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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان  های داخلی گزارش

:معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان:مدیر امور شعب بانک کشاورزی همدان : مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر

ارائه 550 میلیارد ریال تسهیالت
 به صنایع تبدیلی

پرداخت بیش از 110 میلیارد ریال 
تسهیالت به مددجویان کار

توسعه گردشگری علیصدر  با امضای 
تفاهم نامه با نهاد های مختلف

رئیس دادگستری استان همدان:

کلنگ زنی مدرسه مشارکتی 
 بانک کشاورزی 

در روستای شمس آباد
و  مــدارس  نوســازی  مدیــرکل  مــرادی؛  حســین  محمــد  حضــور  بــا 
حیدرنژادیــان؛ مدیــر بانک کشــاورزی همــدان ومحمــد بــاب الحوائجی 
مدیر ناحیه دو،کلنگ زنی احداث مدرسه مشــارکتی با بانک کشاورزی در روستای 

شمس آباد همدان به زمین زده شد.

ح تحولی مشارکت  های مردمی آجر به آجر صورت گرفت؛ در اجرای طر

جوانگرایی در دستور کار 
دستگاه قضایی است
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

120 میلیارد تومان
 از مشترکان طلب داریم
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا :

افزایش ابتال به کرونا، نتیجه بی توجهی 
به نکات بهداشتی
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یــک کارت ملــی بــه نــام مصطفــی فالحــی نــام پــدر محمــد بــه کــد ملــی 
64۷99۸5311 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد از 

یابنــده درخواســت می شــود کــه در صــورت پیــدا کــردن بــه اولیــن کــد 
پســتی بیانــدازد و یــا بــا شــماره ۰۹۱۸۸۱۴۲۴۶۰ تمــاس حاصــل نمایــد.

استان  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
 ۱۸۵ و  میلیارد   ۱۱ جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  همدان 
بانکی، منابع  از منابع داخلی،  تومان تسهیالت  میلیون 
اشتغال روستایی و تفاهم نامه به مددجویان جویای کار و 

مستعد پرداخت شده است. 

این که  بیان  با  عابدی  شهرام  جام جم،  گزارش  به 
توانمندسازی  استعداد ها و  امدادرسانی از اهداف این 
زمینه  کردن  فراهم  با  امداد  کمیته  افزود:  است،  نهاد 
خودکفایی افراد مستعد اشتغال تحت حمایت با اهداء 
)خوداشتغالی(،  خودکفایی  طرح  های  در  الزم  تسهیالت 

مشاغل خانگی )توان افزایی( و کارانگیزی نقش مهمی در 
آنان ایفا می کند. وی با اشاره به این که در  توانمندسازی 
سه ماهه اول امسال ۳۱۴ مورد اشتغال ایجادشده است، 
گفت: درمجموع در این زمینه ۱۱ میلیارد و ۱۸۵ میلیون 
تومان تسهیالت پرداخت شده است. وی بابیان این که 

۶۴ مورد از تسهیالت پرداختی از منابع داخلی  بوده است، 
ادامه داد: هفت میلیارد و ۶۱۳ میلیون تومان در قالب ۱۶۲ 
ارائه شده است. وی  بانکی  از منابع  نیز  مورد تسهیالت 
افزود: ۲۳ مورد نیز تسهیالت پرداختی با مبلغ ۸۹۰ میلیون 

تومان از محل تفاهم نامه بوده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان:

یال تسهیالت به مددجویان کار پرداخت بیش از 110 میلیارد ر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا :

کرونا، نتیجه  ابتال به  افزایش 
بی توجهی به نکات بهداشتی

پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
ابن سینای همدان اعالم کرد: در شبانه روز  اخیر 
در  کروناویروس  به  مشکوک  بیمار   ۶۵
بیمارستان های استان همدان بستری شده  ند.
ابراهیم جلیلی  در گفتگو با جام جم اظهار کرد: 
با توجه  یا  بالینی و  افراد به دلیل عالئم  این 
به  ابتال  مشکوک  سی.تی.اسکن،  نتیجه  به 
کروناویروس بستری شدند که ۹ بیمار از آنان 
به دلیل حاد بودن عالیم  در بخش آی سی یو 
پذیرش شدند.معاون درمان دانشگاه علوم 
کامل  آمادگی  از  همدان  ابن سینای  پزشکی 
پذیرش  برای  استان  بیمارستان  های  همه 
این بیماری  به  یا مبتال  بیمارستان مشکوک 
خبر داد و تاکید کرد: مرکز اصلی پذیرش بیماران 
کرونایی بیمارستان سینا است اما با توجه به 
بیمارستان ها  همه  مبتالیان  تعداد  افزایش 
خدمات  ارایه  و   بیماران  این  پذیرش  آماده 
درمانی به آنان هستند. جلیلی ادامه داد: ۷۰۰ 
کرونا  به  برای بیماران مبتال  تخت در استان 
آماده کرده ایم که در حال حاضر ۴۳۷ بیمار در 
بیمارستان ها بستری هستند و از این تعداد ۸۲ 
بیمار در بخش آی سی یو حضور دارند. جلیلی 
بهشتی  شهید  تیه،  آ بیمارستان های  افزود: 
و بعثت نیز آماده پذیرش بیماران هستند  و 
دلیل اصلی شناسایی افزایش افراد مبتال نیز 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
مردم، شرکت در مراسم عزا، عروسی، جشن ها 
کرد  و دورهمی ها است.وی به مردم توصیه 
که از شرکت در اجتماعات خودداری کنند و 
از  حتما  می شوند  ج  خار خانه  از  که  هنگامی 

ماسک استفاده کنند. 
وی یادآور شد: طبق مشاهدات ما در حال حاضر 
بیشتر اعضای خانواده باهم درگیر می شوند که 
این آمار قبال خیلی کمتر بود اما االن می بینیم 
سه یا چهار نفر از اعضای یک خانواده با هم 

درگیر شده اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان: 

منابع طبیعی همدان
  رفع تصرف شد

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان 
گفت: ۷۷ هکتار از اراضی ملی این استان در 
فروردین و اردیبهشت سال جاری از دست 

ج و به بیت المال بازگردانده شد. متصرفان خار
 اسفندیار خزایی  در گفتگو با جام جم افزود: ۹۷ 
فقره پرونده تخلف به وسعت ۲۳۲ هکتار امسال 
تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی این 

استان ارسال شده است.
وی با اشاره به اقدام های جدی این اداره کل برای 
صیانت از منابع طبیعی یادآوری کرد: در نتیجه 
گشت  های مداوم یگان حفاظت منابع طبیعی 
 و آرای صادره از محاکم قضایی، سال گذشته 

۷۴۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.
همدان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اعالم کرد: باتوجه به تاکید و منویات رهبر فرزانه 
انقالب مبنی بر مقابله با تصرف اراضی ملی و حفظ 
بیت المال، برخورد با متصرفان به اراضی منابع 

طبیعی در اولویت قرار دارد.
خزائی اضافه کرد: در این راستا با اتخاذ تدابیر 
و تمهیدات ویژه برای مقابله با سودجویان و 
دست اندازان به این اراضی، تیم گشت و مراقبت 
و سرکشی مداوم از اراضی و منابع ملی تشکیل 

شده است.
طبیعی،  منابع  قرمز  خط  داشت:  اظهار  وی 
خسارت به طبیعت است بنابراین با هر گونه 
تعرض به منابع طبیعی توسط افراد در هر ُپست 

و مقامی به صورت جدی برخورد می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان با تاکید 
بر لزوم حفظ و حراست از انفال و حفظ اراضی ملی 
و منابع طبیعی استان، گفت: انتظار داریم سایر 
دستگاه های مرتبط، مردم و مسووالن نیز با منابع 
طبیعی همکاری کنند تا از هرگونه دست اندازی به 

اراضی ملی جلوگیری شود.
 خزائی گفت: منابع طبیعی متعلق به عموم مردم 
است و همه در حفظ این منابع ارزشمند باید 
مسوولیت پذیر بوده و مشارکت داشته باشند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان همدان

اجتماعی

خبرخبر

رئیس اداره مکانیزاسیون جهادکشاورزی استان:

1۳۸ میلیون لیتر سوخت توزیع شده است
 رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی 
استان همدان اعالم کرد: مشکالت و نابسامانی  هایی در 
توزیع سوخت بین کشاورزان وجود دارد اما نباید نوک 

پیکان انتقادات به سمت جهادکشاورزی استان باشد.
به گزارش جام جم، مهدی جهانگیری با یاد آوری توزیع ۱۳۸ 
میلیون لیتر سوخت در بخش  های کشاورزی استان 
گفت: ۱۸ میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت در 
استان همدان صورت گرفته است. وی درباره مشکالت 
توزیع سوخت به کشاورزان، تصریح کرد: از سال ۹۸ توزیع 
سوخت حوزه کشاورزی به صورت اینترنتی شده بود اما 
ح و سامانه ای  سال گذشته بحث قاچاق سوخت مطر
برای جلوگیری از قاچاق ایجاد شد که متولی این سامانه 
وزارت نفت است.جهانگیری با تأکید بر این که این سامانه 
تمامی راه  های در رو برای قاچاق سوخت را بسته است، 
افزود: مدارک ماشین آالت کشاورزی در این سامانه به 
تأیید می رسد اما مقداری زود بود که همه سختگیری ها 
باهم گرفته شود به همین علت برای کاهش مشکالت 
از نظام مهندسی کمک گرفتیم تا خطا هایی که در هنگام 
ثبت نام توسط کشاورز یا کافی نت رخ می دهد، به حداقل 

برسد.
وی با اشاره به این که کمی زمان می برد تا به این سیستم 
توزیع سوخت عادت کنیم، ادامه داد: بازدید ها از ادوات نیز 
توسط نظام مهندسی صورت می گیرد تا سوخت خارج از 

شبکه کشاورزی عرضه نشود.
جهانگیری با تأکید بر این که هدف این است که بتوانیم 
لیتر لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی کنیم، بیان کرد: 
تعدادی از تراکتور ها در بخش غیرکشاورزی فعال هستند 

که توسط نظام مهندسی حذف شد.
وی با اشاره به ضایعات بخش کشاورزی استان همدان، 
تأکید کرد: در سال گذشته متوسط ضایعات برداشت در 
غالت به زیر چهار درصد رسید در حالی که این عدد در سال 
۹۷، ۴.۹ درصد بود. وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالتی که 
در استان همدان وجود دارد این است که در انتهای خط 
برداشت قرار دارد و اگر بخواهیم از ورود ادوات ممانعت 
کنیم کمباین نویی هم نداریم جایگزین کنیم و تنها راهکار 
ما برای کاهش ضایعات این است که تنها به کمباین هایی 
که کارت معاینه فنی دارند سوخت اختصاص داده شود. 
جهادکشاورزی  سازمان  مکانیزاسیون  اداره  رئیس 
استان همدان در ادامه با بیان این که استان همدان 
از نظر شاخص مکانیزاسیون از برنامه جلوتر است، 
گفت: شاخص مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان 
تا پایان سال گذشته ۱.۹۲ اسب بخار در هکتار بوده در 
حالی که پیش بینی برنامه های ما ۱.۸۵ اسب بخار در 
هکتار بوده است.وی با اشاره به این که همدان از نظر 
درجه مکانیزاسیون نیز وضعیت خوبی نسبت به کشور 
 دارد، اظهار کرد: درجه مکانیزاسیون در استان همدان

 ۷۵ درصد است که یکی از دالیل پایین بودن آن سنتی 
بودن باغات و احداث باغات در اراضی شیب دار بوده که 
امکان استفاده از ماشین آالت کشاورزی را کاهش داده 
اما با این وجود وضعیت خوبی در کشور داریم.جهانگیری 
با بیان این که استان همدان دارای ۲۹ هزار و ۳۰۹ دستگاه 
تراکتور در بخش کشاورزی است، تصریح کرد: متأسفانه ۶۰ 
درصد از تراکتور های موجود در استان عمری باالی ۱۳ سال 

دارند و مستهلک هستند.
وی با اشاره به این که ۱۲۸۴ دستگاه کمباین در استان 
همدان فعالیت دارند، یادآور شد: استهالک کمباین 
ضربه بیشتری به برداشت محصول وارد می کند چراکه 
باعث ریزش و ضایعات بیشتری در محصوالت می شود. 
رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی استان 
همدان با بیان این که در مکانیزاسیون ۶۸ تشکل فعال 
ع استان  در استان وجود دارد، افزود: ۵۲ هزار هکتار از مزار
توسط ۷۸۰ نوع ماشین آالت کشاورزی تحت پوشش این 
تشکل  ها قرار دارد. وی با اشاره به این که تاکنون ۱۸ هزار 
دستگاه ادوات کشاورزی پالک گذاری شده  است، تصریح 
کرد: ۱۴ هزار دستگاه ماشین کشاورزی پالک نشدند 
که یکی از دالیل آن این است که سال گذشته بیمه 
ماشین های کشاورزی مشمول جریمه بود. جهانگیری 
بیان کرد: هشت کارخانه تولیدکننده ادوات کشاورزی 
در استان همدان وجود دارد که انواع ماشین آالت حتی 

کمباین نیز تولید می کنند و ساالنه ۳۲۲۰ دستگاه انواع 
ماشین آالت و ادوات کشاورزی توسط این واحد ها تولید 
می شود. وی یکی از اهداف اصلی کشاورزی حفاظتی را 
حفظ ساختار و رطوبت خاک دانست و یادآور شد: یکی 
از تأثیرات کشاورزی حفاظتی افزایش بهره وری با کمترین 
تردد ماشین آالت بوده است در سال گذشته در ۷۴ هزار 
هکتار از اراضی استان کشاورزی حفاظتی صورت گرفت و 

امسال برنامه ریزی شده به ۱۰۰ هزار هکتار برسد. 
این مقام مسئول با اشاره به اختصاص خط اعتباری 
الت  آ ماشین  و  تجهیزات  خرید  برای  مکانیزاسیون 
کشاورزی از سال ۹۲، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۱۴ میلیارد 
تومان تسهیالت در قالب هفت خط پرداخت شده است 
و امسال نیز خط هشتم پرداخت خواهد شد.جهانگیری 
با بیان این که ۴۱۱۹ تراکتور و ۱۱۲ کمباین با استفاده از 
تسهیالت مکانیزاسیون خریداری شده است، افزود: 
همچنین به ادوات نوین کشاورزی از جمله ریزدانه کار ها 
۵۹۲ میلیون تومان یارانه بالعوض داده شد و ۱۰۰ دستگاه 
از این ادوات در راستای توسعه کشت دانه  های روغنی 

خریداری شد.

و  مدارس  نوسازی  مدیرکل  مرادی؛  حسین  محمد  حضور  با 
حیدرنژادیان؛ مدیر بانک کشاورزی همدان ومحمد باب الحوائجی 
بانک  با  مشارکتی  مدرسه  احداث  کلنگ زنی  دو،  ناحیه  مدیر 

کشاورزی در روستای شمس آباد همدان به زمین زده شد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس 
استان همدان در راستای اجرای سند اجرایی تحولی مشارکت  های 
وم مشارکت همگانی در  « و لز ح »آجر به آجر مردمی موسوم به طر
امر مقدس مدرسه سازی تفاهم نامه همکاری اداره کل نوسازی، 

توسعه و تجهیز مدارس استان با بانک کشاورزی منعقد شد. 

این تفاهم نامه با حضور محمد حسین مرادی؛ مدیرکل نوسازی 
زی همدان ومحمد  مدارس و حیدرنژادیان؛ مدیر بانک کشاور

باب ا  لحوائجی مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو، به امضا رسید.
زی در  در این راستا کلنگ احداث مدرسه مشارکتی بانک کشاور
وستای شمس آباد همدان با حضور مدیرکل نوسازی مدارس  ر
ورش ناحیه دو  زی، مدیر آموزش و پر استان، مدیر بانک کشاور
ح  این امکان را  وستا به زمین زده شد. این طر همدان و ا هالی ر
فراهم کرده تا هر فردی  که بخواهد با کمترین هزینه در امر مدرسه 

سازی شرکت کند و در ثواب آن شریک باشد.

ح تحولی مشارکت  های مردمی آجر به آجر صورت گرفت؛ در اجرای طر

کلنگ زنی مدرسه مشارکتی بانک کشاورزی در روستای شمس آباد
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان همدان

فرهنگی
اقتصادی

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر مطرح کرد:

توسعه گردشگری علیصدر
با امضای تفاهم نامه با 

نهاد های مختلف 
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر همدان 
گفت: این شرکت تفاهم نامه همکاری توسعه 
فعالیت  های گردشگری را با اداره  ها ها، سازمان ها 

و نهاد های مختلف تنظیم و امضا کرده است.
به گزارش جام جم، مهدی مجیدی افزود: با توجه 
به بازگشایی غار علیصدر از ابتدای خرداد سال 
بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با  جاری 
این شرکت در راستای ایجاد تسهیالت برای 
هموطنان به ویژه کارکنان دولت ، سازمان ها و 

نهاد ها بلیت غار را با تخفیف ویژه ارائه می کند.
مذاکره  با  گذشته  سال  کرد:  خاطرنشان  وی 
وزارتخانه  ها  برخی  با  و نشست های دوجانبه 
ارائه بسته  های  سازمان  ها و ادارات پیرامون 
بیشتر  هرچه  معرفی  دنبال  به  ویژه  تخفیف 

ظرفیت  های گردشگری استان همدان است.
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با اشاره 
به کاهش بازدید کننده نسبت به مدت مشابه 
سال های قبل و مدت محدود فصل گردشگری 
در استان همدان افزود: وجود جاذبه  های تاریخی 
و طبیعی به ویژه غار علیصدر و مجتمع تفریحی 
عباس آباد ظرفیت بزرگی برای گردشگری این 

استان است که باید بیشترین بهره را از آن برد.
مجیدی ادامه داد: در راستای معرفی غار آبی 
با  تفاهم نامه  تنظیم  با  هموطنان  به  جهان 
وزارتخانه ها و نهاد ها با اعطای تخفیف بلیت غار 
علیصدر امیدواریم شاهد توسعه بیشتر و رونق 

در حوزه گردشگری استان باشیم.
و  ایرانگردی  هتل  وجود  با  کرد:  تاکید  وی 
اقامتی  ویال های  و  سوئیت ها  جهانگردی، 
مجتمع علیصدر و مجتمع تفریحی عباس آباد 
 ، در بام همدان و خانه  های بوم گردی دارای مجوز
بازدیدکنندگان می توانند اقامت شبانه روزی 
داشته باشند و از امکانات رفاهی و گردشگری 
علیصدر در فضای باز و با رعایت نکات بهداشتی 
استفاده کنند. ساعت پذیرش بازدید کنندگان 

در غار علیصدر از هشت صبح تا ۱۹ عصر است.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی همدان:

ارائه 550 میلیارد ریال 
تسهیالت به صنایع تبدیلی

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان همدان 
گفت: ۵۵۰ میلیارد ریال تسهیالت به شش واحد 
تولید فرنچ فرایز، کشتارگاه صنعتی طیور، سردخانه 
سورت و بسته بندی صنعتی، تولید کود شیمیایی و 
غ پرداخت شد. سموم کشاورزی، آرد و تولید تخم مر
با  جام جم  با  گفتگو  در  حیدرنژادیان  هوشنگ 
یادآوری این که این تسهیالت برای ۴۲۵ نفر اشتغال 
ایجاد کرده است افزود: سال قبل نیز ۲۷۷۵  مورد 
تسهیالت ازدواج به مبلغ ۸۵۷ میلیارد ریال در 
استان همدان پرداخت شده است که جذب ۱۱۷ 

درصدی دارد.
وی مبلغ تسهیالت پرداختی سال قبل این بانک در 
استان همدان را ۱۵ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال عنوان 
کرد و ادامه داد: این تسهیالت به  تعداد ۳۹ هزار و 
۷۷مورد پرداخت شد که در مقایسه با سال مشابه 

قبل از آن نیز ۳۱ درصد افزایش دارد.
مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان همدان 
اظهار کرد: از وظایف اولویت دار بانک کمک به ایجاد 
اشتغال است که در این حوزه و در بخش اشتغال 
پایدار روستایی ۳۱۸  مورد تسهیالت غیرحمایتی به 
مبلغ ۱۶۴۴ میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال و ۸۹۵ مورد 
تسهیالت حمایتی به مبلغ ۳۷۴ میلیارد و ۹۳۳ 

میلیون ریال پرداخت شده است.
ح های مورد  حیدر نژادیان تاکید کرد: یکی از طر
حمایت بانک پرداخت تسهیالت برای راه اندازی 
گلخانه است که در این حوزه از محل بند الف 
پیگیری  هکتار  گلخانه   ۶۰ یارن های    ۱۸  تبصره 
و ۳۹ مورد به مساحت ۱۸ هکتار تسهیالت پرداخت 
شده است و ۴۲ هکتار نیز در  دستور کار پرداخت 
تسهیالت است.مدیر امور شعب بانک کشاورزی 
استان همدان گفت: همچنین از محل بند ل 
تبصره ۱۶ که مربوط به بخشودگی تسهیالت زیر یک 
میلیارد ریال بوده، ۸۴۹ نفر حدود ۱۱۳۵ میلیارد ریال 
به بانک بدهکار بودند که بدهی این افراد بخشوده 

شده است.

افزایش  گفت:  همدان  استان  دادگستری  رئیس 
تعداد شعب دادگا ه  ها رسیدگی به پرونده های قضایی را 

کیفی تر کرده است.
 به گزارش جام جم، محمدرضا عدالتخواه در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در استان به مناسبت فرارسیدن 
هفته قوه قضائیه با بیان این که جوانگرایی در دستور 

اخیر  ماه   های  در  افزود:  است،  قضایی  دستگاه  کار 
رؤسای  از  نفر  و ۴  دادستان  دادگستری، ۶  رئیس   ۷
دادگاه  های بخش در استان تغییر کردند. رئیس کل 
دادگستری استان همدان از افزایش شعب دادگاه  ها از 
۲۰۳ شعبه به ۲۱۵ شعبه خبر داد و با بیان این که با این 
اقدام رسیدگی به پرونده  های قضایی سریع تر و کیفی تر 

شده است گفت: در همین راستا تعداد پرونده های 
است.  شده  مواجه  چشمگیری  افزایش  با  مختومه 
وی با بیان این که در همین ارتباط پرونده  های کمتری 
به دادگاه  های تجدید نظر ارجاع داده می شوند افزود: 
در سال جاری همدان در بین پنج استان برتر کشور در 
شاخصه مصالحه معرفی شده است. عدالتخواه گفت: 

قرار دادن اصل  اولویت  و  با تالش همکاران قضایی 
اصالح ذات البین پرونده های قابل توجهی به سمت 
صلح و سازش هدایت شده و همدان در این شاخصه 
دستگاه  دارد.  درخشانی  عملکرد  کشور  سطح  در 
قضایی همدان در شاخصه مصالحه در جمع ۵ استان 

برتر کشور قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

120 میلیارد تومان از مشترکان طلب داریم
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
گفت: همکاری متقابل مردم و شرکت برق با مشترکان 
موجب مدیریت مصرف برق در استان شده است و 
امسال نیز مانند سال قبل با کمترین اعمال خاموشی 
برنامه ریزی شده اوج مصرف برق تابستان را پشت سر 

خواهیم گذاشت.
 شیرزاد جمشیدی  در گفتگو با جام جم با بیان این که 
۲۲ هزار و ۹۰۱مشترک پر مصرف در استان داریم، اظهار 
کرد: اکثر مشترکان استان همکاری بسیار خوبی در 
مدیریت مصرف برق داشته اند که این همکاری در 
پیک مصرف بر اساس تفاهم نامه ای است که با 
مشترکان دیماندی داشت هایم و بر مبنای همین 
همکاری سال قبل به مشترکان حدود ۳ میلیارد و 
۴۵۰ میلیون تومان تخفیف اجرای تفاهم نامه تعلق 

گرفته است.

وی با یاد آوری این که با همکاری و مشارکت بیشتر 
مشترکان در مصرف مدیریت شده برق هزینه  های 
آنان نیز تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، ادامه داد: 
اکنون زمان اوج مصرف برق استان بین ساعت  های 
۱۲ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۴ است که بر اساس تفاهم نامه  ها هر 
مشترکی مقدار مصرف برق خود را در این ساعت  ها 
شده  بینی  پیش  تخفیفی  مزایای  از  دهد  کاهش 

برخوردار خواهد شد.
 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
افزود: در هر هفته بر اساس سامانه های نظارتی که در 
شرکت توزیع نیروی برق استان داریم مقدار مصرف 
برق مشترکان اداری بررسی و افزایش ها و مغایرت ها 
به آنان تذکر داده می شود تا در مدیریت مصرف دقت 

بیشتری را لحاظ کنند.
 جمشیدی تاکید کرد: ۶۰ مشترک نیز برای همکاری 

با شرکت توزیع برق استان همدان از مولد اضطراری 
استفاده کرده اند تا اوج مصرف برق در شبکه بیش 
و  همکاری ها  این  با  و  شود  مدیریت  گذشته  از 
تفاهم   نامه ها شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان پاداش به مشترکان 
برای مدیریت بهینه مصرف برق اختصاص داده است 
که از این عدد حدود دو و نیم میلیارد تومان سهم 
کشاورزان بوده است. جمشیدی گفت: اکنون در 
استان همدان ۶ نیرو گاه خورشیدی و ۴ نیرو گاه سی 
اچ پی فعال است که نقش موثری در تامین انرژی برق 
و مدیریت مصرف آن در اوج مصرف برق دارد همچنین 
هدر رفت انرژی در شبکه برق استان در حدود ۱۰.۹ 
درصد است که هدفگذاری تک رقمی شدن آن را 
امسال در دستور کار داریم. وی درباره میزان رشد اوج 
مصرف برق استان در فصل تابستان امسال نیز اظهار 

کرد: اکنون حدود ۴ تا ۴.۵ درصد رشد مصرف پیک برق 
را در استان شاهد هستیم و انتظار داریم مشترکان با 
تعامل روز افزونی که مانند قبل با شرکت توزیع نیروی 
برق استان داشته اند امسال نیز برای گذر از اوج 

مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان را یاری دهند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
مقدار طلب از مشترکان استان را ۱۱۰ میلیارد تومان 
عنوان کرد و افزود: با شیوع بیماری واگیر دار کرونا 
در کشور و به پیروی از آن در استان همدان اکنون 
این طلب به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است 
که ۸۰ میلیارد تومان آن طلب از دستگاه  های اجرایی 

استان است.

رئیس فوریت  های پزشکی تویسرکان گفت: یک 
ینه کرد ۲ میلیارد تومان  دستگاه آمبوالنس با هز
یداری شده  برای این واحد امدادی و پزشکی خر

است.
ود: این  به گزارش جام  جم، فرشاد عبدالملکی افز
ینتر ۳۱۵ است و پیش  ع بنز اسپر آمبوالنس از نو
از این فوریت های پزشکی تویسرکان پنج دستگاه 
آمبوالنس فعال و سه دستگاه آمبوالنس پشتیبان 

داشته است.
وی انسانی در این  وی با اشاره به فعالیت ۳۴ نیر
مجموعه، از جذب سه نیروی دیگر خبر داد و افزود: 
اقدامات اولیه برای جذب این نیرو ها در حال انجام 
پیش بیمارستانی  ژانس  اور وجود  این  با  است، 
برای دو پایگاه در دست اقدام سرکان و فرسفج 

نیرو نیاز دارد.
تویسرکان،  پیش بیمارستان  ژانس  اور رئیس 
پایگاه  های فعال اورژانس را پنج پایگاه عنوان کرد 
ژانس در شهر های  و از را هاندازی پایگاه  های اور
سرکان و فرسفج خبر داد و گفت: عالوه بر جانمایی 
مکان مجوز الزم برای را ه اندازی پایگاه  های سرکان و 
فرسفج گرفته شده است ضمن این که از نیرو های 
کنونی اورژانس هم برای ارائه خدمات بهره خواهیم 
برد.وی با اشاره به این که در حال حاضر سه پد بالگرد 
رضی، گردنه دوالیی و بیمارستان در حال  در میر
احداث شهید »سلیمانی« داریم گفت: انتقال بیمار 
با آمبوالنس از شهرستان به همدان ۵۰ دقیقه تا یک 
ساعت زمان می برد در حالی که زمان انتقال با بالگرد 

به ۱۲ دقیقه تقلیل می یابد.

برای  انتقال  زمان  این که  بر  تاکید  با  عبدالملکی 
ژانسی بسیار مهم است  اور بیماران  نجات جان 
تاکید کرد: زمین برای پد بالگرد والشجرد و میانده 
از سوی خیران اهدا شده است. وی با بیان این که 
ود آورد را  زمین برای پد بالگرد گردنه خیرآباد و ور
منابع طبیعی و زمین پد گردنه را هم اداره حمل و 
نقل جاد های تأمین کرد ه اند گفت: عالوه بر چهار 
پد بالگرد فعال در شهرستان، به پد بالگرد به ویژه 
در محور چهارخطه تویسرکان به کنگاور و منطقه 
یم که این  ورت نیاز دار ود به عنوان یک ضر خرم ر
ژانس  مهم نیز در اولویت ما قرار دارد. رئیس اور
پیش بیمارستان تویسرکان گفت: پد بالگرد شهر 
سرکان جانمایی و باید زیرسازی آن انجام شود، 
همچنین زمین برای ایجاد پد بالگرد در حمیل آباد 

گرفته شده است. وی از پرداخت ۱۵ میلیون تومانی 
کمک نقدی توسط حسین کزازی، کاظم ضرغام و 
ع ویروس کرونا  مصطفی کزازی به اورژانس با شیو
خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه از حیث ماسک، 

دارو و مواد ضدعفونی کمبود نداشتیم.

یت  های پزشکی تویسرکان: رئیس فور

انس تویسرکان اختصاص یک دستگاه آمبوالنس مدل ۳15 به اورژ
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 مدیرعامل شرکت آبفای شهری و روستایی استان 
همدان با یاد آوری این که آب جاروی محیط نیست و 
جادوی زندگی است، گفت: مقدار مصرف آب شرب 
فعلی همدان با ۱۲ سال قبل مطابقت دارد در حالی که 

با همکاری مردم مصرف آب را کاهش داده  بو دیم.
با  گفتگو  بیدار  در   مهندس سید هادی حسینی 
جام جم با یاد آوری این که استاندارد سرانه مصرف آب 
شرب برای هر فرد در شبانه روز ۱۵۰ لیتر بر ثانیه است، 
افزود: اکنون با افزایش مصرف الگوی تعیین شده 
برای آب مواجهیم و اگر مردم به کمک شرکت آبفای 
شهری و روستایی نیایند و آب شرب را بهینه مصرف 
نکنند با اطمینان باید گفت با این افزایش مصرف آب 
در استان، در فصل گرم با مشکل جدی در تامین آب 

شرب مواجه خواهیم شد. 
مدیرعامل شرکت آبفای شهری و روستایی استان 
همدان که به مناسبت فرا رسیدن هفته صرفه جویی 
بین  در  کرد:  تاکید  می گفت،  سخن  انرژی  و  آب 
سال های ۸۶ تا ۸۷ در حدود ۱۹۰۰ لیتر بر ثانیه آب در 
استان تولید می شد و در سال ۹۸ تولید آب شرب 
در همدان را با همکاری مردم و مصرف بهینه آنان 
به ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ لیتر بر ثانیه کاهش دادیم با توجه به 
این که جمعیت استان نیز افزایش داشت، اکنون نیز 
انتظار داریم تا شهروندان استان همدان در این حوزه 
بیشتر همکاری کنند و ما را برای تامین آب شرب در 
ماه  های پیش رو که هوا گرم تر می شود و آب بیشتری 
با روشن شدن کولر  ها و غیره مصرف خواهد شد 
بیش از گذشته کمک کنند دلیل افزایش مصرف 
آب شرب نیز رواج بیماری واگیر دار  کرونا، گرمای هوا و 

مصارف غیر شرب است.
مهندس حسینی بیدار با تاکید بر این که بشدت 
اجازه  و  کرد  خواهیم  کنترل  را  شرب  آب  مصرف 
نخواهیم داد آب شربی که با هزینه زیادی تولید 
شود،  استفاده  شرب  غیر  مصارف  برای  می شود 
افزود: دولت یارانه زیادی برای تولید و تامین آب 
شرب مصرفی به مردم ارایه می دهد در حالی که مردم 
هر بطری آب شرب را با قیمت زیادی خریداری می کنند 
و برای مصرف همین آب یارانه دار کمتر توجهی به 

هزینه تامین و تولید آن دارند.
مدیرعامل شرکت آبفای شهری و روستایی استان 
همدان با یاد آوری منابع تامین آب شهر همدان، 
۱۴۰۰ لیتر بر ثانیه تولید آب  گفت: اکنون در حدود
شرب در همدان داریم و برای افزایش ظرفیت تامین 
آب شرب فعلی نیز افزون بر سد اکباتان و چاه  های 
ح جدید را در  قابل بهره برداری همکاران تالشگرم طر
مسیر رودخانه عباس آباد در دست اجرا دارند تا در 
محدوده ماه  های آبان تا خرداد که فصل غیر زراعی 
است برداشت آب را انجام دهیم و به ذخیره تامین 
آب شرب همدان بیافزاییم. اکنون از این مسیر در 
حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه از رودخانه عباس آباد برداشت 
آب کشور  آب داریم. طبق قول شرکت مهندسی 
ح  های این حوزه  نیز ۸ میلیارد تومان برای اجرای طر
اختصاص خواهند داد که ۳ میلیارد تومان آن جذب 

شده است.
سید هادی حسینی بیدار با یاد آوری این که با اجرای 
ح ۴۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب تصفیه  این طر
داد:  ادامه  شد،  خواهد  اضافه  آباد  عباس  خانه 
ح انتقال آب از مسیر  همچنین تا به پایان رسیدن طر

سد تالوار به همدان برخی از چاه  ها را شناسایی کردیم 
که بتوانیم برای ذخیره آب استفاده کنیم که ظرفیت 
جدیدی را به منابع تامین آب شهر  های همدان اضافه 

خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آبفای شهری و روستایی استان 
همدان با اشاره به این که اکنون شرکت ۴۴۳ هزار نفر 
مشترک آب دارد، تاکید کرد: ۱۰۰ درصد جمعیت شهری 
استان همدان از خدمات آب شرب شرکت بهره مند 
هستند و به ۳۰ شهر استان خدمات رسانی می شود. 

وی جمعیت استان را یک میلیون و صد هزار نفر 
عنوان کرد و گفت: برای تامین آب این جمعیت ۲۶۱ 
حلقه چاه در اختیار داریم که از این تعداد چاه در 
حدود ۱۸۰ حلقه در مدار بهره برداری است؛ همچنین 
۳ دهنه چشمه و ۴رشته قنات نیز استفاده می کنیم 
که کل حجم آب استفاده شده ۸۷ میلیون  مترمکعب 
است. متوسط مصرف هر مشترک نیز ۴۷۰ لیتر در 
شبانه روز و هر واحد خانگی نیز ۴۱۸ لیتر در شبانه 

روز است.
 ۹۰ مهندس سید هادی حسینی بیدار اظهار کرد: 
مخزن، ۴ تصفیه خانه و ۴ آزمایشگاه در تامین آب 

شرب در خدمت شرکت آبفای شهری و روستایی 
استان است تا آب سالم و بهداشتی با کیفیت را 
برای جمعیت تحت پوشش این شرکت که بیش 
از ۸۱۳ هزار نفر در ۱۰ شهرستان استان است تامین 

و تولید کند.
مدیرعامل شرکت آبفای شهری و روستایی استان 
فاضالب  پوشش  تحت  جمعیت  گفت:  همدان، 
استان همدان ۸۳۷ هزار و ۵۱۹ نفر است و اکنون 
۷۶ درصد جمعیت استان همدان از خدمات حوزه 
دفع بهداشتی فاضالب شرکت استفاده می کنند، 
مقدار بهره مندی این شاخص در کشور نیز حدود 
استان  شهر   ۱۲ همچنین  است.  درصد   ۵۰ تا   ۴۵
شبکه فاضالب دارند که طول در حدود یک هزار و 

۵۸۳ کیلو متر است.
آب و فاضالب استان همدان  مدیرعامل شرکت 
 ۶۳ با یاد آوری این که استان همدان یک هزار و 
روستا دارد، اظهار کرد: در روستا های استان ۶۲۰هزار 
از این میزان بیش  ۸۸۹ نفر ساکن هستند که  و 
۲۵ درصد تحت پوشش خدمات شرکت آب و  از 
فاضالب قرار دارند و اکنون نیز به ۸۰۳ روستای استان 

جمعیت  درصد   ۸۶ معادل  که  می شود  آبرسانی 
روستایی استان است همچنین ۱۶۸ هزار مشترک 

در روستا  های استان از خدمات بهره مند هستند.
وی با بیان این که هفت درصد از جمعیت استان 
ح کرد: امسال  تحت پوشش فاضالب قرار دارد، مطر
پنج مجتمع آبرسانی روستایی با اعتبار ۴۷ میلیارد 

تومان در استان همدان افتتاح خواهد شد.
همدان  استان  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل 
بااشاره به این که ۴۲ میلیارد تومان اعتبار روستا ها 
در بخش آب است، بیان کرد: شش مجتمع در حال 
مطالعه است که امیدواریم بتوانیم اعتبار مورد نیاز 

را اخذ کنیم.
حسینی بیدار با بیان این که ۹۵ درصد از حاشیه شهر 
همدان تحت پوشش خدمات فاضالب است، یادآور 
شد: تصفیه خانه شهر همدان در کشور نمونه است .

وی اظهار کرد: قول داده ایم امسال پروژه آب و 
فاضالب پنج روستا از جمله یلفان و ارزانفود را تا پایان 

سال افتتاح کنیم.
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفای 
شهری و روستایی استان همدان نیز گفت: بخش 
لجن تصفیه خانه فاضالب استان همدان ۹۵ درصد 
مدار  وارد  امسال  پایان  از  قبل  و  دارد  پیشرفت 
می شود. بخش مایع تصفیه در حال بهره برداری 

است و بخش لجن نیز ۹۵ درصد پیشرفت دارد.
که  این  به  اشاره  با  فر  بختیاری  فر هاد  مهندس 
پیشرفت شبکه فاضالب استان همدان ۱۰۰ درصدی 
نیست، تاکید کرد: به این دلیل بخشی از فاضالب 

خاکستری شهر به دالیل نقص موجود در بنا  ها و 
غیره به صورت غیرمجاز وارد رودخانه ها می شود 
و دلیل بوی ناخوشایند که گاهی به مشام می رسد 
این موضوع است که از مردم تقاضا کرد ه ایم شبکه 
فاضالب خود را به شبکه فاضالب شهری متصل 
کنند تا این نقض آزار دهنده در هوای شهری دیگر 

مشاهده نشود.
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفای 
شهری و روستایی استان همدان با بیان این که 
آب و فاضالب استان  جمع آوری فاضالب  شرکت 
از رودخانه ها را در دستور کار دارد و از چند سال 
قبل نیز این کار را برای ارتقای بهداشت محیط و 
سالمت مردم آغاز کرده است اظهار کرد: شرکت آبفای 
شهری و روستایی برای بازگرداندن زندگی دوباره به 
ح را اجرا می کند که مردم  رودخانه  های شهری این طر
ح مهم بیش از  نیز باید شرکت را در اجرای این طر
گذشته یاری دهند برای تحقق این هدف راهبردی 
و تاثیر گذار در بهداشت و سالمت شهری سال  های 
قبل و سال گذشته نیز فاضالب رودخانه چرمسازی، 
منوچهری و مدرس به طور کامل توسط کلکتور اف 
۱۲ شهری در محدوده میدان بار همدان جداسازی 
شد تا دبی ورودی تصفیه خانه فاضالب شهر همدان 
نیز افزایش یابد.وی تاکید کرد: جداسازی فاضالب 
رودخانه علی آبادنیز با فعالیت پیمانکار درشهرک 
فرهنگیان در دست اجرا است همچنین در مسیر 
از  را  فاضالب  جداسازی  نیز  دره مرادبیک  قدیم 

رود خانه های دره مرادبیگ و سیلوار اجرا کردیم.

مدیرعامل شرکت آبفای شهری و روستایی استان:

آب جاروی حیاط نیست ،جادوی زندگی است

دو چشمم درد چشمانت بچیناد 
مبو روجی که چشمم ته مبیناد 

شنیـــــــــدم رفتـــــــــــــی و یاری گرفتــــــی 
اگر گوشم شنید چشمم مبیناد


