی هر منطقه 
شد اظهار داشت: ما دولتی ها شــرایط را باید 

طوری فراهم کنیم که برای تحقق ســند چشم 
انداز برنامه ششــم توســعه ســرمایه گذاران 
نســبت به ســرمایه گــذاری رغبت بیشــتری 

داشته و اقدام کنند.
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه در سال 
۱۴۰۰ باید نــرخ بیکاری اســدآباد از ۱2.۱ درصد 
به 7.۱ درصــد کاهش یابد افــزود: برای تحقق 
این امر ۱۱۰۰ میلیارد تومان سهم سرمایه گذاری 
برای شهرستان پیش بینی شــده که فرماندار 
اسدآباد باید در سال 98 افزون بر ۳۴2 میلیارد 
در ســال 99 افزون بر ۳88 میلیارد و در ســال 
۱۴۰۰ افــزون بــر ۴۵۰ میلیارد تومان ســرمایه 

گذاری با تحقق ۱۴۰۰ شغل انجام دهد.
وی تصریح کرد: تحقق اشتغال ۱۴۰۰ نفری 
در اسدآباد تا ســال ۱۴۰۰ با فرض حفظ مشاغل 
موجــود و راه اندازی و احیــا و افزایش ظرفیت 

واحدها کاری بوده که تعهد و امضا کرده ایم .
با◼هیچ◼مدیری◼عقد◼اخوت◼نبسته◼ایم ◼◼

استاندار همدان در ادامه با تاکید بر اینکه با 

هیچ مدیری عقد اخوت نبسته ایم و اگر نتوانند 
برنامه راهبردی ســه ســاله مطابق در راستای 
برنامه ششم توسعه را محقق کنند باید صندلی 
خود را به مدیر دیگــری واگــذار نمایند خاطر 
نشان کرد: از فرماندار اسدآباد و دیگر فرمانداران 
اســتان و مدیران می خواهیم بر اساس برنامه 
سند چشــم انداز ششم توســعه حرکت کنند و 
برنامه عملیاتی و راهبردی ســه ســاله را دنبال 
نمایند و از بخش خصوصی و ســرمایه گذاران 

حمایت الزم را داشته باشند.
شاهرخی گفت: فرش قرمز برای حمایت از 
سرمایه گذاران پهن می کنیم و آنان را رفیق خود 
می دانیم اما با آنان شــریک نیســتیم چرا که 

برای خدمت به مردم با خدا معامله کرده ایم.
در پایان مجید درویشــی به عنوان فرماندار 
شهرســتان اســدآباد معرفی و از زحمات کریم 
حمیدونــد فرماندار ســابق اســدآباد و زحمات 
دوماهــه لیا امیــدی بــه عنوان سرپرســت 
فرمانداری این شهرستان تقدیر و قدردانی شد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان: 

در استان همدان 6 نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی وجود دارد
سرانه خاموشی برق همدان 1.56 دقیقه در روز است

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
با بیان اینکه خاموشــی برق در استان همدان به 
۱.۵۶ دقیقه به ازای هر مشــترک در روز رسیده 
اســت، گفت: در اســتان همدان خاموشی۱.77 
دقیقه به ازای هر مشترک در روز بوده که به ۱.۵۶ 

دقیقه به ازای هر مشترک در روز رسیده است.
محمدمهدی شــهیدی در جمــع خبرنگاران، 
با اشــاره به اینکه پیک بار برق استان همدان در 
سال گذشــته ۶77 مگاوات بوده اســت، افزود: 
پیش بینی شــده پیک بار امســال 7۴۰ مگاوات 
باشــد. وی با بیان اینکه ظرف هفته گذشته ۶۴ 
مــگاوات مصرف برق در اســتان صــورت گرفته 
اســت، اظهار کرد: اســتان همدان تا کنون شامل 
خاموشی نشــده اما از امروز تا ۱۵ مرداد روزهای 
تعیین کننده ای است به طوریکه اگر خوب مدیریت 

شود به خاموشی نخواهیم رسید.
کاهش◼0.5◼درصــدی◼تلفات◼انــرژی◼برق◼در◼ ◼◼

همدان
وی از کاهش ۰.۵ درصدی تلفات انرژی برق 
در استان همدان خبر داد و تصریح کرد: در پایان 
سال 9۶ تلفات برق اســتان همدان ۱۰.۵8 درصد 

بوده که به ۱۰.۱۳ درصد رسید.
شهیدی با اشــاره به وجود 7۴۰ هزار مشترک 
برق در اســتان همدان خاطرنشان کرد: میانگین 
کشوری تلفات برق ۱۱درصد اســت که در استان 

همدان کمتر از میانگین کشوری است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
درباره اصاح شــبکه های روســتایی، تأکید کرد: 
از ســال 92 تا کنون ۳۰ میلیارد تومــان در اصاح 

شبکه های برق روستایی هزینه شده که بیشترین 
مبلغ مربوط به سال 97 بوده است.

بدهی◼44◼میلیارد◼تومانی◼دستگاه◼های◼دولتی◼به◼ ◼◼
شرکت◼برق

وی با بیان اینکه شــرکت توزیع برق استان 
همدان ۱۰۰ میلیارد تومان از مشــترکین مطالبه 
دارد، ادامه داد: در ســال 9۶ میزان وصولی این 
شــرکت 9۶ درصد بوده که در پایان سال گذشته 

به 99درصد رسیده است.
شهیدی با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی 
۴۴ میلیارد تومان به شــرکت توزیع برق استان 
بدهی دارند، درباره کاهش ساعت کاری ادارات 
اســتان بیان کرد: پیشــنهاد داده شده ساعات 
کاری ادارات استان یک ســاعت جلوتر کشیده 
شــود که این موضوع در دست بررســی بوده و 

فعًا تصویب نشده است.
60◼درصد◼شبکه◼های◼توزیع◼برق◼تبدیل◼به◼کابل◼ ◼◼

شده◼است◼
وی از شناســایی ۴۵۰۰ مشــترک غیرمجاز 
برق در استان همدان خبرداد و یادآور شد: 22۰۰ 
مورد از این تعداد رفع شــده و 2۰۰۰ مورد نیز در 

دست بررسی است.
شهیدی با بیان اینکه بیشــترین مشترکین 
غیرمجاز برق در حاشــیه شهر و روســتاها قرار 
دارند، ادامه داد: در سال گذشته به افراد متقاضی 
در حاشیه شهر و روستاهای استان انشعاب برق 
داده شــده به طوریکه ۴۰۰۰ انشعاب برق در سال 

گذشته وصل شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 

عنوان کرد: در استان همدان ۶۰ درصد شبکه های 
توزیع برق تبدیل به کابل شده است که به کاهش 
خاموشی ها و سرقت سیم های برق کمک می کند.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصــد از انرژی موجود 
در پیک بار اســتان مربوط به بخش کشاورزی 
اســت، تصریح کرد: ســهم بخش کشــاورزی 
در پیــک بــار اســتان 28۰ مگاوات اســت که 
پیش بینی شــده در ســالجاری 8۰ مگاوات از 
مصارف در این بخش کاهش یابــد. این مقام 
مسئول با اشاره به تفاهم نامه شرکت توزیع برق 
استان با کشاورزان، افزود: برای کشاورزانی که ۴ 
ساعت در پیک بار برق مصرف نکنند، کل انرژی 

دوره با بخشودگی همراه خواهد شد. 
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امام جمعه همدان: 

تجلیل از الگوهای انقالبی 
حرکت به سمت تمدن نوین 

اسالمی است
 امام جمعه همــدان بابیان اینکه 
در بیانیه گام دوم باید به سمت تمدن 
نویــن اســامی حرکت کنیــم، گفت: 
تجلیل از الگوهــای انقابی حرکت به 

سمت تمدن نوین اسامی است.
به گــزارش خبرنگار مهــر، حجت 
االسام حبیب هللا شــعبانی موثقی در 
جلسه شورای برگزاری کنگره ملی آیت 
هللا تالهی در استانداری همدان با بیان 
اینکه آیت هللا تالهی مردی اهل عرفان، 
علم، توجه به مردم و انقاب بود، اظهار 
داشت: شــخصیت آیت هللا تالهی یک 
اسوه حســنه اســت که در قرآن کریم 

معرفی آنها سفارش شده است.
نیاز به معرفی الگوهــای خوب در 

جامعه احساس می شود
نماینده ولی فقیه در استان همدان 
با بیان اینکه نیاز بــه معرفی الگوهای 
خوب در جامعه احســاس می شــود 
و این یک وظیفه اســت، گفت: گاهی 
جمع عرفان و سیاست مشکل به نظر 

می رسد اما در طول تاریخ برخی علما 
ثابت کرده اند که می شــود هم عارف و 

هم انقابی بود.
وی با اشاره به اینکه شخصیت هایی 
چون بوعلی ســینا، عیــن القضات و 
باباطاهر الگوهای خوبــی برای جوانان 
هستند که باید به خوبی معرفی شوند، 
گفت: نباید در برگزاری کنگره ها تنها به 
دنبال تجلیل از شــخصیت های بزرگ 
بود بلکه باید چنین برنامه هایی اثرات 

اجتماعی مشهود داشته باشند.
امام جمعه همــدان بــا تاکید بر 
اینکه گاهی به اشتباه شخصیت سازی 
می کنیم که این موضوع مانع پیشرفت 
می شود، گفت: در بیانیه گام دوم باید 
به ســمت تمدن نوین اسامی حرکت 
کنیم و برگزاری ایــن کنگره حرکت در 

همین زمینه است.
تجلیل◼از◼عالمان◼دیــن،◼تجلیل◼از◼ ◼◼

ارزش◼ها◼و◼اندیشه◼های◼معنوی◼و◼الهی◼
است

اســتاندار همــدان نیز در جلســه 
شــورای برگزاری کنگره آیت هللا تالهی 
همدانی با بیان اینکه تجلیل از عالمان 
دین، تجلیل از ارزش ها و اندیشه های 
معنوی و الهی اســت، گفــت: همدان 
مهد بزرگان و شــخصیت های علمی و 
فرهنگی اســت و نامگذاری هر ســال 
به نــام یکی از شــخصیت ها و مفاخر 
همدانی گامی ارزشــمند در راســتای 

معرفی مفاخر استان است.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه 
در استان همدان 7 کنگره به نام مفاخر 

و مشاهیر بزرگ اســتان برگزار شد که 
بســیار ارزشــمند و قابل تقدیر است، 
گفت: کنگره ملی آیت هللا تالهی همدانی 

آبان ماه در همدان برگزار می شود.
وی عنوان کــرد: شــخصیت های 
بزرگــی در ســال های گذشــته خود 
را وقف اســام و تعالــی ارزش های 
اسامی کرده اند که وظیفه ما تجلیل از 

آنها و ترویج اندیشه های ناب است.
ابعاد◼معنــوی◼شــخصیت◼آیت◼هللا◼ ◼◼

تالهی◼برای◼نسل◼جوان◼معرفی◼شود
نماینده مردم همــدان در مجلس 

خبرگان رهبری نیز با بیان اینکه اسوه 
حســنه در قرآن و روایات آمده است 
و بایــد برای معرفی آنــان تاش کرد، 
گفت: ابعاد معنوی شــخصیت بزرگ 
آیــت هللا تالهی باید برای نســل جوان 

معرفی شود.
آیت هللا ســید مصطفی موســوی 
همدانی با بیان اینکــه آیت هللا تالهی 
و آیــت هللا نجفی و آیــت هللا آخوند و 
شــهید همدانی ها اســوه های حسنه 
هســتند، گفت: هدف کنگره هــا باید 

معرفی اسوه های حسنه باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس: 

از همدان تا ساوه  منطقه طالیی غرب کشور است
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اســامی با تأکید بر اینکه 
ارزش افزوده کار در همدان بســیار باالســت، اعام کرد: همدان آماده 
همه پیشــرفت ها و سرمایه گذاری هاســت به طوریکــه ۶۰۰۰ مترمربع 
فضا در اســتان همدان وجود دارد که برای مباحث آموزشــی در اختیار 

سرمایه گذاران قرار دهیم.
 حمیدرضا حاجی بابایــی در آئین افتتاح بزرگتریــن کارخانه تولید 
کفش زنانه غرب کشــور در شــهر همدان، با بیان اینکه زیرســاختهای 
استان همدان یکی از آماده ترین زیرساختهای کشور است به طوریکهه 
قطار همدان ظرف 2-۳ ســال آینده برقی می شــود، عنوان کرد: وجود 
شــرایط آب و هوایی، اتوبان و راه آهن همدان به گونه ای است که هیچ 
اســتانی از نظر مســافتی با پایتخت مانند همدان نباشد. وی با دعوت 
از ســرمایه گذاران بــرای ســرمایه گذاری در همدان، خاطرنشــان کرد: 
مسئوالن اســتان همدان آماده هســتند و این آمادگی در استان وجود 

دارد که در تمام زمینه ها سرمایه گذاری شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســامی با تأکید براینکه 
ارزش افزوده کار در همدان بسیار باالست، اظهار کرد: از همدان تا ساوه 
منطقه طایی غرب کشــور اســت و وجب به وجب زمین هایش ارزش 
افزوده دارد. وی با بیان اینکه به زودی از این شــرایط ســخت عبور 
می کنیم، گفت: از همدان تا تهران هرچه ســرمایه گذاری شود در کنار 

راه آهن و اتوبان خواهد بود.
حاجی بابایی با اشــاره به اینکه شــهر همدان نیز ظرفیت بســیار 
باالیی برای ســرمایه گذاری دارد، تصریح کرد: جمعیت شهر همدان رو 
به گسترش بوده و این شــهر در غرب کشور شهری است که عاقمندی 
به حضور درآن بسیار باالســت و همین موضوع ظرفیت سرمایه گذاری 
را در این شــهر باال برده اســت. عضو فراکســیون والیــی مجلس در 
پایان خاطرنشــان کرد: همه شهرســتانهای اســتان همدان ظرفیت 
ســرمایه گذاری باالیی دارند و درحــال حاضر ۴2 پــروژه مهم در این 

استان درحال اجراست.
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نماینده مردم همدان در مجلس: 

کشور است از همدان تا ساوه  منطقه طالیی غرب 
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسامی با تأکید بر اینکه ارزش افزوده کار در همدان بسیار باالست، اعام کرد: همدان 
آماده همه پیشرفت ها و سرمایه گذاری هاست به طوریکه ۶۰۰۰ مترمربع فضا در استان همدان وجود دارد که برای مباحث آموزشی 
در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم.

استان
معاون استاندار همدان تاکید کرد:

لزوم حفظ مردمی بودن موکب های 
اربعین حسینی در همدان

معــاون سیاســی امنیتــی 
اســتاندار همدان بر لزوم حفظ 
مردمی بودن موکب های اربعین 
حســینی در همــدان تاکید کرد 
و گفت: مشــارکت های مردمی 
در برگزاری برنامه هــا از ارزش 

واالیی برخوردار است.
بــه گــزارش خبرنــگار مهر، 
مصطفــی آزادبخــت در ســتاد 
اربعین اســتان همــدان با بیان 
اینکــه فرهنگ انقاب اســامی 
ایران نشــأت گرفتــه از فرهنگ 
عاشورا و اربعین حسینی است، 
افــزود: درس آزادی و آزادگــی 
امــام حســین )ع( در عاشــورا 

انقاب اسامی ایران را به پیروزی رساند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره 
به ضرورت برنامــه ریزی های مدون در راســتای 
برگزاری مناسب برنامه های اربعین حسینی گفت: 
باید برنامه ها به نحوی باشــد که شور مردمی را در 

استقبال از اربعین تقویت کند.
وی با تاکید بر تــداوم مردمی بــودن برگزاری 
مراســم اربعین حســینی؛ هدف از برگزاری مانور 
بزرگ اربعیــن حســینی را تقویت و اشــاعه دین 
اســام در جهان برشــمرد و گفت: ترس از اشاعه 
فرهنگ عاشورا منجر به ترس اســتکبار و مقابله با 

کشور ایران شده است.

آزادبخت تاکید کرد: ســرنگونی پهپاد آمریکایی 
در روزهای اخیر توســط ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی ترس اســتکبار جهانی از اقتــدار ایران را 

نشان داد.
مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعی اســتانداری 
همدان نیــز بابیان اینکه ســال گذشــته ســتاد 
اربعین در اســتان همدان با یک ســتاد استانی، 
9 ستاد شهرســتانی و ۱۱ کمیته فعال شد، افزود: 
ســال گذشــته ۴۶ ایســتگاه صلواتی در استان 
همدان و ۱2 ایســتگاه نیز توســط همدانی ها در 

کشور عراق برپا شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات همدان: 

برنامه ریزی برای گرامیداشت هفته خبرنگار در همدان 
آغاز شده است

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان از آغاز 
برنامه ریزی برای گرامیداشت ایام هفته خبرنگار در 

همدان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهــرداد حمزه در بازدید 
از دفتر خبرگزاری مهر استان همدان که به مناسبت 
شــانزدهمین ســال فعالیت این خبرگزاری صورت 
گرفت با تبریک ســالروز فعالیت این خبرگزاری به 
بیان برخی دغدغه هــای جامعه خبرنگاری پرداخت 
و بااشــاره به برنامه ریــزی های انجام شــده برای 
برگــزاری برنامه های هفته خبرنگار در ســال جاری 
اظهار داشــت: برنامه ریزی ها برای گرامیداشت این 

هفته آغاز شده است.
حمزه با اشاره به برگزاری کارگروه رسانه با حضور 
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار همدان طی هفته 
جاری اظهار داشت: از پیشنهادات جامعه خبرنگاری 
برای برگــزاری برنامه های هفته خبرنگار اســتقبال 

می کنیم.
وی با بیان اینکه تا 2۰ تیرماه به جمع بندی نهایی 
خواهیم رســید و برنامه های هفته خبرنــگار اعام 
خواهد شــد، گفت: بخشــی از برنامه های موردنظر 
سال های گذشــته که برگزار و مورد استقبال جامعه 

خبری قرار گرفته بود امسال نیز اجرا می شود.
مدیرعامــل خانــه مطبوعــات اســتان همدان 
برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی و مسابقات 
ورزشی را از این برنامه ها عنوان کرد و گفت: امسال 

تور یــک روزه تفریحی نیــز برگزار خواهد شــد اما 
احتمال برگزاری آن در خارج از اســتان و در یکی از 

شهرهای نزدیک به استان همدان نیز وجود دارد.
حمزه با یاداوری اینکه مســابقات ورزشی هفته 
خبرنگار امســال در دو رشــته برگزار خواهد شد اما 
هنوز رشــته ها مشــخص نشده اســت، گفت: طی 
جلسه ای با مجموعه ورزش و جوانان این برنامه نیز 

نهایی خواهد شد.
وی همچنیــن از اختصــاص ســهمیه کاغــذ و 
زینک به رسانه های استان همدان خبر داد و گفت: 
سهمیه زینک مستقیمًا به رســانه ها داده نمی شود 
بلکه چاپخانه باید معرفی شــود و زینک در اختیار 

چاپخانه قرار می گیرد.
عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان همدان 
نیز در خصوص اقدامات انجام شده برای گرامیداشت 
هفته خبرنگار از ارسال برخی پیشنهادات خبرنگاران 

به دفتر خانه مطبوعات خبر داد.
مریم مقدم گفت: پیشــنهادات در جلســاتی با 
حضور اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات بررسی 

شده است.
مقــدم با اشــاره بــه اینکــه همچنــان پذیرای 
پیشــنهادات خبرنــگاران بــرای برگــزاری بهتــر 
برنامه های هفته خبرنگار هستیم، گفت: یک سری 
از برنامه ها نهایی شــده و جلســات بــرای تصمیم 

گیری برگزاری سایر برنامه ها تداوم دارد.

زش های همگانی استان:  رئیس هیات ور

سه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرستان های استان 
برگزار می شود 

هادی ســبزواری تصریح کرد: در راستای توسعه 
ورزش همگانــی، ســه همایش بزرگ پیــاده روی 
خانوادگی با پخش زنده تلویزیونی در ماه های آینده 

در شهرستان های استان برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان استان، 
رئیس هیــات همگانی اســتان در این نشســت با 
اشــاره به هدف ورزش همگانی در افق ۱۴۰۴ گفت: 
برای رسیدن به مشارکت ۵۰ درصدی مردم در ورزش 
همگانی بایــد کمیته های تخصصی فعال شــوند تا 
برنامه ریزی مطلوب برای رســیدن به این خواســته 

تحقق یابد.
وی با اشــاره به اینکه در راســتای رشد و توسعه 
ورزش همگانی کارهای خوبی صورت گرفته اســت، 
افزود: نباید تنهــا به برگزاری شــورا ورزش همگانی 
اکتفا کنیم و مصوبات شــورای ورزش همگانی باید 

اجرایی شود.
هادی ســبزواری تصریح کرد: در راستای توسعه 

ورزش همگانی، ســه همایش بزرگ با پخش زنده 
تلویزیونــی در ماه هــای آینده در شهرســتان های 

استان برگزار خواهد شد.

زش و جوانان استان همدان:  مدیرکل ور

همدان گزینه نخست 
فدراسیون ها برای میزبانی از 

مسابقات ملی است

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان گفت: با 
توجه به زیرســاخت های مناســب، همدان گزینه نخست 
فدراســیون های ورزشــی برای میزبانی از مسابقات ملی و 

حتی بین المللی است.
محســن جهانشــیر در گفت وگو بــا خبرنگار تســنیم 
در همدان، با بیان این که اســتان و شــهر همــدان از نظر 
زیرســاخت های ورزشــی از وضعیــت خوبــی در کشــور 
برخوردارند اظهار داشــت: ســرانه فضای ورزشــی استان 
همدان 72 سانتی متر مربع است که با افتتاح پروژهای در 
دست احداث به 8۰ سانتی متر مربع می رسد. وی افزود: هم 
اکنون در سطح اســتان همدان ۱۱۰ پروژه نیمه کاره ورزشی 

وجود دارد که از ۱۰ تا 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
جهانشیر با اشاره به این که یکی از برنامه های مهم اداره 
کل ورزش جوانان اســتان همدان این است که از ۱۱۰ پروژه 
نیمه کاره 2۰ پروژه را تا آخر ســال تکمیل کنیــم و به بهره 
برداری برسانیم گفت: استخر سرپوشیده بانوان همدان که 
از ســال 8۶ کلنگ خوره بود با تاش همکاران مــا در اداره 
کل چهارشنبه هفته گذشــته با حضور معاون وزیر ورزش و 

جوانان به بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: استادیوم ۵ هزار نفری مایر نیز آماده 
بهره برداری اســت و در آینده ای نزدیک با حضور مســئوالن 

کشوری و استانی افتتاح می شود.
جهانشیر تاکید کرد: زیرساخت های مناسب همدان در 
بخش فضاهای سرپوشــیده و روباز باعث شده تا همدان 
گزینه نخست فدارســیون های ورزشــی برای میزبانی از 

مسابقات مهم کشوری و حتی بین المللی باشد.
وی با اشــاره به این که در حال حاضر نخستین اردوی 
تیم ملی تکواندو ) پومســه( ناشــنوایان بــرای حضور در 
مسابقات قهرمانی آســیای هنگ کنگ در مجموعه ورزشی 
تختی همدان در حال برگزاری اســت گفت: ایــن اردو تا 
یازدهم تیر با حضور مهدی صمدیان تبار از قهرمانان به نام 

پومسه همدان به عنوان سرمربی در جریان است.
جهانشــیر اظهار داشــت: مســابقات قهرمانی کشــور 
اتومبیلرانی در رشــته اســالوم نیز روز جمعه در پیســت 

اتومبیلرانی مجموعه ورزشی شهید مفتح برگزار می شود.
وی با اعام این که مســابقات تنیس روی میز هوپس 
دختران کشــور نیز از دوازدهم و سیزدهم تیرماه به میزبانی 
همدان برگزار می شــود عنــوان کرد: میزبانی از مســابقات 
کشــتی دومین دوره المپیاد نخبگان هم به همدان واگذار 

شده است.
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