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ربانی  مهر  مدیر مسئول نشریه همدلی همدان

�ی�ت
ه�ن �بر�یک و �ت

�ت

زی استان همدان: رئیس سازمان جهاد کشاور

کشاورزی دراستان همدان  ۴۷ پروژه آماده افتتاح در بخش 
توسعه گلخانه، ایجاد دامداری بزرگ، رونق تولید برنامه هایی بااولویت 

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
با اشــاره به اینکه اعتبارات بخش کشاورزی استان 
همدان با مشــکل مواجه شــده اســت، گفت: نرخ 
بیکاری مبنای نرخ شــاخص توازن در استان بوده و 
چون نرخ بیکاری استان پایین بوده، امسال بخش 

کشاورزی از اعتبارات توازن بهره مند نشده است.
منصــور رضوانی جــال رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی استان همدان در جمع خبرنگاران گفت: 
۴۷ پروژه آماده افتتاح در بخش کشاورزی شامل 
۲۱ پروژه آب و خــاک، ۶ پروژه تولیــدات دامی، 
هفت پروژه شــیات، پنج پروژه صنایع کشاورزی 
،۶ پــروژه تولیدات گیاهی و ســه پــروژه در حوزه 
منابع طبیعی اســت که برای ۶۸۹ نفر اشتغالزایی 

به همراه دارد.
وی با اشــاره به اینکه اقتصــاد مقاومتی، جهش 
تولید و برنامه راهبردی ســه ساله اســتان همدان 
در بخش کشاورزی دنبال می شــود افزود: در حوزه 
توســعه گلخانه، ایجاد دامداری بزرگ، رونق تولید، 

صادرات برنامه هایی در حال پیگیری هستند.
وی به پروژه های آمــاده افتتــاح در هفته جهاد 
کشاورزی سال جاری اشــاره کرد و افزود: امسال در 
هفته جهاد کشاورزی ۴۷ پروژه با ۴۰۰ میلیارد ریال 

سرمایه گذاری به بهره برداری می رسد.
رضوانی جال در ادامه به قیمت گوشــت مرغ و 
گوشت قرمز اشاره کرد و با بیان اینکه گوشت مرغ در 
بازار ارزان اســت، افزود: قیمت تمام شده مرغ زنده 
هر کیلو هشــت هزار و ۷۰۰ تومان اســت و مصوب 
گوشــت مرغ باید بین ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان باشد اما 

اکنون مرغداران ضرر می دهند.
رئیس جهاد کشاورزی اســتان همدان در ادامه 
به گوشت قرمز نیز اشــاره کرد و افزود: تولید گوشت 
قرمز بیشتر شده و دامداران خواهان خرید تضمینی 

هستند و پشــتیبانی امور دام خرید تضمینی انجام 
می دهد.

وی با اشــاره به اینکه در رابطه با قیمت گوشــت 
نظارت بر توزیع وظیفه جهاد کشاورزی نیست، یادآور 
شــد: جهاد کشــاورزی تأمین و تولید کننده است و 
اکنون تولیــد کننده ضرر می دهد و برای رســیدن به 

جهش تولید نباید تولید کننده ضرر دهد.
رضوانی جال افزود: در کشــتارگاه همدان الشه 
به پیش سرد رفته و ۲۴ ســاعت در آنجا می ماند که 
این کار برای ماندگاری و مسائل بهداشتی الشه الزم 

است.
وی ادامه به موضوع گلخانه ها نیز اشــاره و عنوان 
کرد: ۲۰۰ هکتار گلخانه در اســتان همــدان در حال 

ساخت است و به مرور افتتاح خواهند شد.
رئیس جهاد کشاورزی اســتان همدان بیان کرد: 

در گذشــته ســاالنه هفت تا ۱۰ هکتار گلخانه ایجاد 
می شــد که این عدد اکنــون به ۷۰ هکتار در ســال 

رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه جهاد کشــاورزی در وهله 
اول وظیفه حفظ محصول را دارد افزود: ســال های 
گذشته محصوالت کشــاورزی مانند سیب زمینی به 
دلیل خرابی دور ریخته می شد و ســاالنه ۲۵ تا ۲۷ 
درصد افت سیب زمینی در اســتان وجود داشت اما 
با ایجاد ســردخانه ها این رقم به کمتر از پنج درصد 

رسیده است.
رضوانی جال با بیان اینکه ســیب زمینی بیشتر 
از ۸ ماه در ســردخانه ها نگهداری می شود ادامه داد: 
اکنون قدرت نگهداری ســیر در اســتان همدان کم 
اســت و در این رابطه چند مجوز صادر شده اما هنوز 

به بهره برداری نرسیده است.
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سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان همدان 
گفت: شــیوع کرونا و گرمای هوا موجــب افزایش ۳۰ 

درصدی مصرف آب در همدان شده است.
ســید هادی حســینی بیدار در جمع خبرنــگاران با 
بیان اینکه شــرکت آبفای همدان به ۳۰ شهر و یک هزار 
و ۶۲ روســتا خدمات رســانی می کند اظهار کرد: تعداد 
مشترکین آبفای شــهری ۴۴۳ هزار مشترک است که 
از ۲۶۱ حلقه چاه، ســه چشمه و چهار رشــته قنات در 

آبرسانی استفاده می شود.
وی حجم کلی تولیــد آب را ۸۷ میلیون متر مکعب 
عنوان کــرد و گفــت: آب فروش رفته برای مشــترکان 
شــهری ۶۲ میلیــون متر مکعب اســت که متوســط 

مصرف۴۷۰ لیتر برای هر نفر است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان همدان با 
بیان اینکه متوســط مصرف برای هر خانوار را ۴۱۷ لیتر 

دانســت و بیان کرد: ۹۰ بــاب مخزن بــا ظرفیت ۳۰۷ 
میلیون مترمکعب در سطح اســتان وجود دارد که ۷۵ 

مخزن در مدار بهره برداری هستند.
وی با بیان اینکه از یک هزار و ۶۲ روستا ۸۰۲ روستا 
از آب شرب برخوردار بوده و ۲۶۰ روستا با مشکل مواجه 
هســتند گفت: این در حالی اســت که درصد جمعیت 
روستایی استان به کل جمعیت استان ۳۷ درصد است 

و در میانگین کشوری ۲۵ درصد است.
حســینی بیدار جمعیــت زیــر پوشــش فاضاب 
روستایی در کشور را ۵ درصد عنوان کرد و یادآور شد: در 

استان همدان این مسئله ۷ درصد است.
مصرف◼آب3۰◼درصد◼افزایش◼یافته◼است ◼◼

وی در ادامه ســخنانش با تاکید بــر اینکه مصرف 
آب۳۰ درصد افزایش یافته اســت بیان کرد: در صورتی 
که میانگین مصرف آب ۱۵۰ لیتر اســت اما اکنون این 

میزان افزایش یافته است.
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان همدان 
با بیان اینکه طــی یک مدیریت مصرف در ســال های 
گذشــته توانســتیم تولید آب را به ۱۵۰۰ لیتر در ثانیه 

برســانیم افزود: با توجه به شــیوع کرونــا مصرف آب 
مجدد در روند افزایشــی قرار گرفت و تولید آب مجدد 

افزایش یافت.
پروژه◼آبرســانی◼ســد◼اکباتان◼که◼یک◼ماه◼بعد◼در◼مدار◼ ◼◼

بهره◼برداری◼قرار◼می◼گیرد
وی با بیــان اینکه اگر تصفیه خانــه عباس آباد را که 
با رودخانه فصلی اســت از دســت بدهیم در تابستان 
مشــکل آب خواهیم داشــت تاکید کرد: باید مردم با 
مدیریت مصرف بتوانند شــرکت آب و فاضاب را یاری 

کنند.
حسینی بیدار با اشاره به پروژه آبرسانی سد اکباتان 
که یک ماه بعد در مــدار بهره برداری قرار می گیرد گفت: 
۳۰۰ لیتر در ثانیه می توانیم به ظرفیت تصفیه آب از سد 

را داشته باشیم که کمک رسان خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل آب اسدآباد 

برطرف شــده و در کبودراهنگ، فامنین و تویســرکان 
نیز مقدمات خوبی انجام شــده تا تابســتان خوبی را 
سپری کنیم افزود: عمده مشــکل ما امسال کرونا بود 
که نتواســنتیم قرائت کنتور کنیم و از نظــر مالی دچار 
مشکل شدیم. وی در بخش دیگری از سخنانش ادغام 
دو شرکت آبفای روســتایی و شهری را دارای مشکات 
زیادی دانســت و گفت: یکــی از مواردی کــه موجب 
خوشحالی ادغام این دو شرکت است اینکه در روستاها 
که به صورت مهندســی کار انجام نمی شد اکنون بدون 

کمیته فنی کاری انجام نمی شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان همدان از 
حل مشکل آب مردم روستای چشــین که ۱۰ سال بود 
مشــکل آب داشــتند خبر داد و گفت: طی ۱۰ روز آینده 
مشکل آب این روستا حل شده و آنها می توانند با خط 

انتقال از آب شهری بهره مند شوند.
وی قیمت تمام شــده آب را ۱۴۰۰ تومان دانســت 
و بیان کرد: این در حالی اســت که مردم با قیمت ۴۰۰ 
تومن پرداخت می کننــد و دولت در بخــش آب یارانه 

می دهد.

برای◼اصالح◼شبکه◼برنامه◼داریم ◼◼
حســینی بیدار با بیــان اینکــه ۱۴ هــزار کنتور در 
مشــترکان روســتایی و ۷ هزار کنتور در بخش شهری 
خراب اســت گفت: این کنتورها را به ســرعت در حال 

خرید هستیم تا تعویض شود.
وی با اشــاره به اینکه بــرای اصاح شــبکه برنامه 
داریم و در هر شهرســتانی بــه صورت امانــی در حال 
 GIS شبکه گذاری هستند افزود: در همدان با سیستم
کار انجام می شــود به طوری که جاهایی که بیشترین 

شکستگی را دارد در اولویت هستند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان همدان با 
بیان اینکه ۱۸ روســتا با تانکر آبرســانی می شود گفت: 
به دنبــال کاهش این رقم هســتیم و اکنــون فامنین 
بیشترین تعداد روستاهایی که با تانکر در سطح استان 

آبرسانی می شود را دارد.
وی به میزان مطالبات شرکت آبفا اشاره کرد و گفت: 
۱۰ میلیارد در بخش خانگــی و ۱۷ میلیارد در بخش از 
ادارات مطالبات آبفای شــهری و در بخش روســتایی 

میزان مطالبات ۱۲ میلیارد تومان است.
جمــع◼آوری◼فاضــالب◼از◼رودخانه◼هــا◼از◼برنامه◼های◼ ◼◼

اولویت◼دار◼شرکت◼است
معاون بهره برداری و توســعه فاضاب شرکت آب و 
فاضاب استان همدان نیز گفت: جمع آوری فاضاب از 
رودخانه ها چند سالی است که از برنامه های اولویت دار 
شرکت است منتها هدف گذاری ما بازگرداندن حیات به 

رودخانه ها بود.
فرهــاد بختیاری فر با بیــان اینکه شــبکه فاضاب 
همــدان ۱۰۰ درصــدی نیســت و بخشــی از فاضاب 
ناخواســته وارد رودخانه ها می شــود که طبیعی است 
افزود: ســال گذشــته فاضــاب منطقــه منوچهری، 
چرم ســازی و مدرس را کــه ۱۲۰ لیتر در ثانیــه بود به 

سمت تصفیه خانه هدایت کردیم.
وی با بیان اینکه هر برنامه ای که در حاشــیه شــهر 
همدان اســت بــه نوعــی به جمــع آوری فاضــاب از 
رودخانه ها مربوط اســت افزود: جداســازی فاضاب 
رودخانه دره مرادبیک و سیلوار از طریق جاده قدیم دره 

به شبکه فاضاب سطح شهر متصل شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان:

شرکت آبفای همدان به 3۰ شهر و  هزار و ۶2 روستا خدمات رسانی می کند
۱2 میلیارد تومان میزان مطالبات آبفا از مشترکان روستایی
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یوان تا تنگه هرمز: مطالبه زاگرس نشینان از مر

ح حفاظت مجلس جدید طر
گرس را تصویب کند  از جنگل های زا

کوههای زاگرس با وســعت ۳۲ میلیون 
هکتــار با چشــم انــدازی زیبــا، طبیعی و 
سرسبز در حدود ۱۱ استان کشور از کردستان 
در غرب تا بندرعبــاس در جنوب و بیش از 
چندین اســتان مرکزی را شــامل می شود 
و حدود ۲۰ درصــد از جمعیت ایــران و ۵۰ 
درصد از عشایر کشــور در این منطقه زندگی 
می کنند که نقش اساسی در توسعه پایدار 
کشــور به لحاظ اقتصادی و حتی به لحاظ 
سیاســی و امنیتی دارند و همه اســتانهای 
این منطقه از استانهای مهم کشور هستند و 

بصورت کلی منطقه زاگرس دارای تنوع فوق العاده گیاهی وجانوری،جغرافیای 
خاص اقلیمی ، تنوع قومی و قبیله ای و سرمایه های عظیم معنوی و انسانی 
است و از گذشته تا امروز دارای جایگاه خاصی بوده است هر چند در بسیاری 
از شاخص های توســعه ای نســبت به بعضی مناطق باید بیشتر دیده شود و 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

اهمیت دیگر این منطقه این اســت که در شــرایط فعلی کشور که مشکل 
کم آبی به عنوان یک خطر اساسی و یک بحران مطرح است حدود ۴۰ درصد 
آب شیرین و ۳۵ درصد آب کشاورزی کشور و بصورت کلی ۱۵ رودخانه کشور 
در این منطقه خاص جغرافیایی قرار دارند و این نقش اساســی در تامین آب 
کشور یک نکته اساسی اســت که شــاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است و 
در شــرابط کنونی اهمیت این منطقه با توجه به مشــکل آب بســیار حیاتی و 

ضروری است.
اما متاســفانه در ســالهای اخیر به بهانه های مختلف با این طبیعت زیبا 
نامهربانی شده است از خشکســالی طبیعی تا عوامل انســانی هر دو باعث 
شده که این منطقه آســیب های زیادی را ببینید که چندان شایسته نیست 
و اخیرًا نیز آتش ســوزی های وحشــتناک و چند روزه را شــاهد بودیم که 
خسارت بســیار بزرگی به طبیعت این منطقه وارد کرد که باعث نگرانی بسیار 

زیاد مردم شده است.
اما با توجه به مشــکات عنوان شــده در این منطقه و اهمیت استراتژیک 
این جغرافیای طبیعی که مختصری به آن اشاره شده و از همه مهمتر با توجه 
به قوانین باالدســتی چون اصل ۵۰ قانون اساسی در حفاظت از محیط زیست 
و تاکیدات رهبر معظم انقاب در ســالهای اخیر در حــوزه حفاظت از جنگلهاو 
مراتع و برنامه های دولت در این حوزه نیاز اســت یک اقدام اساســی صورت 

گیرد و در برنامه های فعلی تجدید نظر شود.
اما مجلــس جدید بعنوان نهــاد قانونگذار در کشــور نیاز اســت در همین 
روزهای آغاز بــکار دوره جدید، طرح حفاظت از جنگلهــای زاگرس را تدوین و 
تصویب کند و برای آن در ردیف بودجه اعتبار ویژه ای اختصاص دهد و از همه 
مهمتر اینکه می توان از نهادهای بین المللی چون صندوق تســهیات جهانی 
محیط زیســت کمک گرفت اما باید در مرحله اول، خودمان پیشگام این امر 
مهم باشیم بعد از آن از نهادهای بین المللی کمک بگیریم و این مطالبه جدی 
مردم ۱۱ استان از مجلس جدید اســت و انتظار است همه نمایندگان باالخص 
نمایندگان استان های زاگرس نشین در حمایت و حفاظت از این نگین زیبای 

ایران زمین یعنی زاگرس استوار قدم اساسی و ماندگاری بردارند.

یادداشت مدیرمسئول 

مدیریت آرامستان همدان باید به شهرداری 
برگردانده شود

شــورای  رئیــس  نایــب 
اسامی شــهر همدان با اشاره 
به تخریب و نشســت قبور در 
تاکید کرد: مدیریت  آرامستان  
آرامســتان همــدان بایــد به 

شهرداری برگردانده شود.
حمیــد بادامی نجــات در 
نوزدهمین جلسه صحن شورا، 
افزود: با توجه بــه اینکه اداره 
اوقــاف و امور خیریــه متولی 
آرامستان اســت اما شهرداری 
طبق اســناد مالکیت آرامستان 

را بر عهده دارد.
بادامی نجــات ادامه داد: شــهرداری باید براســاس وظایف خود در 
این زمینه وارد شــده ضمن پیگیری، مدیریت آرامستان را به شهرداری 

برگرداند.
وی با اشــاره به اجاس اخیر شــورای عالی اســتانها با حضور محسن 
رضایی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، یادآور شــد: در حال حاضر 
سیاســت های کلــی برنامه هفتم توســعه کشــور، در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در حال تدوین است که در این سیاست ها فصل اختصاصی 
مربوط به شوراها و مدیریت شهری لحاظ شده که در صورت تحقق، تحول 

بزرگی در همه ابعاد مدیریت شهر شاهد خواهیم بود.
نایب رئیس شورای اســامی شــهر همدان در ادامه به شیوع ویروس 
کرونــا اشــاره کرد و افــزود: خطــر کرونــا همچنــان وجــود دارد و باید 

فاصله گذاری اجتماعی را جدی بگیریم.
وی اضافه کرد: امــروز بزرگترین نگرانی و دغدغه کادر پزشــکی عادی 
نگاردن این بیماری اســت و اگر مردم به ســمت عادی سازی روند و فکر 
کنند که ویروس ضعیف شــده و فعالیتش تمام شــده و می توانیم دیگر 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنیــم، بزرگترین معضل را برای کنترل و 

مدیریت بیماری ایجاد می کند.

خبـــر

ح کرد : استاندار همدان مطر

ح های کالن اشتغال زا  آمادگی استان همدان برای جذب سرمایه گذار طر
مهندس سید سعید شاهرخی، استاندار همدان، در جلسه بررسی مشارکت بنیاد برکت در طرح های 

سرمایه گذاری و اشتغال زایی استان، گفت: طرح های کان با اشتغال زایی قابل توجه در استان همدان آماده 
واگذاری و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

کاریکاتور در همدان ارسال بیش از ۵۰۰ اثر به جشنواره ملی 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان همدان 
گفت: بیش از ۵۰۰ اثر از ۲۷ استان و چند کشور همسایه 

به دبیرخانه جشنواره ملی کاریکاتور ارسال شد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا احسانی در آئین 
اختتامیه جشــنواره مجازی ملــی کاریکاتور با موضوع 
کرونا، با بیــان اینکه این جشــنواره مجازی با شــعار 
»زندگی، کرونا، امید« برای اولین بار برگزار شــد، اظهار 
کرد: کمیتــه فرهنگی طرح فاصله گــذاری اجتماعی با 
آغاز شیوع کرونا تشکیل و برنامه های فرهنگی و هنری 
در فضای مجازی اجرا شــد. وی با بیان اینکه بیش از 
یک هزار و ۴۰۰ اثر در این کمیته تولید شد، عنوان کرد: 
همدان رتبه اول کشــور را در زمینه تولید محتوا کسب 
کرده و وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با ارســال لوح 

سپاس از تاش های این کمیته قدردانی کرد.
احســانی در خصــوص برگــزاری چهار جشــنواره 
مجــازی با موضــوع کرونــا در اســتان، یادآور شــد: 
جشــنواره های کاریکاتور، خانه های بهشــتی در حوزه 
قرآن و عترت، اســتندآپ کمدی و شــعر طنز کرونا در 

استان برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان همدان با 

تاکید بر اینکه هنرمند بر اساس رسالت خود در راستای 
رشــد تفکر و اندیشــه ورزی در جامعه تاش می کند، 
گفت: تاش ما این است با تمام قدرت و در حد توان، 
بخش های مختلف فرهنگی و هنــری را در جای جای 

استان تقویت کنیم.
احســانی عنــوان کــرد: از ابتــدای تیرمــاه همه 
برنامه های فرهنگــی و هنری با رعایــت پروتکل های 

بهداشتی در استان برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای همدان:

تابستان امسال با قطعی آب در استان همدان روبرو نخواهیم شد
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همــدان گفت: 
فصل گرمــا میزان مصــرف آب را افزایــش داده اما 
تابستان امسال با قطعی آب در استان همدان روبرو 

نخواهیم شد.
به نقــل از روابط عمومــی شــرکت آب منطقه ای 
همدان، منصور ســتوده اظهار کرد: تولید آب با توجه به 
وضعیت سد اکباتان مشکلی ندارد اما در مورد مصرف 
مردم باید دقت بیشتری داشته باشند و مصرف بهینه 

را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با بیان این که هیچ گونه مشــکلی در تأمین 
آب شــرب شــهر همدان وجود نــدارد، گفــت: بر 
اســاس پیش بینی های صورت گرفته در تابســتان 
ســال جــاری هیچ گونــه جیره بنــدی و قطعی آب 

داشت. نخواهیم 
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای همدان 
با بیــان این که پیک مصــرف تا اواخر تابســتان 
ادامــه خواهد داشــت، عنوان کــرد: در این زمان 
میــزان مصــرف آب ۳۰ درصد افزایــش می یابد، 
گر مردم دقت الزم را داشته باشــند مشکلی  اما ا

آمد. نخواهد  پیش 

ستوده با اشاره به اینکه ســرریز سد اکباتان قطع 
شــده اســت، گفت: حجم ســد اکباتان ۳۴ میلیون 
مترمکعب و ۱۰۰ درصد حجم آن پر است و ۱۳۰۰ لیتر 
در ثانیه برای مصرف شــرب شــهر همدان برداشت 

می شود.
وی افزود: ســد آبشــینه در حال حاضر دارای پنج 
میلیون مترمکعب است که در حال حاضر برداشتی از 

این سد انجام نمی گیرد.

خبــــــــر

ربانی مݠهــــر
کارشناسارشدمدیریتبینالملل

ح کرد : استاندار همدان مطر

 آمادگی استان همدان برای جذب سرمایه گذار
 طرح های کالن اشتغال زا

ح های سرمایه گذاری و اشتغال زایی استان مشارکت بنیاد برکت در طر
مهندس سید سعید شــاهرخی، استاندار 
همدان، در جلســه بررســی مشــارکت بنیاد 
و  ســرمایه گذاری  طرح هــای  در  برکــت 
اشــتغال زایی اســتان، گفت: طرح های کان 
با اشــتغال زایی قابل توجه در اســتان همدان 
آماده واگــذاری و جذب ســرمایه گذار بخش 

خصوصی است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری 
همدان، مهندس ســید ســعید شــاهرخی در 
جلسه بررسی مشارکت بنیاد برکت در طرح های 

سرمایه گذاری و اشــتغال زایی استان همدان 
گفت: بنیاد برکت بــه عنوان یکی از برکات نظام 
جمهوری اســامی تا کنــون نقــش مهمی در 
فقرزدایــی و محرومیت زدایی در گوشــه و کنار 

کشور ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه اســتان همدان در بیشتر 
شــاخص ها و حوزه های مختلــف از میانگین 
کشوری نیز باالتر است گفت: در راستای توسعه 
از ظرفیت ها و توانایی بنیاد برکت در اســتان در 

زمینه های مختلف استفاده می شود.

شــاهرخی بــا بیــان اینکــه می تــوان بــا 
سرمایه گذاری در طرح ها و ظرفیت های در نظر 
گرفته شده، شغل های خرد و خانگی را پوشش 
داد، گفــت: طرح هایی کــه نیاز جدی اســتان 
همدان باشند با اهداف مشــخص تدوین و به 

بنیاد برکت معرفی می شوند.
وی با یــادآوری اینکــه طرح هــای کان با 
اشــتغالزایی قابل توجه در استان همدان آماده 
واگــذاری به بخــش خصوصی اســت، گفت: 
باید کمیته ای تشــکیل شــود و بــه مدت ۱۵ 

روز، پروژه هــا و طرح های مهــم و قابل 
واگذاری را به بنیاد برکت معرفی کند.

بنیــاد  همــدان گفــت:  اســتاندار 
برکــت می توانــد بــا مطالعه بــر روی 
منطقــه اقتصادی جهان آبــاد طرح های 
پیشــنهادی خود را برای سرمایه گذاری 

مطرح کند.
بنیاد برکت می توانــد، در طرح های 
و  بیمارســتان  ســاخت  عام المنفعــه، 

مدرسه نیز سرمایه گذاری داشته باشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان:

کرونا از محافل و تجمعات خانوادگی است ۸۵ درصد موارد شیوع 
در حال حاضر ۱۰۰ دستگاه آمبوالنس در استان همدان فعال شده است

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با بیان اینکه ۸۵ 
درصد موارد شــیوع کرونا از تجمعــات و محافل خانگی نظیر 
عروسی ها، میهمانی ها و مســافرت ها گزارش می شود، گفت: 

شدت بیماری کاهش نیافته است.
رشــید حیدری مقــدم ظهر در آئیــن افتتــاح پروژه های 
دســتگاه اکوکاردیوگرافــی مرکــز قلب فرشــچیان، کلینیک 
مشــاوره جنســی و تحویل ۸ دســتگاه آمبوالنس به مراکز 
اورژانس اســتان اظهــار کرد: امــروز ۸ دســتگاه آمبوالنس 
پیشــرفته اســپرینتر هر یک به ارزش دو میلیارد تومان در 

استان همدان توزیع شد.

وی گفت: نــاوگان خودرویی همدان از ســال ۹۲ تاکنون 
گام های خوبی در مســیر نوسازی و به روز شــدن تجهیزات 
برداشته به طوری که در حال حاضر ۱۰۰ دستگاه آمبوالنس در 

استان همدان فعال شده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی همدان با اشــاره به فعال 
شــدن اورژانس هوایی اســتان همدان عنوان کــرد: از زمان 
راه اندازی تاکنون نزدیک به ۳۵۰ پرواز در راســتای جابجایی 
بیماران داشــته ایم و این اتفاق مبارکی در راســتای تســریع 

انتقال بیماران و مصدومین تصادفات و سوانح است.
وی در ادامه افزود: راه اندازی دســتگاه اکوکاردیوگرافی در 
مرکز آموزشــی درمانی قلب و عروق فرشــچیان دومین خبر 
ارزشمند دانشــگاه در ایام شــیوع کرونا اســت که وجود آن 

موجب تعمیق خدمات به بیماران قلبی و عروقی خواهد بود.
وی گفت: این دستگاه در ۱۰ اســتان مجاور همدان نمونه 

ندارد و می توانیم از این ظرفیت بــرای کمک به بیماران دیگر 
استان ها نیز استفاده کنیم.

حیدری مقــدم ادامــه داد: این دســتگاه کــه اختاالت 
دریچه ای و مــادرزادی قلبــی را تشــخیص داده و در درمان 
بیمــاران اثرگذاری باالیــی دارد با اعتباری بالغ بــر ۲ میلیارد 

تومان خریداری و راه اندازی شد.
حیدری مقدم در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی های 
عمیقی که در زمینه شیوع کرونا ایجاد شده اشاره و بیان کرد: هم 
تعداد بیماران و هم گستره شیوع این بیماری در روزهای اخیر 
افزایش یافته که یکی از دالیل آن این است که ۳ استان هم جوار 
همدان در زمره نقاط پرخطر و قرمز کشــور هستند و متأسفانه 

تردد و رفت و آمد با اهالی این ۳ استان بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصــد موارد شــیوع کرونا در حال 
حاضــر از تجمعــات و محافــل خانگــی نظیر عروســی ها، 

میهمانی ها و مســافرت ها گزارش می شــود، گفــت: به هیچ 
عنوان شدت بیماری کاهش نیافته و ویروس ضعیف نشده و 

فصل گرما نیز از بین برنده آن نبوده است.
وی گفت: همچنان بیماری زایی باالیی از کرونا منشــعب 
می شود، بنابراین از همه هم استانی ها تقاضا داریم در رعایت 
اصول بهداشــت فردی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از 

ماسک غفلت نورزند تا دچار این ویروس منحوس نشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: هیچ کس 
نمی داند تا چند وقت و به چه شــکل ناچار خواهیم بود با این 
ویروس ســرکنیم و چه زمانی درمان یا واکســن قطعی آن 
کشف می شــود بنابراین باید بیاموزیم با این ویروس زندگی 
کنیم و زندگی در شرایط کرونایی را تمرین کنیم به طوری که 
هم اقتصاد و معیشت مردم حفظ شود و هم سامت افراد به 

مخاطره نیفتد.

وی برق همدان: یع نیر مدیرعامل شرکت توز

۶ نیروگاه  خورشیدی در استان همدان فعال شده است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان گفت: 
تعداد نیروگاه های خورشیدی اســتان همدان در حال حاضر به 

۶ نیروگاه و تعداد نیروگاه های CHP به ۴ نیروگاه رسیده است.
به نقل از روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان، شیرزاد جمشیدی گفت: ســرانه مصرف خانگی برق 
از شــاخص های مهم به شــمار می رود و این عدد در استان 
همدان در حال حاضر به یک هزار و ۸۹۶ کیلووات رســیده و 
نسبت به ســال ۹۷ دو درصد رشد داشــته که باید خود را به 

میانگین جهانی برسانیم.

وی بــا بیــان اینکه ســال گذشــته در تعــداد و کیلومتر 
شبکه های برق رســانی نیز ۱.۶ درصد نســبت به سال ۹۷ و 
در بخش روشــنایی معابر حدود یک درصد رشــد تأسیسات 
داشتیم، گفت: در حوزه فروش انرژی نیز شاهد ۴.۵ درصد و 

در حوزه انرژی تحویلی ۴.۶ درصد رشد بودیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همدان 
با اشــاره به عملکرد اســتان همدان در حوزه انرژی های نو و 
تجدید پذیر عنوان کرد: تعداد نیروگاه های خورشیدی استان 
 CHP همدان در حال حاضر به ۶ نیروگاه و تعداد نیروگاه های

به ۴ نیروگاه رسیده است.
وی ادامه داد: تعداد نیروگاه های به ظرفیت انشعاب ما از 
۱۷ به ۳۸ نیروگاه در سال ۹۸ رسید و در دو ماه اخیر نیز رشد 
قابل توجهی داشته که حدود ۱۲۴ درصد در تعداد و ۱۱۲ درصد 

در ظرفیت رشد داشتیم.
جمشــیدی با بیان اینکه نیروگاه های خورشــیدی عاوه 
بر اســتفاده از انرژی پاک به ظرفیت تولید استان نیز کمک 
می کنند، عنوان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

در این حوزه از سه شرکت برتر در کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان:

کمیته مبارزه با فرار مالیاتی در ستاد درآمد استان همدان تشکیل شد
مدیر کل اقتصاد و دارایی اســتان همدان از تشکیل کمیته 

مبارزه با فرار مالیاتی در ستاد درآمد استان همدان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ســیدناصر محمــودی در مصاحبه 
مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار فقط 
در اختیار یک سازمان و دســتگاه اجرایی نیست و عزم همه را 
می طلبد، افزود: اقدامات راهبردی جدیدی در ســال جاری در 

حال پیگیری است.
محمودی به موضوع فرار مالیاتی پرداخت و بــا بیان اینکه در 
ستاد درآمد استان همدان کمیته مبارزه با فرار مالیاتی تشکیل شده 
است، افزود: سال گذشته ۶ هزار پرونده فرار مالیاتی در استان همدان 
شناسایی شــده و در اختیار اداره کل امور مالیاتی قرار گرفته و برای 
افزایش درآمد مالیاتی از این محل در تاش هستیم. وی در رابطه 

با برنامه های دستیابی به جهش تولید افزود: پنج محور از جمله 
تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی، 

بهبود محیط کسب و کار و انضباط دولت مدنظر قرار گرفته است.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه ۲۰ 
برنامه به دستگاه های ذی ربط اعام شــده، عنوان کرد: بررسی 
نحوه کمک رسانی به واحدهای تولیدی، رصد وضعیت پرداخت 
تسهیات، شیوه تأمین مالی از طریق بانک ها، بازار پایه پولی و 

سرمایه برخی از برنامه ها هستند.
وی در رابطه با تاریخ تســلیم اظهارنامه مالیاتی یادآور شد: 
تاریخ تســلیم اظهارنامه مالیاتی ســال ۹۸ تغییر کرده و تا ۳۱ 
مرداد ماه تمدید شــده اما از نظــر حقوقــی و حقیقی توصیه 
می کنیم مودیان مالیاتی زودتر اظهارنامه های خود را ارائه دهند.

محمودی در ادامه بــه موضوع ضریب نفوذ بیمه در اســتان 
همدان اشاره کرد و با بیان اینکه وضعیت بیمه استان همدان خوب 
است، افزود: ضریب نفوذ بیمه استان همدان نسبت به سال های 
قبل بهتر شــده و مجموعه ســندیکای بیمه را رصد می کنیم و 

امیدواریم ضریب نفوذ بیمه افزایش بیشتری پیدا کند.
تالش◼برای◼کاهش◼ریسک◼های◼سرمایه◼گذاری◼در◼همدان ◼◼

وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه نسبت به حوزه های دیگر 
فعالیت بهتری داشته اســت، افزود: بیمه ها در ایام سفرهای 
نوروزی و سفرهای موردی ضریب نفوذ خوبی را تحت پوشش 
قرار داده اند و در بخش های مختلــف بیمه ها برنامه عملیاتی 
تدوین کرده انــد و امیدواریم بــا کمک مدیــران صنعت بیمه 

ریسک های سرمایه گذاری را کاهش دهیم.
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رئیس کل دادگستری استان همدان خبر داد:

راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی فعاالن اقتصادی در همدان
 رئیس کل دادگســتری اســتان همدان از راه 
اندازی مجتمع ویژه رســیدگی بــه دعاوی فعاالن 

اقتصادی در همدان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عدالت خواه 
در بازدیــد از یــک کارخانــه تولیــدی در همدان 
گفت: امروز بیشتر از همیشــه نظام سلطه، فشار 
خود بــر نظام مقــدس جمهوری اســامی ایران 
را در اقتصادی متمرکز کرده تــا جایی که با وضع 
تحریم های ظالمانه ســامت، آرامــش و امنیت 

جسمانی ملت را نشانه رفته است.
وی اظهــار کــرد: یکــی از مهمتریــن وظایف 
هر تشــکیات یا ســاختاری در کشــور آن است 
که مطابق بــا رهنمودهای رهبر معظــم انقاب از 
تمام ظرفیت های مقدور برای رفــع موانع تولید و 
ســرمایه گذاری و به گــردش در آوردن چرخ های 

اقتصاد استفاده کند.
رئیس کل دادگستری اســتان همدان افزود: 

بر همین اســاس رئیس قوه قضائیه نیز با صدور 
دستورالعمل ها و دستورات ویژه ای خواستار ورود 
مجموعه های قضائی در حمایــت از فعاالن عرصه 
تولید و اقتصاد شــده تا این گــروه از واحدهای 
تولیدی و اقتصادی با بهــره مندی از حمایت های 
قضائــی، امکان و شــرایط ادامه یا ارتقــا تولید و 

فعالیت برایشان فراهم شود.
بررســی◼مشــکالت◼۴3◼واحد◼تولیدی◼در◼ستاد◼ ◼◼

دادگستری◼ مقاومتی◼ اجرای◼سیاست◼های◼ استانی◼
همدان

عدالتخواه عنوان کرد: اســتان همــدان نیز در 
اجرای این سیاســت قضائی اولویــت دار با فعال 
کردن ستاد استانی اجرای سیاست های مقاومتی 
دادگســتری اســتان همدان پذیرای تقاضاهای 
متعدد در حدود ۴۳ شــرکت و واحــد تولیدی در 
استان بوده و پیگیری معضات و مشکات پیش 

روی آنان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی عنوان کــرد: بازدید هفتگــی از واحدهای 
تولیدی و بررسی مشــکات و معضات آن واحد 
تولیــدی یکــی از برنامه های تدوین شــده برای 
حضور مجموعه قضائی اســتان در عرصه تولید و 

اقتصاد در سال ۹۹ است.
ضرورت◼تشــکیل◼شــعبه◼تخصصی◼رسیدگی◼به◼ ◼◼

مسائل◼اقتصادی
رئیس کل دادگســتری اســتان همــدان بر 
ضرورت تشــکیل شــعبه تخصصی رســیدگی به 
مســائل اقتصادی تأکید کرد و افزود: باید فعاالن 
اقتصادی اســتان همت کننــد تا مجتمــع ویژه 
رســیدگی به دعاوی فعاالن اقتصادی تشــکیل و 
راه اندازی شــود و به تمامــی موضوعات مختلف 
حقوقــی، خانوادگــی و جزایی مربــوط به فعاالن 
اقتصادی با رعایت شــأن آنان و با سرعت و دقت 

الزم به صورت تخصصی رسیدگی شود.
عدالتخــواه با بیــان اینکه موفقیــت هر واحد 

تولیدی در عرصــه مبارزه با تحریم ها همســنگ 
و همتراز با تأثیر موشــک هایی اســت که بر فرق 
تروریســت های امریکایی فرود می آیــد، افزود: 
نامگذاری ساالنه ای که توسط مقام معظم رهبری 
انجام می شود ترسیم هدف برای تمامی مسئوالن 
و فعاالن اقتصادی اســت که باید در مسیر تحقق 
کامل این هدف هــا به صورت جهــادی و انقابی 

برنامه ریزی و اقدام کنند.
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زش و جوانان استان همدان: مدیرکل ور

امسال 7 پروژه ورزشی در استان همدان به بهره برداری می رسد
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: ۷ پروژه ورزشی تا پایان سال ۹۹ در استان همدان به بهره برداری خواهد رسید.

طبق تأکیدات وزیر ورزش باید در سال ۹۹ تکمیل پروژه های نیمه تمام باالی ۷۰ درصد پیشرفت در استان ها در اولویت کاری قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان خبرداد:

ثبت نام ۵۲۱۷ واحد صنفی آسیب دیده استان 
کارا همدان در سامانه 

 مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اســتان همــدان از ثبت نام ۵ هــزار و ۲۱۷ 
واحد آسیب دیده از کرونا در استان همدان 

در سامانه کارا خبر داد.
احمــد توصیفیان در گفتگو بــا خبرنگار 
مهر با بیان اینکه ۵ هزار و ۲۱۷ واحد آسیب 
دیده از کرونا در اســتان همدان در سامانه 
کارا ثبــت نام کرده انــد، گفت: در راســتای 
جبران برخی آسیب های ناشــی از بیماری 
کرونــا بــر روی کســب و کار ۸۰۴ میلیارد 
تومان در ۱۵ بانک به عنوان ســهم اســتان 
همدان در نظر گرفته شــده که دستورالعمل 

و ضوابط پرداخت آن تشریح شده است.
وی با بیان اینکه در ۱۰ روز آینده شــتابی 
در ارائــه تقاضــای متقاضیــان در ســامانه 
کار را خواهیــم داشــت، گفــت: ۱۴ رســته 
برای دریافت این تســهیات اعام شــده و 

صاحبان کســب و کار تقاضــای خود را ثبت 
می کنند.

توصیفیــان با بیــان اینکــه ۳۳ هزار و 
۴۸۶ واحد در اســتان همدان مشمول این 
تســهیات هســتند، گفت: بعد از ثبت نام 
متقاضی در ســامانه کارا دســتگاه اجرایی 
پرونده را بررســی و پس از تأییــد به بانک 
عامل معرفی می کند و بانک طی یک هفته 

باید تسهیات را پرداخت کند.
توصیفیان به رقم تســهیات تخصیص 
داده شــده به بنگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: 
تســهیاتی به میزان ۶ میلیون تومان برای 
رانندگان مسافری خویش فرما، ۱۲ میلیون 
تومان برای بنگاه های آســیب دیده از کرونا 
به ازای هر فرد و ۱۶ میلیون تومان هم برای 
بنگاه های آســیب دیده که به دستور ستاد 
ملی کرونا تعطیل شــده اند در نظــر گرفته 

شده است.
وی افزود: بــرای بنگاه هایــی که زیر ۱۶ 
میلیون تومــان تســهیات می گیرند فقط 
سفته یا چک، بنگاه های متقاضی ۱۶ تا ۴۸ 
میلیون تومان ســفته با یک ضامن، تا ۱۶۰ 
میلیون تومان ســفته با دو ضامــن، ۱۶۰ تا 
۲۰۰ میلیون سفته با سه ضامن و باالی ۲۰۰ 
میلیون هم با توافقی که با بانک ها می شود 
تسهیات پرداخت می شود و این تسهیات 
بــا نــرخ ۱۲ درصــد و تنفس ســه ماهه با 

بازپرداخت ۲۴ ماهه است.

زش و جوانان استان همدان: مدیرکل ور

امسال ۷ پروژه ورزشی در استان همدان
به بهره برداری می رسد

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان 
همدان گفــت: ۷ پروژه ورزشــی تا پایان 
سال ۹۹ در اســتان همدان به بهره برداری 

خواهد رسید.
محسن جهانشــیر در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به پروژه های نیمه تمام ورزشی 
در همــدان اظهار کرد: طبــق تأکیدات وزیر 
ورزش باید در ســال ۹۹ تکمیل پروژه های 
نیمــه تمام بــاالی ۷۰ درصد پیشــرفت در 

استان ها در اولویت کاری قرار گیرد.
وی افزود: طبق بررسی های انجام شده 
۷ پروژه ورزشی تا پایان سال ۹۹ در استان 

همدان به بهره برداری می رسد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
با اشاره به اعتبارات این پروژه ها گفت: ۳۲ 
میلیــارد تومان در مجمــوع اعتبار تکمیلی 
این پروژه ها خواهد بود که ۶ و نیم میلیارد 
تومان در حوزه جوانان با احداث ۳ ســالن 

تخصصی هزینه خواهد شد.
جهانشــیر عنوان کرد: همچنین چندین 
پروژه تخصصی نیز در حوزه بانوان تا پایان 

سال تکمیل و به بهره برداری می رسد.
وی در پاســخ بــه خبرنگار مهــر درباره 
باکلیف ماندن زورخانه بین المللی همدان 
بیان کــرد: زورخانه بین المللــی همدان از 
نظر فضای کار در کشــور بی نظیــر خواهد 
بود و به طور قطــع می توانیم بگوییم چنین 
زورخانه ای با ابعاد موجود در کشور در حال 

حاضر نداریم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
عنوان کــرد: تا به امروز یــک میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون بــرای این پــروژه هزینه شــده و 

اسکلت آن اجرایی شده است.
جهانشیر با اشــاره به زمان تکمیل این 
پروژه گفت: در حال حاضر دو محل تأمین 
اعتبار برای این پــروژه در نظر گرفته ایم که 
یک میلیــارد اعتبار اســتانی و دو میلیارد 
اعتبار ملی نیــاز دارد و در صــورت محقق 
شــدن این اعتبارات پیش بینــی تکمیل 
پروژه تــا ابتــدای فروردین ســال ۱۴۰۰ 

خواهد بود.
هســتیم  تــاش  در  افــزود:  وی 
زیرساخت های ورزشــی نیمه تمام استان 
همدان را سر و سامان دهیم و پروژه ورزشی 

باتکلیفی در همدان نداشته باشیم.

استان
شهردار همدان

ح قطار شهری در همدان  اجرا می شود طر
شــهردار همدان گفت: بــا پیگیری اســتاندار، 
نماینده مردم همدان در مجلس و شــورای شــهر، 

طرح قطار شهری در همدان اجرا می شود.
عباس صوفی در گفت و گو با خبرنگار تســنیم در 
همدان، با بیان این که به دنبال توسعه متوازن در تمام 
شهر همدان هستیم اظهارداشــت: با وجود مشکات 
اقتصــادی حاکم بــر کشــور در اجــرای پروژه های 

شهرداری همدان روند روبه رشدی حاکم است.
وی افزود: در ســال ۹۹ آســفالت معابر را زودتر 
از همیشــه آغاز کردیم و از فروردین تا پایان خرداد 
بیش از ۴۰ هزار تن آســفالت در معابر شــهر توزیع 

شده است.
شــهردار همدان با اشــاره به این کــه در صورت 
مساعد بودن وضعیت جوی امسال همه کوچه های 
خاکی همــدان را آســفالت می کنیم گفــت: یکی 
از مهم تریــن اهــداف مدیریــت شــهری همدان 
ســاماندهی، تعریض و زیباسازی ورودی های شهر 
است که در دو سال گذشته با جدیت پیگیری شده 

و همچنان ادامه دارد.
صوفی توســعه فضای سبز شــهر همدان را از 
دیگر اولویت های مدیریت شــهری خواند و عنوان 
کرد: عملیات احــداث پــارک ۱۰۰ هکتاری والیت 
در حال انجام اســت و پــس از پایــان مطالعات 
پارک ۲۵۰ هکتاری اکباتان، کلنگ احداث آن زده 

می شود.
وی تصریح کــرد: عملیــات احــداث ۲ پارک 

۶ هکتــاری در کوی خضــر و بلوار آیــت هللا نجفی 
در حــال پیگیری اســت. ضمــن آن که ســاخت 
بوســتان های کوچک منطقه ای نیز بــا جدیت در 

حال پیگیری است.
شــهردار همدان با اشــاره به توجه ویژه مدیریت 
شهری به ورزش شــهروندی و محات اظهارداشت: 
در ســطح بوســتان های منطقه ای به ویژه در مناطق 
کنم برخــوردار ۱۷ چمــن مصنوعی ورزشــی در حال 

احداث است.
صوفی تاکیــد کرد: بــا پیگیری هــای مهندس 
شــاهرخی اســتاندار همدان و دکتر حاجی بابایی، 
نماینده مردم همدان در مجلس، و همراهی رئیس 
و اعضای شورای اسامی شهر به دنبال اجرای طرح 

قطار شهری در همدان هستیم.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری همدان:

امسال شورای اجتماعی در تمام محالت همدان فعال خواهد شد
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان گفــت: طبق برنامــه ریزی های 
صــورت گرفته تا پایان تابســتان امســال شــورای 

اجتماعی تمامی محات همدان فعال خواهد شد.
به گــزارش خبرنگار مهــر، روح هللا وجدی هویدا 
در نشســتی با فرمانده انتظامی اســتان همدان که 
حول محور شــورای اجتماعی محات همدان برگزار 
شــد، عنوان کرد: بعد از پیروزی انقاب شــکوهمند 
اســامی افزایش مشــارکت اجتماعی مردم یکی 
از دغدغه هــای اصلی نظــام بوده و دســتگاه های 
مختلفی از جملــه نیروی انتظامی، علوم پزشــکی 
و سایر دســتگاه ها برای افزایش مشارکت مردمی 
پیش قدم شــده اند به طوری کــه در تهران موضوع 
شــورایاری ها و در مشــهد شــوراهای اجتماعــی 

محات اجرا شد.
وی بابیان اینکه با سیاســت شورای شهر همدان 
به نمونه شــورای اجتماعی محات مشــهد رسیده و 
نســخه بومی آن برای همدان طراحی شــده است، 
گفت: دبیرخانه شــورای اجتماعــی محات همدان 

افتتاح شد.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان با بیان اینکه ســال ۹۷ شــورای 
اجتماعــی محــات در همــدان فعال شــد، گفت: 
تابستان ســال گذشــته نیز در ۸ محله دیگر شورای 
اجتماعــی محات فعال شــد و در حــال حاضر ۱۲ 

شورای اجتماعی محات در همدان فعال است.
وجدی هویدا عنوان کرد: بر اســاس برنامه ریزی 
ها تا پایان تابستان امسال شورای اجتماعی تمامی 

محات همدان فعال خواهد شد.

وی با بیان اینکه سند راهبری محات همدان به 
زودی تدوین خواهد شد، بیان کرد: هویت بخشی به 
محات قدیمی همدان از جمله جوالن، کلپا، کبابیان 
و ســایر محات قدیمی همدان از برنامه های پیش 

رو است تا محات قدیمی همدان را احیا کنیم.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان عنوان کــرد: همچنیــن موضوع 
نخبه یابی و الگوســازی در محات همدان در دستور 

کار است.
وجدی هویدا با بیــان اینکه افزایش مشــارکت 
مردمی از مهم ترین دغدغه ها است، گفت: در توسعه 
شــوراهای اجتماعی محــات کاهش آســیب های 

اجتماعی با همکاری کانتری ها را در نظر داریم.
وی افــزود: نیــروی انتظامــی می تواند کمک 
حال شــهرداری باشــد تــا شــوراهای اجتماعی 
محــات به خوبــی قــوام پیدا کنــد و پیشــنهاد 
می دهیــم پایــان هــر ســال کانتری هایــی که 
بیشــترین همــکاری را بــا شــوراهای اجتماعی 

محات داشته اند تقدیر شوند.

بورس باید ها و نباید ها
سعید کورش رحیم

در ابتــدا صحبــت هایم با 
شــما عزیزان خواســتم کمی 
هشــدار دهم از این روزهای 
بــازار امــا در گذشــته کمتر 
کســی به آینده بورس ایران 
امیدوار بــود. اکنــون اوضاع 
تغییــر کرده اســت، به طوری 
که بــورس تهــران مخصوصا 
در دوســال گذشــته به یکی 
از پرحاشــیه ترین بازارهــای 
مالــی ایــران تبدیــل شــده 
اســت. اســتقبال بی ســابقه 
مــردم از ایــن بــازار باعــث 
و  رشد چشــمگیر شــاخص 

شرکت های سهامی مشــارکت کننده در بورس شده 
است. به طوری که دیگر هرروز شاهد این هستیم که 
می گویند بورس حباب دارد و قرار اســت این حباب 

خالی شود.
آینده بورس به راستی چه خواهد شد؟؟

مهمترین جاذبه این بازار برای مردم ســود دهی 
بیش از اندازه آن است، البته باید به این نکته اشاره 
کرد که ریســک در این بازار بســیار زیاد است و به 
همین خاطر افرادی که وارد این بازار می شوند، اهل 

خطرند.
همچنین باید گفت این نوع ســرمایه گزاری، هم 
مســتقیم و هم غیر مســتقیم بر اقتصاد کشــور به 
صورت کان تاثیرگذار است، که در یک اقتصاد سالم 

و بازار بورس پویا می توان اشاره کرد
این روزها اخبــار زیادی راجع به بورس شــنیده 
می شــود. بیشــتر افراد از مزایای آن و ســودهای 
کانی که می شــود در این بازار به دســت آورد حرف 
می زنند. بــه خصوص که به لطــف معامات آناین 
و غیرحضوری، کار خریدوفروش ســهم بسیار آسان 

است.
اما باید بگویم این بازار عاوه بر ســودهای خوبی 

که می تواند به شــما بدهــد، زیان های ســنگینی 
نیز می تواند به همراه داشــته باشــد. از االن به شما 
می گویم، اگر تحمــل زیان را نداریــد وارد این بازار 
نشــوید. در این بازار صبر و حوصلــه موضوع مهمی 
اســت که برای موفقیت در آن باید این دو فاکتور را 

داشته باشید.
احتماال همین االن که در حال خواندن این مقاله 
هســتید، یعنی قصد ورود به این بــازار را کرده اید و 
عاوه بر سودهای جذاب، احتمال کسب زیان را هم 

بررسی کردید؟
اما هدف بنده صحبت با متولیان بازار ســرمایه و 

نگاه دولت  مجلس برای ابتدا بازار 
نوســانات اخیر بورس، رشــد قیمت دالر، به هم 
ریختگــی بازار خــودرو و هجوم مردم بــرای خرید 
خــودرو و در نهایت باخت اقتصــادی همه ی مردم 
ایران به دلیل تورم، تبدیل به ســنایوی تکراری چند 

سال اخیر اقتصاد ایران شده است.
یک بازی بــا حاصل جمــع صفر کــه پایان آن 
چیزی جز ضرر و زیان برای مــردِم و کاهش قدرت 

خرید برای عموم مردم نبوده است.
ادامه دارد...

توسعه گردشگری علیصدر با امضای تفاهم نامه با نهادهای مختلف
مدیرعامــل شــرکت ســیاحتی علیصــدر 
گفت: این شــرکت تفاهم نامه همکاری توسعه 
فعالیت های گردشگری را با اداره ها ها، سازمانها 

و نهادهای مختلف تنظیم و امضا کرده است.
مهدی مجیدی در گفت و گو بــا ایرنا افزود: 
با توجه به بازگشــایی غــار علیصــدر از ابتدای 
خرداد ماه ســال جاری با رعایت کامل پروتکل 
های بهداشــتی این شرکت در راســتای ایجاد 
تسهیات برای هموطنان به ویژه کارکنان دولت 

، سازمان ها و نهادها بلیت غار را با تخفیف ویژه 
ارائه می کند.

وی خاطرنشان کرد: ســال گذشته با مذاکره 
و نشســت های دوجانبه با برخــی وزارتخانه ها 
ســازمان ها و ادارات پیرامون ارائه بســته های 
تخفیــف ویژه به دنبــال معرفی هرچه بیشــتر 

ظرفیت های گردشگری استان همدان است.
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با اشاره 
به کاهش بازدید کننده نســبت به مدت مشابه 

سالهای قبل و مدت محدود فصل گردشگری در 
استان همدان افزود: وجود جاذبه های تاریخی 
و طبیعی به ویژه غار علیصدر و مجتمع تفریحی 
عباس آباد ظرفیت بزرگی برای گردشــگری این 

استان است که باید بیشترین بهره را از آن برد.
مجیدی ادامــه داد: در راســتای معرفی غار 
آبی جهان به هموطنان با تنظیــم تفاهم نامه با 
وزارتخانه ها و نهادها با اعطای تخفیف بلیت غار 
علیصدر امیدواریم شــاهد توسعه بیشتر و رونق 

در حوزه گردشگری استان باشیم.
وی تاکیــد کرد: بــا وجود هتــل ایرانگردی 
و جهانگردی ،ســوئیت ها و ویاهــای اقامتی 
مجتمــع علیصــدر و مجتمع تفریحــی عباس 
آبــاد در بــام همــدان و خانه های بــوم گردی 
دارای مجوز، بازدیدکنندگان مــی توانند اقامت 
شبانه روزی داشته باشــند و از امکانات رفاهی 
و گردشــگری علیصدر در فضای بــاز و با رعایت 

نکات بهداشتی استفاده کنند.
علیصدر تنها غار تاالبی کشــورمان اســت که 
بر اســاس تحقیقات کارشناســان مطرح زمین 
شناســی دنیا، یکی از بی نظیر تریــن و بزرگ 
ترین غارهای آبی جهان اســت که شکل گیری 
آن به دوره ژوراســیک دوره دوم زمین شناسی 

بر می گردد.

غار علیصدر در ســال هــای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ 
توســط تعدادی از کوه نوردان و غار نوردان گروه 
سینای همدان شناسایی شد و قایقرانی در این 
غار با وسایل ابتدایی در سال ۴۶ به همت دست 
اندرکاران امر تعریض دهانه غار امکان پذیر شد.

دمای داخل غار حدود ۱۶ درجه و دمای آب 
۱۲ درجه ســانتیگراد ثابت است PH آب تقریبا 
خنثی است و عمق آب بین نیم تا ۱۴ متر اندازه 

گیری شده است.
غار علیصــدر در ۷۰ کیلومتری شــمال غربی 
همدان و در یکی از مرتفع ترین مناطق اســتان 
در امتداد رشــته کوه زاگرس واقع شده است و 

ارتفاع غار از سطح دریا ۲ هزار و ۱۸۰ متر است.

رئیس هیات اسکواش استان همدان:

کشور شد  همدان، استان معین ورزش اسکواش در غرب 

 استان ها غرب کشور شامل استانهای همدان، 
کرمانشاه ، کردســتان، ایام، خوزستان، لرستان، 

چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد.
 ربانــی مهر رئیس هیات اســکواش اســتان 

همدان گفت :بر اســاس تصمیم شورای راهبردی 
فدراســیون اســکواش کشــور و تقســیم بندی 
منطقــه ای، اســتان همــدان بــه عنــوان معین 
اســتان های غرب و جنوب غرب کشور در ورزش 

اسکواش انتخاب شد.
ربانــی مهر گفــت: ایــن تصمیم بر اســاس 
پیشــنهاد شــورای راهبــردی توســعه همگانی 
فدراســیون اســکواش با هدف متمرکــز نمودن 
فعالیت ها اتخاذشــده و اســتان های کشور به ۵ 
گروه تقسیم بندی شده است و ۵ استان به عنوان 

استان معین انتخاب شدند. 
 رئیس هیات اســکواش استان همدان گفت: 
اســتان ها غرب کشور شامل اســتانهای همدان، 
کرمانشاه، کردستان، ایام، خوزســتان، لرستان، 
چهارمحال بختیاری وکهگیلویه و بویر احمد است 
که اســتان همدان معین این گــروه خواهد بود 
و استان همدان به همراه ۴ اســتان معین دیگر 
به عنوان عضــو کمیته همگانی شــورای راهبردی 

فدراسیون اسکواش انتخاب شدند .
ربانی مهر گفت :بــه زودی دبیرخانه اســتان 

های غرب کشــور را فعال خواهیم و برنامه هایی 
در جهت تقویت و همچنین ارتبــاط و تعامل این 
اســتان ها با همدیگر در دســتور کار خواهیم داد 
و حتی برنامه هایی چون برگزاری جشــنواره ها و 
نشست های تخصصی منطقه ای را برنامه ریزی 

خواهیم کرد. 
 رئیس هیات اســکواش استان همدان گفت: 
این اقدام فدراســیون می تواند باعــث تعامل و 
همکاری بیشــتر هیــات های اســتانی و اجرای 

برنامه های مشترک توسط استان ها باشد.
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بیانیه خانه مطبوعات استان همدان
در پی ضرب و شتم یکی از خبرنگاران

خانه مطبوعات اســتان همدان بــه دنبال ضرب و شــتم یکی از 
خبرنگاران بیانیه ای صادر کرد.

خانه مطبوعات اســتان همدان بــه دنبال ضرب و شــتم یکی از 
خبرنگاران بیانیه ای صادر کرد که متن آن بدین شرح است:

متأســفانه روز چهارشــنبه ۲۸ خردادماه عوامل یکی از هتل های 
همدان با حضور در مقابل منزل پدرخانم یکــی از خبرنگاران، اقدام به 
توهین و ضرب و شتم خبرنگار کرده و بسیاری از همسایگان و اهالی 

محله شاهد این ماجرا بودند که جای تأسف بسیار دارد.
خانه مطبوعات اســتان همــدان ضمن محکوم کــردن این عمل 
غیراخاقی، وظیفه خود می داند از حقوق تضییع شده خبرنگار در این 

اتفاق دفاع کرده و پیگیری قضائی الزم را انجام دهد.
این خانه با رایزنی های صورت داده با مدیران مرتبط با این حوزه از 
جمله مدیران استانداری، اداره کل میراث فرهنگی و جامعه هتل داران 
اســتان همدان و قول مســاعد این عزیزان مبنی بر پیگیری ماجرا و 
اعام نتیجه، به مدیران ذی ربط توصیه می کند تا در سریع ترین زمان 
ممکن پیگیری الزم را انجام داده و جامعه خبری اســتان را از نتیجه 

پیگیری ها مطلع سازند.
بدیهی اســت هرگونه کوتاهی مدیران، مســئولین و مجموعه های 
اداری و اجرایــی مربوطه در برخورد با متخلفین با واکنش متناســب 

جامعه رسانه استان مواجه خواهد شد.
ضروری اســت با توجه به اتفاق رخ داده و نیز دیگر مســائل روی 
داده برای خبرنگاران از جمله شــکایت های صــورت گرفته از تعدادی 
خبرنگاران و رسانه ها و تهدید برخی خبرنگاران این نکته را یادآور شده 
که خانه مطبوعات اســتان همدان به عنوان یک نهاد صنفی مستقل 
همواره پیگیر حقوق خبرنگاران، عکاسان و جامعه رسانه استان هست.

خانــه مطبوعات اســتان همدان همــه مدیران دولتــی و بخش 
خصوصی را به سعه صدر بیشتر، صبر، تحمل نقد و نقدپذیری دعوت 
کرده و از جامعه رســانه اســتان هم درخواست می شــود تا با حفظ 
آرامش فضای سیاســی و اجتماعی اســتان و به دور از هیاهو پیگیر 
حقوق خود باشند و در این راه مطمئن باشند که خانه مطبوعات حامی 

همیشگی آنان خواهد بود.

خبـــر

حرف ها دارم اما … بزنم یا نزنم

قیصر امین پور

امام جمعه همدان:

مدیران ارتباط با مردم را در صدر برنامه ها قرار دهند
هر جا حقی وجود دارد در مقابل آن نیز تکلیفی قرار دارد

 امام جمعه همدان با اشــاره به فرمایشات 
امیرالمومنین علــی )ع( در نهج الباغه مبنی بر 
حقــوق متقابل مردم و مدیــران، گفت: مدیران 
باید ارتبــاط با مــردم و تکریم اربــاب رجوع را 

اولویت بدانند.
به گزارش خبرنگار مهر، درس اخاق مدیران 
شورای اداری اســتان همدان با حضور استاندار، 
معاونان اســتاندار، مدیران اســتان و اصحاب 
رسانه در سالن اجتماعات شهدای استانداری و 
با ســخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه شهر همدان با موضوع مدیریت اسامی و 

تحلیل فرازهایی از کتاب نهج الباغه برگزار شد.
آیــت هللا حبیــب هللا شــعبانی بــا اشــاره 
بــه فرمایشــات امیرالمومنیــن علــی )ع( در 
نهج الباغــه مبنی بر حقــوق متقابــل مردم و 
مدیران، گفت: مدیــران باید ارتبــاط با مردم و 

تکریم ارباب رجوع را در اولویت قرار دهند.
وی با بیــان اینکه زمانی که انســان عدالت 
را مطالبه می کند حرف های زیبایــی را به زبان 
می آورد اما وقتی وارد میدان عمل می شــود به 
این نکته می رســد که عمل به عدالت به راحتی 
صحبت از آن نیســت، گفت: یکی از مطالب در 

فلسفه حقوق، منشأ حقوق انسان است.
وی ابراز کرد: امام علــی )ع( نگاه زیبایی به 

این موضوع دارد و آن نگاه این اســت که منشأ 
این حــق از جانب خداوند اســت و شــریعت 

مقدس به انسان ها این حقوق را داده است.
هر◼جا◼حقــی◼وجــود◼دارد◼در◼مقابــل◼آن◼نیز◼ ◼◼

تکلیفی◼قرار◼دارد
امام جمعه همدان با اشــاره بــه اینکه هر جا 
حقی وجود دارد در مقابل آن نیز تکلیفی قرار دارد، 
بیان کرد: باالترین حقی که برای انســان تعریف 
شده، حق مردم بر مســئوالن و مسئوالن بر مردم 

است که یک حق دو طرفه است.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با بیان 
اینکه مدیران بایــد حرف های امام علی )ع( در 
نهج الباغه را مطالعه کنند، مطرح کرد: گاهی از 

برخی مســئوالن صحبت هایی را می شنویم که 
با نهج الباغه فاصله زیــادی دارد و حرف هایی 
می زننــد کــه هیچ مســتند شــرعی نــدارد و 

متأسفانه در فضای جامعه هم پخش می شود.
آیت هللا شــعبانی در ادامه یکی از حق های 
مردم بر مســئوالن را ایجاد ارتباط راحت مردم 
با مسئوالن دانســت و گفت: مردم در ارتباط با 
مسئوالن نباید ترسی داشته باشند و این ارتباط 
هم باید بــه راحتی صــورت گیــرد. وی تاکید 
کرد: مدیران و مردم نســبت به همدیگر حقوق 
متقابل دارند، بنابرایــن مدیران باید بدون منت 
خدمتگزار مردم بوده و مردم نیز قدردان مدیران 

پاک دست و پرتاش باشند.

۱۰۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان همدان فعال شد
رئیس هیئت ورزش هــای همگانی همدان از 
بازگشایی ایســتگاه های ورزش صبحگاهی خبر 
داد و گفــت: ۱۰۰ ایســتگاه ورزش صبحگاهی از 

امروز در استان همدان فعال شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ســبزواری در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایستگاه های ورزش 
صبحگاهی استان همدان از با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و در چارچوب قوانین و ضوابط ســتاد 
مقابلــه با کرونا بازگشــایی شــد، گفــت: ورزش 
صبحگاهی استان همدان از اواسط اسفندماه سال 

گذشته تعطیل شد.
وی با اشــاره به هماهنگی های صورت گرفته 

و اخذ مجوزهای الزم برای بازگشــایی ایســتگاه های ورزش صبحگاهی در 
اســتان همدان اضافه کرد: مربیان ورزش صبحگاهی همــدان نیز با رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی در دوره فعالیت و آموزش 
ورزشکاران این ایستگاه ها اقدام می کنند.

ســبزواری از فعالیت یکصد ایستگاه ورزش 
صبحگاهی در اســتان همدان خبــر داد و با بیان 
اینکه از این تعداد ۶۰ نقطه بــه بانوان اختصاص 
دارد، گفت: استان همدان در زمینه انجام فعالیت 
ورزش صبحگاهی در بین ســه استان برتر کشور 

قرار دارد و در غرب کشور رتبه دار است.
رئیس هیئــت ورزش های همگانــی همدان 
بابیان اینکه ورزشــکاران در ساعات اولیه صبح به 
صورت رایگان در ســالن های ورزشی زیر پوشش 
اداره کل ورزش و جوانان همدان و زیر نظر مربیان 
فعالیت می کنند، افزود: ورزش صبحگاهی در اســتان همــدان عاقمندان 

بسیاری دارد.

شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان
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