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هفته دولت شاخص و نشانه اى است كه با يادآورى خدمات و تالش هاى يك سال گذشته، از يك طرف 
مى تواند مايه دلگرمى باشد و از طرف ديگر، چنانچه اين تالشها با دو شرط مهم «حركت جهادى» و «نيت 

الهى» همراه شود، زمينه ساز بركات زيادى در جامعه خواهد شد.

رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت
30 مرداد 98

نماينده ولى فقيه در استان تاكيد دارد
هفته دولت فرصت مناسب براى آسيب شناسى اقدامات گذشته

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان رمز ماندگارى شهيدان 
رجايى و باهنر را خدمت رســانى به مردم دانست و عنوان كرد: دولت 2 سال 
براى خدمت رســانى به مردم فرصت دارد، زمانى كه اندك نيست و مى توان 
اقدامات زيادى در طول اين مدت انجام داد. اگر كسى مى خواهد ماندگار شود 
بايد بداند صرف خدمت به مردم و نظام اسالمى سبب ماندگارى نمى شود بلكه 

بايد همانند شهيدان رجايى و باهنر خدمت صادقانه و خالصانه انجام داد.
حجت االسالم حبيب ا... شعبانى با بيان اين كه خدمت ما مسئوالن در جامعه 
بايــد منجر به عدالت اجتماعى شــود، چرا كه توليد ثــروت به تنهايى براى 
پيشرفت كافى نيســت، افزود: مسئوليت در نظام اسالمى فرصتى براى رشد 
مسئوالن است، هرچند قبول اين مسئوليت مى تواند تهديد هم باشد به همين 
دليل هميشــه بايد مراقب بود. وى با تاكيد بر اين كه فرصت خدمت رسانى به 
مردم به ســرعت تمام مى شــود، گفت: 40 سال است كه از عمر انقالب اسالمى مى گذرد و افراد بسيارى در طول اين 
سال ها مسئوليت هايى داشتند، اما حاال ديگر نيستند. شعبانى تفاوت نظام اسالمى با ديگر نظام ها را در اسالمى بودن 
آن دانست و ابراز كرد: اگرچه ما هنوز نتوانسته ايم دولت اسالمى داشته باشيم اما در مسير تحقق آن حركت مى كنيم 

و به همين دليل خدمت در نظام اسالمى به معنى تأمين دنيا و آخرت مردم است.

ويژه نامه تحليلى و خبرى عملكرد دستگاه هاى دولتى (شهريور 98)
صاحب امتياز و مديرمسئول: نصرت ا... طاقتى احسن 

سردبير: يدا... طاقتى احسن
مدير اجرايى: سيده ثريا جاللى 
مدير تحريريه: اكرم چهاردولى 
مدير ويژه نامه: شكوفه رنجبر 

صفحه بندى: جالل كريمى، آيت بيات 
طرح جلد: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ويراستار: قدسيه عظيمى 
تايپ: نسرين اميدزاده نيك 

اشتراك: زويا اصالت 
مهدى ناصرنژاد، فيض ا... مظفرپور، مريم مقدم، غزل اسالمى، سمانه جهانگيرى، پروين سليمى، سليمان رحيمى، محبوبه جوشقانى

فاطمه السادات باب الحوائجى، مجيد بيات، گلسا رضوى، شهناز كرمى، نير احمدى، فائزه عنايتى، سپيده راشدى
رسانه ديجيتال: مهسا طاقتى احسن، مژده بختيارى هفت لنگ 
با سپاس از همكارى ادارات دولتى و بخش خصوصى استان 

 همكاران روزنامه در واحدهاى شهرستان، نيازمندى ها،مالى وحسابدارى ، ادارى وكارگزينى، روابط عمومى
پيك هاى توزيع  و پرسنل مركز چاپ و بسته بندى همدان (پيام رسانه)

دفتر روزنامه: همدان، خيابان مهديه، ساختمان پيام  تلفن: 08138264433
چاپخانه: همدان، شهرك صنعتى بهاران، بلوار صنعت، خيابان نهم تلفن: 08134586731-3
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شهريورماه سالگرد شهادت شــهيدان رجايى و باهنر 
اســت كه به اين مناسبت هفته دولت نام گرفته است. چه 
خوب است به مناســبت اين هفته به مشى شهيد رجايى 
بپردازيم و اين پرسش را بپرسيم كه، آيا راه و روش و شيوه 
اين شهيد بزرگ در دولتمردان ما لف و نشر داشته است و 
چقــدر در اين جهت 
حركت كرديم؟ چقدر 
ايــن الگو سرمشــق 
مديران ما بوده است و 
بــه واقــع طــرف و 
الگو  اين  از  بهــره اى 
برده ايم؟ يا اينكه در 
ايــن ارتباط بيشــتر 
شــعارى و نمايشى و 
كرديم؟  عمل  صورى 
بــه عبارتى در عرصه 
نى  ســا مت ر خد
دولتى هــا به مردم بر 
اساس همين مشى و 
شيوه عمل كرديم و يا 

از آن دور شديم؟ 
بــراى پاســخ به اين 
ســوال ابتدا بايد مختصرى به فضائل رفتارى و عملى اين 
شهيد بپردازيم تا سره از ناسره را تشخيص دهيم و به شكلى 
تطبيقى و مقايســه اى به اين امر همت گماريم و با قياس 
دولت ها راه را گم نكنيم و در وادى غلط و نادرســت پيش 

نرويم.
يك نكته عمده و مهم كه در زندگى شهيد رجايى به وضوح 

مبرهن و مشخص است، ساده زيســتى اين شهيد بزرگوار 
اســت كه هرچند امرى شخصى اســت و از خصيصه ها و 
ويژگى هاى اين شهيد عزيز است، اما پيامدها و نتايج مهمى 
دارد. بايد بيشتر به اين مولفه پرداخت تا مشخص و متمايز 
شود كه چرا اين شهيد تا اين اندازه به ساده زيستى اهتمام 
مى ورزيد و در مشى عملى خود به كار مى بست. به هيچ وجه 
به شكل سطحى و ظاهرى و شعارى با اين موضوع برخورد 
نمى كرد بلكه تمام جد و جهد خود را در اين راه گذاشته بود. 
وقتى به خاطرات اين شهيد بزرگوار توجه و تأمل مى كنيد، 
به خوبى به اين امر وقوف پيدا مى كنيد. از وضع حقوق هفت 
هزار تومانى براى وزرا و پوشــيدن لباس ساده و همچنين 
محل كار معمولى و بدون تشــريفات و خالى از زرق و برق 
و بى تكلفى وى مواجه خواهيد شــد و خود اذعان به رعايت 
اين فاكتورها خواهيد نمود. زندگى سخت و فقيرانه و به دور 
از تجمــالت اين درس را بــه وى آموخته بود كه فقط بايد 
درخدمت مردم باشــد و سركشــى به مردم در تمام دقايق 
زندگى شهيد كامال مشــخص و محسوس بود و به شكلى 

ذاتى در وى وجود داشت. 
بله اين شــهيد زندگى زاهدانه و بــه دور از هر تجملى را 
تجربه كرده بود و ســعى و تالش داشــت كه مديران نيز 
در اين مســير گام بردارند و زندگــى خود را وقف مردم 
خود كنند. وى تا زمان شــهادت به همين روال و مشى 
حركت كرد و اندكى از اين مسير به خطا نرفت. اما تمام 

داستان اين نيست.
امروز كه چند دهه از شــهادتش مى گذرد، ما چقدر به اين 
مشــى نزديك و چقدر از آن دور شــديم؟ نسبت امروز ما 
با دوران وى چيســت؟ به واقع اگر امروز را مورد بررسى و 
كنكاش قرار دهيم، بى شك نياز به توضيح و تبيين نيست 

كه شــرايط ما امروز بسى دشوار و ناگوار است. ما متاسفانه 
نه تنها از آن الگو تاســى نگرفتيم بلكه در جهت عكس آن 

حركت كرديم و به خوبى اين امر ملموس است.
حقوق هاى آن چنانى مديران، زندگى تجمالتى، ويژه خوارى 
و رانت و آقازاده ها امروز بسى براى ما آشناست. درحالى كه 
يكى از ويژگى هاى اين شهيد عزيز مبارزه با ويژه خوارى بود. 
فرزند شــهيد رجايى همين اكنون كجاست و چه مى كند؟ 
زندگى وى چگونه است و چطور مى گذرد؟ همه ما به خوبى 
پاســخ اين پرســش را مى دانيم كه وى هيچ  بهره و رانتى 
به واسطه پدرش از اين انقالب نبرده است و خود را طلبكار 
اين انقالب نمى داند بلكه بدهكار مردم مى داند و متاسفانه 

در جامعه ما يك استثناست.
امروز فرزنــدان مديران و دولتمردان مــا و خود آن ها چه 
شــرايطى دارند؟ خود را طلبكار انقالب مى دانند يا بدهكار 
به انقالب؟ چه نسبتى با مردم خود دارند و چقدر در جهت 
درمان  درد و رنج مردم خود اقدام مى كنند؟ آيا اولويت آن ها 

مردم هستند يا اينكه آخرين اولويت آن ها مردم هستند؟ 
متاسفانه شاهد حركات نمايشى و سطحى در رفتار برخى 
دولت ها بوديم كه خود را پيرو اين شــهيد مى دانستند و با 
حركات پوپوليســتى در جهت بهره بردارى از نام اين شهيد 
بودنــد، درحالى كه عملكرد آن هــا كامال در جهت عكس و 
وارونه بود و به نام ساده زيستى، كشور را به ورطه ورشكستگى 
و فالكت پيش بردند و فقط ظاهرى ساده زيست داشتند وآن 

هم براى عوام فريبى بود.
 اميد به اين كه راه و مشــى اين شهيد بزرگوار را سرلوحه و 
الگوى خود قرار دهيم و دست از شعار و فريب برداريم و مردم 
خود را دريابيم و تا دير نشده است به اصالح تحول خواهانه 

بپردازيم تا كشورى با ثبات و آباد داشته باشيم.

 امروز فرزندان 
مديران و دولتمردان ما 

و خود آن ها چه شرايطى 
دارند؟ خود را طلبكار 

انقالب مى دانند يا 
بدهكار به انقالب؟ چه 

نسبتى با مردم خود دارند 
و چقدر در جهت درمان 

 درد و رنج مردم خود 
اقدام مى كنند؟

آيا  دولتى ها توانستند رهرو راه رجايى باشندآيا  دولتى ها توانستند رهرو راه رجايى باشند
محمدرضا زارع

ww
w.
ha
me
da
np
ay
am



3 ۱ ۳ ۹ ه دو   ۸ ه   شهریورو

يكــى از برنامه هاى مهــم در هفته دولــت افتتاح و 
بهره بــردارى از طرح ها و پروژه هــاى مربوط به بخش هاى 

مختلف است كه امسال نيز شاهد آن بوديم.
در اســتان همدان نيز همانند سنوات گذشته در اين هفته 
پروژه هاى مهمى به بهره بردارى رسيد كه طبق بازه زمانى 

تعريف شده عمليات اجرايى آن ها انجام شده بود.
البته بخشــى از اين پروژه ها بنا به داليلى كه بيشــتر به 
تخصيص نيافتن به موقع بودجه و جذب نشــدن اعتبارات 
الزم در زمان خود ارتباط دارد، با تأخير اما همزمان با هفته 

دولت به بهره بردارى رسيدند.
تمامى اين طرح ها و پروژه ها به نوعى نياز استان بوده و كم 

و بيش در روند توسعه تأثيرگذارند.
بهره بردارى از پروژه هاى مذكور كه اخبار آن در رسانه هاى 
جمعــى نيز انعكاس يافت، اهميت خاص خود را دارند و با 
توجه به سرمايه گذارى صورت گرفته، انتظار مى رود آثار آن 
در طول زمان به شــكل محسوس و ملموس ديده شود؛ به 
طورى كه هم در زندگى مردم و هم در رشــد شاخص هاى 

توسعه تأثير خود را نشان دهد.
نكته قابل تأمل اما موضوع طرح ها و پروژه هايى اســت كه 
همچنان به صــورت راكد يا نيمه فعال مانــده و با اينكه 
از موعــد افتتاح و بهره بردارى آن ها ماه ها و بلكه ســال ها 

مى گذرد، اما هنوز به اين مرحله نرسيده اند.
حكايت پروژه هاى نيمه تمام موضوع جديدى نيست، برخى 
از اين پروژه ها دولت هاى مختلف را تجربه كرده اند، برخى 
حاصل ســفرهاى استانى مسئوالن هســتند، تعدادى هم 

توسط كلنگ مسئوالن استانى كلنگ زنى شده اند.

طرح هاى نيمه تمام همواره يكى از چالش هاى دولت بوده 
كه در طول زمان به صورت كم و بيش وجود داشته است.

به طور معمول عمده دليل چنين وضعيتى تأمين نشــدن 
اعتبار الزم در موعد مقرر خود بوده اســت كه باعث شده 
هزينه اجراى يــك طرح در طول زمان بــاال رفته و روند 

تخصيص اعتبار با مشكل جدى مواجه گردد. 
در اين ميان موضوعى كه شايد بيشتر اذهان عمومى را به 
خود معطوف نموده اســت، ميزان تالش ها و پيگيرى هاى 
مســئوالن بوده كه قطعا در رفع موانع موجود در مســير 

بهره بردارى از يك پروژه بسيار موثر است. 
افتتاح پروژه هاى هفته دولت از اتفاقات مبارك در اســتان 
به شــمار مى رود كه در جاى خود حائز اهميت اســت، اما 
اين زيبنده استان نيست كه دچار مشكالتى باشد كه روند 

بهره بردارى از طرح ها و پروژه ها را تحت الشعاع قرار دهد.
بر اين اســاس موضوع طرح هاى نيمه تمام بايد به شكل 
جدى ترى دنبال شــود و جزء اولويت هاى استان باشد تا 
هم فعاليت هاى عمرانى در اســتان شــتاب بيشترى به 
خود بگيرد و هم شــاهد رونق توليد و اشــتغال  زايى در 

استان باشيم.
جايگاه اســتان در اين زمينه مى تواند ارتقاء پيدا كند و ما 
شــاهد بهره بردارى از طرح ها و پروژه هاى بيشترى باشيم؛ 
مشــروط بر آن كه بحــث طرح هاى نميه تمــام از جمله 
محورهاى برنامه راهبردى اســتان باشد و موانع موجود در 

اين مسير در كوتاه ترين زمان ممكن رفع شود.
اولويت بندى و تعريف بازه زمانى مجدد و تقويم اجرايى از 
جمله ضرورت هايى است كه بايد در اين زمينه مورد توجه 

قرار گيرد تا شــاهد گســترش حجم فعاليت ها و اقداماتى 
باشــيم كه در راستاى تعيين تكليف طرح سها و پروژه هاى 

نيمه تمام الزم است.
همچنين اســتفاده از ظرفيت هــاى مختلف و به كارگيرى 

به  مناسب  راهكارهاى 
ويژه راهكارهايى كه مد 
نظر دولت بوده اســت، 
و  اجرا  رونــد  مى تواند 
بهره بردارى از طرح هاى 
تســريع  را  فعال  نيمه 

بخشد. 
در مجموع پرداختن به 
بحث طرح هــاى نيمه 
تمــام به عنوان يكى از 
چالش هاى اصلى استان 
آن هم در شرايطى كه 
به مناسبت هفته دولت 
از  بهره بردارى  شــاهد 
در  مهمى  پروژه هــاى 
مختلــف  بخش هــاى 
عمرانــى،  صنعتــى، 

آموزشى، فرهنگى، كشاورزى و... بوده و هستيم، از اهميت 
خاصى برخوردار اســت و مى تواند نقطه آغاز روندى باشد 
كه طى آن برنامه ريزى مناســبى براى پايان دادن به اين 
وضعيت و تعيين تكليف پروژه هايى باشد كه  همچنان نام 

نيمه تمام را با خود به همراه دارند.

طرح هاى نيمه كاره چالش جدى توسعه استان 

 اولويت بندى 
و تعريف بازه 
زمانى مجدد و 
تقويم اجرايى از 
ضرورت هايى كه 
بايد مورد توجه 
قرار گيرد
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دولت سايه همچنان كه از معنا و مفهوم آن بر مى آيد 
دولتى اســت به شكل سايه در كنار دولت رسمى و قانونى 
برآمــده از آراء عمومى مردم و در نظام ها و ســاختارهاى 
متفاوت دموكراتيك و غيردموكراتيك معموال وجود دارد. 

در كشــورهاى غربى معموال در كنار دولت واقعى و حقيقى 
احزابى هســتند كه در كنار حزب مستقر و به قدرت رسيده، 
فعاليــت  درحــال 
شرايط  در  تا  هستند 
الزم و ضرورى قدرت 
گيرند.  دســت  به  را 
اين موضوعى اســت 
بديهــى و معمول و 
امر غريبى نيســت و 
در اكثريت كشورهاى 
ايــن  دموكراتيــك 
است.  الزامى  موضوع 
چه بسا دولت برآمده 
از يك حزب به دليل 
هر موضوعــى نتواند 
تشكيل دولت دهد و 
يا حد نصاب اكثريت 
آرا را نتوانــد به خود 
اختصاص دهد كه در 
آن صورت دولت سايه بالفاصله ورود پيدا مى كند و كشور را از 
بالتكليفى نجات خواهد داد و در اين صورت كشور به سمت 
آنارشــى سوق پيدا نمى كند و دولت به موقع تشكيل خواهد 

گرديد. 
البتــه يك نكته و ويژگى در اينجا وجود دارد و آن مداخله 

نكردن دولت ســايه در دولت قانونى و رســمى اســت. به 
طور معمول دولت هاى مســتقر بايد براســاس و مواضع و 
برنامه هــاى خود پيش روند و در جهت تحقق شــعارها و 
وعده هــاى خود عمل كنند و به ايــن وعده ها جامه عمل 
بپوشــند. به همين دليل مرسوم نيست كه دولت سايه در 
برنامه هاى دولت منتخب و پيروز سد و مانع ايجاد كند و از 
تحقق برنامه هاى آن ها جلوگيرى كند و بيشتر ايجابى عمل 

مى كنند تا سلبى. 
البته در اين موضوع همه اركان حكومت مســئول هستند 
و قــوه قضائيه مســتقل و قدرتمند و قانــون مانع چنين 
دخالت هايى اســت وحزب پيروز و مستقر كه دولت را به 
عهده گرفته اســت، خود پاسخ عملكرد خود خواهد بود و 
در صورت شكست، حزب ديگرى جايگزين خواهد شد. اما 
تا اســتقرار دولت رسمى مسئوليت و پاسخگويى با اوست 
و هيــچ ركنى از حزب ســايه به لحاظ حقوقــى و قانونى 
نمى تواند مانع اجراى برنامه هاى دولت منتخب شود. البته 
مى توانــد به عملكرد و برنامه هاى دولــت نقد كند و افكار 
عمومى را در جريان اين نقادى ها قرار دهد اما نمى تواند به 

شكل موازى مانع برنامه هاى دولت شود.
اين موضوع در كشورهاى غير دموكراتيك به اين شكل نيست 
و معموال در كشــورهاى در حال توسعه روند به شكلى غير 
دموكراتيك است. كشــورهاى درحال توسعه از يك موضوع 
اساســى در رنج هســتند وآن سيســتم دوگانگى قدرت در 
اينگونه كشورهاست. درحالى كه اين دوگانگى در كشورهاى 
غيردموكراتيك وجود دارد و همين جاست كه دولت سايه و 

پنهان شكل مى گيرد و باعث موازى كارى مى گردد. 
درعين حال كه يك دولت منتخب و رســمى و برآمده از 
راى مردم بر سر كار است، نهادهاى قدرت پنهان كه همان 

قدرت در ســايه هســتند، مانع و مداخله در دولت قانونى 
مى كنند و مانع تحقق شعارها و برنامه هاى دولت مى شوند 
و عملكرد آن ها فقط سلبى است و نه ايجابى. همراه بودن و 
از طريق موانع سلبى، باندى، مافيايى و غيرقانونى در جهت 
جلوگيرى از برنامه هاى دولت هستند و درصدد اين هستند 
كه افكارعمومى را نســبت به عملكرد دولت مستقر بدبين 
كنند و از اين طريق باعث نااميدى مردم شــوند و به دنبال 

منافع و مطامع باندى وگروهى و شخصى خود هستند.
ضرر كننده در اينجا كل حاكميت و نظام سياســى است كه 
ناكارآمد جلوه خواهد نمود. به نظــر مى آيد تا اين دوگانگى 
قدرت در جامعه حل و فصل نشــود، اين مشكالت همچنان 
پايدار اســت و به همين دليل اســت كه معموال در اينگونه 
نظام هاى سياسى بيشتر انقالب و دگرگونى رخ خواهد داد و نه 
اصالحات. متاسفانه يك تفكيك قواى واقعى در اينگونه كشور 
وجود دارد و تفكيك قوا نيز امرى صورى و شــكلى است و نه 

محتوايى و همين امر مشكالت را مضاعف خواهد كرد. 
معموال در كشورهاى غربى اين دوگانگى وجود ندارد و قوه 
مجريه كل قدرت را در دست دارد و پادشاه نماد وحدت آن 
كشــور است. در اين صورت مداخله و موازى كارى به وجود 
نخواهد آمد و دقيقا در اينجاست كه قدرت در سايه و پنهان 
شــكل خواهد گرفت و ثروت و قــدرت در يك جا تجميع 
مى شود. همين انباشت قدرت و ثروت باعث قدرت باندهاى 
مافيايى و تداخل در دولت رســمى و قانونى خواهد شد و 
برنامه هاى دولت پيروز و واقعى به ثمر نخواهد نشست كه 

باعث نارضايتى عمومى خواهد شد.
 البته موارد و شاخصه و ويژگى هاى ديگر نيز دخيل است 
كه بنده بــه همين موارد عمده اكتفــا خواهم كرد و اگر 

عمرى باقى بود به اين سناريو برخواهم گشت.

دولت سايه داريم يا نه؟!

 كشورهاى 
درحال توسعه 

از دوگانگى 
قدرت رنج 
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1- پس از انقالب تصور بر آن بود كه اگر دولتمردان 
كارى انجام مى دهند، نبايد آن كار را بگويند و از آن اقدام 
اطالع رســانى داشــته باشــند زيرا براى رضاى خدا كار 
كرده اند و خدا بداند، كافى است و ديگر نيازى به دانستن 

خلق خدا نيست.
اين تفكر كه ريشــه در اخالص انقالبى داشت همان آغاز 
بــا مخالفت امــام خمينى (ره) مواجه شــد و امام بعدها 
در ديدار با اســتانداران سراســر كشــور در آذر ماه سال 
59  فرمودند كه به نخســت وزير دولــت وقت توصيه به 
اطالع رســانى خدمات داشته اســت و به آن ها فرموده اند: 
خيال نكنيد كه ما براى خدا ســكوت مى كنيم، خير براى 

خدا بگوييد.
2- برغــم توصيه امام خمينى (ره)، مقام معظم رهبرى و 
ديگر مسئوالن به اطالع رســانى از خدمات دولت و نظام، 
بروز برخى مسائل همچون ضرورت دفاع مقدس باعث شد 
تا اين موضوع به شــكل مناسب محقق نشود و در اولويت 

دولت هاى ابتدايى نظام نباشد.
3- اطالع رســانى همچون ديگر امــور ارتباطى، مى تواند 
آورده شــخصى براى فرد اطالع رســان نيز داشته باشد و 
به همين دليل اســت كه اطالع رسانى مناسب در مواقعى 
شــكل نمى گيرد و آنچه اتفاق مى افتد، شــوآف مديران و 

تبليغ آن ها به جاى بيان عملكردهاست.
در اين موضوع در مواقعى مشاهده شده كه مديران ارشد 
هم گرفتار اين موضوع شــده اند و از اطالع رســانى ها تنها 

دنبال عكس و فيگور تبليغاتى خود هستند.

4- بى سوادى مسئوالن نسبت به موضوع مهم اطالع رسانى 
و ابزارهاى آن در مواقعى دليل انحراف و طى مسير اشتباه 

در اين عرصه شده است.
بهترين مثال بــراى اين موضوع تعيين اعتبار مشــخص 
و اجبار دســتگاه ها براى پرداخت آن به صدا و ســيماى 
مركز هر استان براى ســاخت برنامه و اطالع رسانى است 
كه بدون در نظر گرفتن برد اين رسانه و ميزان مخاطبان 
روبــه كاهش آن بوده و بــه نوعى هــدر دادن اعتبارات 

اطالع رسانى است كه مى توانسته بهتر هزينه شود.
5- در دولت هــاى احمدى نــژاد و روحانــى، توجــه به 
اطالع رســانى بيشتر بوده اســت و هر دو دولت از ضعف 
اطالع رســانى گاليه داشــته اند و تالش آن ها با تشــكيل 
شوراهاى اطالع رســانى، دستيابى به موقعيت برتر در اين 
حوزه بوده است. هر چند هنوز اين موقعيت حاصل نشده 

و آزمون و خطا در عرصه اطالع رسانى ادامه دارد.
اينكه آيين نامه شوراى اطالع رسانى استان ها هر روز تغيير 
مى كنــد، نتيجه تــداوم اين آزمون و خطاســت. هرچند 
مشكل را نه در آيين نامه كه بايد در نگاه حداقلى مديران 

به اطالع رسانى جستجو كرد.
6- در اســتان در دولت هاى گفته شــده اســتاندارانى با 
نگاه هاى متفاوت به مقوله اطالع رســانى حضور داشــته و 

فعاليت كرده اند.
از بهروز مــرادى كه اعتبارات خوبى براى اطالع رســانى 
هزينه كرد اما از نتيجه كار راضى نبود تا كرم رضا پيريايى 
كه خود با ماهنامه اش بخشى از پازل اطالع رسانى استان 

بود و به همين دليل چالش بســيارى با مطبوعات داشت 
در دولت احمدى نژاد و از محمدناصر نيكبخت كه ســعى 
در تعامل با رسانه ها و خبرنگاران داشت و در اين راه موفق 
بود تا سيدسعيد شــاهرخى كه سند اطالع رسانى تدوين 
كرده و در فضاى مجازى همچون يك روابط عمومى فعال 
در حال اطالع رسانى است، هرچند به مخاطب همان فضا 
راضى شده، همه از ضرورت اطالع رسانى گفته و اقداماتى 
داشته اند اما هنوز مشكالت اطالع رسانى استان باقى است 
و به نظر نمى رســد اتفاق مثبتى تا پايــان اين دولت رخ 

دهد.
البتــه مى توان گفت، در اين ميــان نيكبخت در تعامل با 
رســانه ها و خبرنگاران و اســتفاده از ابزار اطالع رسانى به 
جــاى خود و بهره گيرى از فرصت هــا موفق تر عمل كرده 
است و بيشــترين هزينه ها در دوران استاندارى وى براى 

اطالع رسانى و معرفى استان انجام شده است.
اســتفاده به جاى نيكبخت از تمام رسانه ها و ظرفيت هاى 
اطالع رســانى و ديدن ســهم هر رســانه بنا به ظرفيت و 
توانمندى آن در كنار اســتفاده از نظرات متخصصين اين 
حوزه و به كارگيرى شايسته آنان، راز موفقيت نيكبخت در 

اين عرصه است.
7- شاهرخى در اطالع رسانى تالش داشته متفاوت عمل 
كند، او ســعى كرده با تدوين ســندى، راه و انتظارات را 
مشــخص كند اما اين ســند در اجرا نتوانسته تحولى در 
اين بخش ايجاد كند و اكنون بايد ديد با واگذارى دبيرى 
شوراى اطالع رسانى اســتان به اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى چه تغيير رويكردى در اين زمينه رخ خواهد داد.

همچنين شاهرخى توجه ويژه اى به فضاى مجازى داشته 
اســت، به گونه اى كه به نظر مى رسد انجام اطالع رسانى 
فقــط در اين فضا وى را اقناع مى كنــد و به همين دليل 

ديگــر  فضاهــاى  از 
بازمانــده اســت كه 
بايد  است  چنين  اگر 
رويه  اين  در  تغييرى 

ايجاد شود.
ديگــر  مشــكل 
شــاهرخى در حوزه 
زياد  اطالع رســانى 
توانايى هاى  ديــدن 
است  ســيما  و  صدا 
توانايى  كه  حالى  در 
و نفوذ صدا و ســيما 
به خصــوص شــبكه 
اســتانى بــه ميزان 
اســتاندار  توجــه 

نيست.
در مجموع اســتاندار 

اگر بنا بــر توفيق بهتر در حوزه اطالع رســانى دارد، بايد 
تغييراتى در رويه فعلى با استفاده بهتر از كارشناسان اين 
حوزه و رسانه ها ايجاد كند تا شايد اطالع رسانى استاندارد 
و مطلوب از عملكرد دولت در اســتان، در سال هاى پايانى 

دولت دوازدهم، رخ دهد.

حيرانى دولت  در ميدان اطالع رسانى

 دولت هاى 
احمدى نژاد 
و روحانى 
از ضعف 
اطالع رسانى 
گاليه داشته اند 
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 بيشتر از 2 سال از انتخابات پرشور سال 96 كه منجر 
به انتخاب مجدد حســن روحانى به عنوان سكان دار قوه 
مجريه شد، مى گذرد. دوســالى كه با طوفان ها و اتفاقات 
مختلف، به ويژه در حوزه سياســت خارجى براى دولت و 
كشــور همراه بود و به گفته اغلب كارشناسان براى دولت 
كارنامه پربارى به همراه نداشــت. حاال در آســتانه هفته 
دولت در دومين ســال رياســت جمهورى مجدد حسن 
روحانى بســيارى از اقشــار جامعه، دولــت او را ناكارآمد 
مى خواننــد و اگرچه بين افراد در اينكه او اختيار عمل در 
اين زمينه دارد يا خير؟ اختالف نظر هســت، اما همگى با 
يكديگر هم نظر هســتند كه اين دولت نتوانسته است به 
تعهدات خود و شــعارهايى كه در سال 96 ارائه كرده بود، 

عمل كند.
يكى از دانشــجويان دانشــگاه بوعلى ســينا كه از شرايط 
موجود گالى  مند اســت با اشــاره به راى خود به حسن 
روحانى در ســال 96 مى گويد: ســال 96 بسيار به آينده 
اميدوار بــودم و گمان مى كردم با مانــدن آقاى روحانى 

در سمت رياســت جمهورى روزهاى بهترى در انتظار ما 
جوانان است، اما متاســفانه امروز پس از گذشت دو سال 

بسيارى از اميدهايم از بين رفته اند و نگران آينده ام.
اين دانشــجو تأكيد مى كند: اگرچه وقتــى به اتفاقات دو 
ســال پيش و كانديدهاى رياســت جمهورى دوباره نگاه 
مى كنــم مطمئن هســتم كه در صورتى كه به آن ســال 
برگردم، مجــددا در ميــان انتخاب هايى كه داشــتم به 
آقاى روحانى راى مى دادم اما بهرحال اين مســأله سبب 
نمى شــود در حال حاضر نارضايتى از شــرايط را احساس 
نكنم و انتظار داشــتم ايشــان اندكى به شعارهايى كه در 
زمينه هاى اقتصادى و سياسى در روزهاى انتخابات دادند، 

عمل كنند.
در همين حال، رضا تقديرپناه از شــهروندان همدانى كه 
كارمند يكى از شركت هاى غيردولتى استان است، معتقد 
است: سال گذشته و به دنبال نقض برجام از سوى آمريكا، 
به طور ناگهانى تورم شــديدى در كشــور رخ داد و سبب 
شد معيشت قشــر كارمند و كارگر تحت تأثير قرار گيرد. 

اگرچــه من فكر مى كنم در اين حوزه دولت آقاى روحانى 
تقصيرى نــدارد اما نمى توان تمام تقصيرها را نيز برگردن 
تحريم ها انداخت و بى شك مديريت صحيح دولت نيز در 
اين زمينه موثر است اما متاسفانه دولت نتوانست به خوبى 

از پس اين اتفاق بربيايد. 
تقديرپناه مى گويــد: اگرچه دولت دوازدهــم به ويژه در 
مسائل اجتماعى و اقتصادى ما را اندكى نااميد كرده است، 
اما بهرحال مسائل بسيارى در شرايط اقتصادى و نوسانات 
قيمت طال و ارز دخيل هستند كه نبايد آن ها را نيز ناديده 
گرفت كه مهم ترين آن همين مسأله تحريم هاى مجددى 

است كه اعمال شده اند.
دبير حزب موتلفه اسالمى اســتان همدان ضمن بررسى 
عملكرد دولــت دوازدهم مى گويد: دولــت آقاى روحانى 
نتوانســته اســت به هيچ كدام از تعهدات و شعارهايى كه 
سال 96 ارائه كرده بود عمل كند و همه چيز فقط در حد 

يك حرف باقى مانده است.
محمود الفت، مى افزايد: متاسفانه وضعيت اقتصادى مردم 

مشكالت كشور از سوء مديريت است
بررسى كارنامه دولت روحانى از سوى احزاب و مردم استان

آيدا شاكر
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خراب اســت و نرخ تورم نيز بســيار باالست و به نظر من 
در ايــن قضيه تحريم ها چندان تأثيرگذار نيســتند و 80 
درصد مشكالت كشور ناشى از ســومديريت دولت آقاى 

روحانى است.
وى تأكيــد مى كند: معتقدم ما هيچ مشــكل اقتصادى و 
اجتماعى حل نشــدنى در كشــور نداريم و مشكالتى كه 
در حال حاضر شــاهد هستيم تنها ناشــى از ناكارآمدى 
دولت حاضر اســت و رفع اين مشــكالت نيز نيازمند اين 
اســت كه دولت اراده اى در جهت تغيير امور نشان دهد. 
براى مثال با شــفافيت و صداقت با مردم ســخن بگويد و 
وضعيــت حقوقى و اموال و دارايى هاى خود را براى مردم 
شفاف ســازى كند. براى بهبود شــرايط تمام ظرفيت ها و 
امكانات در اختيار دولت اســت و فقط كافى است دولت 

بخواهد كه مشكالت را رفع كند.
دبير حزب جامعه اســالمى فرهنگيان استان همدان با 
اشاره به مسأله برجام، بيان مى كند: مهم ترين مسأله اى 
كه دولت آقاى روحانى روى آن تأكيد داشــت، موضوع 
برجام و دســتاوردهاى حاصل از آن بود كه متاسفانه از 
آن هيچ ثمــره اى جز از بين رفتن توان انرژى هســته 
اى ايــران و اختيــار و اراده در معامالت حاصل نشــد. 
اگرچــه مقام معظم رهبرى تأكيد داشــتند كه ما نبايد 
به تعهدات آمريكا خوشــبين باشيم، دولت به مذاكره با 
آمريكا پرداخت كه در نهايت نيز حاصلى جز از دســت 
رفتن بســيارى از اختيارات ما به همراه نداشــت وگرنه 
تحريم هــا به خودى خود هيچ گونــه تاثيرى بر اقتصاد 
ندارنــد. همان گونه كه طى 8 ســال جنــگ تحميلى 
كشــور ما تحريم بود و بدون هيچ گونه مشــكلى ادامه 
مى داد اما در حال حاضر مشــكل ما نــه تحريم ها بلكه 

ناكارآمدى دولت آقاى روحانى است.
غالمرضا زاهــرى، مى افزايد: دولت مى تواند با به كار گيرى 
از تــوان احزاب اصولگــرا و توجه به ايــن احزاب به رفع 
مشــكالت موجود كمك كند چراكه در ميان اين احزاب 

بدون شــك افرادى هســتند كه مى توانند در اين زمينه 
يارى رسان باشند.

عضو شــوراى مركزى حزب اراده ملت ايران و عضو هيأت 
اجرايى ايــن حزب در اســتان همدان ضمن اشــاره به 
انتقاداتى كه به دولت دوازدهم وارد است و مشكالتى كه 
بر ســر راه اين دولت طى دو سال گذشته قرار گرفته اند، 
مى گويــد: تصور ما ايــن بود كه دولت آقــاى روحانى از 
اختياراتــى در حيطــه عمل خود برخوردار اســت كه با 
گذشت زمان متوجه شــديم متاسفانه ايشان در بسيارى 
از حوزه ها چــه براى تصويب و چه بــراى اجرايى كردن 
طرح هــاى خود اختيار الزم را ندارد و يكى از مشــكالت 
وى اين بود كه برآورد دقيقى از شــرايط سياســى كشور 
نداشــته و شعارهايشان با اختياراتى كه در عمل داشتند، 

يكسان نبود.
زهــره رحيمى با اشــاره به نقض برجام از ســوى آمريكا 
مى افزايد: بى ترديد دولت روحانى درباره نقض برجام كه 
به صورت يك جانبه از سوى آمريكا اتفاق افتاد، اختيارى 
نداشــت و قطعا اين اتفاق در فرايند سياست هاى خارجى 
و به نتيجه نرسيدن شعارهاى وى در اين حوزه تأثيرگذار 

بود.
عضو شــوراى مركزى حزب اصالح طلب حامــا در ادامه 
تأكيد مى كند: متاســفانه دولت آقــاى روحانى در مبارزه 
با فســاد نيز رويكرد ريشــه كنانه در پيش نگرفت چراكه 
ريشــه كنى فســاد در تمام دنيا داراى فرايند مشخصى 
اســت و اقداماتى نظير پيگيرى قضايى نيمه شفاف چند 
مفسد ســبب ريشه كنى فســاد نخواهد شــد. همچنين 
دولــت با ناديده  گرفتن پشــتوانه مردمى كه به وى راى 
دادند ســبب نااميدى در اين زمينه شد. از جمله برخورد 
قهرى و ســختگيرانه با فعاالن مدنى، فعــاالن كارگرى، 
روزنامه نگاران و...كه همگى سبب مخدوش شدن كارنامه 

دولت دوازدهم شده اند. 
عضو شــوراى مركزى حزب اتحاد ملت ايران در اســتان 

همدان در اين زمينه معتقد اســت: براى بررسى عملكرد 
دولت ها در ايران عالوه بر شــاخص هايى كه در تمام دنيا 
معمول هســتند بايد سه شــاخص داخلى را نيز مد نظر 
قرار داد كه عبارتند از كارآمدى دولت، كوچك شــدن آن 
و موفقيت در جلب اعتماد مردمى كه متاســفانه برخالف 
آنچه انتظار مى رفت در اين زمينه كارنامه دولت دوازدهم 

ناموفق بوده است.
على اصغر على قارداشــى تأكيد مى كنــد: دولت دوازدهم 

نتوانســته اســت چه 
در سياســت خارجى 
سياســت  در  چــه  و 
خوبى  نتيجه  داخلى، 
بر  البته  و  كند  كسب 
همه آشــكار است كه 
امكانات  از  بســيارى 
ايــن  در  ابزارهــا  و 
خصــوص در دســت 
دولت نيســت، اگرچه 
روحانى  آقــاى  دولت 
حتــى اقدامى هم در 
ايــن جهات نداشــته 
وى  مثال  براى  است. 
صــرف نظــر از آنكه 
ايــن موضــوع تحقق 
يافتنى باشــد يا خير، 

مى توانســت بر اختيارات خود در همه پرسى مطابق اصل 
59 قانون اساسى تأكيد بيشترى داشته باشد.

وى در پايان مى گويد: در دو ســال باقــى مانده از دولت 
بهتر است آقاى روحانى در حوزه هايى كه مى توانند در آن 
ابتكار عمل داشته باشــند، بيشتر توجه كرده و از نيروى 
احزاب در جهت كارآمدى و فعال سازى دولت بيشتر بهره 

ببرند.  

 بى ترديد 
دولت روحانى 
درباره نقض 
برجام

 اختيارى 
نداشت
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واقعيت اين اســت كه مشــكالت اقتصادى كشــور 
به هرحال با شــدت و ضعف در طى چند دهه ادامه داشته 
و هرچند بخشــى از آن به سبب مشــى استكبارستيزى 
پيش گرفته اجتناب ناپذير اســت اما قسمت بزرگ ترى از 
مشكالت ذيل كليت نظام ادارى كشور قرارگرفته، فراتر از 
همه جريانات و شعارهاى سياسى به بقاى خود ادامه داده 

است.
اگر بنا باشــد روزنامه نگاران بيانيه نويس شــوند و مانند 
سياســى ها تا ابد بر امرى پافشــارى كنند، نه هيچ نقد و 
نظر و تغيير و اصالحى رخ مى دهد، نه هيچ مسأله غامضى 
شفاف مى شود، نه از تخلف و فسادى پرده بردارى صورت 
مى گيــرد و نه فرآيند صالح و ترقى جامعه به ســرمنزل 

مقصود مى رسد.
با اين وصف، نقد منصفانه اين است كه وقتى به مشكالتى 
از قبيل گرانى چند برابرى كاالها، مشكالت اجاره نشين ها، 
بى سروســامانى حوزه كسب وكار و ســرمايه گذارى، خام 

فروشــى و غيره اشــاره مى كنيم حتماً اين مسأله را هم 
تبيين كنيم كه هر دولت مســتقر با چــه موانعى روبه رو 
بوده و آيا براى رفع اين مشــكالت تالش كافى را مبذول 

داشته يا خير.
برخالف پياده نظام هاى تازه كار اين و آن جريان سياسى، 
مــا روزنامه نگاران بارهــا و بارهــا در دولت هاى مختلف 
انتقــادات خود پيرامون مســكن و ارز و گرانى و غيره را 
تكــرار كرده ايم و بنابراين وقتى انتقادى را طرح مى كنيم 
اوالً مى دانيم كه اكثر اين مسائل از چندين دولت قبل هم 
بوده و تنها شــدت و ضعف آن كم يا زياد شده است. ثانياً 
انتقاد ما معطوف به اصالح اســت نه تخريب، چون با هر 
دولتى كه بر ســر كار باشد ما مى خواهيم حال خودمان و 
خانواده و مردم اطراف مان بهتر شود نه اين كه منافع حزب 
و گروه و دسته مان را تأمين كنيم. به همين جهت از يك 
روزنامه نگار انتظار نداشــته باشــيد كه دن كيشوت وار به 
جهت پسند اين و آن حزب سياسى يا راضى كردن برخى 

از خواننــدگان عوام، فيگور منتقد و اپوزيســيون داخلى 
گرفته و بر زمين و زمان بتازد و انبوهى از موارد غيرعلمى 
را پشت ســر هم رديف كند و با تعميم و استقراى ناقص 
به مردم بقبوالند كه اگر اين نمى آمد و آن مى آمد احتماالً 
معجزه رخ مى داد و هيچ كدام از اين مشــكالت اقتصادى 
امروز وجود نمى داشت كه عاقالن مى دانند چنين نيست 
و اين كاال هم اساساً متناسب با فهم و ادراك مردم فهيم 

امروز نبوده و ديگر مشترى ندارد.
واقعيت اين است كه اگر به جاى روحانى هر فرد ديگرى 
بر ســر كار مى آمد، احتماالً به همين اندازه در برخورد با 
مواردى از قبيل سيل و زلزله و تحريم دچار مشكل مى شد 
و به همين ميزان از تعارضات حوزه سياست خارجى متأثر 
مى بود و حال بياييد فــرض را بر اين بگذاريم كه دولتى 
ديگر با مديرانى جوان تر بر ســر كار مى بود، احتماالً شايد 
ميزان سركشــى به شهرســتان ها و گفت وگوى رودررو با 
مردم بيشتر مى شد. حتى شايد كسانى مانند وزير مسكن 

در تفاوت سياست و سياسى كارى
آيا اگر روحانى نبود معجزه رخ مى داد؟

عطا شعبانى راد
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دولت سابق پيدا مى شــدند كه تا صبح جلسه اى را ادامه 
داده و مديران را ســرپا نگاه مى داشتند تا پرونده مسكن 
مهــر فالن شــهر را ببندند. با اين وصــف اگرچه احتماالً 
در حوزه هاى اجرايى مقدارى چابكى كار بيشــتر مى شد 
اما آيا افزايش چابكى به معناى اصالح سيســتمى است؟ 
خير، آيا مشكل مسكن به تمامى حل مى شد؟ پاسخ قاطع 
اقتصاددانان باز هم «خير» اســت چون مقوله مســكن با 
مؤلفه هاى كالن ترى سروكار دارد كه حل آن مستلزم رفع 

زنجيره اى از نواقص اقتصادى خرد و كالن است.
بــا آن فرض كه گفتيم و اگر وزرا و مديران جوان بر ســر 
انعطاف و ســرعت عمل تصميمات  كار مى بودند احتماالً 
باال مى رفت اما به همــان ميزان درصد تصميمات ناپخته 
و آزمون  و خطا و اتالف ســرمايه هاى ملى هم به ســبب 
تصميمات هيجانى و بى تجربگى مديران بيشــتر مى شد، 
با ايــن وصف آيا نگارنده مدعى اســت كــه جوان گرايى 
امرى مذموم اســت؟ خير، ما تنهــا در حال واقعى كردن 
انگاره ها هستيم كه اگر ايده آل ترين جوانان، پاكدست ترين 
و درســت كارترين و خوش فكرترين آن ها هم بر ســر كار 
بيايند چندين دهه ديگر براى حل مشــكالت كشور وقت 

الزم است.
يك قدم بــه عقب تر برويم. فرض كنيــم اگر به جاى اين 
دولت، كابينه ديگرى در بحث سياســت خارجى مذاكرات 
را دنبال مى كرد چه اتفاقى رقم مى خورد؟ در اين زمينه دو 
انگاره وجود دارد كه به سبب دخيل بودن عوامل خارجى 
صحت سنجى آن توســط هيچ كارشناسى مقدور نيست. 
ما نمى دانيم اگــر دولتى با مواضع محكم تر در مورد غرب 
بر ســر كار مى آمد آيا همان طور كه كسانى اعتقاد دارند، 
دشــمن با ديدن اين 
مواضع  در  استحكام 
عقــب مى كشــيد و 
با  مثــال  به عنــوان  
اصًال  امتيازاتى  دادن 
نمى  برجام  به  را  كار 
برجام  نه؟  يا  كشاند، 
را امضــا مى كردنــد 
متعهــد  آن  بــه  و 
مى ماندنــد و تحريم 
رخ نمى داد؟ يا اساساً 
تعارض باال مى گرفت 
و تشــكيل ائتالف ها 
عليه  اتحادهايــى  و 
تســريع  كشــور 

مى شد؟
پاسخ به اين سؤاالت 
شــايد تنها در جهانى موازى كه هر يك از اين احتماالت 
رخ داده باشــد، ممكن باشد و دانشــمندان كوانتوم هنوز 
به درك آن نرســيده اند. اما آنچه از وقايع فعلى و تاكنون 
مى بينيم اين اســت كه حداقل در حيطه سياست خارجى 
منتقدان دولت درســت تر مى گفتند و كشــورهاى غربى 
آن گونه كه دولتيان مى گفتند واكنش نشان ندادند و بلكه 
در حيطه تعارضات فيزيكى عقب كشــيدند. اما آيا اين به 
معناى پايان ســاير عرصه هاى نبرد و بهبود اقتصاد است؟ 

متأسفانه خير، آيا اين عقب نشــينى خارجى ها در حيطه 
سياسى و نظامى را مى توان به مسائل داخلى و نوع تعامل 

با مسائل داخل كشور تعميم داد، قطعاً خير.
يك چيز در اين زمينه مسلم است كه به هرحال هر دولتى 
در ايران بر ســر كار باشــد بر طبق قانون اساسى بايد اوالً 
خــود را با مصالح كالن نظــام هماهنگ كرده و در نهايت 
اصل استكبارســتيزى قانون اساسى را مدنظر قرار دهد و 
در اين صــورت احتماالً در بلندمدت چنــدان تفاوتى در 
حيطه سياست خارجى رخ نمى دهد و تفاوت ها در حيطه 
تعامل با همسايگان و ملت ها فارغ از دولت ها است و بدين 
سبب تنها حيطه اى كه مى تواند تغيير را رقم بزند نوع نگاه 

دولت ها به داخل است.
در ايــن زمينه اجازه بدهيد آب پاكى را بر دســت هر دو 
جناح بريزم و با عرض تأسف عنوان كنم كه متأسفانه هيچ 
دولتى از هيچ كدام از جريانات سياســى با هر نگرشــى به 
بيرون، در حيطه درون چنانكه تاكنون شعار داده پذيراى 
خالقيــت و پرورش دهنده و رشــددهنده توانمندى هاى 
داخلى و اســتعداد جوانــان نبوده و نوعى بوروكراســى 
كند ذهن شايد از پيش از انقالب بر دستگاه هاى ادارى ما 
حاكم است كه هر رئيس جمهورى در نهايت خود را با آن 
هماهنگ مى كند و اين بوروكراسى كاليو بيش از آن كه به 
فكر جذب سرمايه ها و پرورش توانمندى هاى داخلى باشد 

به تأمين منافع سازمانى خود نظر دارد.
توليد علم اگرچه با نگاه انقالبى و تشــويق هاى سازمانى 
و نهادى، در بخشــى از اقشــار به صورت مقطعى تقويت 
مى شــود اما در سطوح كالن مســتلزم ايجاد اتمسفر و 
فضايى آزاد بــراى بروز و ظهور افــكار و نظرات جديد 

و پذيــرش برخــى هزينه هــاى محتمــل آن به جهت 
تحقيق  ارزشمندى  نهادينه ســازى  و  ماندگارى  افزايش 
و تفكر اســت. امرى كه راســتش اصًال با ميزان هوش 
بوروكرات هــاى ما همخوانــى ندارد و تنها كســى كه 
تاكنون فراتر از دولت ها آن را دنبال كرده شــخص اول 

كشور بوده است.
تطويل و تشــريح بيشــتر اين حديث مفصل را به مجالى 
فراتر از اين مجمل واگذار مى كنيم. اما چنانكه مقام معظم 
رهبرى هم عنــوان كرده اند، يك تذكــر را تكرار كنيم و 
بگذريــم. عليرغم انتقادات به حقى كــه بر دولت روحانى 
وارد اســت، اوالً انتقاد و تخريب دو حيطه متفاوت است و 
ثانياً كوبيدن هر دولت مســتقر سقفى دارد كه عبور از آن 
عوارض بســيارى را بر كشور تحميل مى كند كه مهم ترين 
آن ريزش در حيطه اخالق جمعى اســت. عبور از خطوط 
قرمز اخالقى و ترويج دســت يافتن به هدف با هر وسيله، 
تيغ دو لبه اى است كه روزى به سمت مصالح كالن كشور 
مى چرخد و آنان كــه براى منافع گروهى مرتباً توقعات را 
باال برده، نارضايتى عمومى را افزايش مى دهند بدون آن كه 
خود بخواهنــد كاتاليزور وقوع تكينگى در حوزه اجتماعى 
مى شــوند كه نمونه كم مقيــاس آن عصبيت ها، نفرت ها و 
اعمال خشــونت ها نسبت به برخى اقشار است كه گاه كور 
و بى هدف بوده تنها به جهت تشــفى خشمى درونى انجام 
مى پذيرد و بى اهميت ترين مســائل را به عرصه نبرد تنازع 
بقــا تبديل مى كند. در اين كشــور آزادى براى همه با هر 
سطح فكرى وجود دارد اما آن ها كه مصالح كالن كشور را 
در افقــى فراتر از امروز و اكنون دنبال مى كنند بايد گاهى 

كوچك ترها را نهيب بزنند كه با آتش  بازى نكنند.

  نوعى 
بوروكراسى 

كند ذهن شايد از 
پيش از انقالب بر 

دستگاه هاى ادارى 
wwما حاكم است 
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خرداد 96، زمان انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهورى، 
خبرگزارى دولت برنامه اى منتشر كرد كه در آن سياست هاى 
فرهنگى دولت تدبير و اميد براى دوره جديد تشريح شده بود. اين 
برنامه «دوباره ايران» نام داشت و شعار اصلى آن «مردمى كردن 

فرهنگ و تمركززدايى» عنوان شده بود. 
شــعار اصلى دولت تمركززدايى بود. تمركززدايى در فرهنگ 
يعنى تقويت مراكز استانى، حمايت از هنرمندان شهرستانى 
و رونق فرهنگ و هنر در شــهرهاى مختلف. در اين وضعيت 
قــرار بود تمركز امكانــات و فراهم بودن شــرايط براى كار 
فرهنگى و هنرى در پايتخت شكســته شــود تا هنرمندان 
جوان شهرستانى هم توان كار در زادگاهشان را داشته باشند. 
هنرمندان همدانى هم مثل ديگر افراد از اين برنامه استقبال 
كردند. راى باالى حسن روحانى در انتخابات دوازدهم تاييدى 

بر همين رويكرد بود.
با گذشــت دو سال از انتشــار آن برنامه اما، به نظر مى رسد 
بســيارى از مفاد آن بر زمين مانــده و يا همچنان به هدف 

نرسيده است.

 فرهنگ سازى شعارهاى سال چه شد؟
با پيام هاى نوروزى مقام معظم رهبرى، ســال 97 به عنوان 
ســال «حمايت از كاالى ايرانى» و سال 98 به عنوان «رونق 
توليد» نامگذارى شد. اين شــعارها در هر سال چارچوب و 
خط مشى كلى برنامه هاى كشــور را نشان مى دهد. رسيدن 
به اهداف اين برنامه ها جز با كار فرهنگى ميســر نيست. زيرا 
شــعار سال روح و جهت دهى كلى برنامه ها را مشخص كرده 
و فرهنگ عمومى جامعه را شكل مى دهد. ولى سياست هاى 
كلى فرهنگى اســتان چقدر در راستاى اين شعار بود و كدام 
برنامــه براى ترويج اين فرهنگ براى مردم تدوين شــد؟ به 
نظر مى رسد برنامه هاى دولت در اين دو سال، حداقل در اين 
بخش موفق نبود. اما چرا؟ اول اينكه شوراى فرهنگ عمومى 
كه مى بايست سياست هاى كلى فرهنگ هر استان را تعيين 
مى كرد نتوانست آنطور كه بايد تاثيرگذار باشد. ناگفته پيداست 

كه فرهنگ با آيين نامه اصالح نمى شود و موضوع عميق تر و 
پيچيده تر از آن است كه با دستور رفع و رجوع شود. از طرفى 
وقتى از فرهنگ حرف مى زنيم بايد با مصداق صحبت كنيم. 
فرهنــگ، بازوانى مهم مانند دين، ســنت، عرف و هنر دارد. 
درباره هر كدام از اين عوامل مى توان به زير شاخه هاى فراوانى 
اشاره كرد كه تاثيراتى عميق بر فرهنگ دارند. آيا اين موضوع 
در رويكردهاى شوراى فرهنگ عمومى ديده شده است؟ علت 
دوم هم قدرت نمايى اقتصاد و تاثير آن بر فرهنگ بود. عاملى 
كه در سال جارى بيش از سال هاى گذشته خودنمايى مى كند 

و فعال مهمترين بازيگر فرهنگ است.

 بالتكليفى برنامه ها به بهانه انتخابات
فضــاى فرهنگى اســتان همــدان در ســال اول روى كار 
آمدن دولت تدبير و اميد ســردرگم و در ســال دوم متاثر از 
حواشى اســتعفاى مدير كل جديد فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان بود. رسم است كه در سال هاى انتخابات كه مديران 
عوض مى شوند و بعضى از سياست ها تغيير مى كند، بعضى 
برنامه هاى مهم فرهنگى بالتكليف مى شــوند. اين اتفاق در 
ســال 96 هم رخ داد و به غير از جشــنواره تئاتر كودك كه 
به واقع آبروى فرهنگ اســتان شده است، كار ديگرى انجام 
نشد. سال 97 اما سال پرحاشيه اى براى فرهنگ همدان بود.

 استعفاى مدير جنجالى
«با سليقه شخصى براى جوانان نسخه نپيچيم.» اين جمله 
را مديركل ســابق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
گفــت، بى خبر از آنكه بداند كمتر از چهار ماه بعد نســخه 
خودش پيچيده خواهد شــد و عطاى مديريت را به لقايش 
خواهد بخشــيد. عليرضا درويش نژاد آن روز فكر نمى كرد با 
حمايتى كه از طرف بخشى از هنرمندان استان دارد، ناگزير 
به استعفا شود. اما در نهايت شد آنچه شد و مديركل متفاوت 
همدان ترجيح داد نماند تا پرونده كارى اش در همدان براى 
هميشه بسته شود. مخالفانش اتفاقا، استعفا را به پرونده هاى 

ديگرى ربط مى دادند كه تازه باز شده بود. موضوعى كه چند 
روز پس از رسانه اى شدن استعفا، استاندار همدان در جواب 
به كمپين ســازى هنرمندان همدانى در حمايت از مديركل 
مستعفى، به طور ضمنى آن را تاييد كرد. سيدسعيد شاهرخى 
با صراحت اعالم كــرد كه رفتن درويش نژاد ربطى به برگزار 
شــدن يا نشدن كنسرت ها در همدان ندارد. اين حرف البته 
نتوانست افكار عمومى كه دنبال شفافيت هستند را قانع كند.

 برگزارى جشنواره تئاتر كودك
راه نجات همه!

برگزارى جشنواره تئاتر كودك و نوجوان در همدان، با همه 
فراز و نشيب هايى كه دارد همچنان مهمترين و اميدواركننده 
ترين اتفاق فرهنگى اســتان اســت. هنرمندان و گروه هاى 
مختلف امســال براى نهمين مرتبه به همــدان مى آيند و 
اجراهايشــان را روى صحنه مى برند. برگزارى اين جشنواره 
البتــه راه نجاتى براى بعضى از مديران اســت كه جز به آن 
نمى انديشند و بقيه برنامه هاى جدى را به بهانه نبود بودجه 
حتما همه بودجه ها را جشنواره مى گيرد! و نبود طرفدار كافى 
در رشــته مورد نظر يعنى مردم همدان عالقه به هيچ برنامه 

فرهنگى جدى ندارند؟- عمال بايكوت كرده اند.

 زمين خورده ها همچنان زمينى خورده اند!
نامگذاى ســال ها به نــام بزرگان همدان، احــداث پرديس 
سينمايى، جمعه بازار كتاب و فرهنگسراى رسانه از پروژه هايى 
بودند كه از آغاز دولت دوازدهم يا زمين خوردند، يا مسكوت 
ماندند و يا اجرايى نشدند. به اين ليست مى توان عناوين بسيار 
ديگرى را هم اضافه كرد كه نشــان دهد آنطور كه منتقدان 
دولت مى گويند، فرهنگ اولويت اين دولت نبوده و نيســت. 
البته اين موضوع با توجه به شرايط اقتصادى كشور از طرف 
بعضى از كارشناســان توجيه مى شود، بى توجه به اينكه در 
هيــچ كجاى تاريخ، هيچ اقتصادى، بدون توجه به فرهنگ و 

انديشه مردم اصالح نشده است.

حقيقتى كه بايد پذيرفت
فرهنگ و هنر اولويت دولت نيست
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روحانى به عنوان هفتمين رئيس جمهور پس از انقالب در 
شــرايطى خاص و پيچيده از لحاظ سياسى و اقتصادى سكان 
دولت را دست گرفت. به عبارتى ديگر دولت روحانى در شرايطى 
به قدرت رســيد كه مهمترين مسأله كشور بحران هسته اى و 
متاثر از آن وضعيت اقتصادى آشفته در داخل بود. در اين باب، 
انداختــن تمام تقصيرات به گــردن دولت هاى قبل همانقدر 
غيرمنصفانه است كه ناديده گرفتن اين اصل كه هر دولت وارث 

مصائب، مشكالت و يا امكانات دولت هاى قبل از خود است.  
طبيعتــا شــناخت اولويت هاى هــر دولت امــكان ارزيابى 
منصفانه ترى از عملكرد آن را فراهم مى كند. با توجه به رويكرد 
كالن دولت تدبير و اميد مبنى بر حل بحران هاى اصلى كشور 
يعنى مسأله هســته اى و مهار تورم و اوضاع آشفته اقتصادى، 
حال با گذشت بيش از نيمى از عمر دولت دوم روحانى، به نظر 
مى رسد كه بتوان ارزيابى منصفانه اى از كارنامه شش ساله ى 

روحانى ارائه داد. 
در بُعد سياست خارجى با توجه به اينكه تحريم هاى  شوراى  
   امنيت  سازمان ملل متحد و همچنين تحريم هاى هسته اى كه 
در دهه اخير محدوديت هاى سياســى و اقتصادى فراوانى را 
براى فعاليت هاى كشور ايجاد كرده بود، در بدو امر مهمترين 
اولويت دولت به «ايجاد تعامل ســازنده با جهان» اختصاص 
يافت و در اين راستا تالش شد تا با اتخاذ سياست هاى مبتنى 
بر تنش زدايى، اعتماد ســازى، معرفى چهره مسالمت آميز از 
كشور؛ اعتبار كشور در مجامع بين المللى ترميم شود. از اين رو 
جهت گيرى دولت روحانى در ارتباط با سياست خارجى روى 
پرونده هســته اى متمركز شد. اگرچه برخى نيز اعتقاد دارند 
كه روحانى تمام تخم مرغ هايش را در سبد برجام گذاشت اما 
نبايد از اين نكته غافل بود كه روند 12 ساله پرونده هسته اى 
و تحريم هاى ناشــى از آن موجب شده بود كه اين همه وزن 
و اهميت براى برجام به وجود بيايد. تصويب برجام توانســت 
سايه وحشت از جنگ و احساس ناامنى اقتصادى و سياسى را 
تا حدودى از ســر مردم دور كند و اميدوارى نسبى به جامعه 
تزريق كند. اما انتقادى كه وارد است به نحوه عملكرد رئيس 
جمهــور و دولتمردان در قبال توافق و پس از آن برمى گردد. 
طوريكه پس از رســيدن به توافق سطح توقعات از برجام در 
ادبيات رئيس جمهور و تيم ديپلماسى باال رفت و زمينه ايجاد 
شد كه دوران پسابرجام به سرعت شكل گيرد و آثار ملموس 
آن در زندگى روزمره مردم بروز و ظهور يابد. به عبارت ديگر با 
باالبردن توقعات مردم توسط دولتمردان « برجام نه به صورت 
يك گفتمان حقوقى و سياســى كه به صورت يك گفتمان 

رهايى بخش مطرح شد.»
در زمينه ى سياست خارجى درست است كه ظهور اعجوبه اى 
به نام ترامپ را نبايد ناديده گرفت و شــايد هر كســى به جز 
ترامپ بر مســند قدرت اياالت متحده مى نشســت برجام و 
ديپلماسى هوشمندانه پشت آن، تا اين حد شكننده و كم اثر 
نمى شد. اما نبايد از سنگ اندازى ها و مخالفت ها و دخالت هاى 

جريان اقتدارگرا در داخل هم غافل شد. شدت مخالفت ها از 
آغــاز مذاكرات و پس از توافق به قدرى بود كه گويى جريانى 
در داخل كشــور به هيچ عنوان حاضر به پذيرش و هضم اين 
رخداد نبود و با موشك پرانى، تسخير سفارت و ماجراجويى در 
صــدد تضعيف برجام برآمدند و با تمام توان در مقابل چيدن 

ميوه برجام توسط دولت قد علم كردند. 
انتقاد ديگرى كه به سياست خارجى دولت روحانى وارد است، 
اين است كه تمركز بر روى برجام و مسأله هسته اى و مذاكره 
با شش قدرت جهانى، موجب غافل ماندن از ديگر عرصه هاى 
سياست خارجى (اعم از منطقه اى و كالن) واگذارى اين عرصه 
به نهادهاى موازى شد كه نه تنها به دولت پاسخگو نبودند بلكه 
حتى نيازى به هماهنگى با دولت هم نمى ديدند!. اســتعفاى 
ظريف پس از ســفر بشار اســد به ايران را در همين پارادايم 
مى توان تحليل كرد. عالوه بر آنچه گفته شد، اين ديپلماسى 
موازى حتى به اصلى ترين دغدغه سياست خارجى دولت كه 
معرفى چهره مسالمت آميزى از ايران در مجامع بين المللى بود، 

هم اعتقادى نداشت.
در بعد سياســت داخلى طبق اصل سوم قانون اساسى دولت 
موظف اســت: «ســطح آگاهى هاى عمومى را با اســتفاده 
از مطبوعــات و رســانه هاى جمعــى باال ببــرد؛ زمينه هاى 
انحصارطلبى، اســتبداد و خودكامگى در كشور را محو كند؛ 
آزادى هاى سياســى و اجتماعى براى مردم تأمين كند و...» 
اين تنها چند مورد از وظايف دولت مندرج در قانون اســت و 
پرواضح است كه كارنامه دولت روحانى وضع به مراتب بدترى 
دارد. طوريكه اگر به نتيجه رسيدن توافق برجام را نقطه قوت 
دولت روحانى بدانيم، قطعا نقطه ضعف دولت را كل سياست 

داخلى آن بايد قلمداد كرد. 
اين نكته قابل انكار نيســت كه در ســاختار سياسى ايران، 
رياســت جمهورى نهاديست با مســئوليت زياد و اختيارات 
اندك؛ اما بحث اين اســت كه دولت روحانى از همين اندك 
فضا و اختيارات استفاده نكرده است. البته در بررسى عملكرد 
دولت بايستى متغير ديگرى هم را هم مورد توجه قرار داد. از 
آنجايى كه اشاره شد، رئيس جمهور با توجه به قانون اساسى 
و ســاختار خاص قدرت در ايران محدوديت هاى زيادى دارد، 

ميزان موفقيت دولت وى در اجراى برنامه ها و سياست هايش 
بستگى به ميزان هماهنگى و همراهى نهادهايى مانند مجلس، 
قوه قضائيه، صدا و سيما و مهمتر از همه همراهى و حمايت 

مقام رهبرى دارد. 
در دولت دوم روحانى على الخصوص در ايام تبليغات، شخص 
رئيس جمهور انتظارات و سطح توقعات را باال برد درحاليكه 
بعدا مشخص شد كه همت و برنامه مدونى براى عمل به اين 
مطالبات و اجــراى آن را ندارد. انتظار مى رفت كه با چينش 
كابينه اى قوى و بهتر از دولت اول، به دنبال تحقق وعده هاى 
انتخاباتى خود باشــد اما با اعالم ليست وزراى پيشنهادى به 
مجلس، مشخص شد كه نه تنها راى 24 ميليونى را پشتوانه 
خود قرار نداد بلكه با معرفى وزرايى به مراتب ضعيف تر از دولت 
اول خود، نخستين موج نااميدى را تزريق كرد و بى توجهى يا 
ناتوانى در اجراى تعهدات و مطالبات حقه ى مردم به نوعى تير 

خالصى بر اميد خيل كثيرى از  جامعه راى دهندگانش بود.
دولــت دوم روحانــى در بحث اقتصاد و معيشــت مردم هم 
اقدامات موثرى پس از به حاشيه رفتن برجام صورت نداده و 
در ديگر زمينه ها هم اعم از بحث آزادى هاى اجتماعى، حمايت 
از كارگران، مطالبات فرهنگيان و... راهكارى نداشته و منفعل 
عمل كرد. به طور كلى در شرايط امروزى دنيا، پيوند استوار و 
تنگاتنگى بين حوزه هاى سياست خارجى و سياست داخلى 
وجود دارد و دولت روحانى هم در شــرايط بسيار پيچيده اى، 
ايفاى نقش خود را آغاز كرد. بر همين اســاس شــايد بتوان 
مهم ترين دستاورد دولت وى را بهبود رابطه و آشتى با جهان، 
بازگشت عقالنيت به دستگاه ديپلماسى كشور، ايجاد شرايطى 
براى جلب و جذب ســرمايه گذرى خارجى در كشور دانست. 
اما با موانع و مشــكالتى (كه پيش از اين اشاره شد) نه تنها 
نتوانست براى رفع مشكالت گوناگون مملكت و مردم از آن ها 
بهره ببرد، بلكه در برخــى از زمينه ها عرصه را براى دخالت 
نهادهاى موازى و غيرپاسخگو مهيا كرد و از اندك اختيارات 
اجرايــى دولت ها هم با به كارگيرى تيمى ضعيف و اطرافيانى 
ناتــوان، اســتفاده الزم را در جهت عمل بــه وعده هايى كه 

به واسطه ى آن راى مردم را اخذ كرده بود، نبرد.
*دبير حزب اتحاد ملت ايران استان همدان

مسير پر فراز و نشيب تدبير و اميد
نگاهى به سياست هاى داخلى و خارجى دولت هاى يازدهم و دوازدهم

مصطفى مهدى زاده* 
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 همزمــان با هفتــه دولت، 
705 طرح بــا اعتبار حدود 11

هزار ميليارد ريال در اين استان 
بهره بردارى و يا عمليات اجرايى 

آن آغاز شد. 

به دنبــال بهره بــردارى از اين 
طرح ها يك هزار و 233 شــغل 
در اين استان ايجاد مى شود كه 
بخشى از اين پروژه ها مربوط به 
بخش عمرانى شامل 606 پروژه 
در سطح اســتان و بخشى هم 
اختصاصى مختص به پروژه هاى 

اقتصادى با 99 پروژه است.
در همين راستا استاندار همدان 
در نشســتى به مناسبت هفته 
دولت به تشــريح دستاوردها در 
هفته دولت پرداخــت و گفت: 
هفته دولت فرصتى مغتنم براى 
گفت وگوى بيشــتر بــا مردم و 

بيان توسعه استان و رفاه بيشتر 
مردم اســت. يكى از اولويت هاى 
ما توجه به معيشــت و اشتغال 
است و فلســفه وجود و حضور 
ما براى خدمت به مردم اســت. 
بنابراين آنچه در اختيار ماســت 
بايد در جهت منافع مردم به كار 
گرفته شود و اساسا دولت ها براى 

همين منظور انتخاب مى شوند.
سيدســعيد شــاهرخى، معتقد 
است: در دولت دوازدهم در آغاز 
شــاهد روندى بوديم كه رشــد 
اقتصادى كشور قابل توجه بود و 
در بسيارى از موضوعات گشايش 

استاندار:
 705 طرح هفته دولت در استان 

بهره بردارى و كلنگ زنى شد

ــاى  ــى از اولويت ه يك
ما توجــه به معيشــت و 
اشــتغال اســت و فلسفه 
ــا  ــور م ــود و حض وج
بــه  خدمــت  بــراى 

ــت ــردم اس م

 هفته دولت فرصتى مغتنم براى گفت وگوى بيشتر با مردم و بيان توسعه استان و 
رفاه بيشتر مردم است
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فراوانى ايجاد شده بود. دولت براساس عهدى كه بسته بود 
در سياست خارجى و داخلى، مبنا را بر رفع ايران هراسى و 
تعامل با همه دنيا با حفظ منافع و چهارچوب هاى خودمان 

گذاشته بود كه منتج به برجام شد.
وى با بيان اينكه ساده زيستى، كم مصرف كردن، صرفه جويى 
و تالش مستمر از مهم ترين ويژگى هايى است كه دولت و 

كابينه شهيد رجايى را ماندگار كرد، عنوان كرد: شهيد 
رجايى و كابينه اين شــهيد بزرگوار خود را وقف 

مردم و كشــور كردند. دوران زندگى و نوع 
نگاه شهيد رجايى به مردم متفاوت بود 

و مى توان كتاب ها از آن نوشت.
اســتاندار با اشاره به اينكه حاال پس از 

چهل سال ما مى توانيم با الگو بردارى از اين 
دولــت و با پيروى از منويات رهبر معظم انقالب 

به مردم خدمت رسانى كنيم، افزود: امروز هفته دولت 
را در شــرايطى گرامى مى داريم كه دشــمن با محاسبات 

غلــط و تحريم ناعادالنه، مردم، اقتصاد و صنعت ما را هدف 
قرار داده است.

شــاهرخى ادامه داد: يكى از رسالت هاى سنگين دولت به 
عنوان پيشرو در مبارزه با اين تحريم ها است كه با هماهنگى 
بــا رهبر معظم انقالب و حمايت هاى مردم اجازه ندادند كه 

تحريم ها بر كشور اثر بگذارد.
وى بــا تاكيد بــر اينكه پس از چندين ماه فشــار 

ســنگين اقتصادى شــاهد ثبات بازار هستيم 
و هيچ يك از واحد هاى توليدى اســتان 

همدان به خاطر تحريم تعطيل نشده 
است، افزود: در اين جنگ اقتصادى 

توليد كنندگان و فعاالن اقتصادى در كنار 
مردم با وجود گرانى ها نگذاشتند دشمن نقشه 

شوم خود را پياده كند.

550 واحد توليدى اقتصادى در حال 
ساخت است

شــاهرخى با اشاره به ساخت 550 طرح توليدى، اقتصادى 
و گردشــگرى در نقاط مختلف اســتان و بيان اين مطلب 
كه كشــاورزى و صنعت بيشترين آمار را به خود اختصاص 
داده انــد، گفت: از اين تعــداد 206 طرح توليدى در بخش 

صنعت و معدن، 325 طرح در حوزه كشــاورزى و 19
طرح در بخش ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 

گردشگرى در حال ساخت است.
وى اضافه كرد: در اســتان همدان 991

واحد توليدى با ظرفيت هاى مختلف 
بيش از 30 تا بيش از 60 درصد فعال 

هســتند كه با برنامه ريزى هــاى مدون و 
كارشناسى شده جديد، به دنبال افزايش بازدهى 

اين واحدها هستيم.
اســتاندار همچنين با اشــاره به اينكه 60 واحد توليدى در 

بخش صنعت و معدن و 17 واحد توليدى در حوزه كشاورزى 
در استان به تملك بانك ها درآمده، ادامه داد: از اين تعداد 26

واحد تعيين تكليف و به چرخه توليد بازگشته است.
شاهرخى همچنين با يادآورى كسب رتبه نخست كشور در 

كاهش نرخ بيكارى، گفت: تعهد اشــتغال همدان به عنوان 
يكى از وعده هاى اصلى دولت دوازدهم، همواره مورد توجه 

مديريت ارشد و دستگاه هاى اجرايى استان بوده است.
وى با بيان اينكه نرخ بيكارى و نرخ مشــاركت اقتصادى از 
شاخص هايى است كه براى ارزيابى شرايط اقتصادى كشور 
مورد استفاده قرار مى گيرد، اظهار كرد: استان همدان توسط 
مركز آمار ايران كه تنها مرجع رســمى آمار است به عنوان 
استانى با كمترين نرخ بيكارى كشور اعالم شده است.

شــاهرخى افزود: بر اساس اعالم مركز آمار ايران 
يافته ها و نتايج طــرح آمارگيرى نيروى كار 
استان هاى كشــور نشان مى دهد كه نرخ 
مشــاركت اقتصــادى اين اســتان در بهار 
امســال با افزايش 1،3 درصدى نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته از رقم 42،8 به عدد 44،1 درصد 

افزايش يافته است.
استاندار عنوان كرد: براساس سند توسعه اشتغال و رويكرد 
برنامه محورى با هدف رســيدن به نرخ بيكارى ساالنه 7،1

درصد در پايان برنامه ششم توسعه اقتصادى، راهبردى سه 
ساله در استان تدوين شده و بر اساس آن ساالنه حدود 20

هزار فرصت شغلى در اين استان ايجاد مى شود.
 وى با بيان اينكه براى ايجاد اين تعداد فرصت شغلى ساالنه 
حــدود 50 هزار ميليارد ريال منابع بخش خصوصى، بانكى 
و دولتى بايد جذب شود، تاكيد كرد: بايد تا پايان برنامه 
ياد شــده 150 هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى و 

60 هزار شغل ايجاد شود.
شاهرخى گفت: بر اساس نتايج آمارگيرى 
مركز آمار ايــران عليرغــم افزايش 2،2

درصدى نرخ مشــاركت اقتصادى استان، نرخ 
بيكارى 2،1 درصد كاهش داشــته اســت و از 8،2

درصد به 6،1 درصد رسيده است.
شــاهرخى افزود: خروج آمريكا از برجام نيز بار ديگر چهره 
استكبارى و مكار آمريكا را نشان داد و در سياست خارجى 
روحيه زورگويى اين كشور باعث شد برجام از سوى كشورى 

كه خود را مدعى حقوق بشر مى داند لغو شود.
اســتاندار همدان اظهار كرد: آنها به اين نتيجه رسيدند كه 
برجام شتاب توسعه ايران اســالمى را زياد كرده است و از 
هميــن رو از اين قرارداد بين المللــى به صورت يك طرفه 

خارج شدند.
شاهرخى ادامه داد: تدابير و اقدامات دولت تدبير و اميد 
به عنــوان نهادى كه در صف اول جنگ اقتصادى 
با آمريكا قرار گرفت، در كنار صبر و استقامت 
مردم هميشــه در صحنه ايران، باعث شد 
كه دشــمنان نتوانند به اهداف شومى كه 
طراحى كرده بودند، دســت يابنــد و امروز اين 

معادله در حال تغيير به نفع كشورمان است.
وى با بيان اينكه همه اينها گواه آن اســت كه ما با اقتدار 
حاصل از وحدت و همدلــى كارها را پيش مى بريم، گفت: 
در اين راه هرچند كار دشــوارى پيش رو دارم اما هر زمان 
فشار بر مردم زياد شده، وحدت و همدلى را از ناحيه مردم 
و مسئوالن شاهد بوديم و بى شك پيروز اين جنگ اقتصادى 

نيز ملت ايران خواهد بود.

عهدى كه بسته بود 
رفع ايران هراسى و 
رچوب هاى خودمان 

كردن، صرفه جويى 
است كه دولت و  ى

ان كرد: شهيد 
ود را وقف 

نوع  و

اين 
انقالب  م

ز هفته دولت 
ــمن با محاسبات 

و

ى
س
ر

مش
افزايش
استاندار ع

كاهش نر
يكى از وع
مديريت

وى با بيان
شاخص ه
مورد استف
مركز آما
استا

بي
درصد
شــاهرخ
استكبارى
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و صنعت ما را هدف 

سنگين دولت به  ى
ست كه با هماهنگى 
ردم اجازه ندادند كه 

برنامه مح
درصد در
ساله در ا
هزار فرص
وى با بيا

ى
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ر

توليدى در بخش  ح
شــاورزى و 19

دســتى و 

9

و  ن
 بازدهى 

6 واحد توليدى در 
در حوزه كشاورزى  ى
6داد: از اين تعداد 26

شته است.
به نخست كشور در 

هميــن
خارج شد
شاهر

مع
وى با ب
حاصل از
در اين را
فشار بر م
و مسئوال
نيز ملت

حال ى در

توليدى، اقتصادى  ح
و بيان اين مطلب  ن
را به خود اختصاص 
بخش در توليدى ح

استكبارى
روحيه زو
كه خود ر
اســتاندا
برجام شت
هميــن
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 معاون سياســى امنيتى استاندار همدان در سفرهاى 
شهرستانى به مناســبت هفته دولت به شهرستان نهاوند 
ســفر كرد و ضمن افتتاح چند پروژه در شوراى ادارى اين 

شهرستان حضور يافت.
تبليغات  وضعيــت  بــه  گريزى  آزادبخــت،  مصطفــى 
مجلس  انتخابــات  احتمالى  كانديداهــاى  زودهنــگام 
يازدهــم زد و از شب نشــينى هاى برخــى مديران با 

گفت. سخن  كانديداها 
وى مديــران را نماينده دولت خواند و بــا تاكيد بر اينكه 
مديــران در انتخابات خود را وامــدار و درگير هيچ حزب 
و جناحى نكنند، بيان كرد: انتخابات امتحان برجســته و 
صحنه حساسى اســت و متوليان انتخابات حق ندارند در 

انتخابات درگير احزاب بشوند. 
آزادبخــت اجــراى انتخابــات را به مثابــه تنگه احد 
دانســت و گفت: اجرا در انتخابات را به ما سپرده اند، 
براى انتخابــات بدهكار و وامدار احدى نيســتيم و با 
حفظ احترام بــه همه كانديداهــا، خودمان را هزينه 

نمى كنيم. هيچ كس 

مجريان انتخابات اگر صداقت نداريد 
كنار بكشيد

وى خطــاب به مجريان انتخابــات تاكيد كرد: در نهاوند 
كار حســاس تر اســت و رقابت جدى مى شــود. هركس 
نمى توانــد صادقانه بى طرف باشــد كنار بكشــد. ممكن 
اســت برخى حفظ ظاهر كنند و شــايد تا حدودى كار 
پيش برود، اما احتياجى نداريــم حفظ ظاهر كنيم، كم 

نكنيم. فروشى 
معاون سياســى امنيتى اســتاندار همدان از فعاليت هاى 
انتخاباتى برخى مديران و شب نشينى ها گفت و تذكر داد: 
شــنيده ايم برخى مديران با كانديداها شب نشــينى دارند. 
مى گوييم كه بدانند، متوجه ايم و حســاب كار دست شان 

باشد.
وى با اشــاره به اينكه مردم ما در دوران جنگ تحميلى از 
جان خود گذشتند و امروز نيز در راه آبادانى ايران اسالمى 
با نيت خير از مــال خود مى گذرند، گفت: ارزش اين مهم 

كمتر از مبارزه در ميدان نبرد نيست.

آزادبخــت در ادامــه، افزود: امــروز توليدكننــدگان نيز 
رزمنــدگان خــط مقدم در نبــرد اقتصادى هســتند. لذا 
مسئوالن وظيفه  دارند در راستاى حمايت از اين افراد قدم 
بردارند و با تمام توان نســبت به پيگيرى امور آن ها اقدام 

كنند.
وى با اشــاره به اينكه ايران اسالمى به واسطه حضور مردم 
در صحنه هاى مختلف به موفقيت دست يافته است، گفت: 
امروز اقتدار ايران اسالمى در جهان بيش از هر زمانى قابل  

مشاهده است.

آزاد بخت بيان كــرد: نمونه بارز اقتدار ايران اســالمى در 
حوزه سياســت خارجى مذاكرات هسته اى بود كه دشمن 
به صــورت يك طرفه آن را نقض كرد و امروز نيز رزمندگان 
دالور ســپاه پاسداران انقالب اســالمى با سرنگون كردن 
پهپــاد آمريكايى اقتدار و توان دفاعى ايران اســالمى را به 

اثبات رسانند.
معاون سياســى امنيتى و اجتماعى اســتاندار همدان به 
مناســبت چهارمين روز هفته دولت به شهرســتان نهاوند 

سفر كرد.

معاون سياسى و امنيتى استاندار:

مديران خود را وامدار و درگير 
هيچ حزب و جناحى نكنند

 براى انتخابات 
بدهكار احدى 
نيستيم و با حفظ 
احترام به همه 
كانديداها، خودمان 
را هزينه هيچ كس 
نمى كنيم 
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 با وحدت، انســجام و تعامــل بين مجموعه 
مديران، مردم و نمايندگان مجلس روند توسعه و 

پيشرفت استان شتاب گرفته است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندارى گفــت: هر كجا با انســجام و وحدت 
حركت كرديم با دريافت پاســخ مثبت توانستيم 

با قدرت مقابل دشمنان بايستيم. 
ظاهر پورمجاهد با اشــاره به مشــكالت اقتصادى 
و معيشــتى و ايجاد تنگناهايى در مسير حركت 
دولت، با بيان اينكه تالش مسئوالن و دولتمردان 
رفع مشكالت مردم و پاسخگويى به نياز آنها است، 
بيان كرد: به واسطه تالش هاى خوب دولت، امروز 
صادرات و تجارت خارجــى روند مثبتى دارد و با 
وجود تمامى كارشكنى هاى دشمنان، تراز تجارى 

ما ثباتى بهتر از گذشته دارد.
پورمجاهد با اشــاره بــه كنترل تــورم و ذخيره 
كاالهاى اساســى در بنادر، عملكــرد دولت را در 
تمامى حوزه ها به ويژه گازرسانى روستايى مطلوب 
ارزيابى كرد و گفت: روزانه 10 روســتا در كشور 

عمليات گازرسانى آنها به بهره بردارى مى رسد.
وى گفــت: در هفته دولــت 705 طرح عمرانى و 
اقتصــادى با اعتبارى افزون بــر 11 هزار ميليارد 
ريال در اســتان همدان به بهره بردارى رسيد و يا 
عمليات اجرايى آنها آغاز شــد و براى يك هزار و 

250 تن اشتغال ايجاد شد.

 هدفگذاري 50 هزار ميليارد 
سرمايه گذاري در استان

پورمجاهــد ادامــه داد: طبق ســند راهبردي و 
عملياتي توســعه اســتان همدان حدود 50 هزار 
ميليارد ريال ســرمايه گذاري براي اين استان در 
سه سال هدفگذاري شده است كه سهم شهرستان 

مالير از اين رقم 30 هزار ميليارد ريال است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع 
استانداري با اشاره به اين ميزان سرمايه گذاري در 
سند توسعه استان گفت: بر اساس اين سند ساالنه 

19 هزار و 500 فرصت شــغلي در اين استان بايد 
ايجاد شود كه سهم شهرستان مالير از اين ميزان 

اشتغال حدود سه هزار و 300 شغل است.
وى تاكيد كرد: سياســت دولت تدبيــر و اميد و 
اســتاندار بر اين است تا با تمام توان تالش كنيم 
در حوزه اشتغال، توليد، سرمايه گذاري و معيشت 

مردم كار ويژه اي صورت بگيرد.
پورمجاهد با اشــاره به توصيه استاندار همدان به 
فرمانداران و مديران دســتگاه هاي اجرايي استان 
كه بايــد به طور مســتمر از واحدهاي توليدي و 
اقتصادي بازديد داشته باشند و براي حل مشكالت 
اين واحدها تالش كنند، افــزود: تالش ما بر اين 
اســت تا طرح هاي توليدي و صنعتي و كشاورزي 
به ويژه سايت هاي گلخانه اي و سياست هاي كشت 
ســازمان جهاد كشــاورزي را شــتاب بخشيم تا 

بتوانند از اين تسهيالت استفاده كنند.
وي ابراز اميدواري كرد: با همكاري دو طرفه مردم 
و مســئوالن بتوانيم بار ديگر ايــن موضوع را به 
اثبات برســانيم كه اجازه نمي دهيم مشكالتي كه 
بيگانگان به كشــور ما تحميل كرده اند، به نتيجه 
برســد و تالش مي كنيم تا سرمايه گذاري و توليد 

بتواند شكل مناسبي به خود بگيرد.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار:

 انسجام، توسعه همدان را شتاب بخشيده است
برنامه هاى 

سفر پورمجاهد 
به كبودرآهنگ:

بــا  ديــدار   
شــهيد  خانواده 
بزرگوار سليمانى 
 افتتــاح پروژه 
گوســاله پرورى 
با  رأســى   100
بالــغ  اعتبــارى 
بــر يــك و نيم 

ميليارد تومان 
مدرسه  افتتاح   
پرورق  كالسه   4
با اعتبــارى بالغ 
ميليون   100 بر 

تومان 
 افتتاح بهسازى 
روستاى راميشان 
با اعتبــارى بالغ 
ميليون   361 بر 

تومان 
2 افتتــاح   
واحــد گلخانه  با 
اعتبــارى بالغ بر 
و  ميليــارد  يك 
و  ميليــون   59

900 ريال

ايستگاه قطار مالير،نخستين ايستگاه ريلى استان 
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 14 ســال است ايران تالش مى كند تا بتواند ميزبان 
برگزارى نشست هاى جهانى يونسكو باشد. حاال در حالى 
كــه هنوز نام همــدان به عنوان ميزبــان اجالس جهانى 
سازمان گردشگرى در اذهان مى درخشد، خبر مى رسد كه 
نخستين نشست جهانى يونسكو در همدان برگزار مى شود. 
معاون عمرانى استاندار همدان با عنوان اين مطلب گفت: 
آغاز مهرماه سال جارى رويداد جهانى متمايزى به ميزبانى 
همدان به مدت 6 روز برگزار خواهد شد. رويدادى كه در آن 
گروه هاى مختلف و تأثيرگذار در ثبت جهانى آثار تاريخى 
از سازمان يونسكو به همدان سفر مى كنند. نمى توان منكر 
اين مهم شــد كه ميزبانى همدان از اجالس جهانى جاده 
ابريشم يك فرصت طاليى است اما اين كه چقدر و چگونه 
بتوانيم از اين فرصت بهره مند شويم، اتفاقى است كه تا به 

دست آمدن خروجى اين رويداد قابل بحث نيست. 
محمودرضــا عراقى افزود: ســال 2018 براى همدان يك 
نقطه آغاز بود تا بتواند پرتاب به ســمت قله هاى موفقيت 
را احساس كند. همچنان كه ماه ها از پايان 2018 گذشته 
اســت اما سازمان جهانى گردشگرى در هر نشستى كه با 
اعضاى وابسته در كشورهاى مختلف برنامه ريزى مى كند، 

به رد پاى ميزبانى ايران از اجالس جهانى اشاره مى كند. 
از آنجا كه تجربه برگزارى چند رويداد بين المللى همچون 
 ACD كنوانسيون راهنمايان گردشگرى، اجالس جهانى
(كنفرانس بين المللى همــدان) و اجالس جهانى اعضاى 
وابسته سازمان گردشگرى را در كارنامه داريم، اين تجربه 
براى برگزاركنندگان چراغ راهى است تا امروز كه فرصت 
ميزبانى از رويداد بين المللى جاده ابريشم براى همدان مهيا 
شده است، دغدغه اى در برگزارى آن نداشته باشند. براى 
اكثر كشورهاى حوزه راه ابريشــم، راه جهانى شدن با راه 

ابريشم پيوند خورده است. 
وى از راه ابريشم به عنوان نماد صلح، پيشرفت و تبادالت 
دوستانه براى كشورهاى حوزه راه ابريشم ياد كرد و گفت: 
اين مســير حائز اهميت است؛ در اين ميان نقش محورى 
جمهورى اسالمى ايران در كمربند جاده ابريشم به عنوان 
نگين مسير طاليى باســتانى و نقطه تعادل و مركز ثقل 
توسعه امنيت و منطقه ى ژئواكونوم ايران به عنوان حلقه ى 
ثبات منطقه و حلقه ى اتصال كشورهاى شرق و غرب است. 
عراقى افزود: جمهورى اسالمى ايران هم اينك نيز كشور 
باثبات منطقه و حلقه ى اتصال كشورهاى شرق و غرب در 
منطقه است و اين جايگاه پيوسته در طول تاريخ استمرار 
داشته است. جاده ابريشم از گذشته هاى دور مسيرى مهم 
بــراى مبادله كاال ميان كشــورهاى مختلف و تمدن هاى 
گوناگــون جهان بــوده و در اين ميان ايــران نيز جايگاه 
برجســته اى در افزايش همكارى ها و تعامالت كشورهاى 

منطقه داشته است.
وى گفت: كشورهاى مســير كمربند جاده ابريشم داراى 
ظرفيت بالقوه هستند كه در صورت همگرايى و همكارى 
دولت ها و ايجاد سازه هاى ژئوپوليتيكى منطقه اى با يكديگر؛ 
مبادالت اقتصادى، فرهنگى و حتى سياسى جهان امروز را 

تغيير خواهند داد.
ايران ظرفيت هاى گردشــگرى، اقتصــادى و بين المللى 
جاده ابريشــم را فعال مى كند. امروزه نزديكى و دوستى 
ميان ملت ها و دولت ها با بسترســازى براى همكارى هاى 
بين المللى ممكن مى شــود و در اين ميان احيا ى مســير 
جاده ابريشــم مى تواند بســيار ثمربخش باشد. اكنون در 
دهه دوم قرن 21 بايد مناقشــات خاتمــه يافته و منافع 
مشــترك ملت ها، تعيين كننده تعامالت و روابط دولت ها 

باشــد. كشورهاى قلمرو جاده ابريشم مى توانند با تكيه بر 
مشتركات فراوان خود، نقش تعيين كننده در جهان جديد 

داشته باشند.
معاون عمرانى استاندار همچنين افزود: جمهورى اسالمى 
ايران با مشاركت در برنامه راه ابريشم بر آن است تا روحيه 
جديــد اتحاد، اعتماد، منافع مشــترك، آموزش فراگير و 
همكارى هاى همه جانبه را در قالب اين برنامه بين المللى 

افزايش و ارتقا دهد.
حمايت از ظرفيت هاى كشــورهاى عضو جاده ابريشم با 
همكارى اين كشــورها با همديگر امكان مى يابد و در اين 
راستا هر يك از كشورها بايد با درك نيازهاى ديگرى، در 
پى افزايش بهره مندى از ظرفيت هاى جاده ابريشم باشد تا 
به موجب آن شهروندان كشورها از آثار احيا ى جاده ابريشم 

در عرصه هاى مختلف بهره مند شوند.
دولت جمهورى اســالمى ايران در صدد اســت در دوره 
كنونى تمام ظرفيت هاى گردشگرى، اقتصادى، اجتماعى 
و بين المللى خود را در مســير جاده ابريشم فعال كند تا 
ضمن كمك به روند احيا ى جاده ابريشم، نقش هميشگى 
خود در ايجاد همبستگى بين ملت هاى منطقه را حفظ و 

ارتقا بخشد.
حال با از راه رســيدن همايش راه ابريشــم در همدان؛ به 
دنبال آن هستيم از حضور ميهمانان داخلى و خارجى كه 
مى توانند اطالعات كارشناسى به فعاالن حوزه گردشگرى 
در استان منتقل كنند، با برگزارى نشست هاى تخصصى 
بهره مند شــويم. اين اتفاق مى توانــد يكى از فرصت هاى 

بى بديل براى همدان باشد.

 برنامه هاى سفر 
يك روز عراقى به نهاوند

 حضور در منزل شــهيد رضا احمدوند و اداى احترام به 
مقام شامخ شهدا 

 افتتاح پــروژه مركزى جامع خدمات درمانى ســالمت 
روستاى شعبان 

 حضور در فرماندارى شهرســتان و پيگيرى مسائل مهم 
شهرستان 

 افتتاح بهسازى روستاى كرك سفلى
 افتتاح پروژه روشنايى سراب گيان

معاون عمرانى استاندار:

جهانى شدن همدان با جاده ابريشم پيوند مى خورد 
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 نظارت بر اجراي سياســتها و خط مشــي هاي اداري، 
مالي، اســتخدامي، امور مديريت منابع انســاني و رفاهي 
واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي در قالب سياست هاي 
كلــي ابالغي از جملــه وظايف و اهداف معاونت توســعه 

مديريت و منابع استاندارى است.
ايــن معاونت ارزيابــي وضعيت نيروي انســاني مورد 
نياز واحدهاي استاني دســتگاه هاي اجرايي بر اساس 
شــاخص ها و ضوابط مصوب معاونت توسعه مديريت و 
ســرمايه انســاني رئيس جمهور و نظارت بر چگونگي 
صــدور مجوزهــاي اســتخدامي بر اســاس اختيارات 
تفويض شــده از ســوي مراجع ذيربط بــا هماهنگي 
معاونــت توســعه مديريت و ســرمايه انســاني رئيس 

دارد. مدنظر  را  جمهور 
معاون توســعه مديريت و منابع استاندار همدان انعكاس 
نارســايي ها و مشكالت واحدهاي اســتاني دستگاه هاي 
اجرايي در زمينه توســعه مديريت ســرمايه انســاني به 

مراجــع ذيربــط را از جمله اقدامات اين حــوزه عنوان 
مى كند.

طرح ها  اجراي  همچنين  ميرصفدرى  محمدرضا  ســيد 
و برنامه هاي مصوب و ابالغي معاونت توســعه مديريت 
و ســرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي رياســت جمهوري مرتبط با وظايف 
واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و اعمال نظارت 
و هماهنگــي الزم و نظارت بر حســن اجراي قوانين و 
مقررات و دســتورالعمل هاي مربوط به برقراري حقوق 
و مزايــا و فوق العاده هــاي مربوطــه تمامي واحدهاي 
اســتاني دســتگاه هاي اجرايــي را از ديگــر وظايف 

برشمرد.
ايــن معاونت تالش مى كند بر انجام تمامى امور خدمات و 
تداركات اســتانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و 

مقررات نظارت كند.
معاون توســعه مديريت و منابع استاندار همدان در هفته 

دولت در شهرســتان فامنين حضور يافــت و از پروژه هاى 
هفته دولت اين شهرستان بازديد كرد.

با حضــور ميرصفدرى برخى پروژه هــاى هفته دولت اين 
شهرســتان افتتاح و كلنگ زنى شــد كــه در ادامه مرور 

مى كنيد.
 تجديد پيمان با شــهدا و غبارروبى گلزار شــهداى شهر 

فامنين 
 ديدار و گفت وگو با خانواده شهيد سليمانى در ماماهان 

 ديدار مسئوالن ادارات شهرستان با امام جمعه و فرماندار 
شهرستان فامنين 

 افتتاح پروژه آبرسانى به شهر فامنين با اعتبار 15 ميليارد 
ريال 

 كلنگ زنى و بازگشــايى بلوار كمربنــدى غربى (خيابان 
شورا) شهر فامنين با اعتبار 62 ميليارد ريال 

 افتتاح پــارك محله اى فرهنگيان به مســاحت 3 هزار 
مترمربع و با اعتبار 5 ميليارد ريال

معاون توسعه مديريت ومنابع استانداري:

نظارت بر اجراي خط مشي هاي اداري 
از جمله اهداف است
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همزمان با هفته دولت در سطح شهرستان همدان 9 طرح 
عمراني، خدماتي و توليدي به بهره برداري رســيد و عمليات 
اجرايي 2 طرح عمراني در مجموع با اعتبار 9 ميليارد و 878 

ميليون تومان آغاز شد.

طرح هاي بهسازي و آسفالت معبر اصلي 
روستاي نشر

فرماندار همدان در مراسم افتتاح آسفالت روستاي نشر با اشاره 
به اينكه اهالي روســتاي نشــر كمك كردند تا زمينه اجراي 
پروژه فراهم شــود، اظهار كرد: نياز به بهسازي روستايي يكي 

از ضرورت ها و درخواست مردم است.
حسين افشاري در ادامه با بيان اينكه يكي از مطالب و خواست 
عمومي مردم بهسازي روستا ها است، ادامه داد: سال گذشته 
خدمات زيربنايي در روستاها به اندازه كافي انجام شده و امروز 
ضرورت سامان دهي داخل روستا و اجراي طرح ها و بهسازي 

است.
وي با بيان اينكه دولت براساس قانون مجلس تسهيالت قير 
رايگان را براي بهســازي روستا ها در نظر گرفته است، افزود: 
استان و شهرستان همدان از سهميه ميانگين كشوري بيشتر 
كسب كرده و تاكنون كار بهسازي 11 روستا در همدان انجام 

شده است.
فرماندار همدان با اشاره به اينكه ظرفيت براي جذب قير رايگان 
در همدان باالست، بيان كرد: هر روستايي كه اهالي و دهياري 
همكاري و همراهي داشته باشد مي تواند از اين ظرفيت استفاده 
كند، اين پروژه تلفيقي از منابع دولتي، قير رايگان و مشاركت 

اهالي بود.
اين طرح شامل 500 متر مربع تخريب و بازگشايي، 750 متر 
جدول گذاري،150 متر جابه جايي شــبكه و 6 هزار مترمربع 
زيرسازي و آسفالت بود كه با اعتبار 973 ميليون تومان توسط 

بنياد مسكن شهرستان انجام شد
.

2 طرح عمراني بهسازي و ساخت مسكن 
روستايي در روستاي احمد آباد تپه

طرح نخست 12 هزار و 500 مترمربع بهسازي و آسفالت معابر 
روستا بود كه با اعتبار 480 ميليون تومان به بهره برداري رسيد .

طرح دوم افتتاح يك واحد مســكن روســتايي با اعطاي 36 
ميليون تومان تســهيالت بانكي و 14 ميليون تومان كمك 

بالعوض بود كه با زيربناي 108 متربع در دو طبقه ســاخته 
شده است.

طرح آبياري تحت فشار روستاي دشته
اين طرح به مساحت 28 هكتار به صورت تلفيقي زير زميني 
و نــواري با 270 ميليون تومان اعتبــار بالعوض ملي جهاد 
كشاورزي و 55 ميليون تومان آورده متقاضي اجرا شده است.

فرماندار همدان در حاشيه افتتاح اين طرح گفت: با توجه به 
كاهش منابع آب ، افزايش بهره وري در بخش كشاورزي اهميت 
زيادي دارد كه دولت نيز در اين راستا با اعطاي كمك بالعوض 
از توســعه ى سيســتم هاي آبياري نوين در بخش كشاورزي 

حمايت مي كند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس در ادامه با اشــاره 
به اينكه آب موضوع اول دنيا اســت، بيان كرد: مسأله آب در 
كشور ما هم بسيار مهم است، زيرا جنگ دنيا در آينده جنگ 

آب خواهد بود.

جايگاه توزيع سوخت تعاون روستايي
 در شهر قهاوند

جايگاه سوخت تعاون روستايي قهاوند با آورده 640 ميليون 
تومان و 560 ميليون تومان تسهيالت با 4 نازل بنزين و 6 نازل 

نفت و گاز به بهره برداري رسيد.

2 طرح ساخت كمربندي و ميدان پژوهش 
شهر قهاوند

عمليات اجرايي كمربندي و ميدان پژوهش شهر قهاوند نيز با 
اعتبار 5 ميليارد و 585 ميليون تومان توسط شهرداري قهاوند 

آغاز شد.
اين پروژه با طول مســير هزار و 570 متري و عرض مســير 
30 متري و طول جدول كشــي 3 هزار و 140 متري با حجم 
عمليات راه سازي شامل زيرســازي 27 هزار مترمكعب اجرا 
مي شــود و 8 هزار تن آســفالت و 60 دســتگاه پايه فوالدي 

روشنايي براي اين طرح برنامه ريزي شده است.
ميدان پژوهش شهر قهاوند نيز در زميني به مساحت 6 هزار 
و 500 مترمربع در ورودي شــهر قهاوند از مســير همدان به 
عنوان طرح سامان دهي و كنترل وسائل نقليه به كمربندي هاي 

شمالي و جنوبي و مركز شهر ايجاد مي شود.

2  طرح كارگاه توليد و ميناكاري سفال 
در روستاي گراچقا

كارگاه توليــد و ميناكاري ســفال در روســتاي گراچقا به 
بهره برداري رســيد. اين كارگاه توليدي صنايع دستي با 350 
ميليــون تومان تســهيالت صندوق كارآفرينــي اميد و 35 
ميليون تومان آورده شخصي براي 10 نفر به  صورت مستقيم 

اشتغالزايي ايجاد كرده است.

واحد گوساله پرواري 100 راسي 
در روستاي امزاجرد

واحد گوســاله پرواري 100 راسي در روستاي امزاجرد از توابع 
بخش مركزي همدان افتتاح شد.

اين واحد توليدي با ظرفيت توليد 38 تن گوشت قرمز در سال 
با سرمايه گذاري 700 ميليون تومان و اشتغالزايي مستقيم 4 

نفر در 1080 مترمربع زير بنا راه اندازي شد.
با بهره برداري از اين واحد توليدي شهرســتان همدان داراي 
37 واحد توليد گوساله گوشتي با ظرفيت 4 هزار و 225 راس 

شد كه معادل 15 درصد و حائز رتبه نخست در استان است.

ساختمان دهياري روستاي بهرام آباد
اين طرح با 180 ميليون تومان اعتبار ايجاد و تجهيز شده است 
و عالوه بر كاربري اداري، كاربري امور فرهنگي نيز در اين طرح 

پيش بيني شده است.
بخشدار مركزي همدان در حاشيه افتتاح اين طرح، گفت: در 
هفته دولت 3 طرح توليدي و عمراني در سطح بخش مركزي 

همدان به بهره برداري رسيد.
حميد عبدلــي افزود: ايــن طرح ها در مجموع بــا اعتبار 1 
ميليارد و 315 ميليون تومان و اشــتغالزايي مستقيم 14 نفر 

به بهره برداري رسيد.

در شهرستان همدان انجام شد

بهره برداري 
از 9 طرح 
10 ميليارد 
تومانى
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 تــا كنــون همــه دســتگاه هاي دولتي اســتان 
دارايي هاي منقول و غيرمنقول دولت را در سامانه سادا 

ثبت كرده اند.
مديركل امور اقتصادى و دارايى اســتان همدان گفت: 
تمامي دســتگاه ها موظف شدند  طي دســتورالعملي 
تمام اموال منقول و غيرمنقول خود را در ســامانه سادا 
ثبت كنند، كه اســتاندار نيز همه مديران را موظف به 
همــكاري كرد و گفت كه هيچ مديــرى حق ندارد در 
مقابل فروش اموال مازاد مقاومت كند. در همين راستا 
تــا كنون حدود 99 درصد اموال دولتي در اســتان در 

سامانه ثبت شده  است.
سيدناصر محمودي ادامه داد: به تازگي كارگروه مولدسازي 
دارايي ها و فروش اموال مازاد در همدان تشكيل شده كه 
مســئوليت دبيرخانه آن به عهده اقتصاد و دارايي است و 
دو نماينده از استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي 

نيز عضو آن هستند.
محمودي بيان كرد: از آغاز طرح مولدسازي اموال دولتي 
و تشكيل دبيرخانه، امالك مازاد 5 دستگاه بررسي شده و 
در حال حاضر مراحل اجرايي آن در دست پيگيري است.

وي توضيــح داد: در ايــن كارگروه امالك دســتگاه هاى 
اجرايى استان را بررسي و ارزش گذاري كرده و نسبت به 

مولدسازى آن اقدام مى كنيم. 

نماينده وزير در همدان با اشاره به نقدينگي حدود هزار 
و 764 هزار ميليارد توماني كشــور، گفت: كارشناسان 
بــرآورد كرده اند كه امالك و اموال مازاد برنياز موجود، 
18 برابر نقدينگي كل كشــور است و قرار است 2 هزار 
ميليارد تومان از بودجه كشور در سال 98 از اين محل 

تأمين شود.
وى در ادامه به مالقات مديران كل امور اقتصادى و دارايى 
اســتان ها با وزير اقتصاد اشــاره كرد و گفت كه در پايان 
شهريورماه سال جاري بايد گزارش كاملي از جلسات برگزار 
شده و  ميزان اجرايى شدن طرح  مذكور را به وزير اقتصاد 

بدهيم. 

 صد در صد اسناد خزانه سال 97 جذب شد
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان گفت: صد 
در صد اســناد خزانه اســتان همدان توسط دستگاه هاي 

دولتي جذب شده است.
محمودي افزود: استان همدان در بودجه سال 97، 250 
ميليارد تومان اوراق بهادار اســالمي داشت كه همه اين 

مبلغ توسط دستگاه ها جذب شده است.
وي گفت: از آغاز ســال 98 تا كنون كارگاه هاى آموزشى، 
جلسات كارشناســى و تخصصى براي اداره اموال و اوراق 

بهادار براي دستگاه هاي مختلف برگزار شده است.

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان با اشاره به 
وظايف و مأموريت هاى خطير وزارت اقتصاد به عنوان يك 
ابر وزارتخانه، گفت كه 55 دســتگاه اثرگذار زير نظر آن 

فعاليت مى كنند.
گفتنى است سيدناصرمحمودى، مديركل اموراقتصادى و 
دارايى استان همدان طى حكمى از سوى استاندار همدان 
به سمت رياست كميته هاى استانى مولدسازى و فروش 
اموال مازاد اســتان منصوب شــده است كه اين حكم به 
منظور تحقق اهداف مولد سازى دارايى هاى دولت مى باشد.

 اقتصاد و دارايي دستگاه برتر شد
در جشــنواره شهيد رجايي استان همدان كه هر سال به 
صورت ملي برگزار مي شــود و مديران دستگاه هاي برتر 
در شاخص هاي مشــخص، در استان ها معرفي مي شوند، 

اداره كل امور اقتصاد و دارايي استان نيز انتخاب شد. 
در جشنواره شهيد رجايي سال 98 در مجموع شاخص هاى 
عمومــى و اختصاصى، اداره كل اقتصاد و دارايى اســتان 
همــدان در گروه عمومى اجتماعــى و قضايى به عنوان 
دستگاه برتر معرفي شــد. اين اداره كل براي همكاري در 

ارزيابي ها نيز مورد تقدير قرار گرفت. 
اداره كل اقتصاد و دارايي 5 سال متوالى به عنوان دستگاه 

برتر در اين جشنواره معرفي شده است.

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان:

99 درصد اموال دولت در سامانه «سادا» ثبت شد
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بازديد وزير صنعت، معدن و تجارت 
از واحدهاى توليدى و مراكز اقتصادى استان

    استقبال از وزير صنعت در بدو ورود به همدان   

    توليدى مبل مالير   

    گفتگو با فعاالن اقتصادى در اتوبان همدان- ساوه   

    نشست وزير با فعاالن اقتصادى تويسركان   

    هگمتان دارو   

    اشتر مل   

    بافتينه    

    فيلتر سركان   

    نمايشگاه مبل   

    بافتسان   
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 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان با بيان اين كه در ســه ماه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، ارزش واردات 116 درصد 
رشد داشته است و اين رقم فقط از آمار گمرك همدان 
اســتخراج شــده اســت، تصريح كرد: آمار صادرات به 
صورت پيله ورى بيش از 500 تا 600 درصد اســت كه 
بخش عمده  آن مربوط به مواد غذايى مانند سيب زمينى، 

گوجه فرنگى و... است.
حميدرضا متين با بيان اين كه صادرات در بخش صنعت 
166 درصد، در بخش معدن 94 درصد، در بخش مواد 
شــيميايى 6 درصد رشد ارزشى داشــته است، افزود: 
صادرات صنايع دســتى كم بوده اما به صورت پيله ورى 
رشــد زيادى داشــته اســت؛ از طرف ديگــر صادرات 
محصوالت چينى و بهداشتى با افزايش چشمگير مواجه 

شده است. 
وى با بيان اين كه صادرات اســتان همدان در سه ماهه 
نخست 30 ميليون و 472 هزار و737 دالر بوده كه 29 
درصد از نظر ارزشــى رشد داشــته است، افزود: از نظر 

وزنى صادرات اســتان همدان 228 درصد رشد داشته 
است.

متين در ادامه به حوزه معادن اشاره كرد و با بيان اين كه 
در حوزه معادن شعار جلوگيرى از خام فروشى در حال 
شكل گيرى است، تصريح كرد: توليد منيزيم از دلوميت 

آغاز شده است كه سال ها به دنبال اين موضوع بوديم.

 29 هزار تن اقالم اساسي با نرخ دولتي 
توزيع شد

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
درباره كاالهاي اساســي توزيع شده در استان، بيان 
كــرد: از تاريخ 25 تير 97 تا پايان مرداد 98 بيش از 
3 هــزار و 782 تن برنــج و 23 هزار و 990 تن قند 
و شــكر با نرخ دولتي در بين اقشــار مختلف توزيع 

شده است.
وى افزود: در اين بازه زماني 693 تن مرغ منجمد، هزار 
و 14 تن گوشــت قرمز منجمد، 318 هزار و 820 تن 
گوشــت قرمز گرم گوسفندى وارداتى و 18 تن گوشت 

قرمز گوساله ضبط شــده كه قرار بود قاچاق شود، نيز 
توزيع شده است.

 از 153 هزار واحد بازرسي شد
طبق گفته هاي متين از آغاز سال 1397 تا پايان خرداد 
ماه 1398، از 153 هزار واحد توليدي صنعتي و صنفي، 
انبار و سردخانه، واحدهاي عمده فروشي، خرده فروشي 
و خدماتي بازرسي شده كه در مجموع 15 هزار و 710 
مورد تخلف در اين بازرســي ها محرز شده و به پرونده 

آنها رسيدگي شده است.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
بيان كرد: بيشــترين تخلفاتي كه گزارش شده مربوط 
به گرانفروشي است و  درج نكردن قيمت، صادر نكردن 
فاكتور، نداشتن پروانه كسب، كم فروشي و تقلب و اعالم 
نشدن موجودي به ترتيب در رتبه هاى بعدي تخلف در 
بازار هستند. متين در ادامه سخنانش گفت: ذرت و آرد 
كاالهايي هستند كه از آغاز سال 97 تا پايان مرداد 98 

بيشترين تخلف را به خود اختصاص داده اند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد

116 درصد رشد صادرات در همدان

تورهاى صنعتى برگزار شده 
در نيمه نخست سال 98

1-تور صنعتى دانش آموزى فرزندان همكاران 
سازمان از كارخانه گلبرگ سفيد 

2- تور بازديد قاليبافان و فرش بافان همدان 
از نمايشگاه بين المللى فرش دستباف تهران 

نشريات،  خبرنگاران  بازديد  صنعتى  3-تور 
ســايت هاى خبرى و... از شركت كنترل گاز 

اكباتان 
شامل  اسدآباد  شهرســتان  صنعتى  4-تور 
رياست اداره صنعت، معدن و تجارت از معادن 

صبا نور 
5-تور صنعتى شهرســتان رزن- بازديد از 
شركت قطعه ســازان رزن، كارخانه بينا رزن 
و واحد توليدى صنعتــى قطعات خودرويى 
با حضــور فرماندار محتــرم رزن، مديران 
دستگاه ها و خبرنگاران مطبوعات شهرستان 

مهمترين كاالهاى مورد تخلف 
طى 12 ماهه  سال 97 و 5 ماهه  سال 1398

عملكرد معاونت نظارت و بازرسى از آغاز سال 1397 
تا پايان خرداد ماه 1398

عملكرد حوزه بازرگانى داخلى «توزيع اقالم 
اساسى» از 97/4/25 تا 1398/5/31

مهمترين عناوين تخلفات صنفى طى 12 ماه 
سال 1397 و 5 ماهه سال 1398

واحدمقدارنام كاالرديف

تن1193آرد1
تن206برنج2
تن229سويا دامى3
تن142ميوه4
تن405684ذرت5
تن19حبوبات6
تن50روغن نباتى7
تن371نان8
تن638قند و شكر9
تن163كود شيميايى10
تن359گوشت11
تن21سموم12
تن21شير13

واحدهاى بازرسى رديف
تعداد واحدهاى تعداد بازرسىشده

متخلف

توليدى هاى 1
23 مورد2280 موردصنعتى

توليدى هاى 2
1170 مورد11122 موردصنفى

13 واحد3442 موردانبار و سردخانه3

541 واحد7745 موردعمده فروشى4

109909 خرده فروشى5
واحد صنفى

11663 واحد 
صنفى

2130 واحد28562 واحدخدماتى6

مقدار توزيع شده كاالرديف
(تن)

3782برنج1

693گوشت مرغ منجمد2

1014گوشت قرمز منجمد3

گوشت قرمز گرم 4
318820گوسفندى وارداتى

گوشت قرمز گوساله 5
18قاچاق

23990قند و شكر6

تعدادنوع گزارشرديف

4519 موردگران فروشى1

5972 مورددرج نكردن قيمت2

1906 موردصادر نكردن فاكتور3

356 موردنداشتن پروانه كسب4

2126 موردكم فروشى و تقلب5

178 مورداعالم نشدن موجودى6
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 مدير اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
گفــت: در 4 ماهه ابتدايى ســال 98، 1057 ميليارد 

تومان تسهيالت اشتغالزايى در استان پرداخت 
شده است.

احمد توصيفيان ادامه داد: امسال در قالب 
148 طرح مبلــغ 98 ميليارد  تومان 

تسهيالت اشتغالزايى ارزان قيمت 
روستايى و مشاغل خانگى نيز در 

استان پرداخت شده است. 
همدان  اســتان  افــزود:  وى 
در پرداخت كمــي و كيفي 
عملكرد  اشتغالزا  تسهيالت 
موفقــي داشــته اســت به 
رعايت  ضمــن  كه  گونه اي 
اعطــاي  فرآينــد  دقيــق 
تســهيالت بــه متقاضيان، 
نظارت بر طرح هاي متقاضيان 

از مرحله قبــل، حين و پس از 
اجرا توسط دستگاه هاي اجرائي، 

بانك ها و اعضــاي كميته نظارت 
صورت مي پذيرد.

توصيفيــان ادامــه داد: از آغــاز اجراى 
طرح اشــتغال پايدار روســتايى تا كنون به 

تعداد يك هزار و 996 طرح مبلغ 275 ميليارد 
تومان تســهيالت با نرخ 6 درصد پرداخت شده است. 

وي افزود: به لحاظ درصد تحقق عملكرد تسهيالت اشتغال 
روستايى، شهرستان هاى تويسركان 124 درصد و فامنين 94 
درصد و به لحاظ مبلغ جذب تسهيالت، شهرستان هاى مالير 
با 48 ميليارد تومان، همدان با 42 ميليارد تومان و نهاوند با 
33 ميليارد تومان  بيشترين جذب اعتبار تسهيالت روستايى 

را در استان همدان داشته اند.

پرداخت 156 ميليارد تسهيالت مشاغل 
خانگى 

دبير كارگروه اشتغال استان همدان از پرداخت 156 ميليارد 
ريال تسهيالت مشــاغل خانگى در استان همدان خبر داد 
و افزود: از آغاز اجرايى شــدن قانون مشاغل خانگى فارغ از 
مجوزهاى اخذ شــده توســط متقاضيان پيش از راه اندازى 
سامانه رسمى مشاغل خانگى استان تا كنون تعداد 29 هزار 
و 423 نفر به صورت شناسنامه دار در استان در سامانه مشاغل 

خانگى كشور مجوز دريافت و ثبت شده است.
وى درباره تعداد مجوزهاى دريافت شــده مشاغل خانگى از 
آغاز ســال 1397 تا كنون، گفت: براى تعداد 3 هزار و 970 
نفر مجوز مشاغل خانگى صادر شده و مبلغ 156 ميليارد ريال 
تسهيالت با نرخ 4 درصد به دارندگان مجوز مشاغل خانگى 

استان پرداخت شده است.
توصيفيان در ادامه گفت: مبلغ 58 ميليارد ريال تسهيالت 
مشــاغل خانگى نيز به بانك هاى عامل توسعه تعاون و رفاه 
كارگران استان ابالغ شده كه اين اعتبار بين شهرستان هاى 

استان توزيع شد.
وى دربــاره نحــوه پرداخــت اين تســهيالت، گفــت: در 

سال جارى معرفى طرح هاى پشتيبان داراى توجيه مالى و 
اقتصادى است و سقف تسهيالت طرح هاى پشتيبان تا مبلغ 

200 ميليون تومان براى حداقل 5 نفر اشتغال جديد است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان با تأكيد 
بر معرفى طرح هاى اولويت دار و داراى توجيه و بازار فروش، 
گفت: كيفيت معرفى و پرداخت طرح ها توسط دستگاه هاى 
اجرايى و بانك ها بســيار حائز اهميت بوده و در اين راســتا 
اطالعات كليه ى طرح هاى پرداختى بر روى سايت اداره كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى قرار خواهد گرفت و عالوه بر آن 
ضمن بازديد ميدانى و نظارت، ميزان تحقق طرح ها و عملكرد 

دستگاه هاى اجرايى و بانك هاى عامل رصد خواهد شد.

تعاونى هاى توليدى تعطيل در همدان ناچيز 
است

وي گفت: درصد تعاونى هاى توليدى تعطيل همدان نسبت به 
واحدهاى توليدى حقيقى ناچيز است. 

توصيفيان ادامه داد: برخي تعاوني ها با اهداف خاصي راه اندازي 
مي شوند كه پس از رسيدن به هدف تعطيل مي شوند. بنابراين 

نمي توانيم بگوييم تعداد تعاوني هاي تعطيل زياد است.
وي افزود:  هزار و 127 تعاونى در استان فعاليت مى كنند كه از 
اين تعداد 606 تعاونى توليدى، 340 تعاونى خدماتى و 181 
تعاونى توزيعى فعال هستند، البته پراكندگى و گستردگى 

فعاليت اين شركت ها در استان متنوع است.
توصيفيان در ادامه گفت: 51 طرح تعاوني با فرصت شغلي 

721 نفر در هفته دولت و تعاون در اســتان همدان افتتاح 
شــد.  وى با بيان اينكه 24 تعاونى در 16 گرايش به 
عنوان تعاونى هاى برتر اســتان انتخاب شدند، 
بيان كرد: 643 تعاونى در كشــور به صورت 
ويدئوكنفرانس با حضور معاون اول رئيس 
جمهور و وزير صنعت افتتاح شد كه از 
اين ميزان 51 طرح تعاونى مربوط 
به استان همدان است. مديركل 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعي 
اســتان همدان گفت: از بين 
شده  افتتاح  طرح هاي  تعداد 
17 طــرح صنعتي و معدني 
با فرصت شــغلي 257 نفر، 
19 طرح كشاورزى با فرصت 
شغلي 239 نفر، يك طرح در 
بخش مسكن با فرصت شغلي 
60 نفــر و  14 طرح خدماتى 

با فرصت شغلي 165 نفر است.
وى با بيان اينكه 12 هزار و 682 
شــغل در تعاونى هاى فعال استان 
ايجاد شده اســت، خاطرنشان كرد: 
امسال در جشــنواره ملى «تعاونى هاى 
برتر» يك شركت از استان همدان برگزيده 

شده است.
مديركل كار، تعاون و رفــاه اجتماعى تأكيد كرد: در 
اين برنامه ملي ثبت نام و انتخاب تعاوني ها به صورت رقابتي 
در گرايش هاي مختلف انجام و با هدف معرفي توانمندي ها 
بخش تعاون به اقشــار مختلف و مســئوالن، ارج نهادن به 
زحمات تالشــگران بخش تعاون، ارتقاى جايگاه و اهميت 
تعاون و مشاركت در جامعه، ايجاد فضاي مناسب براي انتقال 
دانش رسمي و بومي در تعاون و توسعه مشاركت هاي مردمي 

با استفاده از هم افزايي و تجربه است.

نرخ بيكارى فارغ التحصيالن دانشگاهى استان 
همدان 12 تا 13 درصد است

توصيفيان گفت: با وجود نرخ بيكارى تك رقمى در استان 
همدان نرخ بيكارى فارغ التحصيالن دانشگاهى اين استان 
12 تا 13 درصد است. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
استان همدان عنوان كرد: نرخ بيكارى حدود 8,03 درصد 
در ســال 97 بيانگر وجود حدود 51 هــزار نفر بيكار در 
استان همدان است، بنابراين تعداد بيكاران استان همدان 
كم نيســت و اين آمار نشان دهنده ريشه كنى بيكارى در 
استان نيست بلكه به معناى قرار گرفتن استان در مسير 
كاهش بيكارى و توسعه است.وى با بيان اينكه حمايت و 
طرح هاى دولت در حوزه اشتغال روستايى، فراگير، تبصره 
18، مشــاغل خانگى در كاهش نرخ بيــكارى موثر بوده 
اســت، گفت: با وجود نرخ بيكارى تك رقمى در اســتان 
همدان نرخ بيكارى فارغ التحصيالن دانشگاهى استان 12 
تا 13 درصد است به گونه اى كه از تعداد 50 هزار و 228 
نفر بيكار استان همدان تعداد 16 هزار و 97 نفر را بيكاران 

دانشگاهى تشكيل مى دهند.
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 در 2 ســال گذشته از 56 واحد تملك شده 
توسط بانك ها 16 واحد به چرخه توليد بازگشته 

است.
استان  صنعتى  شــهرك هاى  شركت  مديرعامل 
همدان عنوان كرد كه از آغاز تأســيس شــركت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان 56 واحد توسط 
بانك ها تملك شده كه 16 واحد به چرخه توليد 
بازگشته و در واگذاري ها اولويت با صاحبان قبلي 
اين واحدها بــوده كه به صورت اجاره به شــرط 

تمليك واگذار شده اند.
محمدرضا بادامى گفت: حفــظ چرخه توليد به 
صنعت و مديــر واحد برمى گــردد به طورى كه 
واحدهايــى كه در دوره بلــوغ، محصول جديد را 
معرفى مي كننــد، مي تواننــد مجموعه را حفظ 
كنند اما واحدى كه تك محصولى بوده و تغييرى 

نداشته محكوم به ورشكستگى و تعطيلى است.
وي گفت كه به طور متوســط ماهيانه 2ميليارد 
تومان براى زيرســاخت هاى شهرك هاى صنعتى 
هزينه شــده به  طوري  كه از آغاز ســال تا كنون 
10 ميليــارد تومــان اعتبار در زيرســاخت هاى 

شهرك هاى صنعتى هزينه شده است.
بادامي با بيان اينكه از 260 قرارداد در شــهرك 
صنعتــى بوعلى 190 واحد فعال بوده و 70 واحد 
درحال ساخت بوده يا به بهره بردارى رسيده است، 
تأكيد كرد: واحدهاى صنعتى مشــكالت زيادى 
دارند و ما منكر نيستيم، اما همچنان به توليد خود 

ادامه مي دهند.
وى از اضافه شــدن 60 هكتار به شهرك صنعتى 
اللجين خبــر داد و گفت: با توجه به اســتقبال 
توليدكنندگان براى اســتقرار در شهرك صنعتى 
اللجين نياز ديديم به وســعت اين شهرك اضافه 
شود كه در اين راستا 60 هكتار زمين تملك شده 
و اميدواريــم تا پايان ســال جارى آماده واگذارى 

شود.

بادامــى در ادامــه از ايجاد ناحيــه صنعتى قروه 
درگزين در شهرستان تازه  تأسيس درگزين خبر 
داد و اظهار كرد: مساحت زمين اين ناحيه صنعتى 
50 هكتار اســت كه بيــش از نيمى از آن تملك 

شده است.
بادامى با اشاره به توسعه شهرك صنعتى بهاران، 
خاطرنشان كرد: استقبال خوبى در استقرار صنايع 
در اين شــهرك وجود داشــت. 40 هكتار زمين 
جديد تملك و طراحى شده كه تا پايان شهريورماه 

واگذارى آغاز مى شود.
بادامــي بيان كرد: 70 درصد شــهرك بنكداران 
آماده شــده و منتظر هســتيم تا 30 درصد باقى 

مانده تكميل و به طور كامل افتتاح شود.
وى درباره خوشه مبل و منبت در تويسركان اظهار 
كرد: به دستور اســتاندار قرار شد يك ساختمان 
خدمات تخصصــى در ناحيه صنعتى اشــترمل 
ساخته شــود كه اين ساختمان در مراسم افتتاح 
جشنواره مبل و منبت تويسركان در اختيار قرار 

مى گيرد.
استان  صنعتى  شــهرك هاى  شركت  مديرعامل 
همدان برگزارى جشنواره مبل و منبت در شهرك 
صنعتى مالير 2 را از ديگر فعاليت ها عنوان كرد و 
گفت: در اين جشنواره توليدات شركت كنندگان به 

صورت كشورى تبليغ مى شود.
استان  صنعتى  شــهرك هاى  شركت  مديرعامل 
همدان، بيان كرد: در استان همدان 3 هزار هكتار 
زمين صنعتى با 30 شهرك و ناحيه صنعتى، يك 
منطقه ويژه اقتصادى و يك منطقه ويژه مبتنى بر 

فناورى هاى ويژه وجود دارد.
وى گفت: طى تفاهم نامه اى با صندوق كارآفرينى، 
خريداران مى توانند تا ســقف خريد 15 ميليون 
تومان وام دريافت كنند كه ســود چهار درصد با 
دوره بازپرداخت سه ساله براى آن در نظر گرفته 

شده است.

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى 
استان همدان اعالم كرد

بازگشت 
16 واحدتملك شده 
به توليد

افتتاح مخزن آب زمينى شهرك صنعتى بهاران

افتتاح ساختمان آتش نشانى شهرك صنعتى اسدآباد

افتتاح مخزن آب شهرك صنعتى تويسركان

افتتاح ساختمان آتش نشانى شهرك صنعتى تويسركان
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با انسداد 3 هزار و 724 حلقه چاه غير مجاز با عمق 128
كيلومتر توانستيم از برداشت 264 ميليون مترمكعب از منابع 

آب زيرزمينى جلوگيرى كنيم.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان درباره اعتبارات 
ملى ـ استانى شركت آب  منطقه اى بيان كرد: سال 97 تعداد 
13 پروژه با 29,6 ميليارد تومان اعتبار داشــتيم، امسال اين 
مبلغ به 62,6 ميليارد تومان رسيد يعنى 111 درصد افزايش 

اعتبارات ملى استانى نسبت به سال گذشته.
منصور ستوده گفت: كل اعتبارات سال گذشته ما 50 ميليارد 
تومان و امسال تاكنون 78 ميليارد و 600 ميليون تومان است 
يعنى حدود 54 درصد افزايش؛ البته اين رقم هنوز بسته نشده 
زيرا اعتبارات متمركز ما هنوز اعالم نشــده و در حال پيگيرى 

جذب آن براى استان هستيم.
وى با اشــاره به تهيه ســند راهبردى سه ســاله براى استان 
بيان كرد: طرح هاى اين شــركت در قالــب پروژه هاى تامين 
آب و اجــراى خطوط انتقال و تصفيه خانه آب شــرب، طرح 
تعادل بخشى و احياى منابع آب زيرزمينى، انسداد چاه هاى غير 

مجاز و نصب كنتورهاى هوشمند تعريف شده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان افزود: در سال 1393
طرح ملى “ احيا و تعادل بخشى منابع آب زيرزمينى كشور” در 
شوراى عالى آب تصويب شد كه در آن وزارت نيرو با همكارى 
ســاير ارگان هاى ذى ربط (به ويژه جهاد كشاورزى) موظف به 
احياء و تعادل بخشــى منابع آب زيرزمينى كشور و حفاظت 

هرچه بيشتر از آبخوان هاى كشور شده است.
 وى با بيان اينكه شــركت آب منطقه اى استان نيز در اجراى 
طرح مذكور پيشگام بوده اســت، تصريح كرد: با اجراى طرح 
تعادل بخشى از نيمه دوم ســال 93 در استان 3 هزار و 695

حلقه چاه غيرمجاز تا پايان ســال 97 مســدود شده است كه 
سبب صرفه جويى 263 ميليون مترمكعبى در مصرف آب هاى 

زيرزمينى شده است.
وى بيان داشــت: برداشــت بى رويه آب از چاه هاى غيرمجاز 
موجب افت ساليانه حدود يك مترى سطح آب هاى زيرزمينى 

در استان از جمله دشت هاى كبودراهنگ و مالير شده بود.
ستوده از پيش بينى انسداد 600 حلقه چاه غير مجاز تا پايان 
سال جارى خبر داد و گفت: عمق انسداد چاه هاى غيرمجاز بيش 
از 127 كيلومتر است به طورى كه بيشترين چاه هاى غيرمجاز 
در كبودراهنــگ با يك هزار و 150حلقه، رزن با 669 حلقه و 

همدان با 473 حلقه مسدود شده است.
وى ادامه داد: متوسط بارندگى در استان همدان 330 ميليمتر 
است. امسال خوشبختانه حدود 604 ميليمتر بارندگى داشتيم 
كه 55 درصد افزايش بارندگى نســبت به سال گذشته و 75

درصد افزايش نسبت به بلندمدت را نشان مى دهد.
وى اضافه كرد: در حال حاضر تعداد 6 سد در حال بهره بردارى 
داريم كه شــامل اكباتان، آبشينه، كالن، سرابى، شيرين سو و 
شنجور با حجم مخزنى 104 ميليون مترمكعب و حجم تنظيم 

82 ميليون مترمكعب در سال است. 
ســتوده با بيان اينكه سد مخزنى آالن كبودراهنگ با حجم 3
ميليون مترمكعب در حال مطالعه داريم، افزود: در مجموع 10

سد مخزنى در حال اجرا، مطالعه و بهره بردارى با مخزن تقريبا 
حدود 130 ميليون مترمكعب در سال داريم. 

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان در ادامه به 4 پروژه مهم 

آبرسانى به شهرها و صنايع به طول 214 كيلومتر اشاره كرد و 
گفت: عمده ترين آن آبرسانى به همدان به طول 140 كيلومتر و 

با مخازن 190هزار مترمكعب است. 
ســتوده با بيان اينكه در مجموع 37 پروژه و طرح عمرانى با 
اعتبــارات حدود 79 ميليارد تومان داريم كه البته تا چند ماه 
آينده نيــز افزايش پيدا مى كند، عنوان كــرد: هنوز اعتبارات 
متمركز ابالغ نشده و نسبت به سال گذشته كل اعتبارات 54

درصد افزايش پيدا كرده و اعتبارات ملى اســتانى 111 درصد 
افزايش يافته است. 

وى در ادامــه با بيان اينكه اعتبار پروژه ســد گرين 4 ميليارد 
تومان بود كه با همت نماينده محترم شهرستان به 17ميليارد 
تومان رسيده است، يادآور شد: ظرف چند سال گذشته حدود 
500 ميليارد تومان از پروژه ها به بخش خصوصى واگذار شده 
كه مهمترين آنها پروژه سد خرمرود تويسركان با حدود 320

ميليارد تومان اعتبار است كه البته قيمت تمام شده اين پروژه 
با افزايش قيمت ها به حدود 400 ميليارد تومان هم مى رسد. 

وى افزود: دومين پروژه طرح آبرســانى به همدان است كه 
توســط قرارگاه ســازنده خاتم االنبيا در حال انجام است و 
سهم پيمانكار 117ميليارد تومان بوده و 63 درصد پيشرفت 

فيزيكى دارد .
به بخش  BOT ســتوده ادامه داد: دو پروژه ديگر هم به روش
خصوصى واگذار شده اســت كه شامل پروژه تصفيه خانه آب 
شرب سد ســرابى تويسركان با 23 ميليارد تومان اعتبار بوده 

و در حال انجام است و ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه آب شرب 
سد كالن مالير با حدود 40 ميليارد تومان كه حدود 75 درصد 

پيشرفت فيزيكى دارد. 
وى همچنين درباره پروژه هــاى مهم در حال اجرا، تصريح 
كرد: خط انتقال آب شــرب از سد ســرابى به تويسركان با 
96 درصد پيشــرفت فيزيكى، خط آبرســانى از سد كالن 
مالير با 85 درصد پيشرفت فيزيكى، تصفيه خانه آب شرب 
تويســركان با 63 درصد پيشرفت فيزيكى، تصفيه خانه آب 
شــرب مالير با 75 درصد پيشــرفت فيزيكى، پروژه بزرگ 
آبرسانى به همدان با 63 درصد پيشرفت فيزيكى، پروژه سد 
مخزنى گرين با 10 درصد پيشــرفت فيزيكى، سد خرمرود 
تويســركان با 26,5 درصد پيشــرفت فيزيكى و ساختمان 
ســد نعمت آباد با 92 درصد پيشرفت فيزيكى از جمله اين 

پروژه ها است. 

مدير عامل شركت آب منطقه اى همدان:

3 هزار حلقه چاه 
غيرمجاز در استان 
مسدود شد 
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استاندارد پليس نيست
مدير كل استاندارد همدان، تاكيد كرد: برخى از توليد كننده ها ارزش 
اين نشان زرين را درك كرده و پيش از آنكه كارشناسان استاندارد 
به سراغشان بروند، خودشان براى سركشيدن اين معجون پيش قدم 
شده و به خاطر اعتباربخشى و جلب مشترى فرايند استانداردسازى 

را طى كرده و موفق به دريافت نشان استاندارد مى شوند.
طبق حســاب و كتاب هاى محمد مددى، از هفته دولت ســال 
گذشته تا امروز 64 محصول توليد شده در صنايع و كارخانه هاى 
اين اســتان پروانه اســتاندارد اجبارى گرفته اند و 249 كاال هم 

اعتبارشان را تمديد كرده اند.
پروانه اســتاندارد براى بسيارى از كاالهايى كه ارتباط مستقيم با 
تندرستى انســان دارند، اجبارى اســت و هيچ جورى نمى شود 
ماست مالى يا ســاخت و پاخت كرد و به قول معروف هيچ راه در 
رويى ندارد. اما كسب اين نشــان براى بعضى از كاالها اختيارى 
است، آنها كه مشتاق بهترين شدن هستند و معجون استاندارد را با 
ميل و رغبت نوش جان مى كنند، مورد لطف و مرحمت قرار گرفته 
و از برخى تخفيف ها و مشاوره و راهنمايى كارشناسان استاندارد 
نيز بهره مند مى شــوند كه در بازه زمانى ياد شده پنج كاال نشان 

استاندارد تشويقى دريافت كرده اند.
به گفته مددى، اســتاندارد هزينه هاى توليد، قيمت تمام شــده 
محصول و ضايعات خط توليد را پايين آورده و از طرفى بهره ورى، 
كيفيت و رضايت مشترى را باال مى برد كه در نهايت به رونق توليد 
بازار داخل و رشــد صادرات منجر مى شــود. وى خطاب به همه 
فعاالن اقتصادى، گفت: استاندارد پليس نيست بلكه همراه و همگام 
توليد كننده و خدمات دهنده ها براى رسيدن به اوج قله كيفيت 

تالش مى كند وتنها صالحش مشاوره و راهنمايى است.

استاندارد حامى توليد صادرات محور
پس از بخش توليد، نظارت بر صــادرات و واردات مهمترين كار 
استاندارد است، هيچ كااليى از مرزهاى كشور وارد يا خارج نمى شود 

مگــر اينكه با قوانين و موازين اســتانداردهاى ملى و بين المللى 
همخوانى داشــته باشد كه اين سختگيرى به دليل حفظ آبروى 

كاالى ايرانى است كه به دست مشترى هاى خارجى مى رسد.
كااليى كه وارد كشــور مى شود نيز بايد شايسته ى هموطنانمان 
باشد. خالصه معجون استاندارد براى صادر و وارد كنندگان شايد 
بدمزه تر باشد اما سازمان استاندارد چاشنى هايى تهيه كرده به نام 
بسته حمايتى تا دست پخت استاندارد از گلوى فعاالن اقتصادى 

راحت تر پايين برود.
مدير كل استاندارد همدان در تشريح اين بسته هاى حمايتى گفت: 
اواخر سال گذشته سه بسته به منظور تسهيل تجارت خارجى و 
توليد داخلى طراحى و روزهاى پايانى ســال 97 در شوراى عالى 
استاندارد كشور تصويب شد. براساس هماهنگى هاى سازمان ملى 
استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده تا نمونه بردارى 
كاالهاى اساسى فقط يكبار از سوى سازمان ملى استاندارد ايران 
انجام شود و نتيجه اين آزمايش براى تمامى دستگاه ها قابل قبول 
باشــد. هم اكنون در زمينه صادرات كاالهــاى ايرانى و ورود مواد 
اوليه واحدهاى توليدى نگاه ويژه اى در سازمان ملى استاندارد ايران 

حاكم شده كه نظير ندارد.

تيم علمى پشتوانه تدوين استاندارد
مددى افزود: به غير از جماعت صادر، وارد و توليدكننده ها كه دور 
سفره استاندارد نشسته اند، برخى هم براى تهيه مقدمات معجون 
استاندارد مشاركت مى كنند و حتى رقابت هم دارند تا از ديگران 
پيشــى گرفته و به اين وسيله نهايت ارادت خود را به رونق توليد 
و حمايت از كاالى وطنى نشــان دهنــد. اين افراد اعضاى هيأت 
علمى دانشــگاه ها و نخبه هاى صنايع و كارخانه ها هستند كه در 
چارچوب هاى تعريف شــده كارشناسان استاندارد را براى تهيه و 
تدوين استانداردهاى ملى و بين المللى يارى مى دهند. وى ادامه 
داد: از شهريور پارسال تا امسال به همت همين تيم 50 استاندارد 
ملى تدوين و تجديد نظر شده و 50 استاندارد هم نياز به بازنگرى 
داشته كه انجام شده و پيشنهاد يك استاندارد بين المللى درباره 

سيمان نيز داده شده كه در حال پيگيرى است.

 مديران كنترل كيفيت، ذره بين استاندارد
در فرايند تهيه معجون استاندارد افراد ديگرى هم دخيل هستند 
كه كارشان بسيار حساس و كليدى است. اين افراد مديران كنترل 
كيفيت هستند كه تا امروز شمارشان به410 نفر رسيده و حكم 
ذره بيــن اســتاندارد را در صنايع و كارخانه ها دارنــد و از هنگام 
ورود مــواد اوليه به كارخانه تا مرحله نهايى با چشــم و گوش باز 
به كيفيت محصول نظارت مى كنند. دسته اى ديگر آزمايشگاه ها و 
شركت هاى بازرسى هستند كه همكار استاندارد محسوب شده و 
به گفته مددى همدان 23 آزمايشگاه و 7 شركت بازرسى بخش 
زيادى از كارهاى كنترل و آزمايش را در اين استان انجام مى دهند. 
اين واحدها با پااليش و آناليزهاى مستمر از ورود جنس تقلبى به 
چرخه ى توليد و توزيع جلوگيرى مى كنند. مددى وجود اجناس 
تقلبى را چالش بزرگى براى صنعت عنوان كرد و گفت: در صورتى 
كه استاندارد اصالت مصالح و مواد اوليه به درستى در سطح كشور 
اجرا شود، تا حد زيادى تقلب در توليد محصوالت از بين مى رود. 

خالصه اينكه براى حك شدن نشان زرين استاندارد به روى مواد 
غذايى و كاالهايى كه در زندگى اســتفاده مى كنيم، زحمت هاى 
زيادى كشيده مى شود. بازرسان استاندارد، مديران كنترل كيفيت، 
طراحان و تدوينگران استاندارد و آزمايشگاه ها براى توليد كاالى 
باكيفيت تالش مى كنند اما بيشترين رنج و سختى براى صاحبان 
صنايع و واحدهاى توليدى و خدماتى است كه بايد به صورت مداوم 

معجون استاندارد را بنوشند تا سالم و قوى بمانند.

مدير كل استاندارد تشريح كرد

استاندارد؛ معجون كيفيت در جام توليد

عملكردارزيابى انطباقرديف
313صدور و تمديد پروانه كاربرد عالمت استاندارد اجبارى1
17بازرسى فنى از صنايع انرژى بر2
1430آزمون نمونه بردارى از مراكز توليدى3
بازرسى فنى از واحدهاى توليدى تحت پوشش و 4

1130تاسيسات گاز پر كنى
776بازرسى از تجهيزات شهربازى و زمين هاى بازى5
340نمونه بردارى آزمايش شده طرح طاها6
699صدور گواهى نامه ايمنى و عملكرد آسانسور7

عملكردارزيابى انطباقرديف
2659آزمون نازل جايگاه هاى سوخت مايع1
393آزمون باسكول هاى وسايل نقليه چرخدار جاده اى2
6018آزمون وسايل سنجش داد و ستد عمومى3
1782پلمپ گذارى وسايل توزين4

عملكرداستانداردسازىرديف
50تدوين و تجديد نظر استاندارد ملى1
50بازنگرى استاندارد ملى2
1ايجاد و فعال سازى كميته فنى متناظر3
1تدوين استاندارد بين المللى4
8473آموزش مديران كنترل كيفيت (نفر ساعت)5

 رونق توليد و مصرف كاالى وطنى با مقوله كيفيت گره خورده و گذر از فيلتر و صافى ها ى استاندارد تنها و مطمئن ترين 
راه براى افزايش كيفيت و توليد محصول درجه يك معرفى مى شود. به تعبيرى استاندارد همان معجونى است كه مى تواند 
كيفيت را دمادم در جام توليد بريزد. در روزگارى كه كيفيت، ديگر يك ميل زودگذر و تبليغاتى نيست و تبديل به خواسته 
هميشگى مشترى شده، بى توجهى به اين ميل و ذائقه توليد كننده را به كام نيستى و نابودى ميبرد و با هيچكس هم تعارف 
ندارد. در اين ميان استاندارد به عنوان يك معامله دو سر سود مى تواند هم سپر توليدكننده باشد از هر گزند و باليى و هم دل 
مشترى را به دست آورده و راضى نگه دارد. پس اگر خواهان رونق گرفتن كسب و كار و توليدمان هستيم، ناگزيريم از استاندارد 
و چاره اى نداريم جز اينكه به آن روى خوش نشــان دهيم. چون اســتاندارد تنها راه كيفيت سازى است و خواه ناخواه بايد از 
فيلترهايش گذر كرد تا به كيفيت رسيد و بهترين شد. شايد استاندارد حكم همان معجون را داشته باشد كه مورد پسند برخى 
توليد كننده ها، صادر كننده و وارد كننده نيســت و طعم تلخ و تندش آنها را فرارى مى دهد. اما اين معجون خاصيت هاى بى 

شمارى دارد كه براى بهبود حال همه فعاالن چرخه توليد و فروش مفيد است و نبايد از آن پرهيز كرد. 
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 پروژه هاى عمرانى، تعمير و تجهيز 
مجتمع هاى فرهنگى و هنرى

احســانى درباره پروژه هاى عمرانى ايــن اداره كل مى گويد: پروژه ملى موزه 
هنرهاى معاصر همدان كه فعاليت ســاخت و ســاز آن متوقف شده بود، با 
پيگيرى هاى مستمر نمايندگان مجلس و استاندار همدان 49 ميليارد ريال 
اعتبار ملى جذب كرد. اين پروژه اكنون با همكارى  شهردارى همدان درحال 
دريافت پروانه ســاخت اســت و از آغاز ساخت تا مردادماه امسال 18 درصد 

پيشرفت فيزيكى داشته كه اكنون به 24 درصد رسيده است.
وى با بيان اينكه ساخت مجتمع فرهنگى هنرى فيروزان شهرستان نهاوند از 
ديگر پروژه هاى در دست ساخت اين اداره است كه از نظر فيزيكى پيشرفت 
قابل توجهى دارد، تصريح كرد: پروژه عمرانى مجتمع فرهنگى و هنرى زنگنه 
شهرستان مالير نيز از پروژه هايى است كه بخش كتابخانه اى آن در سال 97 
تكميل و براى بهره بردارى به اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان واگذار شد 

و تجهيز سالن آمفى تئاتر اين مجتمع نيز در دست اقدام است.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همــدان تعميــر و تجهيز 
مجتمع هاى فرهنگى و هنرى اســتان با هزينه اى افزون بر 14 ميليارد و 
566 ميليون ريال از محل اعتبارات اســتانى و 7 ميليارد و 610 ميليون 
ريال از محــل اعتبارات ملى را از ديگر اقدامــات اين اداره كل در بخش 

پروژه هاى عمرانى عنوان كرد.
وى در بخش ديگرى از ســخناش با تأكيد بر اينكه ايــن اداره كل عالوه بر 
برنامه هاى معمول، هر سال برگزارى جشــنواره هاى استانى همچون تئاتر، 
موسيقى، تجسمى، شعر طنز، جايزه ادبى و... را هم در دستور كار خود دارد، 
بيان كرد: آموزش يكى از اصول زيربنايى در راستاى توسعه و پيشرفت جامعه 
است و زمانى توسعه ايجاد خواهد شد كه آموزش به صورت همه جانبه و در 

بخش هاى مختلف به ويژه فرهنگ، مورد توجه قرار گيرد.
احســانى به كارگيرى آموزش ها را شــرط اصلى رسيدن به موفقيت دانست 
و افزود: برگــزارى كارگاه يكى از بهترين روش هــاى آموزش در حوزه هاى 
مختلف است. در اينگونه موارد ذهن از 
حالت ايستايى به حالت پويايى و تيمى 
درآمده و بازخورد آن كامال قابل توجه 

خواهد بود.
مديــركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
اســتان ادامه داد: از اين رو اين اداره در 
كنار برگزارى جشــنواره ها و برنامه هاى 
مختلــف تــالش مى كند بــا برگزارى 
كارگاه هــاى آموزشــى هماننــد جام 
باشگاه هاى كتابخوان كودك و نوجوان و 
وركشاپ هاى مرتبط با حضور مدرسان 
مجرب، در ايــن زمينه نيز تاثيرگذارى 

الزم را داشته باشد.
برگــزارى  پايلــوت  را  همــدان  وى 
برنامه هاى فرهنگــى و هنرى در حوزه 
كودك و نوجوان دانست و افزود: همدان 
سابقه درخشانى در برگزارى برنامه هاى 
فرهنگى و هنرى در حــوزه كودك و نوجوان دارد و برگزارى موفق چندين 

دوره جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان، گواه اين امر است.
وى با تأكيد بر اينكه متولى اصلى فرهنگ در استان، اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى است، تصريح كرد: بايد ضمن در نظر گرفتن نياز جامعه و مخاطبان، 
برنامه هاى فرهنگى و هنرى در چارچوب قانون اجرا شود و براى رسيدن به 
اين هدف نياز به تعامل و همكارى با همه دستگاه هاى فرهنگى استان داريم.

 جذب 
49 ميليارد 
اعتبار براى 

موزه هنرهاى 
معاصر همدان

 سه ماهه نخست سال 98

ww
w.
ha
me
da
np
ay
am



27 ۱ ۳ ۹ ه دو   ۸ ه   شهریورو

مديــركل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان همدان در راستاى 
وزارت  شفاف ســازى  سياســت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى و در 
چارچوب قانون انتشار و دسترسى 
از  گزارشــى  اطالعات،  بــه  آزاد 
فعاليت هاى اين اداره كل در سال 
97 و سه ماهه نخست امسال ارائه 

كرد.
تبريك  ضمن  احسانى  احمدرضا 
هفته  فرارســيدن  مناســبت  به 
دولت و گراميداشت ياد و خاطره 
شــهيدان رجايى و باهنر، اظهار 
بخش هاى  مقدمه  فرهنگ،  كرد: 
مختلف در توســعه همه جانبه و 

توسعه پايدار است.
وى با بيان اينكه هويت انسانى و 
هويت جامعه وابســته به فرهنگ 
در  تغيير  كــرد:  تصريح  اســت، 
بخش هــاى زيربنايــى جامعــه 
نيازمند توجــه به بخش فرهنگ 

است.
احســانى با بيان اينكــه اداره كل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى 15 
گفت:  دارد،  برعهده  ذاتى  وظيفه 
تالش مى كنيم در همه حوزه هاى 
فرهنگى و هنرى، عدالت محورى 
را مد نظر قرار داده و در برگزارى 
برنامه هاى مختلف نگاه يكسانى به 
شهرستان هاى تابعه و مركز استان 

داشته باشيم.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان همدان در ادامه گزارش 
آمــارى از روند اجراى برنامه هاى 
جشنواره هاى  برگزارى  و  مختلف 
بين المللى، ملى و منطقه اى ارائه 
كرد كــه در قالب جــداول قابل 

مشاهده است.

گام نخست مديركل ارشاد 
همدان براى شفاف سازى

1397  
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 به ازا ى 
هر مستمرى 

بگير 4,8 
بيمه شده 
در همدان 
وجود دارد

اســتان همدان داراى 241480 نفر بيمه شده اصلى، 
405699 نفر بيمه شــده تبعى، 64872  مســتمرى بگير 
اصلى (نفر)، 45948 نفر مستمرى بگير تبعى و در مجموع 

757999  نفر جمعيت تحت پوشش مى باشد. 
تعداد جمعيت استان 
طبق سرشمارى سال 
نفر   1738234  ،95
است. بنابراين نسبت 
جمعيت تحت پوشش 
به كل جمعيت استان 
44 درصد اســت كه 
سطح  در  نسبت  اين 
كشــور 53 درصــد 
مى باشــد، يعنى 44 
درصد مردم اســتان 
همــدان و 54 درصد 
كشور،  كل  جمعيت 
تحت پوشش سازمان 
اجتماعــى  تأميــن 

مى باشند.
تأميــن  مديــر كل 
اجتماعى استان با بيان اين مقدمه گفت: نسبت بيمه شدگان 
در حال حاضر به مستمرى بگيران 4,8  نفر مى باشد يعنى به 

ازا ى هر مستمرى بگير 4,8 بيمه شده وجود دارد. 

اســمعيل نبوى افزود: تعداد كارگاه هــاى فعال 23229 و 
كارگاه هاى نيمه فعال 18005 اســت كه در مجموع تعداد 

41234 كارگاه فعال و نيمه فعال تحت پوشش مى باشند.
وى اظهــار كرد:40 درصد كارگاه هــاى فعال داراى كمك 
دولت و 60 ٪ فاقد كمك دولت اســت و به صورت متوسط 

در هر كارگاه فعال 5,5 نفر مشغول به كار هستند.
مديــركل تأمين اجتماعى اســتان در ادامه بــه آمارى از 
خدمات و پرداختى ها اشــاره كرد و گفت: كمك هاى كوتاه 
مدت شامل حمايت هاى درمانى (مستقيم و غير مستقيم) 
3972958 ميليون ريال و ســاير پرداختى هاى كمك هاى 
كوتاه مدت در سال 97، 654506 ميليون ريال بوده است. 
همچنين كمك هــاى بلند مدت 8157792  ميليون ريال 
بوده كه در مجمــوع پرداختى ها (كمك هاى كوتاه مدت و 
بلند مدت) در سال 97 به ميزان 12785256 ميليون ريال 

برآورد شده است.

عملكرد استان همدان در «پرونده 
الكترونيك»

نبــوى در ادامه اظهار كــرد: در 10 شــعبه اى كه فرآيند 
تبديل پرونده دستى به الكترونيك را آغاز كرده اند از تعداد 
208910 پرونده دســتى از تيرماه تا كنون تعداد 20633 
پرونده، اسكن شده است. سه شعبه باقيمانده (يك همدان، 
دو همــدان و مالير) نيز فرآيند يادشــده را به زودى آغاز 

خواهند كرد.

خدمات غيرحضورى، طرح مرحوم دكتر 
نوربخش

مدير كل تأمين اجتماعى اســتان دربــاره تجميع خدمات 
غيــر حضورى ســازمان، گفت: اين اقدام يكــى از بهترين 
و پايه اى تريــن كارهايى مى باشــد كه ســازمان در غالب 
سيستم هاى غير متمركز (طرح مرحوم دكتر نوربخش) ارائه 
كرده است لذا همكاران اين استان از طرح مذكور استقبال 
شايســته انجام داده اند و بهترين راهكارها و اطالع رسانى را 
بــراى ارائه خدمت در غالب طــرح عملياتى كرده اند كه تا 
كنون بيش از 50000 درخواســت خدمت در اين اســتان 

توسط طرح ارائه شده است.

عملكرد در طرح «استقرار ميز خدمت»
وى درباره طرح اســتقرار ميز خدمات توضيح داد: اين 
طرح از خرداد ماه سال 97 به صورت پايلوت در شعبه 
يــك همدان اجرا و پس از تكميــل فرآيند اجرايى، به 
كليه شــعب استان تســرى يافت كه در معرفى، شعبه 
يك همدان به عنوان شــعبه برتر اســتان در استقرار 
ميز خدمت به دفتر نظارت و ارزشــيابى امور استان ها، 
اين شــعبه به عنوان شعبه پايلوت كشورى انتخاب شد 
و در آذرماه سال 97، اســتان همدان در يك همايش 
دو روزه با برگزارى كارگاه و نشســت تخصصى، ميزبان 
مناطق مجازى هشــتگانه تعيين شــده از ســوى امور 

بود. استان ها 
 نبــوى ادامه داد: كليه الزامات و اســتانداردهاى تعريف 
شــده در استقرار ميز خدمت اســتان همدان، به عنوان 
دستورالعمل اجرايى به ساير استان ها الزام شد. همچنين 
در بهمــن ســال 97، اســتان همدان به عنــوان معين 
استان هاى غرب كشور در يك همايش يكروزه مسئوليت 
آموزش و تدوين الزامات طرح بين اســتان هاى مجاور را 

عهده دار شد .
وى با اشــاره به اجراى بخشــودگى جرائــم بيمه اى تا 13 
شــهريور، گفت: كارفرمايان محترم مديون كه بدهى آنان 
مربوط به پيش از تاريخ 1396/12/29 بوده، مى توانســتند 
به سازمان مراجعه و با ارائه درخواست از بخشودگى جرائم 

بيمه اى بهره مند شوند.
مدير كل تأمين اجتماعى اســتان در پايان ســاير اقدامات 
صورت گرفته طى سال 97 و پنج ماهه نخست 98 را بيان 

كرد كه در زير مى خوانيد.
 تأسيس و راه اندازى شعبه سه همدان 

تأسيس كارگزارى جديد 309  و  314  در شهر همدان
راه اندازى شعبه اقمارى مريانج

راه اندازى نظام پيشــنهادها و دريافت تعــداد 80  مورد 
پيشنهاد جديد

پيگيرى تبديل شــعبه اقمارى درگزين به شعبه دائم (با 
عنايت به تبديل بخش درگزين به شهرستان)

ارتقاى شعبه مالير از «تيپ يك» به «تيپ يك ممتاز» و 
انتصاب معاون ادارى – مالى شعبه

اپن سازى (تعمير و بازسازى) ساختمان شعبه نهاوند
جــذب مدير فنــى بــراى انجام امــور حسابرســى در 

كارگزارى هاى استان

44 درصد مردم استان 
زير چتر تأمين اجتماعى 
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با تشكيل وزارتخانه مى توان شاهد استقالل بيش از پيش  
برنامه ريزان اين ســه حوزه بود. همچنين افزايش بودجه 
خواهد توانست بيش از پيش به يارى اجراى پروژه ها بيايد 
و به سطح آخرين وزارتخانه برسد. در سطح استان شاهديم 
كه از بخش توليدات صنايع دستى فاخر به سمت توليدات 
كاربردى رفته ايم و خوشحاليم كه صنايع دستى در جريان 
زندگى مردم ايجاد شــده و بازار محصوالت صنايع دستى 
دارد؛ ايجاد مى شــود و مردم از هنرمندان صنايع دســتى 
حمايت مى كنند. در بحث صادرات وضعيت ما خوب است. 
هر چند مواد اوليه گران شــده و دسترسى به انتقال پول 

سخت است اما وضعيت صادرات ما خوب است. 
با حمايت رياســت محترم جمهور و نمايندگان و انتخاب 
شايسته على اصغر مونسان براى تصدى گرى اين وزارتخانه 
و تبديل ســازمان بــه وزارتخانه، مى توان شــاهد ارتقاى 
وضعيت موجود باشــيم و اميدواريم اين اتفاق خير باشد. 
سه بخش اين سازمان نقش اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى 
دارند. اميدواريم با وزارتخانه شدن حمايت ها بيشتر شود تا 
بتوانيم شاهد اجراى طرح هاى تاثيرگذار باشيم. امسال در 
همدان رشــد گردشگر داشتيم و بازارهاى هدف ما تغيير 
كرده اند. هر گردشــگر براى ايران 1400 دالر آورده دارد و 
با وجود شرايط كشور بايد به آن توجه شود، درحالى كه هر 
بشكه نفت 64 دالر فروخته مى شود و براى بشكه 10 دالر 
هزينه مى شود كه بايد در زمينه ى گردشگرى هزينه كنيم.

سال تحول 

سالى كه گذشت براى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى سال تحول بود و اتفاقات ارزنده و تأثيرگذارى 
در سه حوزه داشــتيم.در حوزه ميراث فرهنگى عالوه بر 
فرهنگ ســازى براى جلب مشاركت عمومى در صيانت از 

آثار تاريخى، در تمامى شاخص هاى عملكردى اين حوزه 
شامل بخش هاى حفاظت و مرمت، جرائم و ثبت آثار، رشد 
خوبى را تجربه كرديم. در شرايطى كه از همه سو در تنگنا 
بوديم، به رغم فشار سياسى استكبار و ايادى آن؛ توانستيم با 
تالشى چشمگير شاهد ردپاى انعكاس مطلوب رسانه هاى 
داخلى و خارجى از برگزارى رويدادهاى بين المللى باشيم.

در ســالى كه گذشــت با حمايــت اســتاندار و تكاپوى 
كارشناســان و همراهى بخش خصوصى، توانســتيم  با 
برگزارى نمايشــگاه هاى متقابل و متعــدد؛ ظرفيت هاى 
گردشــگرى و آثار تاريخى با اســتان هاى ديگر حاضر در 

نمايشگاه گردشگرى ملى را به نمايش بگذاريم. 

نهضت توسعه موزه ها

نهضت توســعه موزه ها را با قوت بيشــترى ادامه داديم و 
تالش كرديم شــاهد راه اندازى موزه ها با مشاركت مردم و 
انجمن هاى غير دولتى باشــيم. در راستاى فرهنگ سازى 
بــراى بازديــد از موزه ها راهكارهايى همچــون برگزارى 
گردهمايى فعاالن ميراث فرهنگى را موجب شديم تا، اين 
مكان ها از محيط هاى ســرد و خلوت خارج شده و نوروز 

امسال شاهد استقبال ويژه براى تماشاى موزه ها بوديم.
توقــف فــروش فلــه اى و برندســازى و تجارى ســازى 
صنايع دستى، از سر گيرى بيمه هنرمندان، توسعه آموزش 

هنرمندان و صنعتگران، برگزارى نمايشــگاه هاى متعدد 
داخلى و بين المللى با كميت و كيفيتى متفاوت از گذشته، 
رونق فروش داخلى و رشــد صــادرات به رغم تحريم ها و 
دستيابى به مقام نخست جهان در ثبت شهرها و روستاهاى 

جهانى صنايع دستى سفال و مبل و... 

جهانى هاى صنايع دستى 

منبت در اللجين، مالير و تويسركان از جمله شاخص ترين 
تحوالت حوزه صنايع دستى در سال گذشته بود. در حوزه 
گردشگرى مى توان گفت، فصلى متفاوت و خيزشى تازه از 

اقتصاد غير متكى به نفت و خام فروشى آغاز شده است.
افزايش بى سابقه شــمار گردشگران ورودى و درآمد ارزى 
حاصل از آن، اقبال جهانى به صنعت گردشگرى ايران در 
سايه رويدادهايى همچون همدان 2018 و اجالس سازمان 
جهانــى جهانگردى در ايران، حضور چشــمگير ايران در 
رويدادهاى جهانى گردشگرى، برگزارى نمايشگاه بين المللى 
گردشگرى تهران با كم و كيفى متفاوت از گذشته، تحقق 
عدالت توزيعى در جغرافياى گردشــگرى استان، ارتقاى 
استانداردهاى خدمات و تاسيسات گردشگرى، گسترش 
حمايت هــاى قانونى از بخش خصوصى فعــال در حوزه 
گردشگرى، همه و همه موجب بهبود شاخص هاى صنعت 

گردشگرى كشور در ابعاد داخلى و جهانى شد.

سال 1398 همت واال براى رسيدن از يك سازمان به يك وزارتخانه 

 امســال پس از تشــكيل وزارتخانــه ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مى توان گفت 
ردپايى مانــدگار در تاريخ براى اين ســه حوزه تا 
هميشــه ثبت شــد. على مالمير، مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى همدان با 
عنوان اين مطلب در زمينه تغيير ســازمان ميراث 

فرهنگى به وزارتخانه چنين گفت: 
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 بوم گردى در مسير رشد 

در حوزه سرمايه گذارى با اجراى پروژه هاى متعدد كه بخش 
قابل توجهى از آن در ســال 97 افتتاح يا كليد زده شد و 
هم چنين با توسعه ى بى سابقه بوم گردى ها نه تنها چهره 
زيرساخت هاى گردشــگرى استان متحول شده، بلكه در 
سايه ى اجراى پروژه هاى گردشگرى (در كنار اشتغالزايى 
صنايع دستى)، سهم سازمان در ايجاد شغل عملياتى شده 

است.
تمام اين اتفاقات خوب در سايه همراهى و همگامى دولت 
و بخــش خصوصى و همچنين حمايــت همكارى خوب 
مجلــس در حوزه قانونگــذارى و البته با تالش و خدمات 

يكساله كاركنان خدوم رخ داد.
براى امســال نيز عالوه بر ادامه مســير خوبى كه در سال 

گذشته طى كرديم، برنامه هاى موثرى داريم تا بتوانيم سهم 
خود را در تحقق شــعار استراتژيك امسال مبنى بر رونق 

توليد ايفا كنيم.

 احياى خانه هاى تاريخى 

شتاب بخشى به واگذارى خانه ها و بناهاى تاريخى با هدف 
حفــظ، احياء و بهره بردارى هر چه بهتــر از آن ها، اجراى 
طرح ميراث بانان افتخارى با هدف جلب مشــاركت هاى 
اجتماعى براى حفاظت از آثار تاريخى در سراســر كشور، 
تالش مضاعف براى بازگشت آثار تاريخى، تكميل پرونده ها 
براى ثبت جهانى آثار، پيگيرى براى اصالح قوانين مربوط به 
ميراث فرهنگى و شتاب بخشى به ثبت آثار، مواردى است 

كه امسال به صورت جدى پيگيرى مى كنيم.

در حوزه ى صنايع دستى حمايت همه جانبه از هنرمندان 
و صنعتگران، برنامه هاى اشتغالزايى با توسعه كارگاه هاى 
توليدى، اســتمرار برنامه تجارى سازى محصول، توسعه 
صادرات و ارتقاى جايگاه جهانى صنايع دستى ايران قاطعانه 

در دستوركار است.
در حوزه ى گردشــگرى نيز پاسخگويى بهتر به تقاضاهاى 
بى شــمار در حوزه ى تاسيس بوم گردى ها به عنوان يكى 
از مهم ترين برنامه هاى توسعه اقتصاد گردشگرى در تمام 
نقاط كشــور، تمركز روى كشــورهاى هدف گردشگرى 
و تعريف و اجراى بســته هاى گردشــگرى خالقانه جهت 
جذب هر چه بيشتر گردشگر، شتاب بخشى به روند اجراى 
پروژه هاى زيرساختى جهت بهره بردارى هرچه سريع تر از 
آن ها براى عقب نماندن از ارائه خدمات مناسب به روند رو 
به افزايش شمار گردشگران داخلى و خارجى، بيش از پيش 

دنبال خواهد شد.
اميدوارم امســال با انسجام بيشــتر درون سازمانى، 
انگيزه بخشى به بدنه ى سازمان، جوانگرايى و تحرك 
افزايــى و همچنين تعامل بهتر با ســاير دســتگاه ها 
براى توســعه همكارى هاى بين بخشى، بتوانيم سالى 
شايســته عنوان "رونق توليد" را براى ســازمان رقم 

بزنيم.

همدان نخستين مقصد 
وزير در سال 98

 حضور وزيــر ميــراث فرهنگى ، صنايع دســتى و 
گردشگرى در نوروز 1398 به عنوان نخستين سفر استانى 
براى همدان يك قابليت با اهميت بود. در نوروز 98 معاون 
رئيس جمهور از ستاد خدمات سفر همدان بازديد و پيام 

نوروزى را از همدان به كشور اعالم كرد. 
در ايــن بازديــد، وزير ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى با تأكيد بر اين كه همدان به لحاظ برگزارى 
ميزبانى رويدادهاى بين المللى شــناخته شــده و مقصد 
گردشگرى مردم است، بيان كرد كه مسئوالن همدان به 
درستى روى توسعه صنعت گردشگرى دست گذاشته اند. 

على اصغر مونســان، رئيس ســازمان ميراث فرهنگى در 
همدان در آســتانه ســال جديد ميثاق نامه كمپين ملى 
بهرفت (بهبود رفتار ترافيكى) را در همدان امضا كرد و به 

اين كمپين پيوست. 
 كمترين آسيب بناهاى تاريخى در سومين 

شهر پربارش كشور 
نكته حائز اهميت در همدان اين بود كه على رقم بارش هاى 
متوالى در نوروز 98، كمترين آسيب بناهاى تاريخى را در 
همدان؛ به عنوان سومين شهر پربارش كشور شاهد بوديم، 
به گونه اى كه  از 730 بناى تاريخى آسيب ديده در ايران 
تنها10 بنا در همدان آسيب ديد و پس از برآورد خسارت، 
مشخص شد 800 ميليون تومان خسارت به كمتر از 10 

بناى تاريخى در همدان وارد شده است.  

 جهت گيرى خوب در گردشگرى
در سال هاى اخير جهت گيرى خوبى در زمينه گردشگرى 

استان شكل گرفته است.
زمانى كه بنا مى شود استانى به نمايندگى از كشور ايران 
پايتخت كشــورهاى آسيايى شــود، همدان كه 13 سال 
پيــش، لقب پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين را دريافت 
كرده؛ به عنوان پايتخت گردشگرى آسيا انتخاب مى شود.

همه ساله در همدان شــاهد برگزارى رويدادهاى ملى و 
بين المللى هستيم كه مويد ظرفيت باالى اين استان است.

 ثبت 10 اثر 
امســال ثبت 10 اثر فرهنگىـ  تاريخى استان همدان در 

فهرست آثار ملى رقم خورد 
بــا توجه به اهميت آثار تاريخى اســتان همدان، بيش  از 
يك  هزار اثر از آثار تاريخى همدان در فهرســت آثار ملى 
ايران به ثبت رسيده اســت. هم  اكنون استان همدان به 
دليل داشتن مراكز تاريخى و ديدنى، جزو چند شهر اول 

فرهنگى و توريستى كشور شناخته مى شود. همدان يكى 
از مراكز صنعت گردشــگرى و صنايع دستى كشور، هم از 
حيث ميراث فرهنگى و قدمت تاريخى و هم از حيث اماكن 

گردشگرى است.
 يگان حفاظت ميراث فرهنگى همدان 

رتبه برتر كشور
در سال 97 يگان حفاظت ميراث فرهنگى استان همدان 
با دستگيرى تعداد 170 نفر در رابطه با حفارى غيرمجاز 
و اشياى تاريخى، رتبه ى برتر كشورى را به خود اختصاص 

داد.
عوامل يگان در ســطح اســتان، ضمن تعامل و همكارى 
نزديك با نيروى انتظامى، مراجع قضايى، همچنين ارتباط 
و تعامل اثربخش با انجمن هاى ميراث فرهنگى، شوراها و 
دهيارى ها، در ســال 97 عالوه بر دستگيرى 170 نفر در 
رابطه با حفارى غير مجاز و اشياى تاريخى، موفق به كشف 

1342 قلم اشياى اصل و بدل تاريخى شده است.
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نگاهى به آمار و عملكرد ميراث فرهنگى
صنايع دستى و گردشگرى همدان به زبان نمودار
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 از روزهاى نخســت كه مجموعه تفريحى توريستى 
گنجنامه پا گرفت جايگاه دهكده در كشور و جهان آنقدر 
متمايز شــد كه توجه برنامه ريزان گردشگرى را به خود 

جلب كرد. 
اين دهكده يك جاذبه انســان ساخت در دامان طبيعت 
اســت؛ جاذبه اى كــه خواســتگاه آن پس از بررســى 
كارشناســانه و پشت سر گذاشتن خوب و بدهاى فراوان 
جانمايى شد. اينجا مجموعه اى است كه شايد مانند آن 
در كشــور كم باشــد؛ مجموعه اى كه با هدف ايجاد يك 
مســير به روز، با امكان اقامت بيشــتر براى گردشگران 

ايجاد شد. 
دهكده فرهنگى ورزشــى توريستى گنجنامه همدان در 
ســال 1379 اقدام به ايجاد منطقه نمونه گردشگرى در 
دامنه شــمالى كوه هاى الوند كرده است. اين دهكده در 
300 كيلومترى پايتخت و 5 كيلومترى شــهر همدان، 
در انتهــاى دره عباس آباد، همجوار كتيبه هاى تاريخى و 
آبشار گنجنامه و كوه پايه الوند با وسعت حدود 20 هكتار 
قرار گرفته است. اين دهكده داراى ابعاد مختلف ازجمله 
تله كابين كه از معدود تله كابين هاى داراى 2 فراز و نشيب 
بوده و به جاده دسترسى نداشته، متنوع بودن محصول، 
قرارگيــرى در كنــار آثار تاريخى و طبيعــى، دارا بودن 
دشــت 20 هكتارى ايستگاه مقصد، امكان سرويس دهى 

چهار فصل اســت كه از بزرگترين پروژه هاى گردشگرى 
و پيشتاز در اجراى تاسيســاتى مانند بانجى جامپينگ، 
تيرول، اســكاى تريال، اتاق نمك، غــار آكواريوم و... در 

ايران مى باشد.
گنجنامه نخســتين مقصد گردشــگرى ثبت شده ايران 
در ســازمان جهانى گردشگرى unwto است و به عنوان 
نخستين دهكده گردشگرى در جهان از نظر تنوع، به نقل 
از دبيركل سازمان جهانى گردشگرى دكتر زوراب مطرح 
شد. پس از شكل گرفتن اين مجموعه، دهكده تفريحى 
توريستى گنجنامه يكى از اولين مناطق نمونه گردشگرى 

به بهره بردارى رسيده از بين 1116 منطقه شد. 
باتوجه به گســتردگى كار پروژه و نيز حساسيت باال؛ از 
روزى كه ايجاد دهكده تفريحى توريســتى گنجنامه بنا 
نهاده شــد، در طول مدت 18 سال از زمان كلنگ زنى تا 

كنون بحران هاى متعدد را پشت سرگذاشت.
عالقه منــدى گردشــگران داخلــى و خارجــى به ويژه 
همسايگان غرب كشور و شــهروندان همدانى به مناظر 
طبيعى، كوهنوردى و طبيعت گردى از يك ســو و وجود 
چشم اندازهاى طبيعى در دامنه كوهستان الوند كه باعث 
ايجاد ظرفيت هاى موردنظر مشتاقان شده ازسوى ديگر، 
ايجاد تاسيسات گردشــگرى به ويژه باالبرهاى ويژه اين 
مناطق ازجمله ايجاد تله كابين را در اين منطقه به عنوان 

يكــى از نيازهــا و انتظارات اقشــار مختلــف در اذهان 
مسئوالن متبادر كرده است. 

از ســاليان ســال پيش، ايده اجراى پروژه تله كابين در 
برنامه كار متوليان مربوطه در استان همدان قرار داشت، 
اما وجود تنگناهاى اقتصادى فنى و نيز نبود وجود اراده 
كافــى در شــكل گيرى اين مهم، موجــب عقب افتادن 
آن شــده بود؛ تا اينكه با شــكل گيرى شركت تله كابين 
گنجنامه در زمان تصدى استاندار وقت به منظور استارت 
كار و ورود بخش خصوصى با ظرفيت بيش از 50 درصد 
از سهام شركت، گامى بلند در اجرائى شدن كار برداشته 

شد.
پــس از پيگيرى ها و تعهدات مســتمر و انجام مطالعات 
دوساله، كلنگ ساخت خط تله كابين پس از طى مراحل 
قانونى و دريافت مجوز مربوطه، در سال 79 بر زمين زده 
شــد كه پس از يكســال فعاليت و اجراى قسمت اعظم 
ايســتگاه اول و پايه هاى مورد نياز خط، به لحاظ برخى 
ايرادات وارده از سوى دستگاه ها تعطيل و پس از 5 سال 
در ســال 85 فعاليت خود را آغاز كرد كه فاز يك آن در 

سال87 افتتاح و فازهاى بعدى به تدريج انجام شد.
و حال در راســتاى دستيابى به مسيرهاى توسعه  و روز 
به روز بهتر شــدن شرايط فعاليت اين مجموعه با هدف  
جذب گردشگر به حمايت تصميم گيران و متوليان حوزه 

اخذ مجوز استاندارد تله كابين گنجنامه محقق شد 
 دهكده توريستى گنجنامه گردشگران را در همدان نگه مى دارد
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گردشگرى نيازمند است.
شــرايط موجود بيانگر اين اســت كه در حال حاضر فاز 
4 مجموعه شــامل هتل ســالمت، باغ وحش، موزه (در 
حد مطالعه)، انجام زير ســاخت اجــرا و در حال حاضر 
به دليل نبود وجود توجيه اقتصادى تعطيل مى باشد اما 
همچنان اميد آن داريم كه اين مجموعه راه هاى دستيابى 

به توسعه را طى كند.
امــا پس از تالش مجدانه و حمايت متوليان امور، بخش 
تله كابين در دهكده تفريحى توريستى گنجنامه توانسته 
است مجوزهاى اســتاندارد را دريافت كند. دريافت اين 
اســتاندارد با تالش و پيگيرى كارشناسان فنى و تكميل 
تجهيــزات الزم رقــم خــورد كه در حــال حاضر همه 
دستگاه هاى فعال در مجموعه توريستى گنجنامه داراى 

مجوز استاندارد هستند. 
اين صنعت امروز در كشورهاى پيشرفته، جايگاه 

ســوم اقتصادى را به خود اختصاص داده و 
در ايران رتبه 35 را داراســت و اين در 

حالى كه  اســت همدان با بيش از 
1752 اثر تاريخى طبيعى در بين 

اهميت  حائز  كشور  استان هاى 
ويژه مى باشد.

دليل  بــه  همدان  اســتان 
نزديكى بــه مركز و داليل 
بسيار ديگر در بخش هاى 
صنعــت،  كشــاورزى، 
بازرگانــى و گردشــگرى 
جايــگاه قابــل توجيهى 
ندارد و تنها راه برون رفت 
از اين بن بســت، توســعه 
است.  گردشــگرى  صنعت 

پيــش از انقــالب نيز توجه 
ويژه اى به همدان براى توسعه 

توريسم معطوف بوده كه ساخت 
هتل 5 ستاره (بيمارستان بهشتى 

فعلى) از جمله اقدامات به عمل آمده 
است.

شاخص ترين مولفه هاى دهكده:
ريســك پذيرى، عالقه و عشــق و ايمــان، تحمل رنج و 
مشــقت فراوان، اعمال جســارت در كار، حمايت برخى 
مســئوالن دلسوز و استعانت از پروردگار متعال از جمله 
عواملى  اســت كه موجبات عبور دهكده از بحران ها، جو 
سازى ها، شــايعات و اقدامات عوامل باز دارنده را فراهم 

ساخته است.

نگاه فرهنگى، ورزشى و حمايتى در 
بخش هاى مختلف 

ايــن پروژه عــالوه بر اقدامــات چند جانبــه عمرانى و 
گردشــگرى با نگاه فرهنگى ويژه و حمايت از بخش هاى 
مختلف اقداماتى مانند ارائه خدمات رايگان به معلوالن و 
انجام امور خيريه در مراســم مختلف، برگزارى جلسات 

گوناگون فرهنگى مذهبى، برگزارى مراسم احيا در ليالى 
قدر در دشــت ميشان، ساخت چندين فيلم و سريال از 
جمله آهوى پيشونى سفيد، پرواز مرغابى ها، سريال برنا، 
برنامه هاى تلويزيونى حاال خورشيد و شب فيروزه اى و... 

را در كارنامه خود دارد.

تعامل با دستگاه هاى مختلف و برآورده 
كردن توقعات و انتظارات 

اين پروژه به منظور پيشــبرد اهــداف خود و نيز كمك 
در امر توســعه استان با دســتگاه هاى نظارتى، نظامى، 
دولتى، شهردارى ها، انجمن هاى ورزشى، فرهنگى و... در 

تعامل بوده و در اين خصوص خدمات گوناگونى از جمله 
اهداى هدايا به ميهمانان داخلى و خارجى، حمايت مالى 
از مراســم گوناگون بالغ بر 500 ميليون تومان در سال؛ 

ضمن استفاده از خدمات رايگان ارائه مى كند.
عالوه بر اين، تمام تالش اين مجموعه در اجراى قوانين 
مربــوط به دســتگاه هاى نظارتــى، ادارى و اجرايى در 
فعاليت هاى مرتبط با پروژه مى باشد. اگر چه در بسيارى 
از موارد برداشــت هاى متفاوت از قوانين، اجراى كار را با 

سرگردانى و مشكالت عديده روبه رو مى سازد. 
دهكــده گنجنامه تا كنون در بيــش از 40 مورد اثرات 
و فوايــد قابل توجهــى را براى اســتان تامين كرده كه 

داراى اثرگذارى خرد و كالن بوده اســت. مهمترين آنها 
ايجاد فضاى رقابتى گردشگرى داخلى در جايگاه رقابتى 
جهانى، رونق گردشــگرى داخلى و خارجى،  واردات ارز 
توسط توريست هاى خارجى، ايجاد رونق اقتصادى و بازار 
كار و ســرمايه، تشويق ســرمايه گذاران ملى براى ايجاد 
مجتمع هاى عام المنفعه، تغيير شكل كوهستان از خاك 
و سنگ به فضاى ســبز، انتقال زيرزمينى برق تا دشت 
ميشــان و تقويت برق كل منطقــه، معرفى كتيبه هاى 
تاريخــى گنجنامه بــه عنوان بخشــى از تاريخ و تمدن 
ايران و آثار باستانى آن به موازات جاذبه هاى گردشگرى 
منطقــه، كارآفرينى و ايجاد اشــتغال بالغ بر 300 نفر و 
تبديل همدان به مقصد گردشــگرى براى جمع كثيرى 
از هموطنان، معرفى اســتان در ســطح كشور و كاهش 

ناهنجارى ها مى باشد.
ايــن مجموعه موفق بــه دريافــت بيش از 
يكصــد تقديرنامــه و تشــكر از مقامات 
مختلــف از جملــه رئيــس جمهور، 
وزرا، شخصيت هاى جهانى و ساير 
گردشگرى  بحث  در  موثر  افراد 
شــده اســت. از آنجائيكــه 
ســرمايه گذارى و راه اندازى 
اين گونه پروژه ها پيش از 
سرمايه گذار  منافع  آن كه 
بخش خصوصى را تأمين 
رفاه  ايجاد  باعــث  كند، 
عمومى و توليد امكانات 
مى شــود  عام المنفعــه 
و از طرفــى در اجــراى 
توجه  بــا  پروژه ها  ايــن 
به سياســت فعلى دولت، 
تنها ســرمايه گذاران بخش 
مى باشــند؛  مجاز  خصوصى 
لــذا در صورت ارائــه نكردن 
حمايت هاى  نبــود  و  امتيــازات 
بخش  اين  بــراى  انگيــزه اى  الزم، 

فراهم نخواهد شد.
 در اغلب كشورها اجراى اين گونه پروژه ها را 
به عنوان منبع توليد ثروت و اشتغالزايى در منطقه 
مورد نظر و ايجاد فضاهايى به عنوان مقصد گردشــگرى 
و جذب توريســت منظــور مى كنند كه در اين راســتا 
ايجاد تفريحگاه هاى سالم به منظور تأمين اوقات فراغت 
شهروندان، ايجاد تاسيسات مورد نياز براى ارائه خدمات 
به گردشگران توسط بخش خصوصى و در نتيجه كاهش 
بار مســئوليت دولت در ايجاد اين گونه مراكز را در پى 
خواهد داشــت. اين امر در كشور ما نيز بايد مد نظر قرار 
گيــرد تا با نگرش ويژه و مالحظه اثرات و نتايج اقدامات 
ســرمايه گذاران بخش خصوصى، ضمن ارزش نهادن به 
حركت و اقــدام آنان، اميد آن داريم همواره برنامه ريزان 
اســتان ايشان را مورد حمايت و پشــتيبانى قرار داده و 
همكارى و مســاعدت الزم را با فعــاالن اين بخش ها به 

عمل آورند.

توريستى گنجنامه داراى 

پيشرفته، جايگاه 
صاص داده و 

 و اين در 
ش از 

ين 
ت 

ت 
شتى 

ل آمده 

ى دهكده:
ق و ايمــان، تحمل رنج و 
برخى حمايت كار، در رت

د هموطنان، معرفى اســتان از
ناهنجارى ها مى باشد.

ايــن مجموعه موفق
يكصــد تقديرنا
مختلــف از
وزرا، شخ
م افراد 
شــد
سـ
اي

به
تن
خص
لــذا
امتيــاز
انگيـ الزم، 
فراهم نخواهد
در اغلب كشورها ا
به عنوان منبع توليد ثرو
مورد نظر و ايجاد فضاهايى به
م منظــور توريســت جذب wwو
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اسدآباد 
 توســعه گردشگرى روســتايى در زمره ى 
صنايع سبز به دور از آلودگى و تخريب زيست 
محيطى ضمن جلوگيرى از مهاجرت روستاييان 

به شــهرها موجب مهاجرت معكوس بوده است. حاال رونق گردشگرى به واسطه ى 
احياى زيرساخت هايى همچون واحدهاى اقامتى روستايى در قالب بومگردى توانسته 
است نقطه عطفى براى اشتغالزايى، ارزآورى و درآمدزايى جامعه محلى در شهرستان ها 
و روســتاهاى آن باشند. دو روستاى هدف گردشگرى حبشى و ملحمدره متعلق به 

شهرستان اسدآباد در سال هاى اخير صاحب واحدهاى اقامتى بومگردى شده اند. 

كبودراهنگ 
 كبودراهنــگ شــهرى با آثــار تاريخى، 
فرهنگــى و جاذبه هاى گردشــگرى متعدد 
است. وجود غارها، تپه هاى باستانى و مناظر 

بكر و طبيعى و رد پاى افراد مشهور در تاريخ پزشكى، علم و ادب بر اين مهم صحه 
مى گذارد. حمام هاى قديمى، غار شــگفت انگيز عليصدر كه در دنيا از نمونه هاى 
شــگرف و بى نظير است كه مى تواند در كنار جاذبه هاى بكر اين شهرستان را در 
عرصه ى  ملى و بين المللى مطرح كنــد. عليصدر يك ظرفيت حائز اهميت براى 

اشتغالزايى و كسب درآمد جامعه محلى كبودراهنگ است. 

رزن 
 شهرســتان رزن بــه عنــوان يكــى از 
دروازه هاى مهم ورودى استان همدان داراى 
مناطق بكر و پتانسيل هاى مطلوبى است كه 

مى تواند به ارتقاى ظرفيت صنايع بخشــى و حوزه ى گردشگرى، محرك اقتصاد 
جامعه محلى باشد. در حال حاضر نخستين مجتمع گردشگرى شهرستان رزن با 
هزينه 14 ميليارد تومان توسط سرمايه گذار بخش خصوصى از جمله پروژه هايى 
است كه با مساحت 12 هزار مترمربع با سرمايه اوليه 14 ميليارد تومان در شهر 
رزن، قرار است با ايجاد سوئيت هاى اقامتى، سالن ورزشى، رستوران سنتى، سالن 

اجتماعات و سالن پذيرايى تا سال 1399 به بهره بردارى برسد.

فامنين 
 فامنين يكى از شهرســتان هاى شــمال 
شرقى استان است كه به واسطه ى روستاى 
قلعه جــوق از قابليــت ميــراث فرهنگى و 

گردشگرى برخوردار است و حمايت از آن و تأمين زيرساخت ها، توانسته است با 
ايجاد اشتغال و درآمدزايى واسطه ى رشد و توسعه اين شهرستان باشد. روستاى 
هدف گردشگرى قلعه جوق، امروز زيرساخت هاى محيايى براى جذب سرمايه گذار 

دارد تا بتوان شاهد ايجاد واحدهاى اقامتى بومگردى در اين روستا بود.

اللجين
 شهر جهانى اللجين به عنوان نوزدهمين 
شهر جهانى كه 700 سال سابقه اشتغال به 
ســفال دارد، با اين قدمت و تالش و حمايت 

هنرمندان و رســانه  ها جهانى و در ســال هاى اخير ردپاى جذب گردشگر در آن 
ملموس شد. در ســال 92 تعداد 33 هزار و 370 نفر در استان همدان در حوزه 

صنايع دستى در 20 هزار و 720 كارگاه مشغول به فعاليت بودند.

 امروزه توســعه گردشگرى شهرستان ها داراى ظرفيت در اولويت كار ميراث فرهنگى بيش از گذشته است. بر اساس توانمندى ها، شهرستان هاى استان همدان امروزه توســعه گردشگرى شهرستان ها داراى ظرفيت در اولويت كار ميراث فرهنگى بيش از گذشته است. بر اساس توانمندى ها، شهرستان هاى استان همدان 
در ســال گذشته هر يك توانسته اند خاســتگاه اتفاق هاى شاخصى باشــند كه در ادامه به برخى از شــاخص ترين برنامه هاى به اجرا درآمده در حوزه گردشگرى، در ســال گذشته هر يك توانسته اند خاســتگاه اتفاق هاى شاخصى باشــند كه در ادامه به برخى از شــاخص ترين برنامه هاى به اجرا درآمده در حوزه گردشگرى، 

صنايع دستى و ميراث فرهنگى در شهرستان هاى استان همدان اشاره مى كنيم.صنايع دستى و ميراث فرهنگى در شهرستان هاى استان همدان اشاره مى كنيم.

مالير
 زيرســاخت هاى حــوزه گردشــگرى و 
جذب توريســت در مالير، سال هاست محيا 
است. مالير شهر الگوهاى خاص، جاذبه هاى 

بى نظير گردشگرى، شهر ملى و جهانى مبل، منبت و انگور است. بر اساس سند 
راهبردى شهرستان توانمندى هاى شهرستان مشخص شده و براى توسعه مالير، 
سند توسعه 3 ســاله در حال برنامه ريزى و اتمام است. در حال حاضر بين همه 
پتانســيل هاى گردشگرى، صنايع دستى و ميراث فرهنگى اين شهرستان؛ مبل و 
منبت جاده اى هموار اســت كه دستيابى به توســعه براى جامعه محلى را مهيا 

كرده است.

بهار
 شــهر بهار در 15 كيلومترى همدان قرار 
دارد. اين شــهر از شــمال به كبودرآهنگ، از 
جنوب به تويســركان و اســدآباد، از شرق به 

همدان، از غرب با اســتان كردستان، شــهر قروه همجوار است. ايجاد "اقامتگاههاى 
بوم گردى" ظرفيت جديدى در شهر بهار  است كه مى توان از آن در ايجاد اشتغال، 
مهاجرت معكوس و احياى فرهنگ و سنتهاى گذشته استفاده كرد. توسعه اين شهر 
در دهه هاى گذشته موجب تمركز امكانات در شهرها شد و روستاها را از رونق گذشته 
خود انداخت در حال حاضر يك ســوم از اقامتگاه هاى بومگردى استان در شهر بهار 
است . نگاهى به روند مهاجرت روستاييان به شهرها نشان مى دهد كه در طول دهه 

هاى اخير جمعيت انبوه جوان و مولد روستاها روانه شهرها شدند. 

تويسركان 
 تويسركان از جمله شهرستان هايى است 
كه داراى ظرفيت  حائز اهميت در گردشگرى 
اســت. 221 اثر تاريخــى، فرهنگى و جاذبه 

گردشگرى اين شهرستان اثباتى بر اين ادعاست. تويسركان با استفاده از ظرفيت 
آرامگاه حيقوق نبى(ع) مى تواند به جذب گردشگرى بين المللى در حوزه مذهبى 

هدايت شود. 

نهاوند  
 نهاوند شهرى با قدمت بيش از هفت هزار 
سال و شهر سر اب هاى 9 گانه با طبيعتى بكر 
و زيبا و اماكن تاريخــى و مذهبى به عنوان 

مقصد گردشگرى بسيارى از مسافران در شهرهاى هم جوار و دور انتخاب مى شود. 
امسال خبر تالش براى كشف معبد الئوديسه گردشگرى نهاوند را متحول كرد كه 

در صورت تحقق اين مهم، در جذب گردشگر بسيار تاثيرگذار است.
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هفته آغازين شــهريورماه مصادف با ســالروز شهادت 
بزرگمردان عرصه ى ايثار و خدمت شهيدان رجايى و باهنر 
در تقويم جمهورى اســالمى ايران به نام هفته دولت مزين 
شده است. اين مناســبت تاريخى و ماندگار براى خادمان 
ملت فرصتى مغتنم است تا با الگو و سرمشق قرار دادن اين 
شــهيدان، در راه اعتالى وطن و حفاظت از دستاوردهاى 
انقالب اسالمى گام بردارند و توفيق خدمت رسانى بى شائبه 
و خالصانــه بــه مردم را به دســت آورنــد. اينجانب ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره اين شهيدان وارسته و خدوم هفته 
دولــت و روز كارمند را به همــكاران و دولتمردان تبريك 

عرض مى نمايم.
رئيس دانشــگاه بوعلى ســينا از اجرا و برگزارى همايش ها 
و عملكردهاى 6 ماهه دانشــگاه ياد كرد و گفت: برگزارى 
شــكوهمند و موفق چهارميــن المپيــاد ورزش همگانى 
دانشجويان پسر دانشــگاه هاى سراسر كشور و اهداى لوح 
تقديــر ازطرف مجتبى صديقى معاون وزير علوم،تحقيقات 
و فناورى و رئيس امور دانشــجويان كه به گفته ايشان اين 
مراسم از همه لحاظ خوب و درخور تحسين است، افتخارى 

بزرگ براى بنده و مجموع همكاران دانشگاه است. 
يعقوب محمدى فر تشــريح كرد: هدف از برگزارى المپياد 
اين اســت كه در ورزش دانشگاهى شــمول و كليت همه 
دانشجويان در مسائل ورزشى را داشته باشيم. اين المپياد 
عــالوه بر پيام هاى نوع دوســتى، داراى يــك پيام محيط 
زيستى هم هست. تمام اينها نشــان مى دهد دانشگاه در 
وراى كاركردها و مسئوليت هاى آموزشى، پژوهشى و علمى 
در بحث مسئوليت اجتماعى هم كه موظف است وارد شود، 

ورود پيدا كرده است. 
وى ادامــه داد: نخســتين همايش ملى اخــالق علمى و 
اخالق كاربردى با محوريت انديشــه هاى دانشمند حكيم 
شيخ الرئيس بوعلى ســينا با حضور انديشمندانى از سراسر 
كشــور با هدف مهم نشــان دادن نقش آموزش در اخالق 

به عنوان يك مســأله كليدى در زندگى و بهترين استفاده 
از ذخايــر عظيم تمدن ايرانى، فارغ از مرزهاى سياســى و 
پررنگ تر نشان دادن نقش بوعلى سينا در ساير عرصه ها به 

جز مباحث تجربى و پزشكى است.
محمدى فر گفت: اولويت قرار دادن ارتقاى كيفى و بازسازى 
ســراهاى دانشــجويى با همت مسئوالن ســراها، انتخاب 
طيبه مدركيان عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى سينا به 
عنوان شيميدان برجسته سال 98 از طرف انجمن شيمى 

ايران، برگزارى مراسم دانش آموختگى 
بوعلى ســينا،  دانشــگاه  دانشــجويان 
بازگشايى استخر دانشــگاه بوعلى كه 
پس از تعميرات مجددا آماده استفاده 
شده اســت، انتخاب محمد ملك جانى 
دانشــگاه  فيزيــك  گــروه  دانشــيار 
بوعلى سينا در گرايش كيهان شناسى به 
عنوان يكى از سرآمدان علمى از طرف 
فدراسيون سرآمدان علمى، افزايش 60 
درصدى وام ضرورى از600 هزار تومان 
به يك ميليون تومــان و افزايش  30 
تا50 درصدى وام هاى شــهريه، اردوى 
جهادى دانشــجويان پســر دانشــگاه 
بوعلى سينا در روستاى آق بالغ از جمله 

اقدامات اين دانشگاه بوده است.
وى با اشاره به ديدار هيأتى از دانشگاه ناپل شرقى ايتاليا از 
دانشگاه بوعلى سينا و ابراز عالقه به ايجاد و گسترش عملى 
همكارى دوجانبــه افزود: در اين ديدار تفاهم نامه همكارى 
علمى بين المللــى به منظور تبادالت علم و فناورى، تبادل 
استاد و دانشجو، برگزارى دوره هاى مشترك آموزشى كوتاه 
و بلند مدت، برگزارى ســمينارها و كارگاه هاى آموزشى و 

پژوهشى به امضا رسيد. 
محمدى فر رتبه بندى دانشگاه بوعلى سينا در دانشگاه هاى 

زيــر1000و قــرار گرفتــن آن در فهرســت موثرتريــن 
دانشــگاه هاى دنيا را از مهم ترين عملكردهاى اين دانشگاه 
دانست و گفت: راه اندازى مركز ترجمه و زبان هاى خارجى 
در دانشــگاه بــا هدف ارتقــاى ارتباطات و ســطح علمى 
دانشــجويان، افتتاح دفتر دبيرخانه دائمى وحدت حوزه و 
دانشگاه استان همدان در دانشگاه بوعلى به منظور پيگيرى 
امور و اســتمرار فعاليت ها، برگزارى همايش شيمى، نشاط 
و همدلــى، با محوريت كمك به ســيل زدگان، كلنگ زنى 

ساخت بناى ساختمان ستادى اورژانس پيش بيمارستانى 
و مديريت حوادث كه قرار اســت در اين دانشگاه و3 طبقه 
راه اندازى شــود، كســب رتبه 9 كشــورى و412   توسط 
دانشگاه بوعلى سينا از جمله دست آوردها و افتخارات و طرح 

هاى انجام شده اين دانشگاه است.
رئيس دانشگاه بوعلى سينا در پايان گفت: اميد است با اتكال 
بــه خداوند متعال و در ســايه منويات مقام معظم رهبرى 
در مسير ارتقاى فعاليت هاى فرهنگى، آموزشى و پژوهشى 

موفق تر از گذشته حركت نماييم.

دستاوردهاى بزرگترين واحد علمى غرب كشور در سال 98
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 رئيس دانشــگاه صنعتى همــدان از عملكرد مطلوب 
حــوزه پژوهش و ارتباط با صنعت اين دانشــگاه در ســال 
گذشته خبر داد و گفت: دانشگاه ها مناسب ترين گزينه براى 

رفع مشكالت جامعه هستند. 
دكتر محمود نيلى ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان 
دولت رجايى و باهنر با اشاره به دستاوردهاى حوزه پژوهش 
و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتى همدان در سال گذشته، 
ميانگين عملكرد دانشــگاه را مطلــوب عنوان كرد و گفت: 
در شرايط حســاس كنونى كشور، دانشگاه صنعتى همدان 
توانســته اســت با تربيت متخصصان و مهندسان خبره در 
رشته هاى خاص و مورد نياز استان از جمله مهندسى معدن، 
مهندسى پزشكى، مهندسى مكاترونيك و همچنين ايجاد 
پل ارتباطى مابين صنايع استان با اساتيد و دانشجويان اين 
دانشــگاه عملكرد قابل قبولى را از خود نشان دهد و انتظار 
مى رود مسئوالن اســتانى در استفاده از توان دانشگاه ها در 

حل معضالت پيشقدم شوند. 

دستيابى پيش از موعد 
به چشم انداز سند راهبردى

وى در ادامه افزود: از آغاز تاســيس دانشگاه تا كنون تعداد 
دانش آموختگان اين مركز 2317 دانشــجو بوده اســت كه 
111 دانشــجو در مقطع كارشناسى ارشــد موفق به اتمام 
تحصيالت خود شده اند. هم اكنون دانشگاه صنعتى همدان 

با جذب بيش از 2000 دانشجو در سال تحصيلى 
جارى موفق شــده است پيش از موعد مقرر،  

به هدف مشخص شده در اين بخش در 
سند راهبردى دانشگاه  دست يابد. 

رعايت 
استانداردهاى 
خدمات آموزشى

به گزارش روابط عمومى، 
صنعتى  دانشــگاه  رئيس 

همــدان از به ثمر رســيدن 
23 پرونده جذب اســتاد از ســال 

94 تــا 97 گــزارش داد و عنوان كرد: 
در برنامه توسعه دانشــگاه با افزايش جذب 

اساتيد، ظرفيت پذيرش دانشجويان و گروه هاى 
آموزشــى را شــاهد خواهيم بود و هم اكنون در گروه هاى 
آموزشى دانشگاه به حداقل اســتاندارد تعداد اعضاء هيأت 
علمى رســيده ايم و در جهت رفع نواقص ســاير گروه هاى 

آموزشى هستيم. 
وى ضمن اشاره به اينكه هم اكنون در حدود 120 استاد در 
دانشگاه مشغول به تدريس و فعاليت هستند، گفت: متوسط 

طول تحصيل دانشــجويان كارشناســى در اين دانشگاه را 
9,08 ترم و متوســط طول تحصيل دانشجويان كارشناسى 
ارشد در اين دانشــگاه را 4,98 ترم است و برنامه آموزشى 
دانشگاه طبق استانداردها پيش مى رود و تالش ما آن است 
تا با بهبود اين برنامه ها، خدمات آموزشى در سطح كيفيت 

دانشگاه هاى برتر به دانشجويان ارائه كنيم.
همچنين نيلى به راه اندازى مركز امور بانوان دانشگاه اشاره 
و بيان كرد: با توجه به درصد سهم نسبت دانشجويان دختر 
در دانشــگاه و همچنين اســاتيد و كاركنان خانم دانشگاه، 
ايجاد اين دفتر از اتفاقات اساســى و تاثيرگذار در دانشگاه 

بوده است.

آزمايشگاه مركزى دانشگاه 
در خدمت صنايع و سازمان ها

نيلى در بخش آزمايشگاه ها و تجهيزات اين دانشگاه گفت: 
تجهيز و راه اندازى آزمايشگاه هاى مركزى و ايجاد زيرساخت 
تحقيقات بنيادين كاربردى يكى از اهداف راهبردى دانشگاه 
صنعتى همدان به شــمار مى آيد كه آزمايشگاه مركزى اين 
دانشــگاه در دو سطح A و B از سال 1395 راه اندازى شده 
و اين مجموعه به عنوان يك مركز مهم و تاثيرگذار نه تنها 
نيازهاى تحقيقاتى محققان در سطح دانشگاه و استان، بلكه 

در سطح كشور را نيز مى تواند برآورده كند.
نيلى با اشــاره به اينكه آزمايشگاه مركزى دانشگاه صنعتى 

همدان در ســال 1395 در راســتاى تحقق سند 
راهبردى دانشــگاه مصوب شــده است، 

تصريح كرد: اين آزمايشــگاه با 
هــدف ارائــه خدمات 

پژوهشــى به 

اعضاى هيأت علمى، پژوهش گران و دانشجويان تحصيالت 
تكميلى دانشگاه، محققين و صنعتگران كشور و همچنين 

خدمات رسانى به موسسات خارج از دانشگاه تاسيس شد.
وى با بيان اينكه تجهيزات ســطح A اين آزمايشگاه شامل 
تجهيزات Hi-Tech بوده و تجهيزات ســطح B نيز شامل 
تجهيزات عمومى آزمايشگاهى است، اظهار داشت: خدمات 
آزمايشــگاه مركزى مشــمول تمامى دانشگاه ها، مؤسسات 
علمــى و تحقيقاتــى، صنايع مختلــف و همچنين بخش 
خصوصى مى باشــد، لذا  افراد حقيقى و حقوقى مى توانند 
با مراجعه به آزمايشــگاه و يا تمــاس تلفنى از خدمات آن 

بهره مند شوند.

رشد قابل مالحظه در وجوه 
مختلف پژوهش و فناورى در 

دانشگاه صنعتى همدان
نيلــى گفــت: دانشــگاه صنعتى 
قابل  فعاليت هــاى  همــدان 
زمينه هاى  در  توجــه اى 
از  اعم  پژوهش  مختلف 
علمى  مقاالت  انتشــار 
مجالت  در  پژوهشى  و 
معتبــر، ارتباط با صنايع 
مختلف و طرح هاى پژوهشى 
خارج از دانشگاه، توسعه زيرساخت 
پژوهش و فناورى در دانشگاه و اقدامات 
نرم افزارى توســعه پژوهش هاى كاربردى و 
همچنين ارتباط موثر با ســازمان هاى مرتبط با 
پژوهش و فناورى در سطح استان و كشور در سال گذشته 

داشته است.
وى افزود: در برنامه راهبردى 5 ســاله دانشــگاه تشكيل 9 
هسته پژوهشى ديده شده است كه 4 مورد از اين هسته ها 
و گروه هاى پژوهشى، شــامل هسته پژوهشى تغيير شكل 
و مكانيك مواد مهندسى، هسته پژوهشى مهندسى سطح 

رئيس دانشگاه صنعتى همدان:
مسئوالن استانى در استفاده از توان دانشگاه ها 

براى حل معضالت پيشقدم شوند 
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و فرايندهاى پيشــرفته، هسته پژوهشــى نانو مواد، هسته 
پژوهشى محيط زيســت و انرژى هاى تجديدپذير در سال 
گذشته از شوراى پژوهشــى و هيأت رئيسه دانشگاه مجوز 
دريافــت كرده اند. اين گروه هاى پژوهشــى قرار اســت به 

بخش هاى اصلى پژوهــش به ويژه پژوهش هاى مقياس 
بزرگ و بين رشته اى تبديل شوند.

كانونى براى تجارى سازى 
ايده هاى دانشجويى

فعاليت هاى  حيطــه  در  نيلى 
و  شــكوفائى  كانــون 

نوآورى دانشــگاه در 
ســال 97 گفــت : 
كانون شــكوفائى و 
نــوآورى به منظور 

دانشجويان  تشــويق 
و اعضاى هيأت علمى به 

فعاليت هاى مرتبط با فناورى و 
ايده هاى تجارى در دانشگاه صنعتى 

همدان با همكارى پارك علم و فناورى 
همدان راه اندازى شده است. در سال 1397

دفتر جديد كانون شكوفائى و نوآورى افتتاح و تجهيز شد و 
در حال حاضر 8 تيم در اين دفتر مشغول به فعاليت  هستند. 

حضور فعال دانشجويان 
در امور مديريت دانشگاه

وى با اشاره به اولويت داشتن دانشجويان در استراتژى كالن 
دانشــگاه گفت: يكى از رويكردهاى اين دانشگاه مشاركت 
دادن دانشــجويان در امور مديريــت و تصميم گيرى هاى 

سيستم است. 
هم اكنون سه سامانه 

بزرگ و جامع دانشگاه، سامانه 
خوابگاه ها، ســامانه كارآموزى و سامانه 

وب ســايت دانشگاه توسط دانشــجويان طراحى 
و راه اندازى شــده اســت و نتيجه اعتماد بــه توان و دانش 
دانشجويان موفقيت اجرايى اين ســامانه ها را درپى داشته 

است.
 وى بــه نقش مهــم كانون هــا، انجمن ها و تشــكل هاى 
دانشــجويى در دانشگاه اشــاره كرد و گفت: دانشجويان با 
ايفــاى نقش مطالبه گرى خود مــا را در هرچه بهتر كردن 
خدمات ارائه شــده به اين عزيزان يارى مى كنندو به عنوان 

مشاور مديريت دانشگاه تلقى مى شوند. 

خيرين، چراغ راه توسعه آموزش عالى
بــا ورود خيرين به حوزه آموزش عالــى و حمايت ها ى ويژه 
و خــاص بنياد علوم و هنر، محمدعلى فرشــچيان با كمك  
35 ميليارد ريالى براى تكميل دانشــكده فناورى هاى نوين 
فرشــچيان با زيربنــاى 6200 مترمربع فصــل جديدى در 
مسير توســعه دانشگاه صنعتى همدان رقم خورد. وى افزود: 
دانشــگاه هاى بزرگ و مطرح دنيا توسط مردم جامعه و 
خيرين حمايت مى شوند و ما اميدواريم اين حركت 
نيك انديشانه بنياد فرشچيان در استان همدان 
نهادينه شــود و مردم با دســتان خود از 
مديران آينده اين مرز و بوم حمايت 
كنند. نيلى گفت: پس از تكميل 
پروژه نخست توسط بنياد، اين 
ديگر  تفاهم نامه اى  دانشــگاه 
برق  دانشكده  تاسيس  درباره 
و كامپيوتر با ايشان منعقد كرده 
است كه در سال آتى شاهد آغاز اين 

پروژه خواهيم بود. 

همايش ملى روز مهندس را 
با دانشگاه صنعتى همدان مى شناسند

نيلى با اشــاره به برگزارى 4 دوره همايش سراســرى روز 
مهندس در اين دانشــگاه گفت: اين رويداد با هدف آشنايى 
دانشــجويان با كارآفرينان برتر ملــى، ارتباط با صنعتگران 
موفق اســتان و بسترســازى بــراى عقــد تفاهم نامه هاى  
همكارى اســاتيد و اعضاى هيأت علمى بــا صنايع برگزار 
مى شــود. اين رويداد با استقبال پرشــور دانشجويان همراه 
بوده و كارآفرينان و صنعتگران مطرح و بزرگ ملى و استانى 
ضمن ابراز خرسندى و رضايت در اين برنامه مشاركت دارند.
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مديركل آموزش و پرورش استان همدان با گراميداشت 
ياد و خاطره شــهيدان رجايى و باهنر و تبريك هفته دولت، 
اظهار كرد: امروز دستگاه تعليم و تربيت سند تحول را مبناى 
كار خود در مسير تعالى قرار داده و تمام برنامه ها و فعاليت ها 

بر اساس اين سند دنبال مى شود.
محمد پورداود، افزود: در اين سند مفاهيم ارزشمندى مانند 
مدرسه صالح، هويت ايرانى-اسالمى و حيات طيبه مورد تأكيد 

قرار گرفته است.
وى بــا بيان اين كه آموزش و پــرورش به دنبال تربيت تمام 
ساحتى فرزندان اين مرز و بوم است، تصريح كرد: براى تحقق 

اين مهم از تمام ظرفيت ها استفاده شده است.
مديركل آموزش و پرورش اســتان كســب رتبه 4 كنكور 
توسط دانش آموز، ســيده آمنه موسوى لقمان از دبيرستان 
حضرت آمنه(س) را افتخارى بزرگ براى دســتگاه تعليم 
و تربيت استان دانســت و خاطرنشان كرد: اين دانش آموز 
كه حافظ قرآن نيز است، مصداق بارز تربيت تمام ساحتى 

است.
پورداود در ادامه گزارشى از دستاوردها، موفقيت ها و برنامه هاى 
جارى آموزش و پرورش استان ارائه كرد، كه به شرح زير است:

 اداره امور شاهد و ايثارگران 
 برگزارى يادواره شهداى دانش آموز و فرهنگى 

 اجراى طرح ملى شهيدپژوهى 
 ساخت المان شهداء در مدارس شاهد و ايثارگران 

 ديدار با خانواده معظم شــهداى دانش آموز و فرهنگى در 
مناسبت هاى مختلف 

 تجليل از جانبازان و آزادگان فرهنگى
 بسط و گسترش كالس هاى مدارس شاهد و ايثارگران 

 ايجاد سبك منسجم در مدارس شاهد 

امور بانوان
 اجــراى طرح تقويــت مهارت هاى گفت وگــو در مدارس 

متوسطه اول
 آموزش حقوق شهروندى به دانش آموزان، اوليا و مربيان 

 برگزارى نشست علمى- تخصصى با رويكرد بسته سياستى 
تدوين برنامه هاى امور زنان

 برگزارى كارگاه آموزشــى افزايش مهارت هاى زندگى در 
مدارس شبانه روزى

 برگزارى كارگاه آموزشى حقوق خانواده ويژه بانوان
 و پرورش استثنايى

 اجراى طرح سنجش سالمت جسمانى و ارزيابى تعداد 21 هزار 
و 440 نفر و 6 هزار و 178 نوآموز پيش دبستان در استان تا كنون 
 ارائه خدمات آموزشى، پرورشى و توانبخشى به دانش آموزان 

با نيازهاى ويژه به تعداد 1562 نفر
 اجراى طرح سوداى بندگى در راستاى ارتقاى تربيت دينى 

دانش آموزان 
 كسب دو مقام برتر كشورى در  مسابقات قرآنى و مقام دوم 

مسابقات فوتسال توسط دانش آموزان با نيازهاي ويژه 
 تشكيل 6 پايگاه تابستانى اوقات فراغت دانش آموزان 

 كسب دو مدال نقره در مسابقات ورزشى كشور در رشته دو 
(ID) و ميدانى در گروه ورزشكاران با هوش ميانه

 بهره مندى 2 هزار و 250 دانش آموز داراى مشــكالت ويژه 
يادگيرى از خدمات آموزش و پرورش استثنايى 

 برگزارى 133 جلسه آموزش خانواده در مدارس استثنايى استان 
اداره مشاركت هاى مردمى و مدارس غير 

دولتى 
 افزايش دانش آموزان غيردولتى (بدون بزرگسال) به تعداد 

25520  نفر

 جذب نوآموزان پيش دبستانى به تعداد 18696 نفر
 برگزارى كمى و كيفى جلســات شوراى آموزش و پرورش 

ساالنه 13 جلسه 
 فعاليت 32 مدرسه فعال آموزش از راه دور در سطح استان 
 صدور 8 مجوز حقوقى جهت تأسيس مدارس و مراكز غير 

دولتى
 صدور 72 مورد راه اندازى مدارس و مراكز غير دولتى

اداره انجمن اوليا و مربيان
 برگزاري دوره هاي آموزش خانواده در مدارس

 تشكيل و توســعه انجمن هاي اوليا و مربيان مدارس واجد 
شرايط

 جذب كمك هاي داوطلبانه مردمي در مدارس
 برگــزاري آزمــون و مصاحبه جذب مدرســان آموزش 

خانواده
اداره استعدادهاى درخشان 

 كسب 2 مدال طال و 3 مدال نقره توسط دانش آموزان مراكز 
سمپاد در مسابقات علمى 

 معرفى 8 طــرح برگزيده دانش آموزى اســتان در مرحله 
كشورى جشنواره جوان خوارزمى 

 پوشش 66559 نفر از دانش آموزان دوره ابتدايى در برنامه 
شهاب  

 شركت 1694 دانش آموز در مسابقات قرآنى
 شركت 4825 دانش آموز در برنامه هاى فرهنگى 

 شركت 541 دانش آموز در اردوهاى راهيان نور و زيارتى 
 برگزارى 62 جلسه آموزش خانواده 

 پوشش 16 مركز سمپاد استان در طرح روشنا 
 برگزارى جشن تكليف براى 390 دانش آموز 

معاونت پرورشى و فرهنگى 
 توانمندسازى مربيان و معاونان پرورشى به تعداد 956 نفر

 برگزارى جشنواره الگوى برتر تدريس درس تفكر و سبك 
زندگى

 اعزام اردوهاى راهيان نور به تعداد 9000 نفر
 كســب 2 رتبه اول، 3 رتبه دوم و 2 رتبه ســوم كشور در 

پرسش مهر19
 كسب رتبه هاى برتر كشور در 5 بخش مسابقات فرهنگى 

و هنرى
 شركت 4809  دانش آموز در مسابقات كتابخوانى

 اجراى برنامه اوقات فراغت و طرح هجرت در 320 پايگاه با 
شركت 32167 دانش آموز

 اجراى طرح "نهضت حفظ جزء سى قرآن كريم" با شركت 
38600 دانش آموز و فرهنگى 

 برگزارى مســابقات قــرآن، عترت و نمــاز دانش آموزان و 
فرهنگيان با شــركت 95000 دانش آموز و كســب 14 رتبه 

كشورى 
 اجراى طرح " فجر قرآن كريم" با شركت 70000 دانش آموز 
 اجــراى طرح "درس هايــى از قرآن " با شــركت 61000 

دانش آموز
 برگزارى محفل بزرگ حافظان جزء سى ام قرآن با شركت 

6000 دانش آموز 
 برگزارى 600 محفل انس با قرآن 

 فعاليت 9 مركز دارالقرآن الكريم استان 

مديركل آموزش و پرورش استان همدان عنوان كرد 

كسب رتبه 4 كنكور افتخارى بزرگ 
براى دستگاه تعليم و تربيت استان 
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 اجراى برنامه "احلى من العسل" با شركت 8000 دانش آموز
 برگزارى گفتمان هاى مهدوى 

 اجراى طرح مصباح الهدى 
 آماده ســازى بيش از 1730 نمازخانه جهت اقامه نماز در 

مدارس 
 ســازمان دهى 400 امام جماعت روحانــى و 1100 امام 

جماعت فرهنگى 
 حضور ائمه جمعه اســتان در نمــاز جماعت ظهر و عصر 

مدارس 
 اجراى طرح مبين (آموزش توجيهى مديران جهت برگزارى 

نماز در مدارس) 
 برگزارى 500 جشن تكليف ويژه دانش آموزان سوم ابتدايى 

دختران و نهم پسران 
 اعزام 2000 دانش آموز به شــهر مقدس قم در قالب طرح 

"معرفت 5" 
 برگزارى دوره شيعه شناســى با همــكارى مجمع جهانى 

شيعه شناسى قم 
 اعزام 100 طلبه متخصص طرح امين به مدارس استان

 برگزارى 3769 گفتمان دينى در مدارس استان 
 اعزام سه تن از مبلغان مطرح كشور به 50 آموزشگاه استان 

و پاسخ به شبهات دينى دانش آموزان 
 برگزارى جلســات و كارگاه هاى متعدد ويژه كارشناســان 
مشاوره مناطق استان با موضوعات هدايت تحصيلى، سالمت 

روان، انتخاب رشته كنكور و... 
 برگزارى كارگاه هاى توانمندســازى ويژه اعضاى تخصصى 

هسته هاى مشاوره 
 اجــراى طرح هميار مشــاور با ارائــه آموزش هاى الزم به 

دانش آموزان عضو
معاونت آموزش ابتدايى

 جذب و پوشش 99 درصدى دانش آموزان دوره ابتدايى
 كسب رتبه سوم كشور در پوشش مجالت رشد

 شــركت بيش از 53 درصد از همــكاران دوره ابتدايى در 
طرح درس پژوهى

 كسب رتبه برتر كشور در جشنواره جابربن حيان 
 آموزش مهارت هاى زندگى اسالمى براى دانش آموزان

 جذب 800 دانش آموز عشايرى سيار 
 خريد تجهيزات براى مدارس عشايرى 
 اجراى برنامه تدبير در 680 آموزشگاه  

 پوشش تحصيلى 18000 نوآموز پيش دبستانى 
 تشكيل كالس هاى آموزشى در ارزشيابى كيفى- توصيفى 

براى آموزگاران و عوامل اجرايى 1530 مدرسه ابتدايى
 برگزارى 25000  نفر ساعت كارگاه آموزشى براى مديران 

و آموزگاران 
 برگزارى دوره هاى آموزشــى آشــنايى بــا دانش آموزان 

ديرآموز براى 1520 نفر
 برگزارى كارگاه آموزشى براى 26400  نفر از اولياء دانش 

آموزان پايه اول
معاونت آموزش متوسطه 

 كســب رتبه پنجم كشور در جذب هنرجويان و دستيابى 
به  سهم 41,30 درصد در پايه دهم با رشد 1,91 درصدى 

 افزايش 1,52 درصدى ســهم دختران در شــاخه  فنى  و 

حرفه اى و كاردانش نسبت به سال گذشته و دستيابى به سهم 
37,62 درصدى

 بهره مندى از ظرفيت دســتگاه هاى دولتى و غير دولتى به 
تعداد 707 نفر در ســه بخش خدمات، صنعت و كشاورزى و 
واگذارى تعداد 1091نفر با رشــد 26 درصدى شاخص برون 

سپارى در مقايسه با عملكرد مشابه سال گذشته 
 راهيابــى 3 نفــر از هنرجويان فنى  و حرفــه اى به مرحله 

كشورى در جشنواره هنرهاى تجسمى
 برگــزارى دوره هاى ضمن خدمت مديــران مجرى برنامه 

تعالى و كارشناسان و ارزيابان برنامه 
 برگزارى كارگاه هاى آموزشــى رابطين اجراى جشــنواره 

نوجوان خوارزمى
 انعقاد قــرارداد همكاري بين آموزش وپرورش اســتان و 

سازمان مديريت پسماند
 اجراى مدل تعالى مديريت مدرسه در تمامى مدارس دوره 

اول متوسطه
 انجام نظارت بالينى با رويكرد آمــوزش مديران و ارزيابى 

عملكرد دبيران 
 رصد و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل

 اجراى طرح ايران مهارت با همكارى سازمان فنى  و حرفه اى
 برگــزارى دوره كارآفرينــى بــراى مديــران و دبيــران 

پژوهش سراهاى دانش آموزى 
 تدويــن برنامه ســاالنه بر اســاس مدل تعالــى مديريت 

پژوهش سراهاى دانش آموزى 
 توزيع اقالم آزمايشــگاهى در بين پژوهش سراها و مدارس 

متوسطه 
 ايجاد قابليت هاى جديد در پرتال مركزى پژوهش سراهاى 

دانش آموزى 
 تشكيل انجمن هاى علمى- پژوهشى دانش آموزى 

 كســب رتبه هاى اول تا سوم كشورى توسط دانش آموزان 
پژوهش سراهاى دانش آموزى در جشنواره هاى مختلف ملى 
و بين المللى از جمله كنگره بين المللى سلول هاى بنيادى و 

پزشكى بازساختى، جشنواره ملى سينا و...
معاونت سوادآموزى

 تحقق حجم ابالغى دوره هاى سوادآموزى  
 پوشــش حجم ابالغى فراتر از حد انتظار (ميزان باسوادى 
كشــور 94/7 و اســتان همدان 95/6 كه باالتر از ميانگين 

كشورى است) 
 راه انــدازى 4 مركز يادگيرى محلــى در مالير و ناحيه 2 

همدان 
 پوشش 100 درصدى حجم ابالغى طرح خواندن با خانواده 
(در دوره سوادآموزى 1500 نفر و در دوره انتقال 950 نفر) 

 اجراى طرح حلقه هاى كتاب خوانى ويژه سوادآموزان دوره 
تحكيم 

 آموزش رايانه براى حدود 200 نفر از سهميه ابالغى دوره 
انتقال  

 اجراى طرح مهارت آموزى براى حدود 470 سوادآموز دوره 
سوادآموزى و 1870 سوادآموز دوره انتقال 

معاونت پژوهش، برنامه ريزى و آموزش 
نيروى انسانى 

 اتصال مدارس به شبكه اينترانت (1950 مورد)

 هوشمندسازى مدارس (5007  كالس)
 SSL راه اندازى سرويس 

 برگزارى جشنواره توليد محتواى الكترونيكى 
 برگزارى دوره هاى ضمن خدمت (1180895 نفرساعت)

 برگزارى انجمن هاى علمى و آموزشى 
 شناســايى و فراخوان 20 اولويت پژوهشــى از حوزه هاى 

مختلف 
 برگزارى 3 نشست علمى در حوزه اشاعه و كاربست يافته هاى 

پژوهشى 
معاونت تربيت بدنى و سالمت 

 اجراى المپياد ورزشى درون مدرسه اى با شركت 150 هزار 
دانش آموز 

 راه اندازى 110 كانون ورزشى
 راه اندازى 5 مدرسه پويا 

 كسب مقام دوم كشــور در فعاليت هاى علمى و عملى در 
بخش دختران

 پايش 40 درصد دانش آموزان پايه ششم از نظر هنجاريابى 
ساختار بدنى 

 اعزام 123 دانش آموز پسر به رقابت هاى ورزشى كشور و كسب 
مقام اول در رشته دو و ميدانى و مقام سوم در رشته شطرنج

 اعزام 104 دانش آموز دختر به رقابت هاى ورزشى كشور و 
كسب مقام اول در رشته تنيس روى ميز متوسطه اول و مقام 

سوم در رشته هندبال
 تكميل شناسنامه ســالمت و معاينه ادوارى 100 درصد 

دانش آموزان پايه هاى چهارم، هفتم و دهم 
 نظارت بر تغذيه دانش آموزان و مواد غذايى عرضه شده در 

پايگاه هاى تغذيه مدارس 
 پوشش 100درصد دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم  

در طرح آهن يارى و ويتامين دى
 ايمن سازى محيط و تجهيزات بهداشتى مدارس 

 تهيه و توزيع لوازم و تجهيزات بهداشتى مورد نياز مدارس 
 اجراى طرح آموزش سفيران سالمت دانش آموزى به تعداد 

42000 نفر
 اجراى طرح ارتقاى بهداشــت دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدايى 
 اجراى طرح دادرس با پوشش 220 تيم دانش آموزى امداد 

و نجات 
 معاوت پشتيبانى و توسعه مديريت 

 اسكان نوروز به تعداد 71269 نفر 
 اسكان تابستان به تعداد 175994 نفر

 توسعه درمانگاه فرهنگيان در سطح شهرستان ها
 آغاز عمليات اجرايى 9 اســتخر ويژه فرهنگيان در سطح 

استان
 پوشش فرهنگيان دانش آموزان در بيمه حوادث تحصيلى

 پرداخت تسهيالت بانكى به همكاران فرهنگى 
 افزايش ظرفيت مراكز اسكان فرهنگيان

 تهيه و توزيع نوشــت افزار به دانش آمــوزان مناطق كمتر 
توسعه يافته 

 تقويت صندوق امداد به منظور تأمين بخشى از هزينه هاى 
پيش بينى نشده به مستخدمان آموزش و پرورش در حوادث 

غير منتظره و بيماران صعب العالج.
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رئيس دانشــگاه علمى- كاربردى با اشاره به اينكه 
هفته دولت، هفته قدردانى از دولتى اســت كه هدفش 
اجراى احكام اســالم، خدمت به اهداف مقدس انقالب، 
همراهى با ملت، خدمت به محرومان جامعه و رفع نياز 
مســتمندان است، بيست و ششــمين سالگرد تأسيس 
دانشــگاه جامع علمى- كاربــردى و فعاليت هاى واحد 
همدان را گرامى داشــته و با بيان اينكه دانشگاه علمى- 
كاربردى به عنوان بزرگترين دانشــگاه مهارتى كشــور 
نويدبخش آينده اى بهتر از نظام مهارتى كشــور خواهد 
بــود، بيان كــرد: خداوند متعال را شــاكرم كه خدمت 
خدمتگزارى به نظام مقدس جمهورى اســالمى ايران را 
مهمترين  از  يكى  در 
يعنــى  عرصه هــا 
دانشگاه، سنگر علم و 
دانــش به مــن عطا 

كرد. 
تشــريح  بــه  وى 
از  خالصــه اى 
دانشگاه  فعاليت هاى 
كاربــردى  علمــى- 
پرداخت كه در ادامه 

مى خوانيم.
محمود تعجبى گفت: 
در ســال  تحصيلــى 
كلينيــك  جــارى 
كارآفرينى  و  اشتغال 
جامــع  دانشــگاه 
كاربــردى  علمــى- 
اســتان با ارائه خدماتى مانند تســهيالت مالى، معرفى 
صاحبان ايــده به صنايع و صاحبان مشــاغل، خدمات 
آموزشــى و مشــاوره هاى علمى- تخصصــى، برگزارى 

اردوها و بازديدهاى كارآفرينانــه و برگزارى ميزگردها، 
سخنرانى هاى علمى، دوره هاى آموزشى رايگان مشغول 

به فعاليت است.
وى از ايجاد چندين رشــته جديــد در دوره كاردانى و 
كارشناســى خبر داد و گفت: دانشجويان دانشگاه جامع 
علمى- كاربردى جوان تر شــده اند و بر اســاس آمار به 
دست آمده 20 تا 30 درصد آنها شاغل هستند و مابقى 
از دانش آموزانى هستند كه مستقيم وارد دانشگاه جامع 
علمى- كاربردى مى شــوند. در مهرماه امسال 49 رشته 
دوره كاردانى در 7 مركز آموزش و همچنين 31 رشــته 
كارشناسى پذيرش دانشجو بدون آزمون خواهد داشت 
كه پيش بينى مى شــود 80 درصد دانشجويان علمى- 
كاربردى جذب بازار كار مى شــوند و برخى از رشته هاى 
مراكز تعطيل شده، به ساير مراكز منتقل شده اند و اين 

روند در پذيرش هاى آينده نيز ادامه خواهد يافت.
وى در راستاى حمايت از دانشجويان به لحاظ پرداخت 
شــهريه، گفت: بر اســاس آخرين آمار دانشــگاه جامع 
علمى- كاربردى در استان با هدف ارتقاى سطح مهارت 
شاغالن 5 گروه صنعت، كشــاورزى، مديريت، خدمات 
اجتماعى، فرهنگ و هنر را پوشــش قرار مى دهد و اين 
رشــته ها در مراكز آموزشى اســتان همدان از انطباق 

مناسبى با پتانسيل هاى استان برخوردار است.
وى خاطرنشان كرد: پنجمين المپياد فرهنگى، ورزشى 
با هشتگ  علمى شو-كاربردى شو به ميزبانى شهركرد و 
با حضور 620 دانشجوى دختر  و 1300 دانشجوى پسر 
اين دانشگاه در 11 رشته براى پسران و 9 رشته ورزشى 
براى دختران با هدف رفاقت و رقابت سالم در مردادماه 

امسال برگزار شد.
تعجبى از ديگر اقدامات انجام شــده در دانشگاه ياد كرد 
و گفت: تأليف چند جلد كتاب توسط مدرسان دانشگاه، 
برگزارى كارگاه هاى آموزشى، برگزارى سمينار و جلسات 

متعدد با هدف معرفى دانشــگاه جامع علمى- كاربردى 
با حضور مشــاوران تحصيلى مدارس شــهر همدان، از 

اقدامات حوزه هاى مختلف اين دانشگاه است.
رئيس دانشــگاه جامع علمى- كاربردى با اشاره به يكى 
از ديدارهاى مهم در هفته هاى گذشته، گفت: حميدرضا 
حاجى بابايــى، نماينده مردم همدان از دانشــگاه جامع 
علمى- كاربردى به عنوان مركزى كه بخشى از مشكالت 
آموزش عالى كشور را حل كرده و به ضرورت هاى كشور 
پاســخ داده است بازديد كرده و همچنين نسبت به رفع 
مشــكل اســتخدام كاركنان مراكزى كه رو به تعطيلى 
هســتند، تأكيد كردند. در پايان بازديــد نيز از نماينده 
همــدان با اهداى پالك يادمان دانشــگاه جامع علمى- 

كاربردى تقدير شد.

وى اضافه كرد: سنجش استفاده بهينه از افراد مختلف، 
برانگيختن استعدادهاى خالق، تقويت بحث پيشنهادات 
و انتقادات، باال بردن ســطح  سواد آكادميك رسانه اى، 
اســتفاده از طرح هاى دستگاه ها و موسسات براى ايجاد 
مراكــزى در حوزه خبرنگارى و ســاير حوزه ها از جمله 
برنامه هاى پيش رو براى اهداف بلند مدت مى باشــد كه 
اميد اســت با توكل به خدا و فضايــى آكنده از وثاق و 

همدلى به اين اهداف نائل شويم.

علمى- كاربردى نويدبخش آينده اى بهتر از نظام مهارتى خواهد بود

 دانشجويان 
اين دانشگاه 

جوان تر 
شده اند و 20 تا 
30 درصد آنها 
شاغل هستند
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مدير عامل ســتاد ديه اســتان همدان با اعالم اين كه در طرح آزادى زندانيان غيرعمد 
بدهكاران مالى و حوادث كار، كه از عيد قربان تا عيد غديرخم آغاز شــد، با كمك خيرين 
توانستيم تعداد 30 نفر از زندانيان نيازمند و غيرعمد را آزاد كنيم، گفت: اين زندانيان 
كــه به دليل توانايى نداشــتن در پرداخت بدهى، گرفتار بند زندان شــده بودند به 

تفكيك جنسيتى شامل يك زن و 29 نفر مرد بودند. 
يدا... روحانى منش افزود: همواره بزرگترين دغدغه و مالك كمك ســتاد ديه، 
شناســايى افراد زندانى غيرعمد، نيازمند و مســتحق بــوده و جرائم عمدى 

مشمول كمك ستاد ديه نيستند و ممنوع است. 
وى بيــان كرد: با مذاكرات متعددى كه با شــاكيان پرونده ها داشــتيم، 
شــاكيان 35 درصد از كل طلب خود را گذشــت  كردند كه تشــكر و 

قدردانى از اين عزيزان داريم.
روحانى منش گفت: همچنين خيرين نوعدوست كمك هاى بسيارى 
را جهت آزادى اين افراد در مدت طرح عيد تا عيد داشــتند كه از 

خداوند براى آنان طلب خير و بركت آرزومنديم. 

مدير عامل ستاد ديه استان همدان خبر داد

آزادى 30 نفر زندانى غيرعمد 
بدهكار مالى 

آماركل آزادى(ريال) عنوان فرآيند
209,710,305,886 مبلغ كل بدهى مددجويان

127 نفر تعداد كل آزادى

5 نفر تعداد پرونده هاى ديه

94 نفر تعداد پرونده هاى مالى

19 نفر تعداد پرونده هاى مهريه 

9 نفر تعداد پرونده هاى نفقه

6 نفر تعداد زن

121 نفر تعداد مرد

1,955,030,000 مبلغ كل پرداختى شركت هاى بيمه

3,191,758,000 پرداختى صندوق تامين خسارت هاى بدنى

75,735,352,026 اخذ گذشت رضايتنامه از شكات توسط ستاد ديه

5,992,551,002 نقدينگى محكوم (آورده مددجويان)

91,078,914,858 مبلغ اعسار به تقسيط

21,986,700,000 مبلغ كمك پرداختى جهت پرونده هاى مالى وديه

9,770,000,000 مبلغ وام اعطايى بانك هاى عامل(ملْت تجارْت 
صادرات و انصار)

كليه ارقام به ريال مى باشد

گزارش آمار عملكرد (پنج ماهه)  سال 1398
از تاريخ 98/1/1 لغايت 98/5/31

 
با ورود 
ستاد ديه،

 35 درصد 
شاكيان در 
همدان از 

طلب خود 
گذشته اند

هزينه 
چهلم مادر صرف 
آزادى زندانى شد

در چهلمين روز از مرگ اين مادر، 
دختران وى با حضور در ستاد ديه اين مبلغ 

را صرف آزادى يك زندانى كردند اين دو 
خواهر معتقد بودند كه انجام كار نيك 

و خداپسندانه اى نظير آزادى يك 
زندانى و شاد كردن اعضاى يك 

خانواده بهترين هديه براى 
مادر مرحومشان است.

 26
زندانى 

مهريه در 
زندانهاى همدان

هم اكنون 26 زندانى مهريه 
در زندان هاى اســتان وجود دارد كه 

با دستور اخير رئيس قوه قضاييه مبنى بر 
تسهيل در آزادى زندانيان مهريه از ارديبهشت 

ماه سال جارى روند خوبى را در آزادى زندانيان 
در همدان داشته ايم.

كمك 50 ميليونى همدانى هاى 
مقيم تهران
همدانى هاى مقيم شــهر تهران در مراســم 

يادبود شــهيدان شــاه حســينى ، قشمى ، 
الهوتى كه در مركز شــهيد مدنى تهران 

برگــزار گرديد مبلــغ 50 ميليون 
تومان جهت كمك به آزادى 
زندانيان غيرعمد استان 

همدان اختصاص 
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اداره كل نوســازى، توســعه و تجهيز مدارس استان 
همــدان در هفته دولت به مناســبت گراميداشــت ياد و 
خاطــره شــهيدان رجايــى و باهنــر و به منظــور آغاز 
ســال تحصيلى جديــد همــراه با شــور و نشــاط براى 
دانش آموزان در كالس هاى درس، 104 كالس درس را به 

آموزش و پرورش استان تحويل داد.
مدير كل نوسازى، توسعه و تجهيز  مدارس استان همدان 
در ايــن زمينه گفــت: اين كالس ها در قالــب 18 پروژه 
آموزشــى، پرورشى و ورزشى در ســطح استان انجام و با 
تحويل آن به استقبال ماه مهربانى ها و آغاز سال تحصيلى 

جديد رفتيم.
فرزاد تيمورى افــزود: اين پروژه ها داراى 13 هزار و 
267 متر زيربنا بــوده كه اعتبارى معادل 18 ميليارد 
و 700 ميليــون تومان براى افتتاح آنها هزينه شــده 

است.
وى بيــان كــرد: از اين تعداد پروژه 7 پــروژه در همدان، 
فامنين و قهاوند انجام شده است. همچنين تعداد 2 پروژه 
در مالير، دو پروژه در نهاوند، يك پروژه در اســدآباد، دو 
پروژه در اللجين و بهار و 4 پروژه در كبودراهنگ و گل تپه 

به بهره بردارى رسيده و يا مى رسد.
وى ادامــه داد: اين پروژه ها در همدان شــامل تخريب و 
بازسازى مدرسه پورميدانى و مدرسه 4 كالسه خورشيد پور 
هر دو از پروژه هاى خيرســاز، ساخت استخر دانش آموزى 

ناحيه يك و دو همدان مى باشد.
تيمورى پروژه هاى مالير را نيز شــامل سالن چند منظوره 
و مدرسه 4 كالسه حســين آباد ناظر در سامن، مدرسه 6 
كالسه آورزمان دانست و اظهار كرد: در نهاوند نيز مدرسه 
15 كالســه حميدى (خير) و ســالن ورزشى كوهستانى 

ساخته مى شود.
مدير كل نوسازى، توســعه و تجهيز مدارس انجام زمين 
چمــن مصنوعى در 
اســدآباد، مدرسه 3 
احمدآبــاد  كالســه 
قهاونــد،  تپــه 
مدرســه سه كالسه 
زاغليچــه فامنيــن، 
كالسه  دو  مدرســه 
و  فامنيــن  چپقلــو 
مدرســه 6 كالســه 
بهشــتى  شــهيد 
اللجيــن را نيــز از 
پروژه هــاى  ديگــر 
هفتــه دولت و آغاز 
جديد  سال تحصيلى 

ذكر كرد.
وى بــا اشــاره بــه 
چمن  زميــن  ايجاد 
مصنوعى فوتســال در صالح آباد گفت: مدرســه دو كالسه 
بركت در قرانفودره گل تپه و نيز مدرسه يك كالسه حسن 
تيمور گل تپه به همراه مدرســه 4 كالســه الحاقى پروق 

كبودراهنگ انجام مى شود.

مكان ها  نخســتين  جزو  را  همــدان  اســتان  تيمورى 
دانســت كه در زمينه گرمايش مدارس داراى كيفيت 
و اســتانداردهاى مناسبى هســتند و در ادامه افزود: 
تمامى بخارى هــاى نفتى تا مهر ماه جمع آورى خواهد 

شد.
وى خاطرنشــان كرد: تعداد 65 كالس درس در قالب 15 
مدرســه با اعتبارى بالغ بر يك ميليــارد و 300 ميليون 

تومان نيز به سيستم گرمايشى استاندارد مجهز شدند.
مديركل نوسازى، توســعه و تجهيز مدارس با بيان اينكه 
اين پروژه ها در هفته دولت در شهرســتان با اعتبار هزينه 
شده 201 ميليارد و 530 ميليون ريال ذكر كرده و اظهار 
اميــدوارى كرد كه با ســاخت و تجهيز اين مدارس بتوان 
قسمتى از مشــكالت مربوط به كمبود فضاى آموزشى را 

حل كرد.

مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خبر داد

تحويل 104 كالس درس براى سال جديد 

 تمامى 
بخارى هاى 

نفتى 
جمع آورى 

مى شود
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 به دليل مشكالت اقتصادى كشور و با توجه به شرايط 
خاص شــهردارى ها كه به صــورت درآمد و هزينه فعاليت 
مى كنند، عرصه خدمت رســانى با چالش هاى جدى روبه رو 
اســت كه خوشــبختانه افزايش رضايتمندى شهروندان از 

عملكرد مديريت شهرى را شاهد هستيم.
شهردار همدان با بيان اين مطلب گفت: در سال جارى بيش 
از 400 پــروژه بزرگ و كوچك در شــهر همدان در حال 
اجراست كه خوشبختانه 80 درصد از اين پروژه ها در بودجه 
امسال ديده شده است و سياست شهردارى توسعه متوازن 

در تمامى مناطق شهر است.
عباس صوفى اظهار كرد: در حوزه فناورى اقدامات خوبى را 
شاهد هستيم كه در همين رابطه 8 نرم افزار با هدف ارتقاى 
ســطح كمى و كيفى خدمات و موضوع شفافيت مديريت 
شهرى در حوزه هاى مختلف شهرى نظير شهرسازى، صدور 
پروانه، امالك و مستغالت، كنترل ساخت و سازهاى شهرى 
و... توسط سازمان فناورى اطالعات شهردارى همدان تهيه 
و يا در حال خريدارى اســت كه تمامــى اين موارد گامى 

مثبت در جهت تحقق دولت الكترونيك است.

برنامه 5 ساله مديريت شهرى 
در حال تدوين است

وى بيان كرد:  تدوين برنامه 5 ساله مديريت شهرى توسط 
معاونت برنامه ريزى و سرمايه انسانى در دست تهيه است و 
در همين رابطه با مشاور طرح جامع تفصيلى شهر همدان 
هماهنگى هاى الزم در حال انجام است. براى نخستين بار 
اين طرح توسط شهردارى همدان در حال تهيه است؛ چرا 
كه برنامه و آينده 30 ساله شهر همدان در اين طرح ديده 
شده اســت و به همين خاطر جلسات متعدد و هدفمندى 

با مشــاور برگزار شده است تا بتوانيم چشم انداز و دورنماى 
شــهر همدان را به بهترين شــكل ممكن ترسيم و اجرايى 

كنيم.
صوفى عنــوان كرد: اقدامات مناســب و زيرســاختى نيز 
در حوزه معاونت هــاى خدمات شــهرى، عمرانى، مالى و 
اقتصادى و برنامه ريزى و نيروى انسانى در حال شكل گيرى 
و انجام است و براى نخستين بار شاهد شناسنامه دار شدن 
مستغالت مديريت شهرى هستيم كه در قياس با سال هاى 
گذشته عوايد مناســبى را براى شهردارى به همراه داشته 

است.

جذب منابع ملى براى 
اجراى پروژه هاى شهرى ضرورى است

شــهردار بيان كرد: در اجراى برخى از پروژه هاى شــهرى 
نيازمنــد جذب منابع ملى هســتيم كــه در همين رابطه 
نمايندگان مردم شهر همدان در مجلس شوراى اسالمى و 
مسئوالن استان اقدامات و پيگيرى هاى مناسب را داشته اند 
كه انتظار داريم اين موضوعات بيش از گذشته مورد توجه 
قرار گيرد؛ چراكه برخى شــهردارى هاى شــهرهاى اطراف 
نظير كرمانشاه از طريق جذب منابع ملى، پروژه هاى مهمى 

را پيگيرى و به سرانجام رسانده اند.
وى تصريح كرد: براى نخستين بار در دوره مديريت شهرى 
اخذ اوراق مشاركت پيگيرى شد كه خوشبختانه با همكارى 
مجلس مبلغ يك هزار ميليارد ريال به منظور توسعه حمل 
و نقل عمومى در شهر همدان اخذ شده است و براى خريد 

اتوبوس هاى درون شهرى هزينه خواهد شد.
صوفى در ادامه گفت: در حوزه سرمايه گذارى و جذب بخش 
خصوصــى در اجراى پروژه هاى مديريت شــهرى اقدامات 

خوبى صورت گرفته اســت كه نيازمند وقت و زمان است 
و در بلندمدت آثار مثبت خود را در جهت توسعه و آبادانى 

شهر نشان خواهد داد.

اجالس كشورهاى جاده ابريشم مهرماه 
به ميزبانى شهردارى همدان برگزار مى شود

وى در ادامه به برگزارى برنامه هاى فرهنگى در سطح ملى 
اشــاره كرد و گفت:  اجالس كشــورهاى جاده ابريشم در 
مهرماه امســال به ميزبانى شهردارى همدان برگزار خواهد 
شد كه اميدواريم با استفاده از ظرفيت كشورهاى ميهمان 
در اين اجالس بتوانيم ظرفيت هاى گردشگرى همدان را در 

سطوح بين المللى معرفى و تبيين كنيم.

از عملكرد تمامى مديران مناطق 
رضايت دارم

شهردار با بيان اينكه  اقدامات فرهنگى در شهردارى همواره 
مورد تأكيد بوده اســت، بيان كــرد: در اين حوزه اقدامات 
مهمى مانند انتخاب شــهروند برگزيده، شوراى اجتماعى 
محالت شــهر و... در دست اجرا و پيگيرى است كه به طور 
قطع با افزايش مشاركت شــهروندان مى توان به روند روبه 
رشد شهروندان در حوزه هاى زندگى شهرنشينى و ارتقاى 

فرهنگ شهروندى خوشبين بود.
وى گفت: مهمترين ســرمايه هر دستگاه اجرايى نيروى 
انسانى اســت و معتقدم بايد در افزايش بهره ورى بيشتر 
كاركنان مجموعه، از اقدامات رفاهى بهره بيشــترى برد 
چــرا كه موجب افزايش انگيــزه در بين كاركنان خواهد 

شد.
صوفــى بيان كــرد:  از عملكــرد تمامى مديــران مناطق 
رضايت دارم؛ چرا كه با تالش هاى شــبانه روزى و مســتمر 

خــود اقدامــات مهم و 
شــهر  در  را  اثرگذارى 
شاهد هســتيم كه اين 
رضايتمندى  موضــوع 
شــهروندان را به همراه 

داشته است.
بــه  توجــه  صوفــى 
نيازها و خواســته هاى 
شهروندان را مهمترين 
برنامه ريــزى  محــور 
عنوان  شــهردارى  در 
ســامانه  گفت:  و  كرد 
 137 مردمى  ارتبــاط 
همــدان  شــهردارى 
يكــى از مهمتريــن و 
اقداماتى  ارزنده تريــن 

بوده كه خوشــبختانه نتايج مثبتــى را در جهت افزايش 
رضايتمندى شــهروندان به همراه داشته است و تمامى 
مجموعه از معاونان و مديران گرفته تا كاركنان، از طريق 
اين ســامانه اقدام به شناسايى، پيگيرى و در نهايت رفع 

درخواست ها و نيازهاى شهروندان مى كنند.

 سياست 
شهردارى

 توسعه متوازن 
در تمامى 
مناطق شهرى
 است

شهردار همدان:

 400 پروژه بزرگ و كوچك شهرى 
در حال اجراست
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برخى از وظايف و مسئوليت هاى معاونت امور 
زير بنايى و حمل و نقل شهرى به شرح ذيل است 

1- مديريت و راهبري پروژه هاي عمرانى،  بررسى نقشه هاى 
فاز 2، تهيه و كنترل برآورد مالى، تهيه قيمت هاى عادله، كمك 
به فرآيند برگزارى مناقصات، كمك به فرآيند تنظيم و انعقاد 

قراردادها
2- انجام نظارت عاليه كليه پروژه هاي فني و عمراني با توجه به 
اولويت ها و نيازهاي تعيين شده در چارچوب برنامه هاي مصوب 

و سياست هاي شهرداري همدان
3- مطالعه و بررســي مقررات و آيين نامه ها در زمينه فني و 
عمراني به منظور تهيه و تدوين دســتورالعمل هاى جديد و 
بازنگري در مقررات و ضوابط موجود و پيشــنهاد اصالحات و 

لغو موارد غير اصولي و غير عملي 
4- مطالعه و پيشــنهاد درباره شيوه هاي طراحي و اجرايي و 
روش هــاي نوين جهت انتخاب بهينه و ابالغ به دفاتر تابعه و 

معاونت هاي فني مناطق
5- نظارت بر رعايت مقررات و دستورالمل هاى فني و عمراني و 

حسن اجراي امور فني ستادى و مناطق و سازمان ها
6- پيگيرى جهت تنظيم برنامه هاي زمانبندي شده بر اساس 
برنامه هاي مصوب به منظور انجام مطالعات، طراحي و اجراي 

پروژه هاي عمراني
7- تدوين دستورالعمل ها و معيارهاي مورد نياز براي امور فني 
و عمراني و اعمال و كنترل رعايت آن ها در ســطح شهردارى 

همدان

8- شــركت در برنامه هاي آموزشي به منظور باال بردن سطح 
دانش فني و علمي كاركنان

9- بررســى صــدور مجوزهــاي حفــاري در ارتباط با 
تاسيســات زيربنايــي و عمومــي بر اســاس اولويت با 
هماهنگــي مناطق شــهردارى و متقاضيــان حقيقى يا 

حقوقى 
10- بررسى و كنترل پروفيل هاي طولي و عرضي معابر جهت 
طرح هاى دفع و هدايت آب هاي ســطحي در سطح مناطق 

چهارگانه شهردارى همدان
11- تدويــن برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت 

معاونت امور زير بنايى و حمل و نقل شهرى
12- ارتقاى كمي و كيفي و تســريع در اجــراي پروژه هاى 

عمراني 
13- نظارت عاليه بر ساخت تقاطع هاي غير همسطح در سطح 

شهر همدان
14- نظارت عاليه بر تعمير، نگهداري و ايجاد معابر شــهرى 

(زيرسازى، روسازى  آسفالت، جدول، پياده رو)
15- نظارت عاليه بر ساخت پاركينگ هاي طبقاتي

16- بررسى كارشناسى سازه هاى شهرى به منظور تعمير و 
نگهداري آن ها

17- بررسى نقشه هاى فاز 2 و نظارت عاليه بر ساخت ميدان 
ميوه و تره بار همدان

18- بررسي نقشه هاى فاز 2 و تهيه برآوردهاى مالى پروژه هاي 
قابل مشاركت با متقاضيان سرمايه گذارى

شرح وظايف و مسئوليت 
سازمان ترافيك شهردارى همدان 

1- بررســى كارشناســى و فنى تمامى پيشــنهادات تغيير 
كاربرى هاى شــهرى و پاسخ به اســتعالمات شهردارى ها و 

سازمان هاى تابعه در اين ارتباط.
2- بررسى روند انجام تهيه طرح هاى تفصيلى و جامع شهرى 

و حضور در جلسات ذيربط.
3- بررســى ضوابط و مقررات شهرسازى و برنامه ريزى جهت 
سامان دهى كالبدى شهر در راســتاى ارتقاى كيفى و كمى 

سامانه حمل و نقل شهرى.
4- بررســى و مطالعه راهكارهاى مديريت ســفرهاى درون 
شهرى و تقاضاى سفر با ايجاد هماهنگى بين كاربرى زمين 

و سامانه حمل و نقل. 
5- جمع آورى و تنظيم آمار و اطالعات  مورد لزوم مرتبط براى 

ارائه به ساير واحدها.
6- شناسايى نقاط حادثه خيز در شبكه معابر و ارائه راهكارهاى 

الزم به منظور كاهش تصادفات و حوادث
7-  بررســى استعالمات و درخواســت هاى رسيده از مراجع 

مختلف در زمينه امور ايمنى ترافيك و ارائه طرح هاى اصالح 
هندسى معابر 

8-  انجام مطالعات و بررسى هاى كارشناسى الزم جهت اجراى 
اصالحات و طرح هاى ايمنى با هزينه هاى پائين و مدت زمان 

كوتاه 
9-  انجام بازرسى ها و بازديدهاى ايمنى شبكه معابر شهرى و 

معاونت امور زير بنايى و حمل و نقل شهرى تاكيد مى كند

نظارت عاليه پروژه هاى عمرانى در سطح مناطق چهارگانه
معاونت امور زير بنايى و حمل و نقل شهرى شهردارى همدان در راستاى مديريت و راهبرى پروژه هاى 
عمرانى شهردارى، پيوسته در حال انجام خدماتى مانند تهيه و كنترل برآورد مالى، بررسى قيمت هاى عادله 
مناقصــات و تنظيم قرادادهاى عمرانى بوده و به منظــور افزايش كيفيت عمليات اجرايى، نظارت عاليه 

پروژه هاى عمرانى در سطح مناطق چهارگانه و كنترل رعايت مشخصات فنى در پروژه ها را مد نظر دارد.
پيرامون عملكرد اين معاونت به مناسبت هفته دولت با عزيزا... يوسفى معاون امور زير بنايى و حمل و نقل 

شهردارى همدان گفت وگو كرديم.  وى در اين گفت وگو به شرح وظايف و اقدامات صورت گرفته، پرداخت.
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جمع آورى اطالعات و ارائه پيشنهادات بهبود دهنده
10- بررســى كارشناســى طرح هاى جانمايــى عابرگذرها 
(همسطح و غير همســطح) و ارائه طرح هاى ايمنى ترافيك 

عابر پياده
11- بررســى و اعالم نياز تجهيزات و عالئم ترافيكى (افقى و 
عمودى ) مورد نياز در ســطح  شهر و ارائه اطالعات الزم در 

اين زمينه 
12- نظــارت بر خريد نصب و اجراى كليــه تابلوها و عالئم 

ترافيكى در سطح معابر شهرى
13- نظارت مســتمر بر عمليات تعمير و نگهدارى عالئم و 

تجهيزات ترافيكى در سطح شهر
14- بررسى و رســيدگى به درخواست هاى ارسالى از سوى 

ارگان ها، نهادها در ارتباط با وظايف محوله
15- حضور در جلسات كميســيون هاى مربوط به برگزارى 
مناقصه و مزايده خريد، نصب و اجراى تابلوها و عالئم ترافيكى 

در سطح شهر
16- تهيه ضوابط و دســتورالعمل هاى مرتبط با مهندســى 

كنترل ترافيك شامل جانمايى عالئم و تجهيزات ترافيك
17- انجام مطالعه و بررسى موارد مربوط به شبيه سازى شبكه 

معابر و عارضه سنجى ترافيكى
18- بررســى امور مربوط به مديريت ترافيك معابر شهرى 
شامل جريان، سرعت زمان تاخير و... و ارائه راهكارهاى بهبود 

وضعيت موجود و روان سازى ترافيك برحسب نياز
19- انجام طراحى سيستم هاى ترافيكى در مدهاى مختلف 
حمل و نقل شامل پايانه ها، پارك سوارها، ايستگاه ها، مسيرهاى 

دوچرخه، شهرك هاى آموزشى و ...
 20- بررســى استعالمات و درخواست هاى رسيده در زمينه 

خريد و اعالم نياز سيســتم هاى ترافيكى مورد نياز واحدها و 
سازمان هاى تابعه

21- انجام امور مربوط به طراحى سيســتم هاى هوشمند و 
نظارت تصويرى و ثبت تخلفات و طراحى سامانه الكترونيك 

حمل و نقل در واحدها و سازمان هاى تابعه
22- ارتباط و تعامل با مركز كنترل ترافيك شــهر و نظارت 
مستمر بر عمليات و فعاليت هاى انجام يافته مطابق طرح جامع 

نظام سازمانى مركز
23- سامان دهى و تجهيز و به كارگيرى خانه هاى دوچرخه در 

سطح منطقه 

شرح وظايف و مسئوليت 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردارى همدان :

1-بررســى و اعالم نتيجه كارشناسى به سازمان حمل و نقل 
و ترافيك و شــركت اتوبوســرانى جهت ارتقاى شاخص هاى 
اتوبوســرانى(جابه جايى، تغيير، ســاخت و توســعه خطوط، 
ايستگاه ها و پايانه هاى اتوبوسرانى) با هدف بهبود شبكه حمل 

و نقل عمومى. 
2- گشــت، نظارت و بازديد شبكه اتوبوسرانى جهت بررسى 
شــكايات، دريافت بازخوردهاى ميدانى شناسايى مشكالت 
و علل آن، با هدف اطالع رســانى به مراجــع ذيصالح و رفع 
معضــالت با هماهنگى ســاير ادارات معاونت حمل و نقل و 

ترافيك و شركت واحد اتوبوسرانى 
3- كنترل و بررســى فعاليت هاى مرتبط با رانندگان اتوبوس 
شــامل (بررســى تخلف، دريافت اظهارات كتبى و دريافت 
تعهدات مرتبط، تشكيل كميته انضباطى و ابالغ و اجراى راى 
كميته) جهت رعايت قوانين مقررات با اتوبوســرانى با هدف 

ارتقاى كيفيت خدمات 
4- بررســى و كنترل حضور و غياب و گزارش روزانه كاركرد 
كليه كاركنان اتوبوسرانى و ثبت در سيستم هاى حضور و غياب 
BIS -5 به منظور رعايت برنامه زمانبندى اتوبوسرانى با هدف 

ارتقاى كيفيت. 
6- بررسى و اعالم نتيجه كارشناسى جهت ارتقاى شاخص هاى 
تاكســيرانى(جابه جايى، تغيير، ســاخت و توســعه خطوط، 
ايستگاه ها و پايانه هاى تاكسيرانى) با هدف بهبود شبكه حمل 

و نقل عمومى 
7- بررسى و تأييد درخواست دريافت مجوز و كارت رانندگى 
خطوط از طريق كميسيون ذيربط جهت رانندگى در خطوط 
رسمى تاكســيرانى، با هدف سامان دهى خطوط تاكسيرانى 

متناسب با حجم سفر و مسافر 
8- نظارت بر عملكرد تاكســيرانان خطوط و پايانه ها جهت 
شناسايى نواقص و يا كمبودهاى خطوط با هدف فعال سازى 

رانندگان غير فعال يا اعزام خودرو 
9- بررسى شــكايات دريافتى از سامانه هاى بازخورد مردمى 
(137) جهت رســيدگى و رفع شكايت با هدف رضايتمندى 

شهروندان و ارتقاى فرهنگ رانندگى و اخالق حرفه اى 
10- رسيدگى به شكايات و تشكيل كارگروه  هيأت انضباطى 
جهت صدور راى، ارجاع راى به منطقه و اجراى راى با هدف 
رضايتمندى شــهروندان و ارتقاى فرهنگ رانندگى و اخالق 

حرفه اى 
11- بررســى مــدارك دريافتــى خــودرو و مالــك آن و 
هماهنگى هاى الزم با سازمان تاكسيرانى و پليس راهور جهت 
نقل و انتقال مالكيت تاكسى با هدف انتخاب راننده اصلح، ثبت 

دقيق مشخصات تاكسى و مالك آن 

تعداد ريز پروژه عنوان طرحرديف
(سال98)

بودجه مصوب 
سال97

بودجه مصوب 
سال98

درصد تحقق 
سال97

مبلغ قرارداد 
سال98

درصد انعقاد قرارداد 
سال98

56285336500000,00470,000,000,000131تملك جهت بازگشايى معابر و اجراى پروژه هاى عمرانى1
1968453500000,00256,000,000,00019مطالعات مسايل شهرى، پروژه هاى عمرانى و آزمايشات كنترل كيفيت2
26153250000000,00172,000,000,0002037,390,000,00022طرح فن آورى اطالعات3
37213120688000,00280,000,000,00033159,057,523,02457هدايت و دفع آبهاى سطحى4
17317500000000526,447,000,00051499,247,090,73895لكه گيرى و روكش آسفالت5
38128237780000280,000,000,00063124,954,780,69045زير سازى و بازگشايى معابر و جدولگذارى6
35211899047000337,299,172,0004927,739,669,5492/8پياده روسازى و مناسب سازى معابر ويژه معلولين و جانبازان7
44352634133000320,000,000,0002176,828,075,76625احداث پارك ،توسعه فضاى سبز  آبيارى تحت فشار8
240,000,000,00029350,000,000145 249,000,000,000 2تقاطع غير  همسطح9
118,000,000,00020,000,000,00016 20,000,000,000 1احداث پاركينگ آقا جانى بيك10
276مجموع7
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عمليات اجرايي آســفالت پليمري تيسA 1410 براي 
نخســتين بار در كشور توسط ســازمان عمران و بازآفريني 

فضاهاي شهري پايان يافت.
سرپرســت ســازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شــهرى 
شهردارى همدان، گفت: اين عمليات از ابتداى بلوار ارم آغاز و 
در تقاطع بلوار جوان به پايان رسيد و تا ميدان قائم(عج) ادامه 
خواهد يافت كه اين روند كار شامل تراش آسفالت، درزگيري، 
لكه گيري با دستگاه فالسك و روكش آسفالت پليمري تيس

A 1410 مى باشد. 
احســان صباغي افــزود: باتوجه به افزايــش روزافزون تردد 
وسايل نقليه، تنوع شرايط اقليمي، تطابق نداشتن خصوصيات 
قيرهاي توليــدي و همچنين باتوجه به محدوديت عملكرد 
رويه آسفالت هاي توليد شده با قيرهاي معمولي تحت بارهاي 
محوري سنگين و تغييرات دمايي و آب وهوايي، برآن شديم 
تا بــا روش هاي نوين عملكرد رويه هاي آســفالتي را بهبود 

بخشيم. 
وى ادامــه داد: يكي از موثرترين شــيوه هاي بهبود خواص 
 1410 Aعملكردي رويه هاي آسفالتي، استفاده از پليمر تيس
مي باشد. پليمر تيسA 1410 برخالف اغلب پليمرهاي رايج 
در بازار، نيازي به پيش اختالط با قير و نصب تجهيزات توليد 
و نگهداري قيرپليمري نداشته و به صورت مستقيم در حين 
پروسه اختالط سنگدانه و قير به درام كارخانه توليد آسفالت 

اضافه خواهد شد. 
وي افــزود: از خواص اين نوع پليمر در آســفالت مي توان به 
بهبود چســبندگي بين قير و مصالح ســنگدانه اي، افزايش 
انعطاف پذيري رويه آســفالتي در دماهــاي پائين، افزايش 
مقاومت رويه آســفالتي در مقابل حركت و تغيير شكل در 
دماهاي باال، بهبود در اســتحكام كششــي و افزايش ُمدول 
سختي در دماهاي باال است. افزودن پليمر تيس A 1410به 
قير آثار مثبتي روي خواص و عملكــرد آنها در دماي باال و 
پاييــن، مقاومت در برابر شيارشــدگي و ترك هاي گرمايي 
دارد. پليمر تيسA 1410 حساســيت گرمايي قير، به ويژه در 
دماي باال كه قير جاري مي شــود را كاهش داده و مقاومت 
مخلوط هاي آسفالتي را در برابر خستگي افزايش و چسبندگي 

قير را باال مي برد. 
وى اســتفاده از روش  نوين اجراى اليه آسفالت پليمر تيس

A 1410 كه با استفاده از منابع و مواد اوليه داخلي تهيه شده 
را راهكارى سريع تر، كم هزينه تر و قابل بازيافت بودن نسبت 
به ســاير روش هاى موجود دانست و يادآور شد: در حالى كه 
به نتيجه رسيدن شــيوه هاى معمول بهسازى در بزرگراه ها 
به صرف زمان و هزينه زيادى نياز دارد، عمليات بهســازى با 
آسفالت پليمرى ضمن افزايش عمر آسفالت با حداقل هزينه 

معمول به پايان مى رسد. 
صباغي با اشــاره به اينكه روش هاي نوين بهســازي در 
معابر اصلى شــهر جايگزينى مناســب براي بهسازي به 
شيوه هاي سنتى جاري آن مى باشد، ادامه داد: با استفاده 
از مصالح جديــد كه كاهش هزينه هــاي حمل و دپوي 
مصالح، كاهش مصرف انرژي، كاهش آلودگى هاي زيست 
محيطى، كاهش زمان اجــراي پروژه و در نتيجه كاهش 
هزينه بهســازي معابر شــهرى و... را به دنبال داشته، لذا 
روش هاي نوين بهسازي در قياس با روش هاي سنتى از 

ديدگاه اقتصادي نيز بسيار با صرفه تر خواهد بود. 
وى از صبر و شــكيبايى شهروندان فهيم در تحمل ترافيك 

به وجود آمده در پروژه مذكور تشكر و قدرداني كرد.

 پايان بازآفريني 
115 هزار مترمربع توسط شهرداري همدان 

سرپرست ســازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى در 
ادامــه به بيان برخى پروژه ها و فعاليت هاى اجرا شــده و در 
حال اجراى محالت هدف بازآفرينى شهرى از محل اعتبارات 
شهردارى اشــاره كرد و گفت: اجراى بازآفرينى محالت در 
برخى نقاط شهر همدان در دستور كار مديريت شهرى قرار 
دارد كه در همين رابطه پروژه بازآفرينى در نيمه شــرقى و 
غربى پياده راه بوعلى، پياده راه ميدان امام(ره) و نيمه جنوبى 
پياده راه بلوار ارم به همت شــهردارى منطقه يك و پياده راه 
اكباتان توســط شــهردارى منطقه دو به اتمام رسيده است 
كه در مجموع مساحتى بالغ بر 115 هزار مترمربع را شامل 

مى شود. 
صباغى با بيان اينكه شهر همدان داراى 2هزار و 193 هكتار 
محدوده بازآفرينى شهرى اســت، گفت: بيش از 40 درصد 

مساحت شهر همدان در محدوده بازآفرينى قرار دارد. 
وى بازآفرينى شــهرى را فرآيند توســعه همــه جانبه در 
عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى، محيطى و كالبدى به منظور 
ارتقاى كيفيت زندگى در محدوده هاى هدف در پيوند با باقى 
شهر عنوان كرد و گفت: اين سياست هاى جامع و يكپارچه به 
منظور حل مشكالت شهرهاست به نحوى كه منجر به ارتقاى 

شاخص هاى زيست پذيرى و كيفيت زندگى شهروندان شود. 
وى توجه به بافت هاى نابسامان شهرى و رفع ناپايدارى آنها 
در شهر همدان را ضرورى دانست و تصريح كرد: شهر همدان 
داراى 2هزار و 193 هكتار محدوده بازآفرينى است كه نيازمند 
اصالح و بازآفرينى شهرى است. اين مسأله به موضوعى جدى 
و محورى تبديل شده است به گونه اى كه سازمان هاى مرتبط 
را به تكاپوى سامان دهى و بازآفرينى بافت هاى مذكور تشويق 
كــرده و بر لزوم مداخله در اين بافت ها در دوره هاى مختلف 
زمانى تأكيد دارند، چرا كه بيش از 40 درصد از مساحت شهر 

همدان در محدوده بازآفرينى قرار دارد. 
سرپرســت ســازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شــهرى 
شــهردارى همدان، افزود: از كل محدوده بازآفرينى شــهر 
همدان 512,3 هكتار در محــدوده تاريخى، 852,3 هكتار 
در محدوده نابســامان درونى و 1072,7 هكتار در محدوده 
ســكونتگاه هاى غيررســمى، 241,2 هكتــار در محدوده 
بافت هــاى روســتايى الحاقى به شــهر و 301,7 هكتار در 

محدوده هاى با كاربرى ناهمگون قرار دارد. 
وى دربــاره اعتبــارات دولتــى اختصاص يافتــه به منظور 
سامان دهى محدوده بازآفرينى شهر همدان بيان كرد: سال 
گذشــته بيش از 8 و نيم ميليارد تومان اعتبار كشورى براى 
اين موضوع تخصيص يافته است كه از اين ميزان بيش از 25 
درصد از آن محقق شــده است و در سال جارى نيز تا كنون 
اعتبار دولتى براى اين امر اختصاص نيافته اســت و نيازمند 

توجه بيشتر در اين زمينه هستيم. 
سرپرست سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى در 

 عمليات آسفالت پليمري 
در بلوار ارم تمام شد
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ادامه، افــزود: در ادامه اين روند مى توان به پروژه 
پياده راه سازى كوچه زنگنه و راسته زرگرها با 82 
درصد پيشرفت توسط سازمان عمران و بازآفرينى 
شهرى، پروژه نيمه شمالى پياده راه بلوار ارم با 60 
درصد پيشرفت فيزيكى به همت شهردارى منطقه 
يك و سايت موزه ميدان امام(ره) با پيشرفت 10 
درصدى اشاره كرد كه در همين راستا پروژه هاى 
ديگرى همچون جداره ســازى پياده راه بوعلى از 
ميدان امام خمينى(ره) تا تقاطع سر پل يخچال، 
اجراى پيــاده رو و جدول گــذارى خيابان گلزار، 
مجموعه چنــد عملكردى و مركز محله كبابيان، 
ديواركشى و پوشــش رودخانه حصار امام(ره) و 
حصار على آبــاد، لوله گذارى و اصالح نهرى كوى 
ديزج در مســاحتى بالغ بر 20 هزار مترمربع در 

دست مطالعه و اجراست.

توليد 35 هزار تن آسفالت در 
مجتمع سازمان عمران و بازآفريني 

فضاهاي شهري 
سرپرست ســازمان عمران و بازآفريني فضاهاي 
شــهري شــهرداري همدان در بخش ديگرى از 
صحبت هاى خود از توليد بيــش از 35 هزار تن 
آســفالت توسط كارخانه هاي آســفالت سازمان 

عمران خبر داد. 
صباغي گفــت: از آغاز ســال جاري تا كنون اين 
ســازمان بيش از 35 هزار تن آسفالت توسط دو 
كارخانه آســفالت توليد و توسط دو اكيپ مجهز 
ماشين آالت خود پخش و تسطيح كرده كه از اين 
مقدار آسفالت توليد شده 20 هزار تن آن آسفالت 
معمولي و 15 هزار تن آســفالت بازيافتي است. 
همچنين عملكرد درزگيري آسفالت به ميزان 32 
هزار متر طول و تراش آسفالت به مقدار 34 هزار 
مترمربع توسط اكيپ تراش آسفالت از معابر اصلي 

شهر برداشت و مجددا روكش شده است. 
وي با اشــاره به اينكه آســفالت ريزي معابر شهر 
همدان توســط ســازمان عمــران و بازآفريني 
فضاهاي شــهري و آسفالت ريزي كوچه ها توسط 
شهرداري هاي مناطق با همكاري پيمانكاران طبق 
اولويت بندي شكل مي گيرد، خاطرنشان كرد: به 
منظور جلوگيري از ايجاد مشكالت ترافيكي براي 
شهروندان آسفالت معابر اصلي و خيابان هاي مركز 

شهر در هنگام شب انجام مي شود. 
صباغي با اشاره به ارتقاى كيفيت توليد آسفالت در 
كارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداري همدان، 
افزود: اســتفاده از مصالح شكسته كوهي يكي از 
مهمترين علل توليد آسفالت مرغوب در كارخانه 

آسفالت اين سازمان است. 
وي تصريح كرد: اســتفاده از دستگاه هاي پخت 
با تكنولوژي روز و كامــال اتوماتيك، به كارگيري 
نيروهاي مجرب و دقت باالي واحد كنترل كيفي 
كارخانــه و بهره گيــري از ظرفيت هاي علمي و 

كنترلي آزمايشگاه مكانيك خاك استان از ديگر 
داليل ارتقاى كيفيت توليد آسفالت است. 

سرپرست ســازمان عمران و بازآفريني فضاهاي 
شهري، يادآور شد: در سال جاري توجه به كيفيت 
و كميــت و همچنين رصد لحظــه اي كيفيت و 
كاهــش قابل توجــه آلودگي محيط زيســت از 
مهمترين تغييرات اساســي در وضعيت توليد در 
كارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداري همدان 
است كه اين مهم در ميزان توليد آسفالت نيز تاثير 

مثبتي داشته است. 
وي با بيان اينكه كارخانه آسفالت سازمان عمران 
و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در 
مجموع ظرفيت توليد 80 تن آســفالت گرم و60 
تن آســفالت بازيافت را در ساعت داراست، گفت: 
مصالح ماسه، نخودي و بادامي از معادن با كيفيت 
استان فرآوري و پس از انجام كنترل هاي الزم به 
لحاظ دانه بندي و مشخصات فيزيكي و شيميايي، 
براي عمليات تهيه آسفالت و پخش و تسطيح در 

شهر مورد استفاده قرار مي گيرد. 
وي درباره عوامل موثر بر افزايش توليد در كارخانه 
آســفالت، گفت: فعاليت در دو شيفت كاري با دو 
اكيپ پخش آسفالت و يك اكيپ تراش، يك اكيپ 
درزگيري آســفالت، تأمين و دپوي به موقع مواد 
اوليه، افزايش سرعت حمل و پخش و البته افزايش 
پروژه هاي عمراني كه امكان مصرف سريع محصول 
توليد شــده را فراهم ســاخته است، از مهمترين 

داليل اين افزايش توليد است. 
س  مهنــد
غــي  صبا
خاتمــه  در 
بــه  افــزود: 
مسائل  دليل 
يســت  ز

محيطــي 
از  ناشــي 
خــرده  ورود 
و  آسفالت ها 
تراشــه هاي 
آســفالتي به 
كه  طبيعت 
آلودگي هاي 
بسياري را به 
و  دارد  دنبال 
با  همچنين 

توجه به محدوديت منابع مالي و مصالح ســنگي 
مرغوب و قير، حل معضالت زيست محيطي ناشي 
از توليد و فوايد اقتصادي بازيافت بر آن شــديم تا 
با ايجاد و راه اندازي سايت سنگ شكن در مجاورت 
مجتمع صنعتي و كارخانه آسفالت سازمان عمران 
گام موثري در راستاي خدمت رساني هرچه بيشتر 

به شهروندان فهيم همدان برداريم.

 همدان 
نيازمند اصالح

 2هزار هكتار 
محدوده
 بازآفرينى
 است

افزايش 
عمر آسفالت 

با روش پليمرى 

افزايش 
عمر آسفالت 

با حداقل هزينه

روش هاي 
نوين بهسازي 
در معابر اصلى شهر

تغييرات 
اساسي در 
وضعيت توليد 

آسفالت موجب 
كاهش آلودگي 

محيط زيست

ت در 
محال

ينى 
زآفر

ى با
ــرا

اج

در   
دان
هم ر 

ــه
ش قاط 

ن خى 
بر

قرار 
رى 
ت شه

ديري
كار م

تور 
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 سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى

 نصب حدود 450 مورد المان مناســبتى دائم و موقت در 
سطح شهر (عيد نوروز، عيد سعيد فطر و...)

 كاشت گلدان گل هاى بهاره : 300 هزار عدد
 كاشت بوته گل هاى بهاره: 1/100 عدد

 كاشــت گل هــاى تابســتانه در مناطــق چهارگانــه: 
درخت:860، درختچــه: 32906، فصلى گلدانى:52429، 

فصلى نشاء:1354
 امحاى ديوارنويسى: 25 هزار مترمربع

 آذين بندى پل ها با ريسه پارچه اى: بيش از 30 هزار متر 
طول در هر مراسم

 ريســه led معمولى و برنامه پذيــر: 8000 متر طول در 
هر مراسم   

 رنگ آميزى مبلمان شهرى بيش از 200 مورد
 ســاخت و نصب انواع تابلوهاى راهنماى مسير: 29عدد، 
تابلو اسامى كوچه ها:620عدد، پالك سردرب منازل: 550 

عدد، تابلوهاى معرف معابر 52 عدد
 طراحى، چاپ و نصب بنر در مناســبت هاى مختلف در 

سطح شهر بيش از 5 هزار مترمربع
 

 سازمان مديريت پسماند
 عمليات برف روبى ســطح خيابان ها و معابر عمومى شهر 

همدان در روزهاى پايانى تعطيالت عيد نوروز
 اعزام 14 دستگاه ماشين آالت سنگين شامل كمپرسى و 
بابكت و همچنين نيروهاى امدادى جهت خدمات رسانى به 

مناطق سيل زده استان لرستان

 تجهيــز كليه ايســتگاه هاى بازيافت به مواد شــوينده و 
لوازم التحرير جهت تشويق و ترغيب هرچه بيشتر شهروندان 

همدانى به بازيافت
 خريدارى دســتگاه هاى جديد باكس شور، خيابان شور 

و كمپرسى
 برگزارى برنامه هاى تابســتانه هاى شاد سازمان مديريت 

پسماند در شش برنامه طى دوماه تير و مرداد 

 سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى
 آماده باش نيروهاى ادارى و عملياتى در تعطيالت نوروزى

 شــركت در 2032 مــورد عمليــات كه از ايــن تعداد  
1157مــورد عمليات خاموش كــردن، 830 مورد امداد و 

نجات و45  مورد احتياط آتش بوده است.

از فعاليت هاى حوزه معاونت خدمات شهرى 
مى توان به سياستگذارى، برنامه ريزى، هماهنگى، 
هدايت و نظــارت بر عملكرد ســازمان ها و 
مديريت هاى زير مجموعه اشــاره كرد كه در 
سال هاى اخير تالش مستمر و گسترده اى را در 
زمينه ايجاد تاسيسات حفاظتى و ايمنى، بهبود 
محيط شهرى، هدايت و دفع آب هاى سطحى و... 

انجام داده است.
 برآيند اين اقدامات ايجاد و افزايش ســرانه 
فضاى ســبز، ساماندهى مشــاغل شهرى، 
مكانيزه كردن فعاليت هاى سازمان هاى تابعه، 
اجراى طرح خصوصى سازى و در نهايت بهبود 
خدمات شهرى، تامين رفاه و آسايش عمومى 
و حركت به ســوى ايجاد شهرى سالم، زيبا و 

ايمن بوده است.
وحيــد على ضمير، معاون خدمات شــهرى 
شهردارى همدان به ارائه گزارشى از اقدامات 
5 ماهه سازمان ها و مديريت هاى حوزه معاونت 
خدمات شهرى در ســال 98 پرداخت كه در 

ادامه مى خوانيد.

خدمات 
شهرى 
در خدمت 
شهروندان
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  ارائــه آموزش در مقاطــع مختلف تحصيلــى، ادارات، 
شركت ها و... به تعداد 4010 مورد

  صدور دستورالعمل و طرح ايمنى ساختمان ها 448 مورد
  صدور تأييديه طرح ايمنى ساختمان ها 147 مورد

 پايش هاى انجام شــده از اماكن تجــارى، ادارى، اقامتى، 
تجمعى، آموزشى و... 150مورد

 سازمان سامان دهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى كشاورزى

 ايجاد پايگاه جهت مسافرين عيد نوروز 98
 سامان دهى بساط گستران خيابان سفيد آبى

 سامان دهى بازارچه موقت پرندگان
 پذيرايى از نمازگزاران محترم در روز عيد سعيد فطر

 ســامان دهى و كنترل وانت بارهــا در ايام تعطيالت عيد 
سعيد فطر

 سامان دهى بساط گستران گنجنامه
 ســامان دهى وانت بارها (بلوار نجفى، ميدان شاهد، بلوار 

سيد جمال الدين، شهرك مدنى)

 مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى
 ثبت و ضبط 2582 مورد لوازم غيربرقى توســط عوامل 

اجرايى واحد كنترل ساختمان در مناطق چهارگانه 
 ثبت و ضبط 584 مورد لوازم برقى توسط عوامل اجرايى 

واحد كنترل ساختمان در مناطق چهارگانه
 ثبت و ضبط 1109 مورد مصالح ساختمانى توسط عوامل 

اجرايى واحد كنترل ساختمان در مناطق چهارگانه
 صدور 1544 اخطاريه جهت تخلفات ســاختمانى توسط 

عوامل اجرايى واحد كنترل ساختمان 
 اجراى 70 مورد آراى تخريب كميسيون ماده صد 

 اجراى 18 مورد آراى پلمب كميسيون ماده صد و بند 20 

 اداره مديريت بحران
 آمــوزش دوام و ســازمان دهى نيروها، پايش شــهرى و 

مديريت بحران اماكن 4000 نفر 
 ايجاد و پيگيرى امور مرتبط با دبيرخانه شهرهاى تاب آور استان 

 نظارت بر مطالعات پدافند غيرعامل شهر و پيگيرى اجراى 
راهبردهاى مصوب

 تهيه گزارش دوره اى وضعيت رودخانه هاى سطح شهر و 
نظارت بر مطالعات جمع آورى آب هاى سطحى

 تدوين برنامه هاى راهبردى كميته محيط زيست
 تدوين مقدماتى برنامــه عمليات واحدهاى زير مجموعه 

شهردارى همدان
 طرح موضوع و پيگيرى ربات قنات نورد مربوط به تدوين 

دستورالعمل ساخت بنا در مجاورت قنوات

 مديريت هماهنگى و نظارت بر خدمات 
شهرى

 اجراى طرح اســتقبال از بهار، عيد سعيد فطر و برگزارى 
نماز عيد فطر در تپه مصلى

 اعزام پاكبانان جهت كمك به سيل زدگان لرستان
 صدور مجوز جهت برپايي ايستگاه هاي صلواتى و غرفه ها 

در مراسم هاى مذهبي و ملي
 برگزارى جشن بزرگ به مناسبت روز كارگر

 جمــع آورى 61 نفر متكدى غيــر حرفه اى و پيگيرى 
دربــاره تعييــن تكليــف وضعيــت آنها توســط اكيپ 

جمع آورى متكديان 
 تهيــه غذاى گرم (شــام و صبحانــه) هفتگى 840 
پــرس جهت مصرف افراد ســاكن در گرم خانه از آغاز 

تاكنون. سال 

 دبيرخانه كميسيون بند20 ماده 55: 
 رســيدگى و رفع مزاحمت هاى مشــاغل مزاحم: بيش از 

230 مورد 
 ســامان دهى آهن فروشان بلوار خوزســتان (بلوار آيت ا... 

هاشمى)
 تعطيل و جمع آورى مراكز عرضه و نگهدارى دام: 4 مورد

 تعطيــل و جمــع آورى مراكز و انبار نگهــدارى و عرضه 
ضايعات در سطح شهر: 12 مورد .
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 به دليل  گســتردگى  و ميان  رشته اى  بودن  سيستم  
مديريت  شهرى  به مثابه  يك  سيستم  باز، عوامل  مختلفى  در 
آن  دخالت  دارد و بدون  شــناخت  اين  سيستم  نمى توان  
عناصر و روابط  را در جهت  اهداف  آن  تغيير شكل  داد. زيرا 
هنر برنامه ريزى، شناخت  عناصر سيستم  و ايجاد روابط  بين  
آن  عناصر است، به نحوى  كه  اين  مجموعه  عناصر در جهت  
هدف  سيســتم  عمل  كنند. بى توجهى  به  اجزا، همچنين    
كشف  نكردن روابط  و ميزان  تاثير هريك  از عناصر در نظام  
تصميم گيرى  هرگز به  يك  نظام  تصميم گيرى  منســجم، 

موثر و معطوف  به  اهداف  مطلوب  منجر نخواهد شد.
بنابراين مناطق شهرى و مديريت آن ها مى توانند در تعادل 
بخشــى حوزه خدمات و نيز داشتن برنامه براى توسعه ى 

متوازن شهر، نقش موثرى را ايفا كند.
مدير شهردارى منطقه يك همدان با بيان اين مقدمه به 
گزارش اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: حجم آسفالت 
مصرف شده در شش ماهه ى نخست سال جارى 17 هزار 

تن بود و 23 ميليارد تومان هزينه در بر داشت.
مســعود دهبانى افزود: در رديف پروژه هاى امســال 20 
ميليارد تومان اعتبار براى آسفالت در نظر گرفته شده بود.

 توجه به توسعه فضاى سبز 
به عنوان يك اولويت

وى با اشــاره به اين كه توســعه ى فضاى سبز شهرى در 
مناطق مختلف شهر همدان از اولويت هاى مهم مديريت 
شــهرى قرار دارد، گفت: رشد شهرنشــينى و به تبع آن 
آپارتمان نشينى موجب كمبود فضاهاى سبز شهرى شده 
اســت و بر همين اساس ايجاد و اجراى پارك هاى محلى 

در حال انجام است.
مســعود دهبانى، از ايجاد پارك محلى در بلوار شــهيد 
اســالميان واقع در خيابان هنرســتان، بهسازى و نصب 
مبلمان شهرى جديد در پارك نرگس، سروقامتان، فانوس 
و پــارك مردم خبرداد و تصريح كــرد: 4 ميليارد و 300 
ميليون تومان بودجه مصوب شهردارى منطقه يك براى 
بهسازى و ترميم پارك هاى فوق الذكر است كه تا كنون 2 
ميليارد و 100 ميليون تومان منجر به عقد قرارداد شــده 

است.

 سامان دهى ورودى هاى شهر 
يك ضرورت است

وى با تأكيد بر سامان دهي و تجهيز زيرساخت  ورودي هاي 
شهر، افزود: جايگاه تاريخي شهر همدان به عنوان پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران، در حوزه هاي ترافيكي و گردشــگري 

مورد توجه بوده و هست.
دهبانى اهتمام ويژه به بحث گردشــگري در كهن شهر 
همدان را ضروري دانست و گفت: همدلي و وحدت  رويه 
براي دستيابي به خدمتي ماندگار و توسعه شهر ضروري 

است.
مدير شــهردارى منطقه يك همدان بيان كرد: در بحث 
جامع از شاخص هاي افزايش نشــاط و سالمتي، ارتقاي 
كيفيت معابر و زيبا ســازي محيط شهري است كه اين 
بحث از طرح هاي اولويت دار اين شــهرداري اســت و به 
همين منظور به دنبال زيباسازى و توسعه گردشگرى در 

محوطه گنجنامه هستيم.
دهبانى با بيان اين كه ســنگ فــرش و آب نماى محوطه 
گنجنامه از وضعيت مناسبى برخوردار نيست، ادامه داد: 
شهردارى منطقه يك همدان درصدد رفع نواقص مجموعه 
توريستى و گردشگرى گنجنامه مى باشد كه با نورپردازى 
مناسب آن در شب به طور قطع جذب گردشگر را به دنبال 
خواهد داشت و همچنين به دنبال رفع معضالت گره هاى 

ترافيكى در اين منطقه هستيم.
وى ابراز كرد: بلوار ارم همدان به واسطه نزديكى به دامنه 
الونــد و قرار گرفتن در منطقه اى خوش آب و هوا، مقصد 
اتراق و گردشگرى شــهروندان در پايان هفته و روزهاى 
تعطيــل اســت و از هميــن رو شــهردارى در طى يك 
برنامه ريزى مدون و ارائه ى طرح مناسب به دنبال بهبود بار 

ترافيكى و ظرفيت گردشگرى اين منطقه است.
 دهبانى با اشاره به فازبندى مطالعه اين طرح، افزود: سه 
مرحله شامل بهينه سازى پياده راه كنونى بلوار ارم، استفاده 
مناسب از كاربرى مجاور مسير پياده راه و بهينه سازى راه 

سواره در مطالعه اين طرح مدنظر قرار گرفته است.
وى بــا بيان اين كه براى مبلمان شــهرى الين شــمالى 
بلوار ارم در حال نصب اســت، تصريح كرد: تا 15 مهرماه 
ســال جارى فعاليت عمرانى اين بلوار به پايان مى رسد و 
جهت اســتفاده گردشگرى به شهروندان همدانى تحويل 

داده مى شود.
مدير منطقه يك شــهردارى همدان بيان كرد: همچنين 
با پايان عمليات عمرانى، مشكالت روشنايى و نورپردازى 

پارك هاى بلوار ارم رفع خواهدشد.
وى با اشاره به اين كه در اوايل سال جارى شاهد بارش هاى 
خوبى در ســطح شهر بوديم، يادآورشد: اين در حالى بود 
كه خســارت و خطراتى نيز به همراه داشته به طورى كه 
اقدام به رفع خسارت به زيرساخت ها و جمع آورى آب هاى 

سطحى در جوى ها و نهرها كرديم.
وى از اجراى پروژه هاى كف سازى و پياده روسازى سطح 

شهر خبر داد و گفت: اين مهم در راستاى خدمت رسانى به 
شهروندان با رويكرد ايمن سازى، مناسب سازى و زيباسازى 
معابر پياده رو و در جهت تسهيل در عبور و مرور شهروندان 

انجام مى شود.
وى تاكيد كرد: از آنجا كه پياده روهاى شهر مى تواند نقشى 
اساسى در ارتقاى سالمت و تسهيل عبور و مرور شهروندان 
ايفا كند، شــهردارى منطقه يك همدان تأكيد فراوانى بر 

افزايش سطح نوسازى معابر عمومى شهر دارد.
دهبانى با تأكيد بر حجم گســترده عمليات، تصريح كرد: 
معابر مشــمول اين طرح شــامل بلوار اسالميان، ميدان 
شريعتى، بلوار بعثت، خيابان شهيد زمانى، خيابان بوعلى 
(حدفاصل آرامگاه تا ميدان دانشــگاه)، بلوار شــهردارى، 
جهان نما، سعيديه و پاسداران با مبلغ 12 ميليارد تومان 

به اجرا درآمده است.
وى بــا بيان اينكــه هدف از بهســازى و تعريض معابر و 
فضاهاى شهرى، تســهيل عبور و مرور شهروندان است، 
خاطرنشــان كرد: اجراى پروژه تعريض و بازگشايى معبر 
پشت ســاختمان جديداالحداث دادگســترى عالوه بر 
اين كه موجب تســهيل عبور و مرور در اين محور شــده، 
سبب دسترسى آسان از بلوار بعثت به خيابان سعيديه باال 
خواهد شد كه اين موضوع نقش به سزايى در كاهش حجم 

ترافيك در بلوار بعثت و چهارراه سعيديه دارد.
وى ابــراز كرد: به لحــاظ اقليم كوهســتانى در منطقه 
گردشگرى دره مراد بيگ تمامى كوچه هاى اين منطقه با 
ســنگ هاى محلى سنگ فرش مى شود كه تا پايان فصل 

كارى عمليات اجرايى 48 كوچه به پايان خواهد رسيد.
مدير شهردارى منطقه يك همدان با بيان اين كه شورا و 
شــهردارى همدان به بهسازى و مرمت خيابان ها و معابر 
ســطح شــهر توجه ويژه دارند، اظهار كرد: اين مطالبه ى 

مردم همدان است و شهردارى منطقه يك همدان نيز 

توسعه  فضاى سبز 
اولويت شهردارى منطقه يك است

 هزينه ى 23 ميليارد تومانى براى آسفالت معابر در 6 ماه
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همانند شــورا و مديريت شــهرى تحقــق مطالبات 
شهروندان را در دستور كار دارد.

وى افزود: شهردارى منطقه يك بنا به ضرورت 
و در جهت خدمت رسانى به شهروندان اقدام 
به بازگشايى معابر به منظور تردد مناسب 
شــهروندان و نيز كاهش حجم ترافيكى 

كرده است .
وى با بيان اين كه در همين رابطه چندين 
پالك در ســطح منطقه تملك و تخريب 

شــد، عنوان كرد: كاهش بــار ترافيكى و 
آسان سازى فرايند عبور و مرور براى شهروندان 

در اولويت شهردارى اين منطقه قرار دارد.
دهبانى بيان كرد: بازگشايى معابر اصلى و فرعى 

در منطقه يك در دستور كار جدى شهردارى 
منطقه قرار دارد كه در همين رابطه تملك 
و تخريب امالك مســير در بلوار شــهيد 
فهميده و يك ملك در روبه روى كوالنج 

در دستور كار قرار دارد.  

 پيش بينى ساخت
 پارك 50 هزار مترى بلوارارم

 در سال آينده 
وى از پيش بينى ساخت پارك 50 هزار مترى 

طى سال آينده در بلوار ارم خبرداد و گفت: 
همچنين بخش اعظمى از تملك در پارك 

48 هكتارى بلوار ارم قرار دارد.
وى بيان كرد: اميد است با اجراى چنين 
اقداماتى به توان ميــزان رضايتمندى و 
خدمات رسانى مطلوب تر، شهرى را براى 

شهروندان فراهم كرد.
مدير شــهردارى منطقه يك همدان اضافه 

كرد: اين نويد را به ساكنان منطقه مى دهيم 
كه در جهت آســان ســازى عبور و مرور وسايل 

نقليه و عابران، تملك و تخريب ساير پالك هاى 
باقــى مانده در منطقه يك را به ســرانجام 

برسانيم.
وى بودجه مصوب شهردارى منطقه يك 
را 94 ميليــارد تومان اعالم كرد و گفت: 
از اين ميــزان 84 ميليارد تومان بودجه 
عمرانى و 10 ميليارد تومان بودجه امالك 

است.

 75 پروژه فعال 
در سطح شهر در سال 97

دهبانــى تعــداد پروژه هــاى عمرانى فعال 
شــهردارى منطقه يك در ســال جارى را 
65 پروژه برشمرد و افزود: ساخت سايت 
موزه ميدان امام خمينى(ره) با اعتبارى 
بالغ بر 2 ميليارد و 500 ميليون تومان، 
پياده راه سازى و جدول گذارى بلوار شهيد 
اســالميان با 6 ميليــارد و 700 ميليون 

تومــان، تكميل تاالر قــرآن  با 6 ميليارد و 
600 ميليون تومان، پياده روســازى خيابان 

بوعلــى (حدفاصل آرامگاه تــا ميدان جهاد) يك 

ميليــارد و 700 ميليون تومــان، لكه گيرى و روكش 
آســفالت  با 23 ميليارد تومان، پياده راه ســازى 

محوطه ى اســتر و مردخاى با يك ميليارد 
و 300 ميليون تومــان و تكميل پياده 
راه سازى بلوار ارم 15 ميليارد تومان 

هزينه در بردارد.
مدير شهردارى منطقه يك همدان 
ادامــه داد: همچنين جدول گذارى 
بلوار اســالميان، بلوار بعثــت، بلوار 

شهيد احمدى روشن و شهيد زمانى با 
اعتبــارى بالغ بر 3 ميليارد تومان هزينه در 

برداشته است.
وى از پيشرفت 60 درصدى پروژه هاى عمرانى 

منطقه يك همدان خبر داد و تصريح كرد: 
65 ميليارد تومان از اعتبارات عمرانى 
شهردارى منطقه يك همدان محقق 

شده است.
 دهبانــى با بيــان اين كه عمليات 
آسفالت ريزى در سطح معابر به دو 

صورت مكانيزه و دستى انجام مى شود، 
ادامه داد: از آغاز ســال جارى تا كنون 14 

پروژه عمليات آســفالت ريزى انجام شــده كه 
شامل معابر اصلى ساختمان دادگسترى، بلوار بعثت، 

خيابان بوعلى، ميدان دانشگاه، پاركينگ بلوار 
ارم و كوچه هــاى منتهى بــه كمال آباد 

مى باشد.
يك  منطقــه  شــهردارى  مديــر 
همدان درباره پروژه هاى نيمه دوم 
سال جارى نيز گفت: ساخت سوله 
ميوه و تره بار  با اعتبارى بالغ بر يك 

ميليارد و 200 ميليون تومان، ساخت 
پاركينــگ طبقاتى با اعتبــارى بالغ بر 10 

ميليارد تومان، ايجاد سرويس بهداشتى در پارك 
نرگس و شكريه با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد 

و 100 ميليون تومان و ساخت مخزن آب 
در بلوار ارم با اعتبارى بالغ بر 3 ميليارد 

تومان برآورد شده است.
وى با بيان اين كه پوشش رودخانه 
پل نيازمند و ديواركشــى رودخانه 
دره مرادبيــگ اعتبارى به ميزان 3 
ميليارد تومان هزينه در بردارد، افزود: 

پوشش رودخانه ســعيديه 700 ميليارد 
تومان هزينه در برداشته است.

مديــر منطقه يــك شــهردارى همــدان گفت: 
پياده روســازى خيابان هاى شاه حســينى، 

بين النهرين، فجر، پرستو، توحيد، ميالد 
و ابوطالب با اعتبارى بالغ بر 2 ميليارد 
و 500 ميليون تومان و جداره سازى 
پيــاده راه با اعتبــارى بالغ بر يك 
ميليارد تومان، جداره سازى خيابان 
بوعلى، ميــدان امــام خمينى(ره)، 

پوشش و ديواركشى رودخانه هاى سطح 
منطقه در نيمه دوم سال جارى در دستور كار 

قرار دارد.
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شــهردار منطقه 2 ضمن گراميداشــت ياد و خاطره 
شهيدان رجايى و باهنر، هفته دولت را به خدمتگزاران مردم 
تبريك گفت و افزود: منطقه 2 شهردارى با اجراى پروژه هاى 

عمرانى فعال نگاه توسعه محور به آبادانى شهر را دارد.
حامد جليلوند با اشاره به شعار سال مبنى بر "رونق توليد" 
كه از سوى مقام معظم رهبرى نامگذارى شده است يادآور 
شــد: از آغاز قبول مسئوليت شــهردارى منطقه دو، خيز 
مناسبى براى تحول در خدمات شهرى برداشته ايم كه تحقق 
توفيق در اين مهم جز با راهنمايى مهندس صوفى شهردار و 
همفكرى اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان ممكن نبود. 
با وجود ركود بازار ساخت و ساز و كمبود نقدينگى، منطقه 
2 شهردارى همچنان با اولويت بندى پروژه ها و برنامه ريزى 
انجام گرفته با قوت به دنبال خدمات رســانى و تامين رفاه 

حال شهروندان  است.
وى با بيــان اينكه پروژه هاى متعــددى را براى رفاه حال 
شــهروندان منطقه در دست اقدام دارد، اظهار كرد: اجراى 
پروژه هاى متعدد نيازمند بودجه و اعتبارات الزم اســت و 
تــا هنگامى كه اعتبارات مورد نياز تامين نشــود نمى توان 

عمليات اجرايى را آغاز كرد.
جليلونــد افزود: شــهردارى منطقه 2 خــود را موظف به 
پاسخگويى و تامين نيازها و رضايتمندى شهروندان مى داند 
و در راستاى تامين خواسته هاى شهروندان تمام تالش خود 
را معطوف كرده است. با توجه به ارزيابى عملكردها مى توان 
گفت وضعيت عمرانى مطلوبى با شــتاب بيشتر نسبت به 

سال هاى گذشته در اين منطقه شاهد هستيم.
وى با اشــاره به فعاليت هاى مهم مجموعه ابراز كرد: آنچه 
روزى به عنوان رويا در اذهان و خواست شهروندان همدانى 
تداعى شــده بود امروز با عزم و اراده جدى شوراى اسالمى 
شهر و شــهردار همدان و مجموعه شــهردارى به واقعيت 

تبديل خواهد شد .
به گزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه 2، جليلوند به 
پروژه هاى در دســت اقدام اشــاره كرد و افزود: باغ گل ها 

از پروژه هاى مهم اين منطقه اســت كه يكى از پارك هاى 
تخصصى در دست اقدام است كه باغى بزرگ در قالب پارك 
محله اى محسوب مى شود و از اين نظر كه همدان به عنوان 
شهر اطلسى ها مشهور اســت، باغ گل ها احياى همدان به 
عنوان شهر اطلسى ها است كه البته باغى محصور و آموزشى 
است تا ضمن برگزارى نمايشــگاه هاى هفتگى گل و گياه 
امكان مراقبت از گل ها فراهم مى شــود و انشــاا.. در آينده 

نزديك قابل بهره بردارى مى باشد.
وى هدايــت آب هاى ســطحى بلوار مطهــرى را از ديگر 
پروژه هاى مهم منطقه 2 دانست و افزود: با هدف جمع آورى 
و هدايــت آب هاى ســطحى و پيشــگيرى از مشــكالت 
آبگرفتگــى در زمان بارش، طرح لوله گذارى و دفع آب هاى 

سطحى در حال اجراست.
جليلوند اعتبار عمرانى اين پروژه را 100 ميليارد ريال عنوان 
كرد و افزود: 2 هزار و 500 متر لوله گذارى در خيابان هاى 
اطراف ميدان رسالت و بلوار چمران در حال انجام است كه 
از طريق آن آب هاى سطحى به سمت رودخانه پشت پمپ 

بنزين فروغ هدايت مى شود. 
شــهردار منطقه 2 در ادامه از آغــاز اجراى عملياتى طرح 
عمرانى پياده روســازى به صورت گسترده در سطح منطقه 
خبــر داد و افــزود: پياده رو هاى اســتاندارد كــه قابليت 
پياده روى مطمئن براى شهروندان را داشته باشند، مى تواند 
باعث ايجاد بسيارى از تعامالت مثبت بين شهروندان شود. 
از آنجايى كه تامين امنيت شــهروندان هنگام عبور و مرور 
از معابر يكى از مهمترين وظايف شهردارى ها محسوب مى 
شــود، در راستاى بهسازى و استانداردسازى پياده روها در 
حفظ امنيت و آرامش شهروندان به ويژه معلوالن، جانبازان، 
سالمندان و نابينايان تالش مى شود كه بازسازى و ساخت 
پياده روها از جمله فعاليت هاى مســتمر در دســتور كار 

شهردارى منطقه 2 مى باشد.
 جليلوند وســعت پيــاده روســازى را 20000 مترمربع با 
اعتبــارى بالغ بــر 81  ميليارد ريال عنوان كــرد و افزود: 

پياده روسازى خيابان  گلزار، بلوار عباس دوران، بلوار صدر، 
بلــوار رنجبران، خيابان فرهنــگ و....  از جمله پروژه هايى 
اســت كه عمليات عمرانى در قالب خاكبردارى، زيرسازى، 
جدول گذارى ، مناسب سازى فضاى باغچه هاى طول پياده 

رو و نصب جاليز جديد اجرا مى شود.
شــهردار منطقه 2 در ادامه ضمن بيان پيشرفت چشمگير 
پروژه هــاى عمرانى، خاطرنشــان كرد: يكــى از مهمترين 
انتظارات شهروندان تسطيح و آســفالت معابر عمومى در 
ســطح منطقه بود كــه تا كنون بخش عمــده اى با تالش 
همكاران به صورت شبانه روزى انجام شده و هنوز ادامه دارد.

مدير منطقه 2 از اجراى عمليات آسفالت ريزى و لكه گيرى 
بيش از 13000 تن  در سطح منطقه 2 خبر داد و افزود: با 
توجه به وضعيت نامناسب قسمت هايى از آسفالت كوچه ها 
و خيابان هاى سطح منطقه، اجراى عمليات روكش آسفالت 
معابر به صورت ويژه در سطح منطقه 2 در حال انجام است.

وى افزود: شــهروندان در مراجعه به شهردارى درخواست 
انجام ترميم و لكه گيرى آســفالت كوچه ها و معابر شهرى 
منطقــه را دارند كه در اين باره واحد فنى مهندســى اين 
منطقه به صورت مداوم اجراى آســفالت توســط فينيشر 
و اكيپ دســتى را در دســتور كار دارد كــه  طبق بازديد 
كارشناسان فنى مهندسى منطقه، اولويت بندى الزم جهت 
آسفالت ريزى صورت مى گيرد و در اين راستا حجم  بسيار 
زيادى آســفالت در معابر اصلى و فرعــى از جمله  كوچه 
مشــكى، كوچه هاى رفاه، تعاون و خيابان نوژه در شهرك 
شــهيد بهشتى، بلوار مدنى، 18 مترى ميالد، بلوار مطهرى 

و... پخش و اجرا شده است.
جليلونــد هدف از اين اقدامات را بهســازى و زيباســازى 
محيط، بهبــود تردد خودروها، ايمنى تردد و رســيدن به 
اســتانداردهاى مطلوب شهرى دانســت و گفت: منطقه 2 
شهردارى با جديت مســئوالن اجرايى با همكارى سازمان 
عمران با اقداماتى بى ســابقه با حجم عملياتى باال، توانسته 
است خدمات شايسته  اى در 5 ماهه نخست سال جارى در 

شهردارمنطقه2 خبر داد

ساخت بوستان 
براى كودكان 
كم توان 
جسمى
و ذهنى 
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بخش آسفالت به شهروندان ارائه كند و اميدواريم با پيگيرى 
ويژه بتوانيم خدمات ارزنده اى را جهت رفاه شــهروندان به 

سرانجام برسانيم.
وى از عمليات گسترده پياده روسازى، جدول  گذارى و ايجاد 
نهرى در سطح منطقه خبر داد و افزود: با توجه به اهميت و 
ضرورت نگاه به مسائل عمرانى شهر و مديريت شهرى سطح 
اين منطقه با هدف سامان دهى معابر و همچنين زيباسازى 
فضاى شــهرى و مناسب ســازى جداول خيابان هاى سطح 

منطقه اين پروژه در دستور كار قرار داده شد.
جليلوند با اعالم اينكه اين اقدامات باعث تحوالت ساختارى 
مثبت خواهد شــد، افزود: در همين راستا بيش از 8 هزارو 
500 متر طول عمليات جدول گذارى با اعتبارى بالغ بر10 
ميليارد ريال را در سطح منطقه شاهد هستيم كه از جمله 
پروژه ها مى توان به جدول گذارى و ايجاد خيابان ارغوان در 
شهرك بهشــتى، خيابان ذوالفقار، خيابان بوعلى  و... اشاره 

كرد كه شاهد اجراى عمليات عمرانى هستيم.
مدير منطقه 2 ظرفيت پاركينگ طبقاتى آقاجانى بيگ را 531 
خودرو عنوان كرد و افزود: اين پروژه در 8 طبقه در حال ساخت 
مى باشد كه با تالش همكاران در شهردارى در پى آن هستيم 

كه در كوتاهترين زمان به بهره بردارى برسانيم.
وى در ادامه از ســاخت بوســتان براى كــودكان كم توان 
جسمى و ذهنى در منطقه 2 خبر داد و افزود: در نظر داريم 
ايجاد بوســتان ها به صورت موضوعى باشد. در همين راستا 
10 هــزار مترمربع زمين در جاده فقيــره با كاربرى فضاى 
سبز در نظر گرفته شده كه تصميم بر آن است يك بوستان 
مناســب ويژه كودكان كم توان ذهنى و جسمى بسازيم كه 
كارى بى نظير محسوب مى شــود. كارهاى مطالعاتى پروژه 
انجام شــده و در حال حل كردن مشكل معارض دار بودن 
زمين هســتيم. اين بوستان داراى نقشه بسيار جالبى است 
و در عين ســاده بودن، براى كودكان كم توان جســمى و 
ذهنى مناســب است. براى اين بوستان سايتى تعريف شده 
تا كودكان كم توان در كنار كودكان ســالم به راحتى بازى 
كنند و همســطح و بدون پستى و بلندى و كامال امن براى 

كودكان با شرايط خاص است. 
وى در ادامه به برخى از پروژه هاى اجرا شــده، اشــاره كرد: 
ســاخت پارك محله اى كــوى محمديــه، جدول گذارى، 
پياده روســازى، حفر چاه و اليروبى قنوات، ســاخت كانال 
و هدايت آب هاى سطحى و زيرسازى معابر، اصالح هندسى، 
تهيه و اجراى سيســتم آبيارى مكانيزه جهت فضاى ســبز 
منطقه، خريد و نصب وســايل بازى كودكان و اجراى نصب 
كفپوش گرانولى براى ايمن سازى محوطه بازى كودكان در 
پارك هاى سطح منطقه، ساخت پارك هاى جديد، بازسازى 
پارك هاى ســطح منطقه، اجراى روشنايى پارك هاى سطح 
منطقه، پياده راه سازى، تجهيز بازسازى پل هاى عابر پياده از 

جمله پروژه هايى است كه به اتمام رسيده اند.
جليلوند از آماده سازى، انتشار و توزيع فيش عوارض نوسازى 
به منظور اجراى قانون نوســازى و عمران شــهرى در اين 
منطقه خبــرداد و افزود: بخش قابل توجهى از فعاليت هاى 
عمرانى، اجتماعى، ترافيكى و خدماتى شهر از طريق دريافت 
اين عوارض به وســيله شهروندان محترم انجام مى گيرد كه 
اميد اســت با همكارى و هميارى شهروندان اين منطقه در 

پرداخت به موقع عوارض نوســازى، ضمن برخوردارى از30 
درصد تخفيف پرداخت اينترنتى در عوارض مذكور، شــاهد 
رونق فعاليت هاى شهردارى در توسعه و آبادانى شهر باشيم.

جليلوند گفت: به طور متوســط روزانه حدود 100 تن زباله 
از ســطح منطقه جمع آورى و حمل مى شود كه طى شش 
ماه به ميزان تقريبى 100،17 تن جمع آورى و به محل دفن 

بهداشتى حمل شده است.
وى نقش مشــاركت عمومى شهروندان را در اجرايى شدن 
اهداف منجر به خدمت بى بديل دانســت و افزود: به موازات 
عمليات عمرانى در ســطح منطقه به فعاليت هاى فرهنگى 
و اجتماعــى هم توجــه ويژه اى وجود دارد. در اين راســتا 
چند مورد جلســه با شــوراهاى اجتماعــى محالت برگزار 
و جشن هاى محلى و مســابقات خانوادگى تا پيش از آغاز 

محرم برنامه ريزى و اجرايى شد.
مدير منطقه 2 اذعان كرد: مشــاركت جويى مردم منطقه 2 
شايســته تقدير و احترام است كه تمام تالش همكارانم در 
اداره اين منطقه معطوف به مهيا كردن زمينه زندگى ايده آل 

شهرى براى شهروندان خوب همدانى است.
وى در ادامه به جشــنواره شــهروندان برگزيده همدان هم 
گريزى زد و با تقدير از عوامل اجرايى اين جشــنواره گفت: 
نقش سياست هاى تشويقى در فرهنگ سازى بالمنازع است 
و چنين جشنواره هايى در دراز مدت ثمربخش خواهند بود.

جليلوند در پايان افزود: شهردارى منطقه 2 در اجراى مراسم 
ملى و مذهبى و برنامه هاى فرهنگى از جمله برگزارى دعاى 
عرفــه، ايام فاطميه، ايــام نوروز، بزرگداشــت ارتحال امام 
خمينى (ره) و ايام شــعبانيه، آذين بنــدى نماز عيد فطر و 
فعاليت هــاى ديگر به ميزان قابل توجهى حضور داشــته و 
به ويژه با نهادهــا، افراد و گروه هاى مختلف در اين زمينه ها 
مشاركت داشته است. از ديگر فعاليت هاى اين حوزه تهيه و 
ارسال خبر و گزارش هاى خبرى، تعامل با رسانه ها در موارد 
متعدد، تهيه و آرشيو فيلم و صدا، عكس از اخبار منعكس، 
بهره گيرى از فناورى هاىIT  در جهت پيشبرد فعاليت هاى 
اين واحد و... در زمره اقدامات منطقه 2 شــهردارى بوده كه 

قابل اشاره است.
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 هــم زمان با هفته دولت 3 پروژه شــهرى با اعتبار 
يــك ميليارد تومان شــامل پارك هاى شــقايق، ياس و 
نخســتين مسير سالمت شــهرى همدان در كوى شهيد 

مدنى افتتاح شد.
شهردار همدان در مراسم افتتاح اين 3 پروژه در كوى شهيد 
مدنى با بيان اينكه ضرورى است براى مردم در همه حوزه ها 
به صورت متوازن كار كرد، افزود: 4 منطقه شــهر همدان به 
همراه مديريت شــهرى و شوراى اســالمى شهر در تالش 

هستند تا به خوبى به مردم خدمت كنند.
عباس صوفى با اشاره به اينكه على رغم كمبود اعتبارات اقدامات 
خوبى در شهر انجام شــده است، عنوان كرد: اين اقدامات در 
زمينه هاى ســاخت پارك، آســفالت معابر، هدايت آب هاى 

سطحى، ورودى هاى شهر و صدها پروژه  ديگر بوده است.
وى با بيان اينكه مردم كوى شهيد مدنى جزئى از شهروندان 
همدان هستند، گفت: اين شهروندان نيز مى بايست همانند 

ساير مردم از همه امكانات شهرى برخوردار باشند.

 اگر مى خواهيم شهرى خوب بسازيم 
بايد اعتبارات ملى داشته باشيم

شــهردار همدان با اشــاره به اينكه اگر مى خواهيم شهرى 
خوب بســازيم بايد اعتبارات ملى داشته باشيم، اظهار كرد: 
همدان به دليل صنايع محدود از كمك هاى دولتى كمترين 

بهره را مى برد.
وى ضمــن تشــكر از حمايت هاى اســتاندار و نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى گفت: مى بايست براى ارائه خدمات 
بهتــر به مردم ميزان كمك ها و اعتبارات ملى براى همدان 

افزايش يابد.

 بايد صنايع ملى در همدان افزايش يابد
صوفــى با بيان اينكه اگر مى خواهيم شــهرى در حد آوازه 

همدان داشته باشــيم بايد صنايع ملى افزايش يابد، گفت: 
تقاطع ســردار همدانى به 100 ميليــارد تومان اعتبار، پل 
غدير 50 ميليارد تومان، هدايت آب هاى سطحى كه مراحل 
اجرايى آن آغاز شده است افزون بر 20 ميليارد تومان اعتبار 

نياز دارد.

 در بارش هاى امسال آب هاى سطحى
 به خوبى هدايت شدند

وى با اشاره به اينكه در بارش هاى امسال آب هاى سطحى 
به خوبى هدايت شــدند، گفــت: در كوى شــهيد مدنى 
مشــكالتى براى مردم پيش آمد كه اقدامات خوبى را براى 

رفع آن آغاز كرده ايم.
صوفى با بيــان اينكه هيچ اختالفى در مديريت شــهرى 
نيســت، گفت: اعضاى شــوراى اسالمى شــهر در كنار ما 

هستند و همگى در تالش هستيم شهرى زيبا بسازيم.

به همت شهردارى منطقه 3 همدان صورت گرفت

ساخت و بهره بردارى 3 پروژه در يك هفته
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 اگر 
مى خواهيم 

شهرى خوب 
بسازيم بايد 

اعتبارات ملى 
داشته باشيم

 افتتاح 3 پارك در كوى شهيد مدنى 
با يك ميليارد تومان هزينه

مدير منطقه 3 شهردارى همدان نيز با بيان اينكه شهردارى 
يك نهاد درآمدى و هزينه اى اســت، گفت: براى ســاخت 

پارك ها يك ميليارد تومان هزينه شده است.
محمدرضــا فيضى منــش با اشــاره به اينكــه اعتبارات 
شــهردارى منطقه ســه 70 ميليارد تومان است، عنوان 
كرد: 90 درصد پروژه هاى عمرانى منطقه آغاز شده است 
و اين منطقــه هم اكنون به يــك كارگاه عمرانى تبديل 

شده است.
وى با بيان اينكه پارك هاى شقايق، ياس و نخستين مسير 
سالمت شهرى همدان در كوى شهيد مدنى به بهره بردارى 
رســيد، گفت: مساحت پارك ياس 2 هزار و 900 مترمربع، 
پارك شقايق 2 هزار و 600 مترمربع و مسير سالمت شهرى 

3 هزار مترمربع است.
وى با اشاره به اينكه اين پارك ها داراى امكانات زيادى است، 
گفت: مجموعه لوازم ورزش همگانى، فضاى ســبز، مســير 
دوچرخه سوارى و مجموعه بازى هاى پلى اتيلن از جمله اين 

امكانات است.
وى با بيان اينكــه اين 3 پروژه در مدت يك هفته ايجاد 
شــد، گفت: همدلى و تعامل كاركنــان، انگيزه خدمت با 
كاركرد هدفمنــد، اهتمام به امور شــهروندان، تأكيد بر 
انجام وظيفه و مانــور توانمندى از اهداف و امور ما بوده 

است.

 روند ساخت پارك صد هكتارى واليت 
در حيدره جاى تقدير دارد

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى 
نيــز با بيان اينكه 2 پروژه پارك شــقايق و ياس پروژه هاى 
مهم همدان هســتند، بيان كرد: 400 پروژه در همدان در 

دست اقدام است.
اميرخجسته با تأكيد 
بر اينكــه همدان به 
يــك كارگاه عمرانى 
است،  شــده  تبديل 
پارك  ساخت  گفت: 
واليت  هكتارى  صد 
در حيــدره در حال 
جاى  كه  است  انجام 

تقدير دارد.
اينكه  بيــان  با  وى 
ى  ر ا يه گذ ما ســر
بســيار  همدان  در 
خوب اســت، گفت: 
مزيت هاى  دليل  به 
اســتان  خــوب 
كم  فاصله  همچون 
فراهم  تهــران،  بــا 
بودن زيرســاخت هاى مختلف ماننــد راه آهن، فرودگاه 
و آزادراه، ســرمايه گذاران بســيارى در صف و در حال 

انتظار براى ســرمايه گذارى در همدان هستند.

 شهردارى گرفتار كمبود بودجه است
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اســالمى نيز در 
اين مراسم با بيان اينكه همدان يك شهر مهاجرپذير است، 
گفت: ضرورى اســت مناطقى كه كمتر توســعه يافته اند، 

بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
حميدرضا حاجى بابايى با اشــاره به اينكه تمامى اقداماتى 
كه در همدان در حال انجام اســت قابل تقدير است، گفت: 
سرعت خانه سازى از سرعت كارها بيشتر است، شهر در حال 

گسترش است كه بايد منابع مورد نياز آن نيز تأمين شود.
وى با اشــاره به اينكه طرح جامع شــهر همــدان در حال 
آماده سازى اســت، گفت: سقف نگاه به همدان بايد در حد 

پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين باشد.
وى با بيان اينكه شهردارى گرفتار كمبود بودجه است، بيان 
كرد: نبايد طناب دور همدان ببنديم و مانع گســترش شهر 
شــويم زيرا اين امر باعث افزايش قيمــت خانه و زمين در 
شــهر شده اســت. حاجى بابايى با تأكيد بر اينكه بايد براى 
آينده برنامه ريزى كنيم، گفت: خانه هاى مردم يزد را ببينيد، 
همه خانه وياليى دارند در همدان هم بايد مردم هرجور كه 

دوست دارند، خانه بسازند.

 در استان پروژه هايى در حال پيگيرى 
است كه مى تواند كشور را تحت تأثير قرار 

دهد
فرماندار همدان در اين مراسم با بيان اينكه خدمت به سوى 
مناطق كمتر توسعه يافته رفته است، گفت: پروژه هاى بزرگ 
شهرى بسيارى در دست اقدام است كه طى 2-1 ماه آينده 

تقديم مردم مى شود.
حسين افشــارى عنوان كرد:  در استان پروژه هايى در حال 
پيگيرى است كه مى تواند كشور را نيز تحت تأثير قرار دهد.

 توانستيم از هر فضاى مرده اى 
براى تبديل شدن به پارك استفاده كنيم

رئيس شوراى اسالمى شهر همدان با اشاره به اينكه كارهاى 
خوبى در همدان در حال انجام اســت، گفت: اميدواريم اين 
كارها ادامه دار باشــند. كامران گردان نيز در اين مراســم با 
بيان اينكه در حوزه توسعه گردشگرى اقدامات خوبى صورت 
گرفته، اظهار كرد: هم اكنون ميزان اقامت از يك شــب به 3 

شب در همدان افزايش يافته است.
وى با اشاره به اينكه همه با يك انسجام در حال كار هستيم، 
گفت: 15 پارك در كوى شهيد مدنى داريم كه توانستيم از 
هر فضاى مرده اى براى تبديل شدن به پارك استفاده كنيم.

گــردان با اشــاره به اينكه هرجا احســاس كنيــم نياز به 
پارك داريم حاضريم تملــك كنيم، بيان كرد: تمام حقوق 
و مطالبات كارگران پرداخت شــده و اجازه نداديم مسائل 

اجتماعى به سياسى و امنيتى تبديل شود.
در پايان اين مراســم 3 پروژه پارك ياس، پارك شــقايق و 

مسير سالمت افتتاح شد.
همچنين پروژه پارك 60 هــزار مترى نهج البالغه واقع در 

بلوار امام خمينى(ره) نيز كلنگ زنى شد.
اين پروژه شــامل زمين فوتبال، فوتســال، واليبال، مسير 

اختصاصى دوچرخه سوارى و فضاى سبز است.
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منطقه 4 با وسعت 814/1510 هكتار و جمعيت 131 
هزار و 122 نفر  (مطابق با سرشمارى سال 1390) به تعداد 
19 محله و 3 ناحيه شامل ميدان امام خمينى (ره)، خيابان 
باباطاهر، ميدان فلسطين، بلوارغبارهمدانى، ميدان باباطاهر، 
بازار، كوى جانبازان، كوى منوچهرى، كوى چرمسازى، بلوار 
ارتــش، كوى الوند، كوى وليعصر(عج)، كوى صادقيه،ك وى 
شهيد مطهرى، كوى رضوان، بلوار شهيد سردار همدانى، بلوار 
آيت ا... نجفى، كوى فرهنگيان، كوى اسالمشهر، كوى كوثر، 
كوى حاجى آباد، حصار امام خمينى (ره)، چراغ قرمز مى باشد.

با توجــه بــه قرارگيرى اين منطقه در مســير مســافران 
شــهرهاى مجاور و زائران عتبات عاليات و همچنين وجود 
محالت پرجمعيت و مناطق كم برخوردار بســيار با اهميت 
است. بنابراين به منظور ساخت و ساز مجاز و گرفتن پروانه 
ســاختمان در مناطق بازآفرينى عوارض پروانه از طرف اين 

مديريت رايگان اعالم شده است.
مدير منطقه 4 همدان با اين مقدمه و با گراميداشــت ياد و 
خاطره شهيدان رجايى و باهنر، با تأكيد بر اينكه ارائه خدمات 
نوين شهروندى و برابر دانستن حقوق شهروندى از مهم ترين 
ويژگى هاى اين شــهردارى و خدمتگزاران آن است، تصريح 
كرد: در طول خدمت خود توانسته ايم با تمامى پرسنل خدوم 
شهردارى منطقه 4 و همكارى شهروندان فهيم و معتمدين 
سطح منطقه 4، اعضاى شــوراى اسالمى و ديگر مسئوالن، 
بيــش از 15 پروژه عمرانى را در ســطح منطقه كلنگ زنى، 

ساخت، تكميل و يا افتتاح كرده و به بهره بردارى برسانيم.
مجيد يوسفى نويد گفت: پل عابر پياده دستاوردى است كه 
مى تواند تصادفات شــهرى در ارتباط با رفتار عابر پياده را به 
خوبى كاهش دهد، پس اين منطقه ســاخت پل عابر پياده 
درون شــهرى را در اولويت قرار داده است. در همين ارتباط 
آغاز عمليات ساخت پل عابر پياده شهيد قهارى در چهار راه 

ميدان بار واقع در بلوار ارتش صورت گرفته است.
مديــر  همچنيــن 
شهردارى   4 منطقه 
كرد:  بيــان  همدان 
پروژه هــاى  عمــده 
بهره بــردارى شــده 
انجــام  اقدامــات  و 
شــده بــراى بهبود 
ى  خت ها ســا ير ز
شهرى شامل ترميم 
ديواركشى و پوشش 
فرهنگيان  رودخانه 
طالبيان،  تفكيكــى 
رودخانه  ديواركشى 
فرهنگيــان پشــت 
باهنــر،  كتابخانــه 
رودخانه  ديواركشى 
دانشــگاه  پشــت 
پيام نور و همچنين ديواركشــى فاز اول رودخانه منوچهرى 
انجام شده و به بهره بردارى رسيده است. همچنين ديواركشى 
و پوشش فاز دوم رودخانه منوچهرى، پوشش رودخانه ابوذر، 
ديواركشى و پوشش رودخانه جنب باغ ايرانى، ديواركشى و 

پوشــش رودخانه بلوار ارتش، ديواركشى و پوشش رودخانه 
صيفى آباد (حصــار امام خمينى (ره))، ادامه ديواركشــى و 
پوشش رودخانه فرهنگيان جنب بوستان فدك و ديواركشى 
و پوشــش رودخانه فرهنگيان جنب بلوار بهنامجو است كه 

توسط واحد فنى اين منطقه در حال انجام است.
وى ادامه داد: در زمينه ورزشى و بهره مندى مردم از اين مهم، 
افتتاحيه تعدادى بوســتان در سطح منطقه مانند  بوستان 
شــهيد اميرگان(الوند)، بوستان پرديس فاز 1و2و3، بوستان 
زندگى و پارك  نوارى و پياده رو خرد در راســتاى گسترش 
فرهنگ ورزش همگانى و ارتقاى ســالمت جامعه در سطح 

منطقه انجام شده است.
يوسفى نويد با اشاره به اولويت اصلى شهردارى منطقه 4 در 
سال 98، اظهار كرد: پاسخ به مطالبات مردم منطقه كه بيشتر 
كمبود فضاى سبز و آسفالت معابر مطرح شده اولويت اصلى 
ما بوده، البته در حوزه فضاى سبز سعى بر آن شده تا با توجه 
به مســأله كم آبى چند ســال اخير به سمت توسعه پايدار 
حركت كنيم و نخســتين بوستان چند هزار مترمربعى شهر 
همدان (پرديس واقع در بلوار ارتش) را بدون يك سانتى متر 

چمن ضمن حفظ زيبايى هاى بصرى افتتاح كنيم.
وى با اشــاره به اينكه ايجاد فضاى سبز و افزايش سرانه آن 
براى شــهروندان منطقه 4 يكى ديگر از اولويت هاى اجرايى 
مديريت ايــن منطقه در راســتاى افزايــش رضايتمندى 
شــهروندان بود، تبيين كرد: احيا، ترميم و بازسازى بوستان 
الوند و اصالح پياده رو به پايان رسيده است. همچنين احياى 

بوستان نشــاط واقع در حصار امام (ره) در حال انجام است. 
شايان ذكر است احياى بوستان حافظ و ميدان معلم در كوى 

فرهنگيان در برنامه سال 98 شهردارى منطقه 4 قرار دارد.
مدير منطقه 4 شهردارى همدان گفت: با توجه به تردد روزانه 
شهروندان و لزوم فراهم نمودن بستر مناسب در راستاى توجه 
به بحث عبور و مرور عابرين پياده، اجراى عمليات جدول گذارى 
و پياده  روسازى در سطح منطقه را در دستور كار خود قرار داده 
است و تمام توان خود را در جهت اجراى بهتر و سريعتر اين مهم 
به كار بسته تا معابر سطح منطقه براى استفاده شهروندان عزيز 
بهبود يابد. در اين راستا پروژه جدول گذارى و پياده روسازى فاز 
يك و دو و ســه خيابان خرد كه به صورت جاليز كار شده و به 

بهره بردارى رسيده است. 
وى با اشاره به اينكه يكى از سياست ها و اولويت هاى شهردارى، 
توجه به رفاه حال شهروندان و مباحث ترافيكى است، گفت: در 
سال هاى اخير شاهد روند رو به رشد فعاليت هاى شهردارى در 
اين زمينه، با هدف ايجاد معابر جديد و بهسازى زيرساخت هاى 

شهرى و بازگشايى بوديم.
وى ادامه داد: در اين راســتا زيرسازى و بازگشايى 18 
متــرى و 10 مترى ابــوذر به بلوار ســيد جمال الدين 
اســدآبادى، ســاخت 18 مترى و 10 مترى باغستان 
منتهــى به باغ ايرانى، ســاخت 30 مترى و 10 مترى 
منوچهرى بــه خيابان ســتاره، ســاخت تفكيكى هاى 
خيابان ستاره جنب پارك مادر، ساخت بلوار 30 مترى 

بلوار اسالمشــهر به نجفى (عقيل 19)، ساخت دور 

مدير شهردارى منطقه 4 خبر داد

پيشرو در ساخت بوستان 
بازگشايى معابر و ايجاد پارك 

 مسير 
فضاى سبز 

همدان به 
سمت توسعه 
پايدارحركت 

مى كند
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همسطح  برگردان 
نجفــى،  آيــت ا... 
معابر  زيرســازى 
آگاهى  اداره  پشت 
واقع در اسالمشهر، 
كنــدرو و فضــاى 
سردار  بلوار  ســبز 

همدانى، ساخت بلوار ورودى فرهنگيان 
بــه بلوار آيت ا... نجفــى  از ديگر اقدامات 

شهردارى منطقه 4 در جهت رضايتمندى 
شهروندان مى باشد.

مدير منطقه 4 رفع مشــكالت ترافيكى را 
از دغدغه هاى مهم مديريت شهرى عنوان 

كرد و افزود: در اين راســتا شــهردارى پيگير تملك امالك 
براى آزادســازى معبر انتهاى كوى وليعصر(عج) كوچه 37 
روبه روى مســجد حضرت ابوالفضل(ع)، تخريب، بازگشايى 
و تعريض معابر به تعداد 7 ملك مســيرى شامل كمربندى 
گلفام واقع در كوى وليعصر(عج)، خيابان شــهيد كوچكى 
واقع در كوى شــهيد مطهرى، انتهــاى كوى وليعصر(عج) 
جنب مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، انتهاى كوى وليعصر(عج) 
روبه روى مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، خيابان شهيد كوچكى 
روبه روى حسينيه واقع در كوى شهيد مطهرى، كوچه عرفان 
4 واقع در كوى شــهيد مطهرى، كوچــه 41 واقع در كوى 
وليعصر(عج) در جهت جلوگيرى از هرگونه حوادث و خطر 

جانى و مالى و حفظ حقوق شهروندان بوده است. 
وى خاطرنشان كرد: تعداد 15 ملك در سطح منطقه تملك 
و تخريب شده است و با توجه به اينكه اجراى اين طرح ها و 
تملك امالك واقع در طرح در راستاى رفاه حال شهروندان 
و سهولت در تردد آنها ســت؛ الزم است تا در اين باره خود 

شهروندان نيز همكارى الزم را داشته باشند.
مدير منطقه 4 شهردارى همدان ادامه داد: كلنگ زنى جهت 
ايجاد فاز دوم تقاطع غير همســطح غدير، ساخت فاز دوم 
بوستان فدك و ساخت بوستان و زمين ورزشى گلفام انجام 

شده است.
 وى درباره آسفالت ريزى سطح معابر و خيابان ها كه يكى 

از خواسته ها و گاليه هاى مردم است با بيان اينكه از آغاز 
ســال 98 تاكنون حدود 10 هزار تن پخش آسفالت در 
سطح معابر منطقه 4 شــهر همدان صورت گرفته است، 
اظهاركــرد: از جمله اين مســيرها مى تــوان به تراش و 
روكش آسفالت كوى وليعصر(عج) به تناژ 1478، حصار 
مطهــرى و كوى رضوان به تناژ 114، اسالمشــهر به 
تنــاژ 592، حصار امــام خمينى (ره) و حصار 
على آباد به تناژ 435، جانبازان و باباطاهر 
به تناژ 1819، منوچهرى به تناژ 544، 
شــهرك الوند به تناژ 264، شهرك 
فرهنگيــان به تنــاژ 1811، معابر 

اصلى به تناژ 2700 اشاره كرد.
اجراى آسفالت معابر اصلى 
ســال  در  فرعى  و 
توسط   1398
شهردارى 
 4 منطقه 
تاريخ  تا 
98/6/2

رديف محل اجرا تناژ (تن)
1-كوى وليعصر(عج) 1478

2- حصــار مطهــرى و كوى 
رضوان 114

3- اسالمشهر 592
4- حصار امام خمينى (ره) و 

حصار على آباد 435
5- جانبازان و باباطاهر 1974

6- منوچهرى 544
7- شهرك الوند 264

8- شهرك فرهنگيان 1868
9- معابر اصلى 2790

    جمع كل 10118 تن

مدير منطقه 4 شــهردارى همدان با بيان اينكه تپه تاريخى 
پيسا نقطه استراتژيك و حريم شهر محسوب مى شود، اظهار 
كرد: اين تپه از يك ســمت در مجاورت جاده غار عليصدر و 
اللجين و از طرف ديگر حدفاصل ورودى كرمانشاه، سنندج 

و جاده تهران قرار دارد.
يوسفى نويد با اشاره به اينكه تاكنون «پارك مسافر» در همدان ايجاد 
نشده و بايد براى سامان دهى نصب چادرهاى مسافران، فضايى در 
نقطه ورودى شهر در نظر گرفته شود، افزود: اين محوطه بين چند 
مركز جمعيتى زياد چون شهرك فرهنگيان، كوى وليعصر(عج)، 

شهرك الوند و كوى حصار قرار گرفته است.
وى با بيــان اينكه اين نقطه يك پارك فرامنطقه اى خواهد 
شــد، ادامه داد: زائران عتبات عاليــات هنگام تردد از جاده 
همــدان- كربال از مجاورت اين پــارك عبور مى كنند كه با 

ايجاد پارك مى توان فضاى خوبى را رقم زد.
مدير منطقه 4 شهردارى همدان با اشاره به اينكه مساحت 
پيش بينى شده براى اين پارك 50 تا 60 هكتار است، گفت: 
6 هكتار از اين زمين متعلق به منابع طبيعى است كه طى 
تفاهمنامه اى واگذار مى شــود، بقيه زمين متعلق به بخش 

خصوصى و اراضى كشاورزى است.
وى بــا بيان اينكه بخشــى از زمين كــه متعلق به بخش 
خصوصى اســت بايد تملك شــود، تأكيد كــرد: يك طرح 
اقتصادى در محدوده پارك در نظر گرفته شــده تا در ازاى 

واگذارى زمين امتيازى به مالكان اعطا شود.
يوسفى نويد با اشاره به اينكه اميدواريم تا پايان سال 98 
مباحث تملك اين اراضى به پايان برسد، خاطرنشان 
كــرد: ميراث فرهنگى براى ايجاد پارك در اين تپه 
تاريخى اعتراضى ندارد. مدير منطقه 4 شهردارى 
همــدان در ارزيابى عملكرد حوزه روابط عمومى اين 
شهردارى گفت: اطالع رســانى برنامه ها و اقدامات 
اجرايى منطقه 4 شــهردارى همدان به 
منظور شفافيت و اطالعات مردم 
از هزينه كردها و درآمدهاى 
ماحصــل اســت و كل 
از  حاصــل  درآمــد 
عوارض مردم درباره 
بندهاى مرتبط در 
و  صرف  پروژه هــا 
هزينه خواهد 

شد.

        ديواركشى ديواركشى 
رودخانه جنب رودخانه جنب 
بوستان فدك  بوستان فدك  

        جدول گذارى جدول گذارى 
اصالح هندسى اصالح هندسى 

بلوار آيت ا... نجفى، بلوار آيت ا... نجفى، 
الين غربى  الين غربى  

        فاز دوم فاز دوم 
بوستان فدك   بوستان فدك   

        پياده رو سازى پياده رو سازى 
راسته راسته 

شيشه برهاشيشه برها

        ديواركشى ديواركشى 
رودخانهرودخانه

 صيفى آباد     صيفى آباد    

        عمليات عمليات 
خاكبردارى و خاكبردارى و 

زيرسازى بوستان زيرسازى بوستان 
منوچهرى منوچهرى 
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 آرام سازى، ايمن سازى 
 اجراى خط كشى محورى 

 اجراى  (كف نوشته)

 اجراى پويش سراسرى سه شنبه هاى بدون خودرو
 ايمن سازى مدارس 

 اجراى محدود طرح ترافيك مكانيزه (دوربين مداربسته)

 تعمير و نگهدارى چراغ هاى راهنمايى و رانندگى 
 تعمير و نگه دارى تابلوهاى راهنمايى و رانندگى 

 بهسازى نشانه هاى ترافيك (سيلندر)

مهم ترين اقدامات ترافيكى سازمان حمل و نقل ترافيك از نگاه دوربين

    ايمن سازى مدارس    

    نصب دوربين هاى محدوده كنترل ترافيك   

    خط كشى محورى    

    ايمن سازى كمربندى    

    بهسازى عالئم ترافيكى(سيلندر، تابلو، چراغ)   

    سه شنبه هاى بدون خودرو    

    خط كشى 3 جزيى   
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سرپرســت مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى 
شــهردارى همدان با گراميداشــت ياد و خاطره شهيدان 
رجايــى و باهنر، با اعالم گزارش عملكرد مربوط به اجراى 
آراى تخريب صادره از كميسيون ماده صد گفت: طى چهار 
ماهه آغاز ســال 98 و در راســتاى اجراى قانون ماده صد 
شهردارى، تعداد 71 مورد از آراى صادره تخريب اجرا شد 
كه با توجه به اجراى 14 مورد در مدت مشابه سال گذشته 

رشد بيش از چهار برابرى را از خود نشان مى دهد .
حســين مردانى با اشــاره بــه برگزارى مرتب جلســات 
كميسيون ماده صد قانون شهردارى، عنوان كرد: مواردى 
كه اقدام به ساخت و ســاز غير قانونى داشته و اصول سه 
گانه شهردارى شامل اصول فنى، بهداشتى و شهرسازى را 
رعايت نكرده باشــند پس از انجام مراحل قانونى تشكيل 
پرونده توســط واحد فنى و دبيرخانه كميسيون ماده صد 
ارجاع و پس از صدور اخطاريه و ابالغ به مالك ســاختمان 
جهت ارائه دفاعيات و مستندات الزم در كميسيون مذكور، 
مطرح و پس از بررســى توســط اعضاى كميسيون، راى 

بدوى صادر و به مالك ابالغ مى شود.
وى بــا بيان اينكه يك 
مهلت 10 روزه به مالكان 
بــراى اعتــراض داده 
مى شود، بيان كرد: پس 
از مهلت ده روزه اعتراض 
به مالك چنانچه مورد 
اعتراض قــرار گيرد در 
كميسيون تجديد نظر 
رســيدگى و پــس از 
صــدور راى قطعى و با 
در نظر گرفتن تمهيدات 
الزم جهت اجرا به واحد 
اجراى احــكام ارجاع و 
پس از هماهنگى با مقام 
قضايى و عوامل انتظامى 

اجرا خواهد شد.
به  اشــاره  با  مردانى 
خســارت هاى جبران ناپذيرى كه ســاخت و سازهاى غير 
قانونــى به بيت المــال و نيز خود مالــك وارد مى كند، از 
شــهروندان خواســت ضمن پايبندى به قوانين و مقررات 
شــهرى جهت هرگونه ساخت و ساز اعم از جزيى و كلى، 
به شهردارى منطقه مراجعه و نسبت به اخذ پروانه و مجوز 

الزم اقدام كنند.

 رضايتمندى 40 درصدى شهروندان 
از شكايات اعالم شده به سامانه 137

سرپرســت مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شــهرى 

شــهردارى درباره فعاليت سامانه مردمى 137 اعالم كرد:  
تاكنــون بيــش از 393 مورد گزارش تخلفات شــهرى از 
شــهروندان همدانى دريافت شده است كه حدود 40/94 
درصد از گزارشات يعنى 371 مورد بررسى و در كوتاه ترين 
زمــان ممكن به واحد مربوطه ارجاع و اقدامات الزم جهت 
رفع تخلف صورت گرفته است. مردانى به تشريح گزارشات 
مردمى پرتكرار اشــاره و توضيح داد: بيش از 93 درصد از 
پيام هاى دريافتى مربوط به ســاخت و سازهاى غيرمجاز 
مســكونى و تجارى شــامل طبقه فوقانى مازاد بر پروانه 

ساخت، نصب درب و پله و ديواركشى بوده است.
وى افزود: ايجاد مزاحمت و آلودگى صوتى ناشى از ساخت 
و ســاز مجاز در مواقع غير از ســاعت كارى 46/4 درصد، 
سد معبر اجناس مغازه داران 81/11 درصد و نيز سد معبر 
چرخى، دستفروشان و فروشــندگان دوره گرد 4/8 درصد 

پيام هاى واصله را شامل شده است.
وى در ادامــه به روند ارجاع گزارشــات ســامانه 137 به 
واحدهاى اجرايى مســتقر در مديريت پيشــگيرى و رفع 
تخلفات شــهرى شهردارى همدان اشــاره كرد و گفت: از 
393 پيام رسيده 297 پيام به واحد كنترل ساختمان، 84 
پيام به واحد رفع سدمعبر و 12 پيام به واحد گشت باغات 

ارجاع و رسيدگى شده است.

 افزايش بيش از 70 درصدى برخورد 
با تخلفات نسبت به سال 97

سرپرســت مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شــهرى 
شــهردارى همدان با اعالم اين خبر كــه طى چهار ماهه 
نخست سال 97 ضبط لوازم غيربرقى 1719 گزارش شده 
بود، گفت: اين آمار در چهار ماهه نخست سال 98 با رشد 

51 درصدى به بيش از 2582 مورد رسيده است.
 وى همچنين با اشاره به اينكه 269 مورد ضبط لوازم برقى 
در چهارماهه نخســت سال 97 انجام گرفته بود، افزود: در 
اين بخش نيز با رشــد 117 درصدى همراه شديم كه به 

تعداد 584 رسيده است. 
مردانــى در ادامه به ضبط 201 مــورد جمع آورى مصالح 
غيرمجاز ســاختمانى در چهار ماهه آغاز ســال 97 اشاره 
و گفت: اين تعداد با رشــد 451 درصدى به 1109 مورد 
افزايش و نيز 1429 مورد صدور اخطاريه ســاخت و ساز 
غيرقانونى در چهارماهه نخســت ســال 97 با افزايش 8 
درصدى به 1544 مورد در مدت مشابه سال گذشته رسيد.

وى بــا تاكيد بــر ادامه تشــديد برخوردها با ســاخت و 
ســازهاى غير قانونى، گفت: با توجه به حساسيت كنترل 
ســاخت و ســازها در باغات و جلوگيرى از تغيير كاربرى 
اراضى كشــاورزى، گشت هاى خودرويى افزايش داشته به 
طوريكه كنترل ســاختمان در ســال 98 با تحت پوشش 
قراردادن مناطق مستعد تخلف ساختمانى اقدام به تفكيك 
گشــت هاى "كنترل باغات" واقع در اراضى كشــاورزى و 
حريم از گشت هاى "داخل شــهر" به صورت شبانه روزى 
و بدون تعطيلى در مناطق چهارگانه و حريم قانونى شــهر 

شده است.
سرپرســت مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى 
شــهردارى همدان در پايان با دعوت از شــهروندان بر 
رعايــت نظم و انضباط شــهرى و پايبنــدى به قوانين 
شــهردارى، خواســتار آن شــد هرگونــه عمليــات و 
مزاحمت هــاى ســاختمانى را از طريق ســامانه ارتباط 
مردمى شــهردارى و با شــماره گيرى تلفن 137 به اين 

مركز گزارش كنند.

افزايش 70 درصدى آراى تخريب كميسيون ماده صد 
 سرپرست مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات شهردارى همدان اعالم كرد

 ضبط
 201 مورد 

مصالح 
غيرمجاز 
ساختمانى
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مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان با 
تبريك هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايى 
و باهنر گفت: هفته دولت يادآور فداكارى هاى فرزندان غيور و 
گرانقــدر انقالب و گراميداشــت ياد و خاطــره خدمتگزارى 
شهيدان واالمقام رجايى و باهنر است. اين دولتمردان توانستند 
با عشق و ايمان خدمات شايانى به مردم به ويژه محرومان ارائه 
دهند. درس بزرگى كه اين شــهيدان بزرگوار به تاريخ و ملت 
دادند اين بود كه دولتمردان ايران اســالمى هيچ  گاه از ملت 
فاصله نداشته و همواره در كنار مردم هستند و بى شك وحدت 
مردم و دولت اســالمى، پيشرفت و اقتدار ايران اسالمى را به 

دنبال خواهد داشت.
اســفنديار خزايى در ادامه به تشريح برنامه هاى هفته دولت 
پرداخت و بيان كرد: 17پروژه در هفته دولت افتتاح شــد كه 

12طرح مربوط به آبخيزدارى مى باشد.
مديركل منابــع طبيعى وآبخيزدارى اســتان همدان گفت: 
مجموعا 17 پروژه منابع طبيعى وآبخيزدارى در هفته دولت 
امسال افتتاح شــد كه 12 مورد آن از طرح هاى آبخيزدارى، 
2 مورد جنــگل كارى و 1 مورد اجراى كمر بند حفاظتى و 2 
طرح پروژه هاى مرتع و بيابان است كه اين طرح ها مجموعا 74 

ميليارد و 276 ميليون ريال اعتبار به خود اختصاص داده اند.
خزائى با بيان اين كه 12طرح آبخيزدارى در شهرســتان هاى 
همدان، كبودراهنگ، نهاوند، رزن، فامنين، مالير و تويسركان 
با اعتبار70 ميليارد و400 ميليون ريال افتتاح مى شود، تاكيد 
كرد: اجراى 23589 مترمكعب عمليات آبخيزدارى شــامل 
عمليات ســنگ و مالت، گابيونى و بند خاكى در اين پروژه ها 
صــورت گرفته و نزديك به 2000 خانــوار نيز از اين طرح ها 

بهره مند مى شوند.
وى با اشــاره به اهميت طرح هاى منابع طبيعى كه در هفته 
دولت افتتاح مى شــود، گفت: 3 طــرح كمربند حفاظتى در 
شهرستان هاى رزن، مالير و اسدآباد در سطح 25 كيلومتر و 
طرح عمليات كپه كارى در سطح 142هكتاردر نهاوند، عمليات 
جنگل كارى در نهاوند و تويســركان مجموعا در ســطح 60 
هكتار و اجراى طرح ذخيره نزولت جوى در سطح 50 هكتار 
از پروژه هــاى تاثير گذار و مهم در حفظ منابع پايه آب وخاك 

هستند كه در هفته دولت به بهره بردارى رسيدند.
مديركل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان همدان تاكيد كرد: 
عمليات آبخيزدارى با هدف تغذيه منابع آبى، تقويت پوشش 
گياهــى، حفظ آب و خاك، جلوگيــرى از بيابان زايى، تعادل 
بخشى و بهبود وضع معيشــت مردم حوزه آبخيز نشين اجرا 

شده است.
خزائى افزود: با اجراى طرح هاى فوق زمينه اشــتغال بيش از 

7450 (نفر روز) فراهم شده است. 
مديركل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان همدان تاكيد كرد: 
بــا اجراى اين طرح ها هم زمينه بهره مندى از توان و ظرفيت 
بخش آب و خاك استان بيشتر مى شود و هم اقتصاد و توليد 

رونق خوبى خواهد داشت.
وى ابــراز اميدوارى كرد: با گســترش و اجــراى طرح هاى 

آبخيزدارى، ذخيره نزوالت جــوى، طرح هاى جنگل كارى و 
ايجاد كمربند حفاظتى شــاهد پايدارى و شكوفايى بيش از 

پيش عرصه هاى منابع طبيعى استان باشيم.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان از كاشت 
نهال در 200 هكتار از مراتع شهرســتان اسدآباد طى امسال 
خبر داد و گفت: 20 هكتار درختكارى در شهر آجين اسدآباد با 
100 ميليون تومان هزينه از محل منابع استانى و ملى همزمان 

با هفته دولت به بهره بردارى رسيد.
وى با بيان اين كه امســال از محل اعتبارات استانى قرار است 
هزار هكتار درختكارى در استان همدان انجام شود، افزود: نهال 
درختان سرو نقره اى، كاج سياه و سنجد بيشتر كاشته شد تا 
عالوه بر كم آب بر بودن، بر افزايش نفوذ آب در منطقه كمك 
مى كند و باعث مى شود تا منابع آب زيرزمينى براى كشاورزان 

پايين دست روستاها هم بيشتر شود.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان اثرات كاشت 
نهال را جلوگيرى از فرسايش خاك، حفاظت از مراتع، باالبردن 

ميزان نفوذ آب در خاك، تصفيه و پاكسازى هوا عنوان كرد.
خزائى گفت: تا پايان امسال در 200 هكتار از مراتع شهرستان 

اسدآباد نهال كاشته مى شود.

 اختصاص 700 ميليون تومان براى
 طرح هاى آبخيزدارى اسدآباد

خزائــى از اختصاص 3 ميليارد تومــان اعتبار براى طرح هاى 
آبخيزدارى شهرستان اسدآباد از محل اعتبارات ملى خبر داد 
و گفت: 700 ميليون تومــان از اين اعتبارات براى طرح هاى 

آبخيزدارى منطقه آجين اسد آباد هزينه مى شود.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان گفت: از آغاز 
ســال جارى طرح كاداستر در سطح 68 هزار و 705 هكتار از 
اراضى ملى استان همدان و در 9 حوزه آبخيز اجرا شده است.

خزائى در ادامه گفت: تا پايان سال گذشته طرح كاداستر اراضى 
ملى استان همدان 100 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.

وى با بيان اين كه طرح كاداستر با انعقاد قرارداد با مشاوران 
و پيمانكاران داراى صالحيت صورت گرفته است، افزود: 2 
هزار و 810 ميليون ريال براى اجراى طرح كاداستر از محل 
اعتبارات صندوق توســعه ملى در استان همدان اختصاص 

يافت.
خزائى اظهار كرد: امسال 
به واســطه بارش هــاى 
فروردين ماه و همچنين 
بارش ها،  نداشتن  تداوم 
زود  خشــكى  شــاهد 
هنــگام گياهان مرتعى 
و ورود دام هــا به مراتع 
بوديم كه عرصه را براى 

آتش سوزى مهيا كرد.
ميــزان  افــزود:  وى 
در  مراتع  آتش ســوزى 
ســال جــارى دو برابر 
سال گذشــته بوده اما 
اين ميزان در مقايســه 
با متوســط 10 ســال 
داشته  كاهش  گذشته 

است.
مديركل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان همدان از وقوع 52 
فقره آتش ســوزى تا كنون در مراتع استان همدان خبر داد و 
گفت: در استان به صورت پراكنده شاهد آتش سوزى جنگل ها 
و مراتع بوده ايم كه تا امروز حدود 139 هكتار از مراتع استان 

دچار آتش سوزى شده  است.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان: 

17 پروژه منابع طبيعى با اعتبار 74 ميلياردى افتتاح شد

 اجراى عمليات 
آبخيزدارى

 با هدف تغذيه 
منابع طبيعى 
و  بهبود وضع 
معيشت مردم 
است
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 مديركل بنياد مسكن استان همدان در راستاى تشريح 
عملكردهاى اين ســازمان در بازســازى مناطق ســيل زده 
همــدان مطرح كرد: بالغ بر 355 ميليارد تومان اعتبار اعم از 
تســهيالت و كمك بالعوض در قالب 5 هزار و 100 فقره در 
وهله اول براى اســتان در نظر گرفته شــد كه در اين زمينه 
بيــش از 9 هزار و 303 متقاضــى يعنى 182 درصد معرفى 
كرده ايم كه از اين تعداد نيز 4 هزار و 998 متقاضى يعنى 98

درصد افراد موفق به ورود به مرحله اخذ قرارداد شدند.
حسن ظفرى ادامه داد: بر اين اساس كار بازسازى در مرحله 
اول آغاز شــد و تا به امروز بالغ بر 2 هزار و 904 واحد يعنى 
94 درصــد موفق به پى كنى، دو هزار و 536 واحد يعنى 79
درصد در مرحله اجراى فوندانســيون و زمينه هاى مربوط به 
آن، حــدود دو هزار و 271 واحــد يعنى 73 درصد موفق به 
عمليات پى ســازى و يك هزار و 424 واحد يعنى 46 درصد 
در مراحل ديگر اعم از اسكلت بتنى و... قرار دارند كه در اين 
مرحله تعداد 605 واحد موفق به اجراى سقف شده و متوسط 

پيشرفت فيزيكى و وزنى در حدود 45 درصد است.
وى بــا تاكيد بــر اينكه تاكنــون بيــش از 40 واحد آماده 
بهره بردارى اســت، خاطر نشــان كرد: هر روز بر تعداد اين 
واحدها افزوده مى شــود. ظفــرى با بيان اينكــه در زمينه 
تســهيالت بالعوض عمرانى و معيشتى بيش از 93 ميليارد 
تومان طى سه فقره به حساب استان واريز شده است، تصريح 
كــرد: تعداد يك هــزار و 939 متقاضى (يعنــى 63 درصد 
متقاضيان) به ذى حسابى معرفى شده اند كه از اين تعداد نيز، 
تعداد يك هزار و 258 نفر (يعنى 41 درصد متقاضيان) موفق 

به دريافت كمك هاى بالعوض شده اند و تاكنون بيش از 23 
ميليارد تومان به حساب افراد واريز شده است.

مديركل بنياد مســكن استان همدان با اشــاره به اينكه در 
حدود 11 هزار و 530 تُن ســيمان رايگان بنياد مستضعفان 
در قالب 230 هزار كيســه توزيع شده است، تشريح كرد: در 
مرحله اول به هر متقاضى تعداد 80 كيســه و در مرحله دوم 
به ازاى هر واحد مسكونى تعداد 80 كيسه تحويل داده شد.
ظفرى تســهيالت مرحله دوم در ايــن زمينه را بالغ بر 360
ميليارد تومان دانســت و گفت: در مرحله دوم بهسازى 360
ميليارد تومان تسهيالت به اســتان ابالغ شده و در مجموع 
715 ميليارد تومان تسهيالت و كمك بالعوض براى بازسازى 

در دو مرحله به استان تزريق شده است.
وى با اشــاره به اينكه بانك هاى عامل مســكن و رفاه توزيع 
شهرستانى و به تعداد قابل مالحظه اى عقد قرارداد داشته اند، 
مطرح كرد: اميدوارم مشــكالت حل شــود تــا بتوانيم روند 

بازسازى را تسريع كنيم.
مديركل بنياد مسكن استان همدان در اين زمينه به مشكالت 
پيش  ِرو اشاره كرد و افزود: در شهرستان نهاوند به ملك هاى 
قولنامه اى پروانه ســاخت نمى دهند، از سويى تغيير كاربرى 
در برخى از روســتاها زمان بر و پروســه اى عريض و طويل 
است از ديگر مشكالت پيش ِرو در زمينه بازسازى واحدهاى 
خسارت ديده بر اثر سيل نيز مى توان به واحدهاى مسكونى 
دو طبقه اى اشاره كرد كه داراى يك سند هستند و تنها يك 
تسهيالت مى توانند دريافت كنند در حالى كه به واحد آسيب 

ديده بايد تسهيالت داد نه به سند مالكيت.

ظفرى در ادامه صحبت هاى خود خواستار تشكيل كميته اى 
4 نفره درباره تفاهم نامه هزينه نظام مهندســى شد و افزود: 
خواهش مى كنم هر چه ســريع تر دربــاره تعرفه هاى نظام 

مهندسى تصميمات الزم اتخاذ شود.
وى درباره بهســازى مسكن روستايى در مرحله اول نيز بيان 
كــرد: تعداد 12 هزار فقره بالغ بر 480 ميليارد تومان در اين 
زمينه براى اســتان در نظر گرفته شده است كه در سهميه 
اوليه تعداد دو هزار و 448 متقاضى واجد شرايط به سيستم 
بانكى معرفى شده اند و تعداد 843 واحد عقد قراردادشان در 

اختيار بنياد مسكن همدان قرار گرفته است.
مديــركل بنياد مســكن اســتان همدان در بخــش پايانى 
صحبت هاى خود از نبود اكيپ هاى اجرايى در ســطح استان 
همــدان گاليه كرد و گفت: در اين حوزه نياز اســت تا فنى 
و حرفه اى وارد ميدان شــده و به بحــث آموزش اكيپ هاى 
اجرايــى بپردازد تا بتوانيم از جوان هــاى جوياى كار هم در 

فرايند بازسازى استفاده كنيم.

اختصاص بيش از اختصاص بيش از 30003000 ميليارد تومان  ميليارد تومان 
اعتبار به مناطق سيل زده همداناعتبار به مناطق سيل زده همدان
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 هر ساله با آغاز هفته اى كه به نام و ياد 
شــهداى دولت نامگذارى شده است، شور و 
هيجان خاصى در بين اهالى رســانه استان 
ديده مى شود. به ويژه آن دسته از رسانه هايى 
كه پــاى كار انعــكاس و تحليل عملكردى 
دســتگاه هاى اجرايى مختلــف در همدان 

هستند.
در اين ميان اغراق نيســت اگر ادعا كنيم در 
بين اســتان هاى صاحب نام در نشر و توزيع 
نشــريات چاپى، همدان همواره حرف هاى 
زيادى براى گفتن داشــته و دارد. به عبارتى 
استان همه دانان امروزه با بيش از 70 مجوز 
نشــريه فعال توانســته گوى ســبقت را از 
هم طرازان خود بربايد. در اين بين روزنامه هاى 
رســمى اين اســتان كه به صورت روزانه با 
ميدانى از اخبار و گزارشات، روى گيشه هاى 
روزنامه فروشــى جا خوش كرده اند همواره 
از برگ هاى برنده همــدان در ميدان رقابت 
رسانه اى با ديگر استان ها، به ويژه استان هاى 
غرب كشــور به شــمار مى رود، تا جايى كه 
انتشــار ويژه نامه اى در ساعات پايانى روز در 
مراسم گردهمايى اســتان هاى منطقه سه 
كشــور در روزنامه  همدان پيام خود گواه اين 

ادعاست.
در ســالى كه گذشت؛ روزنامه همدان پيام با 
همكارى ادارات و سازمان هاى دولتى در كنار 
فعاالن بخش خصوصى توانسته با هنرمندى 
خبرنگاران زبده خود، ارتقاى جايگاه رسانه اى 
داشته باشد و در رتبه بندى كشورى در سكوى 
سوم ملى قرار گيرد تا با كسب اين موفقيت، 
حالوت شيرينى آن را در تمامى رسانه هاى 
استان به اشتراك گذارد و با مرور فعاليت هاى 
خود در قالب خبر، گزارش و مصاحبه به دنبال 

رضايت مخاطبان خود باشد.
بر اساس آخرين اطالعات جمع آورى شده در 
واحد پژوهشى اين رسانه، همدان پيام از سال 

گذشته تا به امروز بيش از 1000 خبر توليد 
و 800 گزارش در حوزهاى مختلف منتشــر 
كرده است. نزديك به 500 يادداشت و ده ها 
تحليل و تفسير از جمله مطالب توليدى است 
كه در تحريريه پرتوان اين روزنامه ثبت شده 

است.
امــا آنچــه همدان پيــام را فراتــر از يــك 
رســانه  محلى برده، حضور مســتمر آن در 
نمايشگاه هاى مختلف بوده است. بيش از 26 
بار مشاركت فعال در نمايشگاه هاى مختلف، 
نام همدان و پيام مردمانش را در معرض ديد 
و داورى هموطنان قرار داده تا بدانند كه اين 
استان از ديرباز مهد فرهنگ و هنر بوده و با 
انتشار نشــرياتى وزين از نيم قرن گذشته تا 

كنون بر خود مى بالد.
شــايد به جرات بتوان گفت كه هيچ خبر يا 
سوژه اى نبوده كه از چشمان تيزبين خانواده 
همدان پيام پنهان مانده باشــد تا جايى كه 
بســيارى از تغيير و تحوالت، نخست در اين 
روزنامه رسانه اى شده و سپس از كانال ادارات 
دولتى اعالم شده است. شبكه هاى اجتماعى 
به عنوان پيوست ديجيتال همدان پيام عالوه 
بر افزايش سرعت انتقال اخبار، باعث تغيير و 
تحول در سبك نگارش خبر و تحليل هاى اين 

جريده شده است.
همچنين پشــتوانه فنى، غنــى و بى بديل 
چاپخانه پيام رسانه، سبب شده است كه حتى 

يك  روز تاخير در انتشار آن ديده نشود.
حال كه بــه مدد پروردگار توانســته ايم در 
حمايت از توسعه استان در كنار مردم شريف 
همدان در عرصه رسانه نقش آفرينى كنيم؛ 
در كنار مســئوالن، ديگر همكاران رسانه اى 
و مخاطبــان روزنامه خود، اين موفقيت را به 
شادمانى نشســته و آرزومنديم در سال هاى 
آتى همچنان خدمتگــزار عرصه فرهنگ و 

پيشگام حوزه اطالع رسانى باشيم.
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همراه: 09188111736  بهزاد اطهرى تلفن: 081-32523959 

نمايندگى فروش: همدان- بلوار شهيد آيت اهللا مدنى- جنب بانك مسكن- فروشگاه پارس متال
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