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همدان

 اســتاندار همدان در مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد: این 
استان با شــتاب گام های توســعه را برای تعالی و دست 

یافتن به آرمان های منطقه ای و ملی بر می دارد. 
خبرنگار جام جم همدان: مهندس ســید ســعید شــاهرخی در 
دومین روز از دهه فرخنده فجر در ســالن شهدای استانداری چهلمین 
سالگرد یوم اهلل پیروزی انقالب اسالمی را به مردم و مسئوالن استان 

تبریک گفت و با تشکر و ســپاس از مهندس نیکبخت استاندار سابق 
همــدان و قدردانی از مجمع نمایندگان اســتان در مجلس شــورای 
اسالمی افزود: برای رسیدن به منصب اســتانداری وامدار هیچکس 
نیســتم اما از همه افرادی که از من حمایت کردند صادقانه قدردانی 
می کنم. اســتاندار همدان ادامه داد: بی تردید تحریمهای ظالمانه و 
ناجوانمردانه مردم ما را معذب می کند اما این ملت مقاوم و قدرشناس 

مثل همیشه چون کوهی محکم و سرافراز پشــتیبان انقالب و رهبر 
عظیم الشان خود هستند و دشمن به خوبی می داند آزموده را آزمودن 

خطاست اما بالهت بار باز آزموده را می آزماید.
وی خاطر نشان کرد :در شرایط کنونی که دنیای استکبار بر ما تحمیل 

کرده مردم گالیه های برحقی دارند ...            
ادامه در صفحه 4    

استاندار در گفتگو با اصحاب رسانه:

برای استاندار شدن وامدار کسی نیستم

نماینده مردم همدان در مجلس:

تامین معیشت مردم نخستین اولویت  کشور 
است

با حضور معاون اول رئیس جمهور در همدان؛

طرح های تولیدی و صنعتی اشتغالزا
بهره برداری شد
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افزایش ۱۷ 
درصدی 

حمل ونقل در 
جاده های استان

شاخص بهره مندی
روستاهای همدان 

از آب سالم  
۵۶ درصد افزایش 

2یافت 2
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 مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روستایی همدان 
گفت: شاخص بهره مندی روســتاهای باالی ۲۰ خانوار 
استان از آب آشامیدنی سالم از ۲۰ درصد در سال ۵۷ به 

۷۶ درصد رسیده است. 
ســید مصطفی هاشــمی، در جمع خبرنگاران با اشــاره به مهم ترین 
دستاوردهای شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان در آستانه 
چهل سالگی انقالب اسالمی اظهار داشت: در 40 سال گذشته شاهد 
افزایش شاخص بهره مندی جمعیت روستایی از آب آشامیدنی سالم و 

بهداشتی بوده ایم.
وی افزود: اجرای مجتمع های آبرسانی روســتایی به منظور کاهش 
هزینه ها، افزایش بهره مندی روســتاییان از آب شــرب بهداشتی و 
اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشــتی فاضالب با اســتفاده 
از اعتبارات ملی و تســهیالت بانک توسعه اســالمی از دستاوردهای 

انقالب 40 ساله اسالمی ایران است.
هاشمی با بیان اینکه انقالب اســالمی در ابعاد مختلف دستاوردهای 
ویژه ای را به همراه داشــته، افزود: راه اندازی سیستم چاپ در محل 
به منظور صیانت از حقوق شــهروندی و کاهــش هزینه های چاپ و 
توزیع قبوض، کاهش سفر و به حداقل رســاندن قرائت های اشتباه از 

مهمترین این دستاوردها است.
وی مطرح کــرد: با اجرای طرح هــای جمع آوری و دفع بهداشــتی 
فاضالب، شــاخص بهره مندی روســتاهای اســتان از خدمات دفع 

بهداشتی فاضالب، باالتر از میانگین کشوری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان همدان با اشاره به 
ایجاد ســامانه ارتباطات مردمی 1523 به منظور تسریع در رسیدگی 

به حوادث و اتفاقات، بیان کرد:ارائه خدمات امورمشــترکان در دفاتر 
پیشــخوان دولت اســتان به منظور تســریع در ارائه خدمات از دیگر 

دستاوردهای انقالب اسالمی است.
هاشــمی همچنین اعالم کرد: اجــرای طرح های مدیریت فشــار و 
هوشمند سازی شبکه های آبرســانی به منظور کاهش تعداد حوادث 
شکســتگی و حجم هدر رفت آب در شــبکه های توزیع آب از دیگر 

اقدامات انجام شده است.
وی گفت: طرح های آبرسانی با مشــارکت مردم به منظور ارتقاء بهره 

مندی جمعیت روستایی در طول سال های اخیر حداکثر شده است.
هاشمی از ایجاد و راه اندازی آزمایشــگاه های کنترل کیفیت آب در 
تمامی شهرستان های اســتان خبر داد و افزود: برهمین اساس مقدار 
مطلوبیت میکروبی آب شرب از 15 درصد در ســال 57 به 97 درصد 

برای امسال رسیده است.
وی مطرح کرد: کلرزنی مداوم، نصب دســتگاه هــای کلرزن، تجهیز 
آزمایشگاه ها، تعویض شبکه های فرســوده و برطرف کردن به موقع 
شکســتگی ها وتأمین آب مطمئن برای سالم ســازی آب هم انجام 

شده است.
هاشمی اعالم کرد: جمعیت روستایی تحت پوشش آب آشامیدنی که 
در سال 57 کمتر از 20 درصد بود به 76/03 درصد در سال 97 رسیده 

است.
وی گفت: تعداد مشــترکان آب روســتایی هم از کمتر از 30 هزار 
فقره در ابتدای پیروزی انقالب بــه 143 هزار مورد در ابتدای دولت 
یازدهم، 146 هزار در ابتدای دولت دوازدهم و 153 هزار در ســال 

97 رسیده است.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان همدان از کاهش 14 
درصدی تصادفات نســبت به سال 
گذشــته در ۸ ماهه ســال جاری و 
کســب رتبــه پنجم کشــوری در 

کاهش تصادفات خبرداد .
مصطفی پناهنده در نشست خبری 
مدیــرکل حمل و نقل جــاده ای با 
اصحاب رســانه با اشاره به عملکرد 
موفقیت آمیز ایــران در طی چهل 
سال انقالب اســالمی، گفت:  پس 
از انقالب اسالمی 40 سامانه برای 
کنترل جــاده ای در کشــور ایجاد 
شــده اســت که تاکنون عملکرد 

قابل قبولی را داشــته اند به شکلی که برخی 
از کشورهای پیشــرفته از این سامانه ها الگو 

برداری کرده اند .
وی با بیــان اینکه ســامانه تردد شــمار به 
صورت آنالین و لحظه ای به 2 شــکل القایی 
و مغناطیسی، تعداد تردد و نوع وسیله نقلیه را 
مشخص می کند، مطرح کرد: قبل از انقالب 
اســالمی این کار به صورت دستی و بصری 
با خطاهای بسیار انجام می گرفت اما اکنون با 
وجود 77 دوربین تردد شمار در سطح استان، 

این کار بدون خطا و باسرعت انجام می شود .
وی ســامانه نظارت تصویربــرداری را یکی 
دیگر از 40 ســامانه فعال راهداری دانســت 
و عنوان کرد: با وجود 25 دوربین در ســطح 
استان شاهد تردد در محورهای مواصالتی و 

مشکالت و گره های جاده ای هستیم .
پناهنده سامانه ثبت تخلفات سرعتی را یکی 
دیگر از فناوری های مدیریت راهداری معرفی 
کرد و گفت: با نصب 66 دوربین ثبت تخلفات 
ســرعت به صورت لحضه ای، زمــان وقوع 
تخلف و میزان سرعت ثبت و برگه جریمه به 
پلیس راه، راهنمایی ورانندگی و مالک خودرو 

ارسال می شود .
وی با اشــاره به شناســایی کامیون های که 
 WRM اضافه بار دارند توسط دوربین های
، اظهار کــرد: با کمک این ســامانه مامورین 
راهور و راهــداری اقدام به اعمــال قانون و 
جلوگیــری از ادامــه حرکت این دســته از 

کامیون ها می کنند .
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 

اســتان همــدان از افزایــش 17 درصــدی 
تردد نســبت به ســال قبل خبــرداد و گفت: 
درسال جاری 160 میلیون تردد در جاده های 
اســتان را شــاهد بوده ایــم؛ این میــزان از 
تردد نشــان از الــزام ارتقاء ســطح جاده و 

سرویس های جاده ای دارد .
پناهنده از جابجایــی 10 میلیون و 500 هزار 
تن کاال در اســتان خبرداد و عنــوان کرد: با 
فعالیت 13 هزار و 500 کامیون و براســاس 
ثبت بارنامه کامیون ها در ۸ ماهه ســال جاری 
شــاهد جابجایی این تعداد کاال بوده ایم البته 
برخی از کامیون ها نیز بدون استفاده از بارنامه 

مشغول جابه جایی کاال بوده اند .
وی بااشاره به جابجایی 9 میلیون و 400 هزار 
مســافر، ادامه داد: درحــدود 19 هزار و 500 
راننده بــه صورت حرفه ای پــس از گذراندن 
دوره های آموزشی رانندگی حرفه ای با همراه 
داشــتن کارت هوشــمند رانندگی، مشغول 

حمل ونقل مسافرین و کاال هستند .
وی بابیــان اینکه بعضی ها به اشــتباه تصور 
می کنند صحبت از پیشرفت ها وسیله ای برای 
مقایسه ایران کنونی با چهل سال پیش است، 
خاطرنشــان کرد: صحبت های مطرح شــده 
درمورد توانایی و پیشــرفت کشور در فناوری 
اطالعات اســت؛ به گونه ای که بســیاری از 
قدرت  هــای دنیا خواســتار مذاکره بــا ایران 

هستند .
پناهنده ادامه داد: فشار و تحریم های وارده بر 
ایران، نشــان از قدرت و پیشرفت تکنولوژی 
ایران دارد چراکه جهــش موفقیت آمیز ایران 

طی این چهار دهه به کشورهای 
دیگر ثابت کرده است که ایران 
در دنیا حرفی برای گفتن دارد و 
این موفقیت به دلیل استقامت و 

فداکاری مردم ایران است . 
همــدان رتبه نخســت 
راهداری کشور را کسب 

کرد 
معــاون اداره کل راهــداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان 
همدان از کســب رتبه نخست 

راهداری در کشور خبرداد. 
حمید پرورشی با اشاره به وجود 
34 پایــگاه راهداری در ســطح 
جاده ها، گفت: در این ایســتگاه های راهداری 
یا راهدار خانه ها، 516 نیروی انسانی به همراه 
2۸5  ماشــین آالت کمک رســانی، مشغول 

امدادرسانی در روزهای برفی هستند. 
وی با بیان اینکه به محــض دریافت احتمال 
بارش، تمامی نیروهــای راهداری به صورت 
دو شــیف از زمان آغاز بارش تا بازگشــایی 
کامل راه ها آماده باش هســتند، اظهار کرد: تا 
زمان بازگشایی کامل راه های اصلی، فرعی، 
روستایی و شبکه ای تمامی نیروهای راهداری 
آماده باش هســتند و پس از اتمــام عملیات 
تمامــی ماشــین های راهداری ســرویس و 

مصالح تجدید می شوند. 
وی از فعالیــت ســامانه شــبانه روزی 141 
خبرداد و گفت: در برخــی از اوقات که وضوح 
دوربین هــا به دلیــل وضعیــت آب وهوایی 
نامناســب اســت، ســامانه 141 می توانــد 
پاسخگوی ســواالت مردم و ارائه اطالعات 
در رابطه با وضعیت جاده ها باشــد؛ همچنین 
ســامانه پیامکــی 100141 توانایــی ارائه 
اطالعات مدت زمان ، مسافت سفر و وضعیت 

ترافیکی جاده ای به مردم را دارد. 
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای اســتان همدان نیــز همدان را 
جزء 3 اســتان برتر در زمینه مدیریت سامانه 

هوشمند معرفی کرد. 
صادقی راد با اشــاره به صدور ۸00 هزار برگ 
بارنامه برای کامیون های اســتان، گفت: در 
سامانه 14 هزار کامیون شناســایی و در بین 

آنها 20 هزار الستیک توزیع شده است. 

افزایش ۱۷ درصدی حمل ونقل در جاده های استان

شاخص بهره مندی روستاهای همدان
از آب سالم  ۵۶ درصد افزایش یافت

مدیر عامــل شــرکت آب منطقه ای 
اســتان همدان گفــت: 5 ســد کالن، 
اکباتان، شیرین ســو، ســرابی و آبشینه 
برای تامین آب در اســتان همدان بهره 
برداری شده است و 4 ســد دیگر هم در 

مرحله ساخت است.
مهندس منصور ستوده با اشاره به اینکه 
مقدار تخصیص آب استان همدان 251 
میلیو ن مترمکعب اســت اظهــار کرد: 
امســال همزمان با دهه فجــر نیرو گاه 
20 کیلــو واتی خورشــیدی مرکز اداری 
آب استان در شــهر همدان، آزمایشگاه 
اختصاصــی آب منطقــه ای، واگذاری 
نیرو گاه آبی گاماســیاب نهاوند به بخش 
خصوصــی و اجــرای طرح ســد گرین 
نهاوند با ظرفیت ذخیــره آب 22 میلیون 
مترمکعب و اعتبار 19۸ میلیارد تومان با 
حضور مقام های کشوری بهره برداری و 

ساخته خواهد شد.
 وی گفــت: از251 میلیــون مترمکعب 
آب تخصیصــی اســتان، 103 میلیون 
مترمکعــب بــرای شــرب، ۸4 میلیو ن 
مترمکعب برای  کشاورزی 1۸.5 میلیو ن 
مترمکعب برای  صنعــت و بقیه در حوزه 
محیط زیســت و آبخــوان داری و تغذیه 

مصنوعی استفاده می شود.
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
همدان افزود: اگر نگاهی به فعالیت های 
40 ســاله انقالب هم در حوزه تامین آب 
در اســتان بیندازیم. قبــل از انقالب در 
اســتان ، فقط  در مرکز استان یعنی شهر 
همدان، سد اکباتان با ظرفیت ذخیره آب 
5 میلیون مترمکعب وجود داشت با شکل 
گیری انقالب اســالمی ظرفیت ذخیره 

این سد با افزایش ارتفاع به ۸ برابر رسید.
مهندس ســتوده ادامه داد: اکنون9 سد 
برای تامین منابع آب استان داریم. 5 سد 
آن در دست بهره برداری است. 4 سد هم 
در حال ساخت اســت. برای حفظ منابع 
آبی در دشــت ها قبل از انقــالب تغذیه 
مصنوعی نداشــتیم، اکنون 16 طرح در 
این حوزه بهره برداری شــده است. حجم 
تغذیه آبی در حدود 32 میلیون متر مکعب 
را تامین می کند. قبــل از انقالب برای 
حمایت از بخش کشــاورزی و تولید آن 

بند انحرافی اجرا نشــده بود. اکنون 3۸ 
بند انحرافی بــا 2۸4 میلیون مترمکعب 
توانایی هدایت آب برای 1۸ هزار و 410 
هکتار زمین کشــاورزی در اســتان اجرا 
شده است که نوید بخش بهبود زراعت و 
باغبانی و حفظ و تامین آب در سفره های 

زیر زمینی است.
 مدیــر عامــل شــرکت آب منطقه ای 
اســتان همدان افزود: قبــل از انقالب 
شبکه زهکشی آب اجرا شــده نداشتیم، 
اکنون 3 طرح بهره بــرداری و 3 طرح در 
دست مطالعه اســت. 17 شبکه آبرسانی 
مدرن و نیمــه مدرن هم بهــره برداری 
شده اســت. 4 طرح آبرســانی بزرگ به 
طول 214 کیلومتر با حجم مخزن 190 
میلیون مترمکعب ذخیره اجرا و ســاخته 

شده است.
مهندس منصور ستوده اظهار کرد: برای 
حفظ و ذخیره ســازی منابع آبی اســتان 
همدان با مصوب شــدن طــرح تعادل و 
باز زنده ســازی منابع آبی در اســتان ها 
توســط وزارت نیرو، 11 وظیفــه آن به 
وزارت نیرو سپرده شــد که از این تعداد 
اجرای 2 تا 3 طرح اهمیت بیشــتر نسبت 

به سایر طرح ها داشت.
وی افزود: مســدود کردن چاه های غیر 
مجاز، نصب کنتور هوشمند برای محاسبه 
مقدار مصرف آب چاه های مجاز و  تعیین 
تکلیف چاه های بدون پروانه از این موارد 
است که با حمایت نماینده ارشد دولت در 
استان همدان، دســتگاه قضایی، نیروی 
انتظامی و فرمانداران در شهرســتان ها و 
فعال شدن 22 گشــت نظارت و بازرسی 
شــبانه روزی از ســال 93 به این طرف 

موفق به انســداد حدود3 هزار و 371 چاه 
غیر مجاز با عمق 11۸ کیلو متر شــدیم 
که موجب ذخیــره حــدود254 میلیون 
مترمکعب آب در ســفره های زیرزمینی 

شــد. نتیجه اجرای این طــرح هم ثابت 
شدن ســطح آب برخی چاه ها و افزایش 

سطح برخی دیگر بود.
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
همــدان گفــت: تاکنون بــرای کنترل 
مصرف آب و پیشگیری اضافه  برداشت 
چاه های مجاز 4 هزار و 134 دســتگاه 
کنترل هوشــمند نصب شــده است، که 
73 درصد کنتور ها مربــوط به چاه های 

کشاورزی است.
 مهندس منصور ستوده ادامه داد: تاکنون 
برای اجرای طرح باز زنده سازی و تعادل 
بخشی منابع آب در اســتان همدان 35 
میلیارد  تومــان اعتبار دریافت کردیم که 
بخشــی از آن برای انسداد چاه های غیر 

مجاز هزینه شده است. گروه های گشت 
و نظارت آب منطقه ای به صورت شبانه 
روزی فعالیت های این حــوزه را نظارت 
می کنند. امســال 121 چاه غیر مجاز را 

شناسایی  و مســدود کردند.  مانع اضافه 
برداشــت 157 چاه مجاز شــدند و 35 
دستگاه حفاری هم توقیف شد. 5۸9 چاه 

بدون پروانه هم پلمب شده است.
وی از راه اندازی ســامانه اطالع رســانی 
مردم بــرای کمک به حفــظ منابع آبی 
استان با هدف دریافت گزارش های حفر 
چاه های غیر مجاز به شــماره 3151 هم 
خبــر داد و افزود: شــهروندان می توانند 
هر فعالیــت غیر قانونــی را در این حوزه 
به شــرکت آب منطقه ای همدان توسط 
تلفن ثابت و همراه اطالع رســانی کنند 
تا گشــت های نظارتی اقدام قانونی خود 
را انجــام دهند.  این ســامانه به صورت 
آزمونه در استان همدان اجرا شده است تا 

بعد در کل کشور اجرا شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
همــدان اظهار کرد: یکــی از طرح های 
قابل توجه و مهم در اســتان که اهمیت 
ویژه در حفظ منابــع آبی دارد اجرای خط 
انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب شهر 
همدان به طول 43 کیلو متر اســت که  
موجب پلمب شــدن و از مــدار مصرف 
خارج شدن 25 حلقه چاه آب نیرو گاه یک 
هزار مگاواتی شــهید مفتح همدان شده 
است و برج تر آن را به برج خشک تبدیل 
کرده است و نیرو گاه با ضریب 9۸ درصد 
در حال تولید برق اســت. ۸0 درصد آب 
مصرفی نیرو گاه توســط پساب این خط 

انتقال تامین می شود.
 مهندس منصور ســتوده ادامه داد: طرح 
مطالعاتی و آماری منابع آبی اســتان هر 
5 سال یکبار اجرا می شــود که  اکنون در 
استان در حال اجرا است. همچنین سامانه 

ســاماب برای ارایه 22 خدمــات دولت 
الکترونیک در اســتان همدان راه اندازی 
شده و 56 خدمت حوزه آب منطقه ای را 

به بهره برداران ارایه می دهد.
وی افزود: ســد کالن مالیر 46 میلیو ن 
مترمکعب ظرفیت ذخیــره آب دارد که 
12 میلیــون مترمکعب آن برای شــرب 
اســت بهره برداری از  خط آبرسانی این 
سد با هزینه 40 میلیارد تومان به صورت 
بــی .او. تی به بخش خصوصــی واگذار 
شده اســت. سد ســرابی تویسرکان 12 
میلیون متر مکعــب ظرفیت مخزن دارد 
که 7 میلیون مترمکعب آن برای شرب و 
غیره است و خط آبرسانی آن با همکاری 
بخــش خصوصی با روش بــی. او.تی با 
هزینه 23 میلیــارد تومان با پیشــرفت 
کاری 55 درصدی بــه بخش خصوصی 
واگذار شده اســت. همچنین سد شنجور 
رزن 5 میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره 
آب دارد که یک میلیــون متر مکعب آن 

برای شرب است.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای استان 
همدان با یاد آوری اینکــه از اهداف دولت 
اســتفاده از توان بخــش خصوصی برای 
اجــرای طرح ها اســت، ادامــه داد: خط 
آبرسانی مالیر از ســد کالن به طول 3۸ 
کیلو متر بــا ۸5 درصد پیشــرفت کاری 
دارد. همچنین خط آبرســانی ســد شهر 
تویســرکان از سد ســرابی هم پیشرفت 
کاری 95 درصد داریم. ســد مخزنی خرم 
رود تویســرکان که بر اساس مجوزه ماده 
56 به بخش خصوصی واگذارشده است. 
پیمانکار در این طرح حــدود316 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری خواهد کرد که اکنون 

طرح 20 درصد پیشرفت کاری دارد. 
مهندس منصور ستوده تاکید کرد: همه 
این روش ها در صورتی به تامین پایدار 
آب در اســتان برای بخش های مختلف 
منجر خواهد شد که ســایر بخش های 
هم برای بهبود مصــرف آب قدم های 
موثر و کاربردی خود را بردارند که در این 
حوزه جهاد کشــاورزی هم بــا اجرای 
ســامانه های آبیاری نوین، تغییر الگوی 
کشــت و نوع کشــت و غیره قدم هایی 

برداشته است.

چشم انداز موفق آب همدان
در آغاز دهه پنجم انقالب

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مطرح کرد؛

5 سد برای تامین آب در استان همدان بهره برداری شده است

ضمیمه رایگان روزنامه در استان  همدان



 مدیر شعب بانک کشــاورزی استان همدان گفت: 
امسال سهمیه تســهیالت پرداختی بانک کشاورزی 923 

میلیارد ریال بود که 100 درصد پرداخت شد.
خبرنگار جــام جهــان همدان: هوشــنگ 
حیدرنژادیان افزود: امســال 3 هزار و 295 تسهیالت قرض 

الحسنه ازدواج با اعتبار 507 میلیارد 
ریال پرداخت شد که بانک کشاورزی 
اســتان در بین بانک های عامل این 
حوزه در اســتان رتبــه دوم دارد. 45 
درصد سهم اشتغال پایدار روستایی 
متعلق به بانک کشــاورزی و مابقی 
متعلق به بانک های توســعه تعاون، 
پســت بانک و صندوق کارآفرینی 

امید است.
مدیر شــعب بانک کشــاورزی 
استان همدان ادامه داد: امسال برای 

260 طرح اشــتغال پایدار روستایی یک هزار و 1۸1 میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت کردیم که موجب فعالیت یک هزار 
و ۸32 فرصت شــغلی شده است. 50۸ تسهیالت صندوق 
توسعه ملی در 2 سال گذشته پرداخت شد که به ایجاد 400 

فرصت شغلی منجر شد.

حیدرنژادیان گفت: امسال از محل صندوق توسعه ملی 
271 میلیارد ریال برای  تقویت صادرات تسهیالت پرداخت 
شــد. باالترین سهم مانده مطالبات بانک هم 3 هزار و 200 
میلیارد ریال اســت که 35 درصد مطالبات سیســتم بانکی 
اســتان همدان را شامل می شود. این میزان مطالبات نشان 
دهنده حمایت بانک کشــاورزی از 
فعاالن این بخش است. خارج شدن 
این میزان ســرمایه از فعالیت مالی 
بانک، آســیب هایی به همراه داشته 
است.مدیر شــعب بانک کشاورزی 
اســتان همــدان ادامــه داد: بانک 
کشــاورزی برای حمایت از بخش 
کشاورزی و بر اساس بند »خ« ماده 
33 قانون تســهیالت با ســقف ۸0 
میلیون ریال با پنج تا 10 درصد سود 
پرداخــت می کند تــا واحدها فعال 
باشند.همچنین بانک کشاورزی فعالیت عام المنفعه مانند 
ســاخت مدرسه در مناطق محروم دارد و در همدان ساخت 
نمازخانه، ایجاد فضای فرهنگی در مدارس محروم و تجهیز 
کارگاه و ایجــاد نمازخانه را با هماهنگی آموزش و پرورش 

اجرا کرده است.

 همزمــان با برگزاری جشــن هــای دهه پیروزی 
انقــالب در همدان و آغاز دهه پنجم انقالب، روز گذشــته 
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سفر یک 
روزه خود به همدان از طرح های شــاخصی که در مســیر 

توسعه و رشد استان نقش موثر دارد بهره برداری کرد.
خبرنگار جــام جم همدان:   از ایــن طرح های 
شــاخص بهره داری شــده می توان کارخانه گندله سازی 
اســدآباد  با 130 میلیــارد تومان اعتبار، بیمارســتان ۸5 
تختخوابــی آیت اهلل بهاری شهرســتان بهاردر زمینی به 
مساحت 13 هزار و 2۸7 متر مربع و با زیربنای ۸ هزار و 321 
متر مربع و هزینه ســاخت 35 میلیارد تومان، چهار نیروگاه 
خورشیدی 7 مگا واتی، 2 واحد صنعتی فروسیلیس)مالیر(، 

یک کارخانه دارو سازی )تویسرکان( و یک کارخانه فوالد) 
کبودراهنگ(، نام برد.

 مجتمــع فوالد بهره برداری شــده ظرفیت تولید 500  
هزار تن فوالد و برای 400 نفر به صورت مســتقیم و یک 
هزار و 500 نفر به صورت غیر مســتقیم اشــتغالزایی دارد. 
این طرح در حدود 350 میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد. 
نیروگاه های خورشــیدی هم در شهرستان های فامنین، 
کبودراهنگ و همدان بهره برداری شدند که برای هر نیرو 

گاه حدود 7 میلیون یورو هزینه شده است.
معاون اول رئیس جمهور در این سفر افزون بر این طرح 
ها از شهر صنعتی مبل و منبت مالیر  بازدید کرد. حضور در 
جلســه شورای اداری از دیگر برنامه های معاون اول رئیس 
جمهور در سفر به استان بوده است. همزمان با سفر 
معــاون رئیس جمهور به اســتان همــدان رضا 
اردکانیان وزیر با حضور در شهرســتان نهاوند از 
طرح  بازساخت ســد گرین بازدید کرد. این طرح 
مدتــی به دالیلی راکد بود کــه با پیگیری مجدد 
مســئوالن استان با همکاری بخش خصوصی به 

مرحله اجرا و ساخت رسیده است.

بانک کشاورزی همدان 923 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد
مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان:

ُمبــــــــــــــــــــل
 

هگمتانه

همدان 
همراه: 09359605050

@hegmatanemobl

عرضه مستقیم از تولیدی در تهران

شروع قیمت مبل ها  از
1250000  تومان

فروش استثنایی مبلمان و سرویس خواب
ارایه بیش از 100 مدل

امکان انتخاب نوع
پارچه، رنگ، کالف چوب، اندازه فوم نشیمن
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با حضور معاون اول رئیس جمهور در همدان؛
طرح های تولیدی و صنعتی اشتغالزا

بهره برداری شد



w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان همدان: احسان مدی

تحریریه شهرستانها: 021-44233511
 دفتر سرپرستی  استان همدان:  میدان دانشگاه، ابتدای خیابان 

میرزاده عشقی، ساختمان مالصدرا، طبقه دوم
 38250255  ,  38250250

چهارشنبه 17 بهمن 1397   شماره 5319
ضمیمه رایگان روزنامه در استان همدان

دل گر چه در این بادیه بسیار شتافت
یک موی ندانست ولی موی شکافت

اندر دل من هزار خورشید بتافت
ابوعلی سیناآخر به کمــال ذره ای راه نیافت

ادامه از صفحه اول
... اما دولت تدبیــر و امید بــا پیروی از 
رهنمودهای ارزشمند رهبر فرزانه انقالب 
در تالش اســت توطئه های دشــمن را 
خنثی و در حد ایثار و مقاومت فشار را بر 

مردم به حداقل ممکن کاهش دهد. 
وی با بیــان اینکه اســتقالل، آزادی و 
جاری شدن احکام اسالمی از مهمترین 
دســتاوردهای نظام جمهوری اسالمی 
اســت افزود: توفیقات دیگــر انقالب در 
کشور ایران به تبع همین بنیادهایی است 
که بنیانگذار جمهوری اســالمی آنها را 

تعریف کرده است.
اســتاندار همدان با بیان اینکه از ابتدای 
پیروزی انقــالب موانع بســیاری برای 
جلوگیــری از به نتیجه رســیدن انقالب 
توسط دشمنان انجام شــد تصریح کرد: 
خــوی اســتکباری و زیاده خواهی های 
دشــمنان ادامه یافت و بــه همین دلیل 
مشــکالتی چون  کودتا، جنگ تحمیلی 
و تحریم ها در مسیر انقالب ایجاد کردند.

مهندس شــاهرخی خاطرنشــان کرد: 
دشمنان قسم خورده انقالب ناراحتند که 
چرا در طول 40 ســال بزرگترین توطئه 
های آنها به ثمر نرســیده و راه به جایی 

نبرده اند.
وی گفت: امروز اگرچــه با حربه تحریم، 
مشکالتی را برای مردم ایجاد کردند اما 
ما از نظر زیرساخت جزو اقتصادهای برتر 

دنیا هستیم و رتبه 1۸ جهان را داریم.
اســتاندار همدان بــا بیان اینکــه ایران 
اســالمی از نظر علمی جزء کشورهای 
پیشرو دنیا اســت اظهار کرد: در کل دنیا 
تنها هشــت کشــور به علوم هسته ای 
دسترســی دارند و ایران اسالمی یکی از 

آنهاست.
 وی با اشــاره به اینکــه در پیچیده ترین 
علوم صاحب نظر هســتیم افزود: قدرت 
دفاعی ما که حاصل تالش دانشــمندان 
جوان ما است به شکلی است که دشمن 

جرأت حمله و توان مقاومت ندارد.

وی با بیان اینکه روحیه ایثار و شــهادت 
نسل به نسل منتقل شــده است تصریح 
کرد: امــروز چهار نســل بــرای ایران 
اســالمی جانفشــانی کرده و دشمن را 
عصبانی می کننــد، امروز آنهــا با یک 
عالمت ســؤال بزرگ مبنی بــر اینکه 
چطور ایران بــه این توان دســت یافته 

است، مواجه هستند.
وی با اشــاره به اینکه سیســتم دفاعی 
ما شــانه به شانه  کشــورهای پیشرفته، 
تسلیحات نظامی تولید می کند ادامه داد: 
امروز در هر گوشــه دنیــا تهدیدی علیه 

ایران اسالمی شود قاطعانه پاسخ خواهیم 
داد.

اســتاندار همدان با بیان اینکــه اگر این 
قدرت دفاعــی نبود اجــازه ایجاد چنین 
جزیره امنی داده نمی شــد خاطرنشــان 
کرد: سیاست و دیپلماســی ایران در دنیا 
پیشرو اســت و نقش ایران در معادالت 
جهان دشــمن را کالفه و سردرگم کرده 

است.
وی با بیــان اینکه در پژوهشــکده های 
خارجی به دنبال کشــف رمــز پیروزی 

انقالب هستند گفت: رمز پیروزی انقالب 
صالبت رهبری انقــالب و نهایتا هدایت 
و صالبت مقــام معظم رهبــری و البته 
حضور هوشــمندانه و به موقع مردم در 

صحنه است.
مهندس شــاهرخی اظهار کرد: مردم در 
هر شــرایطی نخبگان خود را برای اداره 
کشــور انتخاب کردند، جنــگ را اداره 

کردند و پس از آن کشور را ساختند.
وی با بیــان اینکه آمریکا تمام ســرمایه 
خود را برای ایجاد تزلزل در صف مردم به 
میدان آورده است افزود: دشمن به دنبال 

پشیمان کردن مردم و تاریک جلوه دادن 
آینده برای مردم است.

اســتاندار همــدان با اشــاره بــه اینکه 
هوشمندانه شــعار »افتخار به گذشته و 
امید به آینده« انتخاب شده است تصریح 
کرد: پس از پیــروزی انقالب می توان به 
ارزش هایی که ایجاد شد، حفظ استقالل 
کشــور و ممانعت از غارت منابع کشــور 

افتخار کرد.
وی تصریح کرد: آینده کشــور بســیار 
روشن است و دشــمن با حربه تحریم به 

دنبال ناامید کردن مردم است و آمریکا با 
امپراطوری رسانه ای خود به دنبال ایجاد 
شک و شــبهه در جوانان اســت تا بین 

صفوف مردم ایجاد اختالف کند.
وی با بیــان اینکه در مقابــل همه این 
توطئه ها وظیفه داریم این هجمه بزرگ 
را برمال و با آن مقابله کنیم خاطرنشــان 
کرد: نخســتین اقدام را باید دولتمردان 
انجام دهنــد، مــردم را ولی نعمت خود 
بدانند و اعتقاد داشته باشــند که فلسفه 
وجودی حاکمیت و مسؤوالن خدمت به 

مردم است.

شــاهرخی با بیان اینکه تا اوایل انقالب 
3 میلیــون تن گندم تولیــد می کردیم و 
امــروز 13 میلیون تن تولیــد می کنیم و 
نیازی به خارج نداریم اظهار کرد: در حوزه 
داروســازی اندک نیازی به مــواد اولیه 
خارج داریم وگرنه علــم و تکنولوژی در 
داخل به دســت آمده و به زودی در این 

زمینه نیز خودکفا خواهیم شد.
وی با اشــاره به اینکه دشــمن به دنبال 
وارد کردن ضربه به معیشت مردم است 
افزود: اما جمهوری اسالمی اعالم کرده 

که تحریم ها را دور می زند و با دنیا به جز 
زورگویان مراوده می کند.

اســتاندار همدان با بیان اینکــه آمریکا 
همانطور که تاکنون موفق نشده در آینده 
هم موفق نمی شود فروش نفت ایران را 
به صفر برســاند تصریح کرد: مردم اجازه 
نمی دهند که دشــمن به هدف شوم خود 
دست یابد.وی با اشاره به اینکه از اظهار 
و انتشار ســخنانی که باعث ناامیدی در 
جامعه می شود خودداری کنیم ادامه داد: 
امروز روز وفاق و همدلی است و نباید به 

دنبال اختالفات رفت.

شاهرخی با تأکید بر اینکه وفاق در استان 
همدان مثال زدنی است خاطرنشان کرد: 
امروز در همــدان نماینــده ولی فقیهی 
داریم که درک باالیی از مسائل مختلف 
جامعــه دارد و با مردم از اقشــار مختلف 
ارتباط داشــته و مورد اعتماد مردم است.

وی با بیان اینکه برای اســتاندار شــدن 
در همــدان وامدار هیچ کــس جز نظام 
مقدس جمهوری اســالمی نیستم گفت: 
نمایندگان استان همدان شــبانه روز در 
حال تالش هســتند و همــراه مجموعه 

اجرایی استان  حرکت می کنند.
استاندار همدان با اشاره به اینکه وحدت 
یعنی اینکه اختالفات را کنــار بگذاریم 
تا مردم در متن قرار گیرنــد اظهار کرد: 
همه سازوکارها را قانون مشخص کرده 

و همه باید به قانون تمکین کنند.
وی گفــت: هیچ کاری مهم تــر از توجه 
به معیشــت مردم نداریــم و هر دعوای 
سیاسی که به اختالف بینجامد در استان 
جایی ندارد، همه به دنبال آن هستیم که 

رونق تولید و ایجاد اشتغال صورت گیرد.
شاهرخی با اشاره به اینکه حفظ مشاغل 

موجود، ایجاد مشــاغل جدیــد و احیای 
واحدهای تعطیل دنبال می شود تصریح 
کرد: طی زمانبندی مشــخص شده باید 

واحدهای تعطیل به مدار تولید بازگردند.
وی با بیان اینکه برای ســه ســال آینده 
منطبق با برنامه ششــم برش ساالنه را 
مشــخص کردیم ادامه داد: در هر ســه 
سال باقی مانده مشــخص می شود که 
چه پروژه هایی انجام شــود و تکلیف هر 

شهرستان مشخص شده است.
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه رمز 

موفقیــت در ایــن کار ادامــه وحدت، 
همدلی و وفاق اســت خاطرنشان کرد: 
کســی حق تبلیغ خود به قیمت متوقف 
کردن کار مردم را نــدارد و همکاری بین 
بخشی یک اصل در اســتان است.وی با 
بیان اینکــه کار جهادی در اســتان یک 
اصل اســت گفت: حدود 3 هزار میلیارد 
تومان در سال 96 و در ســال 97 حدود 
3 هزار میلیــارد و 1۸0 میلیــون تومان 
سرمایه گذاری شده که البته راضی کننده 

نیست و باید به سقف مورد نظر ما برسد.
مهندس شــاهرخی با اشــاره به اینکه 
انقالب اســالمی ایران آزادی، استقالل، 
دین باوری و دینداری را در ایران مستقر 
کرد اظهــار کرد: مردم ســاالری دینی و 
اداره کشــور بر مبنای رأی مردم با توجه 

به قانون اسالمی محقق شده است.
وی گفت: امروز مردم مســیر اداره کشور 
را خودشــان تعیین می کنند و امروز آمار 
و دســتاوردها باعث افتخار است و باید 
به نظامی که 40 ســال با استکبار مبارزه 
کرده و پنجه در پنجه دشــمنان انداخته 
و سازندگی را پس از هشــت سال دفاع 

مقدس دنبال کرده است، افتخار کرد.
استاندار همدان با اشاره به اینکه راه های 
اســتان اکثرا آزادراه و بزرگــراه و اتوبان 
است تصریح کرد: پس از پیروزی انقالب 
توانســتیم دو خط راه آهن اصلی را از دو 
نقطه مهم به استان همدان متصل کنیم.

وی با طرح این سؤال که در کدام شبکه 
ماهواره ای درباره نقاط مثبت می گویند؟ 
ادامه داد: برای اتصــال راه آهن همدان 
به مالیــر در حــال فعالیت هســتیم و 
مرکز استان را به شهرســتان ها متصل 
می کنیم.مهندس شــاهرخی با اشاره به 
اینکه برای خبرنگاران ماهانه تور خبری 
برپا شــود تا دســتاوردهای انقالب را به 
مردم معرفی کنند خاطرنشــان کرد: در 
حوزه برق قبل از انقالب ۸6 هزار و 300 
انشعاب داشــتیم و امروز به 736 هزار و 

600  انشعاب رسیده است.

استاندار در گفتگو با اصحاب رسانه:

برای استاندار شدن 
وامدار کسی نیستم
 ۷۰۷ پروژه به ارزش 8۷9 میلیارد تومان
دهه فجر در استان همدان به بهره برداری می رسند

  99/8 درصد جمعیت کشور زیر چتر بیمه قرار دارند

   صد درصد جمعیت شهری همدان 
به آب شرب سالم دسترسی دارند

 طبق سنوات گذشــته امســال نیز در دهه فرخنده فجر دکتر امیر 
خجســته نماینده مردم همــدان- فامنین و قهاوند در یک نشســت 
طوالنــی خبری که در محــل هتل باباطاهر برگزار شــد به تشــریح 
وضعیت عمومی حــوزه انتخابیه و اقدامات و عملکرد یک ســاله خود 

پرداخت.
خبرنگار جام جم همدان: وی که  یکی از معدود نمایندگان پیگیر 
و مطرح کشور در کمیسیون های مجلس اســت و مستمرا افشا کننده 
مفاسد اقتصادی، رانتها و زد و بند های مفسدان اقتصادیست با پخش 
ویدیو کلیــپ عملکردهای خود را مســتند کرد و به تمامی ســواالت 

مطروحه تا پاسی از شب پاسخ داد.
خجســته با اعالم اینکه با وجــود فعالیت 30 دســتگاه نظارتی دیگر 
ضرورتی به ورود نمایندگان در بحث مفاسد و مظالم اقتصادی احساس 
نمی شــود گفت: برخورد با انواع ســلطان ها و تحت تاثیر قرار گرفتن 
فضای عمومی کشور آخرین دستاورد نهادهای نظارتی برای دفع شر و 

کنترل فضای اقتصادی است.
وی با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به مردم شریف 
و با فرهنگ همدان گفت: دشــمنان نظام سعی وافر کردند که مردم ما 
چهلمین یوم اهلل دهه فجر را نبینند اما همگان شاهد بوده و هستیم که 
این مردم انقالبی و مومن با چه شوری این مناسبت را گرامی داشته و 
در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر ایــن موضوع را اثبات خواهند کرد که 
نظام تا چه اندازه محکم بوده و مهر نظام چگونه با روح مردم ما عجین 

شده است.
 دکتر خجســته در ادامه افزود: امروز هســته های مقاومت در سوریه، 
عراق، یمن، فلســطین، غزه و لبنان اقتدار مثال زدنــی خود را به رخ 
جهانیان می کشند و شاهد هســتیم نیرو های انصاراهلل و خط مقاومت 
یمن چگونه عربســتان و هم پیمانان منطقه اش را به ذلت کشــانده 

است. 
وی با بیان فهرست وار توطئه ها و ترفند های دشمن محیل در خالل 
سالیان گذشته گفت: اینبار دشمن معیشــت مردم ما را هدف گرفته و 
برای عصبانی کردن مردم دست به اخالل اقتصادی زده و سفره های 

مردم را نشانه گرفته است.
 وی در ادامه با اشاره به بروز اختالل در تامین مواد پروتئینی و افزایش 

مهار گســیخته قیمت برخی از اقالم گفت کشــور ما بــه هیچ وجه با 
کمبودی در این زمینه مواجه نیست و خروج فوج فوج دام مولد از کشور 
می تواند چرخه تولید را برای ســال آینده کامال مختل کند. وی اعالم 
کرد: افزایش نرخ ارز و اغتشاش قیمت اقالمی که نیازمند ارز خارجی و 
واردات هستند همه و همه ریشــه در مسائل داخلی ندارند و دالر هرگز 

نمی بایست از ده هزار تومان فراتر می رفت.
نماینده مردم همدان در مجلس با اعالم اینکه با تمام توان وارد عرصه 
مبارزه با گرانی شدیم گفت: اولویت اول کشــور معیشت مردم است و 
مجلس با تمام قدرت به این عرصه ورود کرده و این یک آزمون بزرگ 
برای دولت و مجلس است، دکتر خجسته صراحتا تصریح کرد: الیحه  
بودجه سال 9۸ نتوانسته نظر موافق نمایندگان مجلس را تامین کند و 
به نظر اکثریت نمایندگان حقوق، یارانه و طرح های اقتصادی و ارزی 

باید متناسب با نرخ تورم دیده شوند.
خجسته با اشــاره به اینکه باید از تحریم ها عبور کنیم افزود: برابر آنچه 
مالیات گرفته می شــود، فرار مالیاتی داریم و افرادی چون آقازاده ها و 
رانت خواران به این اقدامات دســت می زنند. وی ادامــه داد: 30 هزار 
میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم و نظــارت مجلس نظارت خوبی 

نیست و ما نسبت به آن گالیه مندیم.
وی با بیان اینکه منابع کشــور ما با اروپا یکســان است گفت: ارزش 
اموال مازاد دولت 11 برابر نقدینگی کشور است و همین موارد می تواند 

مشکل منابع مورد نیاز کشور را تا حد قابل توجهی برطرف کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشــاره به اینکه مردم 40 
سال ایستادگی کردند و از انقالب و ارزش های آن دفاع کردند تصریح 
کرد: امروز  ثباتی در بازار وجود نــدارد که این موضوع باعث عصبانیت 
مردم می شود، ما نباید اجازه دهیم که دشمن به این اهداف خود دست 

یابد.
وی با بیان اینکه ما نیاز به واردات گوشــت نداریم ادامه داد: دامپروری 
ایران در خاورمیانه حرف برای گفتن دارد به طوری که دام خود را صادر 

می کنیم بعد از کشورهای بیگانه گوشت وارد می کنیم.
خجسته افزود: 34 هزار خودرو را به صورت ثبت سفارش غیر واقعی و 
غیر قانونی انجام دادند، دفعه اول گفتند که دروغ است اما سپس اعالم 

کردند که درست است.

تامین معیشت 
مردم نخستین 

اولویت  کشور است

نماینده مردم همدان در مجلس:


