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■ کارنامه تعدادی از دستگاه های دولتی در یک سال گذشته
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■ سخن آغازین

رهبر معظم انقالب اســالمی در بخشی از بیاناتشان 
امســال که با ســران قوا و جمعی از مسئوالن و کارگزاران 
نظام در خصوص تبیین مسائل داخلی مسأله اول کشور را 

مسأله اقتصادی خواندند.
حضــرت آیت ا...خامنــه ای توصیه هایی را درباره مســائل 

اقتصادی مطرح کردند که به شرح زیر است:
■ فعالیت های دولت باید با گسترش خدمات ادامه پیدا کند.

■ باید عم یقاً باور کنیم که مشــکالت اقتصادی با تکیه بر 
ظرفیت های فراوان داخل کشور قابل حل است و نسخه های 
غربــی نه در زمینه اقتصاد و نــه در عرصه های دیگر نظیر 

جمعیت، حاّلل مسائل و دشواری های کشور نیستند.
■ ســپردن کارها به خارجی ها با توجه به بدقولی های آنها 
باید فقط در حد اضطرار باشــد و فقط وقتــی از امکانات 

داخلی مأیوس شدیم، سراغ دیگران برویم.
■ تصمیمات جلســه چند هفته پیش با مســئوالن کشور 

درباره مسائل اقتصادی باید با جدیت پیگیری شود.
■ باید ستاد مقابله با این شرارت دشمن )آمریکایی ها وزارت 
خزانه داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کرده اند( 
در مرکز اقتصادی دولت تشــکیل شود و وزارت خارجه نیز 

به این مسأله کمک کند.

■ اقتصاد مقاومتی عالج همه مشکالت کشور است و امروز 
بــا توجه به اقدامات دشــمن، باید بخش هایــی از اقتصاد 

مقاومتی در اولویت قرار گیرد.
■ اقتصاد دولتی جواب نمی دهد و همانگونه که بارها گفته ام 
باید سیاســت های اصــل ۴۴ جدی گرفته شــود و بخش 

خصوصی را وارد میدان کنیم.
■ فلســفه تشــکیل صندوق توســعه ملی کمک به بخش 
خصوصی است؛ این صندوق کاماًل در اختیار دولت است اما 
منابع صنــدوق باید در اختیار فعاالن بخش خصوصی قرار 

گیرد و نباید صرف مصارف جاری شود.
 ■ امروز ما اسیر نفت هستیم؛ چراکه قیمت گذاری و خرید 
یا عدم خرید آن دســت دیگران است این وضع باید تغییر 
کند و نفت به عنوان سرمایه ملی، واقعاً در اختیار ما باشد و 

وابستگی به آن را روز به روز کم کنیم.
■ اهمیت دادن به اقتصاد دانش بنیان، توجه به جوانان کارآفرین 
در رسانه ها، تقویت تولید داخل، اهمیت فراوان به کاالی ایرانی 
و خودداری مطلق همه دستگاه ها از خرید محصوالت غیرایرانی

■ مســائل اقتصاد را نباید به برجام و امثال آن گره بزنیم، 
دیدید با برجام هم مشــکل اقتصاد درســت نشد بنابراین 

اقتصاد به عوامل دیگری نیاز دارد.
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لزوم بیان دستاورد40ساله
۴0 عدد خاص براي انســان بوده ودرفرهنگ اسالمي وبسیاري ازفرهنگها این 
عدد جایگاه ویژه اي دارد. این عدد معاني مختلفي رادارد اما مهمترین وسریعترین 

مفهومي که از این عدد به ذهن مي رسد پختگي و رسیدن به کمال عقل است.
اشرف انبیا ، حضرت محمد)ص( در۴0 سالگي مبعوث شد ، زینب )س( دراربعین به 
سرزمین کربال رسید ،چله نشیني عرفا شهرت خاص وعام دارد ودرنهایت درقران هم 
خداوند اشاره دارد بر مرحله شکرگزاري انسان در ۴0 سالگي به دلیل رسیدن به کمال.
انقالب اسالمي ایران هم پس از عبوراز شرایط سخت و گذراندن بحرانهاي مختلف 
ساخته دست دشمن خارجي وداخلي  ویا بي تدبیري هاي گذشته امسال ۴0 سال 

برقراري خودراتجربه مي کند. 
این ســالها افکارعمومي وبخصوص نسل جدید پس از انقالب به دنبال یافتن پاسخ 
پرسش هاي خود درباره چرایي اتفاقها و دستاوردهاي حکومتي است که با خواست 
عمومي  برســرکارآمده است  و الزمه ایجاد رابطه عقلي وقلبي بین مردم وحکومت 

اقناع افکاروپاسخگویي ونشان دادن دستاوردهاي ۴ دهه گذشته است .
براساس تجربه وعلم برنامه ریزي ها واقدامات باید به گونه اي باشد که با گذشت زمان 
مشخص، نتایج اقدامات واجراي برنامه ها به صورت ملموس قابل مشاهده وارزیابي باشد .
امســال نیز مردم پس از روي کارآوردن دولت دوازدهم با شعار امید به دنبال دیدن 
اثاراقدامات درزندگي فردي واجتماعي هستند درحالي که با اتفاقاي روي داده وبي 
ثباتي وهرج ومرج هاي شــکل گرفته در جامعه بخصوص در حوزه اقتصاد نه تنها 
آرامــش وامید وعده داده شــده را لمس نمي کنند بلکه هرروز منتظر ماجراجویي 

جدید از سوي تصمیم سازان جامعه هستند .
التهاب شکل گرفته امروزي در جامعه که به قول روحاني ازدي ماه گذشته آغاز شده 
است با اقدامات سریع و جدي دولت مردان فروکش خواهد کرد والزمه آن به کارگیري 

از تمام ظرفیت ها ،یکدلي ومسئولیت پذیري تمامي ارکان حکومتي مي باشد.
دراین شــرایط سکوت، مقابله به مثل ،تهمت زني و انداختن توپ در زمین دشمن 
خارجي راهکارمناســبي نبوده وصرفا مي تواند چندروزي تســکین بخش باشــد 

ودرنهایت فرصت سوزي به بارخواهدآورد.
بسیاردیده شده است که مسئوالن خواســتارهمراهي با برنامه هاي دولت ازسوي 
گروههاي خارج از دولت وبخش خصوصي هستند وانتظاردارند با سخنراني وحرف 

کارخودرا پیش ببرند ودراین استراتژي نیز ناگفته نتایج آن کامال مشخص است.
در۴0 سالگي انقالب اسالمي هرروز آن فرصتي براي نشان دادن دستاوردهاي نظام 
مبتني برمردمساالري و آموزه هاي دیني است اما برخي ایام ویژگي هاي خاص خود 
رادارند وجذابیت هاي این روز را میتوان در چند مناسبت وبرنامه خاص تعریف کرد 
از جمله هفته دولت ،دهه مبارک فجر،نوروز،هفته دفاع مقدس و... که نبایدبه راحتي 

چنین مناسبتها وفرصتهارا رهاکرد.
هفته دولت امسال درحالي پایان یافت که نه تنها ازاین فرصت مغتنم استان بهره اي 
نبرد بلکه همان دستاوردهاي اندک همچون سالهاي گذشته نیز درسکوت وبي  خبري 
به فراموشي رفت و همزماني این هفته با اجالس جهاني" همدان2018 ")گویا بابرنامه 
ریزي عمدي( بهانه اي شــد تا در هیاهوي رفتن وآمدن میهمانان معلوم نشــود که 
520 پروژه کلنگ زني وافتتاح شده استان درکجا وبا چه حجم از سرمایه گذاري واز 
سوي کدام بخش دولتي یاخصوصي به سرانجام رسیده است واگرنبود فرصت شناسي 
وهوشیاري برخي مدیران وروابط عمومي هاي دستگاههاي دولتي به جرات میشد گفت 

که دولت در استان برنامه اي براي بیان دستاوردها نداشت.
اوراق رو در روي مخاطبــان چکیــده اي مختصــر از تالش و اقدامــات تعدادي از 
دستگاههاي دولتي وخصوصي استان است که با اندک اعتبارات توانسته اند برنامه هاي 
خودراعملي سازند و اغلب نیز دستگاهها ومدیراني هستند که که درنبود مدیران ارشد 
و منصب نشین اصوال بدوراز مردم پاسخگویي به مردم "ولي نعمتان خودرا- جزو اصول 
کاري میدانند وبه آن عمل میکنند و نزدافکارعمومي کارنامه اي  هرچند مختصرثبت 
و ارائــه داده اند تاچراغ امیدرا زنده نگه دارند. ما نیز به نوبه خود قدردان این مدیران 
وهمکارانشان هستیم ومعتقدیم اگردولتي مي خواهد نام نیک ازخودبه جاي بگذارد باید 
ازمدیراني بهره جوید که درزیرسابه والیت عالوه بر مردمي بودن  به درستي با عمل ونه 

شعار توانمندي خودرا به اثبات مي رسانند. / سربلندباشید

همدان پايتخت گردشگری کشورهای آسيايی 2018
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زندگی شــهیدان رجایی و باهنر به عنــوان دولترمردان 
جامعه ایرانی الگوی مشخصی است ازخدمت مسئوالن به مردم 
است که با شروع هفته دولت این موضوع باید بین دولتمردان 

کنونی تبیین شود.
در همین ارتباط امام جمعه همدان، گفت: ساده زیستی شهید 

رجایی الگوی مسئوالن کشور باشد.
آیت اله غیــاث الدین طه محمدی اظهار داشــت: ملت ایران 
میراث این قافله نورانی عشق و شهادت را به دوش می کشند 

بنابراین نباید تحت تاثیر دیگر عوامل قرار بگیرند.
عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به شهیدان رجایی و باهنر 
عنوان کرد: حدود ۴0 سال از شهادت این عزیزان می گذرد اما 

ملت هنوز هم به آنها ارادت خاصی دارند.
وی با اشــاره به اینکه باید هفته دولت را فرصت مغتنمی برای 
بررسی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت دولت قرار دهیم گفت: 
هرکس در هر سازمان و اداره باید نقاط ضعف موجود را برطرف 

کند.

وی تقوا را کلید حل همه مشکالت در جامعه دانست و افزود: 
تقوا تحمل مشــکالت را برای فرد راحــت و تعدی و تجاوز به 

ناموس دیگران را از بین می برد.
محمــدی با اشــاره بــه مشــکالت اقتصادی در کشــور 
افزود: تذکــرات بجای رهبر انقالب شــامل همه مدیران 
و مسئوالن در سراسر کشــور بوده و باید همه به منویات 

بپوشانند. عمل  جامه  رهبری 
آیــت اهلل غیــاث الدین طــه محمدی در آییــن عبادی 
سیاســی نماز جمعه شــهر همدان گفت: گرانی و رکود و 
تمامی مشــکالت به زودی حل می شــود و به گفته رهبر 
فرزانــه انقالب مردم باید حامی دولت باشــند و از ایجاد 
فضای جنگ در کشــور پرهیز شود. وی ادامه داد: دشمن 
2 جنگ را در پیش گرفته که نخســت تحریم و جلوگیری 
از فروش نفت و دوم تبلیغات مســموم و فضا ســازی بی 

است. اساس 
عضو خبرگان رهبری ادامه داد: دشــمن با عنوان یک مطلب 

دروغ و جنجال، وحشــت بر دل مردم مــی اندازد در حالیکه 
دوران جنگ با وجود بمباران دشمن مردم آرامش داشتند.

آیت ا... طه محمدی تاکید کــرد: برخی افراد با دروغ پردازی 
درصدد تحریک افکار عمومی هســتند به عنــوان مثال خبر 

نادرست غیب شدن 9 هزار میلیارد ریال را نشر می دهند.
وی گفت: افرادی که در فضای مجازی با غوغا ساالری و انتشار 
اخبار نادرســت ته دل مردم را خالی می کنند به عذاب جهنم 

گرفتار می شوند.
امــام جمعه همدان بیــان کرد: نمایندگان مــردم در مجلس 
خبرگان رهبری تمامی مشکالت را رصد کرده و در جلسه ای با 

حضور سران قوا این مسائل مطرح شد.
آیت ا... محمدی گفت: باید متانت و وفاق خود را در این شرایط 

حفظ کرد و امروز زمان وفاق و امیدواری است.
وی الزمه اصالح اقتصادی کشــور را همکاری و همراهی مردم 
با دولت دانســت و اظهار کرد: باید برای حل مشکالت جامعه 

دولت را یاری کرد. 

یی  رجا شهید  زیستی  ده  سا
باشد ر  کشــو مســئوالن  لگوی  ا

شهریورماه 1397 
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چند روز پس از فاجعه هشــتم شهریور سال 60، مرحوم 
آیت  اهلل ربانی املشــی )دادســتان کل کشــور( در یک پیام 
تلویزیونی اعالم کرد:»عامل انفجار نخست  وزیری شخصی به 
نام مسعود کشــمیری، دبیر شــورای امنیت بوده است. این 

شخص بمبی در کیف خود جاسازی کرده ...
»عامل انفجار نخست  وزیری شخصی به نام مسعود کشمیری، 

دبیر شورای امنیت بوده است. 
این شخص بمبی در کیف خود جاسازی کرده بود که به  طور 
عادی و معمولی، بدون این  که هیچ  کس به او ظنین شــود و 
هیچ  کس هم کیف او را بازرســی و رســیدگی نمی  کرده و... 
خیلی عادی بوده که کیفش را دســت بگیرد و برود در جلسه 
شــرکت کند و از آنجایی که منشــی جلســه هم بوده، کنار 
مرحوم رجایی و شــهید باهنر بنشــیند؛ و این کار را کرده و 
کیف خــود را هم کنار آن  ها قرار داده و طوری تنظیم کرده 
بود که انفجار، اولین  بار، این دو شــخصیت بزرگ و ارزنده و 

عزیز را بگیرد... 
خود او هم رفتاری معمولی داشــته اســت؛ گاهی بیرون می  
رفته، داخل می  شده، با این و آن صحبت می  کرده است؛ می  
رفته اســت چیزی از بیرون می  آورده و گاهی چای می  داده 
اســت. در بین یکی از این مواقعی کــه رفت  و  آمد می  کرده 

اســت، به بیرون رفته و دیگر برنگشته؛ و در همان موقع این 
انفجار به  وجود آمده و این عزیزان را از ما گرفت. و کشمیری 
فرار کرد و هم  اکنون نیز متواری است و زنده است؛ مگر این  
که ســازمان منافقین از آنجایی که ببیند او شــاید وجودش 

برایشان مضر باشد. وی را از بین برده باشند.«
بعدهــا آشــکار شــد کــه مســعود کشــمیری در اوایــل 
انقــالب، از هــواداران گروهــک منافقیــن بــوده اســت؛ البتــه 
ــرده و  ــدا ک ــک پی ــری در گروه ــت روشــن  ت ــا موقعی بعده
)بــه گفتــه یکــی از دوســتانش( دارای اســم رمــز »مجیــب« 
ــوده اســت. برخــی افــراد بعــد از انتشــار خبــر نقــش وی  ب
ــه او را در  ــد ک ــهادت دادن ــری، ش ــت وزی ــار نخس در انفج
ــا  راهپیمایــی  هــای منافقیــن پــس از پیــروزی انقــالب و ی

ــد.  ــوده  ان ــده ب دفتــر گروهــک دی
حتــی فــردی گــزارش داد کــه وی را قبــال در دفتــر مســعود 
رجــوی   دیــده بــود. بعــد از انفجــار دفتــر نخســت  وزیــری، 
ــر  از بازرســی از منــزل مســعود در شهرســتان کــرج، مقادی
ــده  ــدی  ش ــه  بن ــناد طبق ــات و اس ــالح و مهم ــادی س زی

کشــف شــد.
دولت شــهید رجائی، نخســتین دولت مکتبی بود که پس از 
حاکمّیت لیبرالها در کشــور، عهده  دار امور مملکت گردید و 

در آن دوره  ی بحرانی حداکثر تالش و کوشــش خود را برای 
خدمت به اهداف مقــدس انقالب صادقانه اعمال کرد تا آنجا 

که جان خویش را بر سر آن نهادند.
ــعی در  ــالب، س ــمنان انق ــدر، دش ــی ص ــزل بن ــس از ع پ
ــردن مســئوالن  ــان ب ــا از می ــدازی حکومــت اســالمی ب بران
ــه  ــر 1360، ک ــم تی ــداز هفت ــه جانگ ــد و فاجع ــام کردن نظ
ــن از  ــتی و 72 ت ــوم بهش ــهید مظل ــهادت ش ــه ش ــر ب منج
یــاران امــام و انقــالب گردیــد، ثمــره  ی   تصمیــم شــیطانی 
ــود. گرچــه عکــس   ــی و دشــمنان انقــالب ب اســتکبار جهان
ــالب و  ــر انق ــر کبی ــی رهب ــع و انقالب ــریع، قاط ــل س العم
ملـّـت بــزرگ ایــران هرگونــه ابتــکار عمــل را از آن  هــا ســلب 
نمــود ولــی کار بــه  زعــم دشــمنان هنــوز بــه اتمــام نرســیده 
بــود و طــرح نابــودی مســئوالن طــراز اّول مملکــت در رأس 

ــرار داشــت. ــا ق فعالیتهــای آن  ه
ــال  ــان س ــهریور در هم ــتم ش ــه هش ــب واقع ــن  ترتی  بدی
ــه وقــوع پیوســت و رئیــس جمهــور محبــوب محمدعلــی  ب
رجائــی و نخســت  وزیــر متفّکــر و دانشــمندش حجــت  
االســالم و المســلمین دکتــر محمدجــواد باهنــر در انفجــار 
ــل  ــه درجــه  ی رفیــع شــهادت نائ دفتــر نخســت وزیــری ب

ــد. آمدن

مردان دولت  م  نا به  وزی  ر
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هفته اول شــهریور ماه، به مناسبت شهادت دولتمردان 
انقالب اســالمی شــهید محمد علی رجایی)رئیس جمهور( و 
محمد جواد باهنر)نخســت وزیر( به نام هفته دولت نامگذاری 
شــده است. در طی این هفته، مردم با عملکرد و دستاوردهای 
دولت در زمینه های گوناگــون عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی آشنا می شوند. 
از ســال های گذشــته رســم بر این بوده که در هفته دولت، 
پروژه های مختلف در زمینه های اقتصادی، عمرانی، اجتماعی 
و فرهنگی در سطح اســتان ها و با حضور اعضای هیأت دولت 

به بهره برداری برسد.
استان همدان نیز هر ساله براین منوال سعی کرده پروژه هایی 
برای افتتاح و بهره برداری آماده کند و امســال نیز بنا بر اعالم 
اســتاندار همدان همزمان با هفته دولت افتتاح و آغاز عملیات 
اجرایی 520 پروژه بــا اعتباری بالغ بر 705 میلیارد تومان در 
همدان افتتاح و کلنگ زنی شد که  586 میلیارد تومان مربوط 
به افتتاح پروژه و 119 میلیارد تومان نیز مربوط به کلنگ زنی 

است.
البته ناگفته نماند که با توجه به تقارن برگزاری رویداد همدان 
پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی با هفته دولت، پروژه های 
قابل افتتاح و کلنگ زنی استان با تاخیر به بهره برداری رسید و 
به نوعی این پروژه ها تحت تاثیر این رویداد قرار گرفت به نحوی 
که پروژه ها چشــم گیر نبود و حضور معاون اول رئیس جمهور 
هم بیش از آنکه برای افتتاح هفته دولت باشد برای شرکت در 

اجالس 2018 بود.
به گفتــه حمید رضا متین؛ رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان 6 طرح بزرگ تولیدی و صنعتی شامل گندله 
ســازی فوالد غرب کشور)صبانور( در اســدآباد، ارابه نسیم در 
کبودراهنگ، طرح توســعه فروســیلیس غرب پارس و افتتاح 
فروســیلیس آذرخــش در جــوکار، نیروگاه هفــت مگاواتی 
خورشیدی در کبودراهنگ و دو واحد داروسازی در تویسرکان 
قرار بود در هفته دولت به بهره برداری برسند که مقرر شده تا 
پایان شهریور با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شوند.

پروژه هــای دیگــری که در اســتان به بهره برداری رســیدند 
طرح هــای کوچکی بودند که این ســوال را در اذهان عمومی 
ایجاد کرده که آیا اســتان پروژه مهمی که گره ای از مشکالت 

اقتصادی و خصوصأ رفع بیکاری کند نداشت؟
در این زمینه برخی از شــهروندان در گفت وگو با همدان پیام 
گفتند که هفته دولت باید هفته تالش مضاعف در بهره برداری 

از واحدهای تولیدی و صنعتی با اشتغال زایی جوانان باشد.
علــی احمــدی فــارغ التحصیــل رشــته بــرق اســت و 
می گویــد: در اســتان همــدان بــه قــدری وضعیــت صنعــت 
ضعیــف اســت کــه بــرای فــارغ التحصیــالن رشــته بــرق نیــز 
کار وجــود نــدارد و اگــر هــم کاری پیــدا شــود بــه صــورت 
موقــت بــوده و بــا اتمــام پــروژه کوتــاه مــدت، بایــد بــا کار 

ــا خداحافظــی کنیــم. ــدون بیمــه و مزای چنــد ماهــه ب
او ادامه می دهد: چند ســال است که پروژه های هفته دولت و 
همین طور دهه فجر را پیگیری می کنم اما در هیچ یک از آنها 

طرحی با اشــتغالزایی باال و ایجاد چرخه اقتصادی در اســتان 
افتتاح نشده است که برای مثال 100 نفر همزمان نیرو در آن 

واحد فعال شوند.
احمدی بیان کرد: هفته دولت امسال نیز در برخی شهرستان ها 
چند واحد کوچک دامپروری که بیشتر خانوادگی است افتتاح 
شد و چنین طرح هایی هیچ نقشی در ایجاد اشتغال فراگیر در 

سطح جامعه ندارد.
فواد لطفی نیز می گوید: استان همدان در زمینه ایجاد واحدهای 
تولیدی نسبت به دیگر استان ها بسیار عقب است و نتوانسته به 

نسبت رشد جمعیت کار ایجاد کند.
او اضافه می کند: در شــرایط کنونی کشور و وضعیت نابسامان 
اقتصادی جوانان تحصیل کرده به دنبال کار اداری و تخصصی 
خود نیســتند و همانند افراد جویای کار با تحصیالت پایین و 
بدون تخصص خواهان شغلی هستند تا از بیکاری آزار دهنده 
رها شوند. این جوان که در رشته علوم اجتماعی تحصیل کرده 
و دوره های آسانسور و جوشکاری را در فنی و حرفه ای گذرانده 
ادامــه داد: حتی بــا گذراندن دوره هــای تخصصی در فنی و 
حرفه ای نیز مانند گذشــته نمی توان به کار دســت یافت زیرا 
بازار کار خصوصا در بخش مسکن راکد بوده وساخت و سازی 

صورت نمی گیرد که بتوان در این حوزه مشغول کار شد.
او تاکید کرد: اگر بخش مســکن فعال شــود بیــش از 100 
نوع شــغل نیز در آن به چرخه اقتصادی وارد شــده و مشاغل 
گوناگونی راه اندازی می شود که همه آنها زیر مجموعه مسکن 
بوده و عالوه بر رونق خرید و فروش مســکن به رونق اشتغال 

آن کمک می کند.
لطفی گفت: متاســفانه در هفته دولت هیچ واحد تولیدی در 
بخش های مختلف صنعت و یا کشاورزی که بتواند نیرو جذب 
و مشغول کند افتتاح نشــده و اگر هم شده در اخبار مشاهده 
نکردیم. وی بیان کرد: امیدواریم مسئوالن برای اشتغال جوانان 

با راه اندازی واحدهای تولیدی چاره اندیشی کنند زیرا اشتغال 
مفید و کارآمد در دل تولید بوده و تا زمانی که تولید نداشــته 
باشیم بخش های دیگر یعنی کشاورزی، مسکن و خدمات نیز 
رونق نمی یابد. علــی. م با بیان اینکه در یک واحد تولیدی در 
شهرک بوعلی کار می کرد، گفت: تا اول اردیبهشت امسال این 
واحد تولیدی بیش از 300 کارگر داشت که همه آنها به موقع 

حقوق و مزایای خود را دریافت می کردند.
او افزود: با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم ها، مواد اولیه 
این شــرکت نیز وارد نشده و طی این چند ماه عالوه بر اینکه 
حقوق کارگران ســه ماه به تعویق افتاده بلکه بخشی از نیروها 
به اجبار ترک کار کردند تا برای تهیه معیشــت خانواده خود 
اقدام دیگری انجام دهند. همچنیــن با رجوع به اخبار افتتاح 
پروژه های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در ســطح 
استان در می یابیم که طرح کالن اقتصادی تاثیر گذار در ایجاد 
اشــتغال به بهره برداری نرسیده و واحدهای کوچک نیز بیشتر 
به شــکل خانوادگی اداره می شوند که نقش تعیین کنده ای در 
رفع بیکاری جامعه ندارند و همچنــان جوانان جویای کار در 
شهرها و روستاها منتظر افتتاح پروژه ای مهم هستند که عالوه 
بر ایجاد اشتغال مستقیم به اشتغالزایی غیر مستقیم نیز کمک 
کند. دولتمردان باید بپذیرند که افتتاح خانه بهداشت و نیروگاه 
خورشیدی و ایجاد آبیاری نوین در سطح مزارع هیچ دردی از 
اشتغال اســتان را دوا نمی کند و در آشفته بازار نوسانات ارز و 
طال از یکســو و اعمال تحریم های ظالمانه غرب از سوی دیگر 
با شــعار و افتتاح طرح هایی با این گونه شــاخص ها نمی توان 

معیشت که اولین خواست مردم است را تامین کرد.
امید است که مسئوالن استان برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری 
و همچنین ایجاد ارزش افزوده در سطح استان رویه های خود 
را تغییر داده و تدبیری شایســته برای رفع مشکالت معیشتی 

مردم بیندیشند.

گفتگوی کوتاه با شهروندان

رد ا د ا  لز شتغا ا قتصادی  ا های  ه  پروژ به  ز  نیا ســتان  ا
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■ مهدی غالمی 
پس از انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری قالب مباحث 
حول این محور بود که؛ روحانی چه رویکردهای کالنی را برای 
دولت خود در چهار ســال آینده دنبــال خواهد کرد یا اینکه 
ترکیب کابینه دوازدهم به کدام سمت وســو می رود تا در کنار 
رئیس جمهور، از پس فشــارهایی که کینــه انتخاباتی جریان 
رقیب را در حین رقابت ایجاد کرده است خنثی و کارکردهای 

تخریبی علیه خود و کابینه را ناکارآمد کند.
 در کنار این اتفاق بحث نوع برخورد اصالح طلبان و مجموعه ای 
کــه از آنها با عناویــن اصولگرایان معتــدل و میانه رو، طیف 
دلواپســان، جریانات تند تر و البته طرفــداران احمدی نژاد نام 
می برند که رویکردهای شان مطمئنا در روند اجرایی قوه مجریه 
تاثیرگــذار بود. نوع مواجهه و رویارویــی آنها با دولت روحانی 
بسیار در این خصوص تاثیرگذار است کمااینکه اکثریت همین 
مجموعه ها خود در حاکمیت هســتند و اعمالشان واکنشهایی 

علیه یا نفع دولت را دربر خواهد داشت.
به این موارد اندیشــه های جناحی روحانی را اضافه کنیم که با 
شعار »اعتدال« منتخب ملت شد که این امر خود می توانست 
سرآغاز کشمکش ها باشد. از طرفی جناح راست بودند که باور 
دقیقی نســبت به روحانی نداشــتند؛ پدیده روحانی برای آنها 
پدیــده ای مبهم بودکه هرگز تصــور نمی کردند رئیس جمهور 
این طور محکم و جدی روی مواضع و اندیشه های خود بایستد. 
آنهــا بر این فرض که روحانی در انتخابات چشــمه هایی برای 
جمع آوری رأی نشــان می دهد، اما بعــد از آن، می توان وی را 
مدیریت و مهار کرد؛ حســاب ویژه ای برای بعــد از انتخابات 
داشتند. هرچند طیف معتدل توانست با این موضوع کنار بیاید 
منتهی این اندیشه ها برای جریانات تندتر غیرقابل هضم بود. لذا 
از همان فردای تشکیل کابینه این جناح به انواع و انحاء مختلف 
توانست آسیب های جدی به دولت دوازدهم وارد کند. شاید اگر 

این جناح؛ مدنی و سازمان یافته بود که احزاب متشکل داشتند، 
کنگره برگزار می کردند، مرکزیت آنها مشخص بود، خط مشی 
سیاسی و اقتصادی روشــنی را اعالم می کردند و بر آن وفادار 
می ماندند، این مشکالت امروز گریبانگیر دولت نبود. اتفاقی که 

هم به سود کشور و هم کار سیاسی در ایران بود.
از طرف دیگر اصالح طلبان هستند که روحانی را در قالب یک 
اصولگرای معتدل می دانستند و صرفا برای اینکه جناح رقیب 
از طیفی با اندیشــه های افراطی شــخصی را بر مسند ریاست 
جمهوری نفرستد، بسیاری از هواداران خود را به پای صندوق 
رأی و بنفع روحانی کشاند. به همین خاطر است که جناح چپ 
خود را شــریک قسمت بیشتر 2۴ رأی حسن روحانی می داند 
و در عیــن حال با وجود عدم حضــور این جناح در حاکمیت 
در نتیجه تاثیر بســزایی در روند مثبــت و منفی قوه اجرایی 
کشــور نیز ندارد. اما مسئولیت پاسخ به کسانی را دارند که به 
دعوت شــان پای صندوق های رأی رفتنــد و به روحانی رأی 
دادند. لیکن همان مشکل جناح راست در این جناح نیز وجود 
دارد یعنی اگر احزاب در کشــور تشکل های منسجم داشتند و 
خط مشی سیاسی و اقتصادی آنها شفاف به مردم ارائه می شد 
و در پایان هر فصل انتخاباتی پاســخگوِی تعهدات خود بودند، 
به هیچ وجه شــاهد این هرج و مرج سیاسی و اقتصادی امروز 

نبودیم.
با این احوال و با وجود اشراف رئیس جمهور به این موضوع که 
مخالفانش در هر شرایط سیاســی و اقتصادی به او و دولتش 
حمله خواهند کرد همچنان بر موضع سکوت خود اصرار دارد. 
بگونــه ای که خیلی مایل به رویارویی با جبهه رقیب نیســت 
و تالش می کند در اوضاع و احوال کنونی کشــور که قســمت 
اعظم آشــفتگی ها از همین جناح بر می خیزد طرح اجماع را 
در جهت وحدت مطرح کند. اما این مسائل به هیچ وجه برای 
اصولگرایان تندرو مطرح نیســت و نسخه درمان اوضاع کنونی 

کشــور را زدن آمپول هوا به دولت می دانند. چراکه آنها با تمام 
وجود به رئیس جمهور، دولت و عملکردش حمله ور شــده اند و 
در مجلس،فیضیه، رسانه ها و شبکه های اجتماعی بدون توجه 
به التهابات اقتصادی و فشــار اجتماعی از هر ابزاری در جهت 
تضعیف دولت اســتفاده می کنند و این زمان را بهترین فرصت 
برای انتخابات مجلس 1398 و پس از آن ریاســت جمهوری 

1۴00 قلمداد می کنند.
روحانــی بایــد مســائل سیاســی امــروز کشــور را بــا مــردم در 
میــان بگــذارد. همچنیــن بایــد گوشــزد کنــد کــه چــه زمانی 
ســکان اجرایــی کشــور را بدســت گرفتــه اســت. دوره ای کــه 
ــه  ــور ک ــاد مح ــان اقتص ــار گفتم ــورش در کن ــردم کش م
ــتار  ــد خواس ــره می ش ــادی روزم ــی م ــه زندگ ــوف ب معط
ــا  ــم ب ــی ه ــد. روحان ــز بودن توســعه سیاســی و فرهنگــی نی
اشــراف بــه ایــن اوضــاع شــعارهای انتخاباتــی تنظیــم کــرد. 
بــرای همیــن اســت؛ نقد هایــی کــه اکنــون بــه ایــن جریــان و 
گفتمــان جدیــِد اعتــدال وارد می شــود همــان خواســته های 
مغفــول مانــده  ای اســت کــه روحانــی، آنهــا را برجســته کــرد.
حاال به این موارد بدعهدی آمریــکا به برجام را بیافزاییم و چه 
فرصتی برای مغلوبین 96 از این فرصت بهتر است. آنان هر چقدر 
به این اشــراف داشته باشند که برجام اعتماد جهانی را به ایران 
بازگردانــد؛ هیچوقت به بیان آن نمی پردازند و حتی با تبلیغات 
گســترده در صداوســیما و رســانه های حکومتی به مردم القا 
می کنند که چه کاله گشادی به سر دولت منتخبتان رفته است.

هرچنــد همچنــان اقبــال مــردم بــه مخالفیــن شــکل نگرفتــه 
ــتر  ــد بیش ــر می رس ــرایط، بنظ ــن ش ــه ای ــا ادام ــی ب منته
ــات  ــد در انتخاب ــی رأی دادن ــه روحان ــه ب ــی ک آن 2۴ میلیون
بعــدی )مجلــس98(، شــرکت نخواهنــد کــرد و  بالطبــع ایــن 
شــرایط همــان خواســته جناحــی اســت کــه امــروز بــر طبــل 

ــد. ــت دوازدهــم می کوب ــی دول ــی لیاقت ب

زدهم ا دو دولت  ی  برا  96 مغلوبین  نســخه 
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■ شبنم طهماسبی
هفته اول شهریور که مصادف با شهادت شهیدان رجایی و 
با هنر و به نام هفته دولت نام گذاری شــده است همواره بهانه 
خوبی برای ارائه دستاوردها و عملکرد مجموعه دولت به مردم 
بوده اســت این هفته زمان مناسبی است تا بتوانیم گزارش و 

عملکرد پروژه های دولت یازدهم و دوازدهم را بررسی کنیم.
طبق گزارشی که در سال 92 بدست امده تعداد پروژه ها 108 
پروژه می باشــد که این تعداد پــروژه هم در بخش خصوصی 
هــم در بخش عمومی با هزینــه 52۴ میلیارد و 966 میلیون 
ریال در شهرســتان های نهاوند،  مالیر، تویسرکان ، اسداباد، 
همدان هزینه شــده است در سال 93 تعداد پروژه ها به 602 
پــروژ ه با هزینه ۴ هزارو 357 میلیارد ریال در بخش دولتی و 
در شهرستان های مالیر، اســداباد، تویسرکان، فامنین ، رزن، 

نهاوند، بهار و اللجین و همدان بهره برداری شده است .
در ســال 9۴ پروژ ه ها به 5۴8 پروژه در بخش خصوصی 
و دولتی در شهرســتان های کبودراهنگ ، تویســرکان، 
مالیــر، فامنین، نهاوند، همدان بــا هزینه 13 هزار و 80 

است. انجام شده  ریال  میلیارد 
95 ســالی اســت که 807 پروژه تنها در بخش خصوصی در 
شهرستان های رزن ، اسداباد، بهار، نهاوند، همدان ، تویسرکان، 
فامنین با هزینه 13 هــزار و ۴50 میلیارد ریال صورت گرفته 

است.
در ســال 96سال انتخابات اســت و 859 پروژه هم در بخش 
خصوصی هم در بخش دولتی با هزینه 833 میلیارد تومان در 
شهرستان های تویسرکان، مالیر، همدان، کبودراهنگ، نهاوند، 
اســداباد ، رزن صورت گرفته اســت و در نهایت در سال 97، 
520 پروژه در بخش خصوصی با هزینه 705 میلیارد تومان در 
شهرستان های اسداباد ، مالیر، همدان ، نهاوند، کبودراهنگ و 

تویسرکان صرف شده است.
طبق گزارشــی که از عملکرد دولت بین ســال های 97تا92 
بررسی کرده ایم در این سال ها سهم شهرستان همدان و مالیر 

نسبت به سایر شهرستان ها بیشتر بوده است .
در ســال 92 - 108 پروزه کار شــده با هزینه 52۴ میلیاردو 
966میلیون ریال که براســاس تخمین هر پــروژه 5 میلیارد 

هزینه شــده در  دو بخش خصوصی و دولتی ولی در سال 97 
تعــداد پروژه ها به 520 پروژه با هزینــه 705میلیارد تنها در 
بخش خصوصی در نظر گرفته شــده که هزینه هر پروژه یک 

میلیارد در نظر گرفته شده است.
 حال پرسش این است که چرا هزینه های پروژه های دولت در 
استان همدان در سال 97 نسبت به سال 92 کم تر شده است :

هزینه های پروژه های دولت در ســال 97 متاسفانه از وزن و 
قواره الزم برخوردار نبوده و تنها موردی که در ان درج شــده 
اســت افزایش درآمدهای دولت آن هم به قیمت بیدار کردن 
تورم، و تشدید رکود در جامعه  می باشد هم چنین در تنظیم 
بودجه 97 اصال به تحقق بودجه طی سه الی چهار سال گذشته 
توجهی نشــده است و این امر سبب شده است تا تحقق درامد 

های هزینه سال 97 را زیر سوال ببرد.
در همین راســتا نکات مبهم و سوال برانگیز بسیاری در الیحه 
بودجــه 97 وجود دارد که همین نکات و اعداد و ارقام مبهم و 
ســوال برانگیز، آینده زندگی مردم و هم چنین اداره کشور در 

سال پیش رو را با ابهام و اما و اگر روبه رو کرده است.

اســتان ر  د دولت  هفته  پروژه های  و  ل  عتدا ا بینه  کا

تفکیک شهرستان هاهزینه مالیخصوصی /دولتیتعداد پروژه هاسال

نهاوند، مالیر ، تویسرکان، اسداباد، همدان524میلیاردو966میلیون ریالخصوصی/دولتی108 پروژه92

اسداباد ، مالیر ،تویسرکان، فامنین سامن، رزن ،نهاوند ، بهار و اللجین ،همدان4هزارو 357 میلیارد ریالدولتی602 پروژه93

کبودراهنگ ،تویسرکان مالیر ، فامنین ،نهاوند، همدان13 هزار و 80میلیارد ریالدولتی / خصوصی548 پروژه9۴

رزن، اسداباد ، فامنین،  مالیر ، بهار، تویسرکان ، نهاوند همدان13 هزار و 450 میلیارد ریالخصوصی807پروژه95

تویسرکان ، مالیر ، کبودراهنگ ، اسداباد،  نهاوند،  رزن ، همدان833میلیارد توماندولتی/خصوصی859 پروژه96

اسداباد ، مالیر، همدان ، شیرین سو،  نهاوند،  کبودراهنگ ،تویسرکان705 میلیارد تومانخصوصی520پروژه97

مجموعا پروژه ها929394959697شهرستان ها
20۴02220688۴1۴3262070همدان
3013988۴02089960۴مالیر

962211۴0-7۴1اسداباد
223-18-3-بهار و اللجین

77571738۴2168تویسرکان
3۴6181719397نهاوند
11799102-3-رزن

12--1۴7-فامنین
3920222-161--کبودراهنگ

ن رجایی و باهنر هفته دولت رب دولتمردان اریان  اسالمی و ملت شریف اریان مبارک باد. شت یاد و خاطره شهیدا با گرامیدا
اداره دخانیات استان همدان
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■  غزل اسالمی

راه و شهرســازی  مدیر کل 
اســتان همدان از افتتاح و کلنگ 
زنــی 21 پروژه عمرانــی جمعا به 
مبلغ 99 هزار و 929 میلیون ریال 

در هفته دولت سال 97 خبر داد.
فرهاد فرزانه با بیان اینکه در هفته 
دولت چند پروژه عمرانی در حوزه 
راه های روســتایی توسط این اداره 
افتتاح خواهد شــد گفت: در حوزه 
راه های روستایی بیس و زیرسازی 
راه روستایی دره راست با اعتباری 
بالــغ بر یک هــزارو 976 میلیون 
ریــال از محل اعتبارات اســتانی، 
جاده دسترســی زنــدان مالیر با 
اعتبــاری بالغ بر 2 هــزار و 18۴ 

میلیون ریال از محل اعتبارات اســتانی هر دو در شهرستان 
مالیر، راه روســتایی ســوتلق با اعتباری ملی بالغ بر 3 هزارو 
737 میلیون ریال درشهرستان تویسرکان و محور قراکند در 
شهرستان اسدآباد با هزینه کردی بالغ بر 6 هزارمیلیون ریال 

از اعتبارات استانی افتتاح خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنین در شهرستان همدان نیز دو پروژه راه 
روســتایی بهرام آباد- امزاجرد به مبلغ 3 هزار و 666 میلیون 

ریــال و حیران – بارابند به مبلغ 5 
هــزار و 935 میلیــون ریال هر دو 
از محــل اعتبارات ملی قابل افتتاح 

خواهند بود.
فرزانه با اشــاره بــه کلنگ زنی 7 
پــروژه راه های روســتایی در هفته 
دولــت عنوان کرد: پــروژه راه های 
روستایی چشــمه علی- نادرآباد - 
حیدر آباد، قمشانه، گدار پهن، چهار 
چشمه به سر سه گاز، چشمه علی 
– طویالن در شهرســتان اسدآباد ، 
قید علی بالغ در شهرســتان بهار و 
گلســتان- در جزین در شهرستان 
رزن کلنگ زنی می شــود که اعتبار 
مورد نیاز برای این پروژه ها 36 هزار 

و 351 میلیون ریال است.
مدیر کل راه شهرســازی اســتان همدان در ادامه با اشاره به 
افتتاح پروژه های عمرانی در حوزه معاونت بازآفرینی شــهری 
و مســکن طی هفته دولت گفت: پروژه های دیوارکشی کانال 
فاضــالب حصار علی آباد در همدان با اعتباری بالغ بر 3 هزار 
و 250 میلیون ریال به طول 13۴ متر مربع و پارک گلستان 
شــمس آباد مالیر به طول 3500 متر مربع و با اعتباری بالغ 
بر 3 هــزار و 900 میلیون ریال هر دو از محل اعتبارات ملی 

طی هفته دولت افتتاح خواهند شد.
وی در رابطه با پروژه های کلنگ زنی حوزه بازآفرینی شــهری 
بیان کرد: ســه پروژه پارک منوچهری، مجتمع چند منظوره 
امیر المونین )ع(، دیوار کشــی و پوشــش کانال محله حصار 
امام در شهرســتان همدان و ســه پروژه دیوار کشــی کانال 
شــمس آباد ، شــبکه آب و فاضالب سرجو و پارک میر فتاح 
در شهرســتان مالیر جمعا به مبلــغ 32 هزار و 930 میلیون 
ریال از پروژه هایی هســتند که در هفته دولت امسال آغاز به 

کار می کنند.
ــن اداره کل  ــدت ای ــد م ــداف بلن ــه اه ــاره ب ــا اش ــه ب فرزان
ــکاری  ــا هم ــن ب ــه زمی ــت یکپارچ ــزود: مدیری ــده اف در آین
ــه  ــی در زمین ــاه اجتماع ــن رف ــی، تامی ــتگاه های اجرای دس
ــر  ــرمایه در ام ــازار س ــاماندهی ب ــارکت در س ــکن، مش مس
زمیــن و مســکن،کمک بــه حفــظ تعــادل اقتصــادی از 
طریــق اعمــال سیاســت های تشــویقی و اســتفاده از ســرمایه 
ــری  ــن راهب ــکن همچنی ــاختمان و مس ــر س ــذاری درام گ
تحقیقــات ســاختمانی بمنظــور ایمن ســازی ســاختمانها در 
قبــال حــوادث طبیعــی، اســتفاده بهتــر از منابــع و مصالــح 
محلــی وافزایــش کیفیــت مصنوعــات ســاختمانی،هماهنگی 
وتمرکــز درتهیــه واجــرای طرحهــا وســاختمانهای دولتــی و 
عمومــی در ســطح اســتان، تامیــن راه هــای اســتان اعــم از 
زمینــی ) راه و راه آهــن ( و هوایــی، از اهــداف اساســی ایــن 

نهــاد دولتــی اســت.

دولت هفته  ر  د زی  ســا شهر  و  ه  ا ر ه  ژ و پر  2 1
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ــدان از  ــتان هم ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
نصــب کنتــور هوشــمند بــرای ســه هــزار و 862 چــاه 

صنعتی، شرب و کشاورزی در استان همدان خبر داد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان همــدان بــا اشــاره 
ــود بارندگــی در ســال  ــه وضعیــت نامســاعد جــوی و کمب ب
گذشــته و اینکــه دولــت بــه دنبــال مدیریــت ایــن کــم آبــی 
ــک  ــال 96 ی ــفندماه س ــت در اس ــت: دول ــت، گف ــوده اس ب
تصویبنامــه ای را مبنــی بــر تشــکیل کارگــروه ملی ســازگاری 
بــا کــم آبــی مصــوب کــرده اســت کــه ایــن کارگــروه ملــی 
بــا مســئولیت وزیــر نیــرو، مدیریــت وزیــر جهــاد کشــاورزی، 
ــای  ــارت، و روس ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــور، وزی ــر کش وزی
ســازمان هــای محیــط زیســت و برنامــه و بودجــه کشــور و 

هواشناســی تشــکیل شــده اســت.
ــی ســازگاری  ــروه مل ــان اینکــه کارگ ــا بی منصــور ســتوده ب
ــا  ــا ریاســت اســتانداران ب ــا کــم آبــی در اســتان هــا نیــز ب ب
ادغــام شــورای محافظــت از آب تشــکیل شــده اســت، افــزود: 
از ابتــدای ســال ایــن کارگــروه بــا چهــار جلســه بــا ریاســت 
معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری تشــکیل شــده و  مســائل 

آب در ایــن کارگــروه مــورد پیگیــری قــرار گرفتــه اســت.

وی در خصــوص هــدف از تشــکیل کارگــروه ملــی ســازگاری 
بــا کــم آبــی را هماهنگــی بیــن دســتگاه هــا دانســت و ادامــه 
داد: پیگیــری مــواردی همچــون تعییــن چگونگــی توزیــع آب 
در بیــن مصــارف مختلــف در شــرب، صنعــت، کشــاورزی و 
فضــای ســبز و محیــط زیســت بــا تعییــن اولویــت مصــارف 
ــع وزارت  ــی براســاس چارچــوب تخصیــص مناب در ســال آب

نیــرو تعییــن مــی شــود.
ســتوده خاطرنشــان کــرد: برنامــه ریــزی و هماهنگــی 
انطبــاق الگــوی کشــت مناســب هــر منطقــه و متناســب بــا 
شــرایط اقلیمــی بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی بایــد در ایــن 

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق ــروه م کارگ
وی در خصوص برنامه ریزی پروژه های آبی در سطح استان نیز 
بیان کرد: این پروژه ها با برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت 
با تأیید کارگروه ملی با یک سری اعتبارات به تصویب و اجرا 
می رسد که البته در این پروژه های کشاورزی آب به صورت 

حجمی با سقف مجاز چاه ها باید ارائه شود.
ستوده در خصوص انسداد چاه های غیرمجاز تصریح کرد: از 
نیمه دوم سال 93 تاکنون دو هزار و 916 حلقه چاه غیرمجاز 
با حجم آب 237 میلیون مترمکعب صرفه جویی پر شده و 

کنتورهای  نصب  طریق  از  ها  چاه  از  برداشت  اضافه  کنترل 
هوشمند برای سه هزار و 862 چاه صنعتی، شرب و کشاورزی 

تاکنون نصب شده است.
وی با بیان اینکه در تأمین آب شرب در مکان هایی که چاه 
آب شرب شهری و روستایی وجود دارد، یعنی در حریم دو 
کیلومتری، چاه های غیرمجاز با شناسایی و معرفی به مراجع 
قضایی برای أخذ پلمپ معرفی شود، بیان کرد: با جلوگیری از 
برداشت اب از این چاه ها، مشکل آب دهی چاه های آب شرب 
گرفته می شود. البته در آینده مجوز چاه های آب غیرشرب تا 
یک هزار و 500 متر تا دو کیلومتر  قرق می شود و در حریم 

این  چاه ها مجوز چاه کشاورزی داده نمی شود.
ســتوده بــا تاکیــد بــر اینکــه منابــع آب تجدیدپذیــر اســتان 
کــم اســت و براســاس شــاخص هــای بیــن المللــی بیــش از 
ــا  ــر در اســتان م ــع آب تجدیدپذی ــا 90 درصــد از مناب 80 ت
در حــال اســتفاده اســت، افــزود: بایــد در بخــش کشــاورزی 
کــه آب بیشــتری اســتفاده مــی شــود یــک ســری سیاســت 
هــا بــا کارگــروه ســازگاری بــا کــم آبــی انطبــاق داده شــود 
و بــا ایجــاد روش آبیــاری نویــن و تغییــر الگــوی کشــت بایــد 

ــود. ــی ش ــارف آب صرفه جوی ــدی از مص درص

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان اعالم کرد

برای کنتور هوشمند  نصب 
کشاورزی و  862 چاه صنعتی، شرب  و  ر  هزا سه   
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8 شهرســتان همدان داراي تأسیسات فاضالب هستند و 
براي احداث تأسیسات فاضالب فامنین نیز امسال براي اولین بار 

بودجه 3 میلیارد توماني تصویب شده است. 
مدیرعامــل شــرکت آب وفاضالب اســتان همــدان گفت: 7 
شهرستان مالیر، نهاوند، تویسرکان، رزن، کبودراهنگ، اسدآباد 
و همدان داراي تصفیه خانه فاضالب هستند که این فاضالب ها 
شامل ۴ مؤلفه شبکه هاي فرعي، شبکه هاي اصلي، خط انتقال 

و تصفیه خانه هستند.
ســید هادي حســیني بیدار ادامه داد: فقط بهــار و صالح آباد 
اســت که فاضالب آنها به تصفیه خانه همدان منتقل مي شود. 
طرح فاضالب بهار و صالح آباد از ابتدا طوري طراحي شــده که 

فاضالبش به تصفیه خانه همدان منتقل شود.
حســیني بیدار دربــاره تصفیه خانه فاضالب همــدان توضیح 
داد: بخــش مایع آن در حال بهره برداري اســت و بخش لجن 
تصفیه خانه 75 درصد پیشــرفت فیزیکي دارد و براي تکمیل 
آن به 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و اگر اعتبار آن تأمین 
شود، این آمادگي وجود دارد که تا یکسال آینده به بهره برداري 

برسد.
وي ادامه داد: تصفیه خانه فاضالب شــهرهاي دیگر استان در 
حــال بهره برداري هســتند اما بعضي از آنها ممکن اســت در 
مواردي نیاز به تکمیل داشــته باشــند که ایــرادات در طول 

بهره برداري و استفاده مشخص مي شوند.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان همدان بیان کرد: بعد 
از اســتفاده از تصفیه خانه فاضالب اســدآباد متوجه ایراداتي 
شــدیم که با پیمانکار قرارداد بستیم و اکنون در حال تکمیل 
آن هســتیم. وي اضافه کــرد: خط انتقال فاضــالب در همه 
شهرســتان ها پیشرفت 100 درصدي دارد و در حال حاضر در 
حال تکمیل خطوط اصلي و فرعي هستیم که براي تکمیل آنها 
نیاز به اعتبار اســت. حسیني بیدار گفت: در همدان 5۴ درصد 
از شبکه هاي فرعي ایجاد شده و ۴6 درصد هنوز شبکه سنتي 
هســتند که براي اصالح آن به 130 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
اســت. وي ادامه داد: اگر ۴6 درصد باقیمانده نیز اصالح شود، 
مي توانیم بگوییم که 100 درصد فاضالب از رودخانه هاي شهر 
جدا شده اند. حســیني بیدار توضیح داد: اعتبار سال 97 براي 
طرح ایجاد تأسیســات فاضالب همدان و فامنین 9/5 میلیارد 
تومان اســت که به استثناء امسال 3 میلیارد تومان از آن براي 

طرح تأسیسات فاضالب فامنین است.
وي گفت: برنامه توسعه و ایجاد فاضالب در سال 97 مشخص 
است و مصوب کرده ایم که از محل تملک دارایي هاي سرمایه اي 

و از محل منابع تبصره 3 )در قبض آب بها( براي اصالح و توسعه 
شبکه هاي فرعي قرارداد ببندیم. آنطور که پیشنهاد شده باید 
18 میلیارد تومان از محل تملک دارایي هاي سرمایه بر فاضالب 
8 طرح تخصیص یابد. حســیني بیدار اظهار کرد: در سال 96 
حدود 60 کیلومتر اصالح و توســعه شبکه آب و 56 کیلومتر 
اصالح و توسعه شــبکه فاضالب انجام داده ایم و امسال نیز در 
صورت تخصیص 100 درصد منابع تقریباً به همین میزان انجام 
خواهد شــد. وي افزود: تصفیه خانه همدان 700 لیتر ورودي 
فاضالب دارد که بخش زیادي از آن براي تأمین آب مورد نیاز 
نیروگاه مفتح منتقل مي شود و بخشي از آن با آب چاه هاي آن 

منطقه تهاتر مي شود.
براي اجــراي فاضالب فامنین 3 میلیــارد تومان 

اختصاص یافت
حســیني بیدار درباره طرح جدید مطالعات انجام شــده براي 
فاضالب فامنین گفت: امســال به آن ردیف اجرایي اختصاص 
داده شد، اما با توجه به مشکل فروچاله هاي این شهرستان باید 
مشــاور طرح تأیید نهایي را بدهد که آیا محل مورد نظر محل 

ایمني براي ایجاد تصفیه خانه است یا خیر.
وي بیان کرد: امســال عملیات اجرایي خط انتقال و ســایت 

تصفیه خانه آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان همدان درباره جداسازي 
فاضالب از رودخانه ها توضیح داد: امسال تعداد زیادي قرارداد 

از محل بودجه جاري در همین زمینه بسته ایم.
وي افــزود:  براي فاضالب دره مرادبیک قراردادي به مبلغ 800 
میلیون تومان بســته ایم که این طرح فاضالب را از سرشــاخه 

رودخانه دره مرادبیک جدا مي کند.
حســیني بیدار ادامه داد: براي کلتور F2 در چهارراه میدان بار 
و حصار قصابان یک میلیارد تومان قرارداد بســته شده که این 
طــرح بخش زیادي از فاضالب منوچهــري را از رودخانه جدا 
مي کند. به گفته وي، قرارداد مشــترکي با شــهرداري همدان 
براي فاضالب میدان رســالت بســته ایم؛ زیرا بخش بزرگي از 

فاضالب این منطقه وارد کلتور A2 مي شود.
حســیني بیدار اعالم کرد: یک میلیــارد و 200 میلیون تومان 
قــرارداد هم براي فاضالب هاي کوي کوثر و کوي خضر منعقد 

کرده ایم.
بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان همدان 
قراردادهــاي یک میلیارد و 200 میلیــون توماني 2 فاضالب 
انتهاي خیابان جانبازان و 30 متري هاشم در حال بسته شدن 
است. حسیني بیدار گفت: مطالبات جداسازي رودخانه عباس آّاد 

از فاضالب نیز مراحل پایاني خود را طي مي کند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان همدان خبر داد

از فاضالب ها رودخانه هاي همدان در حال جداسازي 
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مدیرعامل شــرکت آب  و فاضالب روستایی 
استان همدان با بیان اینکه 253 روستای استان 
نیازمند برنامه ریزِی مدیریت بحران آب هستند، 
گفت: پیش بینی می شــود 81 روســتای استان 

امسال با تنش آبی مواجه شوند.
سید مصطفی هاشمی با بیان اینکه باید امسال 81 
حلقه چاه در روستاهای استان حفر شود، اضافه 
کرد: از 253 روســتایی که با مشکل آب مواجه 
خواهند بود 81 روســتا نیاز به حفر چاه داشته و 
مابقی نیاز به تعمیرات و اصالح شــبکه آبرسانی 

دارند.
هاشمی با تأکید بر اینکه در برخی از روستاها به 
علت فرسودگی شبکه به مشکل برمی خورند و به 
بحران آب مربوط نیســت، خاطرنشان کرد: سال 
گذشته در بحرانی ترین و گرم ترین فصل سال، به 
25 روســتای استان آبرسانی سیار صورت گرفت 

و تنش مابقی روستاها با حفر چاه برطرف شد.
وی با بیان اینکه یک هزارو 162 منبع تأمین آب 
روستاها در اســتان وجود دارد، تصریح کرد: در 
استان همدان ۴87 حلقه چاه عمیق، 38۴ حلقه 
چاه دستی، 229 رشته چشمه و 62 رشته قنات 

وجود دارد که منبع تأمین آب روستاها هستند.
هاشمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منابع 
آب های سطحی استان محدود است، نمی توانیم از 
این منبع برای تأمین آب روستاها استفاده کنیم 
و ناچار به حفر چاه هستیم البته تا جایی که امکان 
داشته باشــد از منابع آب های سطحی استفاده 

خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
همدان ادامه داد: در راســتای استفاده از آب های 
سطحی در تأمین آب شرب روستاها برنامه احداث 
مجتمع در سد سرابی تویسرکان، سد کالن مالیر 
و سد گرین نهاوند طراحی شده به طوریکه ساالنه 
یک میلیون مترمکعب آب از ســد ســرابی برای 

روستاها درنظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: همچنین برنامه ریزی شــده آب 
شرب 3۴ روســتا از سد کالن مالیر و ۴8 روستا 
با احداث مجتمع آبرســانی در سد گرین نهاوند 
تأمین شود که جزء برنامه های بلندمدت شرکت 

آب و فاضالب روستایی استان همدان است.
هاشــمی  با اشــاره به اینکه شاخص بهره مندی 
روستاهای کشــور از آب شرب 77 درصد است، 
خاطرنشان کرد: شاخص بهره مندی از آب شرب 
در روستاهای استان همدان 72.62 درصد است 
که بــرای جبران این عقب ماندگــی از اعتبارات 

متوازن ملی استفاده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
همدان بــا بیان اینکه فاضالب روســتایی طرح 
جدیدی در شرکت آبفار است، اذعان کرد: تعداد 

روستاهای برخوردار از فاضالب در کشور کمتر از 
یک درصد اســت به طوریکه شاخص بهره مندی 
روستاها از شــبکه فاضالب 0.36 درصد بوده در 
حالیکه این شاخص در استان همدان 0.68 درصد 

است.
هاشمی یادآور شــد: در بحث فاضالب روستایی 
اولویت استان همدان روستاهای باالدست سدها 
به ویژه سد اکباتان و روستاهای حاشیه شهرهاست 
که در حال حاضر فاضالب روســتای شــورین و 
چشمه ملک به شبکه فاضالب شهر همدان منتقل 

شده است.
وی در ادامــه در خصوص واگــذاری برخی امور 
شــرکت به بخش خصوصی با بیان اینکه: قریب 
بــه 22 نوع از خدمات رســانی ها در حوزه آب و 
فاضالب روستایی از طریق دفاترپیشخوان دولت 
است،گفت: این خدمات درتفاهم نامه ای که ایجاد 

شده به صورت کامل عنوان شده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
همدان با بیان اینکه خدمات رسانی دقیق، سریع، 
مســتمر و باکیفیت به مردم از مهم ترین دالیل 
تنفیذ اختیار به دفاتر پیشــخوان اســت، گفت: 
پاسخگویی ، مسئولیت پذیری ، صیانت از حقوق 
شهروندی و شفاف سازی در ارائه خدمات از دیگر 

اهداف این تنفیض است.
وی از انعقــاد تفاهم نامه همــکاری، فی مابین 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان و دانشگاه 
علوم پزشکی همدان در راســتای اجرای “طرح 
جامع سالم سازی منابع آب آشامیدنی روستاهای 

استان” خبر داد.
هاشــمی با اشــاره به اینکه البته در سالم سازی 
آب، هنــوز با نقطه مطلوب فاصلــه داریم،اظهار 
کرد:درهمین راستا،پاالیش آلودگی های میکروبی 

آب در عمل به منصه ظهور درآمده است.
وی از مشترکین روســتایی خواست در مصرف 
بهینه آب کوشا باشــند و تأکید کرد: با توجه به 
اینکه امســال بارش های مناسبی رخ نداده است 
پیش بینــی می شــود مشــکالتی در تأمین آب 
روســتاها در سال آینده داشــته باشیم بنابراین 
توصیه می شــود روســتائیان از آب شرب برای 

غیرشرب و آبیاری استفاده نکنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
همدان اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب روستایی 
به مشترکینی که آب شرب را در بخش غیرشرب 
مصرف کنند، اخطار داده و در صورت عدم توجه 

از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
همدان در پایان گزارشی از طرح های افتتاح شده 
هفته دولت امســال ارائه داد که در زیر به صورت 

جدول آمده است:

رد ا د یزی  ر مه  برنا به  ز  نیا ســتان  ا روستاهای  بی  آ تنش 

شهرستان 
محل اجراء مشخصــات فّني سال شروع

اعتبار هزینه شده 
عنـــوان پروژه  ف 

ردی

استاني ملي 

همدان حفر و تجهیز یک حلقه چاه دهانه گشاد و فنس کشی محوطه-
اجرای 1.6 کیلومترخط پمپاژ 1396  3.300 آبرسانی به روستای 

گل کهریز 1

همدان حفر و تجهیز یک حلقه چاه دهانه گشاد و فنس کشی محوطه-
اجرای 1.3 کیلومتر خط انتقال  1396 1600 آبرسانی به روستای  

ده دلیان 2

همدان حفر و تجهیز یک حلقه چاه مکانیکی به عمق 290 متر 1396  6.082 آبرسانی به روستای 
قاسم آباد 3

همدان حفر و تجهیز یک حلقه چاه دهانه گشاد-ساخت مخزن 50 
مترمکعبی و فنس کشی محوطه 1396  2.800 آبرسانی به روستای 

شیرآباد 4

مالیر ساخت مخزن ذخیره 500 مترمکعبی-اجرای 2.2 کیلومتر 
خط پمپاژ و انتقال 1395  ۴.500 آبرسانی به روستای 

کسب 5

مالیر ساخت مخزن ذخیره  300 مترمکعبی و فنس کشی محوطه 1395 2150 آبرسانی به روستای  
کمازان 6

مالیر حفر و تجهیز یک حلقه چاه مکانیکی و فنس کشی محوطه-
تعمیر و رنگ آمیزی مخزن هوایی- اجرای 210 متر خط انتقال 1396  2.800 آبرسانی به روستای گنبد 7

کبودراهنگ حفر و تجهیز یک حلقه چاه دهانه گشاد و فنس کشی محوطه-
اجرای ۴20 متر خط انتقال و اصالح 350 متر شبکه توزیع 1396  1.300 آبرسانی به روستای 

طاهرلو 8

کبودراهنگ حفر و تجهیز یک حلقه چاه- اجرای 685 متر خط انتقال 1396 2200 آبرسانی به روستای مخور  9

کبودراهنگ حفر و تجهیز یک حلقه چاه مکانیکی و فنس کشی محوطه - 
اجرای 200 متر خط انتقال 1396  3.5۴0 آبرسانی به روستای 

ایده لو 10

کبودراهنگ حفر و تجهیز یک حلقه چاه دهانه گشاد و فنس کشی محوطه-
اجرای 880 متر خط انتقال 1396  2.200 آبرسانی به روستای 

سراب 11

بهار
اجرای 3 کیلومتر خط انتقال و اصالح و توسعه شبکه داخلی 
و نصب انشعابات - ساخت مخزن 500 مترمکعبی و فنس 

کشی محوطه
1396  11.995 آبرسانی به روستای 

سیمین 12

نهاوند حفر و تجهیز یک حلقه چاه مکانیکی و فنس کشی محوطه - 
اجرای 1.7 کیلومترخط انتقال 1396  3.300 آبرسانی به روستای گره 

چغا-چم کبود 13

نهاوند اجرای 3 کیلومتر شبکه داخلی و نصب انشعابات - تجهیز، فنس 
کشی و راه اندازی چاه 1396  3.000 آبرسانی به روستای 

دهفول 14

نهاوند اجرای 2 کیلومتر شبکه داخلی و نصب انشعابات 1395  1.000 آبرسانی به روستای 
دهنو علیا 15

   5950 ۴5.817 جمع

شهریورماه 1397 
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد

همدان در  برق  ه  پروژ میلیون    6 0 0 و  د  ر میلیــا  130

مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان 
همـــدان از افتتـــاح و کلنگ زنـــی 118 پـــروژه بـــرق بـــا 
اعتبـــار 130 میلیـــارد و 600 میلیـــون در همـــدان خبـــر 

داد.
محمدمهـــدی شـــهیدی  ضمـــن گرامیداشـــت یـــاد و 
خاطـــره شـــهیدان رجایـــی و باهنـــر اظهـــار داشـــت: در 
ـــم  ـــرار داری ـــالب اســـالمی ق ـــالگی انق آســـتانه جشـــن ۴0 س
ـــتاوردهای  ـــن دس ـــرای تبیی ـــن فرصـــت ب ـــام بهتری ـــن ای و ای

ـــت. ـــالمی اس ـــوری اس ـــام جمه ـــالب و نظ انق
ــا اشـــاره بـــه دســـتاوردهای انقـــالب اســـالمی در  وی بـ
حـــوزه صنعـــت بـــرق افـــزود: از دســـتاوردهای انقـــالب 
ــد  ــش از 90 درصـ ــد بیـ ــوزه تولیـ ــن حـ ــام در ایـ و نظـ
ـــور  ـــل کش ـــع در داخ ـــش توزی ـــاز بخ ـــورد نی ـــزات م تجهی

اســـت.
ـــدان  ـــتان هم ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
ـــام  ـــروز تم ـــالمی ام ـــالب اس ـــت انق ـــه برک ـــرد: ب ـــوان ک عن
شـــهرها و روســـتاهای بـــاالی 10 خانـــوار اســـتان زیـــر 
ـــزار  ـــود 729 ه ـــد و وج ـــرار دارن ـــرق ق ـــات ب ـــش خدم پوش

ـــت. ـــر اس ـــن ام ـــواه ای ـــتان گ ـــترک در اس مش
ـــگامی  ـــاک و پیش ـــرژی پ ـــتفاده از ان ـــه اس ـــاره ب ـــا اش وی ب
اســـتان همـــدان در ایـــن حـــوزه ابـــراز داشـــت: تاکنـــون 
ـــگاوات  وارد  ـــت 35 م ـــا ظرفی ـــیدی ب ـــروگاه خورش ـــج نی پن
ـــه  ـــز در دســـت اجراســـت ک ـــروگاه نی ـــه نی ـــدار شـــده و س م
امیـــد اســـت تـــا پایـــان ســـال جـــاری بـــه بهره بـــرداری 

ـــد. برس
ـــای  ـــش نیروگاه ه ـــن در بخ ـــد: همچنی ـــادآور ش ـــهیدی ی ش
مقیـــاس کوچـــک)CHP( نیـــز تاکنـــون دو نیـــروگاه در 
ـــده و دو  ـــداث ش ـــگاوات اح ـــت 13.۴ م ـــا ظرفی ـــوع ب مجم

نیـــروگاه نیـــز بـــا ظرفیـــت 9 مـــگاوات در دســـت اقـــدام 
ـــت. اس

وی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه هفتـــه دولـــت فرصتـــی 
ــام  ــات نظـ ــانی خدمـ ــی و اطالع رسـ ــرای آگاهی بخشـ بـ
و دولـــت بـــه مـــردم اســـت، گفـــت: ایـــن امـــر موجـــب 

ــود. ــردم می شـ ــه مـ ــی بـ ــی و امیدبخشـ دلگرمـ
ـــدان  ـــتان هم ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
ــت 89  ــه دولـ ــام هفتـ ــا ایـ ــان بـ ــرد: همزمـ ــوان کـ عنـ
پـــروژه بـــرق بـــا اعتبـــار 109 میلیـــارد و 131 میلیـــون 
ــارد و  ــار 21 میلیـ ــا اعتبـ ــروژه بـ ــاح و 29 پـ ــال افتتـ ریـ
۴69 میلیـــون ریـــال در اســـتان همـــدان کلنگ زنـــی 

می شـــود.
ـــت:  ـــراز داش ـــاح اب ـــل افتت ـــای قاب ـــه پروژه ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
از مجمـــوع پروژه هـــای قابـــل افتتـــاح 12 پـــروژه بـــا 27 
ــتان  ــار در شهرسـ ــال اعتبـ ــون ریـ ــارد و 210 میلیـ میلیـ
همـــدان، 11 پـــروژه بـــا 32 میلیـــارد و ۴8 میلیـــون 
ـــارد و 80  ـــار 10 میلی ـــا اعتب ـــروژه ب ـــر، 13 پ ـــال در مالی ری
ـــال  ـــارد ری ـــا 5 میلی ـــروژه ب ـــد و 7 پ ـــال در نهاون ـــون ری میلی

ــد. ــرداری می رسـ ــه بهره بـ ــرکان بـ در تویسـ
شـــهیدی اضافـــه کـــرد: همچنیـــن در هفتـــه دولـــت 9 
پـــروژه بـــا اعتبـــار 12 میلیـــارد و 210 میلیـــون ریـــال 
در اســـدآباد، هشـــت پـــروژه بـــا اعتبـــار 10 میلیـــارد و 
9۴9 میلیـــون ریـــال در بهـــار، 21 پـــروژه بـــا اعتبـــار 7 
ـــروژه  ـــال در کبودراهنـــگ، دو پ ـــون ری ـــارد و 303 میلی میلی
ـــال در رزن و 6  ـــون ری ـــارد و 7۴0 میلی ـــار 2 میلی ـــا اعتب ب
ـــال در  ـــون ری ـــارد و 591 میلی ـــک میلی ـــار ی ـــا اعتب ـــروژه ب پ

ــود. ــاح می شـ ــن افتتـ فامنیـ
ـــی  ـــل کلنگ زن ـــای قاب ـــه پروژه ه ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام

ـــروژه  ـــج پ ـــت پن ـــه دول ـــبت هفت ـــه مناس ـــرد: ب ـــح ک تصری
ـــج  ـــدان، پن ـــتان هم ـــار در شهرس ـــال اعتب ـــارد ری ـــا 9 میلی ب
پـــروژه بـــا ۴ میلیـــارد ریـــال در نهاونـــد، 1۴ پـــروژه بـــا 
ـــک  ـــگ، ی ـــال در کبودراهن ـــون ری ـــارد و 569 میلی 2 میلی
پـــروژه بـــا اعتبـــار 2 میلیـــارد و 300 میلیـــون ریـــال در 
ـــون  ـــارد و 600 میلی ـــار 3 میلی ـــا اعتب ـــروژه ب ـــار پ رزن و چه

ــود. ــی می شـ ــن کلنگ زنـ ــال در فامنیـ ریـ
ـــدان  ـــتان هم ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
ــال  ــی امسـ ــای افتتاحـ ــب پروژه هـ ــد: در قالـ ــادآور شـ یـ
ـــت  ـــبکه  20 کیلوول ـــر ش ـــزار و 970 مت ـــت 22 ه ـــه دول هفت
ــف و  ــار ضعیـ ــبکه های فشـ ــر شـ ــزار و 265 متـ و ۴7 هـ

ـــت. ـــده اس ـــالح ش ـــداث و اص ـــدار اح ـــل خودنگه کاب
وی بـــا اشـــاره بـــه نصـــب 106 دســـتگاه پســـت هوایـــی 
و زمینـــی در مجمـــوع بـــا قـــدرت 1۴ هـــزار و 836 
کیلوولـــت آمپـــر افـــزود: 5 هـــزار و 210 متـــر نیـــز بـــه 

شـــبکه روشـــنایی معابـــر اضافـــه شـــده اســـت.
ـــوان  ـــده عن ـــذار ش ـــعابات واگ ـــه انش ـــاره ب ـــا اش ـــهیدی ب ش
کـــرد: طـــی پنـــج مـــاه نخســـت امســـال نیـــز 7 هـــزار و 
6۴0 انشـــعاب بـــرای تأمیـــن بـــرق مشـــترکین جدیـــد 

ـــت. ـــده اس ـــذار ش واگ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــخنانش بـ ــری از سـ ــش دیگـ وی در بخـ
ـــرف  ـــزان مص ـــت: می ـــتان گف ـــرق اس ـــرف ب ـــت مص وضعی
انـــرژی بـــرق اســـتان در پنـــج ماهـــه نخســـت امســـال 
نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته دو درصـــد 

رشـــد داشـــته اســـت.
ــتان  ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــل شـ مدیرعامـ
ـــک  ـــال پی ـــتان امس ـــه در تابس ـــان اینک ـــا بی ـــدان ب هم
بـــار مصـــرف بـــرق اســـتان بـــه 691.5 مـــگاوات 
رســـید، اظهـــار داشـــت: ســـال گذشـــته پیـــک بـــار 
اســـتان 663 مـــگاوات بـــود کـــه پیـــک امســـال ۴.3 
ــته  ــال گذشـ ــابه سـ ــدت مشـ ــه مـ ــبت بـ ــد نسـ درصـ
ــل  ــی و تعامـ ــا همراهـ ــه بـ ــت کـ ــته اسـ ــد داشـ رشـ
خـــوب مـــردم اســـتان توانســـتیم پیـــک بـــار امســـال 

را نیـــز پشـــت ســـر بگذاریـــم.
ـــار  ـــرار ب ـــت اضط ـــرح مدیری ـــرای ط ـــه اج ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــش  ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــال ب ـــرد: امس ـــوان ک ـــتان عن در اس
ـــرای  ـــور ب ـــرق در کش ـــرف ب ـــن مص ـــاال رفت ـــوا و ب ـــای ه دم
ــه  ــرح بـ ــن طـ ــرق ایـ ــرف بـ ــد و مصـ ــازی تولیـ توازن سـ
ـــارکت  ـــا مش ـــران ب ـــرق ای ـــبکه ب ـــت ش ـــت مدیری درخواس

همـــه اســـتان ها اجرایـــی شـــد.
شـــهیدی ادامـــه داد: ایـــن طـــرح از 5 تیـــر مـــاه ســـال 
ـــاه  ـــرداد م جـــاری در اســـتان همـــدان اجـــرا شـــد و از 20 م

ـــت. ـــته اس ـــود بازگش ـــادی خ ـــه روال ع ـــت ب وضعی
ـــال  ـــه دوم س ـــرای نیم ـــدات الزم ب ـــرد: تمهی ـــوان ک وی عن
نیـــز در نظـــر گرفتـــه شـــده و برنامه هـــا در حـــال اجـــرا 
ـــار  ـــتمری در اختی ـــدار و مس ـــرق پای ـــم ب ـــا بتوانی ـــت ت اس

ـــم. ـــرار دهی ـــردم ق م
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در حال حاضر رویکرد شــهر همدان به عنوان کالنشــهر 
انجام وظایف محوله و برنامه های کالن زیرساختی است جلب 
رضایت مــردم نیز از دیگر رویکرد هــای اصلی عباس صوفی 

شهردار جوان همدان محسوب می شود.
همچنین تاکید بر توســعه متوازن شــهری و استفاده از همه 
ظرفیت های موجود در شهرداری، نظرات کارشناسان، احزاب 
و گروه های سیاسی تشکل های مردم نهاد و آحاد مردم شریف 
همدان از موضوعاتی است که شــهردار همدان همواره بر آن 

تاکید دارد.
به گفته شهردارهمدان خدمات رسانی به شهروندان بدون وقفه 
ادامه دارد فعالیت ها و پروژه های عمرانی و خدماتی در سطح 

شهر با قوت پیگیری می شود.  
صوفــی  با تاکید بــر اینکه خدمت رســانی مهمترین اولویت 
شهرداری همدان به شــهروندان است، معتقد است مدیران و 
کارکنان شــاغل در مجموعه مدیریت شهر همدان همواره بر 
اخــالق مداری و رعایت انصاف بــه وظایف قانونی خود و امور 
محوله می پردازند و خود را موظف به خدمت رسانی شایسته 
به شهروندان می دانند چرا که نخستین گام در تحقق شهری 
آباد و توســعه یافته، افزایش آرامش و تعلق خاطر شهروندان 
اســت و تجربه ثابت کرده است بیان اخبار کذب و نادرست از 
عملکرد دستگاه ها اعتماد شهروندان را سلب می کند و هزینه 

های زیادی را به شهر تحمیل می کند. 
وی در ادامه از اجرای طرح استقبال از مهر در نیمه دوم شهریور 
ماه ســخن گفت و در این باره توضیح داد: طرح »استقبال از 
مهر« وبه مناسبت اســتقبال از ماه مهر در مسیرهای منتهی 
به مراکز آموزشــی و مدارس شــهر به صورت ویژه کار انجام 

می شود.
صوفــی افزود: در این طــرح ســازمان ها و مدیریت های 

حوزه معاونت خدمات شــهری، امــور زیربنایی و حمل و 
نقل شــهری و نیز مناطق چهارگانه شــهرداری مشارکت 

دارند. و همکاری 
در همین راســتا مناطق چهارگانه به پاک ســازی و تنظیف، 
شستشو و آب پاشی معابر اصلی و گذرهای منتهی به مدارس، 
پاک ســازی و امحاء پوســترهای تبلیغاتی و دیوار نویسی های 
حاشــیه معابــر اصلی و فرعــی، جمع آوری نخالــه و مصالح 
ساختمانی در معابر، شستشوی مخازن زباله، تسطیح زمین های 
بایر و پاک سازی علف های هرز پیاده روهای اطراف مدارس، لکه 
گیری آسفالت معابر و ترمیم پیاده روها در محدوده مدارس و 

ترمیم مسیرهای حفاری در این ایام و... می پردازند.
شــهردار همدان  ادامه داد: به همین مناسبت برگزاری مراسم 
جشن شــکوفه ها و زنگ مهر در مدارس منتخب و اهدای گل 
برای توزیــع بین دانش آموزان در مــدارس منتخب، ترمیم و 
مرمت فضای ســبز پیرامون و داخل محوطه مراکز آموزشی، 
هــرس درختان و کاشــت نهــال، درختچــه و گل و گیاه در 
باغچه های داخل محوطه مراکز آموزشــی، امحاء دیوارنویسی 
جداره هــای مدارس، نظافت و پاک ســازی پارک ها، رفیوژها و 
رنگ آمیزی دیواری مدارس از جمله اقدامات ســازمان سیما، 

منظر و فضای سبز شهری است.
از دیگر برنامه های ســتاد اســتقبال از مهر شهرداری همدان 
در حــوزه معاونت زیربنایی و حمل و نقل شــهری، نظافت و 
پاک سازی داخل اتوبوس ها و تاکسی ها، نصب بنر و پرچم های 
تبریک، اجرای کف نوشته ها، نصب و ترمیم تابلوهای احتیاط 
عبــور دانش آموزان و عبــور عابر پیاده در مناطــق پرتردد و 
پرخطر، رنگ آمیزی ســرعتکاه ها و اصالح چراغ های ترافیکی 
و خط کشــی عابر پیاده مدارس، شستشــو و ترمیم تابلوهای 
راهنمایی رانندگی، سیلندرهای ترافیکی و چراغ های چشمک 

زن، نظارت کامل بر شرکت های ساماندهی سرویس مدارس و 
کلیه تاکسی ها و ســاماندهی 1500 دستگاه خودرو سرویس 
مــدارس و آموزش به آنها برای پوشــش 6هــزار دانش آموز، 
همچنین ارائه رایــگان خدمات اتوبوس ها برای دانش آموزان و 

دانشجویان در روز اول مهر ماه و... خواهد بود.
�براساس   مدارس  سرویس  رانندگان  گزینش 

سالمت روانی و اخالقی
شــهردار همدان  همچنین گفت: رانندگان ســرویس مدارس 
براساس سالمت روانی و اخالقی مورد گزینش قرار می گیرند و 
مدیران باید براساس همین گزینش به رانندگان اجازه همکاری 

دهند.
صوفی ، درتشــریح ســاماندهی ســازمان تاکســیرانی برای 
ســرویس مدارس  اظهار کرد: حدود 2500 خودرو در همدان 
جزء ســرویس مدارس  هستند که متأسفانه سال گذشته تنها 
900 خودرو در تاکسیرانی به ثبت رسیده  و برچسب سرویس 

مدارس دریافت کرده بودند.
وی با اشاره به خریداری 15 دستگاه اتوبوس جدید و استفاده 
رایــگان دانش آموزان از آنها در اول مهرماه خاطرنشــان کرد: 
مدیران باید رانندگانی که با موفقیت از گزینش شهرداری عبور 

کرده اند، برای سرویس مدارس انتخاب کنند.
صوفــی با اشــاره   به آمــوزش فرهنگی مدیریت شــهری در 
سال تحصیلی جاری مطرح کرد: امسال به شکل جدی تری برای 
آموزش مدیریت شهری همانند ترافیک، آتش نشانی و پسماند 

برنامه ریزی شده است.
شــهردار همدان در پایان با بیان اینکه هر اندازه شــهرداری 
برای آموزش وپرورش هزینه کند، ناچیز اســت، یادآور شد: هر 
چه شــهرداری در این راه هزینه کند، در آینده شاهد خروجی 

فرهنگی و آینده روشن شهر خواهیم بود.

شهردار همدان:

د  ر دا مه  دا ا وقفه  بدون  به شهروندان  رسانی  خدمت 

رنا
: ای
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■پروین سلیمی
کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان یک نهاد فرهنگی است 
که در سال 13۴۴ تأسیس شده  و 
پس از پیروزی انقالب اســالمی با 
هدفهای پرورش فکری و ذوقی و 
اندیشــه کــودکان و نوجوانان و 
تقویت فضایل اخالقی و توســعه  
معلومــات آنــان از طریــق مواد 
خواندنی و وسایل سمعی و بصری 

به فعالیت خود ادامه داد.
مدیــر کانــون پرورشــی فکری 
کودکان ونوجوانان اســتان ضمن  
ارائه عملکرد  فعالیت این مرکز در 

سطح استان گفت : کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
متولي اجراي برنامه هاي پرورشي، هنري، فرهنگي و آموزشی 
در ۴1 مرکز ثابت و ســیار است. که در طول سال برنامه هاي 

متنوعي برای خالقیت این قشر از جامعه فعالیت دارد.
اعضــاء  مراکــز،  افزایــش  از  جــوادي  ســیدمحمدرضا 
ــش  ــن افزای ــا همچنی ــراي برنامه ه ــاب و اج ــان کت متقاضی

در  پوشــش  تحــت  روســتاهاي 
ــزود:  ــر داد و اف ــتان خب ــطح اس س
ــه حــال  ــا ب مــا در ۴ ســال اخیــر ت
تعــداد مراکــز را از 35 مرکــز بــه ۴1 
مرکــز رســانده ایم و تعــداد اعضــاي 
رســمي مــا 36 هــزار نفــر بــوده کــه 
ــه  ــش یافت ــر افزای ــزار نف ــه 61 ه ب

اســت.
وی در ادامــه بــر نقــش کانــون 
ــت  ــد داش ــرورش تاکی ــه پ در عرص
فعالیت هــای  کــرد:  اظهــار  و 
کانــون تاثیــر گــذار و جریــان ســاز 
ــا  ــه ب ــه دارد ک ــی در جامع فرهنگ
دارا بــودن ایــده هــاو تفکرهــای 
بســیاری همــراه اســت. مربیــان نیــز بــه فعالیــت در عرصــه 

کــودک و نوجــوان عشــق می ورزنــد. 
ــذری  ــتان  گ ــودکان اس ــری ک ــی فک ــون پرورش ــر کان مدی
ــی  ــازی کتابخوان ــگ س ــه فرهن ــت در زمین ــه فعالی ــز ب نی
زدو افــزود: فعالیــت مراکــز ســیار کتابخانــه بــه ایــن شــکل 
اســت کــه در ایــن کتابخانه هــا یــک نفــر مربــی فرهنگــی بــا 

وســیله نقلیــه بــه فضایــی مناســب و عمومــی ماننــد حیــاط 
مدرســه مراجعــه می کنــد و عــالوه بــر امانــت کتــاب اقــدام  

دیگــر خدمــات فرهنگــی نیــز بــه دانــش آمــوزان 
مــی دهــد وکتابخانــه ای نیــز بــرای توزیــع کتــاب در 
ــده در  ــیس ش ــا س ــهرک ها ت ــهرو ش ــیه ش ــق حاش مناط
ــه دارای  ــی ک ــی بوس ــط مین ــی توس ــا مرب ــن کتابخانه ه ای
ــی  ــه فضای ــی مطالعــه اســت، ب ــز و صندل قفســه کتاب و می
مناســب و عمومــی ماننــد حیــاط مدرســه مراجعــه نمــوده 
ــای  ــه اجــرای فعالیت ه ــدام ب ــاب اق ــت کت ــر امان ــالوه ب وع
ــگان  ــا رای ــرای اعض ــت ب ــدو عضوی ــز می نمای ــی نی فرهنگ

مــی باشــد. 
جوادی  خاطر نشــان کرد :به منظور بهره مندی کودکان 
ونوجوانــان با نیازهای ویژه ) نابینا ، ناشــنوا و کم توان 
جســمی حرکتی ( از فعالیت های کانون، ضمن مناســب 
ســازی فضای ســاختمانی و تامین تجهیزات و ملزومات 
مــورد نیازاین مخاطبــان در تعــدادی از کتابخانه های 
کانون، آموزش هــای الزم نیز به مربیان و کارشناســان 
مربوطه داده می شــود تا مراکز کانون تحت عنوان مراکز 
فراگیر بتوانند خدمــات فرهنگی و هنری الزم را به این 

کنند. ارایه  عزیزان 

فرهنگی ئه خدمات  ا ر ا
فکری پرورش  کانون  مرکز   41 در   
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آموزش و پرورش به عنوان گفتمان اصلی جامعه  از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و اساس محور توسعه همه جانبه و پایدار جوامع محسوب 

می گردد.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان همدان با اعــالم این مطلب گفت: 
کیفیت بخشــی و ارتقای شــاخص های آموزشــی و پرورشی در قالب 
برنامه های تعریف شــده بر مبنای ســند تحول بنیادیــن اولویت اصلی 

آموزش و پرورش است.
دکتر محمد پورداود اظهار کرد: آموزش و پرورش استان همدان نیز سهم 
به سزایی در عملیاتی کردن اولویت ها و  شاخص های مزبور داشته است 
که به منظور اطالع رسانی و آگاهی شهروندان به ویژه فرهنگیان و دانش 

آموزان عزیز در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
وی ادامه داد: این جانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر، تبریک هفته  دولت  و قدردانی از تالش ها و زحمات ارزشــمند 
همکاران متعهد و پرتالش خویش در مجموعه آموزش و پرورش استان، 
امیدوارم با اســتفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در راســتای اجرای 
مطلوب سند تحول بنیادین که نقشه راه آموزش و پرورش است، گام های 

موثری در جهت توسعه دستگاه تعلیم و تربیت برداریم. 
حوزه مدیرکل:

■ ارزیابی شنوایی 260 نفر دانش آموز در قالب "طرح ملی سنجش دانش 
آموزان پیش دبستانی 

■ ارائه خدمات مشاوره ای، ارزیابی و درمان توانبخشی به ۴۴5نفر دانش 
آموز استثنایی

■ برگزاری آزمون های ورودی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
■ اجرای طرح ساماندهی آزمون ها و اجاره فضای آموزش و پرورش 

■ برگزاری جشنواره تجربیات برتر در حوزه سنجش
■ آموزش حقوق شهروندی  برای 852نفر

■ اجرای طرح های بشری و مشکات 
■ برگزاری همایش ۴ روزه تحت عنوان پرورش مدیران زن

■ تحت پوشش قرار دادن ۴00 زن فرهنگی سرپرست خانوار 
■ تجلیل از خانواده معظم شهدای فرهنگی و دانش آموز

■ تقدیر  از 200 نفر از جانبازان و آزادگان فرهنگی 
■ برگزاری یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز 

■ اجرای طرح شهید پژوهی در 700 آموزشگاه استان 
■ پوشش خبری از جلسات و همایش ها  

■ انتشار مستمر اخبار آموزش و پرورش استان در سایت وزارت متبوع
■ برگزاری جلسه توجیهی کارشناسان روابط عمومی 

■ برگزاری نشست های خبری، مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی
■ برگزاري دوره هاي آموزش خانواده در مدارس

■ راهیابی 5 نفر از دانش آموزان استان به مرحله سوم المپیادهای علمی 
■ برنامه ریزی برای نظارت، کنترل و هدایت 17 دبیرستان استعدادهای 

درخشان
■ برگزاری 15 کارگاه آموزشی و گردهمایی با محوریت برنامه ملی شهاب
■ تبیین دســتورالعمل های مشــارکت به کارشناســان مدارس و مراکز 

غیردولتی
■ پیگیری به منظور جلب مشارکت حداکثری بخش غیردولتی

معاونت آموزش  ابتدایی 
■ جذب و پوشش 99 درصدی دانش آموزان دوره ابتدایی

■ کسب رتبه اول کشور در پوشش مجالت رشد  
■ شــرکت بیش از ۴3۴9 نفر از همــکاران دوره ابتدایی در  طرح درس 

پژوهی
■ کسب رتبه برتر در جشنوارة کشوری جابربن حیان

■ شناسایی و پوشش  798 دانش آموز عشایری سیار 
■ اجرای برنامه تدبیر در 661 آموزشگاه  دوره ابتدایی 

■ پوشش  تحصیلی 17600 نفر از نوآموزان پیش دبستانی 
■ برگزاری بیش از 2۴800  نفر ساعت کارگاه آموزشی 

■ برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با دانش آموزان دیرآموز 
■ برگزاری کارگاه آموزشــی برای بیش از 2۴300 نفــر از اولیاء دانش 

آموزان 
■ آمــوزش بیش از 192۴ آموزگار جهــت فعالیت های یادگیری دانش 

آموزان

■ اجرای جهادگران آموزشی در مدارس دوره  ابتدایی برای  9۴28 نفر
■ اجرای طرح زندگی پژوهی برای تعداد 770 طرح

معاونت آموزش متوسطه
■ کسب رتبه اول کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی

■ کسب رتبه ممتاز ملی توسط 6 آموزشگاه استان همدان 
■ دریافت نشــان اســتاندارد از طرف ســازمان ملی اســتاندارد توسط 

هنرستان سادلجی 
■ تجهیز 100آموزشگاه به سیستم رایانه و دیتا در سال جاری 

■ اجرای فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس
■ اجرای برنانه تعالی مدیریت در 310 مدرسه 

■ اجرای طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی 
■ توسعه  پژوهش سراهای دانش آموزی استان  به 19 پژوهش سرا

■ افزایش پوشش تحصیلی  از 73 درصد به 7۴.۴3 درصد 
■ افزایش سهم دانش آموزان رشته انسانی از 29.92 به 31.65 

■ کسب رتبه برتر در ارزیابی شاخص های توافق نامه آموزشی با وزارت
■ تجهیز آزمایشگاه های پژوهش سرا های دانش آموزی در سال تحصیلی 

96.97
■ تجهیز آزمایشگاه های مدارس متوسطه نظری در بیش از 100 مدرسه 
■ طرح مهارت آموزی با مشارکت بنیاد علوی و سازمان فنی و حرفه ای

■ پوشــش دانش آموزان پایه های دهم 2056 نفر، یازدهم 1776 نفر و 
پیش دانشگاهی 1553 نفر  در آزمون های بنیاد علوی

■ افزایش سهم آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش 
■ افزایش تراکم کالسی از 17.9 در سال تحصیلی 96-95به 18.2 

■ تجهیز هنرستان های فنی و حر فه ای و کار دانش 
■ کسب 2 عنوان رتبه برترکشور در مسابقات علمی -کاربردی 
■ کسب رتبه سوم کشور در جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

■ کسب رتبه های عالی در ارزیابی دبیرخانه های کشوری توسط گروه های آموزشی
 معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

■ ســاخت و هنجاریابی آزمون تشــخیصی نارسانویسی دانش آموزان با 
مشکالت ویژه یادگیری

■ برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان فرهنگی در سطح  استان  همدان
■ نیاز ســنجی، برگزاری مناقصه و خرید تعداد۴7 دستگاه دیتا پرژکتور 

جهت توزیع بین مدارس
■ ساماندهی تعداد 2262۴ نفر نیروی انسانی در استان در سال تحصیلی 

1396-97
■ گسترش خدمات قابل ارائه در بستر دولت الکترونیک

 معاونت پرورشی و فرهنگی
■ کســب رتبه اول کشوری در اجرای شــاخص ها و فعالیت های حوزه 

پرورشی و  فرهنگی 
■ کســب رتبه پنجم مسابقات کشور در مســابقات قرآن، عترت و نماز 

دانش آموزان سراسر کشور
■ کســب رتبه برتر در برگزاری گفتمان های دینی و پاســخگویی به شــبهات 

دانش آموزان
■ برگزاری سوگواره ی احلی من العسل 

■ تشکیل و تقویت ۴10هیأت دانش آموزی و فرهنگیان در سطح استان
■ برگزاری جشن تکلیف  دانش آموزان در 85 درصد مدارس

■ بر گزاری مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری در 1۴ رشته 
■ برگزاری نمایشــگاه های کتاب با عنوان »طرح 50هزار نمایشــگاه در 

50هزار مدرسه«
■ برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با شرکت بیش از 220 هزار دانش آموز 
■ برگزاری مسابقات کتاب خوانی با شرکت بیش از 12هزار نفر دانش آموز 
■ پیگیری فعالیت های فوق برنامه خصوصــا برنامه های اوقات فراغت و 

طرح هجرت
 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 

استخدام نیرو 
■ از طریق دانشگاه فرهنگیان 309 نفر

■ از طریق ماده  28 تعداد 52 نفر
13 نفر ■ به کارگیری روحانیون وظیفه 
68 نفر ■ به کارگیری  سرباز معلمان 

■ اجرای سیستم حسابداری تعهدی در مناطق 20 گانه استان 
■ افزایش 13 درصدی درآمدهای اختصاصی در سال 96 

■ ارتقــای امور رفاهی با محوریت صندوق ذخیــره فرهنگیان، لیزینگ 
خودرو، وام ضروری و بیمه 

■ توزیع اقالم مورد نیاز دانش آموزان مناطق محروم 
■ اســتفاده مدیران مناطق آموزشی و غیر دولتی از سیستم اتوماسیون 

اداری تعداد کاربر 2750
■ استفاده از پیام رسان در سیستم اتوماسیون اداری 

معاونت سوادآموزی
■ پوشش حجم ابالغی فراتر از حد انتظار و کسب رتبه  سوم کشوری

■ راه اندازی 3 مرکز یادگیری محلی جدید در استان
■ آموزش تعداد  100  نفر سوادآموز جامعه هدف
■ برگزاری دوره  آموزشی برای آموزش دهندگان

■ توزیع اقالم  آموزشی بین آموزش دهندگان وسوادآموزان 
■ صــدور گواهی آمــوزش قبولی نمــاز از طرف ســتاداقامه نمازبرای 

سوادآموزان
 معاونت تربیت بدنی و سالمت 

■ اجــرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان )نماد( برای 5600 
نفر 

■ اجــرای طرح مشــارکت اجتماعی دانــش آموزان در پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی برای 900نفر 

■ آموزش مهارت های مراقبت از خود در ۴5درصد مدارس  ابتدایی 
■ آموزش مهارت های مقابله بــا رفتارهای پرخطر در ۴5درصد مدارس 

متوسطه اول 
■ برگزاری هفتمین دوره  جشنواره نوجوان سالم با 11000  نفر شرکت کننده

■ ارائه 12000 بســته محصوالت فرهنگی، آموزشی در راستای کاهش 
آسیب های اجتماعی 

■ کسب  22مدال رنگارنگ در مسابقات قهرمانی مدارس کشور 
■ برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با حضور 150 هزار دانش آموز 

■ اجرای طرح حیاط پویا در 527 آموزشگاه
■ ارزیابی ساختار قامتی دانش آموزان به تعداد 10800 دانش آموز

■ کسب مقام اول در بخش پسران مسابقات علمی تخصصی درس تربیت بدنی
■ میزبانی مســابقات ورزشی دانش آموزان دختر کشور با بیش از 3200 

نفر شرکت کننده
■ آموزش 28800 نفر دانش آموز در برنامه  سفیران سالمت 

■ آموزش و پیشگیري از بیماري هاي دهان و دندان برای 8۴000 نفر دانش آموز
■ پوشش 168000 دانش آموز در آموزش و پیشگیري و غربالگري دانش 

آموزان از پدیکلوزیس 
■ اجرای طرح دادرس برای 220 تیم در کل مدارس

 d پوشــش 100 درصد دانش آموزان در طــرح مکمل یاري ویتامین ■
و آهن یاري 

ـــه  ـــي ب ـــول ایمن ـــرح اص ـــوز در ط ـــش آم ـــر دان ـــوزش 1350 نف ■ آم
ـــوزان . ـــش آم دان

پرورش است  و  آموزش  رویکرد اصلی  مدرسه محوری، 

شهریورماه 1397 
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امسال صندوق پژوهش و فناوری برای اعطای تسهیالت 
به واحدهای فناور توسط پارک علم و فناوری دایر می شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با بیان اینکه پارک علم 
و فنــاوری وظیفه دارد ایده های نوآورانه و فناورانه که ماحصل 
تحقیقات اقشــار مختلف جامعه است به ثروت و شغل تبدیل 
کند، گفت: امروز براساس تاکیدات و سیاست های ابالغی مقام 
معظــم رهبری، محوری ترین برنامه اقتصاد مقاومتی توجه به 

اقتصاد دانش بنیان و اهتمام به فناوری های روز است.
مجید کزاری با اشــاره به اینکه از ســال 89-90 پارک علم و 
فناوری استان همدان توانســته 90 واحد فناور را جذب کند، 
افزود: از اواخر ســال 92 که ایجاد شرکت های دانش بنیان در 
پارک علم و فناوری شــکل گرفت تاکنون 55 شــرکت دانش 

بنیان ایجاد شده که نیمی از آنها در پارک مستقر شده اند.
وی ادامه داد: در سال گذشته 150 واحد فناور توانست از بیش 
از 190 میلیارد تومان فــروش محصول با دانش فنی و دانش 
بنیان برخوردار شود و فروش عرضی شرکت های دانش بنیان 

به مرز دو میلیون دالر رسید.
کزازی با بیان اینکه در حال حاضر 900 نفر در واحدهای فناور 
بــه صورت تمام وقت و پاره وقت همکاری الزم را دارند، اظهار 
کــرد: هم اکنون بیش از یک هزار نفر در شــرکت های دانش 
بنیان مشغول به کار هستند و در تولید محصوالت دانش بنیان 

نقش ایفا می کنند.
وی اضافه کرد: در ســال گذشــته 93 طرح توسط پارک علم 
و فناوری پذیرش شــده است که این طرح ها شامل طرح های 
کانونی، پیش رشد، رشد و موسسات است و از منابع داخلی نیز 
500 میلیون تومان تســهیالت به واحدهای فناور ارائه شد که 
البته به دلیل محدودیت اعتبار انتظار رقم بیشتری را داشتیم.

رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان با اشــاره به اینکه 
در ســال گذشته 1۴ دوره و کارگاه استانی و 8 کارگاه ملی در 
زمینه بازاریابی و مشاوره برگزار شد، تصریح کرد: در سال 96 
واحدهای فناور در 9 نمایشگاه استانی و کشوری شرکت کردند 
و 6۴ ادعــای ثبت اختراع بررســی و در نتیجه 39 عدد از این 

ادعاها به عنوان اختراع مورد ثبت قرار گرفت.
کزازی همچنین در خصوص احداث سایت پارک علم و فناوری 
استان همدان در مســیر تهران نزدیک به فرودگاه همدان نیز 
بیان کرد: این پروژه در 10 هزار متر از سال 93- 9۴ به دلیل 
مســائل بودجه به دو فــاز 6 و ۴ هزار متری فازبندی شــد و 

امیدواریم فاز نخست این پروژه امسال به بهره برداری برسد.
وی با بیان این نکته که پس از افتتاح فاز نخست پارک علم و 
فناوری همدان، 80 شرکت دانش بنیان در فضای استاندارد در 
این مجموعه مستقر می شوند، افزود: امیدواریم در بودجه سال 
97 بیش از ســه میلیارد تومان تخصیص اعتبار به این پروژه 

برای سال های آینده داده شود.
کــزازی در زمینه برگزاری رویــداد 2018 همدان در آبان ماه 

نیــز گفت: با پیشــنهاد پارک علم و فناوری به ســتاد رویداد 
همدان 2018 برای ارائه طرح ایده ها و نوآوری صنایع دستی، 
گردشگری و میراث فرهنگی فراخوانی داده شده که قرار است 
پس از یــک فراخوان این ایده پارک با محوریت گردشــگری 

2018 در نیمه دوم آبان ماه برگزار شود.
وی با تاکید بر اینکه در این ایده پردازی آنچه قابل توجه است 
نگاه جدید به صنعت گردشگری و تغییر فنی کار در این زمینه 
است، ادامه داد: برای برگزاری این ایده پردازی سایتی طراحی 
شــده و با فراخوان به همه پارک های کشــور این مطلب ابالغ 
شده و قرار است در کنار این همایش با برگزاری یک نمایشگاه 

واحدهای فناور بتوانند با سرمایه گذاران ارتباط کاری بگیرند.
کــزازی با بیان اینکه فرصت رویداد 2018 برای همدان زمانی 
می تواند نتیجه بخش باشد که رویداد وارد فاز علمی شود و بین 
تولید کنندگان و طرف خارجی قراردادهایی منعقد شود، تاکید 
کرد: یکی از راهکارهای جذب توریست، جذب سرمایه گذاران 
اســت که می تواند منجر به پربارتر کــردن اینگونه همایش ها 

شود.
وی در خصوص برنامه های آتی پارک علم و فناوری نیز اظهار 
کرد: امروز با وجود وضعیت دشوار اقتصادی و وجود تحریم ها 
علیه کشــور، فرصت هزینه در حوزه پژوهشی برای دانشگاه ها 
وجــود ندارد چراکه با وجود جمعیت بیکار جامعه باید بتوانیم 

علم را تبدیل به ثروت و شغل کنیم.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با تاکید بر این نکته 

که باید مســئوالن پارک به دنبال ایجاد ظرفیت های استان در 
حوزه کشــاورزی، صنایع دستی، گردشگری، معادن و صنعت 
باشند، خاطرنشان کرد: برای عملیاتی شدن این پتانسیل باید 
در هر شهرســتان یک مرکز رشد ایجاد شود که البته در کنار 
مراکز رشد کانون های شــکوفایی و نوآوری و خالقیت نیز در 

شهرستان های مختلف استان ایجاد شده است.
ــه  ــرار اســت امســال ب ــان اینکــه ق ــا بی کــزازی همچنیــن ب
ــارک  ــاوری در پ ــش و فن ــدوق پژوه ــمی صن ــورت رس ص
ــکیل  ــرای تش ــه ب ــت: آنچ ــود، گف ــر ش ــاوری دای ــم و فن عل
ایــن صنــدوق مهــم اســت فعالیــت بیشــتر بخــش خصوصــی 
ــا ســود  ــه واحدهــای فنــاور تســهیالتی ب ــد ب ــا بتوان اســت ت

کــم بدهــد.
وی با اشــاره به اینکه امروزه نیاز جامعه ما تکیه بر خویشــتن 
اســت، تصریح کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است 
که کاالهای تولیدی باید براساس رقابت علمی و منطقی به روز 
باشــند چراکه اگر بخواهیم با دنیا کار کنیم باید فناورانه کار 
کنیم زیرا ســرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن جنبه فناوری 

کاری بیهوده است. 
کزازی در پایان با بیان اینکه باید به ســمت و ســوی فناوری 
بومی حرکت کنیم، افزود: برای بومی کردن فناوری های انتقال 
یافته همکاری همه دستگاه ها در جذب سرمایه گذار ضروری 
اســت و پارک علم و فناوری اســتان نیز این آمادگی رابرای 

همکاری مجدانه داراست.

رئیس پارک علم و فناوری استان :

فناوری و  پژوهش  صندوق 
می شود تشکیل  ستان  ا
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■ نیره احمدی
 وقــف صدقــه جاریــه اســت و تقویــت فرهنــگ وقــف در 
ــی در  ــرای واقــف، عایــدات فراوان ــواب ب ــر ث جامعــه عــالوه ب

تقویت مباحث اجتماعی نیز دارد.
ــات  ــت: وقفی ــتان گف ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
اســتان هــم از نظــر کمــی و هــم از نظــر کیفــی بســیار غنــی 
اســت و الحمــداهلل وقــف در شــهرهای اســتان قدمــت 500 

ــاله دارد. س
حجــت االســالم محمــد کارونــد بــا تاکیــد بــر اینکــه کارنامــه 
ــف  ــای مختل ــد در دوران ه ــواه میده ــدان گ ــات هم موقوف
ــردش  ــات در گ ــاس وقفی ــر اس ــتان ب ــاد اس ــی، اقتص تاریخ
بــوده اســت گفــت: وقف هــای علمــی نظیــر ســاخت مدرســه 
عالیــه، ســاخت مدرســه علمیه،ســاخت کتابخانــه، دوران 
ــام در  ــاخت حم ــاخت کاروانســرا و س ــگاه، س ــاخت درمان س

ــت. ــته اس ــتری داش ــق بیش ــد رون ــوی و زن دوران صف
ــا اشــاره بــه قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی افــزود:  وی ب
در دوران قاجــار بخصــوص در دوران پهلــوی مبــارزه جــدی 
بــا روضــه خوانــی اهــل بیــت )ع( می شــد کــه نتیجــه ایــن 
ســخت گیــری برعکــس بــود و موقوفــات بیشــتری در زمینــه 
ــد  ــان می ده ــن نش ــه ای ــم ک ــان داری ــی آن زم ــه خوان روض
هرچــه اســتکبار بیشــتر می شــد نتیجــه آن برعکــس 
ــا  ــت ب ــای وق ــوب علم ــاط خ ــت ارتب ــه برک ــه ب ــد ک می ش

خوانیــن زمــان خــود اســت.
وی تصریــح کــرد: موقوفــه زنگنــه یکــی از آن مــواردی اســت 
ــد شــیخ  ــا تایی ــه مجلســی و ب ــت ا... عالم ــا انشــاء آی ــه ب ک

بهایــی وقــف شــد بــا نیتــی زیبــا و قشــنگ.
ــیف  ــه س ــرد: در موقوف ــح ک ــد تصری ــالم کارون ــت االس حج
ــاخت  ــف س ــر را وق ــد مالی ــدود 63درص ــر ح ــه مالی الدول
بیمارســتان، مدرســه عالیــه، روضــه خوانــی هرشــب جمعــه 
ــران اباعبــدا...  ــرای زائ ــد گیــوه و پوســتین ب در مقبــره، خری
ــال می شــوند  ــی کرب ــه در فصــل ســرما راه الحســین )ع( ک
کــرد و بــه نقــل از ســیف الدولــه چنیــن آمــده اســت »رازی 

ــه  ــای برهنــه ب ــران امــام حســین )ع( لخــت و پ نیســتم زائ
ــارت مشــرف شــوند«. زی

وی بــا بیــان اینکــه موقوفــه بهاءالملــک همــدان از بزرگتریــن 
موقوفــات اســتان اســت گفــت: یکــی از نیت هــای بهاءالملــک 

بــرای درمان 32روســتا اســت.
ــن  ــدان ضم ــتان هم ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
ــان بیمــاران  ــرای درم ــی اســدآباد ب ــه بکای ــه موقوف اشــاره ب
افــزود: در بحــث روضــه خوانــی در ماه هــای محــرم و صفــر 

ــه شــد. ــات هزین ــان از محــل موقوف ــون توم 850میلی
ــه کار  ــروع ب ــه و ش ــگاه اعتمادی ــه درمان ــت: افتتاحی وی گف
آن توســط 5پزشــک از دیگــر اقدامــات ایــن حــوزه بــود کــه 
عــالوه بــر درمــان رایــگان 32روســتایی کــه از نیــات واقــف 
ــالج  ــب الع ــاران صع ــان بیم ــای درم ــام هزینه ه ــت تم اس

ــود. ــت می ش ــاف پرداخ ــط اوق توس
حجــت االســالم کارونــد ضمــن اشــاره بــه اجــرای طــرح مهر 
تحصیلــی  و کمــک بــه دانــش آمــوزان بــی بضاعــت افــزود: 
در بحــث اربعیــن حســینی نیــز خیریــن گمنــام اداره  اوقــاف 
ــه اســتان هــر  ــاف و امــور خیری ــد و اداره اوق ــاری نمودن را ی
ســاله در موکب هــای اســتان همــدان و مــرز مهــران و کربــال 
از محــل نیــات پــاک واقفــان بــرای زائــران حســینی هزینــه 

می کنــد.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان همــدان در ادامــه بــه 
ســایر فعالیتهــای اوقــاف اســتان پرداخــت و اظهــار کــرد: بــه 
مناســبت ذیقعــده روز تکریــم امازادگان ، مراســم بزرگداشــت 

امامــزادگان در ۴3 بقعــه اســتان همــدان برگــزار شــد.
ــد گفــت: برخــی از امامــزادگان اســتان  حجت االســالم کارون
ــد و  ــوی دارن ــجره نامه ای ق ــین)ع( ش ــاهزاده حس ــد ش مانن
ــی  ــچ اختالف ــا هی ــن عرف ــان بی ــجره نامه آن ــوص ش در خص

نیســت.
ــزادگان  ــی از امام ــجره نامه برخ ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
اســتان همــدان بســیار قــوی اســت امــا آنطــور کــه بایــد بــه 
آنهــا توجــه نشــده اســت، گفــت: امامــزاده  حســین)ع( فرزنــد 

بالفصــل امــام معصــوم)ع( و عمــوی امــام زمان)عــج( اســت.
حجــت االســالم کارونــد بابیــان اینکــه امامــزاده حســین)ع( 
همــدان معــروف بــه شــاهزاده حســین)ع( در گذشــته کانــون  
توجــه مــردم بــوده چراکــه در یکــی از نقــاط مرکــزی شــهر 
همــدان قــرار دارد گفــت: در گذشــته و اطــراف میــدان امــام 
)ره( محلــی بــه نــام تــوت زار و محــل اســتراحت زوار ایجــاد 
ــا از  ــود ام ــزاده ب ــن امام ــه ای ــه بخشــی از بقع ــود ک شــده ب
ســال 1300 بــه بعــد بــه خاطــر تغییــر بافــت شــهری بقعــه 
ــرور محــدود و محصــور  ــه م ــرد و ب ــر ک ــزاده تغیی ــن امام ای

شــد.
ــان  ــا بی ــدان ب ــتان هم ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
اینکــه بقعــه شــاهزاده حســین)ع( همــدان محصــور شــده اما 
ایــن امــر از اعتبــار و ارادت مــردم بــه عمــوی امــام زمان)عج( 
کــم نمی کنــد، گفــت: ســند حضــور خانــدان اهــل بیــت)ع( 

در همــدان بقعــه امامــزاده حســین)ع( اســت.
حجــت االســالم کارونــد بابیــان اینکــه قســمتی از شــاهزاده 
ــت:  ــی اســت، گف ــک مل ــدان در تصــرف بان حســین)ع( هم
ــزاده  ــان امام ــر از عرصــه و اعی ــزار و 200 مت ــش از یک ه بی
حســین)ع( شــهر همــدان در تصــرف بانــک ملــی اســت کــه 
ــاف و هیــات  ــن پیگیری هــای اوق خوشــبختانه نتیجــه آخری
ــت  ــرار اس ــیده و ق ــه رس ــه نتیج ــزاده ب ــن امام ــای ای امن
ــرار گیــرد. ســاختمان بانــک ملــی در اختیــار ایــن بقعــه ق

حجــت االســالم کارونــد در ادامــه بــه برنامه هــای اجــرا شــده 
اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان طــی دهــه کرامــت اشــاره 
کــرد و افــزود: در ایــن هفتــه بــا عنــوان »خدمــت کریمانــه 
ــاع  ــتان و در بق ــر اس ــت)ع(« در سراس ــل بی ــم اه ــه رس ب
ــزار  ــزادگان برگ ــام امام ــای بزرگداشــت مق شــاخص برنامه ه

می شــود.
ــام  ــی انج ــای عمران ــه برنامه ه ــد ب ــالم کارون ــت االس حج
ــا بیــان اینکــه در شــهر همــدان  شــده نیــز اشــاره کــرد و ب
مرمــت، تعمیــر و بازســازی بقعــه 12 امامــزاده مــورد توجــه 
ــزاده در  ــر، 12 امام ــزاده در مالی ــت: 5 امام ــوده اســت، گف ب
تویســرکان، 3 امامــزاده در رزن، 6 امامــزاده در نهاونــد و 
بهــار، 7 امامــزاده در اســدآباد و 10 امامــزاده در کبودراهنــگ 
مرمــت شــده اســت. حجــت االســالم کارونــد بــا بیــان اینکــه 
ــان از محــل  ــون توم ــارد و 127 میلی ســال گذشــته 3 میلی
موقوفــات اســتان همــدان در بخــش ســالمت هزینــه شــده 
اســت، افــزود: از ایــن مبلــغ 2 میلیــارد و 216 میلیــون 
ــه  ــدان هزین ــهر هم ــی در ش ــر و مابق ــهر مالی ــان در ش توم

شــده اســت.
وی همچنیـــن از کمـــک بـــه 120 بیمـــار صعب العـــالج 
ـــاری در  ـــال ج ـــی س ـــزود: ط ـــر داد و اف ـــدان خب در هم
مجمـــوع بـــه 3 هـــزار و 500 نفـــر غیـــر از بیمـــاران 

صعب العـــالج کمـــک درمانـــی شـــده اســـت.
ــی  ــدان از بده ــتان هم ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
۴16 میلیــارد تومــان ادارات بــه اوقــاف همــدان نیــز خبــر داد 
و اظهــار کــرد: 15۴ میلیــارد تومــان از ایــن مقــدار را ادارات 

ــد پرداخــت کننــد.  ــد کــه بای پذیرفته ان

مذهبی گردشــگری  پنهان  گنج  همدان 
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■ مژده بختیاری
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان گفت : رشد 
119 درصدی شرکت کنندگان جشــنواره کتابخوانی رضوی 
نسبت به سال 96 با ثبت رکورد مشارکت بیش از ۴5 هزار نفر 

در سطح استان اتفاق افتاده است.
عاطفه زارعی ادامه داد:  جشــنواره کتابخوانی رضوی با هدف 
ترویج فرهنگ منور رضوی با  معرفی 7 عنوان کتاب در تمامی 
رده های ســنی کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال در دو قالب 
انفرادی و خانوادگی و در دو بخش مکتوب و الکترونیکی برگزار 
شد. وی با بیان اینکه کتابداران و کتابخانه های عمومی استان 
در بیســت و پنجمین دوره بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی 
و کتابدار کشــور افتخار آفرینی کردند، اظهــار کرد: 13 رتبه 
برتر کشــوری در بیســت و پنجمین دوره گرامیداشت کتاب، 
کتابخوانی و کتابدار توســط کتابداران و کتابخانه های عمومی 

استان، کسب شده است.
زارعی در خصوص افتخارآفرینی در جام باشگاه های کتابخوانی 
کشور نیز بیان کرد: در این جام 8 باشگاه کتابخوانی و 6 عضو 

باشگاه کتابخانه های عمومی استان همدان برگزیده شدند. 
وی با اشاره به اینکه جام باشگاه های کتابخوانی یک طرح ملی 
در عرصه ترویج و تبلیغ فرهنگ کتاب و کتابخوانی است، بیان 
کرد: این طرح زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اجرا 
می گردد. البته  قابل ذکر است در این جام  10 باشگاه از اداره 
 کل کتابخانه های عمومی و 15 باشگاه از کانون پرورش فکری 

کودک و نوجوان در سطح استان به رقابت پرداختند.
زارعی در زمینه افتخارآفرینی در جشنواره ملی پایتخت کتاب 
ایران، روستاها و عشایر دوستدار کتاب کشور هم تصریح کرد: 
نام کتابخانه  عمومی فرهنگ روستای حسین آباد کارخانه قند 

شهرستان بهار در جمع 6 کتابخانه روستایی برگزیده کشوری 
قرار گرفت.  

وی گفت: راه یابی دو کتابخانه عمومی امام علی)ع( روســتای 
زاغه شهرســتان بهار و کتابخانه حضرت ولیعصر)عج( شهرک 
ســلگی شهرســتان نهاوند در جمع  ۴0 کتابخانه روســتایی 

برگزیده کشوری است.
ــار  ــدان اظه ــتان هم ــی اس ــای عموم ــه ه ــرکل کتابخان مدی
ــتا از کل  ــزار و 300 روس ــک ه ــنواره  ی ــن جش ــرد: در ای ک

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب کشــور ب
زارعــی در خصوص افتتاحیه  کتابخانه ها در اســتان همدان 
نیز گفت: کتابخانــه تحقیقاتی- تخصصی دکتر پرویز اذکایی، 
سامان دهی 11 هزار جلد کتاب و نشریه اهدایی دکتر اذکایی 
نویسنده، ادیب و چهره  شاخص استان، افتتاح کتابخانه عمومی 
بامداد فرســفج شهرستان تویسرکان و اجرای موفق طرح ملی 
کتابخانه گردی در اســتان همدان در 10 باب کتابخانه عمومی 

اجرا شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان می گوید

نی رضوی کتابخوا ره  در جشــنوا فرینی  افتخارآ
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دانشکده پرستاری و مامایی

نام عنوان پروژهردیف
شهرستان

نوع منبع 
اعتبار

اولین سال 
اعتبار

مساحت 
سال شروعپروژه

مجموع اعتبار هزینه 
شده

)مبالغ به میلیون ریال(
توسعه فضای فیزیكی دانشكده 1

20013962300 متر1396اختصاصیهمدانپرستاری

مرکز آموزشی، درمانی، تخصصی و فوق تخصصی بعثت

نوع منبع نام مرکز عنوان پروژهردیف
اعتبار

اولین سال 
اعتبار

مساحت 
مجموع اعتبار هزینه سال شروعپروژه

شده
1

افتتاح نظارت تصویری ) اتاق 
مانیتورینگ (

بیمارستان 
بعثت

درآمد 
اختصاصی

139413947500

مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی فاطمیه 

نام عنوان پروژهردیف
شهرستان

نوع منبع 
اعتبار

اولین سال 
اعتبار

مساحت 
مجموع اعتبار هزینه سال شروعپروژه

شده

1
افتتاح پروژه هتلینگ و 

بازسازی زنان 2
139651813964691هتلینگهمدان

اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه 

نام عنوان پروژهردیف
شهرستان

نوع منبع 
اعتبار

اولین سال 
اعتبار

مساحت 
مجموع اعتبار سال شروعپروژه

هزینه شده

1
افتتاح ساختمان جدید مرکز 

فوریت های پزشكی 115 تویسرکان) 
پایگاه امام خمینی )ره (

250متر 96دانشگاهتویسرکان
96400مربع

مرکز بهداشت شهرستان همدان

نام عنوان پروژهردیف
نوع منبع نام شهرشهرستان

اعتبار
اولین سال 

اعتبار
مساحت 

مجموع اعتبار سال شروعپروژه
هزینه شده

1
افتتاح سه واحد ساختمانی در 
مرکز  جامع خدمات سالمت 

شبانه روزی قهاوند
طرح تحول قهاوندهمدان 

139615013961/650سالمت

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهار 

نام عنوان پروژهردیف
نوع منبع نام روستاشهرستان

اعتبار
اولین سال 

اعتبار
مساحت 

پروژه
سال 
شروع

مجموع اعتبار 
هزینه شده

1
افتتاح مرکز جامع خدمات 

سالمت روستای حسین آباد 
آشوری

بهار
حسین آباد 

آشوری
139553513957500استانی

شبکه بهداشت و درمان کبودرآهنگ 

نوع منبع نام روستانام شهرستانعنوان پروژهردیف
اعتبار

اولین سال 
اعتبار

مساحت 
مجموع اعتبار سال شروعپروژه

هزینه شده
تعمیرات اساسی بخش جراحی 1

درآمد کبودرآهنگزنان بیمارستان امام رضا)ع( 
330 متر 1396اختصاصی

13962/860مربع

2
افتتاح مرکز جامع سالمت 

روستای کردآباد 
11/500 6401395 متر1395وزارتیکرد آبادکبودرآهنگ

3
افتتاح مرکز جامع سالمت 

روستای ازون دره 
11/500 13956401395وزارتیازون درهکبودرآهنگ

شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین 
نام عنوان پروژهردیف

شهرستان
نوع منبع نام روستا

اعتبار
مجموع اعتبار سال شروعمساحت پروژه

هزینه شده

1
افتتاح مرکز جامع خدمات 

طرح تحول خرمدشتفامنینسالمت شهری فامنین
810139510/000 متر مربعسالمت

2

سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان رزن 
نام عنوان پروژهردیف

شهرستان
نوع منبع 

اعتبار
اولین سال 

اعتبار
مساحت 

پروژه
سال 
شروع

مجموع اعتبار 
هزینه شده

کلنگ زنی اورژانس پیش بیمارستانی روستای 1
97130973500استانیرزنغینرجه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند
نام عنوان پروژهردیف

شهرستان
نوع منبع 

اعتبار
اولین سال 

اعتبار
مساحت 

پروژه
مجموع اعتبار سال شروع

هزینه شده

مرکز خدمات جامع 1
5969610/000 متر1395استانینهاوندسالمت  روستای رزینی

افتتاح داروخانه بیمارستان آیت 2
6096 متر97استانینهاونداله  قدوسی

بخش خصوصی

مدیریت شبکه بهداشت و درمان مالیر

نام عنوان پروژهردیف
شهرستان

نوع منبع 
اعتبار

اولین سال 
سال مساحت پروژهاعتبار

شروع
مجموع اعتبار 

هزینه شده

افتتاح  مرکز خدمات جامع 1
96535967500استانیمالیرسالمت روستای انوج)آورزمان(

افتتاح  مرکز خدمات جامع 2
96596968500استانیمالیرسالمت روستای جوزان

شبکه بهداشت و درمان تویسرکان
نام عنوان پروژهردیف

شهرستان
نام 

روستا
نوع منبع 

اعتبار
اولین سال 

اعتبار
سال مساحت پروژه

شروع
مجموع اعتبار هزینه 

شده

2
افتتاح مرکز جامع 
سالمت روستای 

المیان
70013967500 متر1396استانیالمیانتویسرکان

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان گفت: دانشگاه علوم 
پزشکی همدان، بیشــترین، بزرگ ترین و اثرگذارترین پروژه های 
سال را در حوزه ساخت و ساز استان در دست اجرا داشته و دارد.

سیدحبیب اله موسوی بهار با اشاره به اینکه سال 95 تعداد 290 
پروژه و سال 96 نیز 13 پروژه اضافه شد که در مجموع در سال96 
تعداد  303 پروژه در حال پیگیری بود که از این تعداد 1۴0 پروژه 

با حضور وزیر بهداشت در همدان افتتاح شد.
وی با بیان اینکه 120 پروژه بهداشــتی نیز با تعهد انجام شــده 
آذرماه ماه ســال 96 به بهره برداری رسید، گفت: کار 60 پروژه نیز 
آغاز شده و امیدواریم با تامین اعتبار و حل مشکالت برخی از این 

پروژه  آنها را نیز به سرانجام برسانیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان همدان اظهار 

کرد: امسال نیز در هفته دولت 17 پروژه افتتاح شد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته 16 میلیارد تومان هزینه تعمیر و 
تجهیزات شد،  تصریح کرد: در دوره ۴ ساله دولت یازدهم 6 هزار 
پروژه  بهداشــتی در کشور آغاز شده که سهم استان بیش از 300 

پروژه یعنی پنج درصد از مجموع پروژه ها بوده است.
وی گفت: انتظارات مردم از شــبکه بهداشــت و درمان با توجه به 

افزایش میزان خدمات درمانی بعد از اجرای طرح تحول ســالمت 
باال رفته است.

 موســوی بهار افزایش اعتماد مــردم به نظام را از اهداف اصلی 
ارائه خدمات عنوان و اضافه کرد: دولت در حوزه سالمت هزینه 
هنگفتی داشته و پرداختی از جیب مردم کاهش یافته است. وی 
با اشــاره به افزایش امید به زندگی در کشور و رسیدن رقم آن 
به 76 ســال اشاره کرد و افزود: انتظارات مردم با توجه افزایش 
میزان خدمات بعد از اجرای طرح تحول سالمت باال رفته است. 
موســوی بهار با بیان اینکه شــایع ترین علت مرگ و میر ایران 
مشابه کشورهای توسعه یافته است و در بسیاری از شاخصهای 
پزشــکی رتبه باالیی دارد، بــه از بین رفتن تعــداد زیادی از 
افراد در حوادث رانندگی اشــاره کرد. وی با اشاره به تالشهای 
انجام شــده برای تامین پزشــک متخصص گفت: با راه اندازی 
بخش های مختلف در بیمارســتانهای همدان پزشک متخصص 
هم در آنها مستقر شده اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان 
اعالم کرد: در استان کمبود پزشک متخصص نداریم، اما تعداد 
پزشــکان متخصص در همدان کم است که به دنبال تامین ان 
هســتیم. وی با اشــاره به اینکه شــرایط فعلی مردم به لحاظ 

دسترســی به پزشکان 
خدمات  و  متخصــص 
قابل قیــاس  درمانــی 
بــا گذشــته نیســت، 

تصریح کرد: در گذشــته مردم به علت کمبود پزشک متخصص 
برای درمان به مرکز اســتان یا شهرستان های همجوار مراجعه 
می کردند، اما با قرار گرفتن متخصص در هر شهرســتانی مردم 

می توانند به آن ها مراجعه کنند.
موســوی بهار همچنین با بیان اینکه هم اکنون 96 درصد مصرف 
داروهای کشور در داخل تولید می شود بر لزوم توجه به نظام ارجاع 
تاکید کرد و ســطوح مختلف خدمات را برشمرد و گفت: پزشکان 

مستقر در روستاها وظیفه رسیدگی به امور بهداشتی را دارند.
وی یکی از بســته های طرح تحول ســالمت را بســته ماندگاری 
دانســت و گفت: برای ماندگاری پزشکان در شهرستانهای استان 

باید فضای مناسب برای خدمت جوانان فراهم شود.
■ در زیر پروژه هــای هفته دولت برای بیان هر چه بهتر به 

صورت جدول آمده است:

بزرگ ترین  پزشکی  علوم  دانشگاه   
رد دا م  اقدا در دست  ا  ر پروژه های همدان 
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ــره  ــاد و خاط ــت ی ــت و گرامیداش ــه دول ــاز هفت ــا آغ ب
ــوزه  ــی در ح ــروژه عمران ــر 10 پ ــی و باهن ــهیدان رجای ش
ــان  ــارد توم ــر 8 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــتان ب بهداشــت اس

افتتاح و به بهره برداری  رسید.
ــس  ــکی و رئی ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش معاون
ــا را در  ــن پروژه ه ــاح ای ــتان، افتت ــت اس ــز بهداش مرک
ــان  ــود و بی ــالم نم ــتان اع ــف اس ــتان های مختل شهرس
ــه وزرات  ــم 3 جانب ــب تفاه ــا درقال ــن پروژه ه ــرد: ای ک
علــوم  دانشــگاه  و  همــدان  اســتانداری  بهداشــت، 
ــه  ــروژه ای ک ــز 318 پ ــد و ج ــتان می باش ــکی اس پزش
اســتان  بهداشــت  حــوزه  در  اخیــر  ســال های  طــی 
ــیده  ــرا رس ــه اج ــه مرحل ــون ب ــم اکن ــده و ه ــف ش تعری

ــت . اس
الدیــن امیــری بــا قدردانــی از مهنــدس  دکترجــالل 
نیکبخــت، اســتاندار و دوســتدار ســالمت  همــدان و دکتــر 
ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــار ریی ــوی به موس
پروژه هــا  ایــن  از  معنــوی  و  مــادی  پشــتیبانی  بابــت 
افــزود: ایــن پروژه هــا شــامل دو پــروژه در شهرســتان 
کبودرآهنــگ، 3 پــروژه در شهرســتان همــدان، یــک 
ــتان  ــروزه در شهرس ــک پ ــار، ی ــتان به ــروژه در شهرس پ
ــروزه  ــد و دو پ ــتان نهاون ــروژه در شهرس ــک پ ــن، ی فامنی

در شهرســتان مالیــر می باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هفتــه دولــت 216 پــروژه عمرانی 
ــات  ــز خدم ــوان مرک ــت عن ــتان تح ــت اس ــوزه بهداش در ح
جامــع ســالمت شهرســتان فامنیــن در هفتــه دولــت امســال 

افتتــاح شــد گفــت: مســاحت ایــن پــروژه 850 متــر مربــع و 
اعتبــار هزینــه شــده بــرای ســاختمان مرکــز خدمــات جامــع 
ــوده  ــارد تومــان ب ســالمت شهرســتان فامنیــن را یــک میلی

اســت.
ــروژه را در  ــن پ ــرد ای ــه ک ــان اینکــه محــل هزین ــا بی  وی ب
قالــب تفاهــم نامــه 3 جانبــه ای بیــن وزارت بهداشــت، 
ــتان در  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــدان و دانش ــتانداری هم اس
ســال 95 امضــا شــده اســت عنــوان کــرد: 60 پــروژه عمرانــی 
تــا پایــان ســال در حــوزه بهداشــت اســتان همــدان افتتــاح 

می شــود.
ســالمت  جامــع  خدمــات  مرکــز  افتتــاح  مراســم  در 
ــدان  ــتانداری هم ــی اس ــی امنیت ــاون سیاس ــتایی مع روس
ــاره  ــتان اش ــت اس ــوزه بهداش ــای ح ــرای پروژه ه ــه اج ب
نمــود و افــزود: اجــرای 300 پــروژه در ایــن زمــان 
ــدی در  ــول ج ــک تح ــتان ی ــاط اس ــام نق ــم و در تم ک
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــوده اس ــتان ب ــالمت اس ــوزه س ح
ــری  ــر امی ــار و دکت ــر موســوی به ــات دکت حاصــل زحم
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــدوم دانش ــان خ ــن کارکن و همچنی

ــت . ــتان اس اس
ســعید شــاهرخی ضمــن تقدیــر و تشــکر از دکتــر 
ــرح  ــا ط ــاط ب ــری در ارتب ــر امی ــار و دکت ــوی به موس
تحــول نظــام ســالمت گفــت: ایــن طــرح در دنیــا بــی 
ــن  ــرح ای ــن ط ــی ای ــری اصل ــت گی ــر اســت و جه نظی
اســت کــه ســالمت در جمهــوری اســالمی ایــران یــک 

اصــل اســت.  

وی ادامــه داد: جمهــوری اســالمی ایــران تکیــه بــر رای مردم 
دارد و همیــن مهــم ســبب حفــظ نظــام مقــدس جمهــوری 

اســالمی شــده اســت.
 وی افــزود: هــم اکنــون اداره کشــور بــر مبنــای عقالنیــت، 
تدبیــر و شــفافیت هســت و دشــمنان نظــام شــاهد پیونــد 
ناگسســتنی بیــن مــردم و نظــام هســتند و آمریــکا ســعی 
بــر آن دارد تــا بــا شــانتاژ رســانه ای اراده مــردم را 
تضعیــف کنــد امــا بــه یــاری خــدا هرگــز پیــروز نخواهــد 
ــه اقتصــادی هــم ســربلند  شــد و مــردم مــا  از ایــن گردن

ــت . ــد رف ــرون خواهن بی
ــری  ــه یکس ــر اینک ــی ب ــری، مبن ــات رهب ــه فرمایش  وی ب
ــته و درصــدد  ــی داش ــیاه نمای ــی ســعی در س عناصــر داخل
تضعیــف خدمــات دولــت تدبیــر و امیــد هســتند اشــاره نمود 
و افــزود: ایــن افــراد ســعی بــر آن دارنــد تــا نقــاط ضعــف را 

ــن خطــای بزرگــی اســت. ــد و ای ــوه دهن ــزرگ جل ب
 معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری  در ادامــه بــه خدمــات 
ــردم  ــرد: م ــان ک ــود و بی ــاره نم ــد اش ــر و امی ــت تدبی دول
ــد و  ــر می برن ــه س ــادی ب ــخت اقتص ــیار س ــرایط بس در ش
متاســفانه مســائل و مشــکالت بیــن المللــی و سیاســت 
خارجــی باعــث شــده اســت تــا عملکــرد دولــت آنطــور کــه 

ــده نشــود.  ــاید دی ــد و ش بای
ــالمت  ــع س ــات جام ــز خدم ــه مرک ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
روســتای آورزمــان در مســاحت یک هــزار و 100 متــر مربــع 
ــه  ــان در دو طبق ــون توم ــر 900 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب و ب

اداری و مســکونی ســاخته شــده اســت.

عمرانی پروژه های  فتتاح  ا
در سالمت تحولی  استان،  بهداشت  در حوزه   
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■ شهناز کرمی
میلیون  از سه  بیش  واکسیناسیون 
37 هــزار نوبــت ســر دام از ابتــدای 
ســالجاری تاکنون توسط کارکنان اداره 
کل دامپزشکی استان همدان انجام شده 

است.
 مدیرکل دامپزشکی استان به مناسبت 
هفته دولت گــزارش عملکرد پنج ماهه 

سال 97 این اداره کل را اعالم کرد. 
محمدرضا رســولی با گرامیداشــت یاد 
و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنر، 
هفته دولــت را به تمامی مســئوالن و 

خدمتگــزاران دولــت تدبیر و امید که در راســتای خدمت 
رسانی به مردم شریف ایران اسالمی تالش می کنند، تبریک 

گفت.
رســولی در ادامه با اشــاره به اهداف و وظایف دامپزشکی 
گفت: مجموعه دامپزشکی و کارکنان زحتمکش آن با هدف 
اســتقرار امنیت غذایی و تأمین ســالمت دام، سالمت غذا، 
سالمت انســان و تأمین اســتاندارد های بهداشتی تولیدات 
دامی حول دو محور: الف( حفظ و حراســت از سرمایه دامی 
کشور  ب( حفظ و ارتقاء سطح بهداشت عمومی، به وظایف 

خود عمل می کند.
مدیرکل دامپزشــکی در ادامه افزود: دامپزشکی در راستای 
حراســت از ســرمایه دامی 180 هزار میلیاردی کشــور با 
پیشگیری از شــیوع بیماریهای واگیر دامی با شرایط خاص 
خــود اقدام می نمایــد و در زمینه حفظ و ارتقاء بهداشــت 
عمومی با پیشــگیری و مبارزه با بیماریهای قابل انتقال به 
انسان و نظارت و بازرسی از مراکز تولید، توزیع و عرضه مواد 

خام دامی موضوع را پیگیری و اجرا می نماید. 
ــگیری از  ــی و پیش ــه کوب ــزان مای ــه می ــاره ب ــا اش وی ب
بیماریهــای واگیــر دامــی و قابــل انتقــال بــه انســان افــزود: 
در ایــن زمینــه طــی پنــج ماهــه ســالجاری تاکنــون بیــش 
از ســه میلیــون 37 هــزار و ششــصد وچهــل وپنــج نوبــت 
ســردام علیــه انــواع بیماریهــای واگیردامــی و قابــل انتقــال 
بیــن حیــوان و انســان در اســتان همــدان مایــه کوبی شــده 
انــد کــه ایــن بیماریهــا شــامل آبلــه، شــاربن، تــب برفکــی، 
آنتروتوکســمی، بروســلوز)تب مالــت(، قانقرایــا، آگاالکســی، 

هــاری،  PPRو....مــی باشــد.
این مقام مســئول در ادامه با تشــریح میزان تســت ســل 
وبروسلوز در سطح استان همدان گفت: از ابتدای سالجاری 
تاکنون از شــش هزار و 897 رأس دام ســنگین خونگیری 
انجام شده و در راستای مبارزه با سل گاوی، تعداد 1۴ هزار 

و 3۴1 رأس دام تحت تست توبرکولین قرار گرفته است.
رسولی درادامه این گزارش با تشــریح اقدامات دامپزشکی 
در خصــوص حفظ و ارتقاء بهداشــت عمومــی ونظارت و 

بازرســی بر تولید، توزیع و عرضه مواد 
خام دامــی گفت: از ابتدای ســالجاری 
تاکنون تعــداد 75 هــزار و 176 رأس 
دام سبک و ســنگین در کشتارگاههای 
این اســتان ذبح و مورد نظارت شرعی 
وبهداشتی قرارگرفته اند که وزن تقریبی 
آن بیش از سه هزار و ۴07 تن می باشد 
که با زحمات بازرســان دامپزشــکی در 
کشتارگاههای اســتان، بیش از ۴0 تن 
گوشت غیربهداشــتی از زنجیره مصرف 

هم استانی های عزیز خارج شده است. 
مدیرکل دامپزشــکی استان همدان در 
زمینه کشــتار طیور در سطح استان همدان گفت: از ابتدای 
ســالجاری تاکنون در پنج کشــتارگاه صنعتی طیور استان 
بیــش از پنج  میلیون و 8۴7 هزار و یکصدو چهارده  قطعه 
طیور ذبح و مورد نظارت شــرعی و بهداشتی قرار گرفته که 
از این تعداد حــدود ۴2 هزار و ۴32 قطعه) 6۴تن( بدالیل 
بهداشــتی از چرخه مصرف انســانی خارج و ضبط و معدوم 

سازی شده است.  
وی با اشــاره به میزان کنترل و بازرسی بهداشتی ونظارت 
بر مواد خــام دامی در مراکز تولید، توزیع، بســته بندی و 
عرضه این مواد گفت: بیش از 52 هزار مورد بازدید از مراکز 
تولید، توزیع، بسته بندی، عرضه و رستوران های این استان 
انجام گرفته که حاصل این بازرسی ها ضبط و معدوم سازی 
157 هزار و 8۴8 کیلوگرم موادخام دامی غیرقابل مصرف در 
سطح استان بوده که از چرخه مصرف هم استانی های عزیز 

با زحمات همکارانمان حذف شده است.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان همدان با بیــان اینکه در 
ســالجاری طرح های بهداشــتی زیادی در اســتان اجرا 
شــده، افزود: بــا توجه به اینکــه دامپزشــکی عالوه بر 
وظایفی که گفته شــد در جهت تضمین سالمت موادخام 
دامی اقدامات گســترده ای را در حــال اجرا دارد و این 

طرح هــا در جهت بهبود وضعیت کیفــی محصوالت خام 
دامی می باشــد کــه از جمله آن می توان به ســاماندهی 
کشتارگاه های استان و اجرای طرح راه اندازی پیش سرد 
در تمامی کشــتارگاه های صنعتی استان اشاره کرد و در 
حال حاضر بــه جرأت می توان گفت که تمامی گوشــت 
مصرفی هم اســتانی های عزیز مراحل پیش ســرد را طی 
کرده و با ضریب امنیت بهداشتی بیشتری عرضه می شود، 
طرح نصب لیبل گونه و جنس الشــه دام کشتار شده در 
کشتارگاه های اســتان)رنگ لیبل آبی دام نر و رنگ لیبل 
ســفید دام ماده(، ساماندهی مراکز عرضه محصوالت خام 
دامی در ســطح اســتان، راه اندازی و توسعه مراکز بسته 
بندی محصوالت دامی بهداشــتی و دارای شناســنامه، از 
دیگــر اقدامات مهم انجام گرفته این اداره کل می باشــد.  
وی در ادامه اظهار داشــت: همزمان با هفته دولت، کلنگ 
ســاخت کشتارگاه صنعتی دام شهرستان تویسرکان که از 
مدرن ترین کشتارگاههای غرب کشور می باشد با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی و همکاری مســئولین اســتانی و 
شهرســتان به زمین زده شــد و چندین طــرح عمرانی 
دامپزشــکی از قبیل: افتتاح شــرکت های قطعه بندی و 

بســته بندی مرغ و گوشت به بهره برداری می رسد.
  رســولی در پایــان  از زحمــات همــکاران خــود کــه 
بــا تحمــل شــرایط ســخت، اقدامــات خالصانــه خــود 
ــاء  ــی و ارتق ــرمایه دام ــت س ــظ و حراس ــت حف را در جه
بهداشــت عمومــی صــرف می کننــد تقدیــر وتشــکر نمــود 
ــت در  ــتان خواس ــریف اس ــردم ش ــوم م ــان از عم و در پای
صــورت مشــاهده تخلــف بهداشــتی در ارتبــاط بــا تولیــد، 
ــع، بســته بنــدی و عرضــه فرآورده هــای خــام دامــی  توزی
ــه بازرســان  مراتــب را ازطریــق ســامانه ارتباطــی 1512 ب
ــانی  ــالع رس ــتان اط ــکی اس ــتی اداره کل دامپزش بهداش

ــد. نماین
منبع: روابط عمومی اداره کل دامپزشكی 
استان همدان

مدیرکل تشریح کرد
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استان همدان دامپزشکی 
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ــت  ــی و صیان ــتی بالندگ ــه بهزیس ــال هفت ــعار امس ش
اجتماعــی بــا توســعه بــه زیســتن بــود شــعاری کــه در معنــا 
و مفهومــش بایــد شــاهد بالندگــی گــروه ســومی در جامعــه 
ــودن  ــا نم ــه مهی ــاز ب ــی نی ــن بالندگ ــا ای ــه قطع ــود ک ب

امکانات الزم دارد.
مدیــر کل بهزیســتی اســتان همــدان بــا گرامیداشــت یــاد و 
خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر گفــت: در هفتــه دولــت 
ــتان  ــان اس ــتن توانیاب ــر زیس ــرای بهت ــروزه ب ــال50 پ امس
ــعه  ــرای توس ــر ب ــک گام دیگ ــا ی ــد ت ــاح ش ــدان افتت هم
امکانــات الزم بــرای زندگــی مطلــوب معلــوالن اســتان 

ــود. ــته ش برداش
مســکن  واحــد   36 کــرد:  بیــان  الونــد  رضــا  حمیــد 
ــتغال و  ــد اش ــی و 2 واح ــر دولت ــز غی ــی، 12 مرک مددجوی
ــاح و  ــت افتت ــه دول ــدان در هفت ــتان هم ــی در اس کارآفرین

مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت.
ــرای  ــی ورزشــی ب ــف فرهنگ ــزاری مســابقات مختل وی برگ
کارکنــان و مددجویــان، بازدیــد از مراکــز غیــر دولتــی 
ــای  ــی مهارته ــای آموزش ــزاری دوره ه ــارت، برگ ــت نظ تح
زندگــی، آمــوزش خانــواده ، آمــوزش فرزنــد پــروری و ... را 

ــمرد. ــت برش ــه دول ــای هفت از برنامه ه
مدیــر کل بهزیســتی اســتان همــدان از توزیــع ســبد غذایــی 
بیــن مددجویــان بهزیســتی خبــر داد و بیــان کــرد: بازدیــد 
ــای  ــر برنامه ه ــز از دیگ ــان نی ــی از مددجوی ــزل برخ از من

بهزیســتی اســتان بــوده اســت.
 وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقداماتــی که ســازمان بهزیســتی 
در هفتــه بهزیســتی در قالــب شــعار امســال ارائــه داده اســت 
گفــت : فلســفه ایــن شــعار مفهــوم ارتقــاء کیفیــت زندگــی 
ــدگان  ــت نماین ــه هم ــه اول ب ــه در مرحل ــدف ک ــه ه جامع
مجلــس ودولــت و پیگیری هــای ســازمان بهزیســتی کشــور 
ــس از  ــبختانه پ ــن خوش ــت از معلولی ــه حمای ــون جامع قان
ــس  ــط رئی ــد توس ــب ش ــس تصوی ــار در مجل ــالها انتظ س
جمهــور و ســازمان بهزیســتی کشــور بــه دســتگاههای 
ــال  ــن مســتمری س ــد همچنی ــالغ ش ــه اب ــی و مربوط متول
گذشــته در ابتــدای ســال بعــد از گذشــت 20 ســال افزایــش 
پیــدا کــرد کــه ایــن نشــان از ایــن دارد کــه دولــت یــک قدم 
بــه ســمت جامعــه هــدف برداشــته اســت و قانــون جامعــه 
ــازی ها در  ــب س ــث مناس ــه در بح ــن ک ــت از معلولی حمای
کل کشــور قانــون حمایــت از معلولیــن در کل کشــور قابــل 

ــد . ــیدگی می باش ــری و رس پیگی
ــت  ــت ریاس ــث میزخدم ــا بح ــه ب ــزود : در رابط ــد اف الون
ــه  ــرد ک ــالغ ک ــا امضــاء خــود اب ــور بخشــنامه ای را ب جمه
تمــام مســئولین دســتگاهها در جهــت حمایــت از معلولیــن 
ــه خودشــان را در  ــوط ب تــالش کننــد و تمــام تکالیــف مرب
ــاق  ــک اتف ــود ی ــن خ ــه ای ــند ک ــق بخش ــتا تحق ــن راس ای
ــاء کیفیــت زندگــی  خــوب در میزخدمــت و در جهــت ارتق
ــت  ــت رضای ــد در جه ــه می توان ــت ک ــدف اس ــه ه جامع
اربــاب رجــوع در دسترســی بــه هنــگام بــه کیفیــت خدمــات 
جامعــه هــدف منجــر شــود .بــر همیــن اســاس اســت کــه 
ســازمان بهزیســتی شــعار امســال را تحــت عنــوان بالندگــی 
و صیانــت اجتماعــی بــا توســعه بــه زیســتن انتخــاب کــرده 

اســت .
مدیــر کل بهزیســتی عنــوان کــرد: یکــی از مهمتریــن 
ــوب  ــی مطل ــت اجتماع ــاء سیاس ــرای ارتق ــه ب ــای ک ابزاره
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــر گرف ــه بایددرنظ ــت در جامع و درس
ــرا  ــد زی ــل بدانن ــه خــود را دخی ــراد آن جامع ــک اف ــک ت ت
ایــن امــر نیازمنــد یــک همــت جمعــی اســت و دولــت بــه 
تنهایــی نمی توانــد در جهــت تبلوراندیشــه های درســت 
ــی  ــالمت اجتماع ــه س ــر ب ــه منج ــی ک ــای اجتماع برنامه ه

ــردارد. ــود گام ب ــه ش جامع
ــالمت  ــاء سـ ــرای ارتقـ ــه بـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی  بـ
و  دولتـــی  دســـتگاههای  تمـــام  بایـــد  اجتماعـــی 
ــدات   ــی تعهـ ــئولیت اجتماعـ ــب مسـ ــی در قالـ غیردولتـ
خودشـــان را در کنـــار کار و صنعتشـــان بـــه عهـــده 
بگیرنـــد بیـــان کـــرد: دســـتگاهها می تواننـــد در جهـــت 
ـــا  ـــد ت ـــالش کنن ـــی ت ـــای ایران ـــت از کااله ـــاء حمای ارتق
ــعه  ــه توسـ ــک جامعـ ــداف یـ ــبرد اهـ ــد در پیشـ بتواننـ

ــد. ــه قـــدم بردارنـ یافتـ
الونــد در بیــان قانــون حمایــت از معلولیــن نیــز خاطرنشــان 
ــت  ــن رعای ــتغال معلولی ــی و اش ــث کارآفرین ــرد : در بح ک
ــالغ  ــتگاههای اب ــط دس ــن توس ــت از معلولی ــون حمای قان
شــونده نشــان از پرداختــن بــه اهمیــت اقلیــت در کشــورمان 
ــدی در  ــهمیه 3 درص ــاص س ــا اختص ــد ب ــه بای را دارد ک
جهــت اشــتغال معلولیــن قــدم بردارنــد تــا ایــن امــر بتوانــد 
ــر  ــی موث ــات در ســالهای آت ــه خدم ــت ارائ در جهــت کیفی

باشــد
ـــد از  ـــه بع ـــد براینک ـــا تاکی ـــتی ب ـــازمان بهزیس ـــرکل س مدی
ـــن  ـــز معتادی ـــاده 16 مراک ـــاس م ـــال براس ـــت 30 س گذش
متجاهـــر بـــه ســـازمان بهزیســـتی واگـــذار شـــد ایـــن را 
ـــور  ـــوزه ام ـــرب در ح ـــای مج ـــتن نیروی ه ـــر داش ـــل ب دلی
ـــت  ـــا دانس ـــات آنه ـــان و خدم ـــود روانشناس ـــی و وج اجتماع
و تاکیـــد کـــرد کـــه خدماتـــی در رابطـــه بـــا اشـــتغال و 
ــل  ــاده 16 از قبیـ ــب مـ ــن در قالـ ــی معتادیـ ــم زدایـ سـ
ــددکاری و  ــاوره ای ، مـ ــات مشـ ــی خدمـ ــات ورزشـ خدمـ
ــازمان  ــط سـ ــگان توسـ ــود یافتـ ــتغال بهبـ ــان و اشـ درمـ

بهزیســـتی  ارائـــه داده اســـت .

مدیر کل بهزیستی استان همدان تاکید کرد

استان  توانیابان  بهتر زیستن  برای  پروژه هدیه دولت    50
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بیســت و یکمین دوره مســابقات قهرمانی کشور سبک 
انشین کاراته با کسب مقام سومی تیم سرداران شهید علی رضا 

حاج بابایی و علی رضا شمسی پور به پایان رسید.
این دوره از مســابقات با حضور ۴50 ورزشــکار از 15 استان 
به میزبانی اســتان البرز در ورزشگاه انقالب سالن نشاط برگزار 
گردید و اســتان همدان بعد از استانهای البرز و زنجان جایگاه 

سوم را از آن خود کرد .
دبیر انشــین کاراته ایران در توضیح ایــن خبر گفت: تیم 11 
نفری اســتان همدان که مزین  با نامهای سرداران ،شهید علی 

رضا حاج بابایی و شــهید علی رضا شمسی پور در این دوره از 
مســابقات حضور داشتند با کسب 3 مدال طالی  محمد امین 
رحیمی ،امیر صابری و مهران داودی نژاد، 3 مدال نقره حسین 
ابراهیمی ،پیام اســدی ومحمد حسین احمد خانی ، و 3 مدال 
برنز احســان رجبی ارزنده، محمد بخــت آزاد و محمد یونس 

رضایی قانع ، در مجموع تیمی در جایگاه سوم قرار گرفت 
محمد برخــوردار افزود: نفرات برتر این دوره از مســابقات به 
اردویی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات بین المللی که در آبان 

ماه  سالجاری برگزار خواهد شد دعوت میگردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سطح فنی این دوره از مسابقات 
با همت و تالش شــیهان غله دار و شیهان سروش برگزار شد 
و با توجه به کســب سهمیه مســابقات بین المللی رشد قابل 

توجهی داشت.
شایان ذکر است تیم سرداران شهید حاج بابایی و شمسی پور 
با مربیگری شیهان حســین برخوردار، فرشید حیدری ، میثم 
مرتضایی جالل و پشتیبانی حسن کنزی ، پویا برخوردار و امیر 
حسین کنزی برگزار شد و در پایان جا دارد از زحمات بی دریغ 

مهندس علی اصغر رحیمی تقدیر و تشکر نماییم.

ر  د پور  شمسی  و  یی  با با حاج  شــهید  ن  ا ر ا سرد تیم 
ته ا ر کا نشین  ا ســبک  کشوری  بقات  مسا سوم  سکوی 
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محمدامین رحیمي
قهرمان سال 97 کاراته

آزاد سبك انشین
عناوین کسب شده:

■ مدال نقره سال 1393
■ مدال برنز سال 1394
■ مدال برنز سال 1395
■ مدال طال سال 1396
■ مدال طال سال 1397
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عملیــات ســاخت زورخانــه بیــن المللــی همــدان 
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــم ب ــر خ ــد غدی ــا روز عی ــان ب همزم
محلــی و جمعــی از ورزشــکاران زورخانــه ای و پهلوانــی ایــن 

استان آغاز شد.
در ایــن مراســم مهنــدس نیکبخــت اســتاندار همــدان، 
ــردم  ــدگان م ــر خجســته نماین ــی و امی ــر حاجــی بابای دکت
ــهردار  ــی ش ــالمی، صوف ــورای اس ــس ش ــدان در مجل هم
همــدان، دهقــان نیــری مدیــرکل صداوســیمای مرکــز 
همــدان، منعــم مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان و جمعــی 
از مدیــران دســتگاههای اجرایــی و کهــن کســوتان زورخانــه 

ــتند. ــور داش حض
ــت  ــا حمای ــت: ب ــن گف ــن آیی ــزدر ای ــدان نی ــتاندار هم اس
ــال  ــارد ری ــار 22 میلی ــا اعتب ــرح ورزشــی ب ــن ط ــت ای دول
در زمینــی بــه مســاحت 650 متــر مربــع احــداث می شــود.

ــه  ــا هفت ــان ب ــرد: همزم ــه ک ــت اضاف ــد ناصرنیکبخ محم
دولــت 520 طــرح عمرانــی و خدماتــی در اســتان همــدان 
بهــره بــرداری و یــا عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان، وی اظهــار داشــت: دولــت بــرای طرح هــای آمــاده 
ــرای  ــال و ب ــارد ری ــزار و 860 میلی ــج ه ــرداری پن ــره ب به
ــود،  ــاز می ش ــا آغ ــی آنه ــات اجرای ــه عملی ــی ک ــرح های ط
ــاص داده  ــار اختص ــال اعتب ــارد ری ــزار و 190 میلی ــک ه ی

اســت.
ـــن  ـــز در ای ـــدان نی ـــتان هم ـــان اس ـــرکل ورزش و جوان مدی
مراســـم بابیـــان اینکـــه توســـعه فرهنـــگ جوانمـــردی و 
ـــرد:  ـــان ک ـــت، بی ـــرورت اس ـــوان ض ـــی در ورزش به عن پهلوان
ـــوان  ـــر پهل ـــی نظی ـــتن پهلوانان ـــا داش ـــاز ب ـــدان از دیرب هم
علـــی میـــرزا همدانـــی، پهلـــوان احمـــد کـــوه کـــش و 
پهلـــوان ســـید احمـــد بطایـــی یکـــی از قطب هـــای ایـــن 

رشـــته ورزشـــی در کشـــور و دنیـــا بـــوده اســـت.
ـــردم در  ـــده م ـــی نماین ـــاج بابای ـــکار ح ـــا ابت ـــزود: ب ـــم اف منع
ـــورای  ـــتاندار و ش ـــت اس ـــالمی و حمای ـــورای اس ـــس ش مجل
ــی  ــه بین المللـ ــگ زورخانـ ــهردارهمدان کلنـ ــهر و شـ شـ

ـــورد. ـــد خ ـــن خواه ـــه زمی ـــدان ب هم

ــع  ــا زیربنایــی 650 مترمرب ــروژه ب ــن پ وی عنــوان کــرد: ای
ــا  ــال ب از محــل اعتبــارات اســتانی بااعتبــار 22 میلیــارد ری
زمینــی کــه از طــرف شــورای شــهر و شــهردار اختصــاص 

ــود. ــی می ش ــگ زن ــرده کلن پیداک
ــان  ــا بی ــس ب ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
اینکــه ایــن زورخانــه در زمینــی بــه مســاحت 650 مترمربــع 
ــارد  ــرح ۴0 میلی ــن ط ــرای ای ــت : ب ــود گف ــاخته می ش س

ــال اعتبــار پیــش بینــی شــده اســت. ری
دکترحاجــی بابایــی افــزود : قــرار اســت دو میلیــارد تومــان 
ــتان و  ــان اس ــارد توم ــک میلی ــان ، ی وزارت ورزش و جوان
یــک میلیــارد تومــان هــم مجلــس بــرای ایــن طــرح 
ــا  ــن طــرح ت ــی می شــود ای ــد او پیــش بین اختصــاص دهن

ــرداری برســد. ــره ب ــه به ــده ب ــک ســال آین ی
ــه  ــس ادام ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
داد : اســتان همــدان در رشــته باســتانی ســابقه ای 
بــه  کشــور  باســتانی  ورزش  قطــب  و  دارد  دیرینــه 

ــی رود. ــمار م ش

ساخت عملیات 
شــد ز  غا آ ن  همدا لمللی  ا بین  نه  زورخا  
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■ افتتاح پروژه های هفته دولت در استان
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■  اجالس همدان 2018 در یک نگاه
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بخش پیرسلمان داراي 30 روستا 
و 12 هــزار نفــر جمعیــت اســت و 
بخشداري این بخش سال 88 تأسیس 
شده اســت که 30 روستا داراي برق، 
29 روســتا ازنعمت گاز برخوردارند و 
مــردم 26 روســتا داراي آب شــرب 
هســتند و پیگیري آنتن دهي موبایل، 
اینترنت، اســتقرار نمایندگي ادارات و 
اولویت هاي  از  ایجاد اشتغال روستایي 

بخشداري بخش پیرسلمان است.
بخشدار پیرسلمان از افتتاح پروژه هاي 
این بخــش در هفته دولــت خبر داد 
که با اعتبــار بالغ بر 2 میلیارد و 500 
میلیون تومان بــه مرحله بهره برداري 
رســیدکه از جمله آنها افتتاح کارگاه 

ســاخت در و پنجره UPVC در شــهر آجین با اشتغالزایي 
12 نفر و تســهیالت ۴00 میلیون تومــان، کلنگ زني و آغاز 
کار آسفالت ریزي جاده طویالن علیاء، چشمه علي، حیدرآباد، 
نادرآباد، گدار پهن و آفریانج اســت که در نخستین روزهاي 

هفته دولت کلنگ زني و به مرحله 
بهره برداري رسید.

محســن عزیــزي در گفت وگو با 
انگیزه  کــردن  فراهم  همدان پیام 
در روســتاها را از اولویــت کاری 
خود دانســت و گفــت: باید برای 
اشــتغال پایدار و خدمات رفاهي 
در روســتاها تمام توان خود را به 
کار گیریم تا شــاهدحل مشکالت 

حاشیه نشیني در شهرها باشیم.
وي در ادامــه از برگزاري همایش 
بیمه روستاییان و عشایر  صندوق 
در بخــش پیرســلمان خبر داد و 
افــزود:  تعداد یک هــزار و 260 نفر 
در این صندوق بیمه شــده اند و 7 
خانواده نیز از مزایاي فوتي و 3 خانواده از مزایاي ازکارافتادگي 
بهره مندهستند و پیگیر یم همه مردم بخش را تحت پوشش 

این بیمه قرار دهیم.
بخشدار پیرسلمان استقرار نمایندگي تربیت  بدني و ایجاد 10 

تیم ورزشي همچنین برگزاري نخستین همایش پیاده روي در 
این بخش را از جمله برنامه هاي فرهنگي و ورزشي بیان کرد.

عزیزي اصالح شــبکه آب شرب در این بخش را از پروژه هاي 
در حال اجرا دانست که به طول 750 متر در حال انجام است.
وي همچنیــن در امر آماده ســازي فضاهاي گردشــگري 
نیز گفــت: در کنار فضاهاي گردشــگري، ســرویس هاي 
بهداشــتي با 60 میلیــون تومان اعتبار در حال ســاخت 
است و کمربندي 2 روستاي هدف گردشگري نیز آسفالت 

می شود.
وی در زمینه خدمات کشاورزي گفت: 20 قنات در روستاها 
با اعتبار 50 میلیون تومان در حال الیروبي اســت و براي ۴ 
روستا کار آبرساني انجام مي شود ودر ۴ روستا نیز ساخت راه 
بین مزارع از جمله فعالیت هاي امســال جهاد کشــاورزی در 

بخش پیرسلمان است.
عزیزی برگزاري کارگاه هاي آمــوزش منبت کاري، دوره هاي 
امدادونجــات، همایش پیــاده روي خانوادگــي، کالس هاي 
آموزش قرآن در روســتاها را از دیگر فعالیت هاي فرهنگي و 
ورزشي بیان کرد که در سطح بخش انجام شده و بعضاً ادامه 

دارد.

پیرسلمان بخش  در  دولت  خدمات 
رسید بهره برداري  مرحله  به   

■ پروژه هاي بخش پیرسلمان با 2 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار بهره برداري و کلنگ زني شد
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در بخش گل تپه 26 طرح عمراني با 27 میلیارد و 987 
میلیون ریال اعتبار به بهره برداري رسید.

ــل از اهــداف و آرمان هــاي  ــراي تجلی ــه فرصتــي ب ــن هفت ای
شــهیدان رجایــي و باهنــر همچنیــن مجالــي بــرای آگاهــی 
ــام  ــه نظ ــي از مجموع ــاي بخش ــج تالش ه ــا نتای ــردم ب م

ــه اســت. ــن منطق اســالمي در ای
بخشدار گل تپه از خدمات دولت درا ین بخش خبر داد و گفت: 
خدمتگزاران مردم در این منطقه ضمن تالش شبانه روزي خود 
پیگیر هستند تا با شعار افتخار به گذشته و امید به آینده را در 

چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي محقق کنند.
ابراهیم دهقاني خواه از پیگیري مشکالت مردم بخش گفت و 
افزود: سعي همه مسئوالن بخش بر این است که با عقالنیت 
و تدبیر همچنین بهره گیري از ظرفیت هاي موجود در منطقه 
کاستي ها را رفع کنند و بر اساس اولویت ها نیازها را به مرحله 

عمل برسانند.

را  گل تپه  بخش  در  دولت  خدمات  نتایج  از  بهره برداري  وي 
اینگونه بیان کرد که در هفته دولت 26 طرح عمراني در سطح 
بخش با اعتبار بالغ بر 27 میلیارد و 987 میلیون ریال به مرحله 
بهره برداري رسید که این افتتاح با حضور فرماندار شهرستان 

کبودراهنگ و مسئوالن شهرستان و بخش انجام شد.
همه  تالش هاي  و  زحمات  از  پایان  در  گل تپه  بخشدار 
شهرستان  و  گل تپه  بخش  سطح  در  نظام  خدمتگزاران 
شهرستان  فرماندار  مهدوي،  حجت ا...  جمله  از  کبودراهنگ 
کبودراهنگ که مجموعه بخشداري را در خدمتگزاري به مردم 
یاري مي کنند، قدرداني کرد و افزود:  امیدوارم با تالش بیش از 
پیش خود بتوانم آنچه وظیفه بر عهده ام نهاده اند را به خوبي 

به سرانجام رسانم.
ابراهیم دهقاني خواه پروژه هاي بخش را طبق جدول زیر معرفي 

کرد.
■ پروژه  هاي قابل افتتاح بخش گل تپه هفته دولت 97

گل تپه ر  د لت  و د 26طــرح  ز  ا ي  ر ا د ه بر بهر

مشخصات فني مبلغ )ریال(عنوان پروژهنام روستا دستگاه اجرایي ردیف 

2 میلیارد و 150 میلیون جدولگذاري و آسفالت معابر کهریز باباحسینبنیاد مسکن 1

آسفالت معابر با قیر یارانه اي 1000 تن به مبلغ 1 میلیارد 
و 350 میلیون 

سهم دهیاري: 850 میلیون 
جدولگذاري معابر: 800 میلیون 

تخصیص 350096 میلیون زیر بنا 700 میلیونکلنگ زني خانه عالمقهورد سفلي سازمان تبلیغات2

مترمربع 150 زیربنا 3 میلیاردکلنگ زني اورژانسقهورد سفليبهداشت و درمان 3

500 میلیونخانه بوم گرديسراب شخصي۴

آبفار 5
حفر چاه و تجهیز و انتقال2 میلیارد و 200 میلیون آب شربمخور

حفر چاه، تجهیز و انتقال 2 میلیارد و 200 میلیونآب شربسراب

جهاد کشاورزي 6

مرمت و الیروبي از کول گذاري به میزان 168 متر ۴50 میلیون قناتآق بالغي

مرمت و الیروبي ۴20 متر 200 میلیون قناتمخور

مرمت و الیروبي 300 متر 190 میلیونقناتشیخ جراح

مرمت و الیروبي شامل پوت کشي، کول گذاري و رسوب ۴20 میلیونقناتطراقیه 
شکني به مقدار 650 متر

بالعوض 5۴3 میلیون 777 میلیونآبیاري باراني قهورد سفلي 
آورده: 23۴ میلیون 

شرکت تعاوني دهیاران و 7
جدولگذاري، آسفالت، زیرسازي 15 روستا همزمان دهیاري ها

15 میلیارد و 200 میلیون معابر و ماشین آالت

جدول گذاري معابر: 11 هزار متر 
تخریب، تعریض و زیرسازي معابر: 16 هزار مترمربع، آسفالت 
معابر، لوله گذاري- خرید ماشین آالت و باکس مکانیزه زباله 

200 عدد و... 
جمع کل هزینه شیپروژه ها: 27 میلیارد و 987 میلیون ریال 
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  اجرای بالغ بر 30  پروژه با 2 میلیاردو 800  میلیون 
تومان اعتبار در شهرداری آجین ازجمله فعالیت های اعضای 

شوراو شهرداری است.
شهرداری آجین در خرداد سال 91 تاسیس و شروع به کار کرده 
است شهرآجین درمرکز بخش پیرسلمان در غرب شهرستان 
اسدآباد قرارگرفته و این بخش دارای 31روستای تحت پوشش 
متشکل از دهستانهای پیر سلمان وکلیائی با31 روستا است. 
مردم آجین به زبان ترکی تکلم می کنندامابه زبان کردی هم 
آشنایی دارند. بیشتر مردم شهر آجین به شغل کشاورزی و 
دامداری و رانندگی وسایل نقلیه سنگین مشغولند .شهرآجین 
دارای آب و هوایی معتدل در تابستان سردو در زمستان گرم 
و.دارای  قرارگرفته  تپه ها  و  کوه ها  وسط  در  شهر  است.این 
باغهای انگور و درختان میوه و طبیعتی بکر است. این شهر 
بین مسیر شهرهای اسدآباد، کنگاور، سنقر قرارداردو دارای سه 

چشمه و یک رودخانه کوچک است که از وسط آن می گذرد.
نیروی  10نفر  و  فعالیت  سابقه  سال   7 با  آجین   شهرداری 
سیستم  ارتقاء  همچنین  خدماتی  نیروی  نفر   5 و  متخصص 
دستی به نرم افزارهای روز با سرعت و دقت باال به مردم شهر 
ادارات مختلف درشهر  نبود   آجین خدمات میدهدوبه دلیل 
آجین اکثر برنامه های فرهنگی و خدماتی به عهده شهرداری 
است. معاون شهرداری آجین در گفتگو با همدان پیام اظهار 
کرد شهرداری آجین در سال 97 با 2 میلیاردو 800 میلیون 
تومان از مبالغ استانی و داخلی بالغ بر 30 پروژه را اجرا کرده 
 : افزود  از توانمندی شهردار گفت و  ابتدا  است.مهدی زارعی 
را  بار حمید اسدی  برای دومین  امسال  اعضای شورای شهر 
نشان  موضوع  این  کردندکه  معرفی  آجین  شهردار  عنوان  به 
شهری  مدیریت  و  اداره  در  وی  تجربه  و  و  تخصص  دهنده 

شهرداری  فعالیت های  شمردن  بر  ضمن  همچنن  است.وی 
نام  به  احیاءقنات شهر و ثبت آن  افزود: الیروبی  درسال 97 
شهرداری ،خرید و اشت 2000 اصله نهال ،جدولگذاری بیش 
از 3 کیلومتر در سطخ شهر ،زیر سازی ۴ خیابان و معبر اصلی 
،آسفالت عابر به میزان 17000 متر مربع ،تهیه و تنظیم نقشه 
طرح هادی ،نگهداری فضای سبر و تفکیک آب شرب از جمله 

فعالیت های عمرای سال 97 بوده است: 
و  زیباسازی شهری   و  زارعی در زمینه ساخت وساز  مهدی 
،اجرای  روی  پیاده  کرد:همایش  تسریح  فرهنگی  برنامه های 
پل هایی واقع در بلوا امام علی ،پل معصویها ،اصالح مشکل 
ومعابر  شهدا  گلزار  ،روشنایی  شهر  ورودی  میدان  هندسی 
مکرر  ،پیگیری  معبر  در  واقع  برق  تیر های  ،جابجایی  شهری 
برای  مجلس  نماینده  زاده  رنجبر  مساعدت  و  ،تعامل  اعتبار 
حل مشکل بودجه شهرداری ها و دهیار ها ،پروژه بزرگ تملک 
می باشند  نشینی  عقب  دارای  که  معابراصلی شهر  تعریض  و 
،اجرای برنامه توانمندسازی محالت ، جزو ساخت و ساز شهری 

بوده که انجام شده است.
 معاون شهرداری آجین در باره دیگر خدمات شهری نیز گفت 
خیابان  کانال  خاکبراری  همچنین  کوماتسو90  لودر  :خرید 
ودیوار  مکعب  متر  هزار   25 حجم  با  شیرازی  صیاد  شهید 
نشام  آتش  ساختمان  تکمیل  اول  فاز  اجرا  کانال،  این  کشی 
شهرداری ،تفکیک اراضی محدوه شهرطبق توافق و مقرات با 
افزار شهرسازی و نو سازی  رضایت  مالکین،خریدواجرای نرم 
گذاران  از سرمایه  ،دعوت  و سرعتک ها  آمیزی جداول  ،رنگ 
از  روز  بازار  ،سازماندهی  پروژه های شهری  در  برای همکاری 
جمله فعالیت هایی است که برای خدمت به مردم شهرورفع 

نیاز های شهری انجام شده است.
وی از مشکالت شهرداری نیزاینگونه گفت :اعتبارات سازمان 
شامل  شهرداریهارا  منابع  درصد   60 سالیانه  که  شهرداریها 
سال  ابتدای  از  تومان  میلیارد   3200 مبلغ  به  می شد 
هدفمندی  سازمان  به  و  شده  قطع  سراسری  بطور   97
استانی  منابع  میلیاردی   2 واعتبار  است.  یافته  اختصاص 
شهرداری آجین در سال96 به 800 میلیون تومان در سال 
درصد   50 از  بیش  سابق  روال  طبق  که  یافته  کاهش   97
شهرداری های  مشکالت  امر  این  و  نمی کند  پیدا  تخصیص 
زارعی  مهدی  است.  خواهدکرده  دوچندان  را  ما  کوچک 
،استاندار  از زحمات  پایان گفت:  معاون شهرداری آجین در 
محترم ،معاون استاندار ،رنجبرزاده نماینده مجلس، فرماندار 
محترم شهرستان اسدآباد، محسن عزیزی بخشدارومهندس 
حمید اسدی شهردار آجین،ریاست و اعضای محترم شورای 
اسالمی شهر،مردم فهیم و قدردان آجین و همکاران ارجمند 
شهرداری که در حوزه های مختلف خدمات شهری و عمرانی 

فعالیت داشته اند  کمال تشکر و قدردانی را داریم.

معاون شهرداری آجین:

توانمند ران  اعتبارهنر شهردا کمترین  با  سازی شــهر  زیبا 
■ به دلیل نبود  ادارات مختلف درشهر آجین اکثر برنامه های فرهنگی و خدماتی به عهده شهرداری است 
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در آستانه فرا رسیدن هفته دولت، مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان همدان، از افتتاح 27 پروژه در حوزه های 

مختلف، جنگل، مرتع، بیابانزدائی و آبخیزداری خبر داد.
 اسفندیار خزائی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی 
و باهنــر، از افتتاح 27 پروژه متفــاوت در حوزه های مختلف 
جنگل، مرتع، بیابانزدائی و آبخیزداری در ســطح اســتان در 
هفته دولت خبر داد و گفت: 9طرح  ملی و 18 طرح اســتانی 
بــا اعتباری بیش از 17823 میلیون ریال در شهرســتانهای 
فامنیــن، کبورداهنگ، همــدان، مالیر ،نهاوند،تویســرکان، 

اسدآباد، رزن وبهار افتتاح شد.
وی گفت: هفته دولت بهترین فرصت برای اطالع رســانی و 
آگاهی بخشی از مجموعه اقدامات و خدمات دولت می باشد و 
بایستی در این خصوص اطالع رسانی دقیق وشفاف ارائه شود.
وی خاطرنشــان کرد: امروزه اهمیت اجرای طرحهای منابع 

طبیعی برکســی پوشیده نیســت، مخاطرات زیست محیطی 
موجــود از قبیل گرم شــدن کره زمین، تغییــرات اقلیمی، 
آلودگی های هوا، کمبود آب شــیرین ،از بین رفتن پوشــش 
گیاهی، بروز ریزگرد،وقوع ســیل، خشکسالی رو به افزایش و 
در نهایت منجر به وجود اختالل در ســالمت و زندگی افراد 
جامعه می شود. خزائی گفت: طرح های اجرائی منابع طبیعی 
برای حفظ منابع پایه آب وخاک بســیار با اهمیت است واین 
اقدامات جزء در راســتای خدمت رسانی مردم نیست و ما به 
دنبال این هســتیم که با اجرای ایــن پروژه ها بتوانیم گامی 
مؤثر درحفظ وتقویت پوشــش گیاهی برداریم وبتوانیم ضمن 
حفاظت این منابع ارزشمند با مشارکت مردم طرح های منابع 
طبیعی را توســعه دهیم و برای نسلهای اینده حفظ حراست 

کنیم .
وی افزود: تالشــهای خوب و حائز اهمیتی در قالب طرح های 
ملی، حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی ؛ صیانت از جنگلهای 
زاگــرس ؛ تهیه طرح جامع مقابله با بیابان زایي؛ آبخیزداري ؛ 
کنترل سیل و رسوب و مدیریت جامع حوزه های ابخیز ،حفظ 
و حمایــت از منابع طبیعی در حال اجرا و برخی از پروژه های 

مربوط به این طرح ها در هفته دولت افتتاح می شود.
وی با اشــاره به اینکه نمــود این خدمــات و عملکردها در 
هفته دولت قابل مشاهده اســت، بیان کرد: باید فعالیت ها و 
برنامه های دولت در این هفته برای مردم تبیین و تشریح شود 
تا امید و نشاط را در سطح جامعه رقم بزند و ارتباط قوی تر و 

منسجم تری بین ملت و دولت ایجاد کند.
وی بــا بیان اینکه با بهره بــرداری از این طرح ها برای25هزار 
نفرروز اشتغالزایی صورت می گیرد،افـــــــــــــزود: 5طرح 
فامنین،۴طرح  کبودراهنگ،3طرح درشهرستان  درشهرستان 
در شهرستان همدان، ۴طرح در نهاوند،۴طرح در مالیر،2طرح 
در تویســرکان،2طرح در اسداباد ،2طرح درشهرستان رزن و 

یک طرح در بهارجمعاً 27 طرح در هفته دولت افتتاح شدند.
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان ادامه داد: ۴ طرح 
احداث بند های رسوبگیر، 5طرح ایجاد کمربندحفاظتی،2طرح 
احیاء وباز سازی معدن، یک طرح توسعه جنگل با نهال)طرح 
صیانــت از جنگل(8طرح بهبود واصــالح مراتع و بوته کاری 
و هفت طــرح مدیریت مناطق بیابانی و مقابلــه با بیابانزائی 
در هفتــه دولت بهره برداری شــد. خزائی تصریــح کرد: در 
هفته دولــت، افتتــاح پروژه ها با حضور ومشــارکت پررنگ 
مردم ومســئولین انجام می گیرد و تمامی دستگاهها و دست 
اندرکاران دولت نیز در اجرا و به ســرانجام رســاندن طرحها 
وپروژه هــای منابع طبیعــی وآبخیزداری که اســاس برنامه 
ریزی و توســعه کشور است همکاری میکنند. وی با اشاره به 
اهمیت اجرای طرحهای منابع طبیعی گفت: ارزشهای زیست 
محیطی منابع طبیعی به مراتب باالتر از ارزشــهای اقتصادی 

آن مثل تولید علوفه وچوب است.
وی افزود :بخش عمده ای از وظایف این اداره حاکمیتی است 
وحفاظت از انفال و جلوگیری از تخریب و تصرف آن توســط 
ســودجویان اولویت ما است، و بصورت شــبانه روزی آماده 
مقابله با هرگونه دخل و تصرف و یا تجاوز به عرصه های ملی 
هســتیم و در راستای پاســداری از منابع ملی و خدادادی با 

متخلفین به جدیت وشدت برخورد خواهیم نمود.
خزائی عنوان کرد: امیدواریم با اجــرای این طرح ها بتوانیم، 
گامهــای مؤثری در راســتای بهبود ســطح منابع طبیعی و 

آبخیزداری در منطقه ایجاد کنیم.
مســاحت کل اراضی ملی اســتان 905 هزار هکتار است که 
بیش از ۴3درصد !ا)MISSING(ز وسعت استان می باشد.

وسعت جنگلهای این استان نزدیک به ۴3هزارهکتارو وسعت 
مراتــع هم بالغ بــر 822هزار هکتار می باشــد وکمتر از یک 

درصد مراتع کل کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان:

فتتاح شد ا استان همدان  در  27 طرح شاخص 

تعداد طرح/ 
اعتبار هزینه شدهسطح عملیات اجرایيشهرستان محل اجراعنوان طرح/ پروژهپروژه

6645 میلیون ریال520 هكتارهمدان، کبودراهنگ، مالیر، فامنینپروژه مقابله با بیابانزایي و مدیریت مناطق بیاباني7

همدان، مالیر، نهاوند، تویسرکان، رزنپروژه بهبود و اصالح مراتع8
بهار، کبودراهنگ، اسدآباد

288 میلیون ریال109 هكتار

1200 میلیون ریال86 هكتارنهاوندتوسعه جنگل ب ا نهال )صیانت(1
2150 میلیون ریال48 هكتارهمدان، مالیر، نهاوند، فامنین، اسدآبادایجاد کمربند حفاظتي5
640 میلیون ریال103 هكتارتویسرکان، مالیراحیا و بازسازي معادن2

اجراي پروژه هاي آبخیزداري شامل: احداث بندهاي رسوبگیر به منظور کنترل سیل و 4
6900 میلیون ریال2467 مترمكعبهمدان، رزن، کبودراهنگ، نهاوندرسوب و تغذیه چشمه ها و قنوات

افتتاح 27 طرح شاخص منابع طبیعي و آبخیزداري استان همدان با اعتباري بالغ بر 17823 میلیون ریال در هفته دولت 97

ن  رجایی  و  باهنر  گرامی  باد هفته  دولت  و  یاد  و  خاطره  شهیدا

روابط عمومي اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان همدان
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در حــال حاضر تعداد کثیــری از مددجویان زندان های 
همــدان به دلیل عدم توانایی پرداخت دیات ناشــی از جرایم 
غیرعمد و محکومیت های مالی، در حبس به سر می برند و این 
در حالــی اســت که آنــان سرپرســت و تأمین کننده معاش 
خانواده ای بوده انــد که براثر ارتکاب جرایم غیرعمد و از جمله 
تصادفات رانندگی منجر به صدمه یا فوت، محکوم به پرداخت 
دیه شــده و به دلیل عجز از پرداخت آن، روانه زندان و تحمل 

حبس شده اند.
کارشناســان معتقدند، حبس شدن سرپرســتان خانواده ها به 
دلیل پرداخت نکردن بدهکاری های مالی در زندان، سرنوشتی 
نامعلــوم را برای خانواده های آنــان رقم می زند و حتی ممکن 
است موجب فروپاشی این خانواده ها شود، حال آن که برگشت 
زندانیان به آغوش خانواده هایشــان باعث می شود که جامعه از 
وقــوع جرائم مجدد، در امان باشــد. از این رو با توجه به پیش 
رو بودن ماه محرم ماهی که بیشــتر مردم با نذورات و خیرات 
خود به فکر اندوخته ای برای آخرتشــان هستند، دست یاری 
مددجویان و ستاد دیه استان بار دیگر به سوی مردم نوعدوست 
باز می شــود تا چشــمهای منتظری که پشت میله های زندان 
آزادی را آرزو دارند به کانــون خانواده و جامعه بازگردند. این 
روزها با توجه به افزایش سرسام آور قیمت سکه برای پرداخت 
مهریه؛ مددجویان مهریه با مشکالت زیادی مواجهه شده اند به 
حدی که توان اخذ وام مهریه از ستاد دیه را هم ندارند. دالیلی 
چون پرداخت مهریه به صورت عین سکه بهار آزادی، اوضاع بد 
اقتصادی و کاهــش توان و قدرت درآمدی مردم که جوابگوی 
تامین و خرید سکه برای مهریه نیست از جمله مباحثی است 

که باعث سردرگمی زندانیان مهریه و 
ایجاد مشــکالتی برای ستاد دیه شده 
اســت . با این حال ســتاد دیه تالش 
می کند که با پرداخت اقســاط معوقه 
مهریه به صــورت وام اقدام نماید اما 
متاســفانه مشکالت بســیاری را در 
آینده از این بابت پیش بینی می کند 
که با بالتکلیفی رونــد فعلی افزایش 
کاذب قیمت ســکه بهار آزادی شاهد 
افزایش زندانیان مهریه به ســبب این 
علت خواهیم بود که امیدواریم دولت 
و مجلس بــرای این موضوع راهکاری 

معقول اتخاذ نمایند.
مدیر عامل ســتاد دیه استان همدان با 
ارائه گزارش آمار عملکرد پنج  ماهه اول 

سال 1397  یعنی از تاریخ یکم فروردین سال97 تا 30 مرداد ماه 
سال97 اظهار کرد:در این مدت تعداد مددجویان زندان استان که 
به دالیل مختلف راهی زندان شده اند 3۴2 نفر و مبلغ کل بدهی 
آنــان ۴1 میلیارد و 923 میلیون و 555 هــزار و 876 ریال بوده 
است. یدا... روحانی منش،  با اشاره به اینکه تعداد کل زندانیان 
آزاد شــده در این 5 ماه 97 نفر و تعداد پرونده های دیه استان 
2 نفر بوده بیان کرد: تعــداد پرونده های مالی 85 نفر و تعداد 

پرونده های مهریه 8 نفر بوده است.
مدیر کل ستاد دیه استان همدان ادامه داد: تعداد پرونده های نفقه 
نیز که افراد را راهی زندان کرده است 2 پرونده گزارش شده است.

وی تعداد مددجویــان زندانی زن را 
3 نفر اعالم کرد و اظهار داشــت: در 
مدت 5 ماه گذشته   تعداد مددجویان 
آقا نیز که  راهی زندان شــده اند 9۴ 
نفر بوده کــه همگی منتظر کمک و 

مساعدت مردم برای آزادی هستند.
روحانــی منــش ، پیرتریــن زندانی 
غیرعمد را پیرمردی 72 ســاله یعنی 
متولد سال 1322 )محکومیت مالی( 
کــه در زندان تویســرکان در حبس 
هســتند اعالم کرد و گفــت: بدهی 
این پیر مرد مبلغ800000000ریال 

است.
مدیر کل ســتاد دیه اســتان همدان 
همچنیــن جوانترین زندانی غیرعمد  
را جوانی 2۴ ســاله متولد ســال 1373  دانست که به دلیل 

تصادف و صدمه هم اینک در زندان نهاوند به سر می برد.
روحانی منش ،  دلیل زندانی شدن ۴ زن را نیز اعتماد بی مورد 
به افراد و عدم مدیریت مالی دانست و به بانوان توصیه کرد در 
صــورت ورود به مباحث مالی قبل از هر چیز با اطالعات کافی 

عواقب انرا نیز در نظر بگیرند.
در جدول زیر گزارش کامل ستاد دیه و مددجویان برای تسهیل 
ئر خواندن و نیز جلی رضایت مردم برای کمک به این زندانیان 

که خانواده های انان در انتظار آزادی هستند آمده است.

مردم ستاد دیه همدان را برای آزادی زندانیان یاری کنند

زندان ز  ا رهایی  برای  منتظر  چشم هایی 

عنوان فرآیند
1397

مبلغ )ریال( – تعداد

0مبلغ کل پرداختی شرکتهای بیمه

720.300.000پرداختی صندوق تأمین خسارتهای بدنی

18.290.062.9۴6اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات توسط ستاد دیه

2.932.882.850نقدینگی محکوم )آورده مددجویان(

3.299.010.080مبلغ  اعسار به تقسیط

9.232.600.000مبلغ کمک پرداختی جهت پرونده های مالی و دیه

7.۴۴8.700.000مبلغ وام اعطایی بانکهای عامل )ملت – رفاه – تجارت - صادرات(

3۴2 نفرتعداد موجودی زندان :

10تصادفات
3حوادث کارگاهی

2قتل غیرعمد
2۴1محکومیت مالی
86مهریه و نفقه

پیرترین زندانی غیرعمد :   متولد سال 1322 )محکومیت مالی(- زندان تویسرکان

جوانترین زندانی غیرعمد : 2۴ ساله متولد سال 1373 )تصادف صدمه( - زندان نهاوند

■ الزم به توضیح است که از این تعداد افراد آزاد شده، تعداد 14 نفر توسط بنیاد تعاون 
زندانیان استان همدان تامین و پرداخت شده است.
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■ محمود رمضانی
امســال که همدان به عنوان پایتخت گردشــگری آسیا 
برگزیده شــده بیش از هــر زمان دیگری به شــتاب گرفتن 
چرخ های استانداردســازی و کیفیت بخشی کاال و خدمات در 

سطوح مختلف نیازمند است.
اســتاندارد ســازی و ارتقای کیفیت کاال و خدمات از الزامات 
توسعه محسوب می شــود، همدان هم می تواند طعم توسعه 
همه جانبه را چشیده و عالوه بر اغنای گردشگران از جاذبه های 
طبیعی و تاریخی در ســرویس دهی و خدمــات نیز بهینه و 

بهترین باشد. 
مدیر کل اســتاندارد استان همدان گفت: براي کنترل کیفیت 
کاالهاي بازار همدان 9 هزار بازرسي بر اساس طرح طاها انجام 

شده است.
 محمــد مددي با بیان این مطلب افزود: اســتاندارد به دنبال 
احقاق حق واقعي مردم بوده و در این راســتا با کنترل کیفیت 
محصوالت تولیدي و توزیع شــده، نخواهد گذاشت که امنیت 

مالي و سالمت مردم به خطر بیفتد.
وی با اشــاره به اینکه استاندارد با ورود به بخش هاي مختلف، 
بسته حمایتي"تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از واردات 
مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد تولیدی در سال حمایت 
از کاالی ایرانی" براي اجراي بهینه و حمایت از تولیدکنندگان 
را در نظر گرفته اســت، افزود: سازمان در صدد است که براي 
حمایــت از واحدهای تولیدی کــه در روز ملی کیفیت و روز 
جهانی اســتاندارد در ســطح ملی جایزه یا تقدیرنامه دریافت 
کرده اند، یکسري امتیازات ویژه برای آنها داشته باشد که این 
واحدها کمتر هزینه استانداردســازي را پرداخت کنند، بدین 
معني که بخشــي از فرآیند استانداردســازي این واحدها که 

مشمول پرداخت هزینه است را سازمان انجام خواهد داد.
وي ادامه داد: این تصمیم گامی اثرگذار در حمایت از واحدهاي 
تولیدي اســت که به دنبال ارتقاي کیفیــت محصوالت خود 
هســتند. و امیدواریم با این نوع تصمیمات سازنده و حمایتی 
بتوانیم ســطح کیفــي محصوالت را به شــاخص هاي جهاني 
نزدیــک کنیم. مددي در بخش دیگــري از صحبت هاي خود 
به عملکرد اداره کل اســتاندارد از شــهریور ماه سال گذشته 
تا شــهریور امسال پرداخت و در خصوص وظیفه نظارتي خود 

مباحثي را در بخش هاي مختلف مطرح کرد.
تامیــن بخشــی از هزینه های استانداردســازی 

تجهیزات زمین های بازی 
وي در مورد استانداردسازي تجهیزات مراکز تفریحی )تجهیزات 
شــهربازی و تجهیزات زمین بازی پارکها( که مستقیم با جان 
مردم ســر و کار دارد، گفت: تالش کردیم وظیفه نظارتي خود 
را به طور ویژه انجام داده و بحث بازرســي ها را در این ارتباط 

شتاب بیشتري بدهیم.
به گفته مدیرکل استاندارد از 700 تجهیزات زمین های بازی 
ثبت شده در ســامانه استانداردسازی تجهیزات تفریحی تنها 
یک تجهیز زمین بازی موفق به اخذ گواهی اســتاندارد شده و 

699 مورد باقی مانده فاقد گواهی استاندارد هستند. 
وی همکاری ضعیف شــهرداری ها برای اســتاندارد ســازی 
تجهیزات زمین بــازی پارکها را مهمتریــن دلیل عنوان کرد 
و گفــت: اداره کل اســتاندارد به منظور تســریع و تســهیل 

استانداردسازی تجهیزات زمین های بازی، با پیگیریهای انجام 
داده، اعتبارات مورد نیاز جهت بازرســی را اخذ کرده است که 
این اعتبار به شــهرداریهایی که بتوانند زودتر استانداردسازی 
تجهیزات زمین بازی خود را انجام دهند تخصیص خواهد یافت. 
وی همچنین از اســتاندارد ســازی تجهیزات شهربازی های 
اســتان همدان خبرداد و با بیان اینکــه در حال حاضر تعداد 
کل تجهیزات شــهربازی های مستقر در استان همدان شامل 
265 تجهیز است، گفت: تعداد تجهیزات شهربازی که از ابتدای 
ســالجاری تاکنون موفق به دریافت تاییدیه استاندارد شده اند 
202 تجهیز اســت که 76 درصد کل تجهیزات را شــامل می 
شود. مددی تعداد تجهیزات پلمب شده شهربازی های همدان 
از ابتدای ســالجاری تاکنون را 63 تجهیز عنوان کرد و گفت: 
شهربازی و پارکهای استاندارد و زیبا از مولفه های گردشگری 
اســت و همدان به لحاظ رویداد بین المللی 2018 به شــدت 

نیازمند استاندارد سازی در سطوح مختلف است. 
10درصد تخلف در نازل هاي سوخت

وي با اشــاره به اینکه از شــهریور 96 تا شــهریور 97 صحت 
عملکرد تعداد 2 هزار و 358 نازل در ســطح اســتان، آزمون 
و کنترل شــده اند گفت: از این تعداد 10 درصد تخلف داشتند 
که به متولیان آنها وقت داده شــده اســت تا نازل هاي خود را 

اصالح نمایند.
امسال 40 آسانسور مراکز پرتردد بازرسي شد 

مددي با اشاره به اینکه آسانسورهای ساخت داخل یا وارداتی 
باید اســتاندارد باشند و نصب آسانســورها در هر نوع مجتمع 
ســاختمانی باید دارای گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد از 
یکی از شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد 
باشند، افزود: در مدت یکسال گذشته 892 گواهینامه تأییدیه 

ایمني و عملکرد براي آسانسورها صادر شده است.
وي ادامه داد: براي اینکه استاندارسازي و در نهایت ایمني مردم 
تأمین شود در مراکز پرتردد و مراکز دولتي اقدامات قانوني به 
جد انجام شــده است. چنانچه آسانسورهایي که سال 96 عدم 
انطباق داشتند و پلمپ شده بودند، مهلتي براي استانداردسازي 
آنها داده شــد که بیشتر آنها استاندارد شدند اما چند آسانسور 
هنوز استانداردسازی نشدند که آنها هم با تعهد در حال انجام 

اقدامات اصالحي هستند.

مدیرکل اســتاندارد اســتان همدان اظهار کرد: امســال ۴0 
آسانسور مراکز پرتردد، بیمارســتان ها، مراکز دولتي با اعتبار 
اداره اســتاندارد مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت که نتایج آن 

به متولیان ارجاع داده شده است.
 62 نمونه برداري و آزمون از مراکز تولید طال دارای 

کدشناسایی
وي در خصوص اســتاندارد ســازي فلزات گرانبهــا به عنوان 
بخش مهمي از سرمایه مردم نیز گفت: استاندارد سازي طال با 
حساسیت ویژه اي در دستور کار است چنانچه از شهریور 96 تا 
شــهریور امسال، 62 نمونه برداري و آزمون از مراکز تولید طال 

دارای کد شناسایی داشتیم.
مدیرکل اســتاندارد همدان با بیان اینکه کد شناسایی با هدف 
ایجاد قابلیت شناســایی تولید کنندگان طال و جواهر ارائه می 
شــود، گفت: کد شناســایی 'H' برای تولیدات طالی استان 

همدان تعریف شده است.
وی با ذکر اینکه عیارهای رسمی تعریف شده برای طال 750، 
833 و 916 اســت، تاکید کرد: تولیــد و عرضه تولیدات طال 
خارج از این عیار و بدون کد شناسایی تولیدکننده، ممنوع بوده 

و با فروشنده و تولیدکننده متخلف برخورد می شود.
 پلمب گذاری 1761 وسیله توزین و سنجش 

وی بیان کرد: هدف از پلمب گذاری وسایل توزین و سنجش، 
شناســایی و عالمت گذاری ترازوها و باســکول های قانونی، از 
ترازوها و باسکول های غیر قانونی و قاچاق، با یک شناسه ملی 
10 رقمی است که پس از درج در سامانه قابلیت ردیابی دارند. 
وی با بیان اینکه از شهریور 96 تاکنون، یک هزار و 761 وسیله 
توزین و ســنجش واحدهای صنفی استان، پلمب گذاری شد، 
افزود: پلمب گذاری در سه حوزه برای وسایل توزین و سنجش 
تولید داخل دارای پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد، وســایل 
توزین و سنجش وارداتی در مبادی ورودی گمرکات و وسایل 
توزین و ســنجش و باســکول های مورد استفاده در واحدهای 
صنفی که در آزمون دوره ای، صحت عملکرد آنها تایید شــده 

است و دارای برچسب صحت عملکرد هستند، انجام می شود.
همدان پیشتاز کشور در امر استانداردسازي 

مددي با اشــاره به اینکه در حوزه استانداردسازي در خیلي از 
شاخص ها از میانگین کشوري باالتر هستیم افزود: همدان جزء 
استان هاي پیشتاز در امر استانداردسازي کاال و خدمات است.

40 استاندارد ملی در همدان تدوین شد
مدیرکل استاندارد همدان با اشاره به حمایت دولت از استاندارد 
سازی و کیفیت بخشــی کاالهای داخلی گفت: از شهریور ماه 
سال گذشــته تاکنون ۴0 اســتاندارد مصوبه دریافت کرده و 
براســاس آخرین اســتانداردهای ایزو تدوین شده است و 78 
پروانه نیز برای 78 کاالی مشمول استاندارد اجباری صادر شده 
است. مدیرکل استاندارد همدان در پایان با بیان اینکه سازمان 
ملی استاندارد ایران بر مبنای قانون جدید و با توجه به رویکرد 
نوین استانداردسازی در کشــورهای پیشرفته و نیز بر اساس 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شروع به گسترش استاندارد برای 
همه محصوالت کرده اســت، گفت: 80 هزار کاال و خدمت در 
کشــور باید مشمول استاندارد باشد که در استان همدان 600 
پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد برای کاالها و خدمات، صادر 

شده است.  

استان  نمونه  واحدهاي  براي  رد  اســتاندا بسته حمایتي 
■  9 هزار بازرسي حاصل طرح  طاها براي کنترل کیفیت 
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و نقل  پایانه های مسافربری محل تالقی حمل 
و درون شهری است  برون شهری 

پایانه های مسافربری از زیرساخت های حیاتی شهرها و محل 
تالقی حمل و نقل برون شهری و درون شهری است، وجود پایانه 
برون استانی یکی از مؤلفه های اساسی توسعه در هر جامعه است 
و به همین دلیل در دنیا فضاها و ساختمان های زیبایی به عنوان 

پایانه مسافربری شهرها و استان ها در نظر گرفته می شود.
مسافرانی که اتوبوس را به عنوان وسیله حمل ونقل خود انتخاب 
کرده اند پس از مشاهده ورودی شهرها، نخستین مواجهه خود با 
شــرایط حاکم بر شهر و سنجش امکانات رفاهی و مسافربری را 
در پایانه مسافربری آن شهر خواهند داشت، بنابراین وجود یک 
پایانه مسافربری با امکانات رفاهی کافی و مناسب برای تأمین رفاه 
مسافران و نشان دادن چهره ای زیبا از آن شهر از الزامات توسعه و 

پیشرفت در جامعه است.
 دوام شرکت های مسافربری در سایه تزریق تكنولوژی 

روز محقق می شود
سرپرســت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
همــدان گفت: با تزریــق تکنولوژی روز می توان شــرکت های 
مسافربری را ســرپا نگاه داشت. مصطفی پناهنده با بیان اینکه 
شرکت های مسافربری باید متناسب با نیاز مردم حرکت کنند، 
اظهار داشت: تجهیزات داخل ناوگان دکور نیست و باید برای رفاه 
حال مسافران از تمامی تجهیزات تعبیه شده در آن استفاده کرد.
وی با اشــاره به اینکه مهمترین بحث در حمل و نقل جاده ای 
بحث ایمنی و رعایت حال مســافران است، ادامه داد: همه باید 
تالش کنیم تا آســایش مســافران فراهم آمده و آنها به راحتی 
ســفرهای خود را انجام دهند. پناهنده ابراز داشت: امروزه مردم 
به رفاه و آسایش خود اهمیت می دهند و در این راستا شناسایی 
نیازهای مردم، تامین رفاه و امنیت سفر، ارتقاء خدمات به آحاد 
جامعه و افزایش ســطح رضایتمندی در بین مســافرانی که از 
سیستم حمل و نقل برون شهری استفاده می کنند از مهمترین 

وظایف این اداره کل در بخش حمل و نقل مسافر است.
این مسئول در ادامه بر نحوه اخالق و وظایف رانندگان و پرسنل 
شرکت های مسافربری تأکید و تصریح کرد: داشتن اخالق حرفه 
ای موجب جلوگیری از بروز حــوادث احتمالی، افزایش ایمنی 

حمل و نقل مسافر، افزایش روز افزون 
حمل و نقــل جاده ای و شناســایی 

جایگاه واقعی رانندگان می شود.
سرپرســت اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان همدان با بیان 
اینکه در سال های اخیر سطح خدمات 
در بخش حمــل و نقل اتوبوســی از 
افزایش کیفی باالیی برخــوردار بوده 
است، اذعان داشــت:  ناوگان مسافری 
در ایــن بخش توســعه کیفی یافته و 
در راستای ارتقاء خدمات به مسافران، 
آموزش هــای الزم بــه راننــدگان و 

مهمان داران انجام شده است.
پناهنده با تاکید بر اینکه سفر ایمن و 
راحت همراه با  نشاط و احترام متقابل 
حق مسافر است، خاطرنشان کرد: در 
این خصوص شرکت های حمل و نقل 
مسافر در اســتان ملزم به استفاده از 
ناوگان مناســب و نظارت بر عملکرد 
رانندگان زیر پوشش خود در خصوص 
خدمت رســانی هرچــه مطلوب تر به 
مســافران بــر اســاس آیین نامه ها و 

بخشنامه های صادره هستند.
 همه ناوگان حمل و نقل مسافربری همدان مجهز به 

سپهتن هستند
سرپرســت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
همــدان در ادامــه گفت: همه نــاوگان حمــل و نقل عمومی 

مسافربری همدان مجهز به سامانه سپهتن هستند.
مصطفی پناهنده به تجهیز 100 درصدی سامانه »سپهتن« بر روی 
کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی مســافربری اشاره و خاطرنشان 
کرد: سامانه سپهتن، سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان 
حمــل و نقل جاده ای اســت که درون خودرو نصب می شــود و 

اطالعات خودرو از جمله سرعت، مشخصات راننده و ساعت کارکرد 
را به مراکز پلیس راهور ارسال می کند. وی، ارتقای بهره وری حمل 
و نقــل عمومی، افزایش ایمنی، ســطح کنترل و پایش لحظه ای 
عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومــی را از اهداف راه اندازی طرح 
»سپهتن« بیان کرد و ابراز داشت:80 درصد ناوگان اتوبوسی استان 
همدان vip  اســت. پناهنده تصریح کــرد: با همکاری پلیس راه 
استان و انجمن صنفی حمل و نقل مسافر، طرح کنترل نامحسوس 
نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی مســافری به منظور رعایت 
ایمنی و حقوق مسافران انجام می شود. وی ادامه داد: 52 شرکت 

مسافربری فعال در استان همدان وجود دارد.
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 در روزهای اخیر بسیاری از همشهریان با پرسش هایی از 
سمت میهمانان مواجه می شوند مبنی بر این که همدان چگونه 
شــهری اســت؟ وضعیت اشــتغال در آن چگونه است و چه 
کســب وکاری در این شهر می تواند امکان درآمدزایی بیشتری 

داشته باشد؟
این پرسش های دقیق، نشانگر احتمال افزایش روند مهاجرت 
به همدان طی سالهای آتی از شهرهای جنوبی و شرقی کشور 
اســت و صد البته در صورتی که این مهم به خوبی از ســوی 
مسئوالن هدایت شده و ورود ســرمایه و مهارت به همدان را 
تسریع کند می تواند در افزایش رونق اقتصادی همدان اثرگذار 

باشد.
در جذابیت همدان برای هم وطنــان البته دو عامل تأثیرگذار 
اســت که یکی آب وهوای کم نظیر و برکنار بودن این شــهر از 
پــاره ای تغییرات اقلیمی در حال وقوع در برخی اســتان های 
کشــور است و دلیل دیگر اقدامات انجام شده توسط مسئوالن 
اجرایی و مدیران شــهری در زیبایی و توســعه روز افزون این 

شهر است.
همدان پس از پشــت سر گذاردن تجاربی در زمینه کشاورزی 
فاقد ضابطــه و تجربه نه چندان موفــق در حوزه صنعت، در 
شــرایط فعلی هر چه بیشتر به ســمت بهره مندی از پتانسیل 
ذاتی خود در حوزه گردشــگری می رود که جاذبه های متعدد 

فرهنگی و تاریخی و آب وهوای خوب مؤید و مقوم آن است.
ذیــل همین رویکرد و با توجه به برگــزاری رویداد 2018 در 
همدان مســئولیت مدیران شــهری همدان سنگین تر از قبل 
بوده اجرای برنامه های دقیق در رفع مشکالت شهری و افزایش 

زیبایی، آبادانی، فضای ســبز و تسهیالت حمل و نقل در این 
شــهر می تواند به عنوان اهرم جذب سرمایه و ورود گردشگر 
عمــل کرده در شــرایطی حتی محمل حضــور متخصصان و 
نخبگان و طبقات دارای مهارت و توان کارآفرینی از استانهای 

دیگر را نیز محقق سازد.
با این وصف باید اقدامات شهرداری منطقه 2 همدان به عنوان 
منطقه ای کــه مهمترین محدوده های مرکزی از میدان امام تا 
خیابان اکباتان، مناطق مهم شریانی ، منطقه گردشگری میدان 
آرامگاه و نقاط شــاخصی از قبیل اعتمادیه و دره مرادبیگ را 

در خود جای داده از اهمیت مضاعفی نســبت به سایر مناطق 
برخوردار است.

شــهردار منطقه 2 همدان در همین زمینه به تشــریح برخی 
اقدامات در راستای توســعه و رونق محدوده این شهرداری و 
رفع مشــکالت شهری آن پرداخت و گفت: مدیریت شهرداری 
منطقه 2 با اجرای پروژه های عمرانی مبتنی بر رویکرد توسعه 
محــور، ارتقای آبادانی و زیبایی شــهر را مدنظر دارد و از این 
منظر حوزه اســتحفاظی شهرداری منطقه دو به کارگاه بزرگ 

عمرانی شهر تبدیل شده است.

مسئولیت مدیران شهري با توجه به برگزاري رویداد 2018 در همدان سنگین تر شد

2 همدان 18 هزار متری منطقه  باغ  در  از گل ها  فرشی 
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رضا ابرارخرم با اشاره به شعار سال مبنی بر »اقتصاد مقاومتی 
تولید و اشتغال« که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده 
اســت یاد آور شــد: با وجود رکود بازار ساخت و ساز و کمبود 
نقدینگی، منطقه 2 شهرداری همچنان با اولویت بندی پروژه ها 
و برنامه ریــزی انجام گرفته با قوت به دنبال اســتمرار خدمات 

رسانی و تامین امکانات شهری موردنیاز است.
وی با بیان اینکه شــهرداری منطقه 2 پروژه های متعددی را 
برای رفاه حال شــهروندان منطقه در دست اقدام دارد، اظهار 
داشــت: شــهرداری منطقه دو خود را موظف به پاسخگویی و 
تامین نیازها و رضایتمندی شــهروندان میداند و در راســتای 
تامین خواسته های شــهروندان تمام تالش خود را معطوف به 
خدمت رسانی کرده است که با توجه به ارزیابی عملکردها می 
توان گفت وضعیت عمرانی مطلوبی با شــتاب بیشتر نسبت به 

سالهای قبل در این منطقه وجود دارد.
ابرار خرم به پروژه های در دست اقدام اشاره کرد و افزود: پارک 
والیت به عنوان نخســتین پروژه از برنامه های در دســتور کار 
است که ظرفیت خوبی را در افزایش گردشگر در شهر همدان 

را دارد.
وی افزود: وســعت این مجموعه 102 هکتار اســت و در حال 
حاضر 17 هزار اصله درخت در این محدوده موجود اســت که 
در ادامــه برنامه اجرایی این پــروژه به 120 هزار اصله افزایش 

می یابد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــی از س ــرم در بخش ــرار خ اب
ــت:  ــراز داش ــود اب ــه خ ــاری مجموع ــم ج ــای مه فعالیت ه
آنچــه روزی بــه عنــوان رویــا در اذهان و خواســت شــهروندان 

ــزم و اراده جــدی  ــا ع ــروز ب ــود ام ــده ب ــی ش ــی تداع همدان
شــورای اســالمی شــهر و شــهردار همــدان و مجموعــه 

ــد. ــد ش ــل خواه ــت تبدی ــه واقعی ــهرداری ب ش
شهردار منطقه 2 شهرداری همدان افزود: تعریض و بازگشایی 
معبر ورودی، ایجاد معابر دسترســی محوطه پارک، زیرسازی 
و ســنگفرش معابر پیاده رو، ایجاد شــبکه روشــنایی، ایجاد 
شــبکه های آب رسانی، ایجاد آالچیق، ســاخت پارکینگ و...از 

نمونه فعالیت هایی است که در این پروژه اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه همدان اقلیم بسیار خوبی از نظر 
فضای ســبز، آب وهوا و خاک دارد ما به دنبال اجرای باغ گلها 
بودیم که خوشبختانه اجرای عملیات عمرانی آن در سال جاری 

در جنب پارک بانوان کلید خورد.
ابرار خرم با بیان این که 10 میلیارد ریال برای عملیات ساخت 
و تکمیل نخســتین باغ گلهای همدان اختصاص یافته، متذکر 
شــد: باغ گلها از پروژه های دیگر این منطقه اســت که یکی از 
پــارک های مهم و تخصصی در دســت اقدام اســت که باغی 
بزرگ در قالب پارک محله ای محســوب می شود و از این نظر 
که همدان به عنوان شهر اطلسی ها مشهور است باغ گلها احیای 
همدان به عنوان شهر اطلسی ها است و تملک آن انجام شده و 
امسال عملیات عمرانی این باغ 18 هزار متر مربعی کلید خورد 
که البته گلخانه باغی آن محصور و آموزشــی اســت تا ضمن 
برگزاری نمایشــگاه های هفتگــی گل و گیاه امکان پرورش و 
مراقبت از گل هایی نظیر رز، کاکتوس، گیاهان پیازی، داوودی 

و ... فراهم شده و همدان مزین به فرشی از گلهای زیبا شود.
وی از عملیات گســترده جدول گذاری و ایجاد نهری در سطح 

منطقه خبــر داد و افزود: با توجه به اهمیــت و ضرورت نگاه 
به مســائل عمرانی شهر و مدیریت شهری سطح این منطقه با 
هدف ســاماندهی معابر و همچنین زیبا سازی فضای شهری، 
مناسب ســازی جداول خیابان های سطح منطقه این پروژه در 

دستور کار قرار داده شد.
ابرار خرم با اعالم اینکه این اقدامات باعث تحوالت ســاختاری 
مثبتی خواهد شد افزود: در همین راستا بیش از 8 هزار و 500 
متر طول عملیات جدول گــذاری بااعتباری بالغ بر 10 میلیارد 
ریال را در ســطح منطقه شاهد هســتیم که از جمله پروژه ها 
میتوان به جدول گــذاری و ایجاد نهری بلــوار رنجبران، بلوار 

والیت و مطهری و بلوار 9 دی و ... اشاره کرد.
شهردار منطقه 2 در ادامه از آغاز اجرای عملیاتی طرح عمرانی 
پیاده روســازی بلوار فاطمیــه خبر داد و افــزود: پیاده روهای 
اســتاندارد که قابلیت پیاده روی مطمئن برای شــهروندان را 
داشته باشند میتواند باعث ایجاد بسیاری از تعامالت مثبت بین 
شهروندان شــود از آنجایی که تامین امنیت شهروندان هنگام 
عبور و مــرور از معابر یکی از مهم ترین وظایف شــهرداری ها 
محســوب می شود در راســتای بهســازی و استانداردسازی 
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پیاده روها در حفظ امنیت و آرامش شــهروندان علی الخصوص 
معلوالن، جانبازان، ســالمندان و نابینایان تالش میشــود و به 
همین دلیل بازسازی و ساخت پیاده روها از جمله فعالیت های 
مستمر در دستور کار شهرداری منطقه 2 است که پیاده روسازی 

بلوار فاطمیه در همین حوزه قابل اشاره است.
 ابــرار خرم اعتبار عمرانی این پروژه را مبلغی بالغ بر 5 میلیارد 
ریال اعالم کرد و افزود: طرح پیاده روســازی بلوار فاطمیه در 
حدفاصل میدان پیشــاهنگی تا میــدان بعثت به طول 1300 

متر است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود افزود: عملیات عمرانی 
پیاده روســازی این خیابان در قالب خاک برداری، زیرســازی، 
جدول گذاری، مناسب ســازی فضای باغچه های طول پیاده رو 
و نصب جالیز جدید اجرا می شــود کــه مجموع عملیات های 
عمرانی پیاده روسازی به مساحتی بالغ بر 6 هزار 500 متر مربع 

پیش بینی شده است.
ابــرار خرم از اجرای عملیات آســفالت ریزی و لکه گیری بیش 
از 15هزار تن در ســطح منطقه 2 خبر داد و افزود: با توجه به 
وضعیت نامناسب قسمت هایی از آسفالت کوچه ها و خیابان ها 
سطح منطقه، اجرای عملیات روکش آسفالت معابر به صورت 

ویژه در سطح منطقه 2 در حال انجام است.
ابرار خرم بیان کرد: عملیات پارکینگ آقاجانی بیگ هم اکنون 
در حال اجرا است و در زمره اولویت های سال جاری قرار دارد 
پیش بینی ما بر این است با حمایت های شهردار محترم امسال 

این پروژه را به بهره برداری برسانیم.
وی لکه گیری و روکش آســفالت در ســال جــاری را بیش از 
17هزار تن تا زمان این مصاحبه بیان کرد و افزود: شــهروندان 
در مراجعه به شــهرداری درخواست انجام ترمیم ولکه گیری 
آســفالت کوچه ها و معابر شــهری منطقه را دارند که در این 
خصوص واحد فنی مهندسی این منطقه به صورت مداوم اجرای 
آسفالت توسط فینیشــر و اکیپ دستی را در دستور کار دارد 
که طبق بازدید کارشناسان فنی مهندسی منطقه اولویت بندی 
الزم جهت آسفالت ریزی صورت می گیرد و در این راستا حجم 
بسیار زیادی آســفالت در معابر اصلی و فرعی از جمله حصار 
حاج شمس علی، خیابان فرهنگ، جاده چشین، بلوار مفتح و 

مدنی و ... پخش و اجرا شده است.
مهنــدس ابرار خــرم هدف از ایــن اقدامات را بهســازی و زیبا 
ســازی محیط، بهبود تردد خودروها، ایمنی تردد و رســیدن به 

استانداردهای مطلوب شهری دانست و گفت: منطقه 2 شهرداری 
با جدیت مسئوالن اجرایی با همکاری سازمان عمران با اقداماتی 
بی سابقه با حجم عملیاتی باال توانسته است خدمات شایسته ای در 
5 ماهه اول سال جاری در بخش آسفالت به شهروندان ارائه کند 
و امیدواریم با پیگیری ویژه بتوانیم خدمات ارزنده ای را جهت رفاه 

شهروندان به سرانجام برسانیم.
وی در ادامه عنوان کرد: بازگشــایی های جدید در مسیرهای 
مختلف به توســعه و عمران و آبادانــی منطقه کمک کرده و 
زمینه عمران و آبادانی شهر را فراهم می آورد که در این راستا 
شــهرداری همدان اجرای چندین پروژه بازگشــایی معابر در 

سطح شهر هدف گذاری و اجرا کرده است.
وی با اشــاره به بازگشــایی خیابان طالقانی و پروژه اعتمادیه 
شرقی افزود: با تخریب تنها پالک باقیمانده )یک واحد نانوایی( 
بلوار اعتمادیه شرقی با اعتباری بالغ بر 38 میلیارد ریال انجام 
و به طور کامل بازگشــایی شد که عملیات عمرانی این بلوار به 
طول ۴50 متر  و به عرض 35 متر و در مجموع به مســاحت 
یک هزار 575 متر مربع از قبیل زیرسازی، جدول گذاری، ایجاد 
نهری و اجرای آسفالت، اصالح هندسی، احداث میدان اجرایی 

و اجرای سیستم روشنایی بود.
خرم با بیــان اینکه یکی از پروژه های مهم راه دسترســی به 
شــهرک بهشتی است که در دستور کار قرارگرفته عنوان کرد: 

یکی از راه های دسترســی شهرک بهشتی در سنوات قبل تک 
الین بود و در دو ســال گذشــته به صورت دو بانده و چهارباغ 
احداث شــد و ورودی دوم آن نیز سال گذشته به بهره برداری 
رسید و از این رو یکی از مهم ترین ورودی های شهرک بهشتی 

۴5 متری جدیداالحداث است که در حال اجرا است.
وی بــا اعالم اینکه طول این بلوار ۴00 متر میباشــد تصریح 
کــرد: فــاز اول این طرح 200 متــر طــول در دو الین اجرا 
می شــود که عملیات اجرایــی آن آغاز گردیده و زیرســازی 
اجرای جدول گذاری، ایجاد نهری، ایجاد روفوژ وسط و سیستم 
روشــنایی و اجرای آســفالت را در دســتور کار قرار گرفته و 

امیدواریم به زودی شاهد بهره برداری از این پروژه می باشیم.
وی در ادامه به برخی از دیگر پروژه های اجرا شده منطقه اشاره 
و بیان کرد: جدولگذاری، پیاده روســازی، حفر چاه و الیروبی 
قنوات، احداث کانال و هدایت آب های ســطحی و زیرســازی 
معابر، اصالح هندســی، تهیه و اجرای سیستم آبیاری مکانیزه 
جهت فضای سبز منطقه، خرید و نصب وسایل بازی کودکان و 
اجرای نصب کف پوش گرانولی جهت ایمن سازی محوطه بازی 
کودکان در پارکهای ســطح منطقه، احــداث پارکهای جدید، 
بازســازی پارکهای ســطح منطقه، اجرای روشنایی پارکهای 
سطح منطقه، پیاده راه سازی، تجهیز بازسازی پلهای عابر پیاده 

از جمله پروژه هایی است که به اتمام رسیده اند.
دیگر حوزه کاری شــهرداری منطقه دو که مهندس ابرار خرم 
توضیح در خصوص عملکرد آن بخش پرداخت امور شــهری 
منطقــه بود که به گفته وی، روزانه به طور متوســط یک صد 
تن زباله از ســطح منطقه جمع آوری و حمل می گردد و طی 
شــش ماه به میزان تقریبی 17 تن جمع آوری و به محل دفن 

بهداشتی حمل گردیده است.
 ابرار خرم در پایان اظهار داشــت: حوزه روابط عمومی شهرداری 
منطقه2 در اجرای مراســم ملی و مذهبی و برنامه های فرهنگی 
از جمله: ایام فاطمیه، ایام نوروز، بزرگداشت ارتحال امام خمینی 
)ره( و ایام شعبانیه، آذین بندی نماز عید فطر و فعالیت های دیگر 
به میزان قابل توجهی حضورداشــته و به ویژه بــا نهادها، افراد و 
گروه های مختلف در این زمینه ها مشــارکت داشته است ودیگر 
فعالیت های این حوزه تهیه و ارســال خبر و گزارش های خبری، 
تعامل با رسانه ها در موارد متعدد، تهیه و آرشیو فیلم و صدا، عکس 
از اخبار منعکس و بهره گیری از فناوری های IT در جهت پیشبرد 

فعالیت های منطقه بوده است.
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■ زهرا پاکزاد
معاون اتوبوسرانی و پایانه های اتوبوسرانی شهری شهرداری 
همدان از وجود 12 دستگاه اتوبوس شهری )vip( در شهر همدان 
خبر داد و گفت: این اتوبوس ها در سه محور در شهر همدان با طول 

مسافت بیشتری خدمات دهی می کنند.
معاون اتوبوســرانی و پایانه های اتوبوسرانی شهری شهرداری 
همــدان با بیــان اینکه در حــال حاضر نــاوگان حمل و نقل 
اتوبوسرانی شــهری دارای 200 دستگاه اتوبوس شهری است، 
اظهار کرد: از این تعداد خطوط اتوبوسرانی شهری 100 دستگاه 
اتوبوس به بخش خصوصی و 100 دستگاه اتوبوس نیز به بخش 
دولتی واگذار شــده است. بابک اسدی با بیان اینکه 15 تا 17 
دستگاه اتوبوس شهری توسط شهرداری همدان خریداری شده 
اســت، افزود: این اتوبوس ها تا مهرماه امسال به ناوگان حمل 
و نقل شــهری اضافه می شوند و برای خرید این اتوبوس ها نیز 
بیش از 500 میلیون تومان توســط شــهرداری و شورای شهر 

همدان هزینه شده است. 
وی با اشاره به اینکه اتوبوس های شهری با توجه به کثرت جمعیت 
در هر منطقه از لحاظ کمی تعبیه می شود، ادامه داد: در شرایط 
فعلی همدان به ازای هر یک هزار نفر یک اتوبوس را داراســت در 
حالی که حداقل برای هر 500 نفر یک اتوبوس در شــرایط فعلی 
باید وجود داشته باشد. اســدی با بیان اینکه در حال حاضر 12 
دســتگاه اتوبوس شهری در سه محور در شــهر همدان با طول 
مســافت بیشــتری به عنوان اتوبوس های )وی آی پی( خدمات 
دهی دارند، گفت: از صد درصد از ناوگان اتوبوسرانی 60 درصد از 
این ناوگان به بخش خصوصی و ۴0 درصد به بخش دولتی تعلق 
دارد. وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون عمر اتوبوس های شهری 
به طور متوسط 8.5 سال اســت و از نظر رفع فرسودگی ناوگان 
اتوبوســرانی ســعی کرده همه اتوبوس ها را بازسازی کند البته 
برخی اتوبوس های شــهری دارای کولر نیســتند که سعی شده 
این اتوبوس ها به صورت متوازن در همه خطوط تقســیم شوند 
و همچنین پرده کشــی و رفلکس پنجره ها به خوبی انجام شود. 
اسدی با اشــاره به بازگشایی مدارس از ابتدای مهرماه نیز یادآور 
شد: معاونت اتوبوسرانی شــهری سعی کرده با ساماندهی مینی 
بوس و اتوبوس ها ســرویس ایاب و ذهــاب را در روز اول مهرماه 
رایگان کند و برای جابجایی دانش آموزان در درب مدارس نیز 10 
دستگاه اتوبوس تدارک دیده است. وی در خصوص دیگر اقدامات 
این معاونت برای رفاه حال شهروندان تصریح کرد: خطوط رینگی 
از چهاراه میدان بار، بلوار بعثت تا  میدان پیشــاهنگی و چهارراه 
باغ بهشــت برای خدمات مستمر به همشــهریان توسط ناوگان 

اتوبوسرانی شهری تدارک دیده شده است.

با تالش معاونت اتوبوسرانی و پایانه های اتوبوسرانی شهری انجام شد

توبوس  ا دستگاه   12 دهی  خدمات 
در همـدان  )vip ( ویژه شهـری 
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سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در سال 1388 با 
هدف بهبود عبور و مرور و ساختن شهری ایمن، ارزان، روان و 

راحت تاسیس شد. 
از جمله وظایف این سازمان نصب و نگهداری تمامی تجهیزات 
ترافیکی اعــم از تابلوهای راهنمایــی و رانندگی ، چراغ های 
فرماندهی یا چشــمک زن، خط کشی های طولی و عرضی و 
ســایر تجهیزات بوده که در این امر با انجام اقدامات بی وقفه و 
مداوم در جهت جبران کمبودها ســعی می نماید تا به بهترین 

صورت ممکن وظایف خود را محقق نماید.
با توجه به رشــد و توسعه روز افزون شــهر نشینی و حجم 
خودرو ها، بحــث ترافیکی به یکی از معضالت شــهر های 
بزرگ تبدیل شــده اســت از جمله روش های کنترل این 
موضوع بــه ره گیری از ابزار و المان هــای مدرن ترافیکی 

و بکار گیری روش ها و دســتاورد های علمی می باشد که 
در نهایت ضمن ســاماند هی ترافیک شهری موثر در قانون 
مداری و برقراری نظم اجتماعی می باشــد. احسان صباغی 
با اشــاره به مطالعه ،بازدید و تهیه طرح های آرام ســازی 
ترافیکی گفت: مطالعه و تهیه طرح توســعه پارک حاشــیه 
ای و محله ای، نیاز ســنجی ســاماندهی و نوسازی تقاطع 
های مجهز به چراغ های راهنمایی درســطح شــهر، اجرای 
طرح مطالعات فاز بندی و زمانبنــدی چراغهای فرماندهی 
اجرا شــده و -تهیه طرح ایمن سازی مسیر مدارس از جمله 

فعالیت های این سازمان بوده است.
وی از اجرای طرح مطالعات ساماندهی تابلو و عالئم راهنمایی 
در 66 کیلومتر از ســطح شــهر خبــر داد و افــزود: مطالعه، 
برآوردواجرای خط کشــی محوری بــا روش اجرای رنگ گرم 

وسرد در معابر شــهر مطالعه، برآورد و اجرای خط کشی عابر 
پیاده با رنگ دوجزئی، مطالعه و اجرای طرح ایمن ســازی 10 
تقاطع سطح شهر، خرید و نصب تابلو های اخطاری انتظامی و 
خرید و اجرای تجهیزات مورد نیاز جبرای نوسازی چراغ های 

راهنمایی و رانندگی انجام شده است.
صباغــی بــا بیــان اینکه مطالعــه و اجرای ســرعتکاه کارشناســی 
شــده اســت ادامــه داد: تــالش بــرای ارتقــای ســطح فرهنــگ 
ترافیــک شــهروندان، مطالعه بــرآورد و اجرای تعمیــر و نگهداری 
تابلــو هــای ســطح شــهر، آمــاده کــردن مطالــب کارشناســی و 
علمــی بــرای ســایت ســازمان، تهیــه گــزارش اقدامــات انجــام 
شــده در خصــوص اصــالح نقــاط حادثــه خیــز و تهیــه طــرح 
بــرای ایســتگاه هــای اتوبــوس از دیگــر اقدامــات این ســازمان در 

مــدت گذشــته بــوده اســت.

احسان صباغی مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان :

ایمن و ســاختن شهری  مرور  و  عبور  بهبود 
است سازمان    هدف 
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■ فاطمه پاکزاد
شــهری  فضاهــای  بازآفرینــی  و  عمــران  ســازمان 
شــهرداري همــدان از بــدو تاســیس تــا کنــون خدمــات ارزنــده 
اي را بــه شــهروندان شــهر همــدان ارائــه نمــوده اســت کــه مي 
تــوان بــه مــواردي چــون  طــرح هــاي عمرانــي تقاطــع غیــر 
ــهری،  ــرون ش ــافربری ب ــال مس ــان، ترمین ــطح فرهنگی همس
ــان و  ــی اکبات ــگ طبقات ــهدا، پارکین ــیده ش ــتخر سرپوش اس
پارکینــگ طبقاتــی مظفریــه. تولیــد و پخــش آســفالت گــرم و 
بازیافــت کــه یکــي از وظایــف اصلــي ایــن ســازمان مي باشــد. 
ــع  ــهري ،رف ــاختار ش ــول س ــب تح ــه موج ــود ک ــاره نم اش
ــور  ــدن عب ــي،روان ش ــده ترافیک ــکالت عدی ــالت ومش معض

ــه  ومــرور و باالخــره دگرگــون شــدن چهــره شــهر همــدان ب
شــهري زیبــا و مــدرن بــا حفــظ اصالــت واحیــاء بافــت هــاي 

سنتي گردیده است. 
مدیرعامــل ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری 
ــي از  ــه یک ــوع ک ــن موض ــان ای ــا بی ــدان ب ــهرداری هم ش

ــدان  ــهرداري هم ــران ش ــازمان عم ــدي س ــاي تولی واحده
کارخانــه 120 تنــي آســفالت مــي باشــد افــزود: ایــن 
ــرم  ــفالت گ ــد آس ــت در تولی ــال فعالی ــا ۴0 س ــه ب کارخان
ــدان  ــهر هم ــراي ش ــمند ب ــول ارزش ــن محص ــن ای و تامی
ــی خــود  ــدف اصل ــه ه ــان توانســته اســت نســبت ب همچن

نمند شهرداری همدان توا بازوی  عمران  ســازمان 
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ــه شــهرداري  ــا تامیــن آســفالت مناطــق چهارگان کــه همان
ــر  ــد ســال اخی ــد و طــي چن همــدان می باشــد عمــل نمای
نیــز توانســته بــا ســرویس و نگهداری هــای صــورت گرفتــه 
ــار  ــن از آم ــی گرفت ــا پیش ــص ب ــنل متخص ــط پرس توس
ــته  ــود را شایس ــه خ ــود وظیف ــل خ ــال های قب ــدی س تولی
تــر از گذشــته و بخوبــي در تامیــن آســفالت مناطــق 

ــد. ــام ده ــکاران انج ــهرداري  و پیمان ش
ــر  ــا تکیــه ب محمدرضــا نشــهری افــزود: ســازمان عمــران ب
ــین  ــزات و ماش ــتفاده از تجهی ــا اس ــد و ب ــاي توانمن نیرو ه
ــاه  ــن م ــت از فروردی ــته اس ــود توانس ــار خ آالت در اختی
ــرم  ــفالت گ ــن آس ــزار ت ــدار ۴0 ه ــون مق ــال 97 تاکن س
شــهرداری های  اختیــار  در  و  نمــوده  پخــش  و  تولیــد 
ــفالت  ــن آس ــه  75۴3 ت ــرار اســت ک ــدان ق ــه هم چهار گان
ــه  ــفالت ب ــن آس ــک ،  8218 ت ــه ی ــهرداري منطق ــه ش ب
شــهرداري منطقــه دو 11980 تــن آســفالت بــه شــهرداري 
منطقــه ســه،  مقــدار 12100 تــن آســفالت بــه شــهرداري 

ــت. ــوده اس ــل نم ــار تحوی ــه چه منطق
ــوار شــهید احمــدی  ــت بســتر بل ــروژه تثبی ــه پ نشــهری ب
روشــن اشــاره نمــود و افــزود: بــرای اولیــن درغــرب کشــور 
اجــرای عملیــات تثبیــت بســتر آســفالت بــا دســتگاه دبلیــو.
آر توســط ســازمان عمــران در بلــوار شــهید احمــدی روشــن 
همــدان بــا هزینــه ای افــزون بــر 2 میلیــارد و200 میلیــون 

تومــان اجــرا و عملیاتــی شــد.
 وی ادامــه داد: اجــرای پروژه هــای تثبیــت بســتر آســفالت 

کاهــش  مصالــح،  انبــار  و  حمــل  هزینه هــای  کاهــش 
ــی،  ــت محیط ــای زیس ــش آلودگی ه ــرژی، کاه ــرف ان مص
ــروژه و در نتیجــه کاهــش هزینــه  کاهــش زمــان اجــرای پ
ــه دنبــال داشــته و روش هــای  ــر شــهری را ب بهســازی معاب
نویــن بهســازی در مقایســه بــا روش هــای ســنتی از دیــدگاه 

ــود. ــر خواهــد ب ــه ت اقتصــادی نیــز بســیار باصرف
نشــهري در ادامــه بــه اجــرای پوشــش ســقف و کنــاف پــروژه 
تجــاري و اداري ســینا اشــاره نمــود و افــزود : از دیگــر پــروژه 
هــاي موثــر و مهــم این ســازمان پــروژه تجــاري و اداري ســینا 
مــي باشــد، کــه بــا زیــر بنایــي بالــغ بــر  ده هــزار و 800 متــر 
مربــع در دو قســمت تجــاري و اداري، کــه مســاحت تجــاري 
ــد و  ــداد 165 واح ــا تع ــع ب ــر مرب ــزار و 1۴0 مت آن چهار ه
مســاحت اداري 1225 متــر مربــع بــا 31 واحــد در 8/5 طبقــه 

مــورد ســاخت و ســاز مــي باشــد .
وی افــزود: ایــن پــروژه در پایــان ســال 1396 از 78 درصــد 
پیشــرفت فیزیکــی برخــوردار بــوده کــه بــا هــدف گــذاري 
هــاي صــورت گرفتــه و برنامــه ریــزي هــاي انجــام شــده در 
ســال 1397 بــه 85 درصــد پیشــرفت نائــل گردیــده اســت، 
ــازک کاری، ســفید  ــا اجــرای ن ــز ب کــه در حــال حاضــر نی
ــد و  ــف، خری ــرامیک ک ــب س ــد و نص ــا، خری کاری دیواره
نصــب ســنگ ســتونها و دیوارهــا و خریــد و نصــب آسانســور 
ــا  ــن کوئیل ه ــر و ف ــه نصــب چیل ــه مرحل ــا ب ــه برقی ه و پل
ــع  ــن بموق ــا تامی ــم ب ــم و امیدواری ــیده ای ــروژه رس ــن پ ای
ــال 1398  ــاه س ــان خردادم ــا پای ــم ت ــی بتوانی ــع مال مناب

پــروژه ســینا را بــه خریــداران محتــرم تحویــل نماییــم.
نشــهري ادامــه داد: پیشــرفت روزافــزون ماشــین آالت 
ــه  ــت ب ــا عنای ــهری در کشــور و ب ــات ش راهســازی و خدم
ــدان  ــهرداری کالنشــهر هم ــی ش ــتهای کل ــداف و سیاس اه
ایــن ســازمان را نیــز بــر آن داشــته تــا بــا تجهیــز و 
ــفالت و  ــش آس ــطیح و پخ ــین آالت تس ــانی ماش ــروز رس ب
ــوع ماشــین آالت  ــد ایــن ن تامیــن اعتبــار الزم جهــت خری
و تامیــن و نگهــداری از ســایر ماشــین آالت مکانیــزه خــود، 
ســرعت، وســعت، کیفیــت را در عمــل بــه عینیــت رســانده 
تــا بتوانیــم در اجــرای روشــهای نویــن بــه منظــور کاهــش 
ــری برداشــته و شــاهد  ــح و پرســنلی گام موث ــه مصال هزین

ــیم . ــازمان باش ــن س ــات ای ــام خدم ــت در انج کیفی
ــری دو  ــه بکارگی ــاره ب ــا اش ــران ب ــازمان عم ــل س ــر عام مدی
اکیــپ مکانیــزه تــراش و پخــش آســفالت در ســازمان عمــران 
ــتفاده از  ــازمان اس ــن س ــدات ای ــر از تمهی ــی دیگ ــزود : یک اف
برنامــه هــاي مــداوم در تعمیر و نگهــداري تجهیزات و ماشــین 
آالت خــود و اســتفاده از ایــن واحــد عنــوان کــرد کــه بــا بهــره 
ــص  ــاي متخص ــن نیروه ــزار و بهتری ــن اب ــري ازکاملتری گی
توانســته اســت ماشــین آالت ســازمان را اعــم از ماشــین آالت 
ــرات  ــاظ تعمی ــته اي ازلح ــو شایس ــه نح ــنگین ب ــبک وس س

وسرویســکاري دراســرع وقــت پشــتیباني کنــد.
بر  عالوه  همدان  شهرداری  عمران  سازمان  افزود:  نشهري 
مدیریت توانمند و کارآمد دارای نیروهای انسانی متخصص، 

مجرب، جوان و کارشناسانی زبده است.
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شهرداری یک نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار  در اداره شهر 
است و وظیفه شهرداری تنها یک وظیفه خدماتی و عمرانی 
نیست بلکه شهرداری یک نهاد اثرگذار است که تمام فرایندها 

و تعامالت اجتماعی یک شهر را در بر می گیرد. 
مدیریت شهرداری یک مدیریت خاص،متفاوت، پیچیده و چند 
اجتماعی  تعامالت  باید  مدیر شهرداری  و هر  بعدی می باشد 
ایدئولوژی  و  اعتقادی  مبانی  با  بداند،  را  جامعه  بخش های  با 
اقتصادی را هم رعایت کند  باشد و مولفه های  اداری آشنا  و 
تعامل  کنار  در  منطقه چهار همدان  راستا شهرداری  این  در 
مدیریت شهری و مردم توجه ویژه ای به رسیدگی به امور و 
خواسته های شهروندان و بهبود هرچه بیشتر فضاهای سطح 

منطقه می باشد.
مدیر منطقه ۴ شهرداری همدان عمده برنامه ها و اقدامات انجام 
را شامل؛ دیوارکشی  زیرساخت های شهری  بهبود  برای  شده 
با پیشرفت فیزیکی  باهنر  رودخانه فرهنگیان پشت کتابخانه 
۴0% و به طول 100 متر ، دیوارکشی رودخانه پشت دانشگاه 
و  متر   130 طول  به  و   %70 فیزیکی  پیشرفت  با  نور  پیام 
همچنین دیوار کشی رودخانه منوچهری با پیشرفت فیزیکی 
50 % و به طول 1۴0 متر و دیوار کشی و پوشش رودخانه 
دو  طول  به  و   %10 فیزیکی  پیشرفت  با  ارتش  بلوار  کندرو 
و  دیوارکشی  ترمیم   ، متر  متری که جمعا 100  قسمت 50 
پوشش رودخانه فرهنگیان تفکیکی طالبیان به طول 120 متر 
که به اتمام رسیده است، توسط واحد فنی این منطقه به انجام 
رسیده و ذکر کرد که برای بهسازی شهری و رفع برخی چالشها 

بوده است. 
شهرداری  اصلی  اولویت  به  اشاره  با  صابر  دهبانی  مسعود 
منطقه چهار در سال 97، عنوان کرد: پاسخ به مطالبات مردم 
منطقه از جمله کمبود فضای سبز و آسفالت معابر اولویت اصلی 
ما بوده، البته در حوزه فضای سبز سعی بر آن شد تا با توجه به 
مسئله کم آبی چند سال اخیر به سمت توسعه پایدار حرکت 
همدان  شهر  مترمربعی  هزار  چند  بوستان  نخستین  و  کنیم 

)پردیس واقع در بلوار ارتش( را بدون یک سانتی متر چمن، 
ضمن حفظ زیبایی های بصری احداث کنیم.

وی ادامه داد: در زمینه ورزشی و بهره مندی مردم از این مهم، 
ترمیم و بازسازی بوستان الوند و نیز محوطه سازی برای نصب 
تجهیزات ورزشی و ترمیم و تعویض وسایل بازی و ورزشی در 
راستای گسترش فرهنگ ورزش همگانی ارتقای سالمت جامعه 
از جمله اقدامات بوده که در کنار آن، نیز رنگ آمیزی آنها در 

سطح بوستان های محله ای منطقه نیز انجام شده است.
افزایش سرانه  و  فضای سبز  ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  دهبانی 
اولویت های  از  دیگر  یکی  چهار  منطقه  شهروندان  برای  آن 
افزایش رضایتمندی  این منطقه در راستای  اجرایی مدیریت 
با  الوند  مرکزی  بوستان  احیای  کرد:  تبیین  بود،  شهروندان 
پیشرفت فیزیکی 80% و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و پانصد 
میلیون  سیصد  و  یک میلیارد  و  کاشت  هزینه  ریال  میلیون 
و همچنین  بازی  و وسایل  پارکی  مبلمان  ریال هزینه خرید 
با کف سازی سنگ الشه و آجر سیمانی،  پیاده روها  اصالح 
تخریب بتن پیاده رو و تعویض جداول فرسوده در حال انجام 
می باشد. همچنین احیای بوستان پروین اعتصامی با پیشرفت 
فیزیکی 95% و با اعتباری بالغ بر سیصد و پنجاه میلیون ریال 
بوستان  احداث  ادامه  است  ذکر  شایان  است.  انجام  حال  در 
پردیس فاز دو واقع در بلوار ارتش با پیشرفت فیزیکی %20 
و نیز بوستان فدک فاز دو، احداث پارک جنب مدرسه آئینه 
فاز دو پارک منوچهری در  روشن واقع در اسالمشهر،احداث 
برنامه احداث پارک سال 97 شهرداری منطقه چهار قرار دارد. 
همچنین نورپردازی و اصالح آبنمای میدانهای سطح منطقه 
و  زینبیه  بلوار  ترمیم  نیز  و  القضات  عین  مدرس،  فلسطین، 
تکمیل نورپردازی بلوار علویان و زینبیه نیز صورت گرفته است. 
فنی  احیای  و  شده  انجام  مادر  بوستان  آبنماهای  اندازی  راه 

بوستان مادر، میدان معلم نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر منطقه ۴ شهرداری همدان گفت با توجه به تردد روزانه 
شهروندان و لزوم فراهم نمودن بستر مناسب در راستای توجه 

جدول  عملیات  اجرای  پیاده،  عابرین  مرور  و  عبور  بحث  به 
اول خیابان خرد واقع در کوی  فاز  پیاده رو سازی  گذاری و 
فرهنگیان را در دستور کار خود قرار داده است و تمام توان 
خود را در جهت اجرای بهتر و سریعتر این عملیات بکار بسته 
تا این معبر را برای استفاده شهروندان عزیز آماده سازی نماید. 
پیشرفت فیزیکی پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی فاز یک 

خیابان خرد 95 درصد می باشد که مساحت سطح کار 2000 
متر مربع و 270 متر جدولگذاری و 1600 متر جالیز کار شده 
است و هزینه این پروژه یک میلیارد و دویست و شصت میلیون 
ریال می باشد و جدولگذاری فاز دوم خیابان خرد نیز با پیشرفت 
فیزیکی 90% به طول 650 متر و با اعتبار 800 میلیون ریال 

در حال انجام می باشد. 
بلوار  روسازی  پیاده  تکمیل  و  جداول  بازسازی  همچنین 
و  بلوار  ابتدای  از  جدولگذاری  متر   250 طول  به  اسالمشهر 
750 متر مساحت پیاده رو به صورت جالیز کار شده در حال 
انجام است و همچنین جدولگذاری شهرک الوند خیابان بستان 

برنامه های  ولویت  ا لبات  مطا به  پاســخ 
4 منطقــه ری  شهــــردا
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با پیشرفت فیزیکی 80% و بازسازی جداول 12 متری نواب 
از  نیز  علویان  بلوار  روسازی  منوچهری،پیاده  در  واقع  صفوی 

دیگر اقدامات شهرداری منطقه چهار به شمار میرود.
وی ادامه داد: ساخت سرویس بهداشتی و نماز خانه واقع در 
بلوار ارتش با پیشرفت فیزیکی 20% و زیربنای 150 مترمربع 
با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و هشتصد میلیون ریال در حال 
انجام است و همچنین احداث فرهنگسرای علی آباد با پیشرفت 
بالغ بر 7  با اعتباری  فیزیکی 35% و زیربنای ۴50 مترمربع 
میلیارد و پانصد میلیون ریال از دیگر اقدامات شهرداری منطقه 

چهار در جهت رضایتمندی شهروندان می باشد.
وی افزود: یکي از عوامل موثر در ایجاد شهري ایده آل، ارتقاي 
کیفیت معابر شهریست.آسفالت خیابان ها و معابر نقش مهمی 
در زیبایی منظر شهری دارد. در همین راستا، اجرای عملیات 
لکه گیري و آسفالت معابر سطح منطقه چهار به ترتیب اولویت 
در حال اجرا مي باشد که یکی از خواسته ها و گالیه های مردم 
است، از ابتدای سال 97 تاکنون 12هزار و 300 تن به مساحت 
75 هزار مترمربع پخش آسفالت در سطح معابر منطقه چهار 
این  جمله  از  اظهارکرد:  است،  گرفته  صورت  همدان  شهر 
شهید  پل  زیر  آسفالت  روکش  و  تراش  به  می توان  مسیرها 
اسالمشهر  ولیعصر، کوی  ، کوی  الوند  قهاری سعید، شهرک 

، حصار امام ، کوی منوچهری و کوی فرهنگیان اشاره کرد.
دهبانی صابر با اشاره به موضوع ترافیک گفت: استفاده گسترده 
از اتومبیل در جوامع فعلی و اهمیت اختصاص فضای ویژه برای 
تردد وسایل نقلیه غیرقابل انکار است بنابراین با آگاهی به این 
موضوع چندین مورد بازگشایی معابر سطح منطقه در دست 

تصادفات  می تواند  که  است  دستاوردی  که  می باشد  احداث 
شهری در ارتباط با رفتار عابر پیاده را به خوبی کاهش دهد، 
پس این منطقه بهسازی معابر درون شهری و برون شهری را 

در اولویت قرار داده است.
در این راستا زیرسازی و بازگشایی 2۴ متری پشت میدان بار 
که شامل تسطیح بستر، انجام بلوکاژ، بیس ریزی و آسفالت 
ریزی و جدولگذاری در حال انجام می باشد. همچنین بازگشایی 
18 متری ابوذر، بازگشایی و بهسازی 30 متری منوچهری به 
شهرک  به  نجفی  بلوار  دسترسی  راه  احداث   ، الوند  شهرک 
نجفی،  بلوار  به  اسالمشهر  متری   30 بازگشایی  فرهنگیان، 
زیرسازی  نجفی،  بلوار  به  ولیعصر  کوی  متری  بازگشایی 30 
پارک  از  متر   850 طول  به  ارتش  بلوار  کندرو  فرعی،  معابر 
رضوان تا میدان صدا و سیما و اصالح و احداث دوربرگردان 
بلوار آیت ا... نجفی، احداث تقاطع غیر همسطح سردار شهید 
اتمام رسیده  به  همدانی، اصالح هندسی میدان مطهری که 

است از دیگر اقدامات معابر سطح منطقه چهار است.
همچنین ادامه داد: شهرداری منطقه چهار به منظور حفظ و 
ارتقاء بهداشت مکان های عمومی و فضای سبز شهری و ایجاد 
چشم اندازهای پاکیزه از لحاظ سیمای بصری سطح شهر، با 
عملیات  چهار،  منطقه  شهری  خدمات  واحد  نیروهای  تالش 
تعویض باکسهای فرسوده در نقاط مورد نیاز در سطح منطقه 
و همچنین اقدامات بسیاری در جهت پاک سازی، تنظیف، رفع 
معابر  و  گردشگری  محل های  اطراف  معابر  در  جزیی  نواقص 
منتهی به پارک ها، پاکسازی و جمع آوری نخاله زمینهای بایر و 
نظافت و رفت و روب معابر اصلی و پرتردد و اماکن گردشگری و 

شست و شوی معابر و خیابانهای سطح منطقه و نیز خاکبرداری 
و رفع خطر اماکن خطرساز سطح منطقه و تعریض معبر و... در 

حوزه خدمات شهری منطقه چهار صورت گرفته است.
این  عمومی  روابط  حوزه  عملکرد  ارزیابی  در  صابر  دهبانی 
شهرداری گفت: اطالع رسانی برنامه ها و اقدامات اجرایی منطقه 
چهار شهرداری همدان، انعکاس مطالبات شهروندان از مدیریت 
جمله  از  مختلف  واحدهای  مسؤوالن  به  آن  ارجاع  و  شهری 
فعالیت های صورت گرفته در حوزه روابط عمومی و فعالیتهای 

اجتماعی و فرهنگی این منطقه است.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب ــهرداری هم ــه ۴ ش ــر منطق مدی
همچنیــن اطــالع رســانی تخفیفــات پرداخــت عــوارض 
نوســازی در ماه هــای مختلــف ســال بــه منظــور بهره منــدی 
ــدی و  ــن بن ــای تشــویقی، آذی ــز از فرصت ه شــهروندان عزی
نصــب پرچــم و برنوشــته بــه مناســبت های ملــی و مذهبــی 
ــی  ــه در برپای ــا مســاجد ســطح منطق ــکاری ب ــف، هم مختل
ــت  ــه والی ــعبان و ده ــه ش ــا، نیم ــام رض ــالد ام ــن می جش
و... نیــز بخــش دیگــری از فعالیت هــای روابــط عمومــی 
ــات  ــن اقدام ــار ای ــرد: در کن ــح ک ــه اســت تصری ــن منطق ای
ــازی و  ــای مج ــانی در فض ــالع رس ــوزه اط ــترده در ح گس
ســایت و پورتــال شــهرداری منطقــه چهــار، چــاپ و انتشــار 

اخبــار و فعالیت هــای منطقــه در روزنامه هــای کثیراالنتشــار 
، همــکاری بــا بنیادهــای مذهبــی و مســاجد ســطح منطقــه، 
بخــش دیگــری از فعالیت هــای انجــام شــده در حــوزه روابــط 

ــی اســت.  عموم
ــار  ــه چه ــه شــهرداری منطق ــزود: مجموع ــر اف ــی صاب دهبان
همــدان بــا پشــتکار، تعامــل و همــکاری، توانایی هــای خــود 
را در راســتای رشــد و توســعه ســطح منطقــه بــکار گرفتــه و 
بــا اهتمــام جــدی در اجــرای مطلــوب تکریــم اربــاب رجــوع 
و خدمــت رســانی صادقانــه بــه شــهروندان از هیــچ کوششــی 

ــد. ــغ نمی کن دری
ــه  ــرام ب ــانی و احت ــت انس ــه کرام ــان اینک ــا بی ــر ب وی در آخ
ــداری  ــتری م ــزام آور مش ــل ال ــن عام ــان اولی ــت انس موجودی
ــه منظــور  اســت، عنــوان داشــت: شــهرداری منطقــه چهــار ب
ایجــاد ســاز و کار هــای الزم در ارائــه خدمــات مطلــوب و موثــر 
بــه مــردم و برخــورد مناســب کارکنــان بــا مراجعیــن و نهادینــه 
شــدن ایــن موضــوع اقدامــات الزم را در اولویــت قرار داده اســت.
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اجرای طرحهای محرومیت زدایی در مناطق مختلف استان اعزام 
گروه های جهادی به مناطق هدف از اولویت های بســیج ســازندگی 

استان است.
بسیج سازندگی از آن دست نهادهای انقالبی است که توانسته از بدو 
تأســیس خود تا امروز با اجرای پروژه های مختلف و خدمت رســانی 
به مردم دورافتاده ترین نقاط کشور، طعم خدمت رسانی در جمهوری 
اســالمی ایران را به مردم بچشاند و ذائقه آن ها را شیرین کند. که در 
این راستا  گروه های جهادی با توجه به اینکه مناطق محروم از اهداف 
اصلی بسیج سازنگی است گروه های داوطلب برای خدمات رسانی به 

این مناطق  اعزام می شوند. 
مســئول بســیج ســازندگی ســپاه انصارالحســین)ع(  در خصــوص 
ســاز و کار و برنامه هــای بســیج ســازندگی اســتان اظهــار داشــت: 
ــی و  ــوزه محرومیت زدای ــازندگی در ح ــیج س ــه بس ــا در مجموع م
ــا  ــه ب ــم ک ــام داده ای ــی را انج ــردم اقدامات ــه م ــانی ب خدمت رس
مشــارکت  قشــرهایی از بســیج ماننــد بســیج مهندســین، بســیج 

ــود. ــام  می ش ــجویی و...  انج ــیج دانش ــکی بس ــه پزش جامع
شــهرام صادقــی در گفتگو بــا همدان پیــام  نگاه به ،کشــاورزی 
وتولید رااز اولویت های کاری این نهاد دانســت و افزود:  قشربســیج 
مهندسی درراســتای علمی و مکانیزه  کردن کشــاورزی وکمک به 

کشــاورزان، 80 شبکه همگام باکشاورزان رااجرامی کنند. طرحی که 
درآن هرشــبکه 2 روستارا به هم متصل می کندیعنی درنهایت 160 
روستادراین طرح ازخدمات آموزشی ومشاوره رایگان برای افزایش و 
بهره وری محصول، برداشت آن، مبارزه با سن غالت و غیره بهره مند 

می شوند.
وی در ادامــه افزود. بســیج جامعه پزشــکان در قالب چند گروه به 
مناطق محروم اعزام شده ومردم این مناطق رابه صورت رایگان ویزیت 
می کنندودرطول سال 150 گروه پزشکی در سطح استان فعال بوده 
و خدمات پزشکی، دندان پزشکی، چشم پزشکی، آزمایشگاه خدمات 

می دهند.
صادقی تصریح کرد:  عالوه بر گروه های پزشــکی اســتان، از استان 
تهران نیز گروه هایی با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی تهران به 
همدان آمده و خدماتی را در مناطق محروم ارائه می دهند. این افراد 
در اصل رزمندگان سال های دفاع مقدس هستند که حاال در کسوت 
یک پزشک به مردم مناطق محروم خدمت رسانی می کنند. مجموعه 
شهید همدانی در سپاه تهران هر سال ۴ گروه تخصصی را به مناطق 
محروم همدان اعزام می کند که امســال نیز این تیم در روســتاهای 

شهرستان بهار به ارائه خدمات پزشکی و درمانی می پردازند.
وی درخصوص فعالیت حوزه بسیج طالب نیز گفت. این گروه وظیفه 
ارائه برنامه های فرهنگی آموزشی را بر عهده دارند، 17 طلبه به مناطق 
محروم اعزام شده اند. البته یک گروه ویژه از طالب حوزه علمیه مرحوم 

دامغانی نیز به قهاوند اعزام 
شده اند که عالوه بر ارائه 
خدمات فرهنگی آموزشی،  
کارساخت منزل مسکونی 
بــرای  محرومــان را نیز 

انجام می دهد .           
خصــوص  در  صادقــی 
بســیج  فعالیت هــای  از 
گفت:  نیز  دانش آمــوزی 
بسیج  بخش  در  امســال 
هــزار  دانش آمــوزی 
مرمت  بــرای  دانش آموز 
مــدارس در قالــب طرح 
هجــرت فعال شــده اند و 

عالوه بر مرمت و تعمیر مدارس، در خصوص  آموزش ، مهارت های های 
زندگی، فرهنگی ،هنری و فرهنگی  دوره های آموزشی دارند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع( حوزه بسیج دانشجویی 
را از دیگر اقشاری دانست که در عرصه سازندگی فعال است وامسال 
2 هزار نفر از دانشــجویان به مناطق محروم اعزام شــده اند که این 

دانشــجویان جهادگر عالوه بر فعالیت های عمرانی ، به مردم محروم 
آن مناطق خدمات فرهنگی، آموزشی، درمانی. ارائه می دهند . شهرام 
صادقی از فعالیت بسیج محالت نیز گفت: در بخش بسیج محالت به 
دلیل وجود افراد مختلف بامهارت های متنوع، هرساله نزدیک به 200 
برنامه عمرانی انجام می شود که ساخت مسجد، خانه عالم، پل، منزل 
برای محرومان و نیازمندان از این قبیل فعالیت ها به شــمار می آیدو 
همه گروه های جهادی در بخش اشــتغال زایی و آموزش مهارت های 
مربوط به اشتغال نیز فعالندو  هر سال نزدیک به 200 پروژه عمرانی را 
انجام می دهند که اعتبارات این پروژه ها بخشی از سوی دستگاه های 
دولتی مربوطه، بخشــی از سوی سپاه و بخشی نیز از سوی خیران و 
کمک های مردمی تأمین می شــود. صادقی در مورد جغرافیای هدف 
گروه های جهادی گفت: در بخش بسیج سازندگی و گروه های جهادی 
قرار اســت از این به بعد هر گروه 3 تا 5 سال در یک منطقه مستقر 
باشند و به نوعی پس از رفع نیازهای آن منطقه، به منطقه دیگر منتقل 
شوند. در اصل با این کار در مناطق محروم با فعال کردن جوانان آن 

منطقه، کار را به دست  خودآنهامی سپاریم.  
وی در ادامــه از تصویب قانونی در مجلس گفــت که مقرر 3 درصد 
درآمــد نفت و گاز برای عمران و آبادانــی مناطق محروم هزینه که 
اســتان همدان بیش ترین اعتبار را از این محل دریافت می کندوهر 
سال کیفیت کارهای انجام شده در اردوهای جهادی نسبت به گذشته 
افزایش  می یابد.  ما ســعی داریم متناسب با شعار سال در امر اقتصاد 

مقاومتی واحدهای کوچک تولیدی و مشاغل خانگی را حمایت کنیم.
.شــهرام صادقی گفت: ما برای تحقق موضوع اشــتغل تسهیالتی را 
تعریف کرده و پس از شناســایی متقاضیان، به افراد واجدالشــرایط 
آموزش داده و تسهیالت را در اختیارشان می گذاریم.البته ما در بخش 
بازاریابی و فروش محصوالت نیز آن ها را کمک می کنیم و شهرستان 
را با توجه به ظرفیت های موجود در آن را شناسایی می کنیم . مثاًل در 
مالیر کشمش، مبل و منبت، تویسرکان گردو مبل و منبت، اسدآباد 
میوه خشک، بهار سفال، شوریجات و ترشیجات، کبودرآهنگ پوشاک 

و غیره تمرکز کرده و اشتغال ایجاد می کنیم .
وی تصریح کرد: ما ســال گذشته 3 میلیارد تومان تسهیالت واگذار 
کردیم که هم اکنون بیش از 93 درصد از این طرح ها فعال هستند و 
سودآوری دارندو با رضایت 80درصدی تولید کنندگان مواجه هستیم 
ودر  عرصه اقتصاد مقاومتی راه توانمند کردن خانواده ها را پیداکرده ایم 
و اگر تسهیالت بیشتری داشته باشیم می توانیم افراد بیشتری را تحت 
پوشــش کمک های خود قرار دهیم. ضمن اینکه سال گذشته درصد 
تسهیالت پایین آمد به همین دلیل با کاهش میزان وام هاتوانستیم 3 
میلیارد تومان تسهیالت واگذار کنیم اما در عوض اثرگذاری طرح ها را 

افزایش دادیم که این طرح ادامه دارد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع( در خصوص کارگاه های 

فعال در سطح استان گفت: بیش ترین واحدهای اشتغال در اسدآباد، 
بهار، کبودرآهنگ، همدان و مالیر مستقر هستند. ما توانستیم در سال 
گذشته برای ۴70 نفر در عرصه مختلف مانند صنایع دستی و غیره 
شغل ایجاد کنیم.و در حوزه عمرانی ساخت سالن های ورزشی، مسجد، 
پل و یا ساماندهی گلزارهای شهدا ازجمله اقدامات ما در عرصه عمرانی 
است که بخشــی از اعتبارات این گونه اقدامات از سوی دستگاه های 
دولتی و بخشی نیز از بخش اعتبارات قرارگاه خاتم است. سال گذشته 
ما برای ارائه خدمت در ۴0 عرصه عمرانی، 2 میلیارد تومان اعتبار از 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( دریافت و این پروژه ها را با کمک مردم اجرایی 
کردیم.امسال نیز 80  پروژه با اعتباری نزدیک به ۴ میلیارد تومان نیز 
برنامه ریزی کرده ایم که هنوز این مبلغ تخصیص نیافته است. مسئول 
بسیج سازندگی استان  در حوزه کمک به زلزله زدگان کرمانشاه گفت: 
بــا دریافت کمک های مردمی، پس از اجرای مرحله اســکان موقت 
اضطراری برخی نیازهای ضــروری مردم منطقه را تأمین کردیم در 
این مدت با کمک های قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و کمک های مردمی 
200 کانکس برای اســکان و 100 کانکس دارای سرویس بهداشتی 
در منطقه از گله مستقر کردیم پس از اجرای اسکان موقت ساخت 5 
واحد مسکنی خانواده  تحت پوشش بهزیستی به ما واگذار شد که ما 
کار ساخت منزلشان را از 10 اسفندماه سال گذشته شروع کردیم و تا 
13 خردادماه امسال به پایان رساندیم. این منازل نیز به صورت رسمی 

همزمان با دیگر پروژه ها 11 تیرماه افتتاح شدند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع(:

اولویت است  در  استان  در مناطق محروم   خدمات رسانی 
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عملكرد  گزارش  خالصه   
ایران شناسي  بنیاد  یكساله 

شعبة استان همدان 
برگزاري  در  مشارکت   .1
دانشکدة  در  معماري  کنگرة 

فني مهندسي همدان؛
سطح  پژوهشگران  از  دعوت   .2
استان و برگزاري جلسات متعدد 
در  پژوهشگران  این  با  مذاکره  و 
پژوهشي  ظرفیت هاي  با  ارتباط 
فعالیت  حوزة  تبیین  و  استان 

بنیاد ایران شناسي همدان؛
3. تشکیل دپارتمان مادشناسي به 
منظور انجام پژوهش هاي تخصصي؛

کمیته هاي  تشکیل   .۴
فرهنگ  معماري،  باستان شناسي، 
از  بهره گیري  و  ناملموس  میراث  و  هنر  مردم شناسي،  ادب،  و 

پژوهشگران متخصص و عالقه مند در هر کمیته؛
5. تشکیل جلسات ماهانه )12 جلسه( با اساتید و پژوهشگران 
حوزة معماري با توجه به ظرفیت هاي معماري سنتي و ضرورت 

احیاي بافت تاریخي شهر همدان؛
6. تشکیل 6 جلسه با اساتید و پژوهشگران باستان شناسي، همزمان با 
کشف آثار تاریخي در میدان مرکزي و محدودة تاریخي شهر همدان؛
الهي تبار، معاون سابق سیاسي امنیتي  از جناب آقاي  7. دعوت 
ایران شناسي و  بنیاد  ارائة گزارش عملکرد  و  استانداري همدان 
تشکیل جلسه اي با موضوع »ضرورت انجام پژوهش  با محوریت 

استان همدان«؛
8. دعوت از مدیرکل و معاون فرهنگي ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان همدان به یکي از نشست هاي ادبي »انجمن سعدي پژوهي 
همدان« و تقدیر ایشان از سرپرست و کارشناس شعبه به جهت 

برگزاري این نشست ها در محل بنیاد ایران شناسي همدان؛

9. برگزاري جشن همدان در حمام قلعه با حضور و سخنراني 
شیوا،  قباد  استاد  بزرگداشت  حاجي بابایي،  حمیدرضا  دکتر 
مرحومه  مقام  پاسداشت  و  کتاب  شهر  در  همداني  گرافیست 
همدان،  بهشت  باغ  در  همداني  پزشک  میرهادي،  ایران دخت 
در راستاي گرامیداشت هفتة فرهنگي همدان، از یکم تا هفتم 

شهریورماه 1396؛
10. برگزاري ۴1 نشست از سري نشست هاي هفتگي »انجمن 
سعدي پژوهي همدان« در محل بنیاد با مدیریت کارشناس بنیاد 

ایران شناسي همدان؛
ورکانه،  روستاي  سه  عمومي  کتابخانة  راه اندازي  و  تجهیز   .11
روستاهاي هدف گردشگري  از جمله  که  ملحمدره  و  قاسم آباد 

استان مي باشند؛
12. الي روبي و احیاي قنات تاریخي روستاي قاسم آباد به همت 
بنیاد ایران شناسي همدان و همکاري تشکل هاي مردم نهاِد شهر؛

علیرضا  صوتي  کتاب  از  رونمایي  و  امضا  جشن  برگزاري   .13
بهرامي، شاعر همداني؛

و  کتاب  روز  بزرگداشت  مراسم  برگزاري  در  همکاري   .1۴
کتاب خواني در شهر کتاب همدان؛

15. دعوت از استاداِن »انجمن ویراستاران کشور« و برگزاري دورة 
آموزش ویراستاري با مدیریت کارشناس شعبه؛

استاد  توسط  ناشنوایان،  به  عکاسي  آموزش  دورة  برگزاري   .16
مهدي مرادي، عکاس همداني؛

17. برگزاري آیین شب یلدا و پاسداشت آداب و رسوم این شب 
در شهر کتاب همدان؛

18. برگزاري همایش تخصصي و ملي گردشگري نهاوند با حضور 
و سخنراني معاون محترم بنیاد ایران شناسي ، استاندار محترم و 
جمعي از مسئوالن عالي رتبة استان با همکاري بنیاد ایران شناسي 

شعبة استان همدان؛
19. چاپ مجموعه مقاالت همایش تخصصي و ملي گردشگري 

نهاوند؛
20. جمع آوري و تهیة 150 صفحه پژوهش با موضوعات: پل ها و 
کاروانسراهاي تاریخي و راه هاي باستاني استان همدان و ارسال 
ایران شناسي  بنیاد  پژوهشي  محترم  معاونت  به  پژوهش ها  این 

جهت تکمیل و تدوین »دانشنامة استان همدان«؛
الوند«،  ادبي  »جایزة  نشان وارة  از  رونمایي  برگزاري جشن   .21

طراحي شده توسط استاد قباد شیوا در شهر کتاب همدان؛
به  الوند«،  »ماهنامة  نشان وارة  از  رونمایي  جشن  برگزاري   .22
از کارشناس شعبه و  ایران شناسي همدان و تقدیر  بنیاد  همت 

انتصاب ایشان به عنوان »دبیر فرهنگ و ادب« در این ماهنامه؛
23. برگزاري آیین پاسداشت موسیقي محلي استان همدان در 

شهر کتاب همدان؛
2۴. برگزاري آیین تقدیر و بزرگداشت مقام دکتر اکبر اعتماد، 
پدر فناوري هسته اي ایران و نخستین رئیس سازمان انرژي اتمي.
دکتر جالل الدین  مقام  بزرگداشت  و  تقدیر  آیین  برگزاري   .25
اثر  تازه ترین  از  رونمایي  و  فارسي  ادبیات  و  زبان  استاد  کزازي، 

ایشان، »در سرزمین سایه ها«، در شهر کتاب همدان.

■  مریم برزگر
بنیاد ایران شناسی 7 شهریور 96 در همدان آغاز به 
بنیاد  در   است  ایران  به  مربوط  آنچه  هر  کرد.   کار 
حاال  که  گرفت  خواهد  قرار  توجه  مورد  ایران شناسی 
همدان هم به عنوان پازلی از جمهوری اسالمی ایران در 

این بنیاد مطرح می شود.
رئیس بنیاد ایران شناسی در استان همدان در این زمینه 
معتقد است :  با توجه به ظرفیت غنی همدان در بخش 
تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان شناسی، مشاهیر و ... در همدان 
این  پیش  وقت   خیلی  از  می کرد  ایجاب  است، ضرورت 

بنیاد را در همدان داشته باشیم.
محسن جان جان با بیان اینکه استاندار همدان از تشکیل این 
بنیاد در همدان بسیار استقبال کرد، افزود: همچنین آیت اهلل سید 
محمد خامنه  ای نیز با صدور مجوز بنیاد شعبه همدان تاکید 
داشته اند و اقدامات الزم در این زمینه صورت گرفته است. وی 
ادامه داد: با راه اندازی این بنیاد فعالیت های خود را در بخش های 
تاریخی، فرهنگی، زبان شناسی، معماری و ...که در معرفی استان 

تا   می زند  رقم   است،  دخیل  همدان 
بتوانیم همدان را بیش از پیش معرفی 

کنیم.
جانجان اولویت نخست بنیاد در سال 96 
ایران شناسی  بنیاد  از  که چارچوب آن 
تهیه  را  است،  شده  ارسال  نیز  کشور 
دانشنامه جامع همدان دانست و گفت: 
این دانشنامه با مدخل های متفاوتی که 
دارد، با استفاده از پژوهشگران برجسته 
استان در زمینه های مربوطه دعوت شده 
دانشنامه  برای  را  پژوهشی  شورای  و 
شورای  کرد:  اضافه  وی  داد.  تشکیل 
پژوهشی با نظر مثبت و بررسی هایی که 
دارد ،  طبق اولویت بندی شروع به کار 
کرد و در این بنیاد دانشنامه همدان را 
آن طور که در خور شأن همدان است، 

در حال جمع بندی است. 
رئیس بنیاد ایران شناسی در استان همدان به برگزاری کارگاه های 
بنیاد  این  آموزشی معماری، گردشگری و همدان شناسی در 
اشاره کرد و گفت: این کارگاه ها برای جامعه هدف در هر بخش 
برگزار شده و با اکثر انجمن ها و پژوهشگران نیز در ارتباط است.

هدایت  امنا  هیأت  یک  از طریق  بنیاد  این  اینکه  بیان  با  وی 
می شود، یادآور شد: استاندار همدان رئیس هیأت امنای بنیاد 
و مدیرکل میراث فرهنگی، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیر کل 
صدا و سیما ،  مدیرکل ارشاد، رئیس دانشگاه بوعلی سینا و رئیس 
سازمان برنامه بودجه عضو هیأت امنا هستند. جانجان اضافه کرد: 
در حال حاضر 18 استان از نمایندگی شعبه بنیاد ایران شناسی 
بهره مند هستند، هرچند همدان باید زودتر از موعد کنونی جزو 
این استان ها بود. در این نوشتار به اهم عملکرد بنیاد ایرانشناسی 
در یک سال اخیر به نقل از محسن جانجان،  سرپرست بنیاد 

ایران شناسي ، شعبة استان همدان  نگاهی خواهیم داشت .

ایران شناسی یک ساله شد  بنیاد 
43
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■ محمد سهرابی
یکــی از ویژگی های برنامه های هفته دولت امســال در 
استان آمار پایین پروژه های دولتی افتتاح شده در بخش های 

مختلف و جای خالی بخش خصوصی در این پروژه ها بود.
اینکــه طرح ها و پروژه های بخش دولتی که امســال به بهره 
برداری رســید، نسبت به سال قبل کمتر بود، ریشه در عوامل 
مختلفــی دارد که شــاید مهمترین آنها وضعیــت اعتبارات و 
بودجه های تخصیص یافته باشــد، هر چند نباید از طرح های 
پیگیری شــده و پروژه هایی که در هفته دولت به بهره برداری 

رسیدند، غافل شد.
نکته قابــل تأمل اما نبودپروژه های مربوط به بخش خصوصی 
در میان طرح ها و پروژه های هفته دولت بود که این وضعیت 
نشــان می دهد شــرایط برای بخش های غیــر دولتی خیلی 
مطلوب نیست و این بخش همچنان با موانع و مشکالتی مواجه 

بوده و در حد انتظار ظاهر نشده است.
فعــال بــودن بخــش خصوصــی و واگــذاری بســیاری از 
ــعه  ــه توس ــش، الزم ــن بخ ــه ای ــادی ب ــای اقتص ــت ه فعالی

اســت کــه نمــود آن در کشــورهای توســعه یافتــه و پیشــرفته 
ــت. ــوس اس ــال محس کام

البتــه در نــگاه کلــی بایــد گفــت کــه اقتصــاد دولتــی و ســهم 
انــدک بخــش خصوصــی در آن از جملــه مشــکالت جامعــه 
ــم گام  ــه رغ ــده و ب ــه ش ــه آن پرداخت ــا ب ــه باره ــت ک ماس
ــع  ــت رف ــی جه ــه های ــه در بره ــی ک ــت و خوب ــای مثب ه
ــای اقتصــادی مصــرح  ــت ه ــذاری فعالی ــن مشــکل و واگ ای
ــده  ــته ش ــی برداش ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــون اساس در قان
ــان و  ــرات کارشناس ــواهد و نظ ــتنادبه ش ــه اس ــا ب ــت، ام اس
همینطــور واقعیــت هــای جــاری و موجــود، شــرایط اینگونــه 
نیســت و مــا همچنــان نیازمنــد فراهــم ونمــودن زمینــه های 
الزم بــرای ورود جــدی بخــش خصوصــی بــه اقتصــاد و بــاال 
ــردن میــزان ســرمایه گــذاری ایــن بخــش در طــرح هــا و  ب
ــا  ــت در اســتان م ــف هســتیم.این وضعی ــای مختل ــروژه ه پ
نیــز کامــال محســوس اســت و فعالیــت های بخــش خصوصی 
ــا و  ــه اســت.طرح ه ــع و مشــکالتی مواج ــا موان ــان ب همچن
پــروژه هــای افتتــاح شــده در هفتــه دولــت امســال و نقــش 

ــی گویاســت  ــه خوب ــا ب ــن طــرح ه بخــش خصوصــی در ای
کــه رفــع موانــع الزمــه خــروج از شــرایط موجــود اســت تــا 
ــه ســمت وضعیــت  ــر تحریــم و تــورم بوجــود آمــده ب دربراب

مطلــوب حرکــت کنیــم.
بر این اســاس انتظــار می رود برنامه ریــزی ها، تصمیمات و 
اقدامات به گونه ای باشد که تقویت بخش خصوصی محور این 
برنامه ها و تصمیمات قرار گیرد؛ به طوری که در آینده شاهد 
بهره برداری از طرح ها و پروژه های بزرگ باشیم؛ چراکه اگر از 
این بخش مهم و تأثیرگذار در رشد اقتصادی غافل شویم و در 
تقویت آن نکوشیم روند توسعه استان از شتاب الزم برخوردار 
نخواهد شــد. به هرحال اندک بودن پــروژه های هفته دولت 
امسال از یکسو و نقش کم رنگ و سهم ناچیز بخش خصوصی 
در این پروژه ها از سوی دیگر بیانگر وضعیت ناخوشایندی است 
که الزم است تغییر کند در این بین با توجه به باال بودن تقاضا 
برای افتتاح پروژه در بخش دولتی باید تحوالت محسوسی در 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی صــورت گیرد تا اهداف مهم 

توسعه در ابعاد مختلف خود محقق گردد. 

ناچیز بخش خصوصی  بر ســهم  تأملی 
استان  دولت  پروژه های هفته  در 
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■ مریم مقدم 
21 تا 2۴ آبان ماه ســالجاري قرار است همدان به عنوان نماینده 
ایران، میزبان میهمانان خارجي که از کشورهاي مختلف عضو وابسته 
سازمان جهاني جهانگردي "UNWTO" هستند، باشد. مدت انتظار 
براي این میزباني با از راه رســیدن سال 2018 براي ایراني ها ۴0 ساله 

شد. 
از اینرو متولیان و برنامه ریزان در شرکت سیاحتي علیصدر در جلسات 
مــداوم گردهم می آیند  تا براي هدفمندتر اجرا کردن قســمت هاي 
مختلف پیش بیني شده در این میزباني بهترین راهکارها را ارائه دهند

از آنجا که به واســطه جاذبه منحصربه فرد علیصدر شــرکت سیاحتي 
علیصدر یکي از اعضاي این ســازمان اســت، پس از ارائه دفاعیات در 
زمینه میزباني در سال گذشته از  این رویداد قرعه به نام همدان افتاد 
و این شــهر توانســت به عنوان نماینده اي از ایران میزبان یک رویداد 

منحصربه فرد در حوزه گردشگري باشد.
از زماني که ســازمان جهاني جهانگردي به صورت رسمي به اعضاي 
وابســته خود برگزاري این اجالس در همدان را اعالم کرد، به گونه اي 
دعوت به حضور براي این اجالس و روند چگونگي میزباني همداني ها 
رنــگ  و روي جدي تــري به خــود گرفت.. در حال حاضــر در حوزه 
اطالع رســاني، تبلیغات و بازاریابي کارشناســان فعــال در دبیرخانه 
»همــدان2018« که میزباني اجــالس "UNWTO"را برنامه ریزي  
مي کند تالش مي کنند با ارســال فیلم هایي با محتواي معرفي همدان 
همچنیــن تصاویري از جاذبه هاي شــاخص اســتان و دعوتنامه هاي 
اختصاصي، ایجاد انگیزه براي اعضاي وابسته را در راستاي پاسخ به این 

دعوت و سفر به ایران و البته شهر همدان افزایش دهند
فرایند ارسال دعوتنامه ها و پاسخ به آنها براي آنکه آمار دقیق میهمانان 
خارجي این اجالس کســب شــود، تا چند روز قبــل از اجالس ادامه 
خواهد داشت و اعضای وابسته سازمان جهانی جهانگردی فرصت دارند 
تا با بررسی شرایط موجود برای سفر به ایران جهت حضور در چهلمین 
اجــالس اعالم آمادگــی کنند . این بدان معني اســت که همواره در 
راستاي معرفي ظرفیت هاي ایران در حوزه گردشگري اطالع رساني و 
تبلیغات هدفمندتر  براي جذب گردشگر خارجي به بهانه این رویداد 

پر اهمیت گردشگری زمان باقیست. 
 یک سمینار بین المللی گردشگری فرهنگی

ســمینار بین المللی گردشــگری فرهنگی از طریق نوآوری و فناوری 
همزمان با  چهلمین اجالس عمومی اعضای وابســته سازمان جهانی 
گردشگری برگزار خواهد شد این سمینار به پیشنهاد شرکت سیاحتی 
علیصدر توســط سازمان جهانی گردشگری  در شهر همدان در کشور  

ایران در تاریخ  12-1۴ نوامبر 2018 برگزار خواهد شد . 
در زمینه توضیحــات چرایی لزوم برگزاری این ســمینار مدیرعامل 
شــرکت ســیاحتی علیصدر در گفتگو با کمیته اطالع رسانی رویداد 
همــدان 2018 عنوان کــرد :  امروزه گردشــگری فرهنگی یکی از 
بزرگترین و سریع ترین بازارهای جهانی گردشگری است: حدود چهار 
تن از ده گردشــگر بر اساس پیشــنهاد فرهنگی خود، مقصد خود را 
انتخاب می کنند. گردشــگران به طور فزاینده ای از عوامل ناملموس 
مانند فضای یک مکان، ارتباط آن با افراد معروف، ایده ها و رویدادها، 

به عبارت دیگر فرهنگ، تاریخ و سنت های محل، جذب می شوند.
حمیدرضا یاری گفت : این سمینار بین المللی در صدد ارائه یک پلت 
فرم تخصصی برای کشــورهای عضو "UNWTO" ، اعضای وابسته 
و ذینفعان مربوطه برای تبادل اطالعات و تجربیات اســت. این رویداد 
اهمیت نوآوری در مدیریت و ترویج گردشگری فرهنگی را به رسمیت 
می شناسد و به دنبال گسترش استقرار فن آوری های در حال ظهور و 
پیشرفته در فعالیت های گردشگری در مقصد و محصوالت خود است.

وی همچنیــن افزود :  در راســتای اهمیت برگزاری این ســمینار از 
سوی ســازمان جهانی جهانگردی عنوان شده است که با این وجود، 
گردشگری با چالش هایی از قبیل کارامدی اثرات اجتماعی و محیطی 
گردشــگری تا مدیریت موثر اســتراتژی های فزاینده دیجیتالی برای 
پاسخگویی به نیازهای مسافرین مدرن و نیاز به افزایش رقابت پذیری 
مواجه است. در کنار رشد مداوم گردشگری در سالهای اخیر، ما شاهد 
تغییــر در مدل های تجــاری و رفتار مصرف کننــده، از قبیل ظهور 
سیســتم های دیجیتال C2C )اغلب به عنوان اقتصاد اشــتراکی(، 
داده های بزرگ و بومی ســازی جغرافیایی، عمدتا در پاسخ به بحران 

اقتصادی جهانی و پیشرفت تکنولوژی هستیم.
ســازمان جهاني گردشــگري "UNWTO" به منظور پیش بیني، 
رفــع و غلبه بر چالش هاي جدید و تهیــه روندهاي جدید در بخش 
گردشــگري، در حال حاضر، نوآوري و تحــول دیجیتالي را به منظور 
کیفیت بخشی به مقاصد برای شــناختن پتانسیل کامل آنها به طور 

کامل وارد گردشگری می کند.
 رونمایی از کتاب »گردشگری ایران« در اجالس جهانی 

معاون گردشــگری شــرکت ســیاحتی علیصدر نیز عنوان کرد :   در 
چهلمین اجالس جهانی گردشــگری در همدان قرار اســت از کتاب 
»گردشگری ایران« که توسط سازمان جهانی جهانگردی تدوین شده 

رونمایی می شود.
 "UNWTO" مســعود ملکی با اشــاره به روند برنامه های اجالس 
اظهار کرد :ثبت نام اعضای در ســایت "UNWTO" باز است و برای 

این مهم تا پایان مهر ماه فرصت ثبت نام وجود دارد.
ملکی با بیان اینکه دبیرکل ســازمان جهانی گردشگری و اعضا برای 
چهلمین اجالس جهانی در همدان اعالم حضور کرده اند، تصریح کرد:  
جزئیــات برنامــه  ریزی ها در زمینه اقامــت در هتل ها، حمل و نقل 
هواپیمایی و محل برگزاری اجالس در جلسات مختلف هماهنگی شده 

است.
معاون گردشــگری شرکت ســیاحتی علیصدر با بیان اینکه سازمان 
میراث فرهنگی نیز در کارگروهی چندین بار برای برگزاری این اجالس  
جلسه تشــکیل داده و برنامه ریزی ها را انجام می دهد، گفت: اجالس 
سازمان جهانی گردشگری با کنفرانس گردشگری کشورهای آسیایی 
متفاوت است و برنامه هایی مختص اعضای اصلی سازمان جهانی دارند.

وی بیان کرد: نشســت های تخصصی دبیرکل و برنامه های پیش تور 
و پس تور نیز در حال طراحی شــدن اســت . ملکی یادآور شــد: در 
این اجالس از کتاب »گردشــگری ایران« که توسط  سازمان جهانی 
جهانگردی تدوین شــده رونمایی می شــود و از سوی این  سازمان به 

کشور ایران هدیه می شود.

وی خاطرنشان کرد: اعضای سازمان جهانی گردشگری که در همدان 
حضور می یابد در قالب گروه هایی از غار علیصدر و شهر جهانی اللجین 

بازدید می کنند.
 چهلمین اجالس جهانی گردشگری در همدان 

مدیر روابط عمومی و بین الملل  علیصدر گفت : شمارش معکوس برای 
میزبانی از چهلمین اجالس جهانی گردشــگری در همدان آغاز شد . 
حمید رضا یاری عنوان کرد : با توجه به ورود گردشگری به فصل پیک 
سفر و همچنین میزبانی همدان از اجالس جهانی گردشگری ،  برنامه 
های تبلیغی محیطی در راســتای میزبانی اجالس جهانی گردشگری 
در سطح کشور از سوی شرکت سباحتی علیصدر در بستری متفاوت  
آغاز خواهد شد. حمید امامی با بیان اینکه تبلیغات ضربتی این رویداد 
فراملی توسط صدا و سیما و رسانه های جمعی صورت می گیرد افزود: 
نشست اعضای سازمان جهانی گردشگری ساالنه برگزار می شود و ما 
تالش کردیم امســال چهلمین نشست اعضای این سازمان در همدان 

برگزار شود.
وی با بیان اینکه برنامه های این نشســت توســط ســازمان جهانی 
گردشــگری و به زبان انگلیسی برگزار می شود گفت: ریز برنامه های 
این نشست از طرف سازمان جهانی گردشگری اعالم شده و این برنامه 
ها از 21 تا 2۴ آبان ماه امســال به میزبانی همدان برگزار می شــود. 
یاری اظهار داشت: سازمان جهانی گردشگری 552 عضو وابسته دارد 
و دغدغه ما این اســت که تعداد بیشــتری از اعضا در همدان حضور 

داشته باشند.
مدیر روابط عمومی و بین الملل  علیصدر بیان کرد: در کنار برنامه های 
متعدد رسانه ای با محوریت میزبانی از اجالس یک سری از برنامه های 
تبلیغاتی با هدفی متمایز آغاز شــده و انتشار  یک کلیپ 6 دقیقه ای 
از شــگفتی های غار علیصدر به همراه ویژه نامه دوزبانه در گردهمایی 
های متفاوت در دســت اجرا قرار گرفته است  یاری گفت: هم اکنون 
در شرکت سیاحتی علیصدر مترجم ها مستقر هستند و با افراد برای 

حضور در اجالس سازمان جهانی گردشگری تماس می گیرند.
گفتنی اســت؛ همــدان در چهلمیــن اجالس ســازمان جهانی 
گردشــگری میزبان 552 عضو از بیش از158  کشــور وابسته به 
سازمان جهانی گردشگری است. سازمان جهانی گردشگری مستقر 
در شهر مادرید اســپانیا، از نمایندگی های سازمان ملل در بخش 
گردشــگری اســت که در رابطه با امور جهانگردی سیاستگذاری 
می کند و امروزه پیشــتازترین و شناخته شده ترین سازمان بین 
المللی مرتبط با سفر و گردشــگری در جهان است.اعضای هیات 
رئیسه این سازمان متشکل از 1۴ عضو است که در اوایل مردادماه 
سال گذشته برای نخستین بار شرکت سیاحتی علیصدر همدان به 
عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه این سازمان انتخاب شد. شرکت 
ســیاحتی علیصدر از سال 1370 با همکاری سازمان ایرانگردی و 
جهانگردی، سازمان همیاری شــهرداری های استان و شهرداری 
همدان و با هدف ایجاد بســترهای مناسب برای ارائه خدمات بهتر 
برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در منطقه علیصدر ایجاد 
شــد و هم اکنون یک کرســی از 1۴ کرسی هیات رئیسه سازمان 

جهانی توریسم را به خود اختصاص داده است. 

شمارش معکوس برای میزبانی از چهلمین اجالس جهانی گردشگری در همدان 

د  دا پایان  ساله   40 ر  نتظا ا به  علیصدر 
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■ محمد نوری فر
عملکرد موسسه اعتباری کوثر استان همدان به مناسبت 

هفته دولت تشریح شد.
محمد محققی مدیریت شعب موسســه اعتباری کوثر استان 
همدان با اشاره به گرامیداشت هفته دولت گفت: هفته نخست 
شهریورماه، به پاس تالش مجاهدانه شهیدان رجایی و باهنر که 
در مسیر خدمت صادقانه عالی ترین درجه انسانیت را به تصویر 
کشیدند، به نام هفته دولت نامگذاری شده است که این هفته 

را به خدمتگزاران مردم در دولت تبریک می گویم. 
موسســه کوثر بر اساس رسالت ، اهداف و برنامه های تنظیمی 
به منظور پاســخگویی به نیازهای متنوع مشتریان خود از هر 
قشــر و با هرنوع درآمدی و همچنیــن حمایت از بخش های 
مختلف اقتصادی کشور این امکان را فراهم نموده که مشتریان 
بتوانند با شیوه سهل و در زمانی کوتاه با رعایت جوانب شرعی 

تســهیالت و وام مورد نیاز خود را در قالب عقود متناســب از 
موسسه دریافت نمایند.

محققی با اشاره به عملکرد شعب استان همدان در پرداخت وام 
قرض الحسنه گفت: بیش از 6100 فقره وام قرض الحسنه  به 
بازنشستگان نیروهای مسلح، نخبگان و ازدواج جوانان پرداخت 
شده اســت.  وی با بیان اهمیت تسهیل در امر ازدواج جوانان 
افزود: موسســه اعتباری کوثر استان همدان در چارچوب عمل 
به مســئولیت اجتماعی و تسریع در پرداخت وام قرض الحسنه 
ازدواج بــه متقاضیان و جوانان، بیــش از 300 فقره وام قرض 
الحســنه به زوجین پرداخت نموده است. همچنین در جهت 
رفع نیاز معیشــتی بازشستگان محترم نیروهای مسلح بیش از 
5.۴93 فقره وام قرض الحســنه به این مشتریان اعطاء نموده 
است. وی بیان داشت: توسعه و تحول کشور درگرو شناسایی و 
حمایت از نخبگان می باشد که در این میان موسسه اعتباری 

کوثر بالغ بر 370 فقره وام قرض الحســنه به این عزیزان اعطاء 
نموده و همواره حمایت از نخبگان و شرکت های دانش بنیان 

در اولویت های موسسه کوثر می باشد.
محققی تصریح کرد: موسســه اعتبــاری کوثر در زمینه بهبود 
فضای کســب و کار، حمایت از بنگاه های کوچک و متوســط 
، توســعه و حمایت ازکاالی ایرانی، بیش از  80 میلیارد ریال  

تسهیالت پرداخت نموده است.
مدیر شعب اســتان همدان موسسه اعتباری کوثر تاکید نمود: 
تفاهم نامه همکاری با سازمان ها، اتحادیه های اصناف پوشاک، 
خــودرو ، کامیــون داران، اداره کل فنی و حرفه ای اســتان ، 
کانون انجمن صنفی آموزشــگاه هــای آزاد فنی و حرفه ای و 
ارائه طرح کوثر کارت هواداری برای تیم فوتبال پاس همدان از 
جمله همکاری های این موسسه با سازمان ها و ادارات استان 

همدان می باشد.

کوثر  اعتباری  موسسه  تشریح عملکرد شــعب  
استان همدان  در 
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نیســت هتل  فقط  کتیبه 
■  در این هتل سالن همایش و تاالرهای پذیرایی بیشتر از گردشگران؛ همدانی ها را راضی کرد

هتل کتیبه در همدان امروز توانسته است خدمات مطلوبی 
را به جامعه محلی ؛ گردشگران و مسئوالن ارائه کند. این مهم 
را ایجاد فضای مطلوب همچون سالن همایش ؛ تاالرها ، کافی 
شاپ و اتاق های اقامتی برای گردشگران و حتی همدانی ها در 

هتل کتیبه به اثبات می رساند .  
هتل کتیبیه در یکي از سرسبزترین مناطق همدان قرار دارد، 
بلوار ارم خوش آب و هواترین مسیري است که هر گردشگر با 
آرامش و طبیعت آنجا بیشترین لذت را از سفر مي برد. این هتل 
در ورودي مســیر سایت تفریحي توریستي عباس آباد توانسته 
است به انتخاب اول دوستداران سکوت و طبیعت در سفر قرار 

گیرد.
مجموعه اقامتی توریســتی کتیبه در ســال 1397 به عنوان 
یک هتل به بهره برداري رســید. این هتل در زمیني به ساحت 
5 هــزار و 200 مترمربع قرار گرفته اســت و با 5 طبقه و 31 
سوئیت ظرفیت پذیرش 110 گردشگر را دارا است. این هتل در 

منطقه اي که طبیعت و آرامش با یکدیگر تالقي پیدا کرده اند.
هتل کتبیه در حاشــیه بلوار سرسبز ارم در شهر همدان و در 
غرب ایران قرار گرفته اســت این هتل ابتداي سایت تفریحي 
توریســتي عباس آباد آرامشــي وصف ناپذیر براي میهمانان به 
ارمغان مي آورد کتیبه در سه بخش اقامتي، تفریحي، و پذیرایي 

تعریف شده است. بخش اقامتي هتل شامل110 تخت ، بخش 
تفریحي آن شامل محوطه سرسز احاطه کننده هتل، کافي شاپ 

و روف گاردن و فست فود ایتالیایی مي باشد.
بخش پذیرایي هتل نیز شــامل، سالن پذیرایي با ظرفیت800 
نفر  رســتوران با ظرفیت80 نفر  و یک سالن جلسه همایش با 

ظرفیت250 نفرمي باشد.  
در ســاخت این مجموعه تمام تالش هاي انجام گرفته است ، 
گروه مهندســین سازه، مشــاور، طراحي و اجرا بر این اساس 
بوده است تا هتل بتواند پاسخگوي سالیق و عالیق گردشگران 

طبیعت و آرامش دوست باشد.
موقعیت جغرافیایي و نوع ســاخت منحصر به فرد و خاص این 
مجموعه باعث شده است که مناظر فوق العاده زیبایي در مدت 
اقامت براي میهمان فراهم آید. از جمله چشــم انداز هتل و آب 
و هوایي که بهره گرفته از باغات اطراف در منطقه خوش آب و 

هواي عباس اباد همدان است. 
کتیبه هتلی خواهد بود که در آینده نزدیک با هدف توسعه 
گردشــگری همدان در حوزه ســالمت و طبیعت گردی به 
دور از شــلوغی شهر در یک مکان خوش آب و هوا و گزینه 
انتخاب مسافران بیشــمار خواهد بود  . رامبد صداقت مدیر 
هتــل کتیبه در همدان معتقد اســت :  آمارهــا بیانگر آن 

اســت که روز به روز بر ورود گردشــگران داخلي و خارجي 
به همدان افزوده مي شــود بیراه نیست اگر ادعا کنیم تاثیر 
گذارترین گزینه در این راستا تبلیغات برون شهری و رویداد 
همدان 2018 بوده  اســت . وی میگویــد :  افزایش آمارها 
یکي از هشدارهایش باال بردن ظرفیت اقامتي و خدماتي به 
مسافراني است که نباید همدان را تنها براي یکبار به عنوان 
مقصد ســفر خود انتخاب کند. الزمه میزبانی از گردشگران 
کــه هر روز بر آمار آنها در اســتان افزوده می شــود ، مهیا 
بودن زیرســاخت ها در استان است همین دالیل کافي است 
تــا بدانیم تحول در حوزه ساخت وســازها آنهــم در زمینه 

گردشگري نباید نادیده گرفته شود.
به هر ترتیب ،  ارتقاي ســطح خدمات تأسیســات گردشگري 
از اهمیت خاصي براي اســتان برخوردار است ، آنچه احساس 
رضایت را در مردم و مسئوالن ایجاد مي کند، اجراي پروژه هایي 
اســت که  متولیان آنها  تالش می کنند  آینده آنها را روشن 
رقم زنند  بر اســاس مواردی که در گفتگو با ســرمایه گذاران 
پروژه مطرح می شود ،  احیاي گردشگري سالمت در استان و 
افزودن بر توان تاسیسات اقامتی یکی از همین موارد پر اهمیت 
در زمانی بوده است که پروژه هتل کتیبه را کلید خورده و حاال 

به ثمر رسیده است.
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