
وند برگزیده در همدان اعالم شد شاخص های انتخاب شهر

به دنبال توسعه هدفمند شهر و معرفی شهروندان عامل به وظایف شهروندی هستیم
شــهردار همدان گفت: مهمترین شــاخصه برای 
انتخاب شــهروندان برگزیده همدان عامل بودن به 

وظایف شهروندی است.
 شهردار همدان در نشست خبری اصحاب رسانه 
در ارتباط با دومین جشــنواره شــهروندان برگزیده 
در ســالن همایش های قرآنی و بین المللی همدان 
برگزار شد گفت: در کنار اقدامات عمرانی و اقدامات 
زیرســاختی در بخش های مختلف، شــهرداری و 
شــورای همدان توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی و 

فرهنگ شهروندی دارد.
عباس صوفی افزود: جشنواره شهروند برگزیده 
پس از مدتی وقفه از ســال گذشــته مجددًا آغاز به 
کار کرد و در ســال 97 عالوه بر معرفی نفرات برتر 
به خانواده مرحوم فرشــچیان که خدمات بسیاری 
در ساخت بیمارســتا ها و فضای آموزشی در همدان 
کشیدند کلید شــهر همدان و شهروند افتخاری این 

شهر اعطا شد.
وی با اشاره به این که در ســال گذشته به نحوه 
برگــزاری جشــنواره و داوری نقدهایی وارد شــد و 
این نقدها بعضا هم قابل قبول بود گفت: جشــنواره 
شهروند برگزیده، امســال نیز کلید خورده و شورای 
سیاستگذاری و کمیته  های اجرایی، داوری و اطالع 

رسانی آن تشکیل شده است.
صوفی عنوان کرد: کمیته های رسانه ای و اجرایی 
کار خود را آغاز کردند و کمیته داوری نیز کار خود را 
پس از بیستم تیرماه یعنی پایان ثبت نام در سایت 

آغاز می کند.
وی بــا بیان این کــه شــهروندان همدانی برای 
حضور در این جشــنواره می توانند بــه صورت خود 
معرفی یا معرفی توســط دیگران در معرض داوری 
قرار بگیرند تصریح کرد: مهمترین معیار و شاخصه 
این دوره از جشــنواره شــهروندان برگزیده، عامل 

بودن به وظایف شهروندی است.
صوفی تاکیــد کرد: شــهروندانی که مشــارکت 
پذیرند و اخالق شــهروندی را رعایت می کنند باید 
مورد توجه قــرار بگیرند که جشــنواره شــهروندان 
برگزیده نیز با این هدف فعالیــت مجدد خود را از 

سال گذشته آغاز کرده است.
وی با اشــاره به این که در 4 محلــه همدان نیز 
انتخابات شــورای اجتماعی محالت برگزار شــده و 
این شورا تشکیل شده است گفت: شورای اجتماعی 
محالت به کمک شــورای شــهر و مدیریت شهری 

می آید تا به توسعه شهر همدان کمک کند.

الگوسازی با معرفی شهروندان برگزیده �
رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان نیز در 
نشست خبری جشــنواره شــهروند برگزیده گفت: 
یکی از اهداف مهم این جشــنواره الگوسازی برای 

شهروندان است.
کامــران گردان افزود: جشــنواره شــهروند برتر 

همدان مــورد توجه دیگر کالن شــهرهای کشــور از 
جمله شیراز قرار گرفته و از آن الگوبرداری کرد ه اند.

وی با اشاره به این که مقرر شد دومین جشنواره 
شهروندان برگزیده همدان با شعار همدان شهر برتر 
با شهروندان برتر برگزار شــود تصریح کرد: مصادف 
با روز همــدان نفرات برتــر این جشــنواره معرفی 

می شوند.
گردان در پاســخ به این ســوال خبرنگار تسنیم 
مبنی بر این که آیا یادمان هایی برای نفرات برتر این 
جشنواره در سطح شهر ایجاد می شود تصریح کرد: 
با توجه به این همدان چهره های شاخص و مطرحی 
دارد و ایجاد یادمان یا نامگذاری کوچه یا خیابان به 
نام این افراد در اولویت اســت امکان ایجاد یادمان 

یا نامگذاری کوچــه و یا خیابان به نــام نفرات برتر 
جشنواره وجود ندارد.

وی افزود: با اینحال کتابی چاپ می شود که نام، 
چهره و اقدامــات نفرات برتر جشــنواره در آن ثبت 

شود تا به عنوان مرجع به آن رجوع شود.

معرفی نفرات برتر در اول شهریور �
رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شــورای 
اســالمی شــهر همدان نیز بــا بیان ایــن که یکی 
از اهداف جشــنواره شــهروندان برگزیــده همدان 
شناسایی، معرفی و برجسته ســازی سرمایه های 
اجتماعــی و فرهنگــی شــهر همدان اســت گفت: 
شــهروند برگزیده به شــهروندی اطالق می شــود 

کــه ســرمایه 
اجتماعی، فرهنگی و انســانی در ســطح مناطق و 

محالت است.
رضوان سلماســی افزود: ثبت نام در جشنواره از 
شانزدهم خرداد آغاز شــده و تا بیستم تیرماه افراد 

برای ارسال مدارک و تشکیل پرونده وقت دارند.
وی عنــوان کــرد: بررســی پرونده هــا و داوری 
نفرات از اول مرداد آغاز و در تاریخ یک شهریور ماه 

اختتامیه جشنواره برگزار می شود.

جشــنواره ایــده برتر شــهری کمک به توســعه  �
گردشگری همدان

رئیس کمیســیون اقتصاد ، ســرمایه گذاری و 

گردشــگری شورای اســالمی شــهر همدان نیز در 
نشست جشنواره شهروندان برگزیده همدان گریزی 
به جشنواره ایده های برتر شهری زد و اظهار داشت: 
بررسی آثار این جشنواره در 4 مرحله توسط کمیته 

داوران صورت گرفته است.
حســین قراباغی افزود: محور های این جشنواره 
شامل تقویت گردشگری شبانه در کهن شهر همدان، 
بهره گیــری از ظرفیت شــهر هوشــمند در مدیریت 
شهری، شیوه های تبلیغات مدرن، طراحی و تجهیز 

ورودی های سه گانه شهر همدان است.
وی با اشــاره به این که بررســی آثار جشــنواره 
ایده برتر شــهری پایان یافته است گفت: اختتامیه 
جشنواره ایده برتر شهری در تاریخ 26 تیرماه برگزار 

می شود.

اختتامیه جشنواره در روز همدان برگزار می شود �
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان هم با اشاره به شــعار جشنواره 
شــهروندان برگزیده با عنوان »همدان، شهر برتر با 
داشتن شــهروندان برتر« اظهار کرد: این جشنواره 
با هــدف شناســایی، معرفی و برجســته شــدن 
سرمایه های اجتماعی و فرهنگی شهر همدان برگزار 

می شود.
سعید خوشبخت از برگزاری اختتامیه جشنواره 
در روز همــدان خبــر داد و افــزود: شــهروندان بر 
اساس 9 شــاخص انتخاب می شوند که از آن جمله 
می توان به تالش در جهت توســعه فرهنگ مصرف 
بهینه انرژی، پرداخت به موقع عوارض، کارآفرینی و 

اشتغالزایی اشاره کرد.
خوشبخت عنوان کرد: دبیرخانه این جشنواره در 

تاالر قرآن مستقر است.
محمدرضا عراقچیان نیز در این نشست گریزی 
به جشــنواره شــهروند برگزیده ســال گذشته زد و 
گفت: نشــاط در شــهر باید دمیده شــود و همین 

جشنواره باعث ایجاد نشاط می شود.
در پایان این نشست هم از پوســتر جشنواره با 

طراحی بهمن زریری رونمایی شد.

گـــزیده اخبـــار
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان

دستگاه های دولتی همدان 
۸ میلیارد تومان به آبفا بدهکار 
هستند

عزم جدی

 شهرداری شیرین سو در بهبود 

عبور و مرور معابر سطح شهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی همدان 

برخورداری 77درصد 
از جمعیت روستایی 

استان از شبکه آبرسانی 

3

4

آغاز فعالیت رسمی مرکز 
137 شهرداری همدان

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان

3۰1 پروژه توسط 
خیرین مدرسه ساز 
همدان احداث شد

2

افتتاح مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب 
کشور در همدان 

در صفحه 3

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
همدان گفــت: بزرگترین مرکز آمــوزش هتلداری و 
گردشگری در غرب کشور در روزهای 19 و 20 تیرماه 

امسال افتتاح می شود.
 وهب مختاران در جمع خبرنگاران با موضوع آیین 
گشایش آموزش هواداری و گردشگری  اظهار کرد: 19 و 
20 تیرماه سال جاری بزرگترین مرکز آموزشی هتلداری 
و گردشگری غرب کشــور به عنوان بی نظیرترین مرکز 

هتلداری غرب کشور افتتاح می شود.
وی افزود: این مرکز بــا زیربنای 6 هزار مترمربع 
در سه طبقه شامل بخش های کارگاه آموزشی، مرکز 
هتلــداری و یک مینی هتــل بــرای کار عملی افراد 

آموزش دیده ساخته شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان 
با اشاره به اینکه ســاختار این مرکز خوب جانمایی 
شــده اســت ادامه داد: با ایجاد این مرکز آموزشی 
در تالشــیم بتوانیم بخش خصوصــی را با بهترین 

تجهیزات کارگاهی فعال کنیم.
وی با بیان اینکه این مرکز آموزشی تعامل خوبی 
با ســازمان میراث فرهنگی دارد گفــت: آموزش ها 
در این مرکز عالوه بر کیفی ســازی باید مورد تایید 
ســازمان میراث فرهنگی اســتان به دلیل جایگاه 

صنعت گردشگری باشد.

ماهنامه فرهنگی - ورزشــی  روی دکه: 500 تومــان  قیمت: 2000 تومان  تیـــــــرماه 1398  سال اول  شماره چهارم  

قدردانی رییس سازمان حفاظت محیط زیست از نمایندگان مجلس

کشور مطلوب نیست شاخص های محیط زیستی 

2

با توجه به این 
همدان چهره های 
شاخص و مطرحی 

دارد و ایجاد یادمان 
یا نامگذاری کوچه 

یا خیابان به نام 
این افراد در اولویت 

است امکان ایجاد 
یادمان یا نامگذاری 

کوچه و یا خیابان 
به نام نفرات برتر 

جشنواره وجود 
ندارد.

قای دکتر سید رسول حسینی جناب آ
فرماندار محترم شهرستان تویسرکان

انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان فرماندار تویسرکان از سوی وزیر محترم کشور را که نشان از 
شایستگی، کارآمدی و لیاقت شماست تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را از خداوند قادر 

و متعال مسئلت دارم.

سید مصطفی موسوی
مدیر مسئول نشریه رویش ایران

�ی�ت
ه�ن �بر�یک و �ت

�ت

سید مصطفی موسوی
مدیر مسئول نشریه رویش ایران

قای مهندس مجید درویشی جناب آ
فرماندار محترم شهرستان اسدآباد

�ی�ت
ه�ن �بر�یک و �ت

�ت

انتصاب بجا و شایســته حضرتعالی به عنوان فرماندار اســدآباد از ســوی وزیر محترم کشــور را که نشــان از 
شایســتگی و لیاقت شماســت تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون شــما را از خداوند قادر و متعال 

مسئلت دارم.
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طرحبهرهوریدر۴هزارهکتارازاراضیکشاورزیهمداناجراشد

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه 
بر اساس قانون ســهم تعاونی های بخش کشاورزی باید در 
تولید و اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، گفت: طرح بهره وری 

در ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی همدان اجرا شد.
رضا عباســی  در گردهمایی تبیین نقش تشکل ها در رونق 
تولید کشاورزی استان همدان اظهار داشت: طبق فرموده مقام 
معظم رهبری تعاون و تعاونی بازوی نظام اسالمی است و باید 

بیش از این نقش پر رنگی در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی افزود: بخشــی از تعاونی ها در تولید و بخش دیگر آن 
در ارایه خدمات به بخش کشــاورزی فعالند کــه هدف آنان 
هم هویت بخشــی به تولید کشــور در حوزه کشاورزی است. 
تشکل های تعاونی ســرمایه اجتماعی نظام اسالمی هستند و 
باید بــرای افزایش حضور آنان در اقتصاد کشــور بیش از این 

زمینه ها الزم را فراهم کرد.
وی گفت: با همت کشــاورزان و بهره برداران استان همدان 
اکنون به بهره وری و ارتقای تولید گندم در اســتان رســیدیم 
و امســال ۴ هزار هکتار از اراضی اســتان همــدان با حضور 
کارشناســانی از 3 بخــش تحقیقــات کشــاورزی، مهندس 
کشاورزی و کشاورز خبره نمونه طرح بهره وری را اجرا کردند و 
همچنین نیاز است که بهره برداران در کنار مدیران برای فعال 

کردن ظرفیت نهفته و بالقوه تولید حضور داشته باشند.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان نیز اظهار 
داشــت: دشــمن تصور غلطی دارد کــه با جنــگ اقتصادی 
می تواند ایران را از پای در آورد چون بخشــس کشــاورزی از 
دیر باز تاکنون در حوزه امنیت غذایی موفق عمل کرده است و 

بعد از این هم موفق خواهد شد.
منصــور رضوانی جــالل افــزود: نیرو هــای رزمی جنگ 
اقتصــادی کــه خاکریز دشــمن را فتــح می کننــد همین 
بهره برداران بخش کشــاورزی هستند و اســتان همدان در 
این حوزه با 11۴ هزار بهره بردار تاکنون موفق شــده اســت 
ســاالنه ۴.9 میلیون تن انــواع محصوالت کشــاورزی در 

استان تولید کند.
وی افزود: بیش از 8 هــزارو ۵00 میلیــارد  تومان گردش 
اقتصادی ساالنه بخش کشــاورزی استان است و این بخش 
۲6 درصد از اشتغال اســتان را به خود اختصاص داده است. 
اکنون در اســتان همدان ۵00تشکل بخش کشــاورزی فعال 
است که ۲7۵ تشکل آن تعاونی است. مابقی نیز شرکت های 

دانش بنیان، گیاه پزشکی و خدماتی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: برای 
ارتقای بهره وری سطح زیر کشــت با حضور کارشناسان 1300 
هکتار کشت شد امســال ۴ هزار هکتار و سال زراعی پیش رو 
هم بــه ۲0 هــزار هکتــار افزایش می یابد. طرحی کــه موفق 
بوده اســت و موجب افزایش تولید در کنار بهره مندی از نظر 

کارشناسان و کشاورزان خبره شده است.
رضوانی جالل گفت: برای افزایــش کیفیت تولید محصول 
کشاورزی در استان همدان طرح مدیران کنترل کیفی بخش 
کشــاورزی را برای استاندارد ســازی محصول کشــاورزی در 
دســت اجرا داریم که در این حوزه 61 نفر از فعاالن کشاورزی 
آموزش هــای الزم را آموختنــد و مجــوز الزم را بــرای تولید 

محصول استاندارد شده با همکاری کشاورزان دریافت کردند.

خبـــــــــــر

زی همدان: رئیس اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاور

تصمیمگیریهایدولتبرمبنای
مشورتبااتاقبازرگانیباشد

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان 
گفت: قوای مقننه و مجریه پیش از تصمیم گیری و برنامه 
ریزی برای بخش های تولید و صادرات نظر و پیشــنهادات 
اتاق بازرگانی را بیشتر جویا شده و مشورت های کارشناسی و 

تخصصی با این نهاد را در اولویت قرار دهند.
علی اصغــر زبردســت روز پنجشــنبه در نشســتی با 
خبرنگاران همدان اتــاق بازرگانی را حلقه وصل بین بخش 
خصوصی و دولت دانســت و افــزود: با توجه بــه ارتباط 
تنگاتنگ اتــاق بازرگانی بــا فعاالن اقتصــادی در جریان 
بسیاری از مســائل و مشــکالت بخش تولید، صادرات و 
خدمات قرار گرفته و این مباحث به صورت دســته بندی 
شده و بسته ای کامل از اوضاع و شــرایط کشور می تواند 

برای تصمیم گیرندگان بسیار مفید باشد.
وی اضافه کــرد: به طــور مثــال ممنوعیــت صادرات 
محصوالت کشاورزی، چند نرخی شدن ارز و نقل و انتقال 
پول معامالت صادراتی از مســائلی است که کمتر نظر اتاق 
بازرگانی در آن دخیل بوده و اکنون برای تجار و بازرگانان و 
مصرف کنندگان تبدیل به معظل شده که با همفکری قابل 

حل است.
زبردســت با اشــاره به اینکه اتاق بازرگانی مســئولیت 
اجرایی نــدارد، تاکید کرد: قوای مقننــه و مجریه پیش از 
برنامه ریزی و تصمیم گیری بــرای بخش های اقتصادی 
از نظرات کارشناســی اتاق های بازرگانی در تمام اســتان 
ها بهره مند شــوند تا بهترین قانون و دســتورالعمل برای 

حمایت از فعاالن اقتصادی مصوب و اجرا شود.
رئیس اتاق بازرگانی همــدان بازگرداندن ارز صادرات به 
داخل کشور را از دغذغه های بازرگانان و تاجران برشمرد و 
گفت: دولت و مجلس شورای اســالمی برای کاهش این 
نگرانی ها تدابیری منطقی و کار ســاز اندیشــیده و به این 

مشکالت خاتمه بدهند.
وی مشــارکت تولید و صادرکنندگان در اتــاق بازرگانی 
را از راهکارهای عملی برای کاهــش درد و رنج فعاالن این 
عرصه ذکر کرد و گفت: عضویت اندک در تشــکل های اتاق 
بازرگانی نشانه ضعف فرهنگ مشــارکت و تعاون ارزیابی 

شده که نیازمند چاره جویی است.
به گفته زبردســت 1۲0 هزار نفر در بخش کشاورزی، 16 
هزار نفر در زمینه مبل و منبت و 6 هــزار نفر در زمینه تولید 
ســیب زمینی و همچنین یک هزار و 800 واحد صنعتی در 
اســتان همدان فعالیت دارند که درصد بسیار کمی از این 

میزان در انجمن های اتاق بازرگانی عضو هستند.
وی با اشــاره به وجود 19 انجمن فعال در اتاق بازرگانی 
همدان گفت: 1۲ کمیسیون تخصصی نیز به صورت مجزا و 
مستمر با همکاری دستگاه های اجرایی صبورانه گرفتاری 
ها و آالم تولیــد و صادرکنندگان را می شــنوند و به مراجع 

مربوطه انتقال می دهند.
رئیس اتاق بازرگانی یــادآوری کرد: در حال حاضر 7۲0 
َتن در سطح استان دارای کارت عضویت و بازرگانی هستند 
و این میزان زیبنده اســتانی که از بهترین های کشاورزی، 

صنایع دستی و معدنی به حساب می آید، نیست.

خبـــــــــــر

خبــــــــــــر - تحلیل

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان

۳۰۱ پروژه توسط خیرین مدرسه ساز همدان احداث شد
رئیــس مجمــع خیریــن 
همدان  اســتان  مدرسه ســاز 
بیان اینکه 301 پروژه توســط 
اســتان  مدرسه ســاز  خیرین 
احداث شــده است گفت: یک 
هــزار و 8۴۲ کالس درس در 
۲1۲ هــزار مترمربــع توســط 
اســتان  مدرسه ســاز  خیرین 

احداث  شده است.
علــی فراهانی در بیســت 
و یکمیــن جشــنواره خیرین 
مدرسه ســاز اســتان همدان با 
اشــاره به اینکه ۲1 سال پیش 
نهال مدرسه ســازی به وســیله 
مرحوم حافظی غرس شد اظهار 
داشــت: پس از ۲1 سال سایه 
این درخت تنومند گستره تمام 

کشور را در برگرفته است.
وی بــا بیــان اینکــه هفته 
و  فرهیختــه  مــرد  گذشــته 
ســکان دار عرصه مدرسه سازی 
دار فانی را وداع گفــت، افزود: 

یاد خاطره ایــن بزرگ مرد را گرامــی می داریم 
و همــواره نامــش در عرصــه مدرسه ســازی 

می درخشد.
 رئیس مجمع خیرین مدرسه ســاز استان 
همدان با تأکید بر اینکه با وجود انســان هایی 
نیکوکار و خیر مدرسه سازی در کشور ما اقدامی 
شایســته اســت، تصریح کرد: همواره استان 
همدان جز اســتان های خوب و برتــر در زمینه 

مدرسه سازی بوده است.
فراهانی با اشــاره بــه اینکــه 871 نفر در 
استان مســتقیمًا با مجمع خیرین مدرسه ساز 
همــکاری دارنــد، بیان کــرد: ۲01 نفــر از این 

خیرین انحصارًا مدرسه ساخته اند.
وی با بیان اینکه 301 پروژه توسط خیرین 
مدرسه ساز استان احداث شــده است، عنوان 
کرد: یک هزار و 8۴۲ کالس درس در ۲1۲ هزار 

مترمربع توسط خیرین احداث شده است.
رئیس مجمع خیرین مدرسه ســاز استان 
همدان ابراز کرد: همواره شاهد رشد و افزایش 
مبالــغ تعهدات خیرین مدرسه ســاز نســبت 
به سال های گذشــته بودیم در ســال گذشته 
میزان تعهدات خیریــن 30 میلیارد تومان که 

پیش بینی می شود امسال افزایش یابد.

خیرین همدان ۲۸۶ میلیــارد تومان صرف  �
مدرسه سازی و تجهیز مدارس کرده اند

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان نیز 
با بیان اینکه در استان همدان فعالیت خیرین 
مدرسه ساز از ســال 77 آغاز شــده است، بیان 
کرد: در آن زمــان تعهد خیریــن ۵71 میلیون 
تومان بــود و خوشــبختانه بعد از گذشــت ۲1 
سال امسال تعهد خیرین به ۴۲ میلیارد تومان 

رسیده است.
فرزاد تیموری نیز در این همایش با اشــاره 
به اینکه بستر ســاخت جامعه، ساخت مدرسه 
و آموزش وپرورش است، اظهار داشت: تعلیم و 
تربیت فرزندان بسیار مهم است چرا که تمامی 
ارکان ما در آینــده به دســت همین محصالن 

سپرده می شود.
حــوزه  در  هزینــه  اینکــه  بابیــان  وی 
آموزش وپرورش ســرمایه گذاری بــرای آینده 
است، گفت: انقالب اسالمی شــعارش انقالب 
فرهنگــی و حفــظ ارزش هــا بــود و انقالبــی 
کــه دیــدگاه آن فرهنگــی باشــد نگاهش به 

آموزش وپرورش ویژه است.
مدیرکل نوسازی مدارس اســتان همدان 
با تأکید بر اینکه در ســال ۵7 تعداد مدارس 
کشور ۵0 هزار مدرســه بود و بعد از گذشت ۴0 
سال به 100 هزار مدرسه رسیده است، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه مدارس اکثرًا فرســوده 
بودند در این ســال ها تخریــب و احداث و یا 

بازسازی شدند.
تیموری با اشــاره به اینکه در استان همدان 
فعالیت خیرین مدرسه ساز با قوت از سال 77 
آغاز شــده اســت، بیان کرد: در آن زمان تعهد 
خیرین ۵71 میلیون تومان بود و خوشــبختانه 
بعد از گذشت ۲1 ســال امسال تعهد خیرین به 

۴۲ میلیارد تومان رسیده است.
وی تأکید کرد: با گذشــت ۲1 ســال از عمر 
فعالیــت مجمع خیریــن مدرسه ســاز در این 
ســال ها در مجموع ۲86 میلیارد تومان توسط 

خیرین صرف مدرسه سازی شده است.
مدیرکل نوســازی مدارس اســتان همدان 
با بیــان اینکه نهالــی که ۲1 ســال پیش نهال 
مجمع خیرین مدرسه ساز غرس شد و امروز به 
درخت تنومندی تبدیل شــده است، عنوان کرد: 

بیــش از ۴0 درصد مــدارس در 
کشور توسط خیرین مدرسه ساز 

ساخته شده است.ک
تیموری بــا تأکید بــر اینکه 
جوابگــوی  دولتــی  اعتبــارات 
نیازهــای مــدارس ما نیســت، 
اظهار داشت: دست یاری خود را 
به ســوی خیرین مدرسه ساز دراز 
می کنیم تا در تأمیــن فضاهای 
استاندارد و تجهیزات مدارس ما 

را یاری کنند.
نماینــده مــردم همــدان در 
مجلس شورای اســالمی اظهار 
داشــت: مرحوم حافظی رئیس 
جامعه خیرین مدرسه ساز کشور 
انســانی مخلص بود و آجرهای 
خود و دیگر خیران در راه خدمت 
به مردم و کســب رضای خدا به 

روی هم می گذاشت.
وی با بیــان اینکــه مرحوم 
حافظی فردی دلسوز، باایمان و 
پیگیر بود که عشق مدرسه سازی 
را چشیده بود، افزود: ایشــان از مدرسه سازی 

لذت می برد.
نماینده مــردم همدان در مجلس شــورای 
اســالمی با تأکید بر اینکه خیرین مدرسه ساز 
میهمانان خدا درصحنه زندگی هســتند، گفت: 
هیچ کدام از این خیرین خودشان مدرسه ساز 
نشــدند بلکه به دعوت خداونــد در این عرصه 

قدم گذاشتند.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشــاره به اینکه 
بســیاری از افراد ثروتمند هســتند اما در این 
عرصه انتخاب نشــده اند، بیان کــرد: خیرین 
مدرسه ساز حاضر نمی شود این امر مقدس را 

با هیچ کاری عوض نمی کنند.
وی با بیان اینکه خودخواهی عامل فســاد 
انسان اســت، ابراز کرد: تنها جایی که در معامله 
انســان ســود می کند و هیچ ضرری نمی بیند 

مدرسه سازی است.
نماینده مــردم همدان در مجلس شــورای 
اســالمی با تأکید بــر اینکــه معاملــه ای پر 
سودتر از مدرسه سازی نیســت، اظهار داشت: 
آموزش وپرورش باید بــا تمام قدرت از خیرین 

مدرسه ساز و مدرسه سازی استقبال کند.

زی:  وزیر جهاد کشاور

 همدان پیشرو در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی
 وزیر جهــاد کشــاورزی با بیــان اینکه 
همدان جزو اســتانهای پیشــرو در اجرای 
طرح های اقتصــاد مقاومتی اســت گفت: 
همچنین همــدان در اجرای ســامانه های 
نوین آبیاری جزو ســه اســتان برتر کشور 

است.
محمود حجتی در آئین بهــره برداری از 
ســامانه نوین آبیاری در شهرستان اسدآباد 
افزود: هر اندازه در حــوزه افزایش بهره وری 
آب و سیســتم های نوین آبیاری ســرمایه 

گذاری کنیم باز هم جای کار دارد.

وی با اشــاره به اینکه شــاهد استقبال 
گســترده از سیســتم های نوین و هوشمند 
آبیاری در سراسر کشور هســتیم ادامه داد: 
این سیســتم ها به صورت هوشمند رطوبت 
خاک و میــزان آب مورد نیاز گیــاه را اندازه 
گیری می کند و باعــث افزایش 30 درصدی 

بهره وری در کشاورزی می شود.
وی بیان کرد: طرح های آبیاری نوین جزو 
طرح های اقتصاد مقاومتــی و اولویت دار در 
کشور است که رهبر معظم انقالب منابع این 

طرح ها را مورد پشتیبانی قرار دادند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مدیریت آب 
و اجرای سیستم های نوین آبیاری در کشور، 
میزان بهره وری محصوالت کشــاورزی را به 

طور میانگین 6 درصد رشد داده است.
گفتنی است تاکنون ۲ میلیون و 100 هزار 
هکتار از اراضی پایاب کشــور به سامانه های 

نوین آبیاری مجهز شده است.
در کل کشور ۲ میلیون و 100 هزار هکتار از 
حدود هشــت میلیون هکتار اراضی کشور به 
سامانه های نوین آبیاری تبدیل شده ضمن 
اینکه کل اراضی ظرفیــت الزم را برای اجرای 

این طرح ها دارند.
همچنیــن ســطح اراضــی آبی اســتان 
همدان ۲۵3 هزار هکتار اســت که 163 هزار 
هکتار آن بــرای اجرای آبیاری تحت فشــار 

مستعد ارزیابی می شود.
همدان در اســتفاده از روش های آبیاری 
تحت فشار در 10 ســال اخیر رتبه های اول تا 
ســوم را به خود اختصاص داده است که با 
اجرای طرح های آبیاری تحت فشــار ساالنه 
بیش از 638 میلیون متر مکعب در مصرف 

آب بخش کشاورزی صرفه جویی می شود.

عزم جدی شهرداری شیرین سو در بهبود عبور و مرور معابر سطح شهر
شهردار شیرین سو از اجرای بیش از 900 
متر طول جدولگذاری در ســه ماهه نخست 

سال جاری خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی شــهرداری 
شیرین سو، ســید مصطفی موسوی گفت: 
طی بازدیدهــای میدانــی از خیابــان ها و 
کوچه های سطح شــهر و بررسی مشکالت 
عبور و مــرور شــهروندان اجــرای عملیات 
جدولگذاری آغاز شد و در سه ماهه اول سال 
جاری بیش از 900 متر طول جدولگذاری به 
مرحله اجرا درآمده است و همچنان عملیات 
جدولگــذاری و اصالح معابر در دســتور کار 

شهرداری قرار دارد.
وی هدف از اجرای این طرح را مناســب 
ســازی پیاده روها و جداول حاشیه خیابان 
ها و کوچه های ســطح شــهر، تســهیل در 
تردد و عبور و مرور شــهروندان، ساماندهی و 
زیباسازی معابر شهری، هدایت و جمع آوری 
آبهای ســطحی و ارتقاء ســطح کیفی معابر 

سطح شهر بیان کرد.
شهردار شیرین سو با اشاره به اینکه اکثر 
خیابان ها و معابر شهر دارای قدمت باال بوده 
و زیرســاخت های آن نیاز به اصــالح دارند 
گفت برای رفع اساسی مشکالت تردد مردم 

و بهبود عبور و مرور الزم است زیرساخت های 
این معابر مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار 
گیرد بر این اساس شهرداری نیز در راستای 
تقویت زیرساخت ها در این معابر تالش می 

کند و رفع مشکالت آنها را در دستور کار دارد.
موســوی با تاکید بر لزوم بهــره گیری از 
نظرات مردمــی در مرحله تصمیــم گیری و 
اجرای پروژه هــا افزود: کلیــه فعالیت های 
شــهرداری با هدف جلب رضایت شهروندان 
صورت می گیــرد بنابراین نــگاه مردمی در 
تمامی پروژه های عمرانی همواره مورد توجه 

شهرداری شیرین سو بوده و خواهد بود.

قدردانی رییس سازمان حفاظت محیط زیست از نمایندگان مجلس

شاخص های محیط زیستی کشور مطلوب نیست
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
در نشست مشــترک شــورای اداری استان 
و اعضای شــوراهای اسالمی شــهر و روستا 
از نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی به 
خاطر تصویب قانون حمایــت از محیط بانان 

قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان همدان دکتر عیسی 
کالنتری گفت: از 3 هــزار محیط بان تاکنون 
130 شهید و ۵00 زخمی دادیم و از نمایندگان 
برای تصویــب الیحه حمایــت از محیط بان 
تشــکر می کنــم. وی اظهــار کرد: ســازمان 
حفاظت محیط زیست قیم نسل های آینده 
است و همه باید حافظ محیط زیست باشیم 

وگرنه منابع زیستیمان دوام نمی آورند.
وی افــزود: تمــام بیانات مقــام معظم 
رهبری در زمینه توســعه پایدار است و ما در 
محیط زیســت توان نداریم حتی ۵0 درصد 

فرمایشات رهبری را محقق کنیم.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
بیان کرد: این ســازمان سیاســی نیســت و 
صرفا کار تخصصی انجام می دهد زیرا مسئله 
محیط زیست موضوع جهانی، فرا مرزی و فرا 

قومیتی است.
دکتر کالنتری ادامــه داد: کــره زمین به 

شدت در حال تهدید است و تخریب محیط 
زیســت باعث مهاجرت های بزرگــی در دنیا 

شده است.
وی اعالم کرد: اشتغال زایی و رفع مشکل 
اشتغال جوانان تنها با توســعه پایدار مقدور 

است.
وی خاطرنشان کرد: رییس جمهور از من 
خواســتار بهبود فضای زیســت، حفظ منابع 
آب و احیای تاالب ها شــده اند و این توسط 
پرسنل ســازمان به تنهایی مقدور نیست و به 

مشارکت همگانی نیاز داریم.
کالنتری بیــان کرد:  ســاالنه 1۵ هزار متر 
از جنگل های زاگرس خشــک می شــود و 
وضعیت موجود محیط زیســت ما مناســب 
نیست زیرا رفتار غلط 1۵0 ساله ما را به اینجا 

رسانده است.
وی افزود: بنزین تولیدی کشور استاندارد 
یورو ۴ دارد اما مشــکل, عــدم تولید موتور 

استاندارد است.
 دکتر کالنتری گفــت: باید در ســال ۴0 
درصد منابع آب را کــه ۴0 میلیارد متر مکعب 
اســت اســتفاده کنیم اما در حال حاضر 90 

میلیارد متر مکعب استفاده می کنیم.
وی افزود: اســتان همدان باید آب مورد 
نیاز خود را داخل اســتان جســتجو کند زیرا 

جمعیت زیاد شده است و نمی توان از خارج 
استان آب منتقل کرد.

دکتر کالنتــری گفــت: در نظام کشــت 
محصوالت کشــاورزی باید تجدید نظر شود 
و منابــع آب هــای زیر زمینی همــدان توان 
مقاومت در برابر کشــت های آب بری چون 
چغندر قند و ســیب زمینی را نــدارد و اضافه 
برداشت شدیدی در دشت های همدان وجود 
دارد و اگر روند اصالح نشــود شرق استان از 

بین می رود.
وی تاکیــد کرد: بــا اصالح رونــد آبیاری 

اقتصاد کشاورزی دچار مشکل نمی شود.
دکتر کالنتــری اعالم کرد: هر فــرد روزانه 
800 گرم و کل کشــور 6۴ هزار تن زباله تولید 
می کند. وی بیــان کرد: وضعیــت مدیریت 
پسماند اســتان همدان قابل قبول نیست و 
باید ساماندهی شود.شــهرداری ها کنار جاده 
پسماند تخلیه می کنند و کنار جاده ها را زباله 

دانی کرده اند. 
وی اعالم کرد: متاســفانه به راحتی زباله 
را در کنار جاده تخلیه می کننــد در حالی که 
برای توسعه گردشگری باید استان و محیط 

پاکیزه باشد.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: خراسان جنوبی و خصوصا شهر بیرجند 

عاری از زباله اســت و تمیز ترین شهر کشور 
است. 

وی پیشــنهاد کــرد اســتاندار همــدان 
شــهرداران همدان را به بیرجند بفرستد تا در 
خصوص مدیریت پسماند کسب تجربه کنند.

وی ادامه داد: بیشــتر منابــع ژنتیکی که 
حقوق نســل های آینده اســت را نابود کرده 
ایــم و امــروز 3 میلیون قبضه اســلحه غیر 
مجاز داریم. وی بیان کــرد: مناطق حفاظت 
شده برای حفظ منابع ژنتیکی است و مردم 
برای درک حفظ محیط زیســت باید طبیعت 

را لمس کنند.
دکتر کالنتــری افزود: اگــر صرفه جویی 
نکنیم نمی توان کشــور را نجــات داد و ایران 
بعد از روسیه دومین کشور در شدت مصرف 

انرژی است.
وی بیان کرد: برای تولیــد 1 میلیارد دالر 
تولید ناخالص 8۵0 هزار تــن انرژی مصرف 
می کنیم و بعد از روســیه بیشــترین اتالف 

انرژی را داریم.
وی افزود: شاخصه های زیست محیطی 

خوب نیست و به همت همگانی نیاز داریم.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
خاطرنشــان کرد: حفظ محیط زیست بدون 

مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان

دستگاه های دولتی همدان ۸ 
میلیارد تومان به آبفا بدهکار هستند

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان گفــت: مطالبات این 
شرکت از مشترکان بیش از میلیارد تومان اســت که نزدیک به 8 میلیارد آن 
مربوط به بخش غیر خانگی است و در بین دستگاه های دولتی هم بیشترین 

بدهی متعلق به ورزش و جوانان است.
سید هادی حسینی بیدار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میانگین مصرف 
آب در کشورهای اروپایی، 100 لیتر در شبانه روز، در ایران ۲۴0 و در استان همدان 

177 لیتر است.
وی از سالمت کامل آب شــرب همدان خبر داد و افزود: اصالح و گسترش 
شبکه های آب در شهرهای کوچک و بزرگ استان در دستور کار این شرکت قرار 

داشته و در زمینه فاضالب هم وضعیت خوبی داریم.
حسینی بیدار بیان کرد: جمعیت زیرپوشــش فاضالب در کشور ۴۵ تا ۵0 
درصد است درحالی که این رقم در اســتان همدان 7۵ درصد و در مرکز استان 
9۵ درصد اســت. وی بیان کرد: فروردین امســال 1۴0 میلی متــر بارندگی در 
یک شبانه روز رخ داد، اما هیچ مشــکلی برای مردم به وجود نیامد زیرا شبکه 

جمع آوری فاضالب از وضعیت مناسبی برخوردار بود.
حســینی بیدار تأکید کرد: البته خســارت بارش های فروردین 10 میلیارد 

تومان است که قرار است از طرف وزارت نیرو پرداخت شود.
همدان در زمینه جمع آوری فاضالب شهرها ۲5 درصد از میانگین کشوری  �

باالتر است
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان همــدان از کاهش تولید آب شــرب با 
به کارگیری روش های مناســب در انتقال آب و جلوگیــری از هدر رفت آب 
خبر داد و گفت: هــزار و 6۵0 لیتر در ثانیه آب برای همدان تولید می شــود 
که نسبت به سال های گذشــته 300 لیتر کاهش داشته و ناشی از مدیریت 

مناسب و همراهی مردم بوده است.
حسینی بیدار با اشــاره به مطالبات این شــرکت از مردم و دستگاه های 
دولتی هــم اعالم کــرد: ۲۴ میلیــارد و 600 میلیون تومــان مطالبات ما از 
مشــترکان اســت که 18 میلیارد آن مربوط به آب بهاســت. وی افزود: در 
بخش خانگی 10 میلیــارد و ۵00 هزار تومان بابت آب بهــا و 6 میلیارد و 300 
میلیون تومان بابت حق انشــعاب و در غیر خانگی ۴ میلیارد و 100 میلیون 

بابت آب بها و ۲ میلیارد و ۲00 میلیون تومان بابت حق انشعاب طلب داریم.
حسینی بیدار مطرح کرد: بیشــترین مطالبه از اداره کل ورزش و جوانان 
است، اما با هدف کمک به مردم برای استفاده از استخرهای ورزشی به این 

اداره فرصت داده ایم.

گزارش
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تابستانه های شاد سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری همدان

فرهنگسازیمدیریت
صحیحزباله

به گزارش روابط عمومــی معاونت خدمات 

شــهری، در حاشــیه برگزاری پویــش »همه 

داناییم بــرای نه به کیســه های پالســتیکی« 

و با توجــه به فرهنگ ســازی در زمینه آموزش 

به شــهروندان در زمینه مدیریت صحیح زباله 

و اهمیــت ایــن موضــوع، ســازمان مدیریت 

پســماند شــهرداری همدان طی 6 برنامه برای 

محــالت مختلف جشــن هایی تحــت عنوان 

تابستانه های شــاد برگزار می نماید که اولین 

جشن پنجشنبه در پارک مردم واقع در چهارراه 

پژوهش بــا حضور اعضاي شــوراي اســالمي 

شــهر و جمعي از مديران شــهري با هنرمندي 

محمدرضــا علیمردانی هنرمند کشــور عزيزمان 

و ايجاد لحظات شــاد براي شــهروندان برگزار 

گردید.

در اين جشــن عالوه بر ارائه نکات آموزشی، 

نمایش، مســابقه و اجــرای برنامه طنــز ، بر 

افزايــش و تــداوم همــكاري متقابــل بيــن 

شــهرداري و شــهروندان نیز تأكيــد گردید تا 

شهروندان با مشــارکت در برنامه  ها بتوانند در 

بهبود کیفیت محیط زیســت شــهری، ســهم 

بیشتری داشته باشند.

طی مراســم گردان ریاست شورای اسالمی 

شــهر همدان بیــان کــرد: فرهنگ ســازی و 

آمــوزش در مــورد اهمیــت بازیافــت زباله و 

لزوم تفکیــک زبالــه از مبــدا، از برنامه های 

شهرداری است و اقدامات بســیار خوبی برای 

توجه به مســئله مهم بازیافت انجام شــده و 

اجرای عملیات تفکیک زباله در ســطح شــهر 

از سال های گذشــته آغاز گردیده که مردم هم 

استقبال خوبی داشته اند.

وی ادامه داد: ضروری اســت شــهروندان 

با هزینه هایی کــه جمع آوری پســماند برای 

مدیریت شهری به همراه دارد آشــنا شده و با 

تفکیک پســماندهای مختلــف از یکدیگر، به 

کاهش این هزینه ها کمک کنند.

معاون خدمات شــهری هم با اشاره به این 

که روزانه ۴۵0 تن زباله در شــهر همدان تولید 

می شــود اظهار کرد: قبل از توجــه به موضوع 

تفکیک پســماند باید به تغییر نــوع مصرف و 

رفتارهای روزمره در زندگی توجه شود تا بدانیم 

چگونه کمتر پســماند تولید کنیم و بعد از آن به 

دنبال فرهنگسازی در راســتای تفکیک زباله از 

مبدا باشیم.

وی افزود: امسال در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشــته جمع آوری زباله خشــک در شهر 

همدان با ۲0 تا ۲۵ درصد رشــد همــراه بوده که 

نشانه افزایش همکاری شهروندان با شهرداری و 

اهمیت به امر تفکیک زباله تر از خشک و مقوله 

بازیافت است. 

علی ضمیر اضافه نمود: شــهرداری همدان 

روزانه بیش از 1 میلیارد ریال هزینه پاکسازی، 

رفت و روب و جمع آوری زباله در شــهر می کند 

که در صورت کاهش تولید زباله بخشــی از این 

هزینــه می تواند صــرف پیشــرفت پروژه های 

عمرانی شود.

مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل  ســیبی 

پســماند نیز ضمن خوشــامدگویی گفت: یکی 

از سیاســت های ســازمان مدیریت پســماند 

فرهنگ سازی در راستای کاهش تولید زباله در 

شهر است که شــهرداری  این سیاست گذاری را 

پیگیری می کند.

محمدرضــا علیمردانی هنرمند کشــوری در 

این برنامه با تاکیــد بر اینکه همــدان یکی از 

تمیزترین شهرهای ایران اســت، از شهروندان 

درخواســت نمود تا ضمن تفکیک و جداسازی 

پســماندهای تولیدی خود در منازل و تحویل 

مواد قابل بازیافت به ایستگاههای بازیافت در 

صیانت ازمحیط زیست خود سهیم باشند.
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افتتاح مرکز آموزش هتلداری و 
گردشگری غرب کشور در همدان 

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان 
همدان گفت: بزرگترین مرکز آمــوزش هتلداری و 
گردشگری در غرب کشور در روزهای 19 و ۲0 تیرماه 

امسال افتتاح می شود.
 وهب مختاران در جمع خبرنــگاران با موضوع 
آیین گشایش آموزش هواداری و گردشگری  اظهار 
کرد: 19 و ۲0 تیرماه ســال جــاری بزرگترین مرکز 
آموزشی هتلداری و گردشگری غرب کشور به عنوان 
بی نظیرترین مرکــز هتلداری غرب کشــور افتتاح 

می شود.
وی افزود: این مرکز با زیربنای 6 هزار مترمربع 
در سه طبقه شامل بخش های کارگاه آموزشی، مرکز 
هتلداری و یــک مینی هتل بــرای کار عملی افراد 

آموزش دیده ساخته شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان 
با اشاره به اینکه ســاختار این مرکز خوب جانمایی 
شــده اســت ادامه داد: با ایجاد این مرکز آموزشی 
در تالشــیم بتوانیم بخش خصوصــی را با بهترین 

تجهیزات کارگاهی فعال کنیم.
وی با بیــان اینکه ایــن مرکز آموزشــی تعامل 
خوبی بــا ســازمان میــراث فرهنگــی دارد گفت: 
آموزش ها در این مرکز عالوه بر کیفی ســازی باید 
مورد تایید سازمان میراث فرهنگی استان به دلیل 

جایگاه صنعت گردشگری باشد.
مختاران خاطرنشــان کرد: به همــراه برگزاری 
کارگاه ها آداب تشریفات، کارگاه حل مساله، قنادی 
تخصصی، گردشــگری ســالمت، قهوه باریستایی، 
آشــپزی ملل، مدیریت بوم گردی، اخالق حرفه ای، 
مدیریت هتلداری و فن بیان در گردشگری با ارائه 

گواهی معتبر برگزار می شود.
وی اضافــه کرد: تجهیــز و ارزش پــروژه مرکز 
آموزش هتلــداری و گردشــگری غرب کشــور 30 
میلیــارد تومان پیش بینی شــده و ســعی شــده 

کیفیت در این پروژه مورد نظر باشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان 
بیان کرد: در این مرکز ســاالنه 30 هزار نفرســاعت 
در زمینه گردشــگری، ۴0 هزار نفرساعت در موضوع 
صنایع دستی و 1۵ هزار نفرساعت در بخش تغذیه 

آموزش می بینند.
وی تصریــح کــرد: آموزش ها به صــورت کامال 
کوتاه مــدت و براســاس نیاز روز بــه دلیل تفاوت 
فضای کســب و کار و گردشــگری در دنیای امروز 
انجام می شــود. مختاران افزود: در این مرکز 163 
حرفه مختلف بــه صورت تخصصــی آموزش داده 
می شــود و جامعه هدف آموزش ها بــرای فعاالن 
حوزه گردشــگری و بخش های دیگر اســت تا به 
وســیله این آموزش ها بینش ها و نگرش ها نسبت 

به گردشگری تغییر کند.
وی با بیــان اینکه ســعی شــده بــرای آیین 
گشایش این مرکز از فعاالن گردشگری استان های 
غرب کشــور در حوزه های مرتبط دعوت شود گفت: 
الزامًا مخاطبان ایــن آموزش ها افــراد متخصص 
در صنعت گردشگری نیســتند و این مرکز با طیف 

گسترده افراد مواجه با گردشگران سروکار دارد.

وستایی شهرستان  مدیر امور آب و فاضالب ر
مالیر همدان:

باورودچاههابهمدار؛تابستان
بدونبحرانیراپشتمیگذاریم

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان مالیر 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ یک از روستاهای 
شهرستان مالیر در وضعیت بحرانی قرار ندارند؛گفت: با 
بهره برداری از چاههای در دست اقدام؛ تابستان بدون 

بحرانی را پشت سرخواهیم گذاشت.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان همدان؛ محمدرضا ترکاشوند با اشاره 
به اینکه دروضعیت فعلی درهیچ یک از روســتاهای 
شهرســتان مالیــر آبرســانی ســیار نداریم،گفــت: 
خوشــبختانه هم اکنون هیــچ یک از روســتاها در 
شــرایط بحرانی نیستند وروســتاهای در مرز بحران 
را نیز مدیریت کرده ایم. وی با بیان اینکه در شــرایط 
کنونی روســتاهای کهکــدان، واشــان، دهنوآورزمان 
وهزارجریب در مرز بحران قــرار دارند،عنوان کرد: البته 
در روستاهای مذکور فقط با کمبود آب مواجه هستیم 
که با بهره برداری از چاههای در دست اقدام؛ کمبود آب 

نیزبرطرف خواهد شد .
ترکاشــوند درخصوص چاههای در دســت اقدام 
در شهرســتان مالیرنیز؛ توضیح داد: در دو روستای 
کهکدان و نمازگاه در راستای راه اندازی چاه، پیمانکار 
مربوطه انتخاب شــده و عملیاتــی اجرایی به منظور 

تجهیز چاه در حال انجام است.
وی با اذعان به اینکه چاه دوروستای زیرابیه و بابا 
رود نیز تجهیز و راه اندازی شده بیان کرد: در روستای 
حســین آباد نیز لوله های مربوط به چاه خریداری و 
قســمتی از آن به محل منتقل و پیمانــکار مربوطه 

نیزانتخاب شده است.
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان 
مالیرهمچنین عنوان کرد: در دو روستای دهنوآورزمان 
و کوســج خلیل نیز بــه منظور تجهیز چــاه پیمانکار 
انتخاب شــده ضمن اینکه تجهیز چاه روســتاهای 
واشان و قشالق انوچ نیز به منظور نتخاب پیمانکار در 

مرحله انجام مناقصه است.
وی در ادامــه در خصوص روســتای آورزمان نیز 
عنوان کرد: کار اجرایی شــبکه آبرســانی در روستای 
مذکور نیز با پیشرفت فیزیکی 1۵ درصد در حال انجام 
است و با اتمام این پروژه عملیاتی آبرسانی به سهولت 
به انجام می رسد. وی در نهایت با بیان اینکه با ورود 
چاههای مذکور به مدار و بهره برداری؛ تابستان بدون 
بحرانی را پشت سر خواهیم گذاشت؛خاطرنشان کرد:با 
بهره برداری از چاههای ذکر شده در روستاهای در مرز 

بحران نیز مشکلی نخواهیم داشت.
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معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: 
با توجه به شروع فصل تابســتان واهمیت وجود 
گل های فصلــی برای زیباســازی منظر شــهری 
و همچنین ایجاد روحیه نشــاط و شــادابی بین 
شهروندان وهمچنین مســافرین عزیز شهرداری 
اقدام به کاشــت گل های فصلی در ســطح شــهر 

نموده است.
وحید علــی ضمیــر بیــان كــرد: در گل کاری 
تابستانه بیشــتر از گل های فصلی با تنوع گونه ای 
شــامل اطلسی، شــاه پســند، جعفری، آلیسوم، 
کوکب، رعنا زیبــا و... که در مقابــل گرما مقاومت 

بیشتری دارند استفاده می شود.
وی ادامه داد: عملیات آماده ســازی و کاشــت 
این گل ها از اواخر اردیبهشت ماه در سطح بلوارها، 
میادین، پارک ها و بوســتان های سطح شهر آغاز 

شده و تا اواسط تیر ماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینكه همواره باید مشكل كم آبی 
و خشكسالی را مدنظر داشت، تصریح كرد: همواره 
تأكید ما استفاده از گیاهان با نیاز آبی كم است تا 
عالوه بر بهره مندی از زیبایی و اثرات مثبت گلها و 

گیاهان در مصرف آب نیز صرفه جویی شود. 
معاون خدمات شــهری اظهار داشت: برای زیبا 
ســازی بهتر سطوح فضای ســبز، همزمان کاشت 
نهال و درختچه، نظافت سرشاخه ها و جمع آوری 
کلیه ضایعات گیاهی از ســطح فضای سبز نیز در 
حال انجام است تا زیبایی بیشتری در سطح شهر 

ایجاد گردد.

وی در راستای آماده سازی سطح شهر برای 
استقبال در خور شــان از مهمانان وگردشگران و 
همچنین شــهروندان افزود: بازســازی و تعمیر 
نظافــت  پارک هــا،  بهداشــتی  ســرویس های 
نمازخانه ها، تعمیر شــیرآالت و هرس درختان، 
پاکســازی پارک ها و... از نکات حائز اهمیت در 
آمادگی برای اســتقبال از مســافران تابستانی 

می باشد.
وی با اشــاره به نقــش شــهروندان در حفظ و 
نگهداری فضای ســبز گفت: یکی از مسائل عمده 
فضای ســبز که در شــرایط اقلیمی موجود نیاز به 
صــرف هزینــه و مراقبت مســتمر دارد، مســئله 
نگهداری و توســعه فضای سبز اســت که نیازمند 

فرهنگ سازی و تعامل شهروندان است.
علی ضمیــر بیان اینكــه اســتفاده از گل های 
رنگارنگ و زیبا طراوت خاصی به ســیمای شــهر 
می بخشــد به شــهروندان توصیه نمود در حفظ و 
نگهــداری از این گل ها بــا شــهرداری همكاری و 

تعامل الزم را داشته باشند.

نگهــداری و نظافت شــهر با تــالش ۸00 نفر از  �
پاکبانان

معــاون خدمات شــهری شــهرداری همدان 
گفــت: حــدود 800 نفــر از پاکبانــان زحمتکش 
شــهرداری همدان وظیفه نظافــت مناطق ۴ گانه 

شهر را برعهده دارند.
علــی ضمیــر اظهارکــرد: یکــی از مهمتریــن 

ویژگی های شــهر همدان تمیــزی و پاکیزگی این 
شــهر اســت و البته این امر اتفاقی نیســت چرا 
که حاصــل تالش شــبانه روزی تعــداد زیادی از 
نیروهای انســانی و صرف هزینه های قابل توجه 

است.
وحیــد علی ضمیر اظهــار کرد: جهــت نظافت، 
رفت و روب معابر و حمل زبالــه در مناطق ۴ گانه 
شــهرداری همدان به صورت ماهیانــه نزدیک به 
30 میلیارد ریال هزینه می شــود که مــی طلبد با 
رعایت مدیریت پسماند از سوی شهروندان، شاهد 

کاهش این هزینه در سطح شهر همدان باشیم.
وی بیــان کــرد: روزانــه بیــش از 11 میلیون 
مترمربع از معابر و گذرگاه های شهر همدان نظافت 
می شود و این حجم از نظافت کار ساده ای نیست 
و با وجود این که کار جمــع آوری زباله در همدان 
نهایتًا تا ســاعت 7 صبح در تمام ســطح شهر به 
اتمام می رسد، گشــت های فوریتی ما از ساعت 
11 کار جمع آوری زباله های ریخته شــده در سطح 

معابر به ویژه در بازار را مجددًا انجام می دهند.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری ضمن 
درخواســت از شــهروندان برای قــرار دادن زباله 
هایشان در ساعات اولیه شب، عنوان کرد: مطمئنًا 
اگر کســبه بازار کار نظافت واحد تجاری خود را در 
ساعات پایانی شــب انجام دهند، بخش اعظمی 
از مشــکالت به وجود آمده نظیر آلودگی و سیما و 

منظر شهر حل خواهد شد. 
وی آگاه ســازی و فرهنگ ســازی در زمینــه 

کاهــش و تفکیک پســماند را امری بســیار مهم 
خواند و گفت: تاکنــون اقدامات خوبــی در زمینه 
پسماند از مبدأ انجام شده است، ازجمله در زمینه  
ی کاهش تولید پســماند به آمــوزش بیش از ۵0 

هزار دانش آموز و کودک می توان اشاره نمود.
معاون خدمات شــهری بــا اشــاره به نقش 
مردم در حوزه مدیریت شــهری تاکید نمود: الزم 
اســت با برنامه ریزی دقیق و جامــع و با کمک 
شــهروندان و فعاالن محیط زیست، هزینه های 
نظافت شــهر را کاهش دهیم و می تــوان منابع 
مالی موجود را در پروژه های شــهری و خدماتی 

به شهروندان اجرا کرد.

گزارش

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی همدان 

برخورداری 77درصد از جمعیت روستایی استان از شبکه آبرسانی 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
همــدان گفت: یک هزار و 71 روســتای اســتان 
شامل 77 درصد از جمعیت روســتایی از شبکه 
آبرسانی بهره مندند که بر اســاس برنامه ششم 

توسعه باید به 8۴ درصد افزایش یابد.
سید مصطفی هاشــمی در نشست خبری با 
خبرنــگاران افزود: 36 درصد از جمعیت اســتان 
همدان در روستاها زندگی می کنند که 98 درصد از 
آب مورد نیاز آنها از آب های زیر زمینی، چشمه ها و 

قنات ها تأمین می شود.
وی اظهــار داشــت: پنــج شهرســتان رزن، 
کبودراهنگ، بهار، فامنیــن و درگزین بیش از ۵۴ 
درصد جمعیت روســتایی را دارند که بیشتر این 

مناطق آبرسانی شده اند.
هاشمی با اشاره به آغاز هفته صرفه جویی در 
مصرف آب از یکم تیرماه عنوان کــرد: با توجه به 
بارندگی های خوب امســال، برخی تصور می کنند 
بحران آب در اســتان حل شده اســت اما مردم 

بدانند نعمت آب را باید غنیمت شمرد.
وی ادامــه داد: در پــی بارش های ســال آبی 
جاری، ذخیره ســازی های خوبی انجام شــده 
اما هنوز برخی از چاه ها با عمــق ۲۵0 متر تغذیه 

نشده اند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
همدان با اشــاره به اینکه گرمای چنــد روز اخیر 
مصرف آب را افزایــش داده اســت، تاکید کرد: 
مصرف بی رویه در بخش غیر آشامیدنی در فصل 
تابســتان افزایش می یابد و در زمینه های آبیاری 
باغچه، شست و شوی ظرف، کوچه و خیابان، آب 

زیادی هدر می رود.
وی با تاکید بــر اینکه مصــرف بهینه و صرفه 
جویی هیچگاه نباید فراموش شود، اضافه کرد: در 
شهریور سال گذشته مصرف بی رویه آب، موجب 

شد 19 روستا با تانکر آبرسانی شوند.
ظرفیت آب روستایی 38 میلیون متر مکعب 

است
هاشــمی افــزود: کل ظرفیت آب روســتایی 
استان 38 میلیون متر مکعب در سال است، که 
از طریق 880 حلقه چاه، ۲۲9 دهنه چشــمه و 6۲ 

رشته قنات تأمین می شود.
وی اظهار داشــت: چهار هــزار و ۵00 کیلومتر 
شبکه توزیع و ۲ هزار و 1۵0 کیلومتر خطوط انتقال، 

آب روستاهای استان را تأمین می کنند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
همدان ادامــه داد: 1۲1 هزار متــر مکعب مخزن 
ذخیره آب در ســطح اســتان داریم که مشــکل 

تأمین آب روستایی را برطرف می کند.
وی با اشاره به وجود ۴6 ایستگاه پمپاژ آب با 
ظرفیت ۲8 هزار متر مکعب در اســتان، بیان کرد: 
با بهره بــرداری از 19 مجتمع آبرســانی 177 هزار 
تن از جمعیت روستایی استان از شبکه آبرسانی 

روستایی بهره مند می شوند.
هاشمی عنوان کرد: سال گذشته ۲0۵ میلیارد 
ریال اعتبار اســتانی و ۲70 میلیارد ریال از ردیف 
اعتبارات ملی بــرای اجرای طرح های آبرســانی 

روستایی جذب شد.
وی با اشــاره به اینکه ســال گذشته ۴0 حلقه 
چاه در اســتان حفر شــد که طول آنها نزدیک به 
سه هزار متر می رسد، ادامه داد: با بهره برداری از 
این چاه ها، 3۴0 لیتر بر ثانیه به ظرفیت آبرسانی 

روستایی استان اضافه شد.

تلفن ۱5۲۳ آماده پاسخگویی به حوادث آب  �
روستایی

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی 

همدان با اشاره به اینکه سال گذشته هشت هزار 
و 368 مورد حوادث آبی برطرف شد، گفت: شماره 
تلفن 1۵۲3 بدون کد شــهری آماده اطالع رسانی 
در خصوص حوادث آبرســانی روستایی را اندازی 
شده است که در آن 1۲ ساعت اپراتور و 1۲ ساعت 

سامانه پیامگیر به مردم خدمت رسانی می کنند.
وی با اشــاره بــه اینکــه تــالش داریم آب 
بهداشتی، با کیفیت خوب و کمیت عالی در اختیار 
مردم قرار گیرد، اضافه کرد: هشت باب آزمایشگاه 
سنجش کیفیت آب تجهیز شده است و کیفیت 

آب را کنترل می کنند.
هاشمی اظهار داشت: 9 دستگاه آب شیرین 
کن نیز به منظور گندزدایی آب استفاده می شود 
و آب آشامیدنی چند روســتای استان را تأمین 
می کند. وی با اشــاره به اینکــه در 96.7 درصد از 
موارد آزمایشی، بهداشت سالمت آب تأیید شده 
است، افزود: سال گذشته ۴0 تن کلر و نمک برای 

گند زدایی آب روستایی مصرف شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
همدان گفت: تیم هایی به منظور شناسایی انشعابات 
غیر مجاز تشکیل شده که پارسال یک هزار و ۴۴3 

مورد انشعاب غیر مجاز را شناسایی کردند.

قبض آب روستایی حذف شد �
وی با اشاره به اینکه قیمت آب بهای روستایی 
نصف آب شهری است، عنوان کرد: در حال حاضر 

قرائت، چــاپ و پرداخت قبــض همزمان صورت 
می گیرد که باعث شد ســال گذشته کل بهای آب 
مصرفی روســتاها دریافت و برخی از بدهی های 

مشترکان نیز وصول شود.
هاشمی تاکید کرد: سال گذشته با راه اندازی 
این سامانه و حذف صدور قبض کاغذی، در چاپ 

900 هزار برگ کاغذ صرفه جویی شد.
وی با بیان اینکــه اماکن مذهبــی، فرهنگی 
و مدارس روســتایی از پرداخــت آب بها معاف 
هستند، افزود: ســال گذشــته ۲7 میلیون متر 

مکعب آب روستایی در استان به فروش رفت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
همدان گفت: 1۵3 هزار مشــترک روســتایی از 
نعمت آب بهــره می برند و در حــال حاضر هیچ 
روســتایی در اســتان همدا بــا تانکر آبرســانی 

نمی شود.
وی افــزود: در ســال جاری بــه ۴۲0 میلیارد 
ریال برای تأمین و نگهداری تأسیسات آبرسانی 

روستایی اعتبار نیاز داریم.
هاشمی گفت: استاندار مقدار ارسنیک موجود 
در آب ۵0 پی. پی. بی اســت که این مقدار در آب 

روستایی استان به 10پی. پی. بی رسیده است.
وی با بیــان اینکه مشــترکان روســتایی 60 
میلیــارد ریال بــه آبفــار بدهکارند، عنــوان کرد: 
۲.۵ درصد از جمعیت روســتایی استان از شبکه 

فاضالب بهره مندند.

همزمان با آغاز فصل گردشگری همدان 

زیباسازی منظر شهری با گلکاری تابستانه 
در دستور کار قرار گرفت



آغاز فعالیت رسمی مرکز 137 شهرداری همدان
ســامانه جامع مدیریت شــهری 137 شهرداری 
همدان با حضور مسؤوالن اســتانی و شهری به طور 

رسمی آغاز به کار کرد.
آئین افتتاح ســامانه جامع مدیریت شهری 137 
شهرداری همدان با حضور مســؤوالن استانی، آیت ا... 
حبیب هللا شعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان، 
محمود رضا عراقی معاون امور عمرانی استاندار، سردار 
فرجی جانشــین فرمانده ســپاه انصارالحسین )ع(، 
اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار همدان و سایر 
مسؤوالن اســتانی و شهرستانی با شــعار »شهروند 

مشارکت جو، شهرداری پاسخ گو« برگزار شد.
معاوم عمرانی اســتاندار همدان راه انــدازی مرکز 
پاسخ گویی 137 احساس را یکی از برنامه های مهم 
در جلب رضایت و عدالت در شهر دانست و گفت: این 
سامانه باعث می شود عدالت اجتماعی به وجود بیاید 
و احســاس رضایت و عدالت را ایجاد می کند و بسیار 
ارزشمند است و در راستای اقتصاد مقاومتی است؛ چرا 

که در هزینه ها صرفه جویی می شود.
محمود رضا عراقی افزود: با راه اندازی این سامانه، 
نظارت مســتمر مردم بــر عملکرد مســؤوالن محقق 
می شود که یکی از اصول نظام جمهوری اسالمی است.

 
باسامانه 137همه شــهروندان یکسان از خدمات  �

بهره مند می شوند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
همدان نیز در آیین افتتاح این طرح تصریح کرد: امروز 
همه ما باید لباس خدمت بر تن کنیم و در کنار یکدیگر 

به مردم کمک کنیم.
امروز رعایت مســاوات و اجرای عدالت اجتماعی 
باید ســر لوحه کار مســئوالن قرار گیــرد و باید همه 
خدماتی که در مناطق باالی شهر اجرایی می شود همان 

خدمات نیز در مناطق پایین شهر هم انجام شود.
حجت االســالم فاضلیان بیان کرد: برای راه اندازی 
این ســامانه زحماتی کشــیده شده اســت که همه 
شهروندان یکسان از خدمات بهره مند شوند و عدالت 

برقرار شود.

سامانه 137یکی از جورچین های شهر الکترونیک و  �
هوشمند است

نایب رئیس شورای اسالمی شــهر همدان هم در 
این مراسم، با اشاره به اینکه شهروندان نمونه همدان 
به مدیریت شــهری کمــک می کنند، گفــت: پس از 
گذشــت 15 ماه از راه اندازی آزمایشی ســامانه 137، 

امروز آغاز رسمی فعالیت این سامانه است.
حمید بادامی نجات اظهار کرد: زحمات بســیاری 
در مدیریت شــهری در 15 ماه گذشــته انجام شد تا 
ســامانه ای در تراز کالن شــهر همدان داشته باشیم و 

رضایت مندی شهروندان را افزایش دهیم.

از  یکــی  ســامانه  ایــن  تصریــح کــرد:  وی 
جورچین های شــهر الکترونیک و هوشمند است که 
البته برای دستیابی به شــهر هوشمند نیاز به تأمین 

زیر ساخت ها است.
بادامی نجات به تهیه پلت فرم شهر هوشمند توسط 
مدیریت شهری اشــاره و بیان کرد: بنا داریم همدان را 
به عنوان آزمونه شهر هوشــمند معرفی کنیم و یکی از 
اهداف ما تکمیل پروژه ها و دیگر زیرساخت های شهر 

هوشمند است.
وی با بیان این مطلب که سامانه 137 کمک کرده 
اســت تا ارتباط نزدیک تری با مردم داشته باشیم و 
فعالیت های مدیریت شهری را به اطالع مردم برسانیم، 
عنوان کرد: اولین حسن این سامانه برون سپاری امور 

به تک تک شهروندان است.
بادامی نجات تصریح کرد: شهروندان ایرادات را بهتر 

می بیینند و به ما می گویند تا کارها بهتر انجام شود.
نایب رئیس شورای اسالمی شــهر همدان با بیان 
اینکه امروزه شــهرها در حال گســترش هستند و در 
شــهر 600 هزار نفری مانند همدان امکان جواب گویی 
حضوری به شهروندان نیست، گفت: این سامانه تک 
تک نظرات و پیشــنهادات را از طریق فناوری به گوش 
مدیریت شهری می رساند، زمانی که در داده ها ضعف 
داشته باشیم، در اولویت بندی دچار مشکل می شویم 
و زمانی که اولویت را درست تشــخیص ندهیم دچار 

مشکل می شویم و بهترین راه کسب اطالعات، دریافت 
آن از خود مردم است و بهترین روش فناوری است.

بادامی نجات عنــوان کرد: هدف ما این اســت که 
خدمت را نزد مردم بیاوریم و این سامانه روزنه امیدی 

بود که شهر الکترونیک و هوشمند را پایدار کنیم.
وی تصریح کرد: شــهرداری بیش از هزار خدمت 
به مردم ارائه می دهــد و هدف ما این اســت که این 

خدمات به سریع ترین روش باشد.
نایب رئیس شورای اسالمی شــهر همدان با بیان 
اینکه در حــوزه فنــاوری کارهای زیادی انجام شــده 
است، عنوان کرد: اگرچه ممکن است این اقدامات به 
چشم نیاید اما زمانی که زیر ساخت های فناوری مانند 
سرور ها تکمیل می شــود و نتایج را می بینیم، رضایت 

مندی ایجاد می شود.
بادامــی نجات اظهار کــرد: در حوزه ســامانه 137 
زحمات بسیاری کشیده شــد و این بستر آماده شده 
است و فضایی آماده شده که شــهروندان با کمترین 
زمان با مدیریت شــهری ارتبــاط بگیرنــد و داده ها 
تبدیل به یک سری جدول ها می شود تا اولویت ها در 
شهرداری و شورای اسالمی شهر همدان اصالح شود و 
هر چه مشارکت شهروندان بیشتر شود به طور قطع در 

خدمات دهی تأثیر گذار است.
بادامی نجات تصریح کرد: 15 ماه زحمات مدیریت 
شهری به ثمر نشســته اســت و با افتتاح این پروژه 

این امید می رود که سایر پروژه های فناوری مدیریت 
شهری نیز افتتاح شود.

وی ابــراز کــرد: اعتقــاد ما در شــورا این اســت 
کــه پروژه های فنــاوری در همدان رشــد کنــد و زیر 
ساخت های آن را هم آماده کرده ایم و تالش می کنیم 
همدان تبدیل به قطب فناوری کشور شود و به سمت 

الکترونیک سازی پیش برود.

شهردار همدان: 137، سامانه پاسخ گوی مدیریت  �
شهری به شهروندان است

شهردار همدان هم در این مراســم، اظهار کرد: اگر 
می خواهیم شهر خوب و در خور همدان داشته باشیم 
باید خود را در بوته نقد قرار دهیم کــه این کار را انجام 
دادیم و از طرف دیگــر ارتباط با مردم را بــاال ببریم و 
هرچه که توان مدیریتی باال داشته باشیم باز هم  باید 

به سامانه های روز دسترسی داشته باشیم.
عباس صوفی بیان کرد: ســامانه 137 اهمیت این 
موضوع را نشان داد به طوری که در زمان سیل سه هزار 

تماس با آن صورت گرفت.
وی تصریح کرد: سامانه 137 با یک بستر خوب و 
کار کارشناسی راه اندازی شد و 250 جلسه تخصصی در 
حوزه فعالیت های آن برگزار شد که این سامانه پس از 

15 ماه به بلوغ خود رسیده است.
صوفی با اشــاره به اینکه این ســامانه پاسخ گوی 
مدیریت شهری به شهروندان اســت، ابراز کرد: برخی 
درخواست های مردم اورژانسی است که باید ظرف 24 
ساعت پاسخ داده شــود، از همین رو این جای خالی 
حس می شد، که شهروندان برای این خدمات فوریتی 

تماس بگیرند.

شهردار همدان عنوان کرد: ســامانه 137 راه اندازی 
شد و این اتفاق خوب افتاد تا پاسخ گوی مردم باشیم 

و رضایت مندی مردم را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه قصد داریم، روز به روز نرم افزار را 
به کیفیت الزم برسانیم، عنوان کرد: 12 هزار درخواست 
طی این 15 ماه ثبت، ارجاع و پیگیری و ثبت بازخورد 
شــده اســت، 89 هزار تماس ورودی و خروجی ثبت 
شده است و بیشتر از 44 هزار تماس ورودی داشتیم.

شــهردار همدان تصریح کــرد: این پــروژه در کنار 
اقدامات عمرانی همچون ســاخت 17 پارک، پیاده رو 
سازی، تسریع در ساخت پل سردار همدانی و عملیات 
اجرایی پل غدیــر، مخزن، انتقال آب های ســطحی، 
پارکینگ آقا جانی بیگ و کبابیان و مجموعه فرهنگی 
کبابیان و 400 ریــز پروژه، آغاز عملیــات 100 هکتاری 
فخرآباد، آرام ســازی بلوار ارم که تا چند روز دیگر یک 

خط آن تمام می شود، اجرا شده است.
صوفی تصریح کرد: ما وظیفه داریم به مردم در کنار 
دســتگاه های اجرایی خدمت کنیم و از دستگاه های 
اجرایی مانند شــرکت آب و برق و گاز، اصناف و سپاه 

و... که در کنار ما هستند تشکر می کنم.
وی با بیان اینکه شورای اجتماعی محالت در چهار 
محله آغاز شــده است که کار مردم توســط مردم ارائه 
می شــود، عنوان کرد: 8 نرم افزار در جهت ساماندهی 
فناورانه شــهرداری خریداری شده اســت و نرم افزار 
جامع شــهرداری همدان نیز در دســت اجراســت و 
شــهروندان با یک کد می توانند وارد نرم افزار شوند و 
کار خود را انجام دهند. وی تأکید کرد: کســی در این 
نرم افزار دسترسی به پرونده افراد ندارد و در راستای 

سالمت اداری تأثیر گذار است.

سخن رهبری صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیدمصطفی موسوی 
زیر نظر شورای سردبیری 

مدیر اجرایی: مرضیه کوالنی
تلفن تماس: ۰۹۹۰۸۱۲۶۰۹۹
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خدایــی کــه داننــده رازهاســت
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ماهنامه فرهنگی - ورزشی
KHAMENEI.IR پایگاه اطالع رسانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن  سینا: 

کنترل فشار خون شرکت 50 درصد از جمعیت استان در طرح ملی 
3۸۰ میلیارد برای تکمیل مرکز جامع سرطان نیاز است

دکتر رشــید حیــدری مقــدم در جمع خبرنــگاران 
با موضوع طرح ملی کنترل فشــار خون، بــا بیان اینکه 
وزارت بهداشــت باتوجه به ماهیت، اقدامات گســترده و 
پیچیده ای دارد، اظهــار کرد: 15 هزار نیــرو در مجموعه 
علوم پزشکی مشغول به کار هستند و به دلیل پیچیدگی 
و گســتردگی کار یک فرد یا مجموعه نمی تواند آن را به 

تنهایی اداره کند.
حیدری مقدم بااشــاره بــه طرح سراســری کنترل 
فشــارخون در کشــور، عنــوان کــرد: این طــرح از 27 
اردیبهشت آغاز شده و تا 15 تیرماه ادامه دارد که در این 
طرح مقرر شد تا زیرســاخت های کنترل فشارخون 40 
هزار نفر را در همدان مشخص کنیم و کلیه افراد باالی 30 
ســال، کلیه مادران باردار و بیماران مزمن کلیوی را تحت 
کنترل فشــارخون قرار داده و 50 درصــد این جمعیت را 

پوشش دهیم.

۸۵۰ هزار نفر جامعه هدف طرح کنترل فشارخون �
وی افزود: جمعیت استان همدان به غیر از شهرستان 
اســدآباد یک میلیون و 612 هزار نفر اســت که 850 هزار 
نفر در این ســه رده هســتند که 320 هزار نفر روستایی و 
530 هزار نفر شــهری هســتند و نگرانی ما مردم شهری 
است چرا که روستائیان توســط بهورزان مورد بررسی قرار 

می گیرند.
حیدری مقدم با بیان اینکه شهرســتان های همدان، 
مالیر و نهاوند، دغدغه ما در علوم پزشــکی بوده که اکنون 
از مرز 50 درصد ظرفیت ابالغی عبور کرده ایم، گفت: طبق 
آخرین وضعیــت از نظر درصــد 73 مــردم فامنین، 67 
درصد مردم رزن، 65 درصد مــردم کبودراهنگ، 61 درصد 
مردم تویســرکان، 60.5 درصد مردم بهــار، 56.3 مردم 
مالیر، 47 درصد مردم نهاوند و 41 درصد مردم همدان در 

این طرح شرکت کرده اند.
وی عنوان کرد: مشــکل ما در شــهرها و مناطق مرفه 
نشین است وگرنه در سایر مناطق روستایی همه به طرح 
کنترل فشــارخون روی آورده و 575 خانه بهداشــت در 

سطح استان این وضعیت را کنترل کرده اند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا خاطرنشان 
کرد: میانگین مصرف نمک در کشــور 12 گرم در روز است 
که با کاهش 3 گرمی مشــکالت بســیاری از افراد دارای 

فشارخون را رفع خواهیم کرد.
430 هزار نفر در طرح کنترل فشارخون شرکت کردند

وی اضافــه کرد: تا کنــون430 هزار نفــر در طرح ملی 
فشــارخون شــرکت کردند که تا دیروز از مــرز 51 درصد 

ظرفیت ابالغی عبور کردیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ یک کار چکشی نیست و نیاز 
به کار دارد، تصریح کرد: رســانه ها باید به ما کمک کنند تا 

دغدغه های سالمت را در جامعه کاهش دهیم.

رسانه ها شرایط امید را در جامعه فراهم کنند �
حیدری مقــدم خطاب به اصحاب رســانه هــا، بیان 
کرد: شرایط کشور در جامعه بســیار پیچیده است و افراد 
درصدد افزایش امید در جامعه هســتند و رسانه ها باید 

شرایط امید را در جامعه فراهم کنند.
وی بااشــاره به افزایش بهداشــت و خدمات درمانی 
در جامعه، تأکید کرد: در 18 ســال گذشته یک مورد فلج 
اطفال در جامعــه وجود نداشــته که این نشــان دهنده 

اهمیت و توجه به بهداشت و سالمت در جامعه است.
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا درباره 
طرح تحول نظام سالمت نیز بیان کرد: استان همدان در 
تحول نظام ســالمت رتبه قابل توجهی در کشــور به خود 
اختصاص داده و به جــرأت می توان گفــت که در غرب 

کشور رتبه اول است.
وی در ادامه ســاخت مرکز جامع ســرطان را یکی از 
توفیقات و افتخارات اســتان همدان اعــالم و تأکید کرد: 
خانواده مرحوم فرشــچیان کمک بزرگی به مردم همدان 
کردند و همه مردم مدیــون این خانواده هســتند با این 
وجود 380 میلیــارد تومان برای تأمیــن فضای فیزیکی 

مرکز جامع ســرطان نیاز اســت که نیاز بــه ورود خیرین 
احساس می شود.

کم فروشی در علوم پزشکی ممنوع �
این مقام مســئول با بیــان اینکــه در مجموعه علوم 
پزشــکی کوچکترین کم فروشــی نخواهیم کــرد، ادامه 
داد: یکــی از مهمترین دغدغــه های بهداشــت در نظام 
تحول سالمت بهداشت اســت و تالش داریم که ورودی 

بیمارستان ها را کاهش دهیم.

با عوام فریبی مبارزه خواهم کرد �
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر رواج طب سنتی در 
استان نیز گفت: با طب سنتی موافق هستیم و دانشکده 
طب سنتی را ایجاد خواهیم کرد اما هرچه با عوام فریبی 

همراه باشد مبارزه می کنیم.
در ادامه این جلسه، طاهری، اســتادیار دانشگاه علوم 
پزشــکی به عنوان روابــط عمومی جدید دانشــگاه علوم 
پزشکی ابن ســینا انتخاب و از خدمات شاهرخی تجلیل 

به عمل آمد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا گفت: 380 
میلیارد تومان برای تأمیــن فضای فیزیکی مرکز جامع 
ســرطان نیاز اســت که نیاز به ورود خیرین احساس 

می شود.

 مدیر کل کانــون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجانان استان همدان با بیان اینکه »خوب زندگی 
کردن تمرین می خواهد« شعار امسال برنامه های 
تابستانی مراکز کانون پرورش فکری استان است 
افزود: امسال هم با فعالیت های متنوع فرهنگی، 
هنری، ادبی، علمی و دینی اوقاتی شــاد همراه با 

ایجاد خالقیت و نوآوری در کودکان فراهم کنیم.
 محمد جوادی افزود: امسال 28 مرکز فرهنگی 
ثابت ویــژه مخاطبان شــهری، 9 کتابخانه ســیار 
روســتایی ویژه مخاطبان روســتایی و عشــایری 
سراسر استان، یک کتابخانه سیار شهری در همدان 
ویژه مخاطبان حاشــیه شــهر و 3 کتابخانه پستی 
برای ارسال کتاب به مخاطبان روستایی و همچنین 
2 مرکــز فرهنگی هنــری در همــدان و مالیر برای 
کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه )کم بینا و نابینا، 
کم شنوا و ناشــنوا و کم توان جســمی حرکتی( با 
حضور مربیان متخصص و مجرب در حال خدمت 

رسانی به کودکان و نوجوانان می باشند.
وی تصریح کــرد : این خدمــات در قالب 380 
عنوان برنامه شــامل 28 عنوان کارگاه آموزشــی از 
قبیل: نقاشی، ســفالگری، طنز نویسی، پویانمایی، 
ســرود، نقالــی و شــاهنامه خوانی، موســیقی، 
روباتیک، چرتکه، خوشنویسی کاردستی، 24 عنوان 
فعالیت عــام فرهنگی از قبیل پویــش فصل گرم 
کتاب، قصه گویی، کتابخوانــی، تحقیق و پژوهش 
و 28 عنوان برنامه محــوری فرهنگی بین المللی، 
ملی و استانی از قبیل جشنواره قصه گویی، توسعه 
کتابخوانــی، مهرواره بــازی های بومــی و محلی، 
برگزاری کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی ویژه 

کودکان و نوجوانــان و والدین اعضا، 17 
عنوان برنامه محوری هنری بین المللی، 
ملی و استانی از قبیل: جشنواره نمایش 
عروسکی، ســومین مهرواره پویانمایی، 
جشنواره سرود، 9 عنوان برنامه محوری 
ملی و اســتانی ادبی از قبیل دو پنجره، 
نقد و بررســی کتــاب، 8 عنــوان برنامه 
محوری در حوزه آموزش و پژوهش، 23 
عنوان برنامه مناســبتی استانی از قبیل 
بهشتیان کوچک، هفته امامت و والیت، 
هفته کرامت، 240 عنوان برنامه محوری 
و مناسبتی شهرستانی، اردو، کانون زبان 

ایران و سینما کانون برگزار می گردد.
وی افزایش شــرکت کننــدگان در برنامه های 
اوقات فراغات تابستان 97 نســبت به سال 96 را 
نشــان از اســتقبال کودکان و نوجوانان دانست و 
گفت: پیش بینی مــا 5 در صد افزایش شــرکت 

کنندگان بود که 10 درصد محقق گردد.
 جوادی افزود:  کارگاه های آموزشــی تابستانی 
کانون امسال از تاریخ 25 خرداد ماه آغاز و تا تاریخ 
مهر ماه در قالب 22 جلســه آموزشی ادامه خواهد 
داشــت. وی تصریح کرد: الزم به توضیح است که 
فعالیت های اوقات فراغت کانون در سطح استان 
در تمامی طول سال و بدون وقفه و تعطیلی در حال 
اجرا می باشد. وی همچنین همکاری با موسسات 
خیریه نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست 
و بد سرپرســت، کمیته امداد امــام خمینی)ره(، 
ســازمان های مردم نهادنیــز از اهــم فعالیتهای 

تابستان سال جاری کانون می باشد.

گزارش
ورش فکری کودکان و نوجوانان همدان مدیر کل کانون پر

اجرای 3۸۰ عنوان برنامه در تابستان 9۸

 شرکت کنندگان در 
برنامه های اوقات 

فراغات تابستان 97 
نسبت به سال 96 
را نشان از استقبال 

کودکان و نوجوانان 
دانست و گفت: 

پیش بینی ما 5 در 
صد افزایش شرکت 

کنندگان بود که 10 
درصد محقق گردد.
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