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همدان

با حکم وزیر ارشاد؛

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همدان منصوب شد

 عملیات اجرایی ۳ پروژه آبرســانی در روستاهای تابعه اســتان همدان با حضور مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور آغاز شد.

مدیر شرکت آب و فاضالب کشور در آئین کلنگ زنی ۳ پروژه مذکور با اشاره به اینکه خوشبختانه در قالب تکمیل 
تعداد مجتمع های آبرسانی کشور، ۹۲۴مجتمع روستایی تعریف شــده است، گفت: بر اساس اولویت های تعیین 
شده در سازمان برنامه و بودجه، از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و با پیشنهاد دولت در روزهای آتی با موافقت 

مجلس اعتبارات بیشتری به مجتمع های آبرسانی روستایی اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مطرح کرد؛

چرخ فعال صنعت
در شهرک های صنعتی همدان
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مدیر پخش فرآورده های نفتی همدان خبر داد؛

عرضه بنزين توليد داخل در جايگاه هاي 
سوخت رساني استان

مدیرسازمان تعاون روستایی استان:

 قيمت مرغ در اسفندکاهش
 می يابد

مدیر مخابرات منطقه همدان: 

4 هزار کيلومتر فيبر نوری در استان 
اجرا شده است

بهره مندی ۶ ميليون نفر از جمعيت روستايی 
کشور از آب شرب سالم
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رئيس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان:معاون خدمات شهری شهردار:
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بهره برداری از 6  طرح برق در دهه فجر
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ضميمه رايگان 2
روزنامه در

استان  همدان

 روز های اخیــر با اســتعفای علیرضا 
درویش نژاد از تصــدی مدیریت اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان سرانجام وزیر ارشاد در حکمی 
مرادی نور را به عنوان سرپرســت این 

اداره معرفی کرد.
خبرنگار جام جــم همدان: علی 

مرادی نــور، پیش از معرفی به عنوان سرپرســت اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان؛ معاون 

اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان همدان بوده است.در 
حکم سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی آمده اســت؛ نظر به 
ســوابق اداری و اجرایی شما، به موجب 
این حکم به عنوان سرپرست اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
منصوب می شوید. دلیل اســتعفای مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان همدان شخصی عنوان شده است.

مدیر توزیع برق شهرســتان بهار گفت:  امســال در دهه 
فجر 6 طرح با هزینه کرد 17 میلیارد و 7۲6 میلیون ریال 

بهره برداری شد.
خبرنگار جام جم همدان: حمید طهماسبی خو افزود: 
این طرح ها شامل برق رســانی به نقاط مختلف، اصالح 
شبکه های روســتایی و شــهری، تامین برق متقاضیان 
کشاورزی، تامین برق متقاضیان جدید شهری و روستایی، 
نصب تجهیزات حفاظتی و توسعه فشار ضعیف شهری و 
روستایی بوده است.وی گفت: از طرح های بهره برداری 
شده می توان نصب یک دستگاه پست هوایی ۲50 کیلو 
ولت آمپر به همراه 180 متر شــبکه فشار ضعیف هوایی 
خودنگهدار و 60 متر فیدر فشــار ضعیــف زمینی، نصب 
یک دستگاه ریکلوزر، پنج دستگاه سکسیونر، 87 دستگاه 
کات اوت فیوز تیغه ای و ۲1 دستگاه خطاسنج ساده و سه 

دستگاه خطاسنج مودم دار را نام برد. وی ادامه داد: نصب 
7۳ دستگاه تیر بتونی ۹ متری به همراه ۲ هزار و ۳50 متر 
شبکه فشار ضعیف هوایی خودنگهدار، تعویض ۲6 اصله 
پایه بتونی 1۲ متری با پایه های فرسوده به همراه اجرای 
نصب ۲۳0 متر شبکه ۲0 کیلو ولت هوایی در فیدر وهنان، 
آبرومند و میدان توحید اللجین از دیگر طرح ها اســت. 
طهماسبی خو یادآور شــد: تعویض ۲۲ اصله پایه ۹ متری 
به همراه ۳۲5 متر شبکه فشــار ضعیف خودنگهدار نقاط 
مختلف شهرستان، تعویض ۴00 متر شبکه هوایی فیدر 
گنج تپه و تعویض تابلو ۴00 آمپری پســت دادگستری 
اللجین، نصب 760 دســتگاه کنتور تکفاز، 8۹ دستگاه 
کنتور ســه فاز و احداث 6 کیلومتر خط ۲0 کیلو ولت به 
همراه 5۲ دستگاه پســت هوایی و تابلو اختصاصی نیز از 

دیگر اقدامات بوده است.

مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان 
گفت: به برکت خون شــهدای انقالب اسالمي ایران و 
مجاهدت هاي تالشــگران گمنام عرصه کار و تولید، 
100 درصد بنزین عرضه شــده در جایگاه ها و مجاري 

عرضه استان، تولید داخل است.
خبرنگار جام جــم همدان: امین روســتایی، به 
عنوان نماینده وزارت نفت در حــوزه تأمین و عرضه 
فرآورده هاي نفتي مایع در اســتان از توزیع روزانه 1 
میلیون و ۳00 هزار لیتر بنزیــن در 8۹ باب جایگاه و 

مجاري عرضه سوخت این منطقه خبر داد. 
وی افزود: مقاومت در برابر فشارهاي داخلي و خارجي 
نه تنها ذره اي از عزم وزارت نفت در  پاي مردي جانانه  
از اهداف و آرمانهاي اصیل نظام اسالمي که ثمره خون 
شهیدان اســت نکاســته، بلکه افتخار این را داریم که 
محصول خودکفایي به دست آمده از صنایع باالدستي 
را به عنوان آخرین حلقــه ارتباطي با مصرف کنندگان، 

به طور مطلوب توزیع کنیم.

روســتایي با نقل قول از طرف مقام عالي وزارت نفت 
مبني بر به تعادل رســیدن در تولیــد و مصرف بنزین 
طي شش ماهه نخست سال یادآور شد: از ابتداي نیمه 
دوم سال جاري بنزین تولید داخل در سطح جایگاه ها و 
مجاري عرضه بخش خصوصي استان در حال فروش 
بوده و از این رو بــه مجرد حصول اطمینــان از توان 
تداوم این خدمت و دستاورد مهم توسط صنعت مردان 
خدوم، مراتب این موفقیت به اســتحضار هم استاني 

هاي ارجمند مي رسد. 
مدیر منطقه همدان با اشــاره به تاثیر حمل و نقل جاده 
اي بر اقتصاد ملــي و اهمیت قرارگیــري محورهاي 
مواصالتي اســتان در شــاهراه ارتباطي استان هاي 
شمالي و مرکزي با جنوب و غرب کشور اظهار داشت: 
روزانه  1 میلیــون و ۳00 هزار لیتر نفتــگاز )گازوئیل( 
معمولي مضاف بر  ۴00 هزار لیتر نفتگاز با اســتاندارد  
EURO۴ در بخش حمل و نقــل در ۹ جایگاه معین 

استان عرضه و مصرف مي شود.

3 نیروگاه  خورشیدی 
در همدان بهره برداری 

شد

رئیس شورای انســجام بخشی صنعت 
آب و بــرق اســتان همــدان از افتتاح ۳ 

نیروگاه  خورشیدی در همدان خبر داد.
خبرنــگار جــام جم همــدان: 
محمدمهدی شــهیدی گفــت: همزمان 
با دهه فجر و ســفر وزیر نیرو به همدان 
تعدادی از طرح هــای صنعت آب و برق 
دراستان بهره برداری شــد که ۳ نیرو گاه 
خورشیدی ساخته شــده با سرمایه گذاری 

خارجی هم شامل این طرح هاست.
رئیس شورای انسجام بخشی صنعت آب 
و برق اســتان همدان گفت: این طرح ها 
در شهرســتان های کبودراهنگ، فامنین 
و همدان هر کدام بــا ظرفیت 7 مگاوات 

ساخته شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه این طــرح ها با 
مشــارکت ســرمایه گذاران خارجی اجرا 
شده است، گفت: اعتبار هزینه شده برای 
هر یک از این نیروگاه هــا 7 میلیون یورو 

است.
شــهیدی افزود: اکنون اســتان همدان 
قطب نیروگاه خورشــیدی کشور است. با 
بهره بــرداری از این طرح ها در اســتان 
همدان 6 نیروگاه خورشــیدی با ظرفیت 

۴5.5 مگاوات فعال است.

خبر

  مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
اســتان همدان گفــت: حمایــت از تولید و 
افزایش اشــتغال از هدف های مهم شرکت 
های صنعتی اســتان همدان بوده و هست و 
برای تحقق این هدف به روش های مختلف 
شــهرک های صنعتــی در اســتان همدان 
حمایت شــدند که چرخش چــرخ صنعت در 
شهرک های صنعتی استان موید این موضوع 

است.
خبرنگار جام جم همدان: کیوان گردان 
اظهــار کرد: اکنــون در اســتان همدان ۳0 
شــهرک، ناحیه صنعتی و صنفــی داریم که 
دراین شــهرک ها حدود 15 هزار و 700 نفر 
به کار و تولید اشــتغال دارند. در منطقه ویژه 
اقتصــادی جهان آباد همــدان ۲800 هکتار 

زمین برای اســتقرار واحد هــای صنعتی در 
استان تملک شده داریم که 50 درصد وسعت 
کل زمین های شــهرک های صنعتی استان 

همدان را شامل می شود.
مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان همدان گفت: با عبور راه آهن از این 
محدوده راه دسترســی دچار مشکل شده بود 
که مشکل را با روشی فنی از پل فامنین حل 
کردیم و راه دسترســی جدید برای شهرک 

تامین شد.
 گردان افزود: اکنون اســتان همدان به دلیل 
دارا بودن همه چرخه های تولید فوالد به یک 
زنجیره  نسبتا کامل تولید در این حوزه رسیده 
است که با تولید آهن اسفنجی در استان این 

چرخه تولید فوالد هم کامل خواهد شد.
وی ادامــه داد: بــرای کاهــش ترافیک در 
محدوده فضــای تاریخــی گنبــد علویان 
همدان با همکاری اصناف بنکــدار فعال در 

این محدوده از شــهر همدان ساخت شهرک 
صنفی را در مجاورت فــرودگاه همدان آغاز 
کردیم که ۴00 واحد فعال به این محدوده از 

شهر همدان منتقل خواهدشد.
مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
استان همدان با اشــاره به اینکه  ساخت این 
شهرک بنکداری در کشور برای نخستین بار 
شکل گرفته اســت ادامه داد: از این شهرک 
بنکداری که اصناف در آن مســتقر خواهند 
شد تا کاالی با قیمت مناســب در یک بازار 
رقابتی به دست مردم برسد تاکنون در کشور 
ساخته نشده است. ســاخت و جانمایی فضا 
های صنعتی شــهرک ها در اســتان همدان 
متناسب با ظرفیت های موجود منابع معدنی 

آن منطقه بوده است.

 گــردان افــزود: در یکــی از روســتا های 
اســتان)کردآباد( هم جامعه هدفــی را برای 
تولید پوشــاک با یک نشــان خاص تجاری 
و  اختصاص کدینگ حمایــت کردیم. یعنی 
اهداف شهرک های صنعتی در استان تحقق 
اشتغال و تولید پایدار در صنایع کوچک بوده 
است که به شکل های مختلف حمایت ها را 

انجام دادیم.
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی ایران هــم گفت: برای پایداری 
تولید و اشــتغال در کشــور در شهرک های 
صنعتی مجوز جدید صادر بــه فعالیت مجدد 
شــرکت های که فعال نبودند کمک کردیم. 
راه اندازی شــهرک های صنعتی از دستاورد 
های انقالب اســت قبل از انقالب ۳ شهرک 
صنعتی داشتیم و اکنون ۹8۲ ناحیه، شهرک 
صنعتــی و منطقه ویژه اقتصادی در کشــور 

داریم.

فتحعلی محمــدزاده گفــت: ۹ منطقه ویژه 
اقتصادی کشــور زیر نظر)ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران (این 
مجموعه مدیریت می شــود کــه یک مورد 
آن در منطقه جهان آباد همدان فعال اســت. 
در ایــن محــدوده 1۴۳ هزار هکتــار زمین 

اختصاص دادیم.
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی ایران ادامه داد: فعالیت سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
درشهرک ها به ۲ صورت سخت افزاری و نرم 
افزاری مدیریت می شــود که در حوزه سخت 
افزار امکانات و در حوزه نرم افزار هم فناوری 
و مشــاوره و غیره به فعاالن این حوزه ارایه 

شده است.

وی دربــاره بهبود وضعیت زیســت محیطی 
شــهرک های صنعتی هــم اظهار کــرد: با 
برگزاری جلسه برای تشــکیل هیات مدیره 
در این مجموعه های صنعتی)شــهرک های 
صنعتی( اکنون بخش عمده شــهرک های 
صنعتی هیات مدیره دارنــد و خدمات داخلی 
را به شــرکت های خدمات رسان مورد تایید 

سپردند.
محمد زاده تاکید کرد: تصفیه فاضالب با راه 
اندازی تصفیه خانه در شــهرک های صنعتی 
کشــور فعال اســت. ۲۳0 تن ظرفیت مدول 
های تصفیه در ۲۲0 شهرک راه اندازی شده 
اســت. روزانه  775 هزار مترمکعب پســاب 
فاضالب صنعتی را تصفیه و به مصرف همان 
شــهرک باز می گردانــد. بــرای تامین برق 
شهرک های صنعتی هم  ۴50 مگاووات برق 
از نیرو گاهای مولد مقیــاس کوچک تامین 

شده است. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مطرح کرد؛

چرخ فعال صنعت در شهرک های صنعتی همدان
با حکم وزیر ارشاد؛

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان 
منصوب شد

بهره برداری از 6  طرح برق در دهه فجر

عرضه بنزين توليد داخل در جايگاه هاي سوخت رساني استان
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مدير مخابرات منطقه همدان: 

4 هزار کیلو متر فیبر نوری 
در استان اجرا شده است

 مدیر مخابرات منطقه همدان گفت: یکی 
از ضرورت هــای ارایه خدمات مخابرات اجرا و 
ارتقای زیرساخت های مخابراتی استان است. 
اکنون برای  تحقق این هدف در استان همدان 

۴ هزار کیلو متر فییر نوری اجرا شده است.
خبرنگار جــام جم همدان: مهندس 
محمد علی گرزین اظهار داشــت: با بهره مندی 
استان از این توانایی؛ موفق به ارایه خدمات نوین 
در حوزه های مخابراتی شدیم. برای 6۲5 روستا 
بستر مناســب خدمات مخابراتی  را هم فراهم 
کردیم.وی ادامه داد: اکنون مشترکان بر اساس 
ســرعت حجم اینترنت دریافت می کنند و اگر 
مشــترکی قطعي  اینترنت دارد باید نوع خدمات 

دریافتی خود را بررسی کند.
 شاید در سامانه اتصال به اینترنت که در منزل 
استفاده می کند مشــکل دارد یا مودم ارتباطی 
اینترنتش قدیمی اســت. در واقع بســیاري از 
قطعی اینترنت؛ مشترکان به تجهیزات خودشان 
مربوط است که باید مشکل وسایل را شناسایی 

کنند.
مدیر مخابرات منطقه همدان گفت: مخابرات 
به دنبال تامین رضایت مردم اســت؛ هیچگاه با 
ارایه خدمات نامناسب رضایت مشتری را کاهش 
نخواهد داد. ارایه خدمات مناســب مخابرات به 

مردم هم موید این موضوع است.
مهندس گرزین افزود: اکنون امکان واگذاري 
بیش از ۲8 هزار سرویس اینترنت  اف تی تی اچ را 
در اســتان فراهم کردیم.  در روستاهاي استان، 
حاشیه شهر و جاده هم ۴5۳آنتن تلفن همرا بی تی 
اس نصب شــده داریم. تا تــوان خدمات دهی 
سرویسهای اینترنت  فور جی ۲،  تری جی و غیره 
را افزایش دهند و همچنین در استان بیش از ۲76 

سایت دبلیو ال ال داریم.

3 ضميمه رايگان 
روزنامه در

استان همدان

خبر

معــاون خدمات شــهری شــهردار همــدان از 
برگزاری ششــمین دوره هنر های شــهری همدان 

همزمان با فرارسیدن نوروز در همدان خبر داد.
خبرنگار جام جم همدان: وحیــد علی ضمیر  
افزود: هر سال قبل از فرا  رسیدن نوروز برای بهبود 
فضای شهری فراخوانی را متناسب با مناسبت سال 
و هویت و فرهنگ و تاریخ شــهر بــرای برگزاری 
جشنواره  هنر های شــهری می دهیم که امسال به 
ششمین سال برگزاری آن وارد خواهیم شد. در این 
فراخوان هر سال از کل کشــور افرادی عالقمند به 
حضور در این برنامه شــهری هستند و آثار خودشان 

را ارسال می کنند.
وی ادامه داد: بهبود فضای شــهری از وظایف ذاتی 

شهرداری ها است و در این حوزه هم برنامه تدوین 
شــده داریم و اجرا می کنیم.  افزون بر آن امســال 
توجه ویژه ای هم مانند قبل به نشــر فرهنگ ایثار و 
شهادت داریم و تصویر ۲0 سردار شهید را رونمایی 

خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: تصاویر این شهدای معزز با روش 
جدید در معابر شــهری رســم و طراحی شده است 
و جلوه خاصی به فضای شــهری همدان در شــهر 
دارالمومنین و دارالمجاهدین داده اســت. همچنین 
شــهرداری همدان تجربــه مناســبی از برگزاری 

جشــنواره های شــهری دارد و از آن به عنوان الگو 
برای بهسازی فضای شهری بهره می برد.

علی ضمیر از اجرای برنامه شــهری خاصی همزمان 
با تولد حضــرت علی )ع( در 1۳ رجــب هم گفت و 
افزود: همه این برنامه های اجرایی شده یا در دست 
اجرا برای ایجاد یک شــهر پویا و با نشــاط است و 
استقبالی شهروندان از نماد های شهری نصب شده 
داشــته و دارند ما را در افزایش و بهبود آن  مشتاق 

تر کرده است.
معاون خدمات شهری شــهرداری همدان همچنین 
با تاکید بر نقش تعامل شــهروندان در افزایش جدا 
سازی پســماند از مبدا گفت: امســال در مقایسه با 
مدت مشــابه سال گذشــته جمع آوری زباله خشک 
در شــهر همدان  ۲0 تــا ۲5 درصــد افزایش دارد 
که نشــاندهنده افزایــش همکاری شــهروندان با 
شــهرداری و توجه آنان به جدا ســازی زباله تر از 

خشک و بازیافت است.
علــی ضمیر دربــاره برنامه های شــهرداری برای 
کاهش زباله هم افزود: با افزایش جداسازی پسماند 
در مبدا، سازمان مدیریت پسماند مخزن های ویژه 
پســماند خشــک را به ادارات و مــدارس  تحویل 
داده اســت و درحوزه آموزش و اطالع رســانی به 
شهروندان هم برنامه ریزی و آن را اجرا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین 1۳ محل جمع آوری تحویل 
پسماند خشک از شــهروندان هم در نقاط مختلف 
شــهر جا نمایی و فعال کردیم.  کــه با اجرای طرح 
های تشــویقی و تبلیغاتی نقــش موثری در کاهش 
اختــالط زباله تر و خشــک د رشــهر داشــتند. به 
شــهروندان فعال در جداســازی زباله تر از خشک 
هدایایی به رسم تشویق و قدردانی اهدا شده است. 

وحید علی ضمیر در ادامه با اشــاره به اینکه تقریبا 
10 تا 17 درصد پسماند های شــهر همدان قبل از 
ورود به مرکز دفن نهایی پســماند، جدا سازی شده 
اســت، گفت:  جدا ســازی پســماند تر و خشک به 
راحتی و با مشــارکت شــهروندان قابلیت اجرا دارد 
و افزون بر گذشــته از شــهروندان تقاضا داریم که 

شــهرداری را با افزایش همکاری خود در این 
حوزه یاری دهند. تا ســرمایه های این شهر مجدد 
در چرخه تولید وارد و به روش اصولی و بهداشــتی 

بازیابی شود.
 وی اظهار داشــت: همــت و مشــارکتی که مردم 
همدان در این حوزه داشــته و دارند کمک می کند 
تا شــاهد کاهش حجــم پســماند ورودی به مرکز 
دفن نهایی باشیم. همچنین بسیاری از هزینه های 
مرتبط مانند حمل ونقل، پردازش و دفن پســماند را 
هم کاهش خواهد داد و آثار مفید زیست محیطی و 

اقتصادی برای شهر دارد. 
جدا ســازی پســماند به روش اصولی موجب حفظ 

منابع ملی و افزایش فرهنــگ بهره وری از 
منابع و استفاده مجدد آن می شود.

علــی ضمیــر افــزود: کانکس های نصب شــده 
شهرداری و مدیریت پسماند که با هدف جدا سازی 

پسماند خشک از تر در شهر موجود است با استقبال 
خوب و بی نظیرشهروندان همدانی و اهالی محالت 
مواجه شده  اســت. شــهرداری همدان هم به دلیل 
افزایش این اســتقبال، انگیزه ترغیبی و تشــویقی 
مانند هدیه مــادی و غیره در نظر گرفته اســت. در 
این مراکز با توزین یا بررســی نوع پســماند خشک 
تحویلی پول نقــد یا مواد شــوینده، لوازم التحریر و 
کارت های قرعه کشی فصلی به شهروندان تحویل 

داده می شود.
معاون خدمات شهری شــهردار همدان درباره آمار 
زباله خشــک تحویلی به مراکز پسماند شهر همدان 
هم گفت: هفته ای بطــور میانگین 5 تا 10 تن زباله 
خشــک در این مراکز پسماند خشــک جمع آوری 
می شود. غالبا هم شامل کاغذ) مقوا، کارتن و غیره(، 
پالستیک و انواع بطری نوشــیدنی است. پیمانکار 
طرف قرار داد شــهرداری همدان این پسماند ها را 

جدا سازی می کند.
علی ضمیر اظهار کرد: قیمت تعیین شده برای خرید 
این پسماندهای خشــک هم به صورت روزانه و با 
توجه به قیمت های روز است وکارشناسان سازمان 

هم به صورت مستمر بر این موضوع نظارت دارند.
 وی با تاکید بــر  اینکه  به پایان ســال  و آغاز خانه 
تکانی هم نزدیک می شــویم در این روزها شــاهد 
افزایش تولید پســماند خشــک هســتیم افزود: از 
شــهروندان تقاضا داریم تا با همــکاری روز افزون 
خود به مرور پسماندهای خشک قابل بازیافت خود 
را به این مراکز تحویل دهند تا شــاهد انباشــت به 

یکباره پسماند در منظر شهری نباشیم.

معاون خدمات شهری شهردار:

ششمین دوره جشنواره  هنرهای شهری 
برگزار خواهد شد

مديرسازمان تعاون روستايی استان 
همدان با بيان اينکــه در روزهای پايانی 
ســال قيمت مرغ در بازار تعديل خواهد 
شد، گفت: با جوجه ريزی های انجام شده 
در دی ماه قاعدتاً قيمت مرغ در اسفندماه 

کاهش خواهد داشت. 
 رضا عباســی در جمــع خبرنگاران، با اشــاره به 
افزایش 1۲ درصدی جوجه ریزی نســبت به سال 
گذشته، اظهارکرد: با این میزان جوجه   ریزی قاعدتًا 
در روزهای پایانی ســال باید کاهش قیمت داشته 
باشــیم اما با توجه به اینکه قیمت گوشــت قرمز 
افزایش یافته گرایش مردم به سمت گوشت سفید 
تغییر کرده است به طوریکه با وجود افزایش توزیع 

و عرضه مرغ منجمد بازهم قیمت مرغ باالست. 
وی افزایش قیمــت جوجه یــک روزه را از دیگر 
دالیل افزایش قیمت مرغ دانست و افزود: به دلیل 

افزایش جوجه ریزی قیمت جوجه یک روزه 
نیز یکدفعه افزایش یافته است که پیش بینی 
می شود با عرضه مرغ منجمد قیمت مرغ در 
بازار تعدیل شده و بازار از التهاب خارج شود. 
تأمين و توزيع بيش از ۵۷هزارتن 

نهاده 
وی با بیــان اینکه قیمت تمام شــده مرغ 
۹000 تومان اســت، تصریــح کرد: عرضه 
گوشــت گرم وارداتی و مرغ منجمد باعث 
شده بار روانی حاکم بر بازار کاهش یابد اما 
متأسفانه در جامعه ما فرهنگ ذخیره سازی 

وجود دارد. 
عباســی با تأکید بر پشــتیبانی و توزیع نهاده های 
دامی توســط تعاونی هــا و تشــکل های بخش 
کشاورزی، عنوان کرد: امروز تأمین نهاده ها یکی 
از دغدغه های تولیدکنندگان دام و طیور است که 
در این راستا بیش از 57 هزار تن انواع نهاده تأمین 

و توزیع شده است . 
مدیرسازمان تعاون روستایی استان همدان با اشاره 
به اینکــه 1۹ میلیون کیلوگرم آرد در روســتاهای 
استان همدان توزیع شده است، اظهارکرد: در 10 
ماهه امسال بیش از 1۲0 میلیون لیتر انواع سوخت 

در نقاط مختلف استان توزیع شده است. 
خريد توافقــی بيــش از ۱۱۰هزار تن 

محصول کشاورزی 
وی از خرید توافقــی بیــش از 110هزارتن انواع 
محصوالت کشاورزی در اســتان همدان خبرداد 
و  گفت: خرید توافقی چندســالی است که توسط 
تشــکل های بخش کشــاورزی انجــام میگیرد 
به طوریکــه محصوالتــی از قبیــل جــو، ذرت، 

ســیب زمینی و گوجه فرنگی خرید توافقی شــده 
است. 

عباسی خاطرنشان کرد: خرید توافقی از نظر روانی 
تأثیر خوبی در بازار خواهد داشت به  طوریکه دست 
دالالن را کوتاه می کنــد به ویــژه درمواقع وفور 

محصوالت کشاورزی. 
وی با تأکید براینکــه خرید توافقی به معنای خرید 
دولتی نیســت بلکه قیمت واقعی است، ادامه داد: 
امســال در حوزه کشــمش مالیر، گوجه فرنگی 
اسدآباد و تویسرکان و ســیب درختی نهاوند خرید 

توافقی انجام شده است. 
خريد تضمينی بيــش از ۶۰۰ هزار تن 

گندم 
مدیرســازمان تعاون روستایی اســتان همدان با 
اشــاره به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، 
اظهارکرد: دولــت در حمایت از تولید بخشــی از 

محصوالت کشاورزی را خرید تضمینی می کند که 
درسالجاری عمده خرید تضمینی دولت در گندم و 
کلزا انجام شد. وی یادآور شد: برای اولین بار رکورد 
تولید و خرید گندم در اســتان همدان شکســته و 
بیش از 700 هزار تن گندم تولید شــد که بیش از 
600هزا تن ازکشــاورزان خریداری شد و کلزا نیز 
توسط شــرکت دانه های روغنی و کارخانه روغن 
نهاوند خریداری شده است. عباسی با اشاره به ورود 
تشکل ها در زنجیره تولید، بیان کرد: اوایل امسال 
زنجیره تولید نهال گردوی پیوندی برای اولین بار 
در کشور در ســطح 1۲ هزار هکتار در تویسرکان 

تشکیل و راه اندازی شد. 
زنجيره نهال گــردو؛ الگويی موفق برای 

ساير محصوالت کشاورزی 
وی با بیان اینکه برای تشــکیل این زنجیره بیش 
از 1۹ میلیارد تومان هزینه شــده است، افزود: این 
زنجیره الگوی بسیار موفقی برای ایجاد زنجیره در 

سایر محصوالت کشاورزی است. 

وی با تأکید براینکه زنجیره تولید یکی از راه های 
موفقیت در بخش کشاورزی است، تصریح کرد: در 
زنجیره تولید چرخه کامل تولید یک محصول دیده 
خواهد شد که در زنجیره نهال گردو بخشهای باغ 

مادری، باغ پایه و گلخانه ایجاد شده است. 
عباســی افزود: درســال بیش از ۲00 هزار قلمه 
پیوندک نیاز داریــم که در اولین ســال تولید این 
زنجیره 100 هــزار قلمه از باغ مــادری تولید می 

  شود. 
مدیرسازمان تعاون روستایی استان همدان اذعان 
کرد: برنامه ایجاد زنجیره گوشــت قرمز و مرغ نیز 
در استان توسط اتحادیه ها تدوین شده است.  وی 
با بیان اینکه برداشت و بازاررســانی یکی از حلقه 
های مفقوده بخش کشاورزی است، گفت: با ایجاد 
زنجیره تولیــد چرخه کامل تولیــد و موضوع بازار 

رسانی و فروش محصوالت نیز دیده خواهد شد. 
ارتقای بهره وری در۵۰۰۰ هکتار از 

مزارع کشاورزی 
عباســی با اشــاره به اینکه ۲۹0 تشــکل 
بخش کشاورزی اســتان همدان در راستای 
اقتصــادی کــردن کشــاورزی قدم هایی 
برداشــته اند، عنوان کرد:  در ســال گذشته 
10هزار هکتار در راستای افزایش بهره وری 
و 5000 هکتار کار در ســالجاری درراستای 
ارتقای بهره وری بدون هیچگونه وابستگی به 
دولت توسط تشکل ها انجام شده است. وی با 
تأکید براینکه بخش عمده ای از کشاورزی ما 
معیشتی اســت، افزود: یکی از راه های برون 
رفت از این نوع کشاورزی افزایش بهره وری است 
که سال گذشــته در محصوالت گندم، کلزا و جو 
و امسال در کشــت های بهاره مثل سیب زمینی و 

کشمش ارتقای بهره وری انجام شده است. 
تأميــن و توزيع 4۵هزار تــن انواع کود 

شيميايی 
مدیرتعاون روستایی اســتان همدان با بیان اینکه 
امســال بیش از ۴5هزار تن کودشــیمیایی توسط 
شــرکت ها و تعاونی ها تأمین و تدارک دیده شده 
است، خاطرنشان کرد: در اســتان همدان 1۲هزار 
هکتار کشــاورزی حفاظتی توســط تشکل های 

کشاورزی انجام گرفته است. 
عباسی ادامه داد: در ســالجاری بیش از 5700 تن 
انواع بذور اصالح و گواهی شــده  توسط ۳ سایت 
بذری اســتان و 10هزار و500 توسط سایر بخشها 
تأمین شده اســت که در مجموع 16 هزار تن انواع 
بذور اصالح شده و گواهی شــده در استان توزیع 

شده است.

قیمت مرغ در اسفند کاهش می یابد مدیرسازمان تعاون 
روستایی استان: 
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امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته جمع آوری 
زباله خشک در شهر همدان  2۰ تا 2۵ درصد افزايش دارد که 

نشاندهنده افزايش همکاری شهروندان با شهرداری و توجه آنان 
به جدا سازی زباله تر از خشک و بازيافت است
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چهارشنبه اول اسفند 1397   شماره 5328
ضميمه رايگان روزنامه در استان همدان

غمم غم بی و همراز دلم غم
دو زلفـــانت گرم تار ربابم

مو آن محنت کش حسرت نصيبم
باباطاهرمو آن دل داده يکتـــــا پرستم

عملیات اجرایی ۳ پروژه آبرسانی در روستاهای 
تابعه اســتان همدان با حضور مدیرعامل شرکت 

مهندسی آب و فاضالب کشور آغاز شد.
مدیر شرکت آب و فاضالب کشور در آئین کلنگ 
زنی ۳ پروژه مذکور با اشــاره به اینکه خوشبختانه 
در قالــب تکمیل تعــداد مجتمع های آبرســانی 
کشور، ۹۲۴مجتمع روســتایی تعریف شده است، 
گفت: بر اســاس اولویــت های تعیین شــده در 
سازمان برنامه و بودجه، از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی و با پیشــنهاد دولت در روزهای آتی با 
موافقت مجلس اعتبارات بیشتری به مجتمع های 

آبرسانی روستایی اختصاص خواهد یافت.
حمیدرضا جانباز افزود: با توجه به عملکرد دولت و 

طی ســالهای اخیر 6 میلیون نفر از جمعیت 
روستایی کشور از آب شرب سالم بهره مند 
شــدند که با اتفاقاتی که در بودجه سال ۹8 
خواهد افتاد تعداد جمعیت تحت پوشــش 
برخوردار از آب ســالم و بهداشــتی ارتقاء 

خواهد یافت.
جانباز با اذعان به اینکه در حال حاضر بیش 
از 75 درصد جمعیت روســتایی کشــور از 
آب شــرب ســالم برخوردارند، خاطرنشان 
کرد:البته براساس شاخص های بین المللی 
بیش از ۹0 درصد جمعیت روستایی کشور 

از آب شرب بهداشتی بهره مند هستند.
وی با تاکید بر اینکه ســعی ما بر تکمیل مجتمع 
های آبرســانی اســت، عنوان کرد: امیدواریم با 
تکمیل مجتمع هــای مذکور؛ تا پایان ســال ۹8 
درصد بیشتری از جمعیت روســتایی کشور از آب 

شرب سالم و بهداشتی برخوردار شوند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور همچنین 
یادآورشــد: بر اســاس مصوبات مجلس و مطابق 
برنامه ریزی های انجام شــده در نظــر داریم تا 
پایان ســال ۹8 بین 800 هزار تا یک میلیون نفر 
از جمعیت روســتایی کشــور را به جمعیت تحت 
پوشــش اضافه نماییم.وی در ادامه سخنانش در 
خصوص ســهم آب و فاضالب از بودجه سال ۹8 
نیز عنوان کرد: سعی ما بر این است که در بودجه 

ســال۹8 به گونه ای عمل کنیم که استانهایی که 
در بحث برخورداری مشــترکین از آب شــرب از 
متوسط و نرم تعیین شــده پایین تر هستند به این 

نرم نزدیک شوند.
 وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه در این ســفر 
آغازعملیات اجرایی سه مجتمع آبرسانی روستایی 
را خواهیم داشــت؛ عنوان کرد: اعتبــار مورد نیاز 
و برآورد شــده برای ســه پروژه مذکور چیزی در 
حدود 8 میلیارد تومان اســت.جانباز یادآور شــد: 
در دهه فجر انقالب اســالمی ۴0 پروژه در کشور 
هدف گذاری شده که این پروژه ها شامل تصفیه 
خانه های آب و فاضالب و ســامانه های شیرین 
سازی آب اســت و سعی بر این اســت تا در همه 

نقاط کشــور این پروژه ها به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه بر اســاس ارزیابــی اولیه ما از 
الیحه بودجه سال ۹8 و تغییراتی که در کمیسیون 
تلفیق گمان  می کنم توجه الزم به سرفصل های 
آبرسانی و به طور خاص آبرســانی روستایی شده 
است و پیش بینی بر این اســت که بودجه خوبی 
از محل صندوق توســعه ملی به تکمیل مجتمع 
های آبرسانی اختصاص یابد.حمید رضا جانباز در 
بخش پایانی سخنان خود به موضوع شبکه های 
جمع آوری فاضالب پرداخــت و گفت: هدف در 
موضوع روستاها در گام نخســت تکمیل مجتمع 
های آبرسانی است تا تمامی روستاهای باالی ۲0 

خانوار از آب شرب برخوردار شوند.

وی ادامه داد: البته در ۲00 روســتا هم در بخش 
ریالــی  فاضــالب و هــم در بخش اســتفاده از 
اعتبارات بانک توسه  اسالمی هدف گذاری های 
الزم انجام  شــده  و 75 روســتا از محل اعتبارات 
عمرانی و 111 روســتا از محل اعتبــارات بانک 
توســعه در حال اجرای شــبکه هــای فاضالب 
روستایی هســتند اما به نظر می رســد راه نرفته 
در این بخش بسیار اســت.وی توضیح داد: هدف 
گذاری های صحیحی انجام شــده بــه گونه ای 
که ابتدا مشکل آب روســتاییان مرتفع شود و در 
گام بعدی مشکالت فاضالب برطرف شود. مدیر 
عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
همدان نیز از بهره برداری و کلنگ زنی ۲۲ پروژه 
عمرانی بــه ارزش 176 میلیــارد و 500 

میلیون ریال در ایام اهلل دهه  فجرخبر داد.
سید مصطفی هاشمی ضمن گرامیداشت 
ایام اهلل دهه فجرو با تاکید بر اینکه خدمت 
رســانی به مردم یک وظیفه ذاتی است، 
گفت: امســال نیز همزمان بــا چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی وایام اهلل 
دهه فجر؛ 16پروژه عمرانی قابل افتتاح و 
6 پروژه عمرانی قابل کلنگ زنی از سوی 
شــرکت آبفار تقدیم مردم انقالبی استان 
خواهد شد. وی در ادامه سخنانش با اشاره 
به اینکه خوشبختانه در طول سالهای اخیر 
شاهد ارتقاء شاخص بهره مندی جمعیت روستایی 
از آب آشامیدنی سالم و بهداشــتی بودیم، عنوان 
کرد: خوشبختانه جمعیت روستایی تحت پوشش 
آب آشــامیدنی در طول مدت فعالیت؛ از کمتر از 
۲0 درصد در ابتدای پیروزی انقالب اســالمی به 

0۳/76درصد در وضعیت فعلی رسیده است.
هاشمی با اشــاره به تعداد مشــترکین روستایی 
از ابتدای انقــالب تاکنون نیز یادآور شــد: تعداد 
مشترکین شرکت آب و فاضالب روستایی ازکمتر 
از ۳0 هزار فقره در ابتدای پیروزی انقالب به 1۴۳ 
هزار در ابتدای دولت یازدهم، 1۴6 هزار در ابتدای 
دولت دوازدهم و 15۳ هزار فقره در شــرایط فعلی 

رسیده است.

  بهره مندی ۶ میلیون نفر از جمعیت روستایی 
کشوراز آب شرب سالم

مدیرعامل آب و فاضالب 
روستایی کشور در مراسم افتتاح 
پروژه های همدان: 

UPVC تولیدکننده درب و پنجره دوجداره
 و آلومینیوم

سیاوشی 09187506397 – 09120564091

پنجره دوجداره ایده آل

D
ou

bl
e g

la
ze

d w
in

do
w

 Id
ea

l

مالیر، ابتدای کمربندی همدانـ  بروجرد، نبش کوچه ناسیونال

UPVC تولیدکننده درب و پنجره دوجداره
 و آلومینیوم

سیاوشی 09187506397 – 09120564091
مالیر، ابتدای کمربندی همدانـ  بروجرد، نبش کوچه ناسیونال


