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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57 - بهمن ماه 1399

 آيا انقالب ما انفجار نور بود؟
 همدان و انقالبى در آستانه قرن جديد

 بهره بردارى و كلنگ زنى 651 پروژه در استان
 سياسيون استان و انتظار نقش آفرينى در سطح ملى

 گزارش دستاوردهاى بخش دولتى و خصوصى استان در سال كرونا
موفقيت در سايه هيوالموفقيت در سايه هيوال
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آدرس:آدرس:
ايران،ايران،  نهاوند،كيلومتر نهاوند،كيلومتر 55  

جاده كرمانشاه، شركت نيكونام نهاوندجاده كرمانشاه، شركت نيكونام نهاوند 

صددر صد طبيعى صددر صد طبيعى 

تلفن: تلفن: 99--4321270143212701--081081
فكس : فكس : 4321271043212710--081081

صداى مشترى : صداى مشترى : 0918150701009181507010  
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 info@hamedanpayam.com :ايميل     www.hamedanpayam.com :پايگاه اينترنتى
@hamedanpayam :تلگرام و اينستاگرام

 ويژه 42 مين سالگشت پيروزى انقالب اسالمى(بهمن 1399)
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتى احسن

سردبير: يدا... طاقتى احسن
مدير تحريريه: اكرم چهاردولى               دبير ويژه نامه: غزل اسالمى
مدير اجرائى: سيده ثريا جاللى               معاون فنى: نصراهللا طاقتى احسن

صفحه آرايى: سيد صالح الدين حسينى     عكس: مهدى كلوندى
ويراستار: طيبه ناصرى                         امور مالى : مصطفى طاقتى احسن

 با سپاس از واحدهاى نيازمندى ها، شهرستان، بازرگانى، توزيع و اشتراك، تحريريه،نويسندگان وكارشناسان، رسانه ديجيتال
مركزچاپ و بسته بندى همدان و روابط عمومى ادارات بخش هاى دولتى وخصوصى

ليتوگرافى و چاپ: مركز چاپ و بسته بندى همدان (پيام رسانه)
دفتر روزنامه: همدان - خيابان مهديه - ساختمان پيام         تلفن: 081-38264433
چاپخانه: همدان - شهرك صنعتى بهاران - بلوار صنعت - خيابان دوازدهم - خيابان نهم

تلفن: 081-34586731-3

info@hamedanpayam.com :ايميلm ا     www.hamedanpayam.com :پايگاه اينترنتىm

@hamedanpayam :تلگرام و اينستاگرامm

 ويژه 42 مين سالگشت پيروزى انقالب اسالمى(بهمن 1399)
نصاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتى احسن

يدا... طاقتى احسن يسردبير:
غدبير ويژه نامه: غزل اسالمى داكرم چهاردولى                امدير تحريريه:
فنى: نصراهللا طاقتى احسن مسيده ثريا جاللى               معاون سمدير اجرائى: 

معكس: مهدى كلوندى عسيد صالح الدين حسينى      سصفحه آرايى: 
مامور مالى : مصطفى طاقتى احسن اطيبه ناصرى                         طويراستار: 

 با سپاس از واحدهاى نيازمندى ها، شهرستان، بازرگانى، توزيع و اشتراك، تحريريه،نويسندگان وكارشناسان، رسانه ديجيتال
مركزچاپ و بسته بندى همدان و روابط عمومى ادارات بخش هاى دولتى وخصوصى

مليتوگرافى و چاپ: مركز چاپ و بسته بندى همدان (پيام رسانه)
تهمدان - خيابان مهديه - ساختمان پيام         تلفن: 081-38264433 هدفتر روزنامه: 
- شهرك صنعتى بهاران - بلوار صنعت - خيابان دوازدهم - خيابان نهم -همدان هچاپخانه: 

3تلفن: 081-34586731-3

امام خمينى(ره)

  الزم است مسئوالن مملكتى 
با مردم و مسائل آنان شناخت و آشنايى كامل داشته باشند 

تا بهتر بتوانند به خدمتگزارى ملت اهتمام نمايند 
از سوى ديگر ملت بايستى با پشتيبانى همه جانبه از دولت انقالبى

قدر نعمت عظيم انقالب اسالمى را بداند.
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بهمن 21399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

دهه فجر ميعاد همبستگى ملى
براى تداوم انقالب است

   با فرا رســيدن چهل و دومين سالگرد 
انقالب اســالمى و آغاز جشن هاى دهه فجر 
يك بار ديگر خاطــرات روزهاى غرور ملى 
و شــكوه پيروزى مردم رنج كشيده ايران بر 
نظام ستمشــاهى در يادها زنده شــد. بدون 
شك در چنين روزهايى كه در سرتاسر ايران 
اســالمى جنب و جوش برگزارى جشن هاى 
دهــه فجــر برپاســت، تمــام هموطنانى كه 
خود  تاريخى  انقــالب  پيــروزى  نقش آفرين 
هستند و در اين جنبش ملى هم پا و همسوى 
هموطنــان خود بوده اند، نمــى توانند آرام و 
قرار داشــته باشــند و در دلهاى شان طوفانى 
از خاطره هاى مبارزه و فداكارى و شــجاعت 
و شــكل دهى راهپيمايى هــاى هيجان انگيــز 
برپاســت. هيچ نقطه از ميهن اسالمى و هيچ 
ايرانى ســربلندى نيســت كه اين روزهارا با 
خاطرات تلخ و شــيرين خــود از صحنه هاى 
درگيرى و مبارزه و خون و آتش و شعارهاى 
ملــى دل مشــغول نباشــد. در تمــام 4 دهه 
گذشــته برگزارى جشن هاى ملى و سراسريبه 
مناسبت ســالگرد پيروزى غرورانگيز انقالب 
صرفا براى يادآورى همدلى و يك صدايى ها 
و پايدارى و اتحاد ملى و همبســتگى عمومى 
مردم كشــورمان براى خلق حماسه اى بزرگ 
و تاريخى است. دهه با شــكوه فجر انقالب 
اسالمى ميعادى جهت پيوند دوباره قلب ها و 
ارادهملت بزرگ ايران براى يك صدايى برابر 
سختى ها و خطرهاى بالقوه عليه اين سرزمين 

است.  دشمن ستيزان  مسلمين  و 
دهه فجر منشــورى براى بيعت هميشــگى 
با آرمان هــاى مقدس انقالب و ايســتادگى و 
همبســتگى ملى براى تحقق اســتقالل راستين 
و ســربلندى ملتى بزرگمقابل زياده خواهى ها 
و طمع شــوم دشــمنان به تماميــت و ذخاير 
ملى كشــورمان مى باشد. موقعيت جغرافيايى و 
نقش كليدى خاك مقدس ايران براى دســتيابى 
جهانخواران و ابرقدرت هاى ضد بشر به اهداف 
جهانگشــايى خود در هميشــه تاريخ موجب 
تحريك و طمع آنان نسبت به اين قطعه طالخيز 
از كره خاكى بوده و هســت و بر پيشــانى هر 
ايرانــى غيرتمند و حق طلب و خدا بين و وطن 
پرست نوشته شده كه هيچگاه نبايد از دشمنان 
خود غافــل بمانــد و مجذوب ســناريوهاى 

انحرافى آنان شود. 
دهــه فجــر انقــالب اســالمى و تحريك 

خاطرات و آموزه هاى نســل انقالب از حوادث 
پر خطر روزهــاى مبارزه و مقاومــت بيادمان 
مى آورد كــه چگونه در پناه اتحــاد و همدلى 
و تبعيــت از رهبريت انقــالب، هيچگاه در راه 
انحراف و تفرقه براى جداسازى صفوف متحد 
قشــرهاى مختلف مردم كشــورمان از هر قوم 
و زبــان و مذهب نيفتاديم و با شــعار واحد و 
كوبنده(ا... اكبر، خمينى رهبر) تا آخرين خشت 
پيروزى در اوج انقالب را پيموديم و ســربلند 
بيرون آمديم. دهه فجــر پيروزى انقالب براى 

سپردن كليد واژه رمز پيروزى يك ملت هوشيار 
و حق طلب بر رژيمى خوش ظاهر اما ســفاك 
و دژخيم به نســل هاى امــروز و آينده اين مرز 
و بــوم اســت و مى آموزد كه فقط بــا اتحاد و 
يكدلــى و يــك صدايــى و واليت پذيرى در 
قاموس دين مدارى و تكيــه بر منش هاى الهى 
در مردم دارى و برقرارى قسط و عدالت قرآنى 
مى توان راه عزت و استقالل و بالندگى در تمام 
عرصه هــاى حيات اجتماعى و كشــوردارى را 

پيمود.

موقعيت 
جغرافيايى و 
نقش كليدى

 خاك مقدس 
ايران

 براى دستيابى 
ابرقدرت ها
به اهداف 

جهانگشايى خود 
موجب

 طمع آنان 
به اين قطعه 

طالخيز از كره 
خاكى بوده و 

هست

مهدى ناصرنژاد
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3 بهمن 1399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

 نماينــده ولى فقيه در اســتان 
انقالب،  هــدف  گفت:  همدان 

مطرح كردن مديريت مردمى 
بود، البتــه مديريت مردم 
كوخ نشين، نه كاخ نشين 
و كســانى كــه كارى 
نكرده اند  انقالب  براى 
و در كنار مردم حضور 

نداشته اند.
م  ســال ال حجت ا

حبيــب ا...  والمســلمين 
مــورد  در  شــعبانى موثقى  

به  امام خمينى(ره)  ورود  ســالروز 
كشــور گفت: با پيروزى انقالب اسالمى، 

يك تحول بنيادى در كشور رخ داد به طورى كه 
جان مايه پيروزى انقالب اســالمى آن بود كه بايد 
به مديريت عدالت محــور در جامعه فكر كنيم و 
تغيير در مديريت كالن كشــور، مبتنى بر طراحى 

مديريت هاى عدالت محور و حق محورانه است.
وى با اشــاره به اينكه اگــر بيانات حضرت 
امام(ره) را از قبل از انقالب بررســى كنيم، ايشان 
توجه بااليى به مسائل انقالبى و تفكر انقالبى گرى 
داشــته اند، افزود: نــه تنها امــام(ره)، كه از زمان 
شــيخ مفيد در اوايل آغاز غيبت كبرى كه مسأله 
واليت فقيه و حكومت اسالمى و واليت عامه بيان 
شــده و در اذهان فقهاى ما بوده اما در شــرايطى 

طرح و اجراى آن در جامعه ممكن نبوده است.
امام جمعه همدان امام خمينى(ره) را ادامه دهنده 
تفكرى برشمرد كه بر عدالت محور بودن مديريت 
جامعه تأكيد دارد و يادآور شــد: زمانى كه انسان 
كامل همچون معصوميــن(ع) در جامعه حضور 
نداشته باشند اين علما هستند كه بايد بنابر عهدى 
كه با خداوند بسته اند، پايبند باشند و در مديريت 

اجتماعى ظهور و بروز داشته باشند.
وى با تأكيد بر اينكــه مواضع امامين انقالب 
مبتنى بر قرآن و نهج البالغه اســت، بيان كرد: در 
آغاز انقالب بسيارى با روحيه باالى انقالبى وارد 
شدند اما پس از مدتى دچار آسيب هايى شدند و 
امروز در آســتانه صدور بيانيه گام دوم الزم است 

كه اين موارد آسيب زا را بازخوانى كنيم.

شــعبانى موثقى با بيان 
از  هرجــا  اينكــه 
كوتاه  انقالبى گرى 
كارها  آمديــم، 
پيــش نرفت، 
مطرح كرد: به 
مانايى  جهت 
بايد  انقالب 
آرمان ها،  بــه 
و  تفكــرات 
انقالب  مبانــى 
و  برگرديم  اسالمى 
ضمن بيان كردن، بايد به 
آن عمل كنيم. انقالب اسالمى 
در شــرايطى به پيروزى رسيد كه هيچ كس فكر 
نمى كرد رژيمى كه شــرق و غرب از آن حمايت 

مى كنند سرنگون شود.
وى در ادامه به برخى از آســيب هاى موجود 
در ســال هاى پس از انقــالب پرداخت و گفت: 
گرفتارى در تجددطلبى هاى افراطى، نفوذ انديشه 
بيگانه و غربى و ايجاد گرايش هاى مادى از جمله 

مهمترين اين موضوعات است.
شــعبانى موثقى با اشــاره به اينكــه برخى از 
انقالبيون بعد از دهــه 70 بر اين اعتقاد بودند كه 
با انقالبى گرى نمى توان جامعه را اداره كرد، بيان 
كرد: بناى اســالم بر سازش است اما سازش نه با 
كسى كه اهل تعامل نيست و منطق ندارد. برجام 
فقط نمونه كوچكى از ســازش با آمريكاســت، 
افزون بر 4 ســال اســت كه آمريــكا به كمترين 
تعهدى عمل نكــرده و ثابت كردند كه اين جهاد 

و دفاع است كه دين را پيش مى برد نه سازش.
امــام جمعه همــدان با بيــان اينكه حضرت 
امام(ره) بارها نسبت به ساده زيستى روحانيت و 
حوزه هاى علميه تأكيد داشته اند، گفت : اگر امروز 
دينى مانده اســت به خاطر همراهى روحانيت با 
مردم و ساده زيستى آنها بوده كه مردم روحانيت را 

از خودشان مى دانند.
وى با اشــاره به اينكه بعــد از دهه 70 تفكر 
اشــرافى گرى در كشور نفوذ پيدا كرد، افزود: ما 
در اين كشور انقالب كرديم تا افراد مرفه بى درد 

را كنار بزنيم و مديريت در دســتان مستضعفان 
باشــد. عده اى كه نه در دوران انقالب و نه در 
دوران جنگ حضورى نداشتند و زحمتى براى 
انقالب نكشيدند، بعد از جنگ فرصت را مغتنم 
دانســتند و به صحنه مديريت آمدند و بنابراين 
نتيجه مديريتى اين اشــراف زاده ها كه 42 سال 
اســت بر ســر انقالب نق زده انــد در حاليكه 
بسيارى از مشكالت نتيجه مديريت همين افراد 

است را امروز مشاهده مى كنيم.
نماينده ولى فقيه در استان همدان با بيان اينكه 
هدف انقالب، مطرح كردن مديريت مردمى بود، 
البته مديريت مردم كوخ نشــين، نه كاخ نشين و 
كســانى كه كارى براى انقــالب نكرده اند و در 
كنــار مردم حضــور نداشــته اند، بى توجهى به 
فرهنگ و شــبيه خون هاى فرهنگى را از ديگر 
آسيب هاى پس از انقالب برشمرد و گفت: اين 
بى توجهى مختص به يك دولت خاص نيســت 
و در دولت هاى مختلف پشتوانه فرهنگى دچار 

مشكل شده است.
وى با اشــاره به اينكه يكــى از مبانى اصلى 
انقالبى اســالمى مبارزه با فســاد است، گفت: 
مبارزه با فساد تنها در اختالس خالصه نمى شود، 
بلكه مديرى كه تنبل باشــد و دغدغه معنويت و 
اخالق در جامعه را نداشته و بى توجه به فضاى 
فرهنگ و معيشــت مردم فعاليت كند، هم فاسد 

محسوب مى شود.
شــعبانى موثقى با بيان اينكه در آســتانه گام 
دوم انقــالب بايد به شــعارهاى اصيل انقالب 
اسالمى برگرديم، افزود: البته الزم به ذكر است 
كه دستاوردها و موفقيت هاى خوبى نيز در اين 
42 ســال با وجود تمام مشكالت و تحريم ها به 
دست آورده ايم كه جوانان بايد با مطالعه تاريخ 

معاصر واقعيت ها را درك كنند.
وى با اشــاره به اينكه ثروت و درآمد باالى 
كشــور در دوره پهلوى قابل مقايســه با بعد از 
انقالب نيســت، گفت: با وجــود آنكه در دوره 
پهلــوى نه با تحريم مواجه بوديم و نه مشــكل 
فروش نفت داشــتيم اما ميزان رفــاه اجتماعى 
آن دوره با دوران پس از انقالب قابل مقايســه 

نيست.

مقام معظم رهبرى
راهپيمايى بيست ودوم بهمن مظهر اقتدار ملى است
نشان دهنده   عزم عمومى ملت ايران است
مظهر همان چيزى است 
كه هر دشمنى را در هر حد و اندازه ايى از
 اقتدار نظامى و توانايى هاى تبليغاتى و سياسى
مرعوب مى كند.

نماينده ولى فقيه در استان

هدف انقالب، طرح مديريت مردمى بود 

 بناى اسالم بر 
سازش است 
اما سازش نه 
با كسى كه اهل 
تعامل نيست و 
منطق ندارد

اگر امروز دينى 
مانده است به 
خاطر همراهى 
روحانيت 
با مردم و 
ساده زيستى 
آنها بوده است
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استاندار: 651 پروژه در استان بهره بردارى و كلنگ زنى شد

بلندنظرى در ترسيم افق توسعه همدان

به مناســبت دهه فجر 651 پــروژه عمرانى و 
طــرح اقتصادى با اعتبارى بالــغ بر هفت هزار و 
900 ميليارد تومان همزمان با ايام ا... دهه فجر در 
نقاط مختلف اين استان بهره بردارى و يا عمليات 

اجرايى آن آغاز شد.
اســتاندار همدان در گفت وگويى در اين باره 
توضيح داد: برهمين اســاس بهره بردارى از 583 
طرح بــا اعتبارى بالغ بر 2 هــزار و 234 ميليارد 
تومان همزمان با ايام ا... دهه فجر در اســتان آغاز 
و 68 طرح با پنج هزار و 668 ميليارد تومان اعتبار 

نيز كلنگ زنى شد.
سيد سعيد شاهرخى با بيان اينكه هدف ما به 
تأسى از سياست دولت توجه به معيشت و حمايت 
از توليد و اشتغالزايى است و اين شاخصه اصلى 
حركت ما بوده است بيان كرد: سند راهبردى استان 

در اين راستا تدوين شده است.
وى با اشــاره به اينكه طرح هــا و پروژه هاى 
بزرگ و كم نظيرى با همت دولت تدبير و اميد در 
استان همدان اجرايى شده، افزود: ساليانه بيش از 6 
هزار ميليارد تومان با مشاركت بخش خصوصى در 
حوزه هاى مختلف اين استان سرمايه گذارى شده 
كه اين مهم منجر به رشد و توسعه استان و تبديل 
همدان به يك كارگاه بزرگ عمرانى و سازندگى 

شده است.
اســتاندار همدان با اشاره به اينكه در سال هاى 
اخير پروژه هــاى مهمى در حــوزه راه، راه آهن، 
سدســازى و انرژى اســتان همدان اجــرا و به 
بهره بردارى رسيده اســت، گفت: افق ديد ما در 
حوزه عمران و آبادى اســتان ســرافراز همدان، 
بلندمدت، هدفمند و برنامه محور است و برهمين 
اســاس اقداماتى در اين اســتان انجام شده كه تا 

سال ها و قرن ها منشا خير و اثر براى مردم متعهد، 
واليى و شريف اين ديار خواهد بود.

شــاهرخى با اشــاره بــه اجــراى طرح هاى 
كشــاورزى ادامه داد: حمايت از شهرك خياطان 
مالير، طرح توسعه مبل ومنبت مالير و طرح فراز 

باغ هاى انگور نيز با جديت پيگيرى مى شود.
استاندار همدان با اشاره به وجود 107 هكتار 
گلخانه در اين استان گفت: بر اساس سند راهبردى 
طرح كشــت هاى گلخانه اى در استان با جديت 
دنبال شد و قرار است ساالنه 70 هكتار به سطح 

كشت گلخانه اضافه شود.
شــاهرخى افزود: در حال حاضر 500 هكتار 
زيرســاخت گلخانه اى در اين استان فراهم شده 
است و 180 هكتار گلخانه نيز در دست اجراست.

استاندار همدان گفت: با بهره بردارى از چهار 
گاودارى 6 هزار رأســى، اين استان قطب توليد 

گوشت و لبنيات در غرب كشور مى شود.
شاهرخى ادامه داد: چهار طرح گاودارى 6 هزار 
رأسى توسط سرمايه گذارى تأمين اجتماعى(شستا) 
در استان احداث مى شود كه با بهره بردارى از آنها 

توليد گوشت و شير افزايش خواهد يافت.
اســتاندار همدان گفت: يكى از سياست هاى 
جــدى ما براى حمايت از توليد، ايجاد اشــتغال 
و باالبردن معيشــت مردم عــالوه بر حمايت از 
واحدهاى توليدى و بازگرداندن واحدهاى راكد 
به چرخه توليد، حمايت و جذب ســرمايه گذار 

جديد است.

 معيشت، حمايت از توليد
و ايجاد شغل شاخصه اصلى ما

شاهرخى با بيان اينكه به منظور انسجام بخشى 

بين بخش هاى مختلــف تالش كرديم به صورت 
علمى، برنامه اى و حســاب  شده در قالب تدوين 
ســند راهبردى براى 3 سال پيش رو تكليف همه 
بخش ها و ســهم هر شهرستان را مشخص كنيم، 
مطرح كرد: توجه به معيشــت، حمايت از توليد 
و ايجاد شــغل، شــاخصه اصلى ما در اين سند 
راهبردى 3 ســاله بوده است كه همه ظرفيت هاى 

استان را شناسايى كرديم.
اســتاندار همدان گفــت: در كمتــر دوره اى 
ايــن اتفاق افتاده كه اعالم كنند چــه اقداماتى را 
مى خواهنــد انجام دهند، خيلى ها مى ترســند كه 
بدقول شوند اما ما در هر شهرستان پروژه ها را هم 
مشخص كرده ايم ، به طورى كه مشخص شده چه 
ميزان از باغات انگور در طرح فراز اصالح شوند.

وى با اشــاره به اينكه 20 هزار خياط در شهر 
ازندريان وجود دارد كه به دنبال ســاماندهى اين 
واحدها هستيم، بيان كرد: معضلى كه در شهرستان 
درگزين و بخش شاهنجرين شهرستان رزن وجود 
دارد، اين بود كه نيــروى بيكارى وجود ندارد تا 
در واحدهاى توليدى اين شهرســتان ها كار كنند، 
به طورى كه به گفته فرمانــدار و نماينده رزن اين 
شهرســتان نيروى بيــكار نــدارد. در ضمن 34 
روستاى اين شهرستان بازسازى و بهسازى شده 

است.

 برنامه ساخت 4 گاودارى 6000 
رأسى در استان

استاندار همدان با بيان اينكه 4 واحد گاودارى 
6 هزار رأسى در استان ساخته مى شود كه يكى از 
اين واحدها در شهرستان رزن ساخته خواهد شد، 
افزود: با شركت شستا قرارداد بسته ايم كه 4 واحد 

  به رسم همه ساله، فرارســيدن سالگرد انقالب پرشكوه مردم مسلمان ايران بهانه اى است تا 
مديران ارشد عالوه بر ارائه گزارش كار خود، تحليلى از رويدادها نيز بيان كنند.

سيد سعيد شاهرخى آخرين اســتاندار دولت اعتدال در همدان كه جوان ترين ايشان نيز هست، 
در گفت وگويى با نگاهى به انتخابات آتى، بر تشــويق مردم توسط رسانه ها تاكيد كرد و از رسانه ها 

خواست كه هدفمندى و برنامه دار بودن تيم استاندار را با محوريت افكار بلند به مردم ابالغ كنند.
استاندار همدان كه در سه سال گذشته با رسانه ها از در مودت درآمده، در اين نشست نيز بارها به 
وساطت مطبوعات در معرفى چهره پرتالش دولتمردان اميد بست و با عنايت به حمايت او از پيوست 

رسانه اى پروژه هاى ميلياردى سخن گفت و اطالع رسانى بدون  پشتوانه را بى مايه  فطير دانست.
شــاهرخى كه بارها محوريت اشتغال، توليد و گردشگرى را موتور محرك مديريت خود دانسته، 
اينك و در ماه هاى پايانى عمر دولت تدبيــر و اميد، موكدا از 651 پروژه آماده بهره بردارى به منزله 

تحقق سند اشتغال سخن مى گويد.
وى كه چون ســاير مديران دولت روحانى يك سال اخير را درگير كرونا بوده، آن را ترمزى براى 
توسعه تصور نكرده و به مديران خود تاكيد نموده كه با تمام توان پيگير اجراى طرح هاى بزرگ باشند.

حفاظت از بافت دامنه الوند، توســعه گردشگرى، بهره بردارى از صنايع معطلى چون پتروشيمى 
جملگى به اعتبارى 7900 ميلياردى مى بالند كه حاصل كار و تالش سه ساله تيم شاهرخى است.

مردم بدانند 
استان را با نگاه 

بلند مى بينيم

من در همدان 
مسئوليت 

دارم، در زمينه 
ايجاد اشتغال 

به هيچ كجا 
جز همدان فكر 

نمى كنم
 اين استان 
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گاودارى 6 هزار رأســى در نقاط مختلف استان 
ساخته شود.

وى با بيان اينكه 107 هكتار گلخانه در استان 
وجود داشت، يادآور شد: براساس سند راهبردى 
تصويب شد كه هر سال 70 هكتار در سطح استان 
به گلخانه ها اضافه شود كه 500 هكتار شهرك و 
زمين در حال آماده سازى بوده و در 180 هكتار در 

2 سال گذشته گلخانه ساخته شده است.

 يكى از زيباترين ايستگاه هاى قطار 
ايران درحال ساخت است

استاندار همدان با تأكيد بر اينكه استان همدان 
را به ويژه شهر همدان كه پايتخت تاريخ و تمدن 
است، با نگاه بلند نه رؤيايى بلكه واقعى مى بينيم، 
بيــان كرد: يكى از اقدامــات توجه به حمل ونقل 
ريلى در اســتان همدان بوده اســت، به طورى كه 
امسال رديف اتصال خط شمال به جنوب(همدان 
به مالير) را مســتقل كرده ايم و عمليات ساخت 
ايستگاه درون شهرى همدان درحال انجام است كه 
يكى از زيباترين ايســتگاه هاى قطار در مجاورت 

ترمينال اتوبوس هاى همدان خواهد بود.
وى با بيان اينكــه 300 كيلومتر در اين مدت 
ريل گذارى شده اســت و روزانه هزار تن گندم 
از ايســتگاه بارى قطار انتقال داده مى شود، اعالم 

كــرد: اگر قطار شــهرى را براى همــدان درنظر 
مى گيريم، نگاهمان به همدان 50 سال آينده است، 
به طورى كه بيش از 5 هــزار ميليارد تومان هزينه 
پروژه قطار شهرى است كه در سال هاى مختلف 

خطوط مختلف آن ايجاد مى شود.
شــاهرخى بيان كرد: نگاهمان به گردشگرى 
همدان بايد نگاه عميقى باشد، به دليل اينكه همدان 
هزار و 800 اثر شــناخته شده در حوزه تاريخى، 
طبيعى و گردشــگرى دارد كه هــزار و 60 اثر به 

ثبت ملى رسيده و پرونده ثبت جهانى تپه هگمتانه 
نهايى شده كه در توسعه و عمران همدان تأثيرگذار 

است.

 مردم همدان از دعوا و حاشيه
بدشان مى آيد

وى در بخش ديگرى با اشــاره بــه اينكه بنا 
نداريم وقتمان را صرف بگومگوهاى جارى كنيم، 
يادآور شد: نگاهمان اين است كه كارهاى بزرگ 
براى اســتان انجام دهيم. هيچگاه به دنبال دعواى 
سياسى نبوده ام، بلكه سياست بنده اين بوده است 
كه همه ظرفيت هاى استان را با وحدت و همدلى 
پاى كار بيــاورم. در ضمن از فرهنگى كه در اين 
استان نهادينه شده خوشــحالم به طورى كه مردم 

همدان از دعوا و حاشيه بدشان مى آيد.
شاهرخى با اشاره به سفر معاون رئيس جمهور 
و رئيــس ســازمان برنامه وبودجه به اســتان در 
شــهريورماه امســال، بيان كرد: در سفر نوبخت 
به همدان دستور ســاخت 2 هزار واحد مسكن 
محرومين به اســتان همدان داده شــد كه درحال 
اجراســت و تقاضاى ســاخت هزار واحد ديگر 
كرده ايــم ، در واقع كارى كه انجام مى شــود بايد 
كارهاى ماندگارى باشــد زيرا مردم انتظار دارند 

مديرانشان در تراز همدان بزرگ ظاهر شوند.

آرامگاه بوعلى به همين شكل بماند
اســتاندار همدان با بيان اينكه طرح تفريحى 
و زيارتى شــاهزاده حسين(ع) شهر همدان آماده 
شــده و درحال تملك و آماده سازى آن با حفظ 
و اصول بناهاى تاريخى هســتيم، گفت: آمادگى 
داريم ســاختمان فرماندارى و شهردارى همدان 
را به منظــور ايجاد يك مجتمــع فرهنگى براى 
بوعلى ســينا اختصاص دهيم؛ زيرا اگر اين مقبره 

به همين شــكل بماند تا 4 ســال ديگر نمى توان 
از كنارش رد شــد؛ بنابراين فكرهاى بلندى براى 
آرامگاه بوعلى داريم كه مشاور درحال تهيه طرح 

است.

 ايجاد سايت بين المللى
در نزديكى غار عليصدر

وى از ايجاد سايت بين المللى در نزديكى غار 
عليصدر خبر داد و گفت: ســال ها بود كه 2 هزار 
و 300 هكتار اراضى در كنار غارعليصدر داشتيم 
كه واقعاً ارزشمند بود كه سايت بين المللى در اين 
منطقه طراحى شده است، همچنين 240 هكتار در 
حوالى سد اكباتان به شــهردارى داده شده كه از 
شهردارى انتظار داريم زودتر يك مجتمع تفريحى 

براى مردم آماده كند.

 به هيچ جا جز همدان فكر نمى كنم
وى دربــاره به كارگيرى نيروهاى غيربومى در 
استان گفت: به هيچ جا جز همدان فكر نمى كنم، 
كار بنده توليد شغل است و تأكيد دارم همدانى ها 
مشغول شوند، شايد صد نفر غيربومى در همدان 
باشد اما اينها مالك نيست . كار استاندار اين نيست 
كه كســى را بياورد يا ببــرد، بنابراين به كارگيرى 

نيروى غيربومى در همدان را تأييد نمى كنم.

 منتقدان طرح جامع شهر همدان
حتى آن را نديده اند

استاندار همدان با بيان اينكه كسانى كه درباره 
طرح جامع شــهر همدان اظهارنظر مى كنند اين 
طرح را نديده اند، بيان كرد: از بين كسانى كه درباره 
طرح جامع شهر همدان اظهارنظر كرده اند حتى 3 

نفر هم اين طرح را نديده و نخوانده اند.
وى با تأكيد بر اينكه شهر همدان براى ما مهم 
است، افزود: بگذاريد با طرح و برنامه شهر را اداره 
كنيم. حفظ باغات و جلوگيرى از ورود بى حساب 
و كتاب به دامنه هاى الوند و باغات از برنامه هاى 

جدى ما در شهر همدان است.

 انتخاباتى بى طرفانه برگزار مى كنيم
شاهرخى با بيان اينكه 2 انتخابات در پيش رو 
داريم، يادآور شد: اگر دغدغه سعادت و پيشرفت 
جامعه را داريم و اگر مى خواهيم مشــكالت حل 
شود، بايد پاى صندوق هاى رأى برويم. مشاركت 
مردم به لحاظ سياسى، اجتماعى و دقت در انتخاب 
نخبگان مهم است و انتخاباتى بى طرف برگزار و 
فارغ از نگاه سياسى از آراى مردم صيانت مى كنيم.
اســتاندار همدان با اشــاره به انتخابات سال 
1400، گفت: مسئوالن اين استان همانند دوره هاى 

گذشته، انتخاباتى بى طرفانه را برگزار مى كنند.
 شاهرخى با تأكيد بر اينكه مديريت شهرى بايد 
در مديريت شهر نگاه بلند داشته باشد، افزود: مردم 
بايد در انتخابات حضورى پرشور داشته باشند تا 

افراد اصلح وارد شورا شوند.
وى ادامــه داد: انتخابات مقوله اجتماعى براى 
دفاع از آرمان بلند انقالب اسالمى است و فعاالن 
سياســى و اجتماعى بايد مردم را به مشــاركت 

گسترده در اين رويداد ملى دعوت كنند.

سند اشتغال 
استان بيش از 
صددرصد محقق 
شده است

پرونده هگمتانه 
جهانى به نتيجه 
مى رسد

مردم را به 
مشاركت در 
انتخابات دعوت 
كنيد

به كارگيرى 
نيروهاى 
غيربومى در 
همدان را تأييد 
نمى كنم
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مديركل امور اقتصادي ودارايي استان:

تهديدهاى اقتصادى و راهكارها را
شناسايي كرده ايم

 همدان، استان پيشرو
در سرمايه گذاري خارجي

ســيد ناصر محمودى با اشــاره بــه اقدامات 
مركز خدمات سرمايه گذاري استان همدان گفت: 
اســتان همدان جزو استان هاى پيشــرو در زمينه 
ســرمايه گذارى خارجى است، به طوري كه امسال 
بزرگترين سرمايه گذارى خارجى در زمينه ساخت 

شهرك مسكونى در همدان مصوب شد.
محمودي افزود: اين شركت تركيه اى 72 ميليون 
دالر سرمايه گذارى در استان خواهد داشت اما اين 

مبلغ ممكن است به صد ميليون دالر هم برسد.
وى بيان كرد: در ســال هاى گذشته و امسال 9 
طرح با بيش از 1300 نفر اشتغال زايى با 75 ميليون 
دالر جذب سرمايه گذارى خارجى در استان انجام 

شده است.
محمودي با اشــاره به اينكه 3 طرح با بيش از 
91 ميليون دالر ســرمايه گذارى مصوب در استان 
درحال پيگيرى اســت و تاكنــون 4 ميليون دالر 
جذب شده، گفت: امسال مجوز سرمايه گذارى در 
زمينه فرنچ فرايز در شهرستان بهار با 11/7 ميليون 
يورو سرمايه گذارى يك شركت قطرى صادر شده 

و 70 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
نماينده وزير اقتصاد در استان همدان با اشاره به 
پيگيرى جذب 3 ميليون دالر توسط يك شركت 
آلمانى در زمينه انــرژى برق، بيان كرد: نيروگاه 7 
مگاواتى با 8/8 ميليون دالر سرمايه گذارى درحال 

پيگيرى است.
مديركل امور اقتصادى ودارايى اســتان همدان 
بــا تأكيد بــر اينكه اتفاقــات خوبــى در حوزه 
سرمايه گذارى در استان همدان انجام گرفته است، 
گفت: طلسم سرمايه گذارى در استان شكسته شده 
و اميدواريم با از بين رفتن تحريم ها اتفاقات خوبى 

را شاهد باشيم.
وى با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاى 
بهبود فضاى كسب وكار و برگشت واحدهاى راكد 
به چرخه توليد، افــزود: مهمترين مأموريت اين 
مجموعه تنقيح قوانين و شناســايى قوانين مخل 
كسب وكار با همكارى ساير نهادهاى اجرايى است 

  فرصت هــا و تهديدهــاي  اقتصادي را در قالب كتاب و پژوهش هاي علمي شناســايي كرده  و 
راهكارهاي علمي براي حل مشكالت را به تصميم گيران و تصميم سازان اقتصادي استان ارائه كرده ايم.

مديركل امور اقتصادي ودارايي اســتان همدان با اشاره به تأليف و پژوهش هاي اين اداره گفت: يك 
عنوان كتاب، 7 عنوان تحليل ونظارت بر 2 طرح پژوهشي از جمله اقدامات پژوهشي بوده كه در پيشبرد 

اهداف اقتصادي استان در ده ماه نخست سال به كار رفته است.
سيدناصر محمودي افزود: كتاب «سيماي  اقتصادي  استان  همدان» و طرح هاي پژوهشي «طراحي مدل 
رفتار صادراتي صنايع» و «اثربخشي مدل هوشمندسازي كسب و كار» 3 عناويني هستند كه در كنار 7 

طرح تحليلي در سال هاي 99 و 98 آغاز شده و به سرانجام رسيدند.
وي با اشــاره به نتيجه اين مطالعات گفت: بررســى و شناســايى فرصت ها و تهديدهاى اقتصادى 
پيش رو و ارائه پيشــنهادهاى كاربردى براى تصميم سازان و تصميم گيران اقتصادى استان يكي از نتايج 

اين مطالعات بوده است.
مديركل امور اقتصادي ودارايي استان بيان كرد: بررسى و تحليل متن قوانين دستورالعمل ها و مقررات 
اقتصادى و ارائه راهكارهاى علمى و عملى جهت مديريت موثر آنها از ديگر نتايج گزارش هاى تحليلى 

معاونت اقتصادى است.

يك شركت 
تركيه اى 72 
ميليون دالر 

سرمايه گذارى 
در استان خواهد 

داشت اما اين 
مبلغ ممكن است 

به صد ميليون 
wwدالر هم برسد.
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كه در اين راســتا 52 مورد شناســايى و به هيأت 
مقررات زدايى در تهران اعالم شده است.

محمودي گفــت: همه دســتگاه هاى اجرايى 
همدان مكلف هســتند در حــوزه محل فعاليت، 
بهبود كســب وكار را در اولويت قرار داده و موانع 
پيش روى طرح ها را شناسايى و در اختيار دبيرخانه 

اقتصاد ودارايى قرار دهند.

 پژوهش
1-تأليف يك جلد كتاب با عنوان"سيماى اقتصادى 

استان همدان در سال 1398" .
2-نظارت بــر اجراى 2 عنوان طرح پژوهشــى 

استانى:
3-"طراحى مدل رفتار صادراتى صنايع براســاس 
سند توسعه استان به منظور پيشبرد رونق توليد" به 

عنوان طرح برگزيده سال 1398 اداره كل. 
4- طرح پژوهشى" اثربخشى مدل هوشمندسازى 
كسب وكار بر جهش توليد استان همدان" به عنوان 

طرح برگزيده سال 1399 اداره كل .
-5 برگزارى كارگاه آموزشــى با عنوان "آشنايى با 
اصول وفنــون مذاكره و مصاحبه با صاحبان توليد 

و سرمايه" .
6- تأليف 7 عنوان گزارش تحليلى با عناوين ذيل:

 اوراسيا، مسيرگذر از تالطم هاى ناشى از تحريم 
و مديريت مخاطرات.

 تحليل مزيت هاى نسبى اســتان هاى منطقه 3 
وزارت متبوع در تحقق شعار توليد.

 بررســى عملكرد بورس منطقــه اى همدان در 
سال.1398

 بررسى عملكرد شاخص بهاى  كاال و خدمات 
مصرفى (تورم) استان همدان در سال.1398

 مولد سازى و مديريت دارايى هاى دولت گامى 
به سوى توسعه استان ها.

 نگاهى بر عوامل درون بخشــى و برون بخشى 
مؤثر بر بازار مسكن استان همدان.

 اثر امنيت اقتصادى بر متغيرهاى كالن اقتصادى.

 خروجى كار
بررســى و شناســايى فرصت ها و تهديدهاى 
اقتصادى پيش روى اســتان و ارائه پيشــنهادهاى 
كاربــردى بــراى تصميم ســازان و تصميم گيران 
اقتصادى اســتان و بررســى و تحليل متن قوانين 
دســتورالعمل ها و مقــررات اقتصــادى و ارائه 
راهكارهاى علمى و عملى جهــت مديريت موثر 
آنها از جملــه نتايج گزارش هاى تحليلى معاونت 

اقتصادى است.  

 مركز خدمات سرمايه گذارى 
استان همدان 

 اخذ مجوزســرمايه گذارى خارجى و تصويب 
طرح شركت تركيه اى ساختمانى ام.كا.تلى (ابتاش) 

بالغ بر 72 ميليون دالر. 
 اخذ مجوز ســرمايه گذارى خارجى و تصويب 
طرح شــركت فرداى هميشــه بهار با مشــاركت 
سرمايه گذاران قطرى با مبلغ سرمايه گذارى 11/7 

ميليون يورو.
 پيگيــرى ثبــت جــذب 2/9 ميليــون دالر از 

ســرمايه گذارى خارجــى طرح شــركت آلمانى 
كرينرسوالر انرژى پارسيان جهت احداث نيروگاه 
خورشيدى 7 مگاواتى در استان با سرمايه گذارى 

8/8 ميليون يورو.
 ثبت و درج كســب وكار اينترنتى وى سرويس 
به عنوان نخستين طرح دانش بنيان استان در قالب 
فرصت هاى سرمايه گذارى استان همدان در سامانه 
معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى كشور به  منظور 

بازاريابى بين المللى.
 برگزارى 5 جلســه ســتاد ســرمايه گذارى و 
يك جلســه كميته كارشناســى آن و 10 نشست 

كارشناسى با محوريت سرمايه گذارى.
 شناسايى اولويت هاى سرمايه گذارى استان در 
ســال 1399 (20مورد) و هماهنگى جهت تدوين 

اطلس سرمايه گذارى استان.

 كسب وكار 
 رصدوپايش وضعيت و رتبه كسب وكار استان 

در مقاطع فصلى و ساالنه .
 احصــا و شناســايى قوانين و مقــررات مخل 

كسب وكار (شناسايى بيش از 50 مورد).
 حل وفصل مشــكالت اخالل كننده كسب وكار 
از طريق نشست هاى كارشناسى و هماهنگى بين 

دستگاهى. 
 ارســال قوانين و مقررات مخل كسب وكار كه 
از طريق هماهنگى بين دستگاهى قابل حل نيست 
به هيــأت مقررات زدايى (26 مورد) و (پذيرش 2 

مورد).
 تشكيل كارگروه استانى تسهيل سرمايه گذارى 
و مقررات زدايى و برگزارى 4 جلســه در راستاى 

بهبود محيط كسب وكار .
 تعامــل و ارتباط با فعاالن اقتصادى اســتان در 
خصوص شناسايى مشكالت و پيگيرى رفع آن در 

راستاى بهبود محيط كسب وكار. 

 خزانه 
 رشــد 48 برابرى پرداخت اعتبــارات تملك 
دارايى هاى سرمايه اى نسبت به مدت زمان مشابه 

سال قبل.
 رشــد 16 درصدى پرداخت اعتبارات هزينه اى 

نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل.
 تحقق حدود 113 درصد اعتبارات مصوب 10 

ماهه سال 1399 .
 رشد 45 درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل.
 راه اندازى آزمايشى 3 سامانه بسيار مهم در زمان 
اوج شيوع كرونا "حسابدارى خزانه معين استان ها" 

و ثبت بيش از 4,500 سند حسابدارى.
 "درخواست وجه الكترونيك" با ثبت اطالعات 

ذى حسابان و كارشناسان 84 دستگاه اجرايى.
 "مديريت حســاب هاى بانكى" بــا بارگذارى 
حدود 3,300 شــماره حســاب دولتــى فعال و 

غيرفعال.
  صدور تأييديه اوراق تســويه بــه پيمان كاران 
دستگاه هاى اجرايى در خزانه معين استان در يك 
روز كه قبال  طى يــك فرايند حدودا يك ماهه از 

طرف خزانه دارى كل انجام مى شد.
 صدور اســناد خزانه نوع اول و دوم در اجراى 

آيين نامــه بنــد (و) تبصره 5 قانون بودجه ســال 
1399 جهت تسويه و تهاتر مطاالت و بدهى هاى 
دستگاه هاى اجرايى و اشخاص حقيقى و حقوقى 
از طريق زيرسامانه تســويه و تهاتر اين اداره كل 

صورت مى گيرد. 

رديف ميزان تهاتر  سال
1397 4998138580000 -1
1398 508047000000 -2

3- 1188913929649   ده ماهه 1399

 اموال و اوراق بهادار
گزارش كاركرد سامانه سادا:

99 درصــد اطالعــات امــوال غيرمنقــول 
دستگاه هاى اجرايى اســتان  در سامانه سادا ثبت 

شده است.
دستگاه هاى اجرايى شامل ادارات كل، سازمان ها، 

شركت هاى دولتى، شهردارى هاى استان است.

 گزارش مولدسازى و فروش
 اموال مازاد استان

1- تصويب مجمــوع 110 پرونده جهت فروش 
(41 پرونده در ســال 1398 و 69 پرونده در سال 
1399)، يك پرونده جهت مولدســازي (صكوك 

اجاره). 
2- ابــالغ مجوز فروش91 فقره از امالك مصوب 
شده به دستگاه هاي اجرايي استان (34 مجوز از 41 
پرونده سال 1398، 57 مجوز از 69 پرونده ارسالي 

سال1399). 
3- برگــزاري مزايده و فــروش11 فقره ملك به 
ارزش كلي 875 / 098 / 756 / 109 ريال  شامل 4 
فقره ملك در اختيار اداره كل امور اقتصادي ودارايي 
به ارزش653 / 876 / 071 / 44 ريال، 2 فقره ملك 
استانداري به ارزش 222 / 222 / 532 / 33 ريال،  
3 فقره ملك در اختيار سازمان جهاد كشاورزي به 
مبلغ 000 / 000 / 020 / 6 ريال، 2 ملك در اختيار 
اداره كل فني وحرفه اي استان به ارزش 000 /000 / 

632 / 17 ريال .   
  شايان ذكر است تمامي مكاتبات و پيگيري هاي 
الزم از كميسيون هاي ماده 100شهرداري، كميسيون 
ماده 5 مستقر در استان و بنياد مسكن جهت تغيير 
كاربري امالك مازاد بــه باالترين كاربري ممكن 
و همچنين مراحل فروش امالك مصوب شــده  
صورت گرفته است و به صورت مستمر جلسات 

استاني كارگروه برگزار مي شود.

 گزارش امالك و اسناد دولتى 
براساس موارد درج شده در سادا

 كل امالك ثبت شده 9662 ملك.
 تعداد اسناد تك برگى 1566 برگ.

 تعداد اسناد دفترچه اى 9373 جلد(تعداد 3751 
جلد سند اموال، تعداد3890  جلد سند انفال مربوط 
به دستگاه هاى اجرايى استان است كه به جد مراحل 
تك برگ شــده آنها در حال پيگيرى است. مابقى 
اسناد مربوط به شهردارى ها و اسناد شركت هاست 
كه از محل منابــع داخلى خريدارى شــده اند و 

تك برگ شدن آنها به عهده دارايى نمى باشد.)

همه دستگاه هاى 
اجرايى همدان 
مكلف هستند 
در حوزه محل 
فعاليت، بهبود 
كسب وكار را 
در اولويت قرار 
داده و موانع 
پيش روى 
طرح ها را 
شناسايى و در 
اختيار دبيرخانه 
اقتصاد ودارايى 
قرار دهند.
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 همزمــان با ايام ا... دهه فجر ســال جارى، 
بهره بردارى از 8 پروژه آب رسانى و يك كلنگ زنى 
با صرف 15 ميليــارد و 160 ميليون تومان اعتبار 

عملياتى شد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، 
در همين مورد مديرعامل شــركت آب وفاضالب 
اســتان همدان با اشــاره بــه برخــى پروژه هاى 
بهره بردارى و كلنگ زنى شــده در اين ايام ،گفت: 
در راستاى خدمت رســانى به مردم شريف استان، 
امسال نيز همچون ســاليان گذشته پروژه هايى به 
بهره بردارى رسيد كه از آن جمله مى توان به ترميم 
حوضچه و تكميل ابنيه و تأسيســات اكسيالتور 
شــماره 5 با صرف 2 ميليارد و 500 ميليون تومان 

از محل اعتبارات ملى اشاره كرد.
سيدهادى حسينى بيدار در ادامه  به اجراى 2,5 
كيلومتر خط انتقال روستاى رودآور با صرف 200 
ميليون تومان اشــاره كرد و افزود: همچنين اجراى 
خط آب رسانى به روستاى چشين با هزينه كرد 979 

ميليون تومان از جمله اين پروژه ها بود.
وى از تجهيز، فنس كشى چاه و ساخت ايستگاه 
پمپاژ شــماره يك مجتمع فتح آبــاد با صرف 450 
ميليون تومان از محل اعتبارات ملى و اجراى خط 
برق ايســتگاه پمپاژ شماره يك مجتمع فتح آباد به 
طول 60 متر و صرف 145 ميليون تومان اعتبار  در 

اين ايام خبر داد.
حســينى بيدار همچنين به بهره بردارى از طرح 
آب رسانى در روستاى قزل آباد با صرف 425 ميليون 
تومان، اجرا فاز اول مجتمع آب رســانى روستايى 
شهيد سليمانى(على آباد دمق) با هزينه كرد 8 ميليارد 
تومان وكلنگ زنى فاز دوم مجتمع آب رســانى به 
روســتاى خلعت آباد با صرف 2 ميليــارد و 500 

ميليون تومان اعتبار در اين ايام اشاره كرد.
الزم به ذكر است از مجموع  پروژه معرفى شده 
به اســتاندارى همدان به منظور افتتاح در دهه فجر 
سال جارى، موارد ياد شده مورد تأييد، بهره بردارى 

و كلنگ زنى قرار گرفت.
 بهره بردارى از اكسيالتور شماره 5 

تصفيه خانه اكباتان همدان
همزمان با ايام ا... دهه فجر؛ با حضور فرماندار، 
مديرعامل آبفاى استان و ديگر مسئولين استانى و 
شهرستانى، اكسيالتور شماره 5 تصفيه خانه اكباتان 
همدان با صرف 2 ميليارد و500 ميليون تومان اعتبار 

به بهره بردارى رسيد.
فرمانــدار همدان در آئين افتتاحيه اكســيالتور 
شماره 5 تصفيه خانه آب اكباتان، با گراميداشت اين 
ايام،گفت: با توجه به افزايش روزافزون جمعيت، 
در هر نقطه جمعيتى نيازمند منابع پايدار آب هستيم 
كه در همين راســتا توســعه عملياتى سد اكباتان 

بخشى از مشكالت موجود را مرتفع كرده است.
محمــدى با بيــان اينكه حفر چــاه در اراضى 
مختلف، بخشــى از آب شهر همدان را تأمين كرد 

افزود: با وجود تمامى اقدامات انجام شــده  ما به 
دنبال تأمين آب پايدار هســتيم كه خوشــبختانه 
اقدامات اثربخش آبفاى استان و شهرستان، اين مهم 

را محقق كرده است.
وى همچنيــن با تأكيد بر اينكه حفظ منابع آبى 
پايدار نيازمند فرهنگســازى است گفت: اصحاب 

رسانه در اين رابطه مى توانند بسيار اثرگذار باشند.
محمدى با اشاره به شــيوع ويروس كرونا نيز 
بيان كرد: خوشبختانه در اين ايام على رغم افزايش 
مصرف، مشكل خاصى در بحث تأمين آب نداشتيم 
و البته اين مهم بــا تالش مديرعامل محترم آبفاى 

استان و عوامل فعال در حوزه آب محقق شد. 
در ادامه مديرعامل شركت آب وفاضالب استان 
همدان نيز با اشاره به اينكه در حال حاضر 75 درصد 
از آب رســانى به شهر همدان وابسته به سد اكباتان 
است،گفت: در اين شرايط مى توانيم 120 تا 150 ليتر 

در ثانيه افزايش ظرفيت تصفيه داشته باشيم.
سيد هادى حســينى بيدار ادامه داد: در راستاى 
تأمين آب شهر همدان، افزايش ظرفيت تصفيه خانه 
اكباتان در دستور كار قرار گرفت كه بر همين اساس 
ســال گذشته با پيگيرى ها و مســاعدت فرماندار، 
نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى اعتبار 
قابل توجهى براى پروژه مذكور تخصيص يافت.  

وى بــا بيــان اينكه همــكاران ما با تشــكيل 
كارگروه ويژه توانستند طراحى پروژه مذكور را در 
كوتاه ترين زمان ممكن عملياتى كنند،گفت: پروژه 
اكسيالتور شماره 5 تصفيه خانه اكباتان شامل ترميم 
حوضچه، احداث حوضچه، ســاخت پل فلزى و 
سازه اكســيالتور، احداث شيرخانه و اجراى خط 

تخليه لجن مى باشد. 
وى در ادامــه ســخنانش با اشــاره بــه اينكه 
اكســيالتور شــماره 5 تصفيه خانه اكباتان 120 تا 
150 ليتر در ثانيه  قابليــت تصفيه دارد، بيان كرد: 
اين اكســيالتور با صرف 2 ميليارد و 500 ميليون 
تومان اعتبــار همزمان با ايام ا... دهه مبارك فجر به 

بهره بردارى رسيد.
وى بــا تأكيد بر اينكه اين اقدام اقدامى بســيار 

ارزشــمند اســت،گفت: زمانى بايد بــا تكيه بر 
متخصصين فرامرزى براى رفــع نيازهاى داخلى 
اقدام مى كرديم اما به لطــف خداوند متعال امروز 
مهندســين توانمند و خالق داخلى  در راســتاى 
خدمت رسانى به مردم، گام هاى بلندى برداشته اند 

كه بايد دست اين متخصصين را بوسيد.
اســتان  آب وفاضالب  شــركت  مديرعامــل 
همدان بيان كرد: فراهــم آوردن ميدان عمل براى 
جوانان خالق كشــورمان شرايطى مهيا مى سازد تا 

متخصصين ما با جرأت بيشترى وارد عمل شوند.
 آب رسانى به روستاى چشين به همت 
خيرين آبرسان و آبفاى شهرستان همدان

همزمان با سومين روز از ايام ا...  دهه فجر و با 
حضور فرماندار، مديرعامل آبفاى استان و شهرستان 
همدان و ديگر مسئولين استانى، خط آب رسانى به 
روستاى چشين با همت خيرين آبرسان و مجموعه 

آبفا به بهره بردارى رسيد.
ســيد هادى حســينى بيــدار در ايــن آئين با 
گراميداشــت ايام ا... دهه فجر و با درود و سالم به 
ارواح طيبه شهدا و امام راحل(ره)،گفت: خداوند را 
شاكريم كه توانستيم به همت خيرين عزيز دغدغه 
چندين ســاله مردم خوب روســتاى چشين را به 

لحاظ تأسيات آبرسانى مرتفع كنيم.
وى با بيان اينكه اهالى شريف اين روستا پيش 
از ايــن روزانه 3 ليتر بر ثانيه آب شــرب دريافت 
مى كردنــد، بيان كــرد: با پيگيرى هاى مســئولين 
استانى، نمايندگان مردم همدان در مجلس شوراى 
اسالمى، فرماندار همدان، خيرين آب رسان وتالش 
همكاران مان در  مجموعه آبفا توانستيم از ارتفاعات 
صعب العبــور كوى محمديه 4 هــزار و 200 متر 

لوله گذارى را عملياتى كنيم.
حسينى بيدار ادامه داد: در حال حاضر آب پايدار 
و باكيفيت در اختيار مردم شريف روستاى چشين 
قرار گرفته و در همين راستا ايستگاه پمپاژ با ظرفيت 

10 ليتر در ثانيه طراحى شده است.
وى بــا تأكيد براينكه اين پروژه پروژه اى عظيم 
و داراى اهميت است، افزود: اهميت پروژه مذكور 

در راستاى 
تأمين آب 

شهر همدان، 
افزايش ظرفيت 

تصفيه خانه 
اكباتان در 

دستور كار 
قرار گرفت كه 

سال گذشته 
با پيگيرى هاى 

انجام شده 
اعتبار قابل 

توجهى براى 
پروژه مذكور 

تخصيص يافت. 

شهر بى آب نمى ماند
  گزارشى از بهره بردارى و كلنگ زنى پروژه هاى شركت آبفاى استان در دهه فجر
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حضور خيرين آب رسان به منظور خدمت رسانى به 
مردم روستايى است.

حسينى بيدار با بيان اينكه اين پروژه هديه ايام ا... 
دهه فجر به مردم شــريف روستاى چشين است، 
وعده داد: بزودى خط انتقال فاضالب اين روســتا 
به همراه توسعه شبكه جمع آورى روستايى افتتاح 

و كلنگ زنى خواهد شد.
وى با بيان اينكه روســتاى چشين داراى 1800 
نفر جمعيت  اســت گفت: پروژه مذكور با صرف 
9 ميليارد و 790 ميليون ريال اعتبار به بهره بردارى 
رسيد و در حال حاضر ضريب برخوردارى از آب 

شرب در شهرستان همدان 100 درصد مى باشد.
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان 
بيان كرد: همــكاران ما در مجموعه آب وفاضالب 
اســتان همدان به صورت شــبانه روزى در تالش 
هستند تا آب سالم و بهداشتى در جاى جاى نقاط 

استان به دست مردم شريف استان برسد.
وى در بخش ديگرى از سخنانش به مجموعه 
خدمات ارائه شــده در حوزه فاضالب اشاره كرد 
و گفــت: در حال حاضر ضريــب برخوردارى از 
تأسيسات و شــبكه هاى جمع آورى فاضالب در 
شهر همدان 97 درصد و در حاشيه شهر 98 درصد 

است. 
 بهره بردارى از فاز اول مجتمع 

آب رسانى شهيد سردار سليمانى مالير
همزمان با نهميــن روز از ايام ا... دهه فجر، فاز 
سردارشهيدسليمانى  آب رســانى  مجتمع  نخست 
شهرستان مالير با حضور جمعى از مسئولين استانى 

و شهرستانى افتتاح شد.
در آيين بهره بردارى از اين مجتمع كه با حضور 
معــاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندار همدان، قائم مقام  شركت آب و فاضالب 
اســتان و مدير امور آبفاى شهرستان مالير برگزار 
شد، قائم مقام شــركت آبفاى استان با گراميداشت 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى،گفت: با 
بهره بردارى از فاز نخست مجتمع آب رسانى سردار 
شهيدسليمانى، روســتاهاى على آباد دمق، كوسج 
خليل، زيرابيه، حســين آباد شاملو، دهنو و قشالق 

دهنو تحت پوشش خواهند رفت.
مجتبى حســين آبادى با بيان اينكه بهره بردارى 
كامل اين پروژه نيازمند صــرف 180ميليارد ريال 
اعتبار است، بيان كرد: تاكنون 80ميليارد ريال اعتبار 

صرف فاز يك پروژه مذكور شده است.
وى همچنيــن گفت: در راســتاى خدمت به 
مشتركين عزيز روستايى و به منظور به ثمر رسيدن 
اين مجتمع، اجــراى 10كيلومتر لوله 250ميليمتر 
جى.آره.پــى، اجــراى 6كيلومتر لوله ســايز 90 
و110ميليمتر پلى اتيلن، ساخت و تجهيز ايستگاه 
پمپاژ به ظرفيت 500مترمكعب و همچنين حفر و 
تجهيز 2 حلقه چاه در روســتاى زيرابيه و كوسج 

خليل عملياتى شد.
 بهره بردارى از 3پروژه آبفاى

استان همدان
همزمان با پنجميــن روز از ايام ا... دهه فجر و 
با حضور مســئولين استانى و شهرستانى، 3 پروژه 

آبفاى استان همدان به بهره بردارى رسيد.
در اين مراســم معاون نظــارت و بهره بردارى 

توسعه آب شــركت آب وفاضالب استان همدان 
بــا بيان اينكــه از زمان يكپارچگى شــركت هاى 
آب وفاضالب خدمت رســانى به مشتركين تسهيل 
و تسريع شده است،گفت: پروژه مرتبط با مجتمع 

فتح آباد 3 روستاى شهرستان را شامل مى شود.
حميدرضــا نيكداد در ادامه با اشــاره به پروژه 
اجراى خط برق ايستگاه پمپاژ شماره يك مجتمع 
فتح آباد،گفت: اين پروژه به همت مديرعامل شركت 
آب وفاضالب اســتان همدان، با صرف بالغ بر يك 
ميليارد و 45ميليون ريال اعتبار به بهره بردارى رسيد.

وى با بيان اينكه پروژه مذكور سال گذشته كليد 
خورد، بيان كرد: اجراى خط برق به طول 60متر و 
نصب ترانس برق از جمله اقدامات انجام شده در 

اين رابطه است.
نيكداد گفــت: در حال حاضر در شهرســتان 
تويســركان بيش از ســاير شهرســتان ها مجتمع 
آب رسانى داريم كه در اين خصوص مى توانيم در 

كشور نيز سرآمد باشيم.
در ادامه مدير امور آبفاى تويســركان در آيين 
آب رسانى به روســتاى رودآور، با اشاره به اجراى 
خط انتقال آبرســانى به اين روستا گفت: از آنجا 
كه آب رسانى به روســتاى مذكور پيش از اين به 
صورت ســيار انجام مى شــد، بنابراين در راستاى 
خدمت رســانى به مردم، آب رســانى به روستاى 
مذكور در دســتور كار قرار گرفــت كه در همين 
راســتا اجراى2/5 كيلومترخط انتقال با لوله سايز 

125ميليمتر پلى اتيلن عملياتى شد.
ياراحمــدى ضمن تقديــر از نماينــده مردم 
تويسركان در مجلس شوراى اسالمى و مديرعامل 
آبفاى اســتان همدان بيان كرد:اين پروژه با صرف 

2ميليارد ريال اعتبار به بهره بردارى رسيد.
الزم به ذكر اســت بهره بردارى از ايستگاه پمپاژ 
مجتمع فتح آباد نيز با هزينه كرد 4ميليارد و 500ميليون 
ريال در پنجميــن روز از ايام ا... دهه فجر با حضور 

مسئوالن استانى و شهرستانى عملياتى شد.
 بهره بردارى از پروژه آب رسانى به 

روستاى قزل آباد فامنين
همزمان با نهمين روز از ايام ا... دهه فجر پروژه 
آب رسانى به روستاى قزل آباد شهرستان فامنين با 
حضور مسئوالن استانى و شهرستانى به بهره بردارى 

رسيد.
در اين مراســم فرماندار شهرســتان فامنين با 
گراميداشت سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، ضمن 
تقدير از مديرعامل و معاون بهره بردارى بر شركت 
آب وفاضالب اســتان همدان و مديــر امور آبفاى 
شهرستان،گفت: خوشبختانه على رغم دغدغه هاى 
بسيار در خصوص يكپارچه سازى 2 مجموعه آبفاى 
شهرى و روستايى، با مديريت همه جانبه مديرعامل 
آبفاى اســتان مشــكل آب رســانى به  تعدادى از 

روستاهاى  شهرستان مرتفع شد.
مجيد شــماعى همچنين از دهيــار و اعضاى 
شــوراى روســتاى قزل آباد به دليل پيگيرى ها و 
همراهى ها به منظور به ثمر رسيدن اين پروژه تقدير 

و تشكر كرد.
در ادامه معاون بهره بردارى و توســعه شركت 
آب وفاضالب استان همدان نيز با تبريك ايام ا... دهه 
فجر گفت: خوشبختانه با مشاركت شوراى روستا 

و خيرين آب رسان روســتاى قزل آباد و همچنين 
حمايــت فرماندار شهرســتان و مديرعامل آبفاى 

استان، پروژه با ارزشى به ثمر رسيد.
حميدرضا نيكداد با بيان اينكه پروژه آب رسانى 
به روســتاى قز ل آباد با همراهى ســپاه پاسداران 
عملياتى شــد، بيان كرد: پــروژه مذكور با صرف 

4هزار و 250ميليون ريال به بهره بردارى رسيد.
وى ادامــه داد: اين پروژه نمونه اى از يك اقدام 
مشاركتى اثربخش بود كه اميدواريم در ديگر نقاط 
اســتان نيز حضور خيرين آب رسان بيش از پيش 

پررنگ شود.
مدير امور آب و فاضالب شهرستان فامنين نيز با 
اشاره به اينكه پروژه آب رسانى به روستاى قزل آباد 
در سال 98كليد خورد،گفت: پروژه مذكور با همراهى 
فرماندار مديرعامل آبفاى استان، خيرين آب رسان و 

سازمان بسيج سازندگى سپاه عملياتى شد.
اكبرى افزود: پروژه مذكور با حفارى و تجهيز 
يك حلقه چاه به عمق 70متر و لوله گذارى 3هزار 
متر لوله پلى اتيلن و صرف 4هزارو 250ميليون ريال 

اعتبار به ثمر رسيد.
 كلنگ زنى فاز دوم مجتمع آب رسانى 

خلعت آباد
همزمان با نهميــن روز از ايام ا... دهه فجر و با 
حضور معاون اســتاندار همدان، فرماندار و مدير 
امور آبفاى شهرستان كبودراهنگ، فاز دوم مجتمع 

آب رسانى خلعت آباد كلنگ زنى شد.
در اين مراسم مدير امور آب وفاضالب شهرستان 
كبودراهنگ با اشاره به اينكه با توجه به حساسيت 
فرماندار كبودراهنگ امســال اعتبارات خوبى در 
حوزه آب رسانى تخصيص يافت،گفت: بر همين 
اساس فاز نخست مجتمع آب رسانى خلعت آباد با 
صرف 2ميليارد و 500ميليون تومان اعتبار به اتمام 

رسيد.
امين شــيخى زاده افزود: همزمان با دهه مبارك 
فجر كلنگ فاز دوم اين مجتمع به زمين خورد كه 
در اين خصوص نيز بيش از2ميليارد تومان اعتبار در 

نظر گرفته شده است.
وى با اشــاره به اينكه در فــاز اول اين مجتمع 
اجراى خطوط انتقال و حفارى چاه ها  براى 5روستا 
عملياتى شــد  بيان كرد: در فاز دوم 4روستا تحت 

پوشش آب رسانى قرار مى گيرند.
شيخى زاده گفت: با توجه به نقطه يابى هاى انجام 
شده و پيدا شدن منابع آبى پايدار پيش بينى مى شود 
در ســال 1400 صددرصــد اين روســتاها تحت 

پوشش آب رسانى پايدار قرار گيرند.
وى در ادامــه با بيــان اينكــه در مجموع در 
شهرســتان كبودراهنگ 5مجتمع آب رسانى وجود 
دارد، افــزود: با بهره بــردارى از مجتمع عظيم دره 
22روستا و با افتتاح مجتمع آق كند 11روستا تحت 

پوشش قرار مى گيرند.
شــيخى زاده گفت:مجتمــع آق كنــد عالوه بر 
كميت،كيفيت آب رسانى را با نصب آب شيرين كن 

افزايش خواهد داد.
وى در نهايت اعالم كرد:خوشبختانه با مساعدت 
مديرعامل آبفاى استان از ابتداى سال جارى مجموعا 
10ميليارد تومان اعتبار در پروژه مختلف حوزه آب 

شهرستان كبودراهنگ هزينه شده است.

همزمان با نهمين 
روز از ايام ا... 
دهه فجر، فاز 
نخست مجتمع 
آب رسانى 
سردار شهيد 
سليمانى 
شهرستان مالير 
با حضور جمعى 
از مسئولين 
استانى و 
شهرستانى 
افتتاح شد. w
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رئيس سازمان جهاد كشاورزى:

افزايش بهره ورى در كشاورزى
يكى از مهمترين اهداف استان است

  توليــد 3 ميليــون و 700 هــزار  تــن 
محصــوالت زراعى و 705 هــزار تن توليدات 
باغــى و 560 هزار تن انــواع محصوالت دام و 
طيــور و آبزى پرورى با تنــوع بيش از 50 نوع 
محصول نظير گندم، جو، ســيب زمينى، يونجه، 
چغندرقند، گوجه فرنگى، گياهان دارويى، سير، 
انگور، گردو، گوشت قرمز، گوشت سفيد، تخم 
مرغ، عسل، و... استان همدان را نسبت به ساير 

مناطق كشور متمايز نموده است.
وجــود 117 هزار بهــره بــردار در بخش 
كشــاورزى،  2000 واحد صنعتــى دام و طيور 
، گلخانــه صعتى، قــارچ خوراكــى، پرورش 
ماهى، فعاليت 30 هزار دســتگاه تراكتور، 1500 
دســتگاه كمبايــن، حضور فعال بيــش از 500 
تشكل كشــاورزى در قالب تعاونى هاى توليد 
و روستايى و عشايرى، لبنى، دامى و تعداد304 
واحد صنايع فرآورى محصوالت كشــاورزى با 
ظرفيت  1 ميليون و 700 هزار تن، وجود  172  
هكتار گلخانه و ايجاد و در دست پيگيرى بودن 
16 مجتمع گلخانه اى در ســطحى بالغ بر 530 
هكتار ، از ديگر ويژگى هاى بخش كشــاورزى 

استان همدان مى باشد. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان همدان 
با بيان اينكه در راستاى توسعه بخش كشاورزى 
برنامه هاى اقتصــاد مقاومتى، ســند راهبردى 
توســعه اســتان، برنامه جهش توليــد و ارتقاء 
بهره ورى در دستور كارقرارگرفته بيان كرد: 31 
پروژه اقتصاد مقاومتى از جمله افزايش ضريب 
گندم،  اساسى  راهبردى  محصوالت  خوداتكايى 
جو، كلزا و ... تجهيز و نوســازى اراضى بويژه 
در اراضى تعاونى هاى توليد، تجهيز و نوسازى 

ناوگان ماشينى و افزايش ضريب مكانيزاسيون به 
1/97   اسب بخار در هكتار، تامين داخلى نهاده 
هاى بخش كشاورزى و...  در دست اجرا داريم.

منصور رضوانى جــالل ادامه داد:  5  واحد  
بزرگ توليد كننده انــواع  اداوات ، دنباله بندها 
و كمباين سازى در بخش خصوصى  كشاورزى  
در اســتان كه  به سراسر كشور خدمات رسانى 

مى نمايند نيز در حال فعاليت هستند.
بــه هــدف گــذارى  11 پــروژه و برنامه 
ســندراهبردى بيان كرد :طرح سرشــاخه كارى 
باغــات گردو و 280 هــزار پيوندك در طى دو 
ســال و دردست اقدام بودن 100 هزار پيوندك، 
ايجادو توســعه مجتمع هاى توليدى درســطح 
بيــش از 530 هكتار ، توليــد دانه هاى روغنى، 
توليدگوشــت قرمــز، ارتقاء و بهبــود انگور و 
كشمش از طريق دار بستى نمودن باغات انگور 
(طرح فراز) كه تا كنون بالغ بر  120  هكتار اجرا 
شــده  و 130 هكتار در دست اجرا است نيز از 
جمله مهمترين اقدامات سند راهبردى استان در 

بخش كشاورزى است.
اســتان  كشــاورزى  جهاد  ســازمان  رئيس 
همدان با اشــاره به پروژه هــا در بخش جهش 
توليــد توضيح داد: با ايجــاد ظرفيت فرآورى و 
ذخيره ســازى جديد در حال حاضر 304 واحد 
با ظرفيت جذب 1/7 ميليــون تن واحد صنايع 

تبديلى بخش كشاورزى در استان فعال است.

وى افزود: توسعه و كشت گياهان داروئى و 
كم آب بر زعفران، گل محمدى و ... در ســطح  
بيــش از 8 هزار هكتار و توليــد 18 هزارتن از 

جمله ديگر اقدامات در اين بخش است.
رضوانى جالل با اشــاره به اقدامات براى 
افزايــش بهره ورى از عوامــل توليد گفت:با 
ارتقــاء راندمــان توليد و افزايــش عملكرد 
در واحــد ســطح بــا اســتفاده از محققين 
بهــره  كشــاورزى،  جهــاد  مركزتحقيقــات 
برداران پيشــرو، مروجين و بهــره مندى از 
دانشكده كشاورزى اســتان، ايجاد و حمايت 
از شــركت هاى دانش بنيان، حفظ و صيانت 
عمليات   اجــراى  توليــدى،  محصــوالت  از 
كشــاورزى حفاظتــى ( عمليــات كم خاك 
ورزى و بــى خاك ورزى) در ســطح بالغ بر 
106 هزار هكتار از اراضى اســتان، توســعه 
كشــت هاى گلخانه اى در سطح 157 هكتار 
و برنامــه ســاالنه 70 هكتــارى) و همچنين 
16مجتمع گلخانه اى ايجاد شــده ســعى در 

افزايش راندمان داشته ايم.
وى افزود: اجراى سيستم هاى نوين آبيارى، 
توسعه آبزى پرورى، ايجاد 2 مزرعه زالو، 1 مزرعه 
پرورش كروكوديل، توســعه كشت هاى نشائى، 
حفاظت ازخاك به عنوان يكى از مهمترين عوامل 
توليد با اجراى طرح  هايى از جمله كاداستر در 
ســطح 46 هزار هكتار، رفع تداخالت در سطح 
230 هــزار هكتار و  جلوگيرى از تغيير كاربرى 
هاى غير مجــاز ، واگذارى اراضى براى فعاليت 
هاى اقتصادى بخش كشــاورزى و ساير بخش 
هاى اقتصادى  نيز از جمله اقدامات در راستاى 

افزايش بهره ورى بوده است.
 رضوانى جالل گفت: در راســتاى توســعه 
بخش كشــاورزى و به منظور جلب حداكثرى 
سرمايه گذارى در بخش كشاورزى ، 46 طرح و 
پروژه مهم و اثر گذار با سرمايه گذارى حدود 58 
هزار ميليارد ريال و ايجاد اشتغال براى 6128 نفر  
با پيشرفت فيزيكى بالغ بر 40  درصد در دست 

اجرا و  پيگيرى مى باشد.
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى در پايان 
ســخنانش گفت: ثبت جهانــى انگور ، ثبتملى 
و جهانى گردو و ســير از جمله فعاليت هاى 
سالهاى اخير در بخش كشــاورزى استان مى 

باشد.  

 افزايش سرمايه 
گذارى و اجراى 

طرح هاى 
اثرگذار در بخش 
كشاورزى استان 

از جمله توسعه 
واحدهاى بزرگ 

دامپرورى، 
مجتمع هاى 

بزرگ گلخانه 
اى و افزايش 

سطح زير كشت 
گلخانه ها، اجراى 

سيستم نوين 
آبيارى و ايجاد و 
توسعه واحدهاى 

صنايع تبديلى 
از برنامه هاى 

مهم اين سازمان 
است

9299واحدشرح

واحد هاى صنايع تبديلى   
148304تعداد

0/71/7ميليون تن

سردخانه هاى  موجود استان 
(داراى مجوز از سازمان )

1166تعداد

20200هزار تن 
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سياسيون استان و انتظار نقش آفرينى
در آينده سياسى كشور

   آغــاز چهل وســومين بهــار انقالب 
اسالمى با شرايطى مقارن شده است كه بحث 
انتخابــات در آن به نوعــى محوريت دارد و 
با اينكه هنوز شــور و نشــاط انتخاباتى خيلى 
محســوس نيســت اما به نوعى در هر كوى و 
برزنى مى توان مباحث انتخاباتى را به صورت 
پيدا و پنهان مشــاهده كرد.اين همزمانى باعث 
شــده تا در نگاهــى فراگيرتر و البتــه مهمتر 
موضوعى چون آينده سياســى كشــور مطرح 
شود كه بسته به عوامل داخلى و خارجى قابل 

پيش بينى است.
آينده سياســى جامعه به عوامــل مختلفى 
بســتگى دارد كــه پرداختن به همــه آنها از 
حوصلــه اين نوشــته خارج اســت. اما آنچه 
مدنظر ماســت نقش آفرينى چهره هاى سياسى 
استان متناسب با جايگاه و قدرت تاثيرگذارى 
آنهــا در عرصــه سياســى كشــور و امكان 
تأثيرگذارى آنها در آينده سياسى جامعه است 
كه بــا توجه به تجربه ســال هاى قبل مى توان 
گفت ايــن نقش آفرينى هــا و تاثيرگذارى ها با 
فراز و فرودهايى همــراه بوده و دورنماى آن 

براى آينده چندان مشخص نيست. 
بر اســاس آمار و اطالعات به دست آمده، 
اســتان همدان چهره هاى ملى زيادى داشته كه 
بعضا مســئوليت  هاى كليدى را احراز نموده و 

در معادالت سياسى تاثيرگذار بوده اند.
از نخســتين رئيس جمهــور كشــور كه به 
جهــت عبور از خــط قرمزهــا و همراهى با 
معاندين از عرصه سياســى كشور كنار گذاشته 
شــد، بگذريم افراد و چهره هاى شــاخصى از 
وزير  دادگسترى،  وزير  ســمت هاى  در  استان 
وزير  اطالعــات،  وزيــر  آموزش و پــرورش، 
مسكن ووزير ورزش و جوانان در سطح ملى 
نقش آفرينى كرده و هر يك به نوعى در كشور 

تأثيرگذار بوده اند.
اين تجربه تاريخى به عالوه جايگاه مهم و 
كليدى همدان در انقالب اسالمى، دفاع مقدس 
و عرصه هاى ديگر نشان مى دهد كه اين استان 
به لحاظ نيروى انســانى توانمند و ماهر جهت 
نقش آفرينى در ســطح ملى به ويژه در صحنه 
سياســى از پتانســيل بااليى برخوردار است و 
مى تواند در آينده سياسى كشور نقش آفرين و 

تأثيرگذار باشد. 
ايــن نقش آفرينى و تأثيرگــذارى به عوامل 
مختلفــى بســتگى دارد كــه شــايد دو عامل 

هم افزايى بيش از پيش و هدفگذارى مشخص 
توســط فعاالن سياسى و چهره هاى شاخص و 
موثر استان از اهميت بسزايى برخوردار است. 
با تأمل بيشــتر در عامل نخســت مى توان 
گفت كه آنچه جايگاه استان ها در تأثيرگذارى 
سياســيون آنها بر معادالت سياســى كشــور 
و نقــش تعيين كنندگى براى آينــده را ارتقاء 
مى بخشــد در گام نخســت هم افزايى درونى 
اســتان و رفتار هماهنگ فعاالن سياسى است 
كه خود ريشــه در نوعى وحدت درونى دارد 
و جملگى آنها را به ســمت گفتمان مشخص 

سوق مى دهد. 
البتــه توجه بــه اولويت هــا، ضرورت ها، 
حوزه هاى  در  كشــور  وچالش هاى  فرصت ها 
مختلــف فاكتورى مهم و قابــل مالحظه براى 
يك سياســتگذار است كه مى خواهد در ميدان 
بماند و نقش خود را بــه عنوان يك چهره اى 
موثر ايفا كند. اين مهم در استانى چون همدان 
كه گذشته آن نشــان از حركت هاى همسو با 
محوريت موضوعات مشــخص و مورد توافق 
بين بزرگان بوده اســت، بيش از پيش قابليت 
تحقق دارد مشــروط بر آنكه چنين روحيه  اى 

در بين سياسيون حفظ و تقويت شود.
در خصوص هدفگذارى مشــخص توسط 
فعاالن سياســى نيز بايد گفت كه موفقيت هر 
جمعى بســتگى تام و تمام به مشــخص بودن 
مقصــد و هدفگذارى دقيــق وصحيح دارد كه 
با توجه به عامل قبلــى امكان تحقق و عينيت 
دارد. در اين هدفگذارى كه قطعا متناســب با 
سياست هاى كالن واســتراتژيك نظام خواهد 
بــود، چنانچه اقتضاى زمان نيز به خوبى لحاظ 
شــود، آنگاه مى توان اميدوار بود كه چهره هاى 
فعال سياســى اســتان بــه كمــك نخبگان و 
صاحبنظران ايده پردازى مناســبى داشته باشند 
و حتى در گفتمان سازى جامعه نقش ايفا كنند.

اينكه در حال حاضر چنين شــرايطى بر استان 
حكمفرماســت يا خير موضوعى است كه نياز 
به بررســى دقيق دارد اما با توجه به گذشــته 
تاريخى اين اســتان از يكسو و توان باالى آن 
به لحاظ نيروى انســانى قابل و متعهد مى توان 
نقاط روشــنى رامشاهده كرد و اميدوار بود كه 
سياســيون استان ســهم و نقش قابل ملموسى 
در آينده سياسى اين ســرزمين داشته باشند و 
بخش عمــده اى از مســئوليت هاى كليدى در 

دست نيروهاى برخواسته از اين استان باشد.

 

افراد و چهره هاى
 شاخصى از استان
 در سمت هاى
 وزير دادگسترى
 وزير آموزش و پرورش
 وزير اطالعات، وزير مسكن
 وزير ورزش و جوانان
 در سطح ملى نقش آفرينى كرده 
و هر يك به نوعى در كشور 
تأثيرگذار بوده اند.
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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

معاون سياسى، امنيتى استاندار همدان:

دهه فجر فرصتى براى
تبيين دستاوردهاى انقالب اسالمى است

   خدمات و دستاوردهاى انقالب اسالمى 
در چهــار دهه گذشــته بى نظير اســت كه اين 
خدمات بايد در دهه فجر براى عموم مردم تبيين 

و اطالع رسانى شود.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همدان  با بيان اين مطلب گفت: خدمات انقالب 
اسالمى در روستاها برجســته و پربار بوده و در 
اين مدت خدمات بى نظيرى توسط دستگاه هاى 

مختلف ارائه شده است.
مصطفــى آزادبخــت با بيان اينكــه انعكاس 
دســتاوردهاى انقالب ضرورى است اضافه كرد: 
رمز موفقيت ملت ايران در انقالب اسالمى بر سه 
محور استوار بود كه مهمترين آن اسالم به عنوان 

دين آزادى و رهايى بخشى است.
آزادبخــت تاكيد كرد: رهبــرى امام راحل و 
خلف شايســته ايشان و انعكاس و انتقال مفاهيم 
اســالم از سوى روحانيت از ديگر رموز پيروزى 

انقالب اسالمى است.
معاون سياســى امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همدان افزود: روحانيــان بهترين انتقال دهنده و 
ترويج كننده دين مبين اســالم و مردم ايران نيز 

بهترين دريافت كننده اين پيام بودند.
آزاد بخت ادامه داد: وحدت و هماهنگى نياز 
ضرورى جامعه است و در دهه فجر بايد نسبت 
به ترويج وحدت و عمل به مبانى دين مبين اسالم 

تالش كرد.
وى با بيان اينكه دهه فجر انقالب اسالمى، به 
اسالم، ايران و ملت اين كشور ارزش و اُبهت داد 
گفت: ايران اسالمى تنها كشورى است كه دولت 
هاى شــرقى و غربى، صهيونيســم و مرتجعين 
منطقه عليه آن متحد شدند اما اين نيروى خدايى 

بر جبهه كفر و طاغوت غلبه كرد.
معاون سياســى امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همدان اضافه كرد: دهه فجر امســال مصادف با 
قدرتمندى نيروى انقالب اسالمى است و اين به 

معناى اين است كه هر چه شهيد مى دهيم انقالب 
قوى تر مى شود.

وى يكى ديگر از خدمات برجســته انقالب 
اســالمى را دادن نقش و جايگاه به بانوان عنوان 
كرد و افزود: انقالب الگوى جديدى از بانوان را 

به جامعه معرفى كرد.
افزود:  آزادبخــت 
هــاى  محدوديــت 
كرونايى باعث نشــود 
را  خــود  رســالت 
فراموش كنيم بلكه بايد 
با رعايت پروتكل هاى 
هاى  برنامه  بهداشــتى 
دهــه فجــر را به نحو 

مطلوب انجام داد.

 افتتاح 2400 
ميليارد پروژه در 

استان
سياســى،  معــاون 
اجتماعــى  و  امنيتــى 
اســتاندارى همدان در 
فجر  دهه  گفت:  ادامه  
امسال در استان همدان 
2400 ميليــارد ريــال 
بيش  و  افتتــاح  پروژه 
از 5000 ميليــارد ريال 

طرح كلنگ زنى شد. 
بيان  بــا  آزادبخت 
همدان  استاندار  اينكه 
با برنامه ريزى اســتان 
را  مديريــت مى كند 
برنامه  اســتان  براى  و 
راهبردى ســه ساله را 
تدويــن كــرد و امام 

جمعه استان تقويت كننده همه ما مديران است. 
وى با بيان اينكه برخى متوجه نيســتند كه با 
صحبت هاى خود در رابطه با دولت آب به آسيب 
دشــمن مى ريزند، اظهار كرد: دولت نقد و انتقاد 
ســازنده را مى پذيرد و ما بايد با تقويت دولت 
نسبت به پيشرفت روزافزون كشور ايران اسالمى 

همدل و همراه باشيم.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همــدان در ادامه با بيان اينكه اســتاندار همدان 
با برنامــه ريزى اســتان را  مديريت مى كند و 
براى اســتان برنامه راهبردى سه ساله را تدوين 
كــرد و امام جمعه اســتان تقويت كننده همه ما 

مديران است.
آزادبخت با اشــاره به نقش بى بديل و بدون 
جايگزين  واليت فقيه در مديريت ايران اسالمى 
و ساده زيستى و آزادگى امام راحل و مقام معظم 
رهبرى يادآور شد: همه ما موظف هستيم دولت 
را تقويــت كرده و به فرمايش مقام معظم رهبرى 

در اين راستا عمل كنيم.

وحدت و 
هماهنگى نياز 

ضرورى جامعه 
است و در دهه 

فجر بايد نسبت 
به ترويج وحدت 
و عمل به مبانى 
دين مبين اسالم 

تالش كرد
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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان:

در حوزه
تأمين ادوات كشاورزى
حرف اول كشور را  مى زنيم

   در اســتان همدان  مانند ســاير استان 
هاى كشــور اقدامــات خوب و ارزشــمندى 
صورت گرفته است  بطوريكه ثمره آن در حوزه 
زير ســاخت هاى شهرى و روستايى، راه آهن، 
فرودگاه و ســاير بخش هاى توليدى صنعتى و 

خدماتى نمايان است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان با اشــاره به تحرك و توسعه اقتصادى 
در بســتر زيرســاخت هاى واحدهاى توليدى 
و صنعتى گفت: حــوزه اقتصادى جهش هاى 
ارزشــمندى را تجربه كرده است اتمام مراحل 
ادارى منطقــه ويژه اقتصادى، منطقه ويژه مبتنى 
بر صنايع برتــر، به ثمر رســيدن پارك علم و 
فناورى و مركز خدمات فن آورى و كســب و 
كار و برخى از واحدهــاى صنعتى داليل  اين 

جهش حوزه اقتصادى است.
ظاهر پورمجاهد در تشــريح عملكرد حوزه 
اقتصادى استان  راه اندازى پتروشيمى هگمتانه 
و چند واحد توليدى بزرگ فوالد در شــهرك 
صنعتى ويان و شهرســتان مالير و راه اندازى 4 
طرح بزرگ فــرآورى معدنى در ناحيه صنعتى 
جوكار مالير با ســرمايه گذارى 1400 ميليارد 
تومانى  را از ديگــر توفيقات جهش اقتصادى 

برشمرد.
وى با بيان اينكه شهرستان تويسركان قطب 
توليد دارو شناخته شده است، اظهار كرد: كسب 
نشــان بين المللى مبل و منبت در شهرســتان 
مالير، اخذ نشــان ملى مبــل و منبت گل ريز 
در شهرستان تويسركان، كســب نشان جهانى 
انگور در شهرســتان مالير، شهر جهانى سفال 
و ســراميك اللجين همگى به نوعى برندسازى 
شــده و همين مساله باعث شده بتوانيم با ساير 
اســتان ها و كشــورهاى مختلف جهان ارتباط 

منطقى برقرار كنيم.
پورمجاهد در ادامه بــه موفقيت هاى حوزه 
كشــاورزى در اســتان اشــاره كرد و افزود: در 
حوزه كشاورزى اتفاقات خوبى رخ داده كه تنوع 
محصوالت كشاورزى و تنوع استفاده از بذرهاى 
مناسب يكى از رخدادهاست كه با تنوع بذر بهره 
ورى كشاورزى افزايش يافته و تاثير به سزايى بر 

درآمد خانواده كشاورز داشته است.
به گفته وى، اســتان همدان در حوزه تامين 
ادوات كشاورزى در كشور توانسته حرف اول 
را بزند به طورى كه اســتان بــا  دارا بودن دو 
واحد بزرگ توليد ادوات كشــاورزى در كشور 

پايلوت شود.
در حوزه فناورى يا دانــش بنيانى در بخش 
كشاورزى كارهاى بزرگى انجام شده كه گرفتن 
تنوع نشــاء از نشــاء گوجه فرنگى يكى از اين 
اقدامات است همچنين در سال 98 و 99 با كمك 
به اتحاديه هاى بخش كشاورزى و تعاونى هاى 
بزرگ در ارتباط با سرشاخه كارى گردو و توليد 
نهال گردو از طريــق تخصيص مبلغ مختصرى 
تسهيالت اقدامات خوبى انجام شد به طورى كه 

بخش عمده اى از نهال گردو كشور تامين شد.
پورمجاهــد ادامــه داد: در حــوزه احداث 
گلخانه ها حركت خوبى در سال 98 و 99 آغاز 
شــد و از ابتداى سال تاكنون 45 هكتار گلخانه 
در همدان راه اندازى گرديد و اميدواريم استان 
همدان با تالش سازمان جهاد كشاورزى حرف 

براى گفتن در كشور داشته باشد.
به گفته وى، اين موارد حق مردم استان است 
و ما بايد بــا جديت وارد كار شــده و با نگاه 
علمى و تخصصى به حوزه كشاورزى بتوانيم با 
استفاده بهينه از آب و خاك و امكانات بيشترين 

بهره ورى را به دست آوريم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همــدان در بخــش ديگــرى از ســخنانش به 
برگزارى جلسات و كارگروه هاى تصميم گير 
در استان اشــاره كرد و افزود: يكى از جلسات 
مهم و اثرگذار در اســتان جلسه شوراى برنامه 
ريزى و توسعه است كه باالترين مرجع تصميم 
گيرى در اســتان و نقش اثر بخشى دارد كه به 
طور مرتب برگزار مى شــود همچنين كارگروه 
اقتصاد مقاومتى و كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد از ديگر جلسات استان است كه از ابتداى 
سال تاكنون 59 جلسه تسهيل و رفع موانع توليد 
بــا 250 مصوبه برگزار شــده و پايان هر ماه و 
هر 3 ماه مصوبات مرور مى شــود و طبق اعالم 
سازمان صمت دبيرخانه اين جلسه حدود 200 

مصوبه در حال اجراست.  
پور مجاهد افزود: عالوه بر اين جلسه مركز 
شبانه روزى رســيدگى به مشكالت واحدهاى 
توليدى و سرمايه گذارى را در سازمان صمت 
راه اندازى شــده كه ازساعت 8 صبح تا 8 شب 
به صــورت حضورى و از 8 شــب تا 8 صبح 
هم به صورت تلفنى پيگير مشكالت واحدهاى 

توليدى هستيم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همــدان خاطرنشــان كرد: در ايــن مدت تمام 

ســعى و تالش خود را به كار گرفته ايم تا در 
كنار واحدهاى توليدى باشيم البته ممكن است 
ايرادات و مشــكالتى هم سد راه باشد اما تمام 

تالشمان رفع مشكالت است.
وى يادآور شد: شوراى بانك ها به طور مرتب 
در حال برگزارى است و تمام تالش ما اين است 
در سالى كه به عنوان جهش توليد از سوى مقام 
معظم رهبرى انتخاب شده در اين حوزه منابع به 
سمتى برود كه بتوانيم افزايش توليد داشته باشيم.
در اين زمينه نياز داريم بانك هاى خصوصى 
نيز به مصوبات دولت تمكين كنند و بيشــتر و 
جدى تر وارد عرصه اقتصادى استان وارد شوند 
چراكه عمده تامين منابــع مالى در حوزه هاى 
توليدى از طريق شــبكه بانكى اتفاق مى افتاد و 
درخواست داريم در ارتباط با تسهيل و تسريع 

امور كمك نمايند.
پورمجاهــد ادامه داد: در ســال 98 و99 در 
حوزه توليد و اشتغال استان اتفاقات خوبى رخ 
داده و در ارتبــاط با صدور پروانه بهره بردارى 
واحدهاى صنعتى و جواز تاســيس و همچنين 
مجوزهــاى افزايش بهره ورى معادن با افزايش 

روبرو بوده ايم.
وى در بخش ديگرى از سخنانش يادآور شد 
كه  از سال گذشته تالش شــد تا با استفاده از 
توان هلدينگ هاى بزرگ كشور در اجراى طرح 
هاى اســتان استفاده نماييم به طورى كه تاكنون 
اجراى طرح 3 دامدارى با شســتا قطعى شده و 
در شهرستان مالير، درگزين و قهاوند واحدهاى 
6 هزار راس دام با سرمايه گذارى 400 ميليارد 
تومانــى و يك واحد فرآورى معدن نســوز در 
شهرستان نهاوند با سرمايه 70 ميليارد تومانى با 
كمك هلدينگ هاى كشور به اجرا رسيده است.
همچنين در حوزه احياى واحدهاى راكد هم 
اقداماتى صورت گرفته به طورى كه در سال 99، 
50 واحــد راكد تا ابتداى بهمن ماه در ســازمان 
صمت و شركت شهرك هاى صنعتى احيا شدند.
پورمجاهــد  در پايان با بيان اينكه بخشــى 
از فعاليت هاى اقتصادى اســتان در سالجارى 
تحت  شــعاع بيمارى كرونا قرار گرفته، اظهار 
كرد: 42 درصد اشتغال استان در حوزه خدمات 
و بازرگانى اســت كه در بيشترين آسيب را در 
ســاجارى به دليل شــيوع ويروس كرونا ديده 
اند كــه براى حمايت از ايــن بخش ها دولت 
مصوباتى داشــته كه بخشــى از آنها اجرايى و 

مابقى نيز در حال پيگيرى و انجام مى باشد.

على فاضل همدانى

42 درصد 
اشتغال استان 
در حوزه خدمات 
و بازرگانى است 
كه بيشترين 
آسيب را در 
ساجارى به دليل 
شيوع ويروس 
كرونا ديده اند 
و براى حمايت 
از اين بخش ها 
دولت مصوباتى 
داشته است. ww
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معاون امور عمرانى استاندار:

زيرساخت هاى 
توسعه استان 
چشمگير است

 : معاون امور عمرانى اســتاندار همدان درباره 
عملكرد اين بخش در دوره 8 ساله گفت: اين معاونت 
در حوزه هاى راه، حمل ونقل، ارتباطات، علم وفناورى، 
گردشــگرى و انرژى شــهرها و روســتاهاى استان 
اقدامات شاخصى داشــته كه به صورت گزينشى در 

جدول به آنها اشاره كرده ام.
فرهاد فرزانه با اشــاره به  نتيجــه تحريم ها در اين 
دوره، بيان كرد: ســال هايى كه دشــمن شديدترين و 
ســخت ترين تحريم ها را عليه كشور اعمال كرده بود، 
در كل كشــور توسعه علم با اســتفاده از ظرفيت هاى 
داخلى در دســتور كار دولت قرار گرفت و بارها مقام 
 معظم رهبرى بر توســعه فناورانه نوين تأكيد كردند و 
همين باعث شد در استان همدان يك تحولى اساسى 

در حوزه شركت هاى دانش بنيان را شاهد باشيم. 
وى گفت: تعــداد پارك هاى علم وفن آورى از 36 
پارك در سال 1393 به 43 پارك در سال 1398 رسيد 
و تعداد مراكز رشــد از 154 مركز در سال 1393 به 
195 مركز در ســال 1398 رسيد. كه تعداد واحدهاى 
فن آور مســتقر در اين مراكز از 400 واحد در ســال 
1392 به حدود  9 هزار و213 واحد در پايان ســال 
1398 افزايــش يافته اســت و در همين مدت  هزار 
و682 شــركت مســتقر در پارك هاى علم  وفن آورى 
موفق به دريافت تأييد به دانش بنيان ها شدند. بودجه 
مصوب شــده پارك ها در ســال 1392 معادل 139 
ميليارد تومان بوده است كه با ظرفيت مدت 6 سال به 

531 ميليارد تومان رسيد.
فرزانه افزود: از ديگــر حوزه هاى مهم و زيربنايى 
كه در اســتان همدان در دولت تدبيرواميد به صورت 
ويژه مورد توجه قرار گرفت و پيشــرفت هاى خوبى 
انجام شد حوزه هاى آب و برق استان است كه به طور 
مثال يك نمونه حوزه توسعه برق افزايش نيروگاه هاى 
خورشــيدى بوده است و در اين 8 ســال 6 نيروگاه 
خورشــيدى در استان راه اندازى شد كه در كشور رتبه 
نخست را دارد و شهرهاى يزد و شيراز در مرحله بعد 

قرار دارند.

13921399واحدشاخصرديف

طول آزاده راه، بزرگراه و راه اصلى 1
710/31027كيلومترعريض و راه هاى فرعى.

2
طول راه هاى روستايى (درجه يك 

آسفالت، درجه يك شنى و راه 
روستايى دسترسى خاكى).

32864413كيلومتر

205 كيلومتر به بهره بردارى رسيده حدود 30 كيلومتر كيلومترتعداد مسير و طول شبكه ريلى سطح استان. 3
و 145 كيلومتر در حال اجرا است

تعداد مسافر ورودى و خروجى از طريق 4
نفرپايانه هاى مسافربرى ريلى استان .

48012 ورودى و 
48133 خروجى 
(فقط از ايستگاه 

راه آهن مالير)
383718 ورودى و 399182 خروجى 

تعداد پرواز (نشست و برخاست) از طريق 5
214تعدادپايانه هاى مسافربرى فرودگاه همدان .

پرواز مسافرى به دليل كرونا نداشته اند 
تعداد مسافر ورودى و خروجى از طريق 6

22443نفرپايانه مسافربرى فرودگاه همدان .
4 (نوشيجان، فرسفج، تاج آباد، هگمتانه)1تعدادتعداد آثار معرفى شده براى ثبت جهانى. 7
پيوست مى باشدايجاد و توسعه اماكن گردشگرى. 8

0تعدادتعداد رويدادهاى بين المللى.9

6(همايش معماير دستكند ارزانفود و سامن، 
نمايشگاه صنايع دستى، اجالس سفيران اتاق 
بازرگانى، اجالس سفيران فرهنگى، چهلمين 

نشست اعضاى سازمان جهانى گردشگرى 
UNWTO – نشست همدان پايتخت 

گردشگرى كشورهاى آسيايى، همدان 2018)
هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه 10

290 (پيوست)98تعدادبوم گردى، مراكز اقامتى- تفريحى
31/633/3درصدضريب نفوذ تلفن ثابت استان 11
71152درصدضريب نفوذ تلفن همراه استان12
10761076تعدادتعداد روستاهاى داراى ارتباط تلفنى در استان13
06تعدادتعداد نيروگاه هاى خورشيدى 14
تعداد انرژى در نيروگاه هاى 15

042مگاواتخورشيدى سطح استان
0

25582576كيلومترطول خطوط انتقال و فوق توزيع برق استان 16
19 
10671071تعدادتعداد روستاهاى داراى برق 17

تعداد روستاهاى بهره مند از نعمت گاز 18
تعدادطبيعى (باالى 50 خانوار استان)

باالى 20 خانوار 
702- زير 20 خانوار

33- مجموع 735
باالى 20 خانوار 916، زير 20 

خانوار 115- مجموع 1031

5(پسماندهاى درصدبازيافت زباله هاى شهرى و روستايى 19
35 (پسماند هاى قابل بازيافت)قابل بازيافت)

اقدامات در خصوص بحران هاى 20
پيوست مى باشدطبيعى سيل، زلزله

تعدادتعداد طرح هاى تفصيلى و جامع شهرى 21
تعداد طرح جامع 

ابالغى 19- تعداد 
طرح تفصيلى ابالغى 3
(طبق جدول پيوست)

تعداد طرح جامع ابالغى 8- تعداد طرح 
تفصيلى ابالغى 20 (طبق جدول پيوست)

-تعدادتعداد طرح هاى هادى شهرها22
دو طرح هادى شهرى تهيه و ابالغ شده 

(آجين و مهاجران) و در دست ابالغ است.
(كرفس و اسالمشهر آقگل)

191754تعدادتعداد طرح هاى هادى روستايى اجرا شده 23

تعداد سدهاى در دست اجرا و به بهره بردارى24
رسيده استان و ظرفيت مخازن ذخيره آنها 

تعداد- 
ظرفيت

7 سد در دست اجرا 
با ظرفيت 84/8 

م.م.م 30 سد در 
حال بهره بردارى با 
ظرفيت 32/2 م.م.م

3 سد در قسمت اجرا با ظرفيت 
21 م.م.م 70 سد در حال بهره 
بردارى با ظرفيت 96 م.م.م

تعداد روستاها و خانوارهاى روستايى تحت 25
تعدادپوشش آب سالم آشاميدنى استان 

تعداد روستا 
764، تعداد خانوار 

161200
تعداد روستا 797- تعداد خانوار 162700

تعداد انشعابات آب آشاميدنى 26
370000455000تعداد شهرى (فقره) استان

طول شبكه جمع آورى و خطوط 27
12831492كيلومترانتقال فاضالب استان 

38تعداد تعداد تصفيه خانه هاى فاضالب استان 28
تعداد چاه هاى غيرمجاز پر و 29

13565505تعداد مسلوب منفعه شده استان 
312 (تا پايان سال 1398)77تعداد كالس هاى درس تحويلى به آموزش و پورش 30
شاخص بهره مندى از آب آشاميدنى 31

67/578/13درصددر روستاهاى باالى 20 خانوار 

3489 (ابتداى كيلومترطول راه روستايى آسفالته 32
2743 (شهريورماه 1399)سال 1392)

77259442كيلومترشبكه گذارى تغذيه و توزيع گاز 33
282931323431عدد
437832579769عدد
15023094عدد
4348عدد

2931عددتعداد شهرهاى گازدار استان 34
99/3100درصدنرخ بهره مندى شهرها از گاز طبيعى 35
7351029عددتعداد روستاهاى گازدار استان 36
88/799/8درصدنرخ بهره مندى روستاها از گاز طبيعى 37
تسهيالت احداث مسكن از محل 38

طرح ويژه بهسازى و نوسازى 
تعداد 
6370528616واحد

تعداد احداث مسكن ناشى از حوادث 39
89628914واحد

4765درصد درصد مقاوم سازى 40
980610519كيلومترشبكه فشار متوسط برق 41
71998235/19كيلومترشبكه فشار ضعيف برق 42

625723757279مشترك
10671071روستاتعداد روستاهاى برقدار 43
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رئيس كل دادگسترى:

طليعه فجر انقالب
 فرصتى براى تبيين آرمان واالى امام(ره) شود

 قــوه قضاييه يكى از قواى ســه گانه در 
ايران است كه به صورت مستقل پشتيبان حقوق 
فردى و اجتماعى و مســئول تحقق بخشــيدن 
به عدالت است. رســيدگى و صدور حكم در 
مورد تظلمات، شــكايات، احياى حقوق عامه 
و گســترش عدل و آزادى هاى مشروع، نظارت 
بر حســن اجراى قوانين، كشف جرم و تعقيب 
و مجازات، تعزيــر مجرمين و اجراى حدود و 
مقررات مدون جزايى اسالم، اقدام مناسب براى 
پيشگيرى از وقوع جرم و اصالح مجرمين تنها 
بخشــى از مهمترين وظايف اين قوه محسوب 

مى شود.
روند بهينه امــور در تكريــم ارباب رجوع، 
توجيه اشــخاص در زمينه پرونده، مقابله جدى 
با مظاهر تخلف هــاى ادارى و...، ارائه خدمات 
عمومى رايگان، اتقان و استحكام آرا، استفاده از 
قضات انقالبى و جوان براى كادرسازى همگى 
از مواردى اســت كه رئيس كل دادگسترى استان 
بر اجراى آن همواره تأكيد دارد و مى توان گفت 
اين ديدگاه به  نوعــى قوه قضاييه را با پويايى و 
نشاط همراه مى كند و نتيجه اين پويايى، رضايت 
و افزايش اعتماد مردم به اين دســتگاه مهم نظام 

خواهد بود.
رئيس كل دادگســترى اســتان در گفت وگو 
با خبرنگار ما با گراميداشــت ســالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى، گفت: اين انقالب با راهبرى و 
بركت قيام و نهضت امام خمينى(ره) و به پشتوانه 
مردم عزيــز، ايران را از جــور بندگى طاغوت 

رهايى بخشيد.
محمدرضــا عدالتخواه با بيــان اينكه در يك 

سال گذشته هزار و 107 زندانى در استان همدان 
مشمول عفو شــدند، گفت: در سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى هم  شــاهد  عفو تعداد قابل 

مالحظه اى از زندانيان استان خواهيم بود.
وى در ادامــه با اشــاره به ســند تحول قوه 
قضاييه كه متشكل از مأموريت هاى هفت گانه اين 
دستگاه اســت، افزود: اين سند تحول به عنوان 
ســندى بنيادين با برنامه هاى جامع براى ارتقاى 

سطح كيفى زيرساخت هاى  3 قوه است.
عدالتخواه گفت: در يك ســال اخير بيش از 
75 درصد از پرونده هاى معوقه سال هاى گذشته 
مربوط به سال هاى قبل از 97 با جديت و پشتكار 

همكاران ما بررسى و مختومه شد.
وى همچنين به تشــكيل و راه اندازى ســتاد 
تأليف قلوب و دو كميته معين آن يعنى مصلحين 
و معتذرين به عنوان طرح هاى ابتكارى دســتگاه 
قضاى همدان پرداخت و بيان كرد: اين دو كميته 
در اصناف مختلف و نيز 50 مســجد به منظور 
استفاده از ظرفيت هاى اقشار مختلف مردم براى 
ايجاد صلح و ســازش در دعوى قبل از ورود به 
كالنترى ها و دادگسترى ها راه اندازى شده است.

 20 فقره پرونده قتل عمد
در 17 ماه ختم به مصالحه شد

رئيس كل دادگسترى اســتان همدان با اعالم 
اينكه در 17 ماه گذشــته به همت اين ستاد 20 
فقره پرونده قتل عمد ختم به مصالحه شد، گفت: 
همچنين با بهره گيرى از ظرفيت كميته معتذرين 
كه در راســتاى اشاعه فرهنگ معذرت خواهى و 
گذشــت در جامعه تشكيل شــده، در 110 روز 

گذشــته هزار و 360 نفر از متهمين براى اظهار 
پشيمانى در اين كميته ثبت نام كردند.

عدالتخواه بيان كرد: از اين تعداد 678 پرونده 
به مصالحه ختم شد تا در نهايت معادل 6 ميليارد 
تومان جــزاى نقدى از نظر جنبه خصوصى و 3 
ميليــارد تومان جزاى نقدى از نظر جنبه عمومى 

جرم بخشيده شود.
وى از راه اندازى و تشــكيل كميته معتذرين 
در 3 فاز دادگســترى، زندان و نيروى انتظامى، 
پاسگاه ها و كالنترى هاى سطح استان خبر داد و 
افزود: تنها در دى ماه در كالنترى ها قبل از تشكيل 
پرونده قضايى، شاهد ســازش بيش از نيمى از 

مراجعات مربوطه بوديم.
رئيس كل دادگسترى استان همدان از عملياتى 
شــدن 3 برنامه قاضى محور، راه اندازى ســامانه 
ساآب (سامانه ارزشــيابى آراء بدوى) به منظور 
رشــد كيفى رســيدگى به پرونده هاى قضايى و 

حوزه محور در استان خبر داد.
عدالتخواه به راه اندازى دادرسى الكترونيك به 
منظور تسريع در رسيدگى به پرونده هاى قضايى 
و كاهش تردد زندانيان به دادگاه ها هم اشاره كرد.

 عفو 1107 زندانى همدانى
در يك سال گذشته

وى در ادامه با بيان اينكه در يك سال گذشته 
هــزار و 107 زندانى معادل دو برابر 10 ســال 
گذشته مشمول عفو شدند، ابراز اميدوارى كرد: 
بزودى و در سالگرد پيروزى انقالب اسالمى هم 
خبرهاى خوشى از عفو تعداد قابل مالحظه اى از 

زندانيان استان را شاهد خواهيم بود. 

در يك سال گذشته هزار و 107 
زندانى معادل دو برابر 10 سال 

گذشته مشمول عفو شدند. در 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 

هم خبرهاى خوشى از عفو تعداد 
قابل مالحظه اى از زندانيان استان 

را شاهد بوديم.
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فرمانده سپاه انصارالحسين(ع):

 خودباورى انقالب اسالمى را
به مقصد مى رساند

13 طرح منابع طبيعى وآبخيزدارى
در دهه فجر افتتاح شد

 آنچه امروز و در آينده انقالب اسالمى را 
به مقصد مى رساند خودباورى است.

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان با 
اشاره به اينكه پس از پايان جنگ تحميلى و دفاع 
مقدس به محصول بزرگ خودباورى رســيديم، 
گفت: از جوانان اســتان كه بــراى ارتقاى نظام 
جمهورى اســالمى از فكر، انديشه و توان خود 

استفاده مى كنند تشكر مى كنيم.
مظاهر مجيدى با اشاره به اينكه جوانان با تالش 
و كوشــش راه را براى آينده كشــور باز مى كنند، 
افزود: قبل از انقالب با وجود آن صحنه هاى تيره و 
تاريك باور نمى كرديم كه يك روز استقالل را در 
زمينه هاى مختلف درك كنيم اما امروز به ورود در 

حوزه فناورى هاى جديد افتخار مى كنيم.
وى بــا بيان اينكه در زمــان حكومت طاغوت 
هدف اين بود كه شــرافت، بزرگى و بزرگ منشى 
مردم از هم بپاشد، بيان كرد: به يارى خداوند انقالب 
اسالمى پيروز شده و راه بزرگى براى آينده باز كرد.

 خداباورى، خودباورى و مردم
سبب پيروزى انقالب شد

مجيدى با اشــاره به اينكه 3 اصل خداباورى، 

خودباورى و مردم ســبب پيروزى انقالب شد، 
افزود: هر كجا كه جز خداوند ياريگرى نداشتيم 

و به سوى خدا رفتيم راه براى ما باز شد.
فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان  گفت: 
انقالب پس از يارى خدا با همت مردم به پيروزى 
رســيد. مجيدى بــا بيان اينكه پــس از پيروزى 
انقالب اسالمى بســيارى منتظر بودند كه پس از 
مدتى اين انقالب به طــرف يكى از ابرقدرت ها 
برود، گفت: تاريخ جهان بر اين بود كه هر انقالبى 
براى تداوم بايد به يكى از قدرت هاى بزرگ تكيه 
مى كرد و بســيارى منتظر بودند كه ببينند انقالب 
به كجا تكيه مى كند اما انقالب اســالمى با شعار 
بزرگ «اســتقالل، آزادى، جمهورى  اسالمى» به 
پيروزى رســيد و ادامه اين شــعار براى استكبار 

جهانى خطرآفرين شد.
وى با تأكيد بر اينكه اســتكبار جهانى كم كم 
متوجه شــد كه اين انقالب همانند انقالب هاى 
گذشــته نيســت و راه و روش جديد و جدايى 
دارد، افزود: دشمنان ما توطئه هايى را عليه انقالب 
و نظــام طراحى كردند كه به لطف خدا همه اين 

توطئه ها را پشت سر گذاشتيم.

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان با اشاره 
بــه اينكه پــس از پايان جنــگ تحميلى و دفاع 
مقدس به محصول بزرگ خودباورى رســيديم، 
بيان كرد: آنچه امروز و در آينده انقالب اسالمى 

را به مقصد مى رساند خودباورى است.
سردار مجيدى با تأكيد بر اينكه همان كسانى 
كه به مــا مى خنديدند امروز متوجه شــدند چه 
اتفاقاتــى در اين كشــور رخ مى دهــد، افزود: 
جمهورى اسالمى در حوزه نظامى دستاوردهاى 
بســيارى دارد و در شــرايط كنونى نيز با توكل 
به خدا و تكيه بر اراده و توان داخلى توانســتيم 
واكســن كرونــا را فراهم كنيــم. وى گفت: به 
دســتاوردهاى اثرگــذار و ارزشــمند نخبگان و 
بسيجيان افتخار مى كنيم زيرا توليدات آنها نسبت 

به نمونه هاى خارجى برترى دارد.

 مديركل منابع طبيعى وآبخيزدارى اســتان 
همدان  با گراميداشــت چهل ودومين ســالگرد 
پيروزى انقالب اســالمى از افتتاح 13 طرح منابع 
طبيعى وآبخيزدارى در دهه فجر انقالب اســالمى 

امسال خبر داد. 
اسفنديار خزائى گفت: براى بهره بردارى از اين 
طرح ها در وسعت پنج هزار و 850 هكتار، بيش 
از 6 ميليــارد و 976 ميليــون تومان اعتبار هزينه 
شــده و روزانه 9 هزار نفرروز اشــتغال مستقيم 

ايجاد كرده است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل منابع 
طبيعى وآبخيزدارى اســتان همدان، وى بيان كرد: 
اين طرح ها در شهرســتان تويســركان سه طرح، 
شهرستان هاى بهار، اسدآباد و كبودراهنگ هر كدام 
2 طرح و  شهرســتان هاى مالير، نهاوند، فامنين و 

رزن هر كدام يك طرح افتتاح مى شود.
مديركل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان همدان 
با بيان اينكه كپه كارى مراتع و بذرپاشى طرح هاى 
قابل بهره بردارى در شهرســتان هاى تويســركان، 
اسدآباد، كبودراهنگ و نهاوند هستند افزود: اجراى 
اين طرح ها به وســعت 720 هكتار در سال جارى 

آغاز و براى دهه فجر آماده بهره بردارى شد.
خزائى بيان كرد: توســعه جنگل بــا نهال در 
شهرســتان هاى بهار و مالير در سطح 200 هكتار 

و اجراى عمليات آبخيزدارى در شهرســتان هاى 
فامنين، تويسركان، اسدآباد، بهار، رزن و كبودراهنگ 
از ديگر طرح هاى تأثيرگذار در حفظ منابع پايه آب 
وخاك هستند كه از سال گذشته آغاز شده و امسال 

در دهه فجر به بهره بردارى مى رسند.
وى هدف از اجــراى طرح هاى آبخيزدارى را 
كنترل رسوب و كاهش خسارات ناشى از سيالب، 
حفاظت آب وخاك، جلوگيرى از فرسايش و بهبود 
شرايط زيست محيطى، كاهش خسارت هاى ناشى 
از خشكسالى و تغذيه ســفره هاى آب زيرزمينى 
دانســت. خزائى بهبود اشــتغال و ارتقاى سطح 
درآمد روستاييان، جوامع محلى و آبخيزنشينان، باال 
بردن ارزش هاى زيست محيطى تفرجگاهى مناطق 
زيرپوشش پروژه هاى آبخيزدارى را از ديگر اهداف 

بيان كرد و گفت: طرح هاى منابع طبيعى همچنين 
نقش موثرى در رونق توليد و مهاجرت معكوس 

به روستا دارند.
شهرستان محل اجراحجم عمليات (هكتار)عنوان پروژهرديف

بهار 100توسعه جنگل با نهال1
مالير 100توسعه جنگل با نهال2
تويسركان 180كپه كارى و بذرپاشى3
اسدباد180كپه كارى و بذرپاشى4
كبودراهنگ180كپه كارى و بذرپاشى5
نهاوند 180كپه كارى و بذرپاشى6
فامنين74عمليات آبخيزدارى حوزه گلخندان7
تويسركان555عمليات آبخيزدارى حوزه سنجوزان8
اسدآباد592عمليات آبخيزدارى حوزه سيراوند9

بهار260عمليات آبخيزدارى حوزه فسيجان10
رزن1111عمليات آبخيزدارى گونلو11
كبودراهنگ518عمليات آبخيزدارى حوزه باشقورتاران12
تويسركان900عمليات ابخيزدارى حوزه شهرستانه13
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   مطلب پيش رو تحليل وضعيت 
اقتصادى استان در سال هاى 97 و 98 است. 

آنچه كه مشخص است وضعيت شاخص هاى 
اقتصادى استان در برخى حوزه ها به تالش 
بيشتر مديران و دست اندركاران نياز است، 
اما در برخى شاخص ها مانند برخوردارى 
خانوارهاى روستايى از گاز و در بخش راه 

ها و بزرگراه ها جزو استان هاى برخوردار به 
شمار مى رويم. توانمندى استان در شاخص 

هاى ديگرى چون كشاورزى نوين، آب و سدها 
قابل رويت است. اما آنچه كه مسلم است در 
حوزه صنعت ومعدن تالش ها در حال نتيجه 
گرفتن است. طبق اين آمار، در بخش فناورى 
و ارتباطات هنوز جزو استان هاى برخوردار 

به شمار نمى رويم و استان به برنامه هاى 
منسجم ترى نياز دارد. در اين بحث برخى 

بخش هاى انرژى، فرهنگ، جمعيت و ...به دليل 
محدوديت در فضا حذف شده است اما در 

تحليل ديگرى در همين نشريه، به طور مفصل 
به موضوع جمعيت پرداخته شده است. آمار 
و اطالعات پيش رو از اطالعات تاييدنشده 

سازمان مديريريت و برنامه ريزى استان همدان 
استخراج شده است و در ماه هاى آينده ممكن 

است اين آمار با مقدارى تغيير به صورت 
رسمى منتشر شود.

تحليل وضعيت استان
در شاخصه هاي اقتصادي

 توليد ناخالص داخلى استان و كشور 
در ســال 1398 مجموع توليد ناخالص داخلى استان به ميزان 418/253 
ميليارد ريال، سهم 1/2 درصدى از كل توليد ناخالص داخلى كشور را به خود 
اختصاص داده است. همچنين متوسط رشد توليد ناخالص داخلى استان به 

قيمت جارى در سال 1398 نسبت به سال 1397، 34/5 درصد است.
تأمين گاز، بخار و تهويه هوا با 52/7 درصد بيشــترين تغيير را در ســال 
1398 نســبت به ســال 1397 دارا بوده است. ســاختمان و حمل و نقل و 
انباردارى و پســت با 45 درصد رشد در رده هاى بعدى قرار دارند. همچنين 
فعاليت هايى چون فعاليت هاى هنر، سرگرمى، تفريح و ساير خدمات با 15/6 

و 16/1كمترين رشد را در ميان فعايلت ها كسب كرده اند.
كامًال مشخص اســت كه در ســال 1398 از ميان فعاليت هاى اقتصادى 
اســتان، فعاليت كشــاورزى و جنگلدارى با 24/29 درصد بيشترين سهم را 
داشته است و فعاليت هاى عمده فروشى، خرده فروشى، تعمير وسايل نقليه و 
كاالها، صنعت و حمل و نقل انباردارى و پست به ترتيب از 15/07، 12/54، 
9/84 و 9/04 درصد در رده هاى بعدى قرار دارند و فعاليت حرفه اى، علمى 

و فنى با 0/28 درصد كاهش سهم را دارا است.
توليد ناخالص داخلى استان بر حسب فعاليت هاى اقتصادى طى سال هاى 

98-1397 (به قيمت بازار) ميليون ريال 
 مزيت نسبى فعاليت هاى اقتصادى استان 

شاخص مزيت نسبى آشكار اولين بار توسط باالسا معرفى شد كه در زمينه 
مزيت نسبى يك كشــور در صادرات يك كاالى معين بود، اما با جاگذارى 
ارزش افزوده بخش هاى مختلف اقتصادى اســتان در فرمول اين شاخص به 
راحتى مى توان در مورد مزيت نســبى هــر يك از بخش ها صحبت نمود. با 
توجه به اينكه اجزاى تشكيل دهنده شاخص RCA همگى مثبت مى باشند 
لذا مقدار عددى اين شاخص بين صفر و بى نهايت تغيير مى نمايد. بر اساس 
اطالعات شــاخص فوق چنانچه مقدار عددى اين شاخص در مورد بخش 
اقتصادى بزرگتر از يك باشد آن بخش داراى مزيت نسبى است همچنين هر 

چه مقدار شاخص فوق بزرگتر باشد اولويت و مزيت نسبى آن بخش بيشتر 
اســت و چنانچه فوق كمتر از يك باشد در اين صورت آن بخش از مزيت 

نسبى برخوردار نمى باشد.
مزيت نسبى فعاليت هاى اقتصادى استان در سال هاى 1397-98

مزيت نسبى فعاليت ها فعاليت هاى اقتصادى 
13971398

2/22/1بخش كشاورزى 
0/310/36بخش صنايع و معادن 

1/171/07بخش خدمات 

 توليد سرانه 
سرانه توليد ناخالص داخلى استان به قيمت جارى در سال 1397 بالغ بر 
178915 هزار ريال بوده كه در سال 1398 با 34 درصد افزايش به 240619 
هزار ريال رســيده است. اين در حالى است كه سرانه توليد ناخالص داخلى 
كشــور به قيمت جارى در ســال 1397 برابر 338309 هزار ريال و در سال 
1397 با 32 درصد افزايش به 446525 هزار ريال رســيده است. با توجه به 
آمارهاى محاسبه شده، كامًال مشخص است كه توليد ناخالص داخلى سرانه 
اســتان از متوسط كشورى اين شاخص پايين تر است، اين در حالى است كه 

نرخ رشد توليد سرانه استان نسبت به متوسط كشور باالتر است.
 تحليل وضعيت مسكن 

در برنامه تأمين مسكن، تهيه زمين مناسب و ارزان، يكى از اهداف اوليه و 
اقدامات ضرورى محسوب مى شود، زيرا بستر هر نوع ساخت و ساز، زمين 
اســت. اين در حالى اســت كه از يك طرف عرضه زمين محدود بوده و از 
طرف ديگر عواملى مانند موقعيــت، امكان، تصرف، نحوه مالكيت و امكان 
دسترســى آن را محدود مى ســازد. تا جايى كه قيمت هاى سرسام آور زمين 
يكى از عوامل شكست پروژه هاى تأمين مسكن است. البته اتخاذ تصميمات 
ناگهانى، بدون انجام مطالعات كافى، غيركارشناســى و بدون در نظر گرفتن 
طرح هاى فرادست زمينه ســاز ايجاد مشكالتى حتى بزرگ تر مشكل كمبود 

(2009,12 ,Doel.and Clark,g) زمين را ايجاد مى كند

غزل اسالمي

سرانه توليد 
ناخالص داخلى 
استان به قيمت 
جارى در سال 
1397 بالغ بر 
178915 هزار 
ريال بوده كه در 
سال 1398 با 34 
درصد افزايش 
به 240619 هزار 
ريال رسيده 
است. 

اقتصاد ايران درسال 1395 - طرح تابناك
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همان گونه كه از جدول مشخص است بيشترين مقدار جبران كمبود 
مســكن روســتايى مربوط به شهرستان مالير اســت كه در سال 1398 
تعداد 02144 واحد مســكونى نسبت به سال 1397 كاهش يافته است. 
همچنين كمترين مقدار جبران كمبود مســكن روســتايى با تعداد 303- 

مربوط به رزن است.
روند صعودى تغييرات كاربرى به كاربرى مســكونى در شهرســتان هاى 
اســتان به غير از شهرستان همدان كه داراى اراضى كشاورزى، جنگل، مراتع 
و باغات فراوان و با اهميتى به لحاظ زيســت محيطى، گردشگرى، صادرات 
محصوالت و... هســتند، نگرانى در رابطه با از بين بردن اين اراضى، مراتع و 
باغات و تبديل آن ها به مناطق مسكونى و توسعه افق زيستگاه هاى انسانى در 
اين شهرستان ها به وجود مى آيد كه لزوم بازنگرى و جديت بيشتر در نحوه 

اجراى تغييرات كاربرى را گوشزد مى نمايد.
 وضعيت كلى منابع آب استان در طول سال هاى 97-98 

با توجه به جدول حجم كل نزوالت جوى اســتان در ســال 1398 برابر با 
11909 ميليون مترمكعب بوده است كه نسبت به سال قبل رشدى برابر با 56 
درصد داشته است و حجم آب هاى سطحى نيز با افزايش مواجه شده است و 
از ميزان 608 ميليون مترمكعب در ســال 1397 به 1600 ميليون مترمكعب در 
سال 1397 رسيده است و افزايش چشمگيرى به ميزان 163درصد داشته است.
حجم نفوذ مستقيم نزوالت به سفره هاى آب زيرزمينى، حجم آب مصرف 
زيرزمينى در سال هاى 1398 نسبت به سال 1397 با افزايش مواجه شده است 

و به ترتيب برابر با 34 درصد و 6 درصد شده اند.
نكته قابل ذكر ديگر اين است كه تعداد ايستگاه هاى اندازه گيرى آب هاى 
زيرزمينى تجهيز شده و نسبت به تعداد ايستگاه هاى اندازه گيرى آب زيرزمينى 
تجهيز شده به كل ايستگاه ها بدون تغيير بوده اند. طول رودخانه هاى اليروبى 
شــده در ســال 1398 نسبت به سال قبل رشــد قابل توجهى برابر با 5400 

درصد داشته است.

وضعيت كلى منابع آب استان طى سال هاى 98-1396

سال آبى واحد اندازه گيرى شرح 
96-97

سال آبى 
97-98

نرخ 
تغييرات 
(درصد)

76011190956ميليون مترمكعبحجم كل نزوالت جوى 
حجم كل منابع آب تجديد 

شونده (آب تجديد پذير از 
بارندگى و رواناب ورودى 

از استان هاى مجاور)
22243768ميليون مترمكعب

69

6081600163ميليون مترمكعبحجم آب هاى سطحى 
حجم كل استحصال 

4504704ميليون مترمكعبآب هاى سطحى 
حجم نفوذ مستقيم نزوالت 
1416216834ميليون مترمكعببه سفره هاى آب زيرزمينى 

حجم استحصال 
4-19961913ميليون مترمكعبآب هاى زيرزمينى 

 تحوالت بخش كشاورزى در سال هاى 1397-98
اســتان همدان از نظر بافت جمعيتى از جمله استان هاى كشور است كه 
نسبت جمعيت روستايى در آن در سطح بااليى قرار دارد و جمعيت روستايى 
نيز عمدتاً در بخش كشــاورزى اشتغال دارند. چنانچه اين بخش مورد توجه 
قرار نگيرد و متناسب با افزايش جمعيت روستايى، ظرفيت هاى شغلى جديد 
ايجاد نشود، روند مهاجرت هاى روستايى به شهرها شتاب بيشترى مى گيرد و 
در نهايت به زبان بخش كشاورزى و جامعه روستايى منجر مى گردد. در اين 
خصوص كاهش نســبت نيروى انسانى شاغل در بخش كشاورزى استان در 
سال هاى اخير بايد هشداردهنده باشد. البته اگر مازاد نيروى انسانى در بخش 
كشــاورزى قابليت جذب در مراكز توليدى و صنعتى را داشته باشد نگران 
كننده نيست ولى آمارها نشان مى دهد كه قابليت نيروهاى مهاجر از روستا به 

شهر در فعاليت هاى خدماتى و كاذب مشغول مى شوند.
بايد توجه داشته باشــيم كه استان همدان به لحاظ داشتن اراضى مستعد 
منابع طبيعى بالقوه و شــرايط اقليمى نســبتاً مســاعد و آب هاى سطحى و 
زيرزمينى، اين توان و ظرفيت بالقوه را دارد كه به عنوان يكى از مراكز توليد 
گندم، يونجه، سيب زمينى، سير و ساير محصوالت كشاورزى و دامى مطرح 
باشد. در حالى كه بررســى روند تحوالت اقتصادى اجتماعى استان همدان 

نشــان مى دهد كه طى 30 ســال اخير به تدريج از سهم بخش كشاورزى در 
ارزش افزوده و اشــتغال نيروى انسانى به سود بخش خدمات و تا حدودى 

نيز صنعت كاسته شده است.
ساختار كشــاورزى اســتان نيمه صنعتى اســت و منابع آب و خاك با 
روش هاى سنتى و نيمه مكانيزه مورد استفاده قرار مى گيرد. اين مسئله بدون 
شك محوديت هايى را در اين بخش ايجاد كرده و مانع از بهره بردارى علمى 

و مفيدتر از منابع و امكانات موجود مى شود.
مقايســه عملكرد در هكتار اقالم مهم زراعى استان در سال هاى گذشته، 
اگــر چه روند رو به افزايش و بهبود را نشــان مى دهــد. اما اين واقعيت را 
نبايــد فراموش كرد كه در صورت تداوم اجراى طرح يكپارچه كردن اراضى 
و گســترش اقدامات به زراعى و استفاده مطلوب از ماشين آالت كشاورزى 
(مكانيزاســيون) و مهار آب زراعى و حداكثر استفاده از آن، مى توان عملكرد 
در هكتــار را باز هم افزايش داد و بر كيفيت محصوالت كشــاورزى افزود، 
البته يكپارچه نمودن اراضى اســتفاده از روش هاى نوين كشــاورزى باعث 
رهايى هر چه بيشتر نيروى كار موجود در بخش كشاورزى مى گردد كه بايد 
راهكارهايى براى جذب اين نيروها در بخش هاى ديگر توليدى بكار گرفت.

همچنين از مهمترين محصوالت دائمى اســتان، گردو و انگور را مى توان 
نام برد كه هر ساله مقدار فراوانى از آنها به كشورهاى خارج نيز صادر مى شود 
و در واقع از اقالم مهم صادراتى استان در بخش كشاورزى به شمار مى آيد.

بنابراين بخش كشاورزى مهمترين بخش توليدى در كشور در حال توسعه 
اســت. لذا ارائه آمار و اطالعات درست در اين بخش مى تواند كمك بسيار 
بااليى به برنامه ريزان باشــد تا براى رشــد و توسعه آن در آينده راهكارهاى 
مناسبى ارائه دهند. بنا بر آمار سازمان جهاد كشاورزى در سال 1398، ميزات 
توليد محصوالت زارعى كشــاورزى در استان همدان 3201774 تن و ميزان 

توليد محصوالت باغى 702732 تن است.
 تحوالت بخش صنعت و معدن 1397-98

در سال 1398 تعداد جوازهاى تأسيس صادر شده در قسمت صنعت در 
كل كشور 13822 مورد بوده است كه استان همدان با 861 مورد 2/48 درصد 

از كل كشور را به خود اختصاص داده است.
در آمار ارائه شده مشاهده مى گردد كه تعداد جواز تأسيس صادر و اشتغال 
نسبت به سال قبل افزايش داشــته و با توجه به سرمايه بر بودن شركت هاى 
در حال تأسيس، رشد مناسبى در ميزان سرمايه در سال 1398 نسبت به سال 

1397 مشاهده مى شود.
بر اساس شاخص ها متوسط سرمايه گذارى در هر طرح در استان مبلغ 59 
ميليارد ريال بوده كه اين شــاخص در مقايسه با كشور رقم بسيار پايينى در 
ســال 1398 است. در بررسى شاخص سرانه سرمايه گذارى اشتغال مى توان 
فهميد كه استان همدان نسبت به سطح كشور مبلغى پايينى براى ايجاد اشتغال 
در ســال 1398 هزينه كرده است. همچنين تعداد پروانه بهره بردارى در كل 
كشــور 6802 مورد بوده است كه استان همدان 78 مورد 1/28 درصد پروانه 

بهره بردارى كل كشور را دارا است.
مطابق آمار ارائه شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تعداد شاغالن 
كارگاه هاى صنعتى داراى 10 نفر كاركن و بيشــتر در استان برابر با 19492 نفر 

(معادل 1/08 درصد از كل شاغالن كشور) در سال 1397 بوده است.
در سال 1397 تعداد كارگاه هاى 10 نفر كاركن و بيشتر استان 525 كارگاه 
بوده كه ســهم 1/47 درصد از كارگاه هاى كشور را در اختيار داشته است. از 
كل كارگاه هاى اســتان 461 كارگاه معــادل 80 درصد كارگاه هاى با 10-49 
نفر كاركن، 42 كارگاه معادل 8 درصــد كارگاه هاى با 99-50 نفر كاركن و 
22 كارگاه معادل 4 درصد را كارگاه هاى با 100 نفر كاركن و بيشــتر تشكيل 
مى دهند توزيع نسبى نشان دهنده و چه غالب تعداد كارگاه هاى 49-10 نفر 
كاركن در استان است البته با درصد بسيار باال در مقايسه با ساير كارگاه ها، در 
سال 1397 در استان همدان، تعداد شاغالن كارگاه هاى صنعتى داراى 10 نفر 
كاركن و بيشــتر 19492 نفر بوده اند كه 1/08 درصد كل شاغالن اين بخش 
صنعتى كشور را شامل مى شود. در ميان كليه كارگاه هاى صنعتى، كارگاه هاى 
داراى 10 تا 49 نفر كاركن با 10536 نفر بيشــترين تعداد شاغالن را به خود 

اختصاص داده بودند.
در بررسى وضعيت جوازهاى تأسيس صنعتى صادره بين شهــــــرستان هاى 
اســتان همدان مشــاهده مى كنيم كــه در ســال 1397 و 1398 به ترتيب در 

در صورت 
تداوم اجراى 

طرح يكپارچه 
كردن اراضى و 

گسترش اقدامات 
به زراعى و 

استفاده مطلوب 
از ماشين آالت 

كشاورزى و 
مهار آب زراعى 
مى توان عملكرد 
در هكتار را باز 
هم افزايش داد
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شهرســتان همدان با بيشــترين تعداد جواز صادره به ميزان 217 و 292 
فقره و شهرستان اسدآباد با كمترين تعداد به ميزان 12 و 10 فقره را به خود 

اختصاص داده اند.
در سال 1398 در شهرستان اسدآباد پروانه بهره بردارى صنعتى براى هيچ 
طرحى صورت نگرفت. شهرســتان همدان در سال 1398 با 24 فقره پروانه 
بهره بردارى صنعتى بهترين وضعيت را در بين شهرستان هاى استان داشت و 
شهرستان هاى اسدآباد، فامنين، و نهاوند به ترتيب با تعدادپروانه بهره بردارى 

0، 1 و 3 نامناسب ترين وضعيت را بين شهرهاى ديگر داشته اند. 
به طور كلى در سال هاى 1397 و 1398 به ترتيب 80 و 78 فقره پروانه 
بهره بردارى صنعتى با ايجاد 1148 و 1062 نفر اشــتغال در اســتان همدان 

تحقق يافت.
 معدن 

در سال 1398 تعداد 282معدن در استان همدان داراى پروانه بهره بردارى 
اســت كه معادل الشه آهكى، آرن، شن وماســه با 140 معدن، سيليس با 28 
معدن، آهك صنعتى و مارون با 13 معدن بيشترين تعداد معدن را به ترتيب به 
خود اختصاص داده اند.در سال 1398 تعداد معادن داراى پروانه بهره بردارى 

در استان همدان نسبت به سال 1397، 11 واحد كاهش داشته است.
معــادن را از نظــر فعاليت نيز مى تــوان در 2 گروه فلــزى و غيرفلزى 
تقســيم بندى كرد. بيشــترين تعداد معادن در قســمت غيرفلزى يعنى الشه 
آهكى و سيليســى بوده كه به ترتيب در سال 1398 برابر با 140 و 28 واحد 
بوده اســت. ضمناً بررســى هايى در اين زمينه نشان مى دهد كه بخش معدن 
از لحاظ نقش برترى كه در توليد اســتان دارد نيازمند توجه بيشــتر از سوى 

سياست گذاران و مسئوالن منطقه اى است.
وضعيت واحدهاى به بهره بردارى رسيده در شهرك  ها و نواحى 
صنعتى استان همدان برحسب ميزان اشتغال تا پايان سال 1398

رديف
تعداد واحدهاىنام شهرك/ ناحيه 

به بهره بردارى 
رسيده تا پايان 

سال 1398

تعداد اشتغال
(نفر) تا پايان 

سال 1398 صنعتى 

شهرك صنعتى بهاران 11
1021623(چشمه قصابان)

1452ناحيه صنعتى اشترمل12
55480ناحيه صنعتى سامن13
40621ناحيه صنعتى سهند14
14259ناحيه صنعتى فرسفج15
11395ناحيه صنعتى قهاوند16
16151ناحيه صنعتى گنبد17
3345ناحيه صنعتى جوكار18

97115561جمع استان 
54865ميانگين استانى 

 تحوالت بخشى بازرگان استان طى سال هاى 1397-98
ارزش صادرات غيرنفتى اســتان همدان در ســال 1396 برابر با 140/1 
ميليون دالر و در ســال 1397 برابر با 155/5 ميليون دالر و در سال 21398 

با 4 درصد كاهش نسبت به سال قبل به 149/4 ميليون دالر رسيده است.
عملكرد شاخص هاى هدف كمى بخش بازرگانى در سال هاى 1396-98 استان

واحد عنوان شاخص هاى هدف كلى 
درصد 139613971398اندازه گيرى 

رشد 
4-1/1405/1554/149ميلون دالر ارزش ساالنه صادرات غيرنفتى 

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
بررســى مقدار و ارزش واردات و صادرات استان همدان در سال 1398 
نشــان مى دهد كه محصوالت پوست (كراست) با چيزى در حدود 271 تن 
در سال 1398 و تقريباً 274 هزار دالر باالترين ميزان وزن صادرات را نشان 
مى دهد و بعد از آن محصوالت صنايع شــيميايى با حدود 100/522 تن در 

سال 1398 و ارزش 55/317 هزار دالر رتبه بعدى را در اختيار دارد.
صادرات گمرك استان همدان 

درصد تغييرات سال 1398سال 1397شرح 
33650663255488مقدار (تن)

721812116907099134ارزش ريالى (ميليون ريال)
4-5/1551494ارزش دالرى (ميليون دالر)

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
صادرات كل اســتان همدان در سال 1397 و 1398 بيشتر از نوع تجارى 
هســتند كه از نظر وزنى 336/5 هزار تن در ســال 1397 و 632/5 هزار تن 

در ســال 1398 و از نظر ارزشى 155/5 ميليون دالر در سال 1397 و 149/4 
ميليون دالر در سال 1398 است.

ارزش صادرات استان همدان بر حسب گروه كااليى طى سال هاى 98-1397
ارزش صادرات (دالر)

صنايع دستىمواد شيميايىمعدنىصنعتىكشاورزىسال
و فرش

13974506747592472959552981074712774983340
13982751344755901944993338155317330767241

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
 وضعيت راه ها

در سال 1397 استان همدان با وســعتى در حدود 19491 كيلومتر مربع 
تحت پوشش 5141/5 كيلومتر از انواع راه ها بوده است. در واقع استان همدان 
با وجود اينكه 1/2 درصد مســاحت كل كشور را تشكيل مى هد 2/4 درصد 
از راه هاى ارتباطى كشــور را به خود اختصاص داده كه نشان دهنده توسعه 

مناسب راه ها و وجود پتانسيل هاى بالقوه براى توسعه در اين استان است.
راه هاى زير پوشــش اداره كل راه و ترابرى استان در سال 1397 بر حسب 
نوع راه، شــامل 85 كيلومتر آزاد راه (1/7 درصد)،632 كيلومتر بزرگراه (12/3 
درصــد)، 308 كيلومتر راه اصلى (6 درصد) 751 كيلومتــر راه فرعى (14/6 

درصد) و 3367 كيلومتر راه روستايى آسفالته و شنى (65/5 درصد) است.
در اين ســال از مجموع كل راه هاى روستايى استان 80/8 درصد آسفالته 
و مابقى شــنى بوده است. اين نسبت در سال 1390 براى استان 85/8 درصد 
بوده است. اين امر نشاندهنده آن است كه طى سال هاى 97-1390 با وجود 
اينكه 465 كيلومتر به طول راه هاى روســتايى استان افزوده شده اما تنها 231 

كيلومتر از اين راه هاى ايجاد شده، راه آسفالته بوده است.
اگر به توزيع شهرســتانى راه ها در استان توجه شود مالحظه خواهد شد 
كه در حدود 57/6 درصد از راه هاى استان در محدوده شهرستان هاى مالير، 

كبودراهنگ، همدان و نهاوند قرار دارد.
البته اين امر بيشتر به دليل مساحت اين شهرستان ها در استان مى باشد اين چهار 
شهرســتان در مجموع 58/4 درصد از مساحت كل استان را به خود اختصاص 
داده اند. اما آنچه در اين ميان مهم است تراكم راه ها در واحد سطح مى باشد متوسط 

تراكم راه ها در استان برابر با 26/4 كيلومتر 
در هــر 100 كيلومترمربع اســت. در ميان 
شهرستان هاى استان، شهرستان هاى اسدآباد 
با 34/3، نهاوند با 33، فامنين با 28/8، مالير 
با 28/4 و تويسركان با 28/3 كيلومتر در هر 
100 كيلومترمربع بيشترين سطح تراكم راه ها 
در استان را به خود اختصاص داده اند. تراكم 
راه ها در شهرستان هاى جنوبى استان، نسبتًا 
مناسب تر از شهرستان هاى شمالى مى باشد. 
در واقع هر چه روبه مناطق شمالى تر استان 

حركت نماييم سطح برخوردارى و تراكم راه ها در اين مناطق كمتر و كمتر مى شود.
 حمل و نقل ريلى 

بر اســاس اطالعات ارائه شده توسط شــركت مادر تخصصى ساخت و 
توســعه زيربناهاى حمل و نقل كشــور، طول كل مســير در پروژه راه آهن 
غرب كشور از اراك تا مالير 89 كيلومتر و از مالير تا كرمانشاه 170 كيلومتر 

مى باشد. طول مسير همدان تا مالير نيز در حدود 80 كيلومتر مى باشد.
در حال حاضر مسير اراك تا مالير به طول 89 كيلومتر در حال بهره بردارى 
مى باشد. پروژه ايســتگاه راه آهن فيروزان و راه آهن به فيروزان به طول 71 
كيلومتر افتتاح و در اختيار شــركت راه آهن براى آماده سازى و بهره بردارى 

نهايى قرار گرفت.
در پروژه  راه آهن تهران- همدان- ســنندج، طول كل مســير از تهران تا 
همدان 268 كيلومتر و از همدان تا ســنندج 150 كيلومتر مى باشد. اين طرح 
در مسير خود از شهراى تهران، رباط كريم، ساوه، فامنين، همدان، بهار، قروه 

و سنندج عبور مى نمايد.
تعداد ايســتگاه از تهران تا سنندج 18 ايستگاه مى باشد كه 12 ايستگاه در 
مســير تهران – همدان قرار دارد. (9 ايستگاه سبقت تالقى هر كدام به متراژ 

300 متر و 3 ايستگاه مسافرى در ساوه، فامنين و همدان است).
تعداد 12 ايستگاه شامل: همدان و ساوه (به عنوان ايستگاه هاى تشكيالتى 

پروژه ايستگاه 
راه آهن فيروزان 
و راه آهن به 
فيروزان به طول 
71 كيلومتر 
افتتاح و در 
اختيار شركت 
راه آهن براى 
آماده سازى و 
بهره بردارى 
نهايى قرار 
گرفت.

اتوبوس

مينى بوس

سوارى
سهم وسايل نقليه از تعداد مسافر جابجا شده
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درجه 1) نوبران و فامنين (به عنوان ايســتگاه هاى مســافرى درجه 2) و 8 
ايســتگاه درجه 3 (كه در دو فاز اول و دوم ساخته مى شوند) در اين مسر در 

نظر گرفته شده است.
ايــن طرح عــالوه بر آنكه از لحــاظ حمل و نقل داخلى بار و مســافر 
اســتان هاى همدان و كردستان را به شبكه راه آهن سراسرى متصل مى نمايد، 
باعث فراهم آوردن بسترى مناسب به منظور احداث طرح ها و صنايع جديد، 
بهبود و گسترش شبكه ترابرى منطقه و همچنين افزايش ايمنى سير و كاهش 

مصرف سوخت مى گردد.
 حمل و نقل هوايى 

وضع موجود 
فرودگاه همدان در ســال 1351 و به منظور حمل و نقل آسان و راحت 
و توســعه صنعت گردشگرى در استان افتتاح شد. اما با گذشت حدود 40 
سال از تأســيس آن، اين فرودگاه نه تنها هنوز نتوانسته جايگاه خود را در 
عرصه گردشــگرى پيدا نمايد، بلكه در عرصه حمل و نقل استان نيز حرف 

چندانى براى گفتن ندارد.
البته در برنامه ريزى هاى انجام شده مقرر گرديده كه طى سال هاى آتى با 
گسترش امكانات فرودگاهى، حمل و نقل هوايى استان بتواند سهم خود از 
صنعت حمل و نقل را افزايش داده و در راســتاى افزايش درآمدهاى ناشى 

از صنعت گردشگرى نيز گام هاى موثرترى بردارد.
فرودگاه همدان از ســال 90 با هدف پذيــرش هواپيماهاى پهن پيكر، 

پروژه هاى عمرانى را شــروع كرده است. هم اكنون بايد فرودگاه همدان به 
طول سه هزار و 950 متر هم اكنون يك باند كامًال بين المللى است.

 وضعيت ارتباطات 
در ســال 1391 در كل استان حدود يك ميليون و 175 هزار خط تلفن 
همراه وجود داشــته، كه اين رقم در ســال 1397 و با متوسط نرخ رشدى 
معادل 8 درصد در سال به حدود يك ميليون و 858 هزار خط افزايش يافته 

است.

ســال  در 
ضريب   1391
تلفــن  نفــوذ 
(مشغول  ثابت 
در  كار)  بــه 
اســتان حدود 

31/5 خــط به ازاء هر يكصد نفر جمعيت بوده اســت كــه يان رقم در 
انتهاى ســال 1397 به 34 خط افزايش داشته اســت. ضريب نفوذ تلفن 
همراه نيز در اين مدت از 67 خط به ازاى هر يكصد نفر جمعيت به 107 
خط افزايش يافته اســت. در اين ميان كمتريــن ضريب نفوذ تلفن همراه 
در بين شهرستان هاى استان مربوط به شهرستان كبودراهنگ با 87 خط و 
باالترين ضريب نفوذ مربوط به شهرستان همدان با 118 خط براى يكصد 
نفر جمعيت بوده اســت. به نظر مى رسد علت 
باال بودن ضريب نفوذ تلفن همراه در اســتان 
بيشــتر ناشى از ورود گسترش سيم كارت هاى 
اعتبارى با بازار ارتباطى اســتان و كشور و نيز 
افزايــش تمايل مردم به اســتفاده از اين قبيل 

سيم كارت هاى ارزان قيمت مى باشد.
 آموزش عالى 

تعــداد كل دانشــجويان اســتان در ســال 
تحصيلى 98-1397 بالغ بــر 66435 نفر بوده 
است كه 1/99 درصد از دانشجويان كل كشور 
مى باشــد. همچنين از تعداد كل دانشــجويان 
استان در سال 1398، 34573 نفر مرد يعنى 52 
درصــد و 31862 نفر زن بوده اند كه 48 درصد 

را تشكيل مى دهند.
با توجــه بــه اطالعــات جــدول حدود 
62/56 درصد از دانشــجويان اســتان در مقطع 
 14/16 كاردانــى،  درصد   17/69 كارشناســى 
درصد كارشناسى ارشــد، 2/65 درصد دكترى 
حرفــه اى و 2/91 درصــد در مطــع دكتــرى 
تخصصى مشــغول به تحصيل مى باشند كه در 
مقطع تحصيلى كاردانى، كارشناسى، كارشناسي 
ارشــد، دكتري حرفه اى و دكتراى تخصصى به 
ترتيب حدود 30/18 درصــد، 50/79 درصد، 
45/62 درصــد، 52/99 درصد و 47/03 درصد 

از دانشجويان را بانوان تشكيل مى دهند.

شاخص هاى مخابراتى استان به تفكيك شهرستان (97-1396)
همدان استان واحد شاخص 

13911396139713961397
117552017057011858263750509813163خط تعداد تلفن هاى همراه 

BTS 46112051322601639سايتتعداد
ISP 70000مشتركتعداد

PAP 99999شركتشركت هاى
192187815969134044545724شمارهتعداد مشتركين ديتا 

26401227851306155915262726پورتپورت هاى منصوبه ديتا 
38038921892126232623كانالتعداد كانال هاى بين شهرى مشغول به كار 

----180كانالتعداد كانال هاى بين المللى (خروجى)
12685852828دفتر دفاتر خدمات ارتباطى 

54863751375015331532دستگاهتعداد تلفن هاى همگانى شهرى و بين شهرى 
425745827278مركزتعداد كل مراكز تلفن شهرى 

461/2194/5194/1259/7261/6نفر/كانالنسبت جمعيت به كانال هاى بين شهرى 
9329/520067/121861/926803/929041/5تلفن/دفترنسبت تلفن هاى همراه به دفاتر خدمات ارتباطى 

BTS 2549/91415/51405/61248/81272/6تلفن/سايتنسبت تلفن همراه به
BTS 42/316/214/74/74/4كيلومترمربعپوشش مساحتى هر سايت

1/371/401/351/461/37پورت/مشتركنسبت پورت هاى ديتا به تعداد مشتركين

ضريب نفوذ 
تلفن همراه نيز 
در اين مدت از 

67 خط به ازاى 
هر يكصد نفر 

جمعيت به 107 
خط افزايش 
يافته است. 

جدول عملكرد معادن سازمان صنايع ومعادن استان همدان به تفكيك نوع ماده معدنى 

ميزان سرمايه گذارى ظرفيت توليد اسمى (تن)مقدار ذخيره قطعى(تن)تعداد كاركنان تعداد معادننام ماده معدنى 
(ميليون ريال)

1397139813971398139713981397139813971398
باشه آهكى، مارون و 

155146703111090274287584855387577820005870000229474,3198916,3شن و ماسه 
1413168172669942179645717179462300046270,546270,546270,5آهك صنعتى و ممارن

211912126141515001382650064550044700046199,838333,4الشه ساختمانى 
464729203182502069325015000017500065066506الشه موزائيكى 

1166160000001600000010800010800012951295خاك ممارنى 
443232302100030210001950001950001071910719پاميس
-7022-10000-700000-5-1شيل
116614000001400000500005000017031703گچ

گرانيت مشكى، 
1211106100130148210742821142753902531326,535425,7هورنفلس، گابرو

گرانيت خاكسترى 
9558632534000154500545002400017610,713584,7و سبز
15121241241476520156152010600011300040583,140583,1مرمريت

1111134134190000019000001200001200003/4134741347,3تراورتن 
1155500003500003500001500035401480خاك صنعتى 
-4067-66000-331313899000خاك رس
27281681561235990623890106835197458/402858003,9سيليس
143293352382000014000400032021007پگماتيت
-1كروندم

5-17000-680-
4576- -750-30-

-0,4-10-كرديريت
9983834134011380901119995017245013698,513698,5فلدسپات
1313127114180273872102738739100053600028314,631485,4دولوميت

33291869014644690146444125018000083718371آندالوزيت شيست
-2911-50000-01061250000ممارنت ميكا شيست

-4562-20000-350000-6-1تالك شيست
442828220000021670001875001850006750,16750,1پوزوالن
118830000030000070007000859,5859,5بنتونيت
11446047500033229,9229,0رز كوارتز
4422622665648791699687991700014170002951784540434125آهن مگنتيت

--500000-10432000-93-1آهن (هماتيت) -15000-256500-سرب
293282207824671656974521175318270912820473156494538688692673338جمع

ضريب نفوذ تلفن هاى منصوبه، مشغول به كار و همراه در 
استان (به تفكيك شهرستان)، 1391، 97-1396

شرح

ضريب نفوذ 
تلفن منصوبه 
(خط به ازاء هر 

يكصد نفر) 

ضريب نفوذ تلفن 
مشغول به كار 
(خط به ازاء هر 

يكصد نفر)

ضريب نفوذ تلفن همراه
(خط به ازاء هر 

يكصد نفر)

139113961397139113961397139113961397
كل 

40/943/744/231/535/434/067/098/3107/3استان 
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رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد

بازگشت 43 واحد صنعتى و معدنى
به چرخه توليد

حميدرضا متين با اشاره به طرح هاى شاخص 
صنعتى استان همدان، بيان كرد: پتروشيمى هگمتانه 
پس از 18 ســال امســال به بهره بردارى رسيد كه 
خوراك فعلى پتروشيمى هگمتانه از جم و اروند 
تأمين مى شــود. اكنون مجوز خوراك براى توليد 
مواد  اوليه پتروشيمى كه از پتروشيمى اروند تأمين 
مى شود، مجوز اخذ شده و در آينده از وزير نفت 
مصوبه خواهيم گرفت كه يك پتروشــيمى 2برابر 

هگمتانه ايجاد شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با بيان اينكه پتروشيمى هگمتانه يك تأثير 
ملى دارد، به  طورى كه نخستين توليدكننده پى.وى.
سى پزشكى در كشور است كه در سال 99 موفق 
به توليد شــده، گفت: فوالد جعفرى نيز در زمينه 
اشتغالزايى و جلوگيرى از خروج ارز شرايط مهمى 
دارد، به طورى كه اين شــركت 85 درصد فعاليت 
داشته و توليد خوبى دارد و سرمايه گذاران بخشى 

از مشكالت را رفع كردند.
وى از بازگشــت به توليد شركت رزن سافت 
خبر داد و يادآور شد: شركت رزن سافت نخستين 
توليدكننده فويل زير هفدهم در كشــور است كه 
پس از 2 ســال تعطيلى به چرخه توليد بازگشته 

است.
متين با اشــاره به طرح توسعه شركت شيشه 
همدان نيز گفت: در زمينه شــركت شيشه همدان 
طرح توسعه انجام شده كه در اين راستا 33 ميليون 
يورو ارز از بانك ملى اخذ و ســرمايه گذارى  شده 
و پيش بينى مى شــود ارديبهشــت ماه و خردادماه 
1400 به بهره بردارى برســد در ضمن 94 درصد 

ماشين آالت وارد شده و درحال نصب است.
وى درباره توليد خمير الكترود در كشور، بيان 
كرد: براى نخستين بار يك شركت دانش بنيان توليد 
آزمايشــى خمير الكترود را در كشور انجام داده و 
اكنون نيز به مرحله بهره بردارى و تســت رسيده 
اســت كه تا پايان امســال به بهره بردارى مى رسد 
و بايد گفت مشــابه اين كار تاكنون انجام نشده و 

دانش فنى بومى سازى شده است.
متين با بيان اينكه براى نخستين بار يك شركت 
دانش بنيان توليد آزمايشى انجام داد و اكنون مرحله 

تســت و بهره بردارى پايانى را انجام مى دهد و تا 
پيش از پايان ســال به بهره بردارى مى رسد، گفت: 
واحدهاى توليد ذوب كوره القايى است كه قطعه 
الكترود كار ذوب را انجام مى دهد و به  دليل قيمت 
باال و مشــكالت واردات سخت است و خميرى 

روى قطعه مى كشند كه عمر آن را زياد كند.
رئيس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان از آغاز عمليات اجرايى بزرگترين 
فروسيليس خاورميانه در همدان خبر داد و افزود: 
در زمينه فروسيليس در ارديبهشت ماه آينده استان 

همدان قطب توليد فروسيليس كشور شده است.
 وى درباره پتروشــيمى ابن سينا نيز بيان كرد: 
پتروشيمى ابن سينا با سرمايه گذارى 6 هزار ميليارد 
تومان از پيش وجود داشته است و در حال جذب 
سرمايه گذار هســتيم و پتروشيمى سوم كه توليد 

وى.سى.ام خواهد بود، به زودي قطعى مي شود.
متين از افتتاح بزرگترين شركت نانوسراميك در 
ايام دهه فجر خبر داد و يادآور شد: در زمينه چينى 
نانوسراميك  شــركت  واحد  بزرگترين  بهداشتى 
پيمان با حضور مسئوالن كشــورى در دهه فجر 

امسال افتتاح رسمى شد.
وى با بيان اينكه سال 92 در استان همدان 353 
جواز تأسيس صادر شده بود، بيان كرد: با توجه به 
اينكه امسال كه سال «جهش توليد» نامگذارى شده 
بود، هزار و 300 جواز تأســيس در ده ماه امسال 
صادر شده اســت، به طورى كه تاكنون اين تعداد 

جواز تأسيس در استان صادر نشده بود.
متين دربــاره انجام كار فرهنگي و رســانه اي 
توســط واحدهاي توليدي و اقتصادي نيز گفت: 
پيش از اين روزنامه همدان پيام چنين پيشــنهادي 
داده و در حال برنامه ريزي هســتيم تا واحدهايي 
كه تازه تأسيس مي شوند برخي كارهاي فرهنگي و 

رسانه اي جزو برنامه شان باشد.
وى درباره حوزه بازار نيز با تأكيد بر اينكه منكر 
گرانى نيستيم، بيان كرد: تمام تالش سازمان صمت 
بر اين است كه بازار كنترل شود و در زمينه مرغ نيز 
نيروهاى سازمان تا ساعت 11 شب در كشتارگاه ها 

بودند تا مرغ خارج استان نرود.
متيــن با بيــان اينكه هر كســى در حق مردم 

اجحاف كند، ســخت برخورد مى كنيم، ادامه داد: 
كسانى كه توسط ما جريمه شدند به مردم ظلم و 
اجحاف كردند و طورى برخورد كرديم كه ديگر 

نتوانند آن كار را انجام دهند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان با تأكيد بر اينكــه از 25 بهمن ماه هجمه 
ســنگين بازرســى در بازار آغاز مى شود، گفت: 
بازرســى از بازار شب عيد از 25 بهمن ماه آغاز و 

تا 15 فروردين ماه به صورت ويژه انجام مى شود.
وى دربــاره وضعيت بازار بنكداران، بيان كرد: 
بازار بنكداران همدان تقريباً تكميل شــده و آغاز 
كار آن در 2 ماه آينده قطعى مى شود، البته بستگى 
به واحدهاى مستقر در آنجا دارد كه همه بازگشايى 

و كار كنند تا به طور رسمى آغاز شود.
متين از تأمين ميوه شب عيد استان همدان خبر 
داد و گفت: هزار تن ميوه شــب عيد براى استان 
همدان خريدارى شده، به طورى كه 700 تن پرتقال 
و 300 تن ســيب براى اســتان تدارك ديده شده 

است.

  43 واحد صنعتي و معدني در استان احيا شده اند كه 32 واحد از آن صنعتي و 11 واحد معدني 
هستند. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اينكه امسال سال «جهش توليد» 
بوده و ســازمان صمت از سند راهبردى استان جلوتر است، گفت: صنايع تبديلى الوند با سرمايه گذارى 
هزار ميلياردى درحال آماده شــدن براى توليد اســت كه اميدواريم بتوانيم تا ارديبهشــت ماه 1400 به 

بهره بردارى برسانيم.

تمام تالش 
سازمان صمت 
بر اين است كه 
بازار كنترل شود 
و در زمينه مرغ 
نيز نيروهاى 
سازمان تا 
ساعت 11 شب 
در كشتارگاه ها 
بودند تا مرغ 
خارج استان 
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مديركل بنياد مسكن:

 بيش از 110 هزار واحد 
د ر روستا ها بهسازى شد ه  است

  بهســازى مســكن روســتايى، براساس 
مصوبه مجلس شوراى اسالمى در سال 84 طرح 

بهسازى و نوسازى ساالنه به منظور مقاوم سازى 
ســاختمان ها و كاهش آســيب هاى حوادث 

احتمالى ساالنه 200 هزار واحد مسكونى 
در كشور بهسازى و نوســازى مى شود. 
متعاقبا نيز ساالنه 200 هزار واحد مسكونى 
در سطح كشور به لحاظ تأكيد مقام معظم 
رهبرى در زمينه چاره انديشى مقاوم سازى 
و نوســازى واحدهاى فرسوده بخصوص 

روستايى اعالم شد.
مديركل بنياد مســكن اســتان همــدان با 

گراميد اشــت ايام د هه فجر و با اشاره به عملكرد  
بنياد  مســكن اين اســتان درباره اجراى فاز يك 
طرح بهســازى روســتايى كه بيش از 110 هزار 
در ســطح روستاهاى اســتان موفق به بهسازى و 
نوسازى واحد هاى فرســوده شدند گفت: ابتد اى 
اين طرح تاكنون د ر اســتان همــد ان بالغ بر 140 
هزار متقاضى به بانك هاى عامل معرفى شد ه اند  و 
بيش از 122 هزار متقاضى موفق به عقد  قرارد اد  با 
بانك ها شد ه اند  و بيش از 110 هزار واحد  د ر سطح 

روستا هاى استان بهسازى شد ه  است.
حســن ظفرى بيان كرد: مبتنى بــر اين برنامه، 
تاكنون بيش از 21 هزار ميليارد ريال تســهيالت 
بانكــى ارزان قيمت در اختيــار متقاضيان با دوره 
ساخت 2 ساله و اقساط 13 ساله كه مجموعاً طول 
دوره ساخت و فروش اقساطى در مجموع 15 سال 

تعريف شده قرار گرفته است.
وى با اشاره به اينكه شاخص بهسازى مسكن 
روستايى د ر سطح استان همد ان 66 د رصد  است، 
گفت: اين د ر حالى اســت كه شاخص بهسازى 
مســكن روستايى د ر سطح ملى حد ود  48 د رصد  

گزارش شد ه است.
مد يركل بنياد  مسكن استان همد ان با اشاره به ميزان 
سهم امسال بهسازى استان را 10 هزار واحد مسكونى، 
اما در بودجه پيشنهادى سال 1400  ، 12 هزار واحد  

براى 
مد نظر  استان 
اســت ، بيان كرد : از 10 هزار ســهميه بهســازى 
واحد  مسكن روستايى تاكنون 8 هزار و 495 فقره 
تخصيص ابالغ  و بالغ بر 5 هزار و 140 متقاضى به 
بانك هاى عامل معرفى شد ه اند ،  همچنين بيش از 
2 هزار و 41510 فقره نيز عقد  قرارد اد  انجام شــد ه 
كه با مساعد شد ن شرايط اقليمى و آب و هوا عمليات 

اجرايى طرح آغاز مى شود.
ظفرى د ر خصوص آخرين وضعيت ساخت 
مســكن محرومــان د ر اســتان همــد ان گفت: 
تفاهم نامه اى بيــن ســازمان برنامه وبود جه، بنياد  
مسكن انقالب اسالمى و استاند ارى همد ان  بسته 
شده  است. ساخت 2 هزار مسكن محرومان براى 
اقشار محروم روستايى برنامه ريزى شد  و د ر اين باره 
قرار شــد  افراد ى كه تحت پوشــش كميته امد اد  
امام خمينى(ره) و بهزيستى نيستند  و مشكل تأمين 
مســكن د ر سطح روستا ها را د ارند  از اين فرصت 
بهره مند  شوند  تا مشكل مسكن آنها برطرف شود .

وى بيان كرد: مقرر شد  با استفاد ه از تسهيالت 
مسكن روستايى به هر متقاضى 50 ميليون تومان 
تسهيالت ارزان قيمت براى ساخت خانه محرومان 
اختصاص د اد ه شــده شود ، همچنين عالوه بر آن 
سازمان برنامه وبود جه كشور هم 30 ميليون تومان 
تســهيالت بالعوض به متقاضى واجد  شــرايط 

تخصيص داده شده است.
مد يركل بنياد  مسكن استان يادآور شد: براساس 
سهميه، 2 هزار فقره ،  بالغ بر 2 هزار و 231 پروند ه 
از سوى بنياد  تشكيل شد ه و تاكنون بيش از هزار 
و 782 پروانه از سوى د هيارى ها صاد ر شد ه است.
ظفــرى گفت: بيش از هــزار و 993 متقاضى 
جهت اســتفاد ه از تســهيالت بهســازى مسكن 
روستايى به بانك هاى عامل معرفى و بالغ بر هزار 
و 801 متقاضى موفق به عقــد  قرارد اد  با بانك ها 
شد ه اند . وى افزود : بيش از هزار و 28 واحد  اجراى 

فوند اسيون، 923 واحد  اجراى اسكلت، 869 واحد  
اجراى ســقف و 325 واحد  نيز پايان كار آنها د ر 

استان صاد ر شد ه است.
ظفرى بيان كــرد : از مجموع 60 ميليارد  
كمك بالعوض تخصيص د اد ه شد ه تاكنون 
16 ميليارد  و 800ميليون تومان د ر اختيار 

متقاضيان واجد  شرايط قرار گرفته است.
وى گفت:تــالش مى كنيم كل 2 هزار 
فقره سهم استان د ر فصل بهار سال آيند ه 

به اتمام برسد .
ظفرى به شروط طرح اقدام ملى مسكن 
اشــاره كرد و افــزود: مبتنى بر سياســت هاى 
كلى دولت براســاس برنامه ها كه توسط وزارت 
راه وشهرســازى اتفاق افتاده است مجموعه بنياد 
به عنوان كارگزار در شــهرهاى زير 100 هزار نفر 
جمعيت اعالم شده اســت. وى همچنين گفت: 
براســاس برنامه ريزى صورت گرفته سهميه بنياد 
مسكن در اين شــهرها 1360 واحد تعريف شده 
است كه انشاءا... در صورت تأمين زمين عمليات 

اجرايى پروژه ها آغاز مى شود.
ظفــرى بيان كــرد: براســاس  فراخوان هاى 
4 گانه اى كه تا به امروز اتفاق افتاده بالغ بر  5542 
متقاضى ثبت نــام كرده اند كه از ميــان اين تعداد 
بيش از 3931 متقاضى بعد از بررســى هاى اوليه 
حائز شرايط تشخيص داده شدند، و از اين تعداد 
متقاضى واجد شرايط تعداد 600 متقاضى نسبت به 

تشكيل و تكميل پرونده خود اقدام كرده اند.
مديركل بنياد مســكن انقالب اسالمى همدان 
گفت: در بهســازى روستايى نيز از هفته دولت تا 
دهه فجر، 31 پــروژه اجراى طرح هادى با هزينه 
22 ميليارد و 700 ميليون تومان در استان همدان 
به بهره بردارى رســيد كه در مجموع براى مسكن 
روستايى و طرح هادى، بيش از 280 ميليارد تومان 
اعتبار از هفته دولت تا دهه فجر در اين استان هزينه 

شده است.
ظفرى با بيان اينكــه تحرك خوبى در بخش 
مسكن روستاى و پروژه هاى عمرانى در اقتصاد 
و اشتغال اين استان ايجاد شده و همچنان تداوم 
دارد، بيــان كــرد: از 22 ميليــارد و 700 ميليون 
تومان اعتبار هزينه شــده در استان براى اجراى 
طرح هــادى،5 ميليارد تومان آن در شهرســتان 
مالير هزينه شــده اســت. وى گفت: در زمينه 
بهســازى مسكن روستايى بالغ بر 1680 واحد با 
هزينه كرد 2604 ميليارد ريال از سطح روستاهاى 
استان به مناســبت دهه فجر و همچنين نيز كل 
پروژه هاى قابل افتتاح بخش مســكن و بهسازى 
روستا با هزينه كرد 2800 ميليارد ريال در 2 بخش 
مسكن و ساماندهى مسكن روستا در دهه فجر به 

بهره بردارى مى رسد. 

 از تسهيالت 
مسكن روستايى 

به هر متقاضى 
50 ميليون 

تومان تسهيالت 
ارزان قيمت 

براى ساخت 
خانه محرومان 

اختصاص 
د اد ه شد

ww
w.ha

m
ed
an
pa
ya
m

.co
m

 

13
99

اه 
ن م

بهم



23 بهمن 1399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

 در ســال جهــش توليــد همــگام بــا 
فعاليت هاي عمراني و زيرســاختي در شهرك ها 
و نواحي صنعتي استان، فعاليت هاي حمايتي از 
صنايع كوچك و متوسط در حوزه هاي مختلف 
تأمين مالي، توسعه بازار واحدها، توسعه صنعتي 
و توســعه بنگاه هاي توليدي حتي در روزهايي 
كه با شــيوع بيماري منحوس كرونا همراه بود 
با ســرعت و جديتي ملموس تر از سال هاي قبل 

ادامه يافت.
در اين باره مديرعامل شــركت شــهرك هاي 
صنعتي استان همدان گفت: به حمدا... در حوزه 
حمايت از فناوري واحدهــاي توليدي 10 نياز 
فناورانه شناسايي و 2 نياز از واحدهاي توليدي 
از اين منظر رفع شده است. اين در حالي است 
كه حســب وظيفه ســازماني و البته اجتماعي 
شــركت شــهرك هاي صنعتي در مسير توسعه 
صنعتي ســرزميني، 2 پروژه توســعه خوشه اي 
مانــدگار فرش و چرم همدان هم امســال وارد 

فاز عملياتي شد.
محمدرضا بادامي ادامه داد: در حوزه هميشه 
فعال آموزش هاي مديريتي و مهارتي كه به دليل 
سختي هايي كه شرايط كرونا بر تمام برنامه هاي 
آموزشــي كشــور حاكم كرده بود به لطف خدا 
و جديت همكاران اين حــوزه با بهره گيري از 
امكانات آموزشــي به صورت مجازي و تطابق 
شــرايط اين نوع از آموزش ها با امكانات ايجاد 
شده ، نه تنها خللي در اين مسير رخ نداد، بلكه 
با برگزاري 140دوره بــراي بيش از 3000 نفر 
عملكرد بهتر از ســال هاي گذشته در اين حوزه 

رقم خورد.
وي بيــان كــرد: در ايجاد بســتر بهره مندي 
از تجــارب كارآفرينان و توليدكننــدگان برتر 
كشور و اســتان براي صنعتگران داخل استان از 
فعاليت هايي بود كه با توجه به شرايط روزهاي 
كرونايي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و بدون 
هيچ مشــكلي با 5 تور صنعتي و حضور 73 نفر 
خواسته هاي توليدكنندگان در اين خصوص نيز 

محقق شد.
از  حمايــت  حــوزه  در  گفــت:  بادامــي 
پايان نامه هــاي دانشــجويي 3 پايان نامــه مقطع 

كارشناسي ارشد مورد حمايت قرار گرفت.
وي با بيــان اينكه با توجه بــه اينكه كرونا 
بيشترين تأثير را در مالقات هاي حضوري ايجاد 
كرد، افــزود: موثرترين حوزه بــازار واحدهاي 
توليــدي بازديدها و حضور در نمايشــگاه هاي 
تخصصي و عمومي اســت در اين شــرايط هم 
83 واحد توليدي اســتان كه در شرايط مناسب 
به اين موضوع عالقه منــد بودند مورد حمايت 

قرار گرفتند.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان 
همدان گفت: با توجه به شــرايطي كه گفته شد 
معاونت صنايع كوچك شــهرك هاي صنعتي با 

پيگيري عضويت 30 واحد توليدي اســتان در 
ســامانه هاي داخلي فروش محصوالت ســعي 
كرد ســهمي ويژه در عرضه محصوالت و بازار 

صنعتگران استان ايفا كند.
وي ادامــه داد: در همين راســتا حمايت از 
اخــذ اســتانداردهاي داخلــي و خارجي براي 
طرح هاي  مطالعات  انجام  اســتان،  پتانسيل هاي 
سرمايه گذاري خارجي براي واحدها ، حمايت 
از شــركت هاي مديريت صادرات در راســتاي 
صــادرات محصوالت اســتان و برگزاري بيش 
از 4 اســتارت آپ در حــوزه حل مشــكالت 
واحدهاي صنعتي و اســتقرار بيش از 30 مشاور 
در مركز خدمات كسب و كار استان و راه اندازي 
كلينيك هاي كســب وكار و عارضه يابي بيش از 
100 واحــد صنعتي از ديگــر خدمات حمايتي 
شــركت شــهرك هاي صنعتي در مسير توسعه 
صنايع خرد ، كوچك و متوســط در سال جهش 

توليد مي باشد. 

مديرعامــل شــركت شــهرك هاي صنعتي 
اســتان همــدان بيــان كــرد: در خصــوص 
پروژه هــاي عمراني نيز در تمامي شــهرك ها 
و نواحــي صنعتــي و منطقه ويــژه اقتصادي 
جهان آباد، انواع پروژه هاي زيرســاختي شامل 
ايجاد زيرســازي، جدول گذاري و آســفالت 
، ايجاد شــبكه برق و روشــنايي معابر، ايجاد 
شــبكه آب وفاضالب ، ايجاد شبكه گاز جمعا 
به طول 80كيلومتر مربع و با ســرمايه گذاري 
بيــش از 800 ميليارد ريال انجام شــده و تا 

پايان سال نيز ادامه دارد.
بادامي گفــت: در اين خصوص الزم به ذكر 
است كه سردر شــهرك صنعتي مالير 2 امسال 
افتتاح و پروژه ســردرب منطقه ويژه اقتصادي 

جهان آبــاد هــم در ايام ا...دهــه مبــارك فجر 
كلنگ زني شد.

وي بــا بيــان اينكــه امســال در واگذاري 
اراضي صنعتي به ســرمايه گذاران شاهد استقبال 
بي نظيري از سرمايه گذاري در سطح شهرك ها و 
نواحي بوديم، افزود: از ابتداي سال جهش توليد 
تاكنــون 400قطعه زمين صنعتي بــه متقاضيان 
واگذار شده كه از اين تعداد بيش از 70درصد يا 
در حال ساخت وساز هستند يا اينكه در مراحل 

پاياني قرار دارند. 

بادامــي افزود: در ســال جاري طرح توســعه 
شهرك هاي صنعتي بهاران، اللجين ، تويسركان ، 
بوعلي، شهرك صنعتي مالير 2  انجام شد و قطعات 
زمين ناحيه صنعتي صالح آباد و ناحيه صنعتي فامنين 
نيز از ابتداي سال جاري به متقاضيان واگذار گرديده 
كه پيش بيني مي شود برخي از اين واحدها تا پايان 
ســال به بهره بر داري برســد. مديرعامل شركت 
شهرك هاي استان همدان در پايان گفت: در سال 
جهش توليد شهرك ها و نواحي صنعتي استان به 
كارگاه عمراني تبديل شــده است به طوري كه در 
تمامي آنها يا در حال تكميل زيرســاخت هستيم 
و يا واحد توليدي در حال ساخت وساز است كه 
اين امر بيانگر رونق توليد و ايجاد اشتغال پايدار در 

سطح استان مى باشد.

از ابتداي سال جهش توليد تاكنون 400قطعه زمين 
صنعتي به واگذار شده كه از اين تعداد بيش از 
70درصد يا در حال ساخت وساز هستند يا اينكه در 
مراحل پاياني قرار دارند. 

مديرعامل شركت شهرك هاي استان:

واحدها را عارضه يابي مي كنيم
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مديركل از تعامل با دنياى خارج مى گويد

گمرك همدان دروازه صادرات به 39 كشور دنيا
 مديركل گمرگ اســتان همدان گفت: از 
ابتداى ســال تاكنون، كاالهاى اين اســتان به 39 

كشور دنيا صادر شده است.
مرتضــى نجفى مقدم با اعــالم اينكه كاالهاى 
توليدى اين اســتان به عراق، پاكســتان، روسيه، 
افغانستان، تركيه و كشورهاى حوزه خليج فارس 
صادر مى شود، افزود: عمده كاالهاى صادراتى اين 
استان شــامل 9 قلم كاال از جمله انواع كشمش، 
فروســيليس، انواع وازلين بهداشــتى و صنعتى، 
موتــور كولرآبى، مــواد غذايى، شــوريجات و 

ترشيجات است.
 وى از افزايــش 13 درصدى صادرات در 10 
ماهه امســال خبر داد و گفت: در اين مدت 365 
هزار تــن كاال به ارزش 98 ميليــون دالر كاال از 
گمركات استان همدان صادر شده است كه نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته از نظر ارزش دالرى 

افزايش 13 درصدى دارد.
 نجفى بــه واردات 4600 تــن كاال از طريق 
گمرك اســتان نيز اشــاره و بيان كرد: در 9 ماهه 

امسال 15 ميليون و 500 هزار دالر كاال وارد استان 
همدان شــده كه عمدتاً مواد اوليه و ماشين آالت 

واحدهاى توليدى بوده است.
مديركل گمرك استان همدان درباره عملكرد 
ده ماهه سال 99 در راســتاي تحقق بيانات مقام 
معظم رهبرى در خصوص ســال جهش توليد، 
گفت: بيش از 11 برنامه در جهت توسعه صادرات 
غيرنفتى در گمرك استان انجام شده كه بازخورد 

مثبتي داشته است.

 مهمترين برنامه هاي ما
توسعه صادرات غيرنفتي است

- ارســال از راه دور توسط صادركنندگان  با 
استفاده از سامانه گمركى (اى پى ال)

تســريع در انجام تشريفات گمركى صادرات 
كاال و عدم مراجعه حضورى به گمرك و كاهش 

هزينه ها.
- انجام تشــريفات ارزيابى در محل كاالهاى 

صادراتى بدون محدوديت زمان و مكان.
- ارزيابى كاال بر روى وسيله حمل محموله هاى 
صادراتى(حمل يكسره) به منظور اجتناب از ايجاد 
مشكالت براى صادركنندگان از جمله اتالف وقت 
و همچنين كاهش ريســك از بيــن رفتن و افت 

كيفيت محموالت صادراتى
- امكان صادرات كاالهاى صادركنندگان داراى 
گواهــى صادركننده برتر بدون نياز به اخذ مجوز 

موردى استاندارد.
- صدور مجوز ورود موقــت ماده 51 قانون 
امورگمركى و تشريفات گمركى مربوطه به استناد 
تعويض اختيار دفترستادى گمرك ايران.(به استثناء 

برخى از كاالها از جمله كاالهاى ممنوع الورود)
- تســريع در رســيدگى به درخواست هاى 

استرداد حقوق ورودى صادركنندگان نمونه
- بازنگرى ضوابط انتخاب مسير توسط كميته 
راهبرى انتخاب مســير و هدايت اظهارنامه هاى 
واحدهاى توليــدى و صادركننــدگان نمونه به 

مسيرهاى سبز و زرد.
- اخــذ ضمانت نامه بانكــى جهت كاالهاى 
صادراتــى واحدهاى توليدى مشــمول عوارض 

صادراتى
- پذيــرش نمونه هاى صادراتــى واحدهاى 
توليدى در صورتى كه انجام تشريفات صادراتى 
همان واحد توليدى در گمرك مســبوق به سابقه 
بوده و قبال نظر آزمايشــگاه در خصوص ماهيت 
كاالى صادراتى اخذ شــده  با رعايت بخشــنامه 
ستادى نيازى به ارسال  مجدد نمونه به آزمايشگاه 
نبوده و سابقه ياد شده مورد پذيرش  واقع مى شود.
- پذيــرش كاميون هــاى غير حائز شــرايط 
ترانزيتــى جهت حمــل كاالهــاى صادراتى تا 
گمركات مرز خروجى جهت واحدهاى توليدى 
با توجه به كمبود كاميون هاى ترانزيتى در اســتان 
همدان مشروط بر اينكه مشمول اخذ مجوز و يا 

عوارض صادراتى و سابقه تخلفاتى نداشته باشد 
در كاميون هاى معمولى بالمانع است.

همچنين تسهيالت جهت واردات خط توليد 
مواد اوليه واحدهاى توليدى به شرح ذيل است:

1- اعطــاى تســهيالت در پرداخت حقوق 
ورودى.

الف – ترخيص كاال با اخذ ضمانت نامه بانكى.
ب- ترخيص نســيه و درصدى مواد اوليه و 

قطعات وارده توسط واحدهاى توليدى.
2- راه اندازى كارشناسى متمركز سالن واردات.

3- ارائــه تســهيالت ويــژه فعــاالن مجاز 
.(AEO)اقتصادى

4- ارائه تسهيالت ويژه به واحدهاى توليدى.
5- صــدور مجــوز انبــار اختصاصى جهت 

واحدهاى توليدى.
همچنين در 10 ماهه نخســت ســال 1399 
مقــدار 378/423/843 كيلوگــرم كاال به ارزش 
103/278/899 دالر از گمرك اســتان همدان به 
39 كشــور كه عمده ترين آنها: عراق ، پاكستان ، 
فدراسيون روسيه ، تركيه ، قزاقستان ، چين ، امارات 
بودند صادر شــده كه عمده كاالهاى صادراتى در 
اين مدت انواع كشــمش ، انــواع وازلين، موتور 
كولرآبى، شيرخشك صنعتى ، كلينكر خاكسترى 

تيپ2 بوده است.
همچنيــن در 10ماهه نخســت ســال مقدار 
6/118/037 كيلوگرم كاال به ارزش 18/896/211 
دالر از 12 كشــور كــه عمده ترين آنهــا  تركيه، 
گرجســتان، چين، امارات، آلمان ، هند، بوده وارد 
شــده كه عمده كاالهاى وارداتى شــامل گرانول 
نســاجى ، نخ پلى اســتر ، انواع قطعات خودرو ، 

بذرسيب زمينى ، ترانسفورماتور و... بوده است.
همچنين در اين مدت مبلغ 3/949/027/940 
ريال ضمانت نامه بانكى از فعاالن اقتصادى پذيرفته 

شده است.
اداره كل گمرك اســتان همدان در سال 1399 
موفق شــد در راستاى طرح توسعه گمرك مالير، 
يك مجموعه كه شــامل انبار و محيــط ادارى و 
محوطه اســت به مساحت تقريبى 3000 مترمربع  
را در شهرســتان مالير جهت استقرار گمرك اين 
شهرستان به تملك خود درآورد كه در حال حاضر 
در حال بازسازى ساختمان هاى اين مجموعه جهت 

استقرار نيروهاى گمرك اين شهرستان مى باشد.
در اين مــدت واحد حقوقى گمرك اســتان 
همدان 315 پرونده تشــكيل شده در خصوص 
قاچاق كاال  را به ارزش 294/310/050/355 ريال 

مورد بررسى قرار داده و اعالم نظر كرده است.
همچنيــن اداره كل گمرك همدان در ســال 
1399 موفق گرديد گمرك شهرســتان نهاوند را 
به سيستم جامع امور گمركى وصل كند تا فعاالن 
اقتصادى اين شهرستان بتوانند تمامى امور مربوط 
بــه صادرات كاالى خــود را از گمرك نهاوند به 

انجام برسانند.

در اين مدت 
واحد حقوقى 
گمرك استان 

همدان 315 
پرونده تشكيل 

شده در 
خصوص قاچاق 
كاال  را به ارزش 
294ميليارد ريال 

مورد بررسى 
قرار داده و 

اعالم نظر كرده 
است.
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تا پايان خرداد ماه 
1399 بابت بيمه 

بيكارى  ناشى از 
ويروس كرونا  

تعداد10500 نفر 
از هم استانى هاى 
عزيزكه بر اثر اين 
ويروس منحوس 
بيكار شده بودند، 

بيمه بيكارى  
دريافت كردند.

احمــد توصيفيــان به تاكيدات پيگيــرى ها وتالش هاى اســتاندار و 
معاون هماهنگى و امور اقتصادى اســتاندار اشاره كرد وگفت: خوشبختانه 
با پيگيرى خوب اســتاندارى، دســتگاه هاى اجرايى و بانك هاى عامل با 
برگزارى جلســات متعدد كميتــه فنى و كميته نظارت توســط اداره كل 
تعاون،كار و رفاه اجتماعى و همكارى خوب بانك هاى عامل 457 ميليارد 
تومان عقد قرارداد و پرداخت صورت گرفته اســت كه نســبت به سهميه 
ابالغى به بانك هاى استان معادل 116 درصد و رتبه اول كشور مى باشيم.

وى تصريح كرد : تســهيالت مشــاغل خانگــى از طريق بانك هاى  
توســعه تعاون و رفاه كارگران پرداخت شده است كه عالوه بر پرداخت 
تسهيالت، اقداماتى مناسبى جهت اتصال مشاغل خانگى به بازار فروش 
با همكارى جهاد دانشگاهى و دستگاه هاى متولى انجام گرفته و حمايت 
هاى بيمه نيز توســط صندوق روســتاييان و عشــاير و تامين اجتماعى 

صورت پذيرفته است.
 توصيفيان درادامه گفت:در نيمه دوم سال 97 تهيه سند راهبردى توسعه 
و ســند اشــتغال كه از ابتكارات جناب آقاى مهندس شاهرخى استاندار 
محترم بود موضوع ايجاد ساليانه حدود 20 هزار نفر فرصت شغلى با توجه 
به اولويت هاى منطقه اى و بخشــى با جذب حدود 5 هزار ميليارد تومان 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى و دولتى  با هدف رسيدن نرخ بيكارى 
از 10,6 درصد ســال 97 به 7,1 درصد در پايان برنامه توســعه اقتصادى 
(سال 1400) مطرح و ضمن تقسيم كار دستگاهى و شهرستانى از ظرفيت 
تسهيالت اشتغال پايدار روستايى و عشايرى كه همواره استان از نظر كمى 
و كيفى رتبه برتر كشــور داشته است، برنامه هاى فعال بازار كار و صيانت 
از اشتغال موجود در دوره كرونا نيز استفاده گرديد و درسال1399 تاكنون 
به ميزان5800 ميليارد تومان ســرمايه گذارى در راســتاى ايجاد اشــتغال 

توسط بانك ها و آورده بخش خصوصى انجام شده است.
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان درخصوص بيمه بيكارى 
ناشــى از كرونا گفت: تا پايان خرداد ماه 1399 بابت بيمه بيكارى  ناشى 
از ويروس كرونا  تعداد10500 نفر از هم اســتانى هاى عزيزكه بر اثر اين 

ويروس منحوس بيكار شده بودند، بيمه بيكارى  دريافت كردند.
وى درادامــه افزود: از ابتداى ســال تا پايان ديمــاه  تعداد 2393 نفر 
مشــمول  بيمه بيكارى  شده اند و  طى 10 ماه سالجارى تعداد 1572 نفر 
به مقررى بگيران بيمه بيكارى اســتان اضافــه  و تعداد1846 نفر با توجه 
به شرايطى  كه داشــته اند (بازرسى هاى انجام شده، اشتغال مجدد، پايان 
مقــررى  بيمه بيكارى)  قطــع مقررى گرديده انــد و در اين زمينه جزء 
اســتانهاى داراى كمترين مقررى بگير بيمه بيكارى در كشــور هستيم كه 
ايــن امر حاصل تــالش و كار جمعى مردم عزيز و شــركاى اجتماعى و 

اقتصادى استان است.
مدير كل تعاون،كار و رفاه اســتان  با تاكيد بر اينكه تعاونى ها به عنوان 
يكى از مهم ترين اشــكال فعاليت اقتصادى مطرح مى باشند و با بهره گيرى 
از الگوى تعاون، شكوفايى استعدادها و ايجاد ارزش افزوده در بخش هاى 
گوناگون اقتصاد قابل تصور اســت گفت: تعاونيهاى فعال اســتان 1200 
تعاونى، با تعداد اعضاء 1503257  و فرصت شــغلى 13289 نفر مى باشد 
كه با عنايت به فرابخشى بودن و تنوع موضوع فعاليت در تعاونى ها تعداد 
675 تعاونــى معادل 56٪ از كل تعاونى هاى اســتان را تعاونى توليدى.( 
تعاونيهاى كشاورزى ، صنعتى و معدنى ، فرش دستباف و ... )، تعداد 340 
تعاونــى  معادل 28٪ از كل تعاونيهــا را تعاونيهاى خدماتى و تعداد 185 

معادل 16٪ تعاونيها را تعاونيهاى توزيعى را در برمى گيرد.
وى بــا تاكيد بر اينكه رســالت اداره كل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى  
نظارت، حمايت و هدايت  از شركت هاى تعاونى مى باشد و خوشبختانه 
درســالجارى استان همدان كسب رتبه ممتاز اســتانى و كشورى و را در 
تحقق برنامه هاى اداره كل از جمله حوزه تعاون را داشته است گفت: يكى 
از اقدامات بسيار مهم در حوزه تعاون راه اندازى سامانه جامع و هوشمند 
بخش تعاون كشور مى باشد كه اين سامانه با هدف شفاف سازى و اعمال 
نظارت در دســترس اعضاى تعاونيها قرار گرفته است و از جمله مزاياى 
اين ســامانه ثبت و تشكيل تعاونى بصورت غير حضورى ، ارسال مدارك 
مجامع ، ارسال صورتهاى مالى و مجوز برگزارى مجامع تعاونى ها و.... از 

طريق سامانه را مى توان نام برد.

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اعالم  كرد

همدان رتبه نخست كشور
 با پرداخت  116 درصد تسهيالت  اشتغالزا

    مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان با بيان اينكه 
تســهيالت اشــتغالزا بانك ها از محل منابع داخلى بانك و يا تســهيالت 
تكليفى مانند تبصره 18 قانون بودجه،الحاقى ماده 52، تســهيالت صندوق 
توسعه ملى،خود اشــتغالى تبصره 16 نهادهاى حمايتى ،تسهيالت مشاغل 
خانگى و تسهيالت اشتغال پايدار روستايى مى باشد، گفت كه در اين ميان 
يكى از اصلى ترين اين تســهيالت، تسهيالت روستايى است كه از اواخر 
سال 96  دركشور شــروع ودر پنج مرحله/ سهميه توزيع گرديد كه سهم 

استان همدان 441 ميليارد تومان مى باشد.
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بافت تاريخى
ارثى از گذشته براى آينده

مريم مقدم

 شهردارى بافت
ناجى بافت تاريخى همدان مى شود؟ 

به  دنبال مصوبه وزارت كشــور، شــهردارى 
منطقه 5 يا بافت در همدان آغاز به  كار كرد.

 اين مصوبه بر اين اساس بود كه در شهرهاى 
بزرگ و مراكز استان ها و كالنشهرها به ازاى هر 
110 هزار نفر شــهروند، براى ارائه خدمات بهتر 
و انجام وظايف در خدمات شهرى نيازمند منطقه 

شهرى است.
با پيشــنهاد شــهردارى و بــا كار مطالعاتى 
در كميســيون معمارى شوراى شــهر مقرر شد 
شــهردارى منطقه 5 به  عنوان شــهردارى منطقه 
بافت تاريخى و فرسوده و بازار در همدان ايجاد 
شــود تا با جدا كردن مناطق بافت فرســوده در 
رينگ مركزى و تجميع كــردن آنها و با در نظر 

گرفتن شهردارى منطقه 5 راه 
 اندازى شود. يك سياستگذارى واحد و دقيق 
براى احيا و باززنده ســازى بافت فرسوده انجام 
شــد تا مراكزى كه از نظر تاريخى داراى ارزش 
تاريخى هســتند شناســايى و احيا شوند و براى 
الباقى موارد سياســت نويــن در نظر بگيريم، به  

طورى  كه مرمت يا تخريب شوند.

 ساماندهى بازار و جداره سازى در 
همدان نياز اساسى است

شهردار همدان در بازديد از شهردارى منطقه 
5 گفت: تمركز شــهردارى منطقه 5 روى بافت 
مركزى است  با بهره گيرى از امكانات فناورى و 
اطالعات مى توان از آرشيو الكترونيك پرونده هاى 

شهر استفاده كرد.
عبــاس صوفى بيان كرد: ســاماندهى بازار و 
جداره ســازى در شــهر همدان يكى از نيازهاى 
اساسى است كه به تقويت و حفظ هويت تاريخى 

سيماى همدان كمك خواهد كرد. 
وى افــزود: ســازمان عمــران و بازآفرينى 
فضاهاى شهرى و شــهردارى منطقه 5 در نقش 
توأمان براى اعتالى فرهنگ تمدن همدان تالش 

ثمربخشى داشته باشند.
صوفى همچنين بيان كرد: اطلس محله بند  ى، 
اقتصاد  ى،  جمعيتى،  ويژگى هــاى  و  منطقه بند  ى 
اجتماعى و فرهنگى و د  ر مجموع اطلس كامل از 
محد  ود  ه مورد   نظر (كه معرفى محد  ود  ه نيز جزو 

اطلس منطقه بود  )، در حال نهايى شدن است.
يكســرى مؤلفه هاى تشــويقى و يا امكاناتى 
از طــرق مختلف به  عنــوان  مثــال تراكم هاى 
ساختمان، تراكم د  ر سطح و تخفيفات عوارضى 
كــه  براى بناهاى واجد   ارزش د  ر زمينه مرمت و 

  بافت تاريخى، ســرمايه ارزشــمند برجاى مانده از گذشــته جوامع و ملت ها براى آيندگان است كه 
صيانت و جلوگيرى از تعدى به عرصه  و حريم  آن، نيازمند يكپارچه ســازى اقدامات و ضوابط فنى و حقوقى 

حاكم بر ابنيه هاى تاريخى است.
 ميراث  فرهنگى شــامل آثار باقى  مانده از گذشتگان است و نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مى باشد 
كه با شناسايى و حفظ آن، زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگى ميسر و از اين طريق زمينه هاى عبرت 

براى انسان فراهم مى شود.
ميــراث  فرهنگى و ابنيه هاى تاريخى، بيان كننده پيشــينه تاريخى، تمدن، فرهنــگ و جاذبه هاى طبيعى هر 
كشــورى اســت كه شــكل گيرى و به  وجود آمدن آن در ســال هاى متمادى صورت گرفته است؛ نيروها و 
عواملى كه پديدآورنده اين گونه آثار طبيعى و انســانى هســتند، در طول زمان و در شرايط مكانى خاص خود 
عملكردهاى متفاوتى داشــته اند و آنچه كه ما امروزه شاهد آن هستيم و تحت عنوان ميراث  طبيعى و فرهنگى 
از آن نــام مى بريم، در بعد طبيعى آن حاصل تأثير عوامل طبيعى بر يكديگر و دخل و تصرف عوامل انســانى 
بر آنهاســت كه چشــم اندازهاى متنوعى را به  وجود آورده است و به لحاظ داشتن ويژگى هاى خاص خود از 

ديگر پديده هاى طبيعى متمايز است.
حفاظت از بناهاى طبيعى به قدرى مهم اســت كه يونســكو از اين گونه آثار تحت عنوان ميراث  طبيعى نام 
برده و تمامى كشورهاى جهان را بر آن داشته است كه در حفظ و حراست از آنها بكوشند، زيرا اين پديده هاى 
طبيعى فقط متعلق به يك كشور خاص نيست بلكه متعلق به كره خاكى است و كره خاكى نيز زيستگاه تمامى 
مردم جهان است و در صورتى كه به محيط زيست آسيبى وارد شود، بازتاب هاى اين آسيب را تمامى انسان ها 
احساس خواهند كرد. كهن شهر همدان به  عنوان شهرى كه بر مبناى كاوش هاى سايت تاريخى هگمتانه، قدمت 
آن تاكنون تا 4 هزار سال پيش تخمين زده شده است، 500 هكتار بافت تاريخى دارد كه در واقع كمتر از يك يازدهم 
مساحت شهرى است. اگر رينگ نخست شهر همدان را به  عنوان مجموعه بافت تاريخى در نظر بگيريم شامل 

يك مجموعه 171 هكتارى مى شود كه 99 اثر معمارى ثبت  شده دارد.
به  صورت دقيق تر در بافت تاريخى همدان مجموعه 44 هكتارى بازار وجود دارد، عناصر معمارى موجود 
در بافت تاريخى همدان شامل 26 مسجد، 9 امام زاده و سقاخانه، 10 باب حمام، 20 باب خانه تاريخى، 7 باب 
مدرسه، 10باغ و عمارت، 7 آرامگاه و مقبره، 5 ميدان، 11 مركز محله، 5 كليسا و كنيسه مى شود. همچنين در 

بافت تاريخى بازار شهر همدان 28 كاروانسرا، 5 تيمچه و 27 راسته بازار با مساحت 20 هكتار وجود دارد.
در تبيين اهميت بافت تاريخى همدان، اشاره به اين نكته خالى از لطف نيست كه اين شهر در 2 هزار سال 

5 بار به پايتختى ايران زمين، در سلسله هاى مختلف، برگزيده شده است.
مجموعه اين عوامل موجب شــده است كه همدان در ســده ها، انباشتى از اليه هاى تاريخى را در محالت 
خود انباشته كند كه هر كدام شناسنامه عصرى از پيشرفت تمدنى در تاريخ كشور محسوب مى شود و صيانت 
از آنها در عصر رشــد قارچ گونه ســاختمان هاى بتونى بدقواره و تهى از هويت شهرسازى بومى، يك رسالت 
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باززند  ه سازى انگيزه اى شود، در دست تهيه است.
صوفى بــا بيان اينكه د  ر صد  د   هســتيم براى 
بناهــاى بــد  ون ارزش تاريخــى، معمــارى و 
شهرســازى نيز صد  ور پروانه  مهيا شود  ، ياد  آور 
شد  : د  ر تالش هستيم د  ر نهايت با شكل گيرى اين 
منطقه از نظر كالبد  ى و فرهنگى بتوانيم شهرد  ارى 

تأثيرگذار د  ر هسته مركزى شهر باشيم.
وى بــا تأكيد   بر اينكه ضمن ايجاد   اين منطقه 

اميد   اســت به مباحث گرد  شــگرى با توجه به 
ظرفيت هاى نهفته د  ر اين مناطق توجه ويژه د  اشته 
باشيم، بيان كرد  : وجود   خانه هاى بوم گرد  ى، هتل  
رستوران هاى سنتى و فضاهاى تجارى به صورت 
كاروانســراها و حتى د  ر مركز محالت كه بافت 
آنها د  ست  نخورد  ه باقى ماند  ه را خواهيم د  اشت تا 
مراكز محالت را با ساختار قد  يم دوباره احيا كنيم.

 احياى بافت تاريخى شهر
با شهردارى منطقه 5

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها به زودى 
بــا راه اندازى شــهردارى بافت تاريخى، شــاهد 

ساماندهى هويت و تاريخ همدان خواهيم بود .
آغاز به كار شهردارى بافت مركزى از شوراى 
سوم به عنوان يك سازمان مطرح بوده اما حمايت 
چشــمگيرى از طرح نشده و در نهايت به نتيجه 
نرسيد كه در شوراى چهارم مجدد پيگيرى شده 

و به طور رسمى شــهردارى منطقه 5 و بافت در 
بخش مديريت شهرى مطرح شد.

مجموعه شهردارى در نظر دارد بافت تاريخى 
مديريت شــود و مجموعه مركز شهر كه تاكنون 
تحت مديريت مناطق چهارگانه بوده و مديريت 
واحدى بر آن حاكم نبوده به شــهردارى منطقه 5 

سپرده شود.
طبق مصوبه وزارت كشور شهر هاى تاريخى 

بايد مديريت بافت مجزا داشته باشند و اين مهم 
خوشــبختانه با تأكيدات شــوراى دوره پنجم و 
شــهردار همدان در برنامه كارى مديريت شهرى 

گنجانده شد.
 محدوده فيزيكى در بافت تاريخى همدان به 
مشاور ارائه شد و با همكارى ميراث فرهنگى و 
اداره كل راه  وشهرسازى همچنين نظرات اساتيد 
دانشــگاه ها و محدوده حلقه مركزى شهر براى 
مديريت در شهردارى بافت تاريخى تصويب شد 
كه از ميدان مركزى شهر  تا حلقه نخست شهر كه 
بسيارى از بافت تاريخى در اين حلقه است داخل 

محدوده شهردارى منطقه 5 قرار خواهد گرفت.
در اين محدوده بافت و كالبد قابل ارزش بازار 
همدان را داريم كه در بافت قديمى شــكافى در 
مركز همدان ايجاد شــده و بــا اين مديريت اين 
اتصاالت از نظر فرهنگى و بصرى ايجاد خواهد 
شــد، ضمن اينكه حد و اندازه اعالم  شده ميراث 
فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى نيز در 

تغييرات دخيل خواهد بود.

 احياى كالبد تاريخى مديريت ترافيك
از ديگر اهداف مى توان به احيا ى كالبد تاريخى، 
مديريت ترافيك و پردازش فضاهاى اقتصادى و 
تجارى اشاره كرد و زندگى به سبك جديد كه در 
كالبد قديمى به وجــود آمده بافت تاريخى رو به 
ويرانى را نيازمند باززنده سازى و احيا كرده است 

كه در اين راستا گامى نو برداشته خواهد شد.
شهردارى در مدت اخير الزامات احياى بافت 
تاريخى را در دســتور كار خود قــرار داده و با 
احياى عمارت دوستى زاده و عمارت نورمهال و 
همچنين عمارت بديع الحكما اين عمارت ها به اثر 
زنده و پويا تبديل شدند و جزو شناسنامه استان 

همدان محسوب مى شوند.
بازســازى  و  مرمــت  بــراى  همــدان  در 
ســاختمان هاى قديمى شرايطى وجود دارد كه با 
راه اندازى شهردارى بافت تاريخى احياى آنها نيز 
در دستور كار قرار خواهد گرفت، مجوز مرمت با 
ميراث فرهنگى است و در برخى بخش ها كه اثر 
واجد شــرايط تاريخى نيست در حد توان مجوز 
ساخت توسط شهردارى صادر خواهد شد كه با 

ســنگين اســت. البته در يكى دو دهه اخير گام هاى ارزشــمندى در قالب تملك و احياى خانه هاى تاريخى و 
حفظ اصالت بافت تاريخى در رينگ نخست و دوم در همدان برداشته شده است، اما كارشناسان حوزه ميراث  
فرهنگى مى گويند حفظ بافت تاريخى، بازسازى و احياى «خانه هاى تاريخى» وقتى اهميت دارد كه آنها كاربرى 
عمومى پيدا كنند و در قالب هايى مانند مســيرهاى گردشگرى، بوم گردى و حتى شربت خانه و رستوران سنتى 

در اختيار عموم قرار گيرند.
ما هويتى را از گذشــته به ارث برده ايم كه ملموس ترين آن آثار معمارى است كه گاهى اوقات تغييراتى در 
شــهرها انجام مى دهيم و تاريخ را تحريف مى كنيم و اگر بدون پشــتوانه علمى در بافت تاريخى دســت ببريم 
تحريف تاريخ اســت. داستان ميراث ما داســتان طوالنى است و چيزى را كه به ارث مى بريم در زمان خودش 

ارزش و اهميت براى آن قائل نمى شويم.
تغييرات مديريت سياسى از داليل كم توجهى به آثار تاريخى است، وقتى ما شهرها را در معرض توسعه قرار 

داديم، جراحى در بافت قديمى انجام داديم.
مديريت غلط شــهرى و دخالت هايى تحت عنوان طرح جامع تفصيلى به نابودى بناهاى تاريخى منجر شده 
است، اگر فقط احياى كالبد را در نظر داشته باشيم و احياى حيات بنا را در نظر نگيريم هيچ اتفاقى نخواهد افتاد 
و بافت هاى ما حفظ نخواهد شد؛ از اين  رو اگر امروز از همدان عناصر تاريخى آن را بگيريم ديگر چيزى براى 
ارائه نداريم چون ما مفهوم مشتركى از بافت تاريخى نداريم، بنابراين روش هاى حفاظت از ميراث  فرهنگى نيز 

متفاوت است و راهكارهاى قانونى هم نتيجه نمى دهد.
حفاظت صرف و توسعه بدون حد و مرز نمى تواند بافت تاريخى را حفظ كند و توسعه بايد با مديريت همگرا باشد.
تمامى تمدن هاى زنده از ريشه هاى تاريخى سيراب شده و آينده را مى سازند و اين سرزمين آكنده از تاريخ 

و تمدن ديرينه است كه رشك ديگران را برمى انگيزد.
بنــا و بافت هاى تاريخى كه ارزش زيــادى براى جامعه جهانى دارند و همه در حفظ و نگهدارى آنها تأكيد 

دارند، در چند دهه گذشته آنچنان كه شايسته بود از آثار تاريخى و تمدنى حفاظت نشده است.
در نگاهى گذرا به شــهر در مى يابيد كه شــهرهاى تاريخى همچون همدان دچار فرســودگى كالبدى، افت 
شاخص هاى زيســت محيطى و جايگزينى جمعيت مهاجر شده است و اين چالش ها محصول روندى طوالنى 

بوده كه مديريت شهرى با آن دست به گريبان است.
حاال چالش افزايش قيمت مسكن و تصور اين مهم كه بافت تاريخى ممكن است بر روى قيمت مسكن در 
همدان تأثير بگذارد بيانگر آن است كه بايد تدبيرى انديشه شود تا تضاد منافع و تعارض ها در زمينه حفظ آثار 

باستانى به سوى چشم انداز مشترك سوق يابد.
در اين ميان توجه به اين نكته هم خالى از لطف نيست كه مردم در مكان هايى همچون بازار تاريخى همدان 
و حوالى آن در خيابان هاى اطراف خريد و فروش مى كنند و اين نشــانه حيات در اين بناهاســت كه نياز است 

زيرساخت ها نيز همگام با بناهاى تاريخى فراهم شود تا شرايط زيستى ارتقا يابد.

ما هويتى را 
از گذشته به 
ارث برده ايم كه 
ملموس ترين 
آن آثار معمارى 
است كه گاهى 
اوقات تغييراتى 
در شهرها انجام 
مى دهيم و 
تاريخ را تحريف 
مى كنيم و اگر 
بدون پشتوانه 
علمى در بافت 
تاريخى دست 
ببريم تحريف 
تاريخ است.

ww
w.ha

m
ed
an
pa
ya
m

.co
m

 

13
99

اه 
ن م

بهم



بهمن 281399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

معمارى و شهرسازى ايرانى اسالمى احيا شوند.
بر اســاس نظر كارشناســان در شــهردارى 
همدان، ايجاد شــهردارى بافت تاريخى به هيچ 
عنــوان مداخلــه اى با ميراث فرهنگــى ندارد و 
بالعكس راه اندازى اين شهردارى با هدف كمك 
و همراهى با ميــراث فرهنگى از نظر منابع مالى 
و همچنين مديريت شــهرى با يك شعار واحد 
در راســتاى حفظ و احياى بافت تاريخى همدان 

همراه خواهد بود.

 ساخت وساز در بافت تاريخى شهرى
اما داســتان به اينجا ختم نشد و حدود 5 ماه 
پيش ده نفر از اعضاى شــوراى شهر همدان در 
صحن شورا طرحى را تصويب كردند كه طبق آن 
شهردارى ها براى ساخت وساز در بافت تاريخى 
شــهرى يعنى رينــگ نخســت و دوم نيازى به 
استعالم از اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 

و صنايع دستى استان ندارند.
پس از اما و اگرهايى كه با تصويب اين طرح 
به  وجود آمــد و مخالفت هــاى اداره كل ميراث 
فرهنگى استان، مديركل حقوقى وزارتخانه ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى وگردشگرى در نامه اى به 
فرماندارى همدان، درخواست رد مصوبه  شوراى 
شهر همدان مبنى  بر «رد هر نوع استعالم از ميراث 
فرهنگى براى ساخت وساز در بافت تاريخى اين 

شهر» را مطرح كرد.
در نامه ابراهيم شقاقى به فرماندار همدان آمده 
بود شوراى شهر اصال نمى تواند چنين مصوبه اى 
را تصويــب كند و قطع به يقيــن اگر فرماندارى 
همدان اين مصوبه را تأييد كند، وزارتخانه ميراث 
فرهنگى به روش هاى قانونى ديگر جلوگيرى از 

اجرايى شدن اين مصوبه را پيگيرى مى كند.
مديــركل ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى اســتان همدان درباره طرح مصوب 
شوراى شهر گفت: براساس وظايفى كه بر عهده 
داريم و ضوابطى كــه در مراجع مختلف قانونى 
وجود دارد، اعتقاد داريم اعالم نظر درباره صدور 
مجوز و هرگونه ساخت وســاز در محوطه بافت 

بايد با نظر ميراث فرهنگى باشد.
على مالمير با بيان اينكه در اين مورد دستگاه 
ميراث فرهنگى صالحيت دارد، افزود: براســاس 
ماده 3 آيين نامه اجرايى حفاظت از ميراث فرهنگى 
كشور كه مصوبه شوراى امنيت كشور هم است و 
در سال 81 به تصويب رسيده به  صراحت تأكيد 
شده شهردارى هاى سراسر كشور موظف هستند 
در هر مورد كه اقدام بــه عمليات عمرانى كرده 
يا مجــوزى را صادر مى كنند و مكان عمليات به 
نحوى از آنجا مشــمول ضوابــط حفاظتى اعالم 
شده بايد نظر ســازمان ميراث فرهنگى كشور را 

استعالم كرده و براساس آن اقدام كنند.
وى با اشــاره به اينكه بندهاى قانونى ديگرى 
هم در اين باره وجود دارد، بيان كرد: ماده 4 همين 
آبين نامه هم مى گويد شــوراى عالى شهرسازى، 
معمارى و  كميســيون ماده 5 بايد نظرات سازمان 
ميراث فرهنگى كشور را درباره ضوابط حفاظت 
از آثار تاريخى، فرهنگــى در طرح هاى جامع و 

 تفضيلى شهر لحاظ كنند.

 حرايم و محدوده بافت ها 
مالمير ادامــه داد: از اين دســت مصوبات و 
قوانين و بخشــنامه ها زياد وجــود دارد و تأكيد 
كرده انــد الزاماً در مجموعه آثار تاريخى حرايم و 
محدوده بافت ها نظر ميراث فرهنگى مبنا است و 

اين سازمان درباره آنها صالحيت دارد.
وى افــزود: اعتقــاد مــا اين اســت كه همه 
دســتگاه ها موظف هســتند اگر مى خواهند در 
حرايم بنا و بافت ها اقدامى انجام دهند و مجوزى 
صادر كنند يا عمليــات عمرانى انجام دهند بايد 
نظر ميراث فرهنگى را استعالم كنند و به تصويب 

اين دستگاه برسانند.
مديركل ميراث فرهنگى استان همدان گفت: 
اعضاى شــوراى شــهر همدان اعتقاد دارند در 
حوزه محدوده بافت تنها ضوابط طرح تفصيلى، 
مصوبات كميســيون مــاده 5 و شــوراى عالى 
معمارى، شهرســازى مبنا اســت و بايد ضوابط 
ميــراث فرهنگى به تصويب كميســيون ماده 5 

برسد.
وى افــزود: با وجــود اينكــه قانونگذار اين 
صالحيت را بــه ميراث فرهنگــى داده اما مثًال 
بند 5 بخشــنامه دبيرخانه شوراى عالى معمارى، 
شهرسازى منبعث از قوانين مختلف حوزه ميراث 
فرهنگــى تأكيد كرده هرگونــه مداخله كاربرى 
اعم از تخريب بناها، بازگشايى معابر و تعريض 
گذرها، افزايش ارتفــاع و تراكم بناها و افزايش 
تراكم جمعيتى و... كــه اصالت و يكپارچگى را 
مخدوش ســاخته و موجب از ميان رفتن شواهد 
ناظر بر ارزش هاى تاريخى، اجتماعى و فرهنگى 

مى شود، ممنوع است.
مالميــر ادامــه داد: نمونه هــاى ذكر شــده، 
مصوبه ها و بخشنامه هايى است كه شوراى عالى 
معمارى، شهرســازى بر آنها تأكيد كرده است، 
اداره كل ميراث فرهنگى اســتان همدان اعتقاد 

دارد نظر اعضاى شــوراى شهر منطبق بر قانون 
نيســت و تنها ميراث فرهنگــى بايد در بافت ها 

اعالم نظر كند.
وى گفت: اگر شــوراى شــهر مى گويد بايد 
نظر كميسيون ماده 5 و شــوراى عالى معمارى، 
شهرســازى مبنا قرار بگيرد حتى در مصوبات و 
بخشنامه هاى شــوراى عالى معمارى، شهرسازى 
هم بر اين قضيه تأكيد شده كه به عنوان مثال گذر 

تعريف نشود و افزايش ارتفاع نداشته باشيم.
مالمير مطرح كرد: اگر ضوابط ميراث فرهنگى 
رعايت نشود براساس طرح تفصيلى بايد در كنار 
تمام معابر و كوچه ها تعريض شده و متناسب با آن 
ارتفاع گرفته شود و عمًال تراكم و ساخت وسازى 
كه تحميل مى شــود، ســاختار بافت را دگرگون 
مى كند و همان مقدار باقى مانده بافت هم از بين 
خواهد رفت و عمًال بافتى را به عنوان بافت واجد 

ارزش تاريخى در شهر همدان نخواهيم داشت.
وى افزود: آســيب هاى جدى كه در سال هاى 
گذشته به بافت همدان وارد شده با همين نگرش 
بود كه بازســازى بافت فرسوده يك نمونه از آن 
است؛ به عنوان نمونه تخريب مركز محله كبابيان از 
همين دست اقدامات بود؛ بنابراين اين تصميمات 
منجر به از بين رفتن بافت واجد ارزش تاريخى 

خواهد شد.
مالمير درباره تأثير اين مصوبه در ثبت جهانى 
منظــر تاريخى همدان، گفــت: در موضوعى كه 
قرار است ثبت جهانى شود منظر تاريخى شهرى 
از هگمتانــه تا همدان امروزى مدنظر اســت كه 
آثــار دوران مختلف را در خــود دارد و بافت ها 
و محوطه هــاى تاريخى كه هر يــك كماكان به 
كاركردهــاى خود ادامه مى دهنــد جزوى از آن 
هستند، اگر اين ها مخدوش شود موضوعى براى 
ثبــت جهانى با اين مفهوم باقــى نمى ماند و اگر 
بافت هســته مركزى آســيب ببيند، پرونده ثبت 

جهانى را با مشكالت جدى مواجه خواهد كرد.

حدود 5 ماه پيش 
ده نفر از اعضاى 

شوراى شهر 
همدان در صحن 
شورا طرحى را 
تصويب كردند 

كه طبق آن 
شهردارى ها براى 

ساخت وساز در 
بافت تاريخى 
شهرى يعنى 
رينگ نخست 
و دوم نيازى 

به استعالم 
از اداره كل 

ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و 

صنايع دستى 
استان ندارند.
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روايت يك مسير پس از 4 دهه

گردش روزگار براى ميراث فرهنگى 

در گذشته اكثر جمعيت ايران از سفر محروم 
بودند اما با رشــد 500 برابرى راه هاى روستايى 
و 32 برابرى راه هاى بين شــهرى پس از انقالب 
اســالمى، ســفر و گردشگرى در ســبد زندگى 
خانــوار ايرانى قــرار گرفت و به ايــن ترتيب 
ارگان هاى مرتبط به گردشــگرى و حفظ ميراث 

فرهنگى جايگاه متمايزى پيدا كردند.
تأسيس بيش از 250 مجتمع خدماتى رفاهى 
بين راهى با ارائه تمامى خدمات متنوع موردنياز 
مسافران كه خدمت بزرگى به رونق گردشگرى 
بــود ، بعد از انقالب شــكل گرفــت، ايجاد و 
تأســيس 270 پارك جنگلى در ســطح كشور و 
تجهيز بوســتان هاى متعدد شــهرى با امكانات 
مناســب به عنوان يكــى از جاذبه هــاى نوين 
گردشــگرى پس از انقالب بــوده و 200 برابر 
شدن مســيرهاى گردشگرى در ايران اسالمى و 
افزايش محورها پس از انقالب اســالمى هم از 

ديگر اتفاقات مبارك است.
با وجود اينكه قبل از انقالب جاذبه هاى كوچك 
و متنوع گردشــگرى اعم از خانه هاى تاريخى، 
بقاع متبركــه، مقبره هاى پيامبران ، دانشــمندان و 
مجاهدان و علما، مدارس، مســاجد، كليســاها، 
آتشــكده ها، بازارها، برخى روســتاها و تپه هاى 
تاريخى، ارگ هــا ، برج ها ، حمام هــا، مناره هاى 
طبيعى (دودكش ها) و سازه هاى، پل ها، درياچه ها، 
جزاير و بنادر، كويرها، كال ها وكلوت ها (كوه هاى 
شــنى)، باغ ها، تاالب ها و مرداب ها، چشمه هاى 
آب گرم معدنــى، قنات ها، آبشــارها ، غارها و 
تپه ها و دره ها، گردنه ها و... غالبا در رديف اماكن 
گردشــگرى محسوب نمى شد اما پس از انقالب 
اسالمى با ســرمايه گذارى ويژه و توجه شايسته 
401 مورد از اين نوع اماكن، آماده سازى و جهت 
بازديد به گردشــگران داخلى و خارجى معرفى 

شد.
در ايــن زمينــه پــاى ســخنان مديــركل 

ميراث فرهنگى ، گردشگرى و صنايع دستى همدان 
مى نشينيم تا در يك نگاه كلى به چرخه حيات اين 

اداره كل در سال هاى اخير اشاراتى كند.   
على مالمير مى گويد: اداره كل ميراث فرهنگى 
اســتان همدان از ســال 68 و 69 شــكل گرفته 
اســت از آن سال به بعد حفارى هگمتانه، خريد 
حرايم برخى از آثار شــاخص كه قبل از سال 57 
آغاز شــده بود ادامه پيدا كرد كه اين آثار شامل 
تپه هگمتانه، ارگ نوشــيجان، الئودسيه، امامزاده 
هود، امام زاده اظهر و اقدامات عمرانى در آرامگاه 

بوعلى و آرامگاه باباطاهر بود.
مرمت بناهايى نظير آرامگاه بوعلى، باباطاهر، 
بازار همدان، باغ نظرى از جمله اقدامات سازمان 
پس از گذشــت 2 دهــه از پيــروزى انقالب 
اسالمى بود، مرمت تپه هگمتانه، بافت روستايى 
ســيمين و وركانه، برج قربــان، ميدان امام(ره)، 
گنبد علويان، مســجدجامع همدان، موزه غرب، 
آرامــگاه حبقوق نبــى(ع) و... از ديگر اقدامات 
پس از شكل گيرى ســازمان ميراث فرهنگى و 

پيروزى انقالب اسالمى بود.
پس از گذشــت بيش از 4 دهــه از پيروزى 
انقالب اســالمى و 3 دهه از شكل گيرى سازمان 
ميراث فرهنگْى صنايع دســتى و گردشــگرى ، 
و وزارتخانــه ميراث فرهنگــى ،  انتخاب و ثبت 
اللجين به عنوان شــهر جهانى سفال در سال 95 
توسط شوراى جهانى صنايع دستى و جهانى شدن 
مالير با منبــت از جمله دســتاوردهايى بود كه 
جايگاه همدان را در عرصه ملى و جهانى متمايز 

رقم زد.
خانگى  توليــدى  كارگاه هــاى  ســاماندهى 
صنايع دســتى به ويژه در روســتاها، راه اندازى 
فروشــگاه صنايع دستى شــعبه يك و 2، اعطاى 
تســهيالت بانكى به كارگاه هاى صنايع دســتى، 
برگزارى طرح ضربتى اشــتغال در 4 روســتاى 
هدف گردشگرى، دريافت 11 مورد نشان اصالت 

يونســكو، دريافت 82 نشان ملى صنايع دستى و 
افزايش تعــداد كارگاه هاى صنايع دســتى به 23 
هــزار و 609 كارگاه و اشــتغال 38 هزار و 316 
نفر در حوزه صنايع دســتى از ديگر دستاوردهاى 
شكل گيرى سازمان ميراث فرهنگى با گذشت 42 

سال از پيروزى انقالب اسالمى است.
در سال 57 استان همدان داراى 2 هتل بود و 
امروز پس از گذشت 4 دهه از پيروزى شكوهمند 
انقالب اسالمى به 14 هتل رسيده است، فعاليت 
4 هتل آپارتمان، 18 ميهمانپذير، 813 اتاق اقامتى، 
28 اقامتــگاه بوم گــردى و 15 مجتمع خدمات 
گردشگرى از ديگر دستاوردها پس از شكل گيرى 
سازمان ميراث فرهنگى با گذشت  بيش از 4 دهه  

از پيروزى انقالب اسالمى است.
در سال 57 تعداد آثار شناسايى شده در استان 
517 اثر كه امسال به هزار و 758 اثر رسيده است، 
در سال 57 تعداد آثار ثبت شده از استان 214 اثر 

بود كه به هزار و 16 اثر رسيده است.
اســتان همدان در ســال 57 داراى يك موزه 
بود كه پس از گذشت 4 دهه از پيروزى انقالب 
اسالمى تعداد آن به 15 موزه رسيده است، رسيدن 
تعداد كارگاه هاى صنايع دســتى از 125 كارگاه به 
23 هزار و 609 كارگاه و اشتغال 38 هزار و 316 

نفر در اين عرصه از ديگر دستاوردهاست.
در حوزه گردشگرى ثبت جهانى شهر سفال 
اللجيــن و منبت مالير ، ثبت نشــان جغرافيايى 
تويســركان و ميزبانــى همــدان از رويدادهاى 
UNWTO و ACD از ديگر دســتاوردهاى 
ميراث فرهنگى پس از گذشت 4 دهه از پيروزى 
شكوهمند انقالب اســالمى بوده است، احداث 
موزه منطقه اى در هگمتانه بــه عنوان بزرگترين 
مــوزه منطقه غرب كشــور،  تشــكيل 5 پايگاه 
ميراث فرهنگى و شناســايى، مطالعه و تصويب 
28 منطقه نمونه گردشگرى و 20 روستاى هدف 

گردشگرى از ثمرات انقالب اسالمى است.

 همزمان با فرارسيدن چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى ايران، با نگاه به عملكرد 4 دهه  
نهادها و سازمان هاى مختلف كشور شاهد حركتى رو به جلو و دستيابى به مسيرهاى ختم شده به موفقيت 

خواهيم بود كه تأييدى بر همت همگانى و تالش بى وقفه است.
وزارتخانه ميراث فرهنگى يكى ارگان هاى متمايز كشــور اســت كه در دهه هاى اخير تغيير و تحولى 

چشمگير را شاهد بوده است.
اين ارگان تا سال هاى پيش از ســازمان هاى فعال كشور و حاال از وزارتخانه هاى تأثيرگذار  است 
كه در 42 گذشــته فعاليت هاى بســزايى در عرصه هاى ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 

داشته است. 
يكى از مهمترين كار هاى  اين ارگان  در ســال هاى پس از پيروزى انقالب اســالمى تشــكيل 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در سال 1364 و وزارتخانه ميراث فرهنگى در 

سال 1398 بود.

انتخاب و ثبت 
اللجين به عنوان 
شهر جهانى 
سفال در سال 
95 توسط 
شوراى جهانى 
صنايع دستى 
و جهانى 
شدن مالير با 
منبت از جمله 
دستاوردهايى 
بود كه جايگاه 
همدان را در 
عرصه ملى و 
جهانى متمايز 
رقم زد.
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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

 بخش بندي بازار.
 تســريع در صدور رواديد، افزايش زمان رواديدى فرودگاهى، افزايش 

تعداد كشورهاى بى نياز از رواديد.
 حضور فعال تر در نمايشگاه هاى معتبر بين المللى.

 ايجاد شوراى راهبردى گردشگرى سالمت. 
 تبليغات و بازايابى.

اقدامات شاخص حوزه گردشگرى در استان همدان.
 ايجاد تأسيسات گردشگرى  جديد.

 صدور پروانه بهره بردارى اقامتگاه هاى بوم گردى.
 ميزبانى و برگزارى رويدادهاى بين المللى و ملى در حوزه گردشگرى.

 برگزارى و شركت در جشنواره ها و نمايشگاه ها.
 صدور مجوز گردشگرى  سالمت.

 آموزش نيروهاى انسانى فعال در صنعت گردشگرى.

نسبت تأسيسات ايجاد شده در دولت تدبير و اميد  به تأسيسات موجود

نسبت هتل هاي ايجاد شده در دولت تدبيرواميد  به هتل هاي موجود
نسبت دفاتر خدمات مسافرتي ايجاد شده در دولت تدبيرواميد به دفاتر موجود

ايجاد اقامتگاه هاي بوم گردي
سال آغاز طرح: 1393 

تعداد اقامتگاه هاي ايجاد شده از سال آغاز طرح:31 واحد
  پيش بينى 9 واحد جديد تا پايان دولت دوازدهم 

افزايش ماندگاري شب اقامت گردشگران
مقايسه ميانگين ماندگاري گردشگران در استان در دولت قبل و 

دولت يازدهم و دوازدهم(شب اقامت)
درصد افزايش  دولت 11 و 12 دولت هاي قبل  
40 درصد 2,5 1,5

ميزبانى و برگزارى رويدادهاى بين المللى و ملى در حوزه 
گردشگرى

 رويداد بين المللى همدان 2018پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى.
 چهلمين نشست اعضاي وابسته به سازمان جهاني جهانگردي 2018.

 سومين همايش بين المللي معماري دستكند.  
 همايش جهاني سفيران فرهنگي جهان اسالم .

 نشست جهاني سفراى  اتاق بازرگاني .
 همايش بين المللى شهرداران شهرهاي جاده ابريشم.

 و....

درصد افزايش
ظرفيت اقامتي داراي 

مجوز در دولت يازدهم 
و دوازدهم

ظرفيت اقامتي 
داراي مجوز در 
دولت هاي قبل 

تخت اتاق  تخت اتاق  تخت اتاق 

51 درصد 49 درصد 4012 1236 1953 632

جدول مقايسه ظرفيت اقامتي داراي مجوز  نسبت به دولت هاي قبل
نسبت به اشتغال موجود

تعداد پروانه هاى صادر شده از سال 1392

نوع تأسيساترديف
تعداد پروانه 

بهره بردارى صادر 
شده تاكنون 

تعداد پروانه 
بهره بردارى 
صادر شده  

در دولت 
تدبير

اشتغال
(نفر)

155320هتل1
2140هتل آپارتمان2
1120متل 3
11748سفره خانه4
313177بوم گردى5
115115230خانه مسافر6
6440مراكز سرگرمى تفريحى، اقامتى پذيرايى 7
17640مجتمع خدماتى رفاهى8
4420موسسه آموزشى9

224موسسه عامل تطبيق10
5934128دفاتر خدمات مسافرتى و گردشگرى 11

263210967جمع كل

نسبت تأسيسات ايجاد شده در دولت تدبير و اميد  به تأسيسات موجود

آموزش و توسعه نيروي انساني

تعدا دآموزش ديده گان  
حوزه گردشگري در دولت 

تدبير و اميد
تعدا دآموزش ديده گان  
حوزه گردشگري در دولت 

تدبير و اميد

تعداد 
آموزش ديده 

گان  حوزه 
گردشگري در 

دولت هاي 
قبل 

تعداد 
موسسه 
آموزش 

گردشگري 
در دولت 
تدبير و اميد

تعداد موسسه 
آموزش 

گردشگري در 
دولت هاي 

قبل

ف 
دي
ر

13820 5529 4 2 1

نگاهى به آمار گردشگرى همدان
دولت تدبير واميد - سياست هاي گردشگري
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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

 جايگاه صنايع دستى استان همدان در 
كشــور بنابر آمار و ارقام مستند حائزاهميت 
است. استان همدان در رديف 5 استان مطرح 
كشــور، داراى رتبــه يك كشــورى در بين 

استان هاى داراى شهرهاى جهانى است.
از نظر توليد ســفال و منبــت نيز همدان 
داراى رتبه يك كشورى است، همچنين سهم 
6 درصد اشتغال از 13 درصد بخش صنعتى را 

به خود اختصاص داده است.
از بين 296 رشته كشورى صنايع دستى 90 

رشته فعال در همدان وجود دارد.
28 قطــب و كانــون بــزرگ توليدى و 
فروشــگاهى نيز در همدان فعال است كه با 
اين تفاســير نرخ بيكارى را پايين آورده و 
حتى به صفر رســانده است. 700 فروشگاه 
صنايع دستى در اســتان همدان فعال است. 
اســتان در جذب تســهيالت استان همدان 
توانســت رتبــه 3 كشــورى را بــه خود 

اختصاص دهد.
سال 1396 نيز اســتان توانست رتبه يك 
كشــور را در فروش بازارچه هاى نوروزى به 

خود اختصاص دهد.
رشــد  مى توانيــد  زيــر  جــدول  در 
شــاغلين صنايع دســتى تعداد كارگاه ها و 
آموزش حوزه صنايع دســتى را در مقايسه 
دولت هاى قبــل با دولت 8 ســاله فعلى 

كنيد. مشاهده 

در حــوزه صادرات رســمى و چمدانى 
صنايع دستى در استان همدان شاهد 85 ميليون 
دالر صادرات در دولت هاى قبل در مقايسه با 
170 ميليون دالر آمار در 8 ساله دولت فعلى 

هستيم.
آمار تسهيالت صنايع دستى در دولت قبل 
12 ميليارد تومان است كه اين آمار در 8 ساله 
دولت فعلى به 36 ميليارد تومان افزايش پيدا 

كرده است.
در برگزارى و شركت در نمايشگاه هاى 
داخلى و خارجى صنايع دســتى شاهد 25 
درصد رشد هســتيم، در حالى كه تا قبل از 
8 ساله دولت فعلى 490 مورد نمايشگاه را 
اســتان همدان تجربه كرده بــود، اكنون در 
8 ســاله فعلى حضور همدان در نمايشگاه 
بيانگــر آمار 650 مورد اســت همچنين در 
زمينه برگزارى بازارچه هاى صنايع دستى نيز 
بــا توجه به 267 مورد حضور در 8 ســال 
اخير مى توان ادعا كرد اين ميزان مشــاركت 
نســبت به دولت هاى قبل 50 درصد رشد 

داشته است.

نشان مرغوبيت 
صنايع دستى و هنرهاى دستى از مهمترين 
مولفه هاى فرهنگ بومى و توليدملى كشورها 
هســتند. بــا عنايت بــه جايــگاه اقتصادى 
صنايع دستى در كشور هرساله اقدام به اعطاى 
نشــان مرغوبيت به برخى توليدات شاخص 

پس از داورى كارشناسانه مى كند.
در حال حاضر هنرهاى دستى همدانى ها 
توانسته است 53 نشان ملى مرغوبيت كاال را 
در حوزه صنايع دستى به خود اختصاص دهد 
و 3 نشــان اصالت را از سوى شوراى جهانى 

صنايع دستى به دست بياورد.
مهر اصالت يونســكو گواهينامه اى است 
كــه از طرف دفاتــر منطقه اى يونســكو به 
صنايع دســتى اصيل و باكيفيــت هنرمندان و 

صنعتگران اعطا مى شود.
هدف از ارائه اين مهر حفظ، احيا و تداوم 
فعاليت  و ارزش هاى بومى و سنتى است. آثار 
كسانى كه موفق به دريافت اين مهر مى شوند با 
اسم و امضاى هنرمند در سراسر جهان شناخته 

مى شوند.
خانه هاى صنايع دستى 

در حالى كه تا قبل از 8 ساله دولت فعلى 
تنها 2 مركز تخصصى و خانه هاى صنايع دستى 
در استان همدان داشتيم اكنون شاهد 12 مورد 

از اين مراكز هستيم.
ردپاى صنايع دستى در خيابان ها 

روزگار نه چنــدان دور ردپايى از عناوين 
هنرى صنايع دســتى بر هيچ خيابانى از شهر 
نقش نبســته بود اما حاال 35 خيابان و ميدان 
در شهرهاى جهانى و ملى استان همدان و به 
نام رشته هاى مختلف صنايع دستى نامگذارى 

شده اند.
اللجين جهانى 

بــا حضــور اعضــاى شــوراى جهانى 
صنايع دستى و مسئوالن كشــور سال 1395 
اللجين سرزمين سفال ايران توانست لوح شهر 

جهانى را دريافت كند.
سال 1396 نيز افتخار جهانى شدن عنوانى 
بود كه بر پيشــانى شهرستان مالير، سرزمين 
مبل ومنبت نشست به اين ترتيب سال 1398 
افتخار انتخاب و ثبت مالير به عنوان شــهر 
جهانى منبت مبلمان توســط شوراى جهانى 

صنايع دستى رقم خورد.
در ســال هاى اخير صنايع دســتى همدان 
توانســته اســت در يك حركت رو به جلو 
جايگاه مطلوبى را در عرصه ملى و جهانى به 

خود اختصاص دهد.

درصد 8 ساله دولت دولت قبل 
30 درصد43 هزار نفر 30 هزار نفر رشد شاغلين صنايع دستى 
30 درصد29 هزار كارگاه 20 هزار كارگاهتعداد كارگاه هاى صنايع دستى

40درصد14 هزار نفر 8 هزار نفر آموزش صنايع دستى 

بازاريابي و تبليغات
توليد محتوا

طراحي سايت مرجع گردشگري استان
HAMEDAN-TRIP.COM

طراحي سايت 3 زبانه مرجع گردشگري استان 
همدان .

 معرفي توانمندي هاي گردشگري استان 
 معرفي سوغات و صنايع دستي استان 

 معرفي تأسيسات گردشگري استان 
تبليغات محيطي

 تبليغات بيلبوردي در شهرهاي تهران ، مشهد 
،  تبريز و اصفهان. 

 تبليغات در 12  ايستگاه متروي تهران. 
 تبليغات در قطارهاي  مســير تهران- مشهد، 
تهران - شــيراز ، تهران بندرعباس و همدان - 

مشهد.
تهيه محصوالت تبليغاتي

 طراحــي و توليد بالــغ بر3 ميليون نســخه 
محصوالت فرهنگي شامل نقشه راهنما ، كتابچه 

، كارت پستال ، پوستر و...
 ثبــت آثار ناملموس در فهرســت آثار واجد 

ارزش ملي
مقايسه تعداد آثار ناملموس فرهنگي در 

فهرست ملي
آثار واجد شرايط فرهنگي وتاريخي

تعداد آثار ناملموس 
ثبت شده در دولت 

تدبيرواميد

تعداد آثار ناملموس 
ثبت شده

در دولت مهرورزي
20 11

نسبت آموزش ديدگان در حوزه گردشگري در دولت 
تدبيرواميد به دولت قبل

هنر دست مردمان همدان در آئينه آمار
گزارش عملكرد معاونت صنايع دستى  1392-1398
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بهمن 321399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

 معاونت ميراث فرهنگى واحد حفظ و احياى بنا، بافت ها و محوطه هاى تاريخى اســت، 
همچنين ثبت آثار فرهنگى - تاريخى   معنوى و طبيعى در اين معاونت اتفاق مى افتد. نظارت  بر 
موزه ها و اموال منقول تاريخى پايگاه هاى دستكند بافت تاريخى شهر همدان و محوطه باستانى 

هگمتانه و قلعه نوشيجان در اين معاونت انجام مى شود.
در معاونت ميراث فرهنگى، سياســت گذارى و برنامه ريزى در خصوص حفظ مرمت و احيا، 
ساماندهى و ميراث بناها، مجموعه بناهاى محوطه ها و بافت هاى تاريخى استان و نظارت بر اجراى 

طرح ها و برنامه هاى مربوطه به انجام مى رسد.
برنامه ريزى به منظور شناســايى آثار و بافت هاى ارزشمند فرهنگى- تاريخى و پيشنهاد ثبت 
آنها در فهرست آثار ملى در كنار بررسى و پيشنهاد حريم محوطه ها و بافت هاى تاريخى و انجام 
طرح هايى  براى ساماندهى، حفظ و احيا نيز در اين معاونت از جمله بخش هاى عمده كارى است.

واحدهــاى حفظ و احيــا، ثبت آثار، موزه هــا و پايگاه هاى ملى نيــز زيرمجموعه معاونت 
ميراث فرهنگى به انجام فعاليت هاى خود مى پردازند.

در يك نگاه كلى مى توان نمودار تعداد پروژه هاى مرمتى و حفاظتى را در ســال هاى (98-
92) به شرح زير عنوان كرد.

مجموع مبلغتعداد پروژه هاسال
923131/00
933120/35
941012/27
952819/64
9610365/34
975540/45
9849170/15

حفاظت از داشته هاى 
تاريخى يك مسئوليت 

خطير است

 «آثار تاريخى و باستانى نشان دهنده اوج هنر 
معمارى در ميان اين مردم در طول تاريخ گذشــته 
است. اينها چيزهايى است كه گذشته تاريخى يك 
ملت را رنگ و رونق مى بخشــد و مردم مى توانند 
گذشته، تاريخ و ريشه هاى خود را پيدا كنند.»مقام 

معظم رهبرى(مدظله العالى)
در يــگان حفاظت اقدامات موثــر در جهت 

كاهش جرايم رقم خورده است.
1-ايجاد بانك اطالعات اعضاى انجمن هاى ميراث 

فرهنگى و صدور كارت عضويت. 
2-برگزارى همايش دوست داران ميراث فرهنگى و 
تقدير از اعضاى فعال انجمن هاى ميراث فرهنگى 

در برخى شهرستان ها. 
3-تعامل و همكارى و برگزارى جلسات متعدد با 

مديريت ادارات ذى ربط. 
4-برگزارى جلسات تعامل با فرماندهان انتظامى 
شهرســتان و كالنترى ها و پاســگاه هاى نيروى 

انتظامى. 
5-پيگيرى، تقويت و رفع نقص سيستم دوربين هاى 

مداربسته در اماكن داراى پاس ثابت.
6-مشاركت و فعاليت در اجراى طرح GIS جهت 

.GPS تهيه نقشه جامع آثار استان با مختصات
7-جلب مشاركت هاى اجتماعى در قالب تعامل 
بــا مدارس، ائمه جماعت مســاجد، NGO هاى 

شوراى اسالمى و پايگاه هاى بسيج. 
8-گشــت تلفيقى و عمليات مشــترك با نيروى 

انتظامى.
9-برگزارى كالس هاى آموزشى سالح شناسى و 

دفاع شخصى ويژه عوامل وظيفه و كادر يگان. 
10-برگزارى كالس هاى آموزشى اطفاى حريق و 

كمك هاى اوليه ويژه عوامل كادر يگان. 
11-برگزارى كالس هاى آموزشى خاص دادگسترى 

و بسترهاى انفجارى ويژه عوامل كادر يگان .

99- 9192- 85دستاورد 
46105754اشياى مكشوفه 
2894كشف فلزياب 

354667دستگيرى 

99- 9192- 85عملكرد
پيگيرى گزارش هاى 

474984مردمى 
69384جلسات تعامل و همكارى
260410عمليات گشت تلفيقى 

حفظ ميراث گذشتگان يك رسالت است
گزارش عملكرد معاونت ميراث فرهنگى 

گزارش عملكرد يگان حفاظت 1392-99

تعداد آثار ثبت شده 
غيرمنقول 3 اثر 93

ناملموسيك اثر 
غيرمنقول 13 اثر 94

ناملموس12 اثر 
غيرمنقول 8 اثر95

ناملموس اثر 
غيرمنقول 3 اثر96

ناملموس9 اثر

97
منقول4 اثر 

غيرمنقول 14 اثر 
ناملموس6 اثر 

98
منقول7 اثر

غيرمنقول 14 اثر 
ناملموس7 اثر 

99
منقول 17 اثر 
غيرمنقول20 اثر 
طبيعى4 اثر 

ناملموس17 اثر 

حرايم مصوب شده بناها
92         93           94            95          96            97          98

92         93           94            95          96            97          98
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تعداد موزه هاى تأسيس شده 

سال
تعداد عرصه و 
حريم و كاوش هاى
باستان شناسى 

بررسى، شناسايى و 
مستندنگارى نگارى 
محوطه هاى باستانى

923
931
942
952
96205
9741
9831
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 مهمترين رويكرد معاونت سرمايه گذارى ميراث فرهنگى ، گردشگرى 
و صنايع دستى ، جذب سرمايه گذارى داخلى و خارجى در بخش گردشگرى، 
توسعه زيرســاخت هاى گردشــگرى، بر اصالح قوانين و مقررات موجود و 
توســعه حمايت ها و مشوق هاى قانونى، اعطاى تســهيالت يارانه دار، تدوين 
ضوابــط و مقررات مربوط به بخش، تدوين برنامه هاى توســعه اى، تســهيل 
فرآيند سرمايه گذارى در حوزه هاى صنايع دستى، گردشگرى و ميراث فرهنگى، 
ايجاد مناطق نمونه گردشگرى، سازماندهى و حمايت از تشكل هاى مردم نهاد 
و امور مجامع، حضور در همايش ها و نمايشــگاه هاى بين المللى فرصت هاى 
سرمايه گذارى، برگزارى نمايشگاه هاى معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى و... 
اســت. در ذيل نگاهى به شرح فعاليت هاى معاونت ســرمايه گذارى ميراث 

فرهنگى همدان خواهيم داشت.

 مركز ســرگرمى تفريحى پارك آبى دلفين- درگزين.  مجتمع گردشگرى 
عصر طاليى هگمتانه (سايت 5/2 هكتارى)- همدان. سفره خانه سنتى حاج 
مصطفى-همدان.  سفره خانه سنتى گلشــن- نهاوند.  اقامتگاه بوم گردى 
شهر پنهان سامن- مالير.  هتل يك ستاره ايران- همدان.  سفره خانه سنتى  
عمارت ســنگى وركانه- همدان.  سفره خانه ســنتى پدر ساالر- نهاوند.  
رستوران مجتمع خدماتى رفاهى دلستان – تويسركان.  هتل آپارتمان درجه 3 
هگمتانه- همدان.  سفره خانه سنتى آقاى مهرداد باكيوند- نهاوند.  كارگاه 
نقاشى روى سفال ابتكار- اللجين.  محور گردشگرى سراب فارسبان- نهاوند.
 محور گردشــگرى سراب فارســبان- نهاوند.  محور گردشگرى سراب 
فارسبان- نهاوند. محور گردشگرى سراب فارسبان- نهاوند. روستاى هدف 
قلعه جوق- فامنين.  آسفالت مسير دسترسى امامزاده محسن (ع)-همدان. 
مخزن موزه منطقه اى.  حمام گلشن.  خانه اقتدارى.   حمام حاج آقا تراب.
 حمام باشقورتاران .  حمام اكنلو .  حمام كبابيان.  ميدان امام خمينى(ره) 
همدان.   گنبد علويان.  ترانشــه هفت تير ( هگمتانــه ). خانه تاريخى 

حيدرى.  حمام تاريخى شهر بهار.  خانه صمصام.  موزه هگمتانه. 
پروژه هاى خصوصى در دست اجرا و تبديلى

تختاتاقاشتغالحجم سرمايه گذارىتعدادنوع واحد
637245240706ميليارد تومان4(*)هتل و هتل آپارتمان

ساير (مجتمع گردشگرى 
73447295358 ميليارد تومان16و اقامتگاه بومگردى)
--718 ميليارد تومان2سفره خانه سنتى

--10075 ميليارد تومان1مركز سرگرمى تفريحى
--300300 ميليارد تومان1نمايشگاه دائمى صنايع دستى

11103351094نفر1779ميليارد تومان23+جمع كل

***هتل 5 ســتاره مجموعه عصر طاليى هگمتانه در رديف هتل ها محاسبه 
شده است.

 هتل 5 ستاره آكسايا- همدان.  هتل 2ستاره فدك- مريانج.  هتل 2ستاره 
زاگرس – نهاوند.  مركز ســرگرمى تفريحى مرواريد غلتان غرب- همدان. 
 مجتمع گردشــگرى عصر طاليى هگمتانه (سايت 6 هكتارى)- همدان.  
بازارچه مبل و منبت آقاى مجتبى سيف – مالير.  طرح توليد تكميلى منبت 
مبلمان آقاى محمد راه پيما- همدان.  طرح ايجاد سايت كارگاهى فروشگاهى 
اللجين- شهردارى اللجين.  ساخت 80 واحد بزرگ توليدى منبت در شهرك 
منبت كاران مالير.  ايجاد بازارچه دائمــى در ورودى تپه هگمتانه.  ايجاد 
بازارچه دائمى در ورودى تپه هگمتانه.  موزه منطقه اى هگمتانه . ســايت 
موزه ميدان امام(ره) با مشاركت شهردارى همدان.  پروژه هاى خصوصى به 

بهره بردارى رسيده (شهريور92-99).

تخت اتاق اشتغال 
(نفر)

حجم سرمايه گذارى
(ميليارد تومان) تعداد عنوان تأسيسات گردشگرى

616 172 158 109 5 هتل،هتل  آپارتمان
379 76 75 52 3 مجتمع گردشگرى

- - 25 25 1 مركز سرگرمى تفريحى

30 10 20 20 1 متل
673 157 77 10 31 اقامتگاه بوم گردى

- - 65 15 7 سفره خانه سنتى
- - 31 8 5 مجتمع خدماتى رفاهى بين راهى 

(رستوران بين راهى)
1698 415 451 239 53 جمع كل

 هتل 4 ستاره اميران يك  مجموعه اقامتى و غار آكواريوم مجموعه گنجنامه.
 افتتــاح با حضور وزيــر محترم ميراث فرهنگى جناب آقاى مونســان.  
هتل آپارتمان درجه 3 ســفير.  افتتاح هتل آپارتمان سفير با حضور نمايندگان 
محترم همدان جنــاب آقاى حاجى بابايى و جناب آقاى خجســته.  افتتاح 
همزمــان 3 هتل (اميران2، كتيبه و فاران) با حضور معاون اول رئيس جمهور و 

وزير محترم ميراث فرهنگى.  هتل 4 ستاره اميران .2  هتل 3 ستاره كتيبه.
 هتل يك ســتاره فاران- تويسركان.  توسعه مجموعه اقامتى مجموعه تپه 
عباس آباد- همدان. مجتمع راز رنگين كمان دشت- همدان.  متل الماس- 
مالير. مركز سرگرمى تفريحى آســمان غرب- همدان.  افزايش ظرفيت 

اقامتى استان 
تختاتاقسال

مجموع 
تخت 
اقامتى

درصد رشد تعداد 
تخت نسبت به 
قبل از سال 94

73021982198قبل از سال 94
به بهره بردارى رسيده از 
%3641433363165سال 94 تا شهريورماه 99
بهره بردارى از شهريورماه 

%99171634426594 تا پايان سال 99
در دست اجرا و تبديلى 

%33510945359143(بهره بردارى از سال 99 به بعد)
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پروژه هاى خصوصى قابل افتتاح تا پايان سال 1399

تعداد
حجم 

تختاتاقاشتغالسرمايه گذارى

143ميليارد 20
290171634 نفرتومان

پروژه هاى عمرانى (ايجاد زيرساخت - مرمت) قابل افتتاح
تا پايان سال 1399

اعتبار هزينه شدهتعداد
22/2 ميليارد تومان20

*صنايع دستى استان
رشد نسبت به قبل از سال 9494-99قبل از سال 94تعداد كارگاه ها
%844 هزار18 هزارشاغلين (نفر)
%1341هزار31 هزارشاغلين (نفر)

تعداد كل شاغلين صنايع دستى اســتان : 44 هزار نفر- شاغلين كارگاه هاى 
خانگى و كوچك: 22هزار نفر- شاغلين كارگاه هاى بزرگ با ظرفيت اشتغال 3 

نفرتا 7 نفر به باال:  22هزار نفر
رشته هاى 
شاخص، 
بومى و فعال

مشخصات

سفال و 
سراميك و 
رشته  هاى 
جانبى

عمده ترين مركز توليد سفال و سراميك استان همدان 
در اللجين شهر جهانى سفال با بيش از 1300 كارگاه 

توليدى و بيش از 5500 شاغل قرار دارد.
ويژگى ها:

داراى برند جهانى سفال كسب شده در سال 
1395 از طرف شوراى جهانى صنايع دستى

باالترين حجم توليد سفال كشور با بيش از 
150 ميليارد تومان به صورت ساالنه.

باالترين صادرات سفال كشوردر 8 سال دولت شامل170 ميليون 
دالر و ميانگين ساالنه بيش از 20 ميليون دالر(رسمى و چمدانى).

داراى بيش از 200 فروشگاه بزرگ سفال.
داراى شهرك بزرگ سفال سازان. 

مبل و منبت

عمده ترين مركز توليد منبت استان همدان در مالير شهر جهانى 
منبت مبلمان و تويسركان شهر ملى منبت گلريز با بيش از 9 

هزار كارگاه توليدى و بيش از 17 هزار شاغل قرار دارد.
ويژگى ها:

داراى  يك برند جهانى و يك برند ملى.
باالترين حجم توليد مبل ومنبت كشور با بيش از 

11 هزار ميليارد تومان به صورت ساالنه.
داراى بيش از 450 فروشگاه و نمايشگاه بزرگ مبل و منبت.

داراى 2 شهرك بزرگ منبت.
ساير 

رشته هاى 
فعال

شامل توليدات چرمى ، گليم بافى، تراش سنگ هاى قيمتى 
و نيمه قيمتى، مصنوعات فلزى، روردوزى هاى سنتى، 

سبدبافى، نازك كارى چوب، نقاش روى شيشه و سفال ، 
ساخت سازهاى سنتى و...با بيش از21 هزار شاغل.

پروژه هاى عمرانى (ايجاد زيرساخت) (شهريور92-99)
اعتبار هزينه شدهتعداد
10 ميليارد تومان46

پروژه هاى عمرانى (مرمتى) (شهريور92-99)
اعتبار هزينه شدهتعداد
307...20/359
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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

نخستين بار در دولت تدبير و اميد طعم جهانى شدن با ميزبانى از مهمترين 
رويدادهاى گردشگرى و ثبت شدن شهرهاى صنايع دستى خود چشيد.

    اللجين با سفال جهانى شد همزمان با ميزبانى همدان ازرويدادهاى 
جهانى گردشگرى 2018 شهر اللجين يكى از مناطق مهم توليد سفال كشور 
در اســتان همدان كه سالها عنوان پايتخت سفال ايران را از آن خودش كرده 

بود ،  در سال 1395 نيز موفق به كسب عنوان شهر جهانى سفال شد. 
 ثبت شهرهاى جهانى صنايع دستى مزاياى بسيارى دارد كه مى توان آن ها 
را در دو شــاخه كلــى «مزاياى اقتصادى» و «مزايــاى فرهنگى و اجتماعى» 
دســته بندى كرد. مزاياى اقتصادى اين دستاورد شامل معرفى محصوالت در 
سطح جهانى، تبديل شــدن به برند بين المللى، فروش محصوالت در سطح 

جهانى و درنهايت رونق كسب وكار هنرمندان و صنعتگران مى شود.
 از ســوى ديگر، از جمله نتايج مزاياى فرهنگى و اجتماعى نيز مى توان 
به معرفى زواياى فرهنگى جامعه موردنظر و اســتوار شدن پايه ملى فرهنگى 

صنايع دستى جامعه در سطح بين المللى اشاره كرد.
    مالير با مبل و منبت جهانى شــد ديماه 1398 مالير به واسطه هنر 

مبل و منبت جهانى شد .
بى ترديد جهانى شدن مبلمان منبت مالير فصل جديدى به روى اين هنر 
صنعت گشــود و حاال پس از گذشت يك سال، جهان شهر منبت به خوبى 
توانسته توانمندى ها، ظرافت ها و استعدادهاى هنرى بى همتاى خود را به رخ 
جهانيان بكشــد. قبل از اينكه مالير به عنوان شهر جهانى مبلمان و منبت در 

فهرست جهانى ثبت شود، به عنوان شهر ملى منبت ثبت شده بود.
 پس از ثبت به عنوان شهر ملى منبت، ثبت اين شهر به عنوان شهر جهانى 
مبلمان و منبت در دستور كار قرار گرفت. شهر مالير واقع در همدان بيشتر از 
5 هزار كارگاه براى توليد مبل و منبت دارد كه باعث شــده 9 هزار استاد كار 

و 20 هزار هنرمند فعال در اين رشته مشغول كار باشند.
 به طور كلى 11 شــهر و سه روستا از ايران در اين فهرست جهانى ثبت 
شــده اند كه باعث شدند ايران در رتبه اول بين كشورهاى جهان قرار بگيرد. 
قبل از ثبت مالير به عنوان شــهر جهانى مبل ومنبت شــهرهاى ديگرى مثل 
تبريز براى فرش، اصفهان براى صنايع دســتى خالقانه، اللجين براى سفال، 
ميبد براى زيلوبافى و چند شهر ديگر در فهرست شوراى جهانى صنايع دستى 

به ثبت رسيده بودند. 
هنر منبت كارى هنرى اســت كه در آن هنرمندان و جوانان و استاد كاران 
با دستاى زحمت كش خود روى چوب آثار بى نظيرى را خلق مى كنند و به 

آن نقش و نگار مى دهند.
 هنر منبت امروزه در خانه هاى اكثر ايرانيان به چشم مى خورد و حتى در 

تمام دنيا شناخته شده است. 
  تصويب نشان جغرافيايى براى تويسركان شهريور 1396 نيز استاندار 
وقت  همدان با بيان اينكه نشــان جغرافيايى براى تويسركان تصويب شده 
است، گفت: تويسركان و مالير رقيب هم نيستند بلكه مكمل و تقويت كننده 
يكديگر هســتند مبل و منبت، گردو و فرش، گردشــگرى، آب و هوا و آثار 
تاريخى از داشته هاى تويسركان است و با همه اينها بايد به روزى برسيم كه 

تويسركان يكى از شهرهاى مهم گردشگرى ايران شود
   اشــترمل روستاى ملى صنايع دستى شد و در تازه ترين اخبار اخرين 
روزهاى بهمن ماه 1399 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

همدان به رســانه ها اعالم كرد: طى حكمى از ســوى وزير ميراث فرهنگى 
روستاى "اشترمل" تويسركان نخستين روستاى صنايع دستى نام گرفت.

 علــى مالمير با اعالم اين خبر، اظهار كرد: طى صدور حكمى از ســوى 
وزير ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى كشور و بر اساس راى نهايى 
چهارمين شوراى راهبردى انتخاب شهرها و روستاهاى ملى، روستاى اشترمل 
از توابع شهرستان تويسركان به عنوان روستاى ملى منبت گلريز معرفى شد. 
اشترمل، روســتايى از توابع بخش مركزى شهرستان تويسركان در استان 
همدان است كه با راى نهايى شوراى راهبردى انتخاب شهرها و روستاهاى 

ملى موفق به كسب اين عنوان شد.
 مديركل ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى همدان با بيان اينكه در 
اين روســتا، بيش از 730 نفر در قالب 520 كارگاه توليد صنايع مبل و منبت 
فعال هستند گفت: يكى از مهمترين مزاياى ويژه و شاخص توليدات مبل و 
منبت روستاى اشــترمل، توليد طرح گلريز است كه سبب شد اين عنوان را 

به خود اختصاص دهد. 
وى تصريح كرد: دريافت اين دست عناوين اثرگذار در كنار فعاليت بيشتر 
و اثرگذارتر مركز تخصصى مبل در روستاى اشترمل مى تواند تحوالت مهمى 

در بازار صنايع دستى تويسركان ايجاد كند.

همدان صدر نشين
شهرهاى ملى و جهانى صنايع دستى پايتخت تاريخ و تمدن 
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اقامت در تنها هتل داراى استاندارد بين المللى مقابله با كرونا در ايران

هتل پارسيان بوعلى را حتما تجربه كنيد
 هتل پارســيان بوعلى در همدان را كمتر گردشگرى نمى شناسد. اين 
هتل در يكى از بهترين مناطق همدان از لحاظ دسترسى به نقاط مختلف جاى 
خوش كرده است و هر شهروند همدانى در طول روز و هفته بارها از كنار اين 

هتل عبور مى كند. 
اين هتل 4ستاره تحت پوشش شركت هتل هاي بين المللي پارسيان در زميني 
به مســاحت 10 هزار مترمربع واقع در يكى از ميادين مركزى شهر همدان  نه 
تنها يكى از قديمى ترين هتل ها، بلكه از هتل هايى محسوب مى شود كه داراى 

معمارى ايرانى است.
اين مركز اقامتى  به جهات گوناگون از هتل هاى مطلوب اســتان به شمار 
مى رود  هتل داراى 2 ســاختمان مجزا ، و براى پذيرايى از ميهمانان داراى 38 
اتاق و سوئيت   مى باشد. هتل بوعلى در سال هاى قبل از انقالب اسالمى، در 
سال 1332 فعاليت خود را آغاز كرد. آنچه اين هتل را براى اغلب مردم شهر و 
گردشگران متمايز جلوه مى دهد محوطه وسيع و سرسبزى است كه ساختمان 

مركزى هتل را از چند طرف احاطه كرده است.
رستوران هايش كه در آنها رعايت پروتكل هاى بهداشتى حرف نخست را 
در اين روزها مى زنند حاال با ارائه غذاى باكيفيت و به ويژه صبحانه اى متفاوت 
با منويى دلچســب و تنورى داغ براى پخت نان هتل را به يكى از گزينه هاى 
انتخابى مردم شهر براى سپرى كردن اوقاتى خاطره انگيز براى صرف صبحانه، 

ناهار يا شام تبديل كرده است.
از آنجا كه هتل پارسيان بوعلى در نزديكى مركز شهر، در خيابان بوعلى واقع 
شده است. با رزرو اين هتل گردشگران در اين منطقه مى توانند به اغلب ادارات 
و ارگان هــاى ادارى از جمله ميراث فرهنگى ؛ دادگســترى ، اقتصاد دارايى و 
شهردارى همدان و همچنين برخى اماكن تاريخى از جمله برج تاريخى قربان، 

كليساى انجيلى، آرامگاه ابن سينا به آسانى دسترسى پيدا كنند.
اغلب بخش هاى موجود در هتل با طراحى ســنتى، فضاى دل پذيرى براى 
صرف اوقات فراغت ميهمانان است. ساختمان مركزي هتل با 2 باغ مصفاي زيبا 
احاطه شده است كه زيبايي چشمگير باغ را مي توان از محوطه اتاق رويت كرد. 

اين هتل  مجهز به تمامي امكانات رفاهي و ارتباطي، سالن برگزاري همايش 
و اجتماعات شغلي وخانوادگي با ظرفيت هاي متفاوت، رستوران هاي دائمي و 
فصلي با منوهاي غذايي متنوع و ســالن سرو صبحانه با تنور پخت نان داغ ، 
اســتخر روباز  به همراه بهره مندي از نيروهاي جوان و مجرب است. صنعت 
هتلداري تنها بخشــي از وجه تمايز هتل پارســيان  بوعلى است  كه با ساير 
مراكز اقامتي و پذيرايي فعال مى تواند خاطره ماندگاري را براي همه ميهمانان 

رقم بزند. 
تالش هــا و اقدامــات اثربخش ســال هاي اخيــر اين هتــل در عرصه 
استانداردســازي خدمات، بازسازي و بهينه ســازي مداوم اتاق ها، سوئيت ها، 
رستوران ها، اهتمام ويژه به آموزش ضمن خدمت كاركنان با هدف ارائه خدمات 
مطابق با استانداردهاي روز هتلداري به ميهمانان، راه اندازي بخش هاي متنوع در 
راستاي فراهم كردن رضايتمندي مشتريان مانند بخش ارتباط با ميهمان از جمله 

امتيازات ويژه هتل پارسيان بوعلى در مقايسه با ديگر هتل هاست.
هتل پارســيان بوعلى همدان تنها هتل دارنده اليسنس بين المللى مقابله با 
اپيدمى ها در ايران اســت از اين رو براى اقامت ، گردشگران اطمينان بيشترى 

به اين هتل دارند. 
هتل پارســيان بوعلى كه همواره در كارنامه خود ســابقه ميزباني از خيل 
عظيم گردشــگران داخلي و خارجي را دارد ، به طــور مداوم با تقويت نقاط 
مثبت رســالت خدمت رساني خود به ميهمانان را به خوبى ايفا كرده و از همه 

امكانات و ظرفيت خود براي افزايش ارتقاى كيفيت خدمات و در نتيجه جلب 
حدأكثري رضايتمندي مشــتريان بهره مي گيرد تا بيش از گذشته نامي نيك در 
عرصه خدمات رساني از خود برجاي گذارد. همجواري با 2 ميدان اصلى شهر 
و نزديكى به آرامگاه بوعلى ســينا و  زيباترين پيــاده راه كه پياده روي در آن از 
جمله شب ها از جاذبه هاي گردشگري همدان  به شمار مي آيد، دسترسي آسان 
به مراكز متعدد تاريخي، ديدني، درماني وآموزشى ، از ديگر امتيازات ويژه هتل 
4 ستاره پارسيان بوعلى است كه ميهمانان اين هتل  مي توانند با اقامتي دلنشين 
در آن، بدون دغدغه به اهداف خود از ســفر به پايتخت تاريخ و تمدن  دست 
يابند. و اما نكته آخر كافى است اراده كنيد خودروى خود را در مكانى زيبا و در 
دسترس به كارواش ببريد توصيه مى كنيم به هيچ كجا جز كارواش هتل بوعلى 
فكر نكنيد هم فال است و هم تماشا ، هم خودروى خود را با كمترين هزينه 
تميز تحويل مى گيريد هم در اين فاصله گشتى در بهترين خيابان هاى شهر كه 
هتل را احاطه كرده اســت مى زنيد. حتى مى توانيد در اين فاصله از فضاى باغ 
و محوطه هتل هم لذت ببريــد. به هر ترتيب اين هتل از جمله اماكن اقامتى 
لوكس است كه هم حال همشهريان و هم گردشگران از داشتن آن خوش است. 

رستوران هايش 
با ارائه غذاى 
باكيفيت، هتل 
را به يكى از 
گزينه هاى 
انتخابى مردم 
براى صرف 
صبحانه، ناهار 
يا شام تبديل 
كرده است

ww
w.ha

m
ed
an
pa
ya
m

.co
m

 

13
99

اه 
ن م

بهم



بهمن 361399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

آنهايى كه بهمن 57 را ديده اند:

ما به شكوه خواسته هاى خود رسيده ايم
  چهل و دو ســال پيش در چنين روز هايى 
بود كه انقالب اسالمى ايران به خواست مردم، به 
وجود آمد. كشور در طى اين سال ها كه از گذشت 
انقالب مى گذرد، مراحل ســختى را پشــت سر 
گذرانده است. انقالب نوپا و روز هاى سخت اوايل 
انقالب، هشــت  سال مقاومت و جنگ تمام عيار، 
دوران سازندگى و تالش براى جبران خرابى هاى 
بعد از جنگ و...مراحلى بودند كه انقالب اسالمى 
در طى اين چهل ودو سال پشت سر گذرانده است.
هر ســاله با وجود چالش هايى كه پيش روى 
مردم و كشــور  قرار داشــته، مردم ايام دهه فجر 
را جشــن  گرفته و با رهبر انقالب تجديد ميثاق 
كرده اند. با اين حال شيوع ويروس منحوس كرونا، 
تجمعات و مراسمات به مناسبت ايام دهه فجر را 
نيز همانند ســاير مراسمات طى يك سال گذشته 

تحت تأثير قرار داده است.
در ســال جارى عــالوه بر كرونا، مشــكالت 
اقتصادى و معيشتى نيز عرصه را براى مردم كشور 
تنگ كرده است. طى اين سال، مقام معظم رهبرى 
در چنديــن نوبت بر رفع موانع موجود ســر راه 

اقتصاد كشور و معيشت مردم تأكيد فرموده اند. 
به مناسبت شرايط خاص ايام دهه فجر امسال با 
چندين تن از بخش هاى مختلف جامعه، مصاحبه 

كرديم كه در ادامه مى خوانيد:

 روش هاى انقالب براى جذب جوانان 
بايد، به روزتر شود

ابتدا به سراغ يكى از كسبه  بازار قديمى همدان 
در حوالى راســتاى حســين خانى رفتيم. حاج  آقا 
جوادى، بازنشســته نظامى است كه به گفته خود 
روز هاى اوايل انقالب مصــادف با اوج جوانى و 

هيجانات وى همزمان بوده.
آقاى جوادى در توصيف بهمن ماه 57 مى گفت 
كه احواالت آن روز هاى مردم و كشور براى نسلى 
كه آن را از نزديك نديده، قابل توصيف نيســت. 
وى مردم را مشتاق، سرزنده و با روحيه توصيف 

مى كرد. 
اين كاســب قديمى و معتمد بازار، در رابطه با 
شرايط كنونى كشور گفت: مردم و مخصوصاً نسل 
جوان ما، با مــردم آن روز ها تفاوت هاى عمده اى 
دارند. قديمى تر ها و هم نسل هاى ما كه با انقالب 
پا به ســن گذاشته ايم و آن روز ها را خود به چشم 
ديده ايم، راحت  تر از جوانان مى توانيم با شــرايط 
سخت اقتصادى و معيشتى كنونى كشور كنار آمده 

و دست از تالش برنداريم. 
آقــاى جــوادى در ادامه صحبت هــاى خود 
توضيح داد: برخى از شرايط و قوانين حال حاضر 
كشــور مربوط به دوره اوايل انقالب و چهل سال 

پيش اســت. آن روز ها مردم خود خواســتار اين 
مســائل بودند و براى آن نيز انقالب كردند. اكنون 
خواسته هاى جوانان تغيير كرده است. فرزندان خود 
من نياز هاى شان و خواسته هاى شان با زمان جوانى 
ما بسيار متفاوت اســت. برخى از شرايط بايد با 
خواســت جوانان امروز مطابقت پيدا كند، چراكه 
اين جوانان هم انقالبــى بوده و در همين انقالب 

متولد شده اند. 
وى در ادامه افــزود: در زمان ما با حداقل هاى 
موجود مى شــد زندگى مشترك تشــكيل داد، اما 
شراط كنونى براى پســرها و دختر ها تغيير كرده، 
ديگر جوانان نمى توانند زود ازدواج كنند. البته اين 
مسأله تماماً به مسأله اقتصاد باز نمى گردد، جوانان 
امروز تحصيالت و سوادشان از نسل ما باالتر است. 
يك جوان تا سن 24 سالگى مشغول تحصيل است 
و بعــد از آن پس از گذران دوران ســربازى تازه 

مى خواهد به دنبال شغل ودرآمد بگردد. 
آقاى جوادى در پايان صحبت هاى خود گفت: 
بايد با نســل جوان امروز مهربان تر بود و بيشتر به 
 خواسته هاى آنها توجه كرد. اگر ما اين جوانان را 
از خود برانيم، مى خواهيم كشــور را به دست چه 
كســى بســپاريم. بنده معتقدم كه بايد روش هاى 

انقالب براى جذب جوانان، به روزتر شود.

 در زمان اوايل انقالب آقازاده اى وجود 
نداشت

در ادامه مصاحبه، به سراغ يك معلم بازنشسته 
پرورشى رفتيم. 

خانم خلجى در رابطه با ايام فجر با بيان اينكه 
در زمان اوايل انقالب نوجوان بوده و به دبيرستان 
مى رفته، گفت: يادش بخير آن روز ها، حاج آقا(پدر 
خانم خلجى) در تظاهرات انقالبى شركت كرده و 
هميشه از امام خمينى(ره) برايمان تعريف مى كرد.

وى در ادامه صحبت هــاى خود گفت: اين را 
كه مى گويم براى نســل شما بسيار عجيب است، 
ولــى مردم پاى ســخنرانى هاى امام خمينى گريه  
مى كردند. مردم امام را بسيار دوست داشتند و در 

راه وى حاضر به فداكارى بودند. 
اين معلم پرورشى سابق در ادامه بيان كرد: دل ها 
در آن روز ها با وجود تمامى سختى هايى كه وجود 
داشت، خوش بود. در زمان جنگ و در روز هايى 
كه شــرايط خطرناك مى شــد با تمامى اعضاى 
خانواده به روستا مى رفتيم. چندين خانوار در يك 
خانه زندگــى مى كرديم و هيچ كس هم اعتراض 

نمى كرد. 
خلجى در پاسخ به اين سوال كه چه چيزى در 
آن روزها مردم را شاد و راضى مى كرد، گفت: در 
آن زمان همه مثل هــم زندگى مى كرديم. تفاوتى 
ميان زندگى مسئوالن با مردم نبود. هنگامى كه مردم 
مى ديدند نوه امام(سيد حسن خمينى) براى گذران 
ســربازى خود به جبهه اعزام شده است، ديگر از 
رفتن فرزندان خودشان به جبهه احساس ناراحتى 

 نمى كردند. 
وى در ادامه گفت: مســئولين كشــور از بدنه 
مردم بودند، آقا زاده اى وجود نداشت. االن نمى توان 
فرق زندگى برخى از مسئوالن را از اختالس گران 

تشخيص داد. 
اين معلم پرورشى بازنشسته در پايان گفت: 
ما نمى گوييم كه فرزندان مسئولين در كشور هاى 
اروپايى و آمريكايى نباشــند. كشور براى ادامه 
امور به افراد متخصص و كاربلد نيازمند اســت.
خواســته ما اين اســت كه آن زندگى كه براى 
فرزنــدان خود فراهــم آورديد را بــراى مردم 
ممنوع ندانيم. شرايط براى كار و ازدواج جوانان 
بســيار سخت شده و درآمد ها با مخارج زندگى 

همخوانى ندارد. 

مسئولين كشور 
از بدنه مردم 

بودند، آقا زاده اى 
وجود نداشت.
 االن نمى توان 

فرق زندگى 
برخى از 

مسئوالن را از 
اختالس گران 

تشخيص داد. 
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 آمريكا يى ها در زمان شاه با ايرانيان 
همانند سياه پوستان در آمريكا برخورد 

مى كردند
بعد از آن به سراغ يكى از خبرنگاران باسابقه و 
قديمى همدان رفتيم و نظر وى را در رابطه با ايام 

دهه فجر جويا شديم. 
فاميل روحانى با بيان اينكه انقالب اسالمى براى 
نجات مســتضعفان اســت، گفت: هدف انقالب 
اســالمى فراهم آوردن اسباب رفاه و امنيت خاطر 
تمامى مستضعفان جهان اســت، چرا كه انقالب 
مربوط به يك قوم خاص نيســت و در پى فراهم 

آوردن شرايط ظهور منجى موعود است. 
وى در رابطه با اهداف و خواسته مردم كشور 
از پيوستن به انقالب اسالمى چه بود، گفت: مردم 
در آن زمان به دنبال اســتقالل بودند. در زمان شاه 

آمريكايى ها هــركارى كه مى خواســتند با مردم 
مى كردند و كسى نمى توانست جلوى آنها را بگيرد 
و قانون اين بود كه شكايت ها از فرد خاطى بايد در 
محاكم آمريكايى بررسى مى شد. همين كارى كه 
اكنون آمريكايى ها با سياه پوستان خود مى كنند در 

آن زمان با مردم ما مى كردند. 
صاحب امتياز نشريه محراب، در پاسخ به اين 
سوال كه آيا انقالب اسالمى 57 با انقالب اسالمى 
1400 فرق دارد، پاسخ داد: بخش مشكالت فعلى 

كشــور بر جامعه تحميل شــده است و ربطى به 
انقالب ندارد. ما تعداد زيادى ســر سپرده داريم و 
متأسفانه روشنفكران ما وابستگى هاى شديد فكرى 
به تفكر نامناســب غرب دارنــد. در همه دوره ها 
خيانت و خيانتكار وجود داشــته  و اختالس ها و 
فســادى برخى از مديران را نمى توان به انقالب 
اسالمى تعميم داد. راه شيطانى براى شيطان صفتان 
همواره وجود داشــته و بايد بــا درايت و تيزبينى 
راه  را براى سوءاســتفاده آنها سد كنيم. با اين حال 
هيچ گاه نمى توان گفت كه ديگر خيانتكارى وجود 

ندارد و مى توان جلو همه آنها را گرفت.
فاميل روحانــى در ادامه افــزود: انقالب 57 
با انقالب 1400 فرقى نداشــته و به اهداف خود 
قرص و محكم ايســتاده اســت. مردم اگر معتقد 
هســتند كه راهمان درست است، كه البته درست  

هم هست، نبايد به علت عملكرد و خيانت برخى 
از خيانتكاران از راه خود دست بردارند. 

 جوانان چون انقالب و جنگ را نديده اند، 
توقع شان بيشتر  است

با يكى ديگر از خبرنــگاران و صاحب قلمان 
رفتيم كــه در خصوص خاطرات ايام دهه فجر از 

وى بپرسيم.
علــى فاضل همدانى در ايــن رابطه گفت: به 

فرموده امام راحل، انقالب ما انفجار نور اســت و 
شاهد اين مسأله هستيم كه اين نور تاكنون ادامه پيدا 
كرده و اميدواريم كه همچنان ادامه پيدا كند. زمانى 
كه انقالب شد 26 سالم بود. هنگامى كه نشان هاى 
انقالب در حال بروز بود، ما در بطن انقالب بوديم. 
در مساجد كه بيانيه هاى امام(ره) را مى فرستادند ما 
در مساجد حاضر و مشغول انجام وظايف بوديم. 

وى در ادامــه افزود: يادم هســت كه ايام 22 
بهمن ماه آن  ســال محرم بود كه شب ها در مراسم 
عزادارى شــعار هاى امــام حســين(ع) همراه با 
شــعار هاى انقالبــى خوانده مى شــد و از اين رو 
همواره با مأموران شــاه درگير مى شــديم. در آن 
زمان نيز بنده خبرنگار بودم و با دوربين قديمى كه 
داشتم، وقايع انقالب را ثبت مى كردم. در روز هاى 
21 و 22 بهمن ماه آن ســال تجمعات را به خاطر 
دارم، كالنتــرى 14 ميدان خراســان، كالنترى 10 
ميدان ژاله، تسليحات  خانهارتش در خيابان پيروزى 

كنونى و سپس صدا وسيما را تصرف كرديم. 
ســردبير صبح اميد گفت: معموالً انقالب در 
ابتــدا همان چيزى اســت كه مــردم در پى آن 
هســتند، اما رفته رفته خواســته  آنها از بطن آن 
كاسته مى شــود. به هر حال شاهد هستيم كه ما 
به شكوه خواسته هاى خود رسيده  و به آزادى به 
اندازه اى كه نظر مســئوالن است دست  يافته ايم. 
به اين نكته مهم رســيده ايم كه ديگر زير سلطه 

آمريكا نيستيم. 
فاضل همدانى در رابطه با تغيير نسل ها گفت: 
جوانان ما جنگ و انقالب را از نزديك نديده اندبه 
همين دليل جوانان امروز توقعات شان باالتر است. 
وى در ادامــه افــزود: با اين حــال برخى از 
خواســته هاى مردم بجاســت. هنگامى كه بنزين 
گران شــد و مردم نگران افزايش قيمت ها بودند، 
رئيس جمهــور اعالم كرد كه ايــن افزايش قيمت 
تأثيرى در افزايش كلى قيمت ها نخواهد گذاشت. 
با اين حــال تاكنون برخى از اجناس تا 300 برابر 
گران تر شده است. مردمى كه انقالب كرده اند واقعًا 
توقع نداشــتند كه اين روز ها را ببينند و در چنين 

شرايطى قرار بگيرند.

بايد با نسل 
جوان امروز 
مهربان تر بود 
و بيشتر به 
 خواسته هاى آنها 
توجه كرد. اگر 
ما اين جوانان را 
از خود برانيم، 
مى خواهيم 
كشور را به 
دست چه كسى 
بسپاريم.  ww
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حاجى بابايى: 

نارضايتى مردم از انديشه اى است كه
انقالب را براى خود مرتع مى داند

حميدرضا حاجى بابايى با اشاره به اينكه اصل 
دوم اين اســت كه خداوند بــه هيچ كس بدون 
آزمايش، درجه و جايگاه نمى دهد، افزود: افتخار 
شهيدسليمانى به درجه نيست ْ  بلكه به جايگاهى 
است كه امام المســلمين او را مكتب پيش برنده 

نظام جمهورى اسالمى معرفى كرده است.
وى در ادامه گفت: اصل ســوم اين اســت 
خداوند از هركس هر آزمايشى بگيرد و آن انسان 
در آزمايش موفق شود، آزمايش بعدى سخت تر 
است و  42 سال است اين انقالب هر روز و هر 
ساعتش آزمايش است و شهيدسليمانى 41سال 
آزمايش داد و موفق شد تا امروز قبله دل ها شد.

رئيس كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراى اسالمى با اشاره به آشنايى خود 
از ســال 61 در دفاع مقدس با شــهيد سليمانى 
گفت: اين شــهيد در 41 ســال آزمايش كارى 
كرد كه مقام معظــم رهبرى او را مكتب بنامد و 
مردم ما 42 سال پاى انقالب ايستاده اند كه شهيد 
سليمانى تربيت شده آن است و مردم اين انقالب 

را دوست دارند.
وى بيان كرد: شهيدســليمانى قسم جالله ياد 
مى كند كه از شئون عاقبت بخيرى اين است كه 
مطيع رهبرى باشيم و مى گويد صددرصد هرچه 

كه دارم از رهبرى است.
به گزارش ايسنا، حاجى بابايى افزود: مردم ما به 
همان دليلى كه انقالب كرده اند، پاى انقالب شان 
ايســتاده اند و به همان دليل انقالب پابرجاست 
زيرا علتى كه برايش انقالب كردند، پابرجاست 
و ملت ما به خاطر خدا، اسالم، عاشورا و كربال 
انقالب كرده اند و امروز پاى همان اسالم، عاشورا 

و امام راحل و رهبرى ايستاده اند.
وى بيــان كرد: ما انقالب كرديم هرچه داريم 

قربانى انقالب كنيم و بيش از 200 هزار شــهيد 
داديم تا انقالب سرپا بماند، انقالبى كه ريشه در 

بعثت و غدير دارد.
رئيس كميسيون برنامه وبودجه مجلس گفت: 
على رغم همه توطئه هايى كه دشــمن به ويژه در 
سال هاى اخير عليه ما انجام داد، انقالب ايستاد و 
ايستاده و مكتب ترامپيسم براى اين به وجود آمد 

تا قوانين موضوعه بين المللى را در هم بشكند.
وى با اشــاره به اينكه بعد از 42 ســال از 
عمر انقــالب بايد بگوييم انقــالب چه كرد؟ 
گفت: قبــل از انقالب، بــراى گرفتن مدرك 
دكترى در رشته هاى علوم انسانى ما از منابعى 
استفاده مى كرديم كه از عاشورا و كربال خبرى 
در آنهــا نبود و اگر در انقالب اين كار شــده 
باشد كه اين همه دايره المعارف در مناقب اهل 
بيت(ع) و اسالم ناب نوشته شده باشد، كفايت 

نمى كند؟
حاجى بابايى با اشــاره به اينكه امام حســين 
(ع) به شهادت رســيد براى اينكه اسالم بماند، 
بيان كرد: شهدا به شهادت رسيدند تا اسالمى كه 
در عاشوراســت را در دنيا تبيين كنند و بحمدا... 
امروز انقالب اسالمى در قله هاى بلندى در دنيا 

نشسته است.
وى در ادامــه گفــت: هيچ كس بــه اندازه 
مقام معظــم رهبرى قدرت هاى اســتكبارى را 
نمى شناســد و با قواعد بين المللى براى متوقف 
كردن دشــمنان آشنا نيســت ولو اينكه هركدام 
40 سال دوره ديپلماتيك را ديده باشند و رهبر 
معظــم انقالب از روز اول فرمودند آمريكا يك 
زبان بيشــتر نمى فهمــد و آن زبان زور، قدرت 
و مقاومت اســت و اين راه هيــچ وقت تغيير 
نمى كند و شــهيد ســليمانى ايــن را در تمام 

جبهه هاى مقاومت نشان داد.
حاجى بابايــى بيان كرد: ما بايد تفكر شــهيد 
ســليمانى ها را داشــته و اين وضعيت را كه در 
طول 42 سال گذشته اقتصاد ليبرال در لحظات و 
زمان هاى گوناگون تفكر انقالبى ما را به گروگان 

گرفته، اصالح كنيم.
وى همچنين گفــت: اقتصاد ليبرال اقتصادى 
است كه وقتى در كره جنوبى انجام شد، به خاطر 
رشد اقتصاد 7 ميليون نفر كشته شدند اما در ايران 
با مقاومت رهبرى و نيروهاى انقالب توانستند، 

حفظ وحراست كنند.
حاجى بابايــى با اشــاره بــه اينكــه امروز 
اقتصاد ليبرال فاصله طبقاتى درســت مى كند و 
اشرافى گرى را شكل مى دهد، افزود: اشرافى گرى 

بزرگترين دشمن نظام جهورى اسالمى است.
بيان  مجلس  برنامه وبودجه  كميسيون  رئيس 
كرد: اشرافى گرى در رگه هاى نظام نفوذ كرده 
و ســاليق گوناگون در آن هســتند و به همين 
دليــل مى گوييــم انقالبى گــرى يعنى هركس 
با هــر تفكر، انقالبى باشــد؛ انقالبى گرى بايد 
خــارج از نگاه هــاى تنگ و تاريــك جناحى 
كــه شهيدســليمانى به آن اعتقادى نداشــت، 
مــردم را صاحبــان انقالب بدانــد. اين مردم 

شرافتمندانه ترين مردم تاريخ هستند.
وى  در پايان گفت: نبايد نســبت به مسائل 
كشــور و وضعيت ديگران بى تفاوت بود و بايد 
جوابگو باشيم به ويژه مسئوالن، آينده اين انقالب 
روشن اســت و به پيروزى و به دست صاحبش 
مى رســد و روسياه كسانى مى شــوند كه از اين 
موقعيت سوءاستفاده كردند و روسفيد كسانى مى 
شوند كه خدمتگزار مردم، پشتيبان رهبرى و در 

مسير شهدا بودند.

   شهيد قاسم سليمانى هرچه كه داشت 
فداى انقالب كرد، نارضايتى مردم از تفكر و 
انديشه اى است كه انقالب را براى خودش مرتع 
مى داند. نماينده همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى در ويژه برنامه سالروز پيروزى 
انقالب اسالمى در جوار مرقد سيدالشهداى 
مقاومت شهيد سپهبد حاج قاسم سليمانى گفت: 
در قرآن كريم 3 اصل تغييرناپذير وجود دارد؛ 
نخست اينكه خداوند انسان را خلق كرد و 
فلسفه خلقت، آزمايش الهى و آثار مترتب بر 
آزمايش است و كسى را استثنا نكرد.

اقتصاد ليبرال 
اقتصادى است 

كه وقتى در كره 
جنوبى انجام 
شد، به خاطر 
رشد اقتصاد 

7 ميليون نفر 
كشته شدند 

اما در ايران با 
مقاومت رهبرى 

و نيروهاى 
انقالب توانستند، 

حفظ وحراست 
كنند
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حجت االسالم احمدحسين فالحى 

مديريت كشور
پوست اندازى مى خواهد

 وى گفت: با توجه به بيانات رهبر انقالب ما 
بايد يك پوست اندازى در سطح مديريت كشور 
داشته باشيم. از سوى ديگر مى بايست برخى از 
شــيوه ها را با روى كارآمدن جوانان اتخاذ كنيم. 
شاهد اين مســأله هســتيم كه انقالب اسالمى 
اثرات زيادى را در عرصه بين الملل داشته است. 
وى در ادامــه افزود: نامه هــاى مقام معظم 
رهبرى به جوانــان اروپايى نقش اساســى در 
تأثير انقالب اســالمى در عرصه بين الملل داشته 
اســت. در عصر ايدئولوژى ما درگام دوم بايد 
محصوالت فرهنگى، اقتصادى و سياسى انقالب 
را در كشــورهايى كه با نگاه انقالب اســالمى 
همســو هســتند، انتقال دهيم و به فرموده مقام 
معظم رهبرى، انقالب اســالمى باتجربه كم در 
42  سال نخست، توانسته است موفق عمل كند.

حجت االســالم احمدحسين فالحى در پاسخ 
به اين ســوال كه براى اينكه بتوانيم جوانان نسل 
جديد را بيشتر با انقالب اسالمى آشنا كرده و آنان 
را بــه اين انقالب عالقه مند كنيم، چه بايد كرد؟ و 
آيا نياز به تغييــر روش و اصول داريم؟، گفت: ما 
در انقالب يك ســرى "مبانى و اصول" داريم كه 
اينها ثابت بوده و تغييرناپذير هستند، همانند مبانى 
دينى و اصول هاى ارزشــى كه داريم. با اين حال 
در اين ميان يك ســرى "روش ها" وجود دارد كه 
احتمال تغيير آنها وجــود دارد. همانطور كه مقام 
معظم رهبرى در سفر خود به كرمانشاه فرمودند كه 
برخى از ساختارهاى نظام را مجبورى نداريم كه 
تغيير كند؛ به طور مثال در بحث رياست جمهورى 
مى توان تصميم گرفت كه انتخاب رئيس جمهور 
مردمى باشــد يا پارلمانى، كه باعث مى شــود در  
برخى آيين نامه ها تجديدنظر كنيم كه در برخى از 

موارد احساس نياز نيز مى شود.

آموزش وتحقيقات  كميســيون  ســخنگوى 
مجلس افزود: در برخى از شــيوه ها و روش ها 
نياز به بازنگرى داريم اما در مبانى و اصول خير. 
نماينده معين بهار در مجلس در پاسخ به اين 
سوال كه با توجه به اينكه شما نيز همانند بسيارى 
از مديران و مســئوالن جوان كشــورى شــاهد 
انقالب نبوده و نســل كنونى نيز ارتباط نزديك و 
بصرى با آن روزهاى كشــور نداشته اند، آيا اين 
وظيفه جوانان اســت كه با اعتماد به روايت ها و 
تحقيق به حقيقت ها و ارزش هاى انقالب آشــنا 
شــوند و يا اينكه  اين مســئوليت برعهده نظام 
انقالب اســالمى اســت؟، توضيح داد؟ با توجه 
به اينكه انقالب اســالمى يك حركت بى نظير در 
طول تاريخ بوده و بر اساس مبانى دينى مى خواهد 
جامعه را هدايت كند، لزوم انتقال اين مفاهيم به 

نسل جديد بسيار حائزاهميت است. 
وى در ادامه با بيان اينكه در مقام عمل گرايى 
آنچــه كه مى توانــد بشــريت را از معضالت 
موجود نجات دهد، راهى جز انديشه ها و مبانى 
دينى نيســت، بيان كرد: در بحث انتقال مفاهيم 
انقالب چنــد نكته وجود دارد،نخســت؛ آنكه 
در طول تاريخ مســتنداتى همچون مصاحبه ها، 
اخبار و اطالعات  وجود دارد كه به نســل هاى 
بعدى انقالب مى بايســت انتقال پيدا كند. دوم  
آنكه نسل اســت كه انقالب كرده و هم فضاى 
كشور در دوران شاه و بعد از انقالب را به عينه 
ديده اند. اين افراد بهترين شــاهدان هســتند كه 
مى توانند ارزش ها و مفاهيم انقالب را به نســل 
جديد منتقل كرده و نســل جــوان ما مى تواند 

خط مشى انقالب را از ايشان فرا بگيرند. 
فالحى در پاســخ به اين ســوال خبرنگار ما 
مبنى بر اينكه در تفكرات شيعه و معتزله اين مبنا 

وجود دارد كه دستورات دينى مى بايست براساس 
شــرايط روز دنيا به روز شده تا كارايى بيشترى 
داشته باشــد، آيا در مفهوم انقالب نيز ما نياز به 
بازبينى و به روزرســانى برخى مســائل داريم؟، 
پاسخ داد: همانطور كه گفتم مبانى انقالب اسالمى 
مبانى الهى است كه هيچ زمان كهنه نمى شود و از 
اين رو قابل تغيير نيست و اين روش ها هستند كه 
قابليت تغييــر را دارند.  به طور مثال اصل عزت 
در مقابل اســتكبار و بيگانگان در مبانى انقالب 
اسالمى، از آنجايى كه هم دين، عرف و عقل آن 
را تأييد مى كند، قابل تغيير نيست و اين روش ها 

و شيوه ها هستند كه قابليت تغيير دارند.
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
در پاســخ به اين ســوال كه ما تا چه اندازه در 
راستاى تغيير و تطبيق روش و شيوه هاى انقالب 
اسالمى با نســل جوان موفق عمل كرده ايم؟ و 
اگر بخواهيم عملكــرد كنونى را با دوران اوايل 
انقالب در راســتاى اتخــاذ و تطبيق روش ها با 
نســل جوان مقايســه كنيم، شــما چه نمره اى 
خواهيد داد؟، گفت: اگر منظور شما به عملكرد 
فعلى اســت كه نمره بااليــى نمى دهم. ما هنوز 
نتوانســته ايم ارزش هاى انقالب اســالمى را به 
نســل جوان خــوب انتقال دهيم  زيــرا اگر به 
اين مهم درســت عمل كرده بوديم اكنون برخى 

سواالت در ذهن نسل كنونى وجود نداشت.
وى همچنين بيان كرد: ما بايد مفاهيم انقالب 
را براى جوانان گشوده و ارزش ها و عملكردها 
را مقايســه كنيــم. بحــث انقــالب را همواره 
مقايســه اى بررســى مى كنند، همانند مقايســه 
انقــالب با حكومت پهلوى. ايــن روش باعث 
مى شــود فكر جوانان تعميق پيدا كند و بسيارى 
از سوال ها را در ذهن اين جوانان پاسخ مى دهد.

   نماينده همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه مى توانيم اين دهه 
فجر را نخستين فجر گام دوم انقالب بخوانيم، 
گفت: بايد گام هاى نخست گام دوم انقالب را 
در جهت 42 سال بعدى انقالبى كه به بالندگى 
رسيده است برداريم. در سيستم مديريتى نسل 
عوض شده و نسل بعدى انقالب مديريت ها را 
بر عهده مى گيرد.  حجت االسالم احمدحسين 
فالحى به فرمايش مقام معظم رهبرى مبنى بر 
اينكه جوانان بايد شانه هاى خود را زير بار 
سنگين مديريت دهند اشاره كرد.

غيرقابل تغيير 
بودن مبانى 
انقالب و نياز به 
بازنگرى برخى 
روش ها
مبانى انقالب 
قابل تغيير 
نيست اما در 
برخى از روش ها 
نياز به بازنگرى 
داريم

محمد ترابى
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 25بســته تحولى آموزش وپرورش مسير 
اجراى سند تحول بنيادين را هموار كرده است.

مديــركل آموزش وپرورش اســتان همدان 
گفت: در ســايه نظام مقدس جمهورى اسالمى 
شــاهد موفقيت هــا و پيروزى هــاى فــراوان 
در عرصه هــاى مختلــف به ويــژه در عرصه 

تعليم وتربيت بوده ايم.
محمد پورداود با بيان اينكه انقالب اســالمى 
دســتاوردهاى بزرگى داشته اســت، بيان  كرد: با 
اشــاره به اهميت ســند تحول بنيادين به عنوان 
نقشــه راه آموزش وپرورش، گفت: با اجراى 25 
بســته تحولى، مســير تحقق اهداف سند تحول 

بنيادين بيش از پيش هموار شده است.
وى در ادامه كسب رتبه برتر استان در حوزه 
نماز به مدت 2ســال پياپى، كسب عنوان مدير 
نمونه استان در جشــنواره شهيد رجايى، كسب 
رتبه برتر كشور در ارتقاى شاخص هاى مدارس 
راه دور، كســب رتبه برتر كشــور در پرســش 
مهر رييس جمهور، كســب  12 رتبه برتر كشور 
در مســابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزى 
و فرهنگيــان، راه اندازى اســتخر فرهنگيان در 
مناطق مختلف، توسعه درمانگاه ها و اقامتگاه هاى 
فرهنگى، پوشــش 100 درصــد حجم ابالغى 
سوادآموزى، راه اندازى استوديو خبرى-آموزشى، 
توليــد محتواى آموزشــى دوره هــاى مختلف 
تحصيلــى و پخــش از شــبكه هاى راديويى و 
تلويزيونى، پوشش حداكثرى شبكه شاد در سطح 
استان و توســعه آموزش هاى مجازى در شرايط 
كرونايى و تهيه اطلس آموزشى مدارس به منظور 
بهره مندى تمامــى دانش آمــوزان از آموزش ها 
را از جمله موفقيت هاى دســتگاه تعليم وتربيت 

استان در يك سال اخير عنوان كرد و افزود: اين 
موفقيت ها حاصل تالش و همت همكاران ما در 

صف و ستاد بوده است.
مديــركل آموزش وپرورش اســتان در ادامه 
دســتاوردهاى دســتگاه تعليم وتربيت استان در 

حوزه هاى مختلف را اينگونه تشريح كرد:

 معاونت آموزش ابتدايى  
- پوشش بيش از 99درصد دانش آموزان

- كســب رتبه سوم كشــور در پوشش مجالت 
رشد  

- اجراى برنامه تدبير در 690 مدرسه
- اجــراى طرح آموزش مجازى نوآموزان  دوره 

پيش دبستانى
- اجراى طرح جهادگران آموزشى  

- اجراى طرح مداخله بهنگام براى بيش از 860 
نوآموز پيش دبستانى

- اجراى طرح مدرسه خوانا
- اجراى برنامه بازى و يادگيرى در 200 مدرسه 

ابتدايى
- افتتاح بيــش از 150 اتاق بازى و يادگيرى در 

سطح استان
- راه انــدازى 6 كانال آموزشــى ويــژه 6 پايه 
تحصيلى دوره ابتدايى و 2 كانال آموزشــى ويژه 

مربيان پيش دبستانى و مديران مدارس 
- توليد محتواى آموزشى دوره پيش دبستانى  

- ارسال محتواى آموزشى ويژه والدين

 معاونت آموزش متوسطه
- افزايــش تعداد مدارس شــبانه روزى به 114 

مدرسه

- توسعه فحك با پوشش حدود 42 درصد(باالتر 
از ميانگين كشورى)

- توســعه طرح خوداتكايي و مهارت آموزى در 
مدارس شبانه روزي

- اجراى طرح ايران مهارت در 157 مدرسه
- اجراى برنامه بوم "برنامه ويژه مدرسه"

- اجراي طرح جهاد علمي ويژه مناطق محروم
- اجراى طرح هميار معلم

- اجراى طرح توزيع متوازن رشته اى
- تأسيس دبيرستان فرهنگ در همدان
- تجهيز پژوهش سراهاى دانش آموزى

- كســب 18 رتبه كشورى در جشــنواره هاى 
علمى-پژوهشى

- خريــد 23 قلم تجهيــزات و توزيــع در67 
هنرستان

- تدوين برنامه عملياتى در راستاى سند تحول 
بنيادين در طول برنامه ششم

- برگــزارى كارگاه هــاى آموزشــى جهــت 
توانمندسازى حرفه اى معلمان

- توليــد محتواهــاى آموزشــى در اســتوديو 
آموزش وپرورش استان

- راه اندازى ســامانه الكترونيكى جهت ارســال 
محتواهاى آموزشى به مدارس

 معاونت پرورشى و فرهنگى
-  كسب رتبه برتر استان در برگزارى نماز

- برگــزارى جشــن تكليف دانش آمــوزى به 
صورت مجازى

- برگــزارى بيــش از 2000 گفتمــان دينى به 
صورت مجازى

- اجراى طرح هر خانه يك دارالقرآن  

مديركل آموزش و پرورش استان خبر داد

هموار  شدن مسير سند تحول بنيادين
با 25 بسته تحولى آموزش وپرورش 

ww
w.ha

m
ed
an
pa
ya
m

.co
m

 

13
99

اه 
ن م

بهم



41 بهمن 1399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

- اجراى پويش در خانه نماز جماعت مى خوانيم
- كسب  12 رتبه برتر كشور در مسابقات قرآن، 

عترت و نماز دانش آموزى  و فرهنگيان
- كســب 28 رتبه برتر كشــور در مســابقات 

فرهنگى و هنرى
- كسب مقام اول كشــور در جشنواره تجارب 

برتر تربيتي
- كمك هــاى مومنانــه توســط دارالقرآن ها و 

كانون هاى فرهنگى تربيتى استان
- توليد محتواهــاى الكترونيكى با موضوعات 

مختلف و بارگذارى در شبكه شاد
- فراخوان ملى پرسش مهر رياست جمهورى  با 

شركت  24955 نفر
- برگزارى چهارمين جشنواره دانايى-توانايى با 

شركت 7753 نفر از دانش آموزان
- كسب رتبه  ســوم كشور جشنواره مهتاب در 

نور
- كســب 3 رتبه برتر كشــورى در جشــنواره  

فرهنگى و هنرى علمدار  
- برگزارى راهيان نور مجازى

- اجراى طرح پيام مشاور(تشكيل كانال و گروه 
توسط مشاوران در شبكه شاد،

 معاونت تربيت بدنى و سالمت
- تشكيل كميته آموزش وپرورش ستاد پيشگيرى 

از كرونا
- برگزارى جشــنواره "هر دانش آموز يك سفير 

سالمت"
-  كســب رتبه عالى  توسط حوزه سالمت در 

سطح كشور
- توليــد و پخش كليپ آموزش پيشــگيرى از 

شيوع كرونا از صداوسيما
- همــكارى در اجراى طرح دادرس با جمعيت 
هالل احمر با پوشــش 220 تيم دانش آموزى از 

طريق شبكه شاد
- برگزارى 23هزار نفرســاعت دوره آموزشى با 
موضوعات پيشگيرى از كرونا، بازگشايى مدارس 

در شرايط كرونايى و مديريت سبز
- برگزارى اردوى انتخابى رشته ورزشى شطرنج 

به صورت مجازى
- برگزارى جشــنواره توليد فيلم كوتاه ورزشى 
ويژه دانش آمــوزان و معلمــان تربيت بدنى در 

شرايط كرونايى با بيش از 700 اثر
- تجهيز و راه اندازى 9كالس درس تربيت بدنى

- راه اندازى 7مدرسه پويا
- ارزيابى و پااليش 92درصد از دانش آموزان در 

طرح كوچ
- توليد محتواى آموزشى در راستاى طرح كوچ 

(بيش از 60 اثر)
- كســب مقام دوم مســابقات مجازى قهرمانى 

جهان در رشته تكواندو
- تشــكيل كارگروه  بهداشت و سالمت پروژه 

مهر به ابتكار استان همدان
- راه اندازى كالس درس مجازى تربيت بدنى  و 

پخش از سيماى مركز همدان
- تهيه محتواى الكترونيكى آموزشى در خصوص 

درس تربيت بدنى در منزل

 معاونت سوادآموزى
- پوشش بيش از 95 درصد سوادآموزان( باالتر 

از ميانگين كشورى)
- پوشش 100 درصدى حجم ابالغى

- برگزارى مســابقه انشانويســى بــا موضوع 
چگونگى رفتار در زمان بيمارى كرونا
- راه اندازى 20 مركز يادگيرى محلى
- اجراى طرح آموزش عملى نماز

- اجراى طرح آموزش رايانه
- اجراى طرح توانمندسازى زنان روستايى

- ايجاد كانال آموزشــى با عنوان "سوادآموزى؛ 
هميشه و همه جا "

- توليد محتواى آموزشى و ارسال به سوادآموزان 
به شكل لوح فشرده  

 معاونت پژوهش، برنامه ريزى
و توسعه منابع

- ساماندهى مطلوب نيروى انسانى
- برگزارى 10نشســت علمــى –تخصصى به 

منظور كاربست يافته هاى پژوهشى
- انجام 4 طرح پژوهشى در زمينه پاسخگويى به 

نيازهاى پژوهشى حوزه هاى مختلف  
- برگزارى جشنواره توليد محتواى الكترونيكى

- اتصال 1956مدرســه به شبكه ملى اطالعات 
در سطح استان

- هوشمندســازى تعداد 5007كالس درس در 
مدارس استان

- توسعه درمانگاه فرهنگيان در سطح شهرستان ها
- احداث  9 اســتخر ويژه فرهنگيان در ســطح 

استان
دوره  نفرســاعت   1641114 برگــزارى   -

ضمن خدمت

 امور شاهد و ايثارگران
- برگزارى جشنواره الله هاى روشن به صورت 

مجازى
- تجليــل از خانواده معظم شــهدا، جانبازان و 

ايثارگران

- تقدير از آزادگان فرهنگى شاغل و بازنشسته
- برگزارى يادواره شهيد شاخص سال دانش آموز 

محمدرسول رضايى
- تجليل از پيشكسوتان  جبهه و جنگ

- تهيه و تدوين كتاب شهداى دانش آموز استان 
همدان تحت عنوان " شاگرد اولى ها "

 انجمن اوليا ومربيان
- برگــزاري 7220 دوره  آمــوزش خانواده در 

مدارس
- تشــكيل و توســعه انجمن هاي اوليا و مربيان 

مدارس واجد شرايط
- اجراى طرح هدايت "همياران آموزش مجازى"

- اجراى طرح "مدرسه كانون تربيتى محله"
استعدادهاى درخشان و دانش پژوهان جوان

- راه انــدازى ســامانه اف.تى.پــى بــه منظور 
جلوگيرى از افت آموزشى دانش آموزان

- شــركت 220 نفر از دانش آموزان اســتان در 
جشنواره جوان خوارزمى

- راهيابــى 126 نفر به مرحلــه دوم المپيادهاى 
علمى كشور  

- كسب يك مدال نقره و 5 مدال برنز در مرحله 
نهايى المپيادهاى علمى كشور  

- پوشش 110279 نفر از دانش آموزان استان در 
برنامه ملى شهاب

- كسب رتبه اول كشــور در كارسوق مهندسى 
ژنتيك مراكز ســمپاد كشور توسط تيم فرزانگان 

2 همدان

 مشاركت هاى مردمى و مدارس 
غيردولتى

- جــذب بيش از 30هزار دانش آموز در مدارس 
غيردولتى

- برگزارى 13 جلسه  شوراى آموزش وپرورش 
استان

- اجراى طرح آبا (آشتى با آموزش)
- افزايش پوشــش تحصيلــى 2,5 درصدى در 

مدارس آموزش از راه دور
- جذب 201 دانش آموز الزم التعليم بازمانده در 

مدارس آموزش از راه دور
- الكترونيكى كــردن تمامى مدارس آموزش از 

راه دور
- كســب رتبه عالى در ارزيابى عملكرد مدارس 

آموزش از راه دور
آموزش و پرورش استثنايى 

-اجراى طرح ســنجش و ارزيابــى نوآموز بدو 
ورود به دبستان

-ارائه خدمات آموزشى، پرورشى و توانبخشى به 
7 گروه دانش آموزان با نيازهاى ويژه

- كسب 6 مقام برتر كشورى در  مسابقات قرآنى 
توسط معلمان و دانش آموزان با نيازهاي ويژه

- برگزارى 80 جلســه مجازى آموزش خانواده 
توسط مشاوران آموزش وپرورش استثنايى

- افتتاح زمين چمن مصنوعى مدرسه عالقبنديان 
همدان

- تجهيــز اتاق هاى درس تربيت بدنى، ورزش و 
بازى در مدارس استثنايى

در سايه نظام 
مقدس جمهورى 
اسالمى شاهد 
موفقيت ها و 
پيروزى هاى 
فراوان در 
عرصه هاى 
مختلف به ويژه 
در عرصه 
تعليم وتربيت 
بوده ايم. ww
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با هدف خدمت به مددجويان بهزيستى انجام شد

آغاز فعاليت 48 مركز مثبت زندگى

 پس از پيروزى انقالب اســالمى، سازمان بهزيســتى كشور از ادغام 
سازمان هاى خيريه و حمايتى كار خود را آغاز كرد.

هدف از تشكيل اين ســازمان اتخاذ تدابير و ارائه خدمات و حمايت هاى 
غيربيمه اى در جهت گســترش خدمات توان بخشــى، حمايتى، بازپرورى و 
پيشگيرى از معلوليت ها و آسيب هاى اجتماعى و كمك به تأمين حداقل اساسى 

گروه هاى كم درآمد است.
سازمان بهزيســتى كشور سازمانى اســت دانش محور تخصصى در ارائه 
خدمات پيشــگيرى، اجتماعى و توان بخشــى با رويكرد بهره مندى مشاركت 
عمومى و توانمندسازى با توجه ويژه به كودكان، زنان، معلولين و سالمندان، به 
عنوان متولى سالمت اجتماعى نقش موثر در ارتقاى سالمت، كيفيت زندگى و 

رفاه اجتماعى، آحاد جامعه ايفا مى كند.
برنامه ريزى و نظارت بر آموزش وپرورش كودكان عقب مانده ذهنى، نابينا و 

ناشنوا از اهم كارهاى مربوطه اين سازمان است.
اين ســازمان در تيرمــاه 1383 براســاس قانون ســاختار وزارت رفاه و 
تأمين اجتماعى از وزارت بهداشت جدا و به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 

ملحق شد.
مديركل بهزيســتى استان همدان به مناســبت چهل ودومين سال پيروزى 
انقالب اسالمى ايران درباره بخشى از خدمات بهزيستى در حوزه هاى مختلف 
اين سازمان گفت: يكى از اقدامات شاخص در اين ايام افتتاح پروژه ساختمان 
بهزيستى شهرستان قهاوند با زمينى به مساحت 300 مترمربع در 2 طبقه مجموعًا 
به مساحت 600 مترمربع بنا شده است. مهدى دينارى بيان كرد: اين ساختمان 
با ســازه فلزى و با رعايت تمامى مفاد مقررات ملى ساختمان توسط اداره كل 
راه وشهرسازى استان همدان احداث و جهت بهره بردارى به اداره كل بهزيستى 
استان تحويل داده شــد. مهدى دينارى در خصوص راه اندازى و افتتاح ديگر 
طرح هاى بهزيستى استان همدان بيان كرد: همزمان با دهه مبارك فجر، 2 هزار 
و 381 واحد مسكونى به مددجويان زيرپوشش اين نهاد در سطح كشور واگذار 

شد كه سهم مددجويان استان 43 واحد است. 
وى گفت: راه اندازى اورژانس اجتماعى (123) در شهرستان فامنين و افتتاح 
43 مســكن براى خانواده هاى 2 معلوليتى و بيشتر در اين ايام به بهره بردارى 

رسيدند.
دينارى افزود: تعداد معلوالن زيرپوشش بهزيستى در استان همدان 45 هزار 
و 530 نفر است كه بيشترين تعداد مربوط به شهر همدان با 17 هزار و 636 و 
فامنين با 332 نفر معلول اســت كه 60 درصد از اين معلوالن مرد و 40 درصد 

معلوالن هم زن هستند. 
مديركل بهزيستى استان همدان با بيان اينكه 2 هزار و 400 نفر از مددجويان 
بهزيســتى جوياى كار هستند، گفت: بهزيستى استان هزار و 908 نفر را براى 

اشتغال متعهد شده بود كه تاكنون هزار و 850 نفر مشغول به كار شده اند و 65 
ميليارد تومان تسهيالت به آنها اعطا شده است.

دينارى بيان كرد: هر كارفرمايى كه 50 مددجوى بهزيستى را بر سر كار ببرد، 
2/5 ميليارد وام كم بهره 7 ساله دريافت مى كند و حق بيمه آنها نيز رايگان است.
وى افزود: در ســطح استان 67 كودك كار وجود دارد كه غالباً پسر بوده و 
بيشتر آنها نيز در شهر همدان هستند، همچنين اكثريت آنها داراى خانواده بوده 

و شب به خانه خود مى روند.
مديركل بهزيستى استان با آغاز فعاليت 48 مركز مثبت زندگى در اين استان 
گفت: در شــهر همدان 16 مركز، مالير 10، فامنين و رزن هر كدام 2 و ساير 

شهرها 3 و 4 مركز مثبت زندگى فعاليت خود را آغاز كرده اند.
وى بيان كرد: در هر مركز 3 مددكار، يك كارشناس پاره وقت پيراپزشكى، 

يك نفر پذيرش و يك نفر موسس و مسئول فنى خدمات رسانى مى كنند.
دينارى با بيان اينكه ســازمان بهزيســتى با فعاليت در 3 حوزه اجتماعى، 
توانبخشــى و پيشگيرى 180 خدمت به مددجويان ارائه مى دهد گفت: حدود 
50 هزار مددجو تحت پوشــش بهزيستى استان همدان هستند و براين اساس 
مراكز مثبت زندگى جايگزين دفاترى مى شود كه از ساليان قبل فعاليت مى كردند 

و تمام مددجوها مى توانند خدمات را از طريق اين مراكز دريافت كنند.
مديركل بهزيســتى اســتان در رابطــه با وضعيت كودكان بى سرپرســت 
اســتان افزود: 156 كودك بى سرپرســت در 14 مركز شبانه روزى دولتى، يك 
شيرخوارگاه و 13 مركز خيريه نگهدارى مى شوند و 287 نفر متقاضى نگهدارى 

از اين كودكان هستند كه اولويت با خانواده هاست.
دينارى با اشاره به اختالل طيف اوتيسم گفت: بيماران مبتال به اوتيسم ارتباط 
اجتماعى با اطراف خود برقرار نمى كنند ، اما با يك غربال گرى ساده و شناسايى 

و ارزيابى اوليه خدمات موثرى مى توان براى آنها انجام داد.
وى افزود: در استان همدان 224 بيمار اوتيسم شناسايى شده و در حال حاضر 

2 مركز براى ارائه خدمات تخصصى در همدان و نهاوند فعال است.
دينارى در خصوص ابتال افراد زيرپوشــش بهزيستى به كرونا بيان كرد: در 
مدت زمان شيوع كرونا به دليل رعايت دقيق دستورالعمل هاى بهداشتى نسبت 
به ساير كشورهاى دنيا ميزان درگيرى و فوتى افراد زير پوشش سازمان بهزيستى 

كمتر از ساير اقشار مردم بود.
مديركل بهزيستى استان در رابطه با معتادان متجاهر و نحوه نظارت به مراكز 
اقامتى گفت: براساس قوانين و آيين نامه هاى موجود، وظيفه و رسالت سازمان 
بهزيستى، توســعه مراكز داوطلبانه يعنى همان مراكز ماده 15 و مراكز كاهش 
آسيب در قالب هاى مختلف مثل دى آى سى، شلتر، تيم هاى سيار و موبايل سنتر، 
مراكز درمان سرپايى و اقامتى در كشور راه اندازى شده است اما نكته قابل توجه 
با وجود اينكه سازمان بهزيستى مسئوليتى در قبال ماده 16 و درمان اجبارى غير 
از تأمين مددكاراجتماعى در مراكز موصوف نداشت، اما به تدريج و در برخى 

موارد ناخواسته در اين حوزه هم وارد شده است.
دينارى در بحث مشاركت هاى مردمى بهزيستى افزود: توسعه مشاركت هاى 
مردمى به عنوان متولى برقرارى ارتبــاط بين نيكوكاران و نيازمندان جامعه با 
رعايت اصول حفظ عزت نفس و كرامت محرومان، تحقق نيت خير هموطنان  

نيكوكار را براى يارى رسانى به افراد نيازمند عملى مى سازد.
مديركل بهزيســتى استان همدان با اشاره به اينكه در سال جارى 110 هزار 
و 500 مورد تماس و درخواســت مشــاوره ثبت شده گفت: مركز مشاوره و 
خدمات روان شناسى تلفن خط 1480 از 8 صبح تا 8 شب آماده ارائه خدمات 
همچون مشــاوره پيش از ازدواج، خانواده، تحصيلى، تربيتى، كودك، نوجوان 
و... به مردم هســتند. دينارى با بيان اينكه سامانه اورژانس اجتماعى با شماره 
123 در 9 شهرستان اســتان در3 شيفت فعاليت مى كند، افزود: مراكز مداخله 
در بحران هاى فردى، خانوادگى، اورژانس اجتماعى با تيم تخصصى شــامل: 
روان شناسى، مددكار، پزشك و كارشناسان اين مركز در جهت رفع بحران هاى 

اجتماعى مردم آماده ارائه خدمات هستند.

نير احمدى

در مدت زمان 
شيوع كرونا 

به دليل 
رعايت دقيق 

دستورالعمل هاى 
بهداشتى 

نسبت به ساير 
كشورهاى دنيا 

ميزان درگيرى و 
فوتى افراد زير 

پوشش سازمان 
بهزيستى كمتر 
از ساير اقشار 

مردم بود.
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مديركل تأمين اجتماعى از خدمات الكترونيكى جديد خبر داد

طرح 3070 براى كاهش 70 ميليون مراجعه  

  طرحــى كه قــرار اســت در اجراى آن 
30 خدمت پركاربرد ســازمان تأمين اجتماعى به 
30 خدمت غيرحضــورى و الكترونيكى تبديل 
شــود و در صورت اجرايى شدن كامل آن شاهد 
كاهش چشــمگير مراجعه بيمه شدگان به شعب 
و كارگزارى هاى اين ســازمان در ســطح استان 
باشيم. با اجراى اين طرح بيش از 70 ميليون بار 
مراجعه در ســال از 96 ميليون مراجعه به شعب 
و كارگزارى هاى سازمان تأمين اجتماعى كاهش 
مى يابــد و تحولى در ارائه خدمات غيرحضورى 
ســازمان تأمين اجتماعى ايجاد مى شــود تاكنون 
20 خدمــت از اين 30 خدمت رونمايى شــده 
و بــا توجه به نياز اين طرح به زيرســاخت هاى 
الكترونيكى و بسترهاى ســاختارى تمام تالش 
ســازمان تأمين اجتماعى به اين موضوع معطوف 
شــده  اســت تا بتواند تحولى در ارائه خدمات 
غيرحضــورى ايجاد كند و ســازمانى چاالك و 
كامال ديجيتالى عرضه كند. اين سازمان كه بيش 
از 44 ميليون از جمعيت كشــور را تحت پوشش 
خود قرار داده اســت به عنوان بزرگترين سازمان 
بيمه اى كشــور يك نهاد عمومى غيردولتى است 
كــه منابع و مصارف آن كامًال توســط خود اين 
سازمان برنامه ريزى مى شــود و از بودجه دولتى 
بهره اى ندارد. در اســتان همدان نيز اين سازمان 
بيــش از 760 هــزار نفر از جمعيت شــهرى و 
روســتايى استان را پوشش مى دهد و بيش از 18 
نوع خدمت را در قالــب تعهدات كوتاه مدت و 
3 خدمــت را در قالــب تعهــدات بلندمدت به 
بيمه شدگان خود ارائه مى كند و بيش از 56 هزار 
خانوار از سازمان  تأمين اجتماعى   استان همدان 

مستمرى بازنشستگى دريافت مى كنند. 
بــه منظور گراميداشــت دهه مبــارك فجر، 
مديركل تأمين اجتماعى استان همدان با بيان اين 
مقدمه گفت: سازمان تأمين اجتماعى استان همدان 
داراى 13 شعبه ثابت و11 شعبه اقمارى و تعداد 

5 كارگزارى اســت كه به جامعه هدف اســتان 
خدمات اين سازمان را ارائه مى دهند.

دكتر شــهناز حمزه لوى افــزود: بيش از 760 
هزارنفر از جمعيت اســتان در پوشش شهرى و 
روســتايى  و بيش از 56 هزارخانوار نيز در قالب 
مستمرى بازنشستگى ، از كارافتادگى و بازماندگان 

از اين سازمان خدمات دريافت مى كنند.
وى با اشــاره به اجرايى شدن طرح 3070 در 
سازمان با توجه به شيوع بيمارى كرونا، رويكرد 
ســازمان تأميــن اجتماعى در ارائــه خدمات به 
صورت غيرحضورى را يك ضرورت دانســته و 
بيان كرد: اگرچه در ســنوات قبل ارائه خدمات 
غيرحضورى كليد خورده بود اما با برنامه ريزى و 
تدوين طرح 3070 در مديريت فعلى، قرار است 
30 خدمت پركاربرد و پرمراجعه اين ســازمان به 
30 خدمت غيرحضورى والكترونيكى تبديل شود 
تا بيمه شدگان تأمين اجتماعى با مراجعه به سايت 
اين سازمان به نشــانى es.tamin.ir  و با ثبت 
شماره ملى  و شماره حساب بانكى و با دريافت 
رمــز ورود بــدون مراجعه حضورى به شــعب 
و كارگزارى هاى اين ســازمان در ســطح استان 
بتوانند اين 30 خدمت را به صورت غيرحضورى 

دريافت كنند. 
حمزه لــوي در ادامــه بيــان كــرد: پرداخت 
كمك هزينــه ازدواج ، خريــد ســنوات خدمت 
ســربازى ، انعقاد قرارداد بيمه اختيارى ، استعالم 
كفالت فرزندان اناث ، صدور مفاصاحســاب در 
حــوزه كارفرمايــان و... از اين دســت خدمات 
هستند كه قبال بيمه شدگان بايستى براى دريافت 
اين خدمات پروســه زمان برى را در شعب طى 
مى كردند كه اكنون با اجراى اين طرح و با ورود 
به سامانه غيرحضورى مى توانند اين خدمات را 

دريافت كنند.
مديــركل تأمين اجتمايي با بيــان اينكه طرح 
3070 در حال حاضــر عملياتى شــده اســت و 

خدماتى كه تاكنون رونمايى شــده در شعب اين 
ســازمان اجرايى شده اســت گفت: با توجه به 
اينكه اين يك طرح بسيار بزرگ و در واقع تحول 
ديجيتالى است به مردم عزيز و بيمه شدگان محترم 
سازمان تأمين اجتماعى توصيه مى كنيم سعه صدر 
داشته باشند و مشــكالت احتمالى اين طرح را 
تحمل كنند تا با همديگر شــاهد يك انقالبى در 
ارائه خدمات غيرحضورى باشــيم و بيمه شدگان 
عزيز بتوانند آرامش و آسايش پس از اجراى اين 

طرح را احساس كنند. 
حمزه لوي با اشــاره به حــذف دفترچه هاى 
درمانى از ابتداى اســفندماه بيــان كرد: در مراكز 
ملكى درمانى ســازمان تأميــن اجتماعى دفاتر 
درمانى كامًال حذف شــده و با ارائه كارت ملى 
بيمه شدگان عزيز مى توانند از خدمات پزشكى و 

پيراپزشكى استفاده كنند. 
وى افزود: در مراكز ملكى نســخ الكترونيك 
صادر مى شــود و به دنبال آن ســازمان در حال 
گسترش ارائه نســخ الكترونيكى به مراكز درمان 
غيرمستقيم مى باشد كه ان شــاا... در ماه هاى آتى 
ديگر نيازى به دفترچه درمانى احساس نمى شود 
و بــا همــكارى و تعامل ســازنده مراكز درمان 

غيرمستقيم نسخ الكترونيكى صادر مى شود. 
مديــركل تأمين اجتماعى اســتان همدان در 
پايان از مردم خوب و فهيم اســتان تقدير كرد 
و گفــت: بيمه يكى از الزامات زندگى امروزى 
اســت و گريزى از حوادث و اتفاقات نيســت 
و بنابرايــن از مردم عزيز اســتان انتظار داريم 
كــه بيمه ســازمان تأمين اجتماعــى را يكى از 
ضرورت هــاى زندگى خود لحــاظ كنند و در 
سبد مايحتاج زندگى قراردهند و از كارفرمايان 
وكارگــران عزيــز تقاضا مى كنم   نســبت به 
بيمه پردازى خود اقدام كنند و ســازمان تأمين 
اجتماعى را در ارائه مطلوب و بهنگام خدمات 

خود يارى دهند.  

بيش از 760 
هزارنفر از 
جمعيت استان 
در پوشش 
شهرى و 
روستايى  و 
بيش از 56 
هزارخانوار نيز 
در قالب مستمرى 
بازنشستگى، 
از كارافتادگى 
و بازماندگان 
از اين سازمان 
خدمات دريافت 
مى كنند.
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مديرعامل شركت آب  منطقه اى استان:

طرح آبرسانى از سدكالن به شهر مالير
بزودى افتتاح مى شود

  آب يكى از اساســى ترين عوامل توسعه 
هر كشور است كه عالوه بر نياز آشاميدن، رونق 
كشاورزى، صنعت و عمران وابسته به آن است. 
خوشــبختانه با اجراى پروژه هاى بسيارى كه از 
آغاز انقالب اســالمى ايران انجام شــده است؛  
عالوه بر اينكه آب شرب بخش اعظمى از مناطق 
كشــور تأمين شــده، صنايع بــزرگ و كوچك 
بســيارى نيز راه اندازى شــده است تا آب مورد 
نياز كشاورزى با برنامه ريزى در اختيار كشاورزان 

قرار بگيرد.
با  اســتان  آب منطقه اى  شــركت  مديرعامل 
تبريك ايام  مبارك دهه فجر به تشــريح اقدامات 
صورت گرفته در شــركت آب منطقه اى اســتان 
پرداخــت و گفت: در ســال هاى اخير با تالش 
و كوشــش همكاران  در شركت آب منطقه اى و 
شــركت منابع آب ايــران و وزارت نيرو، هر 3 
سال يك ســد در همدان به بهره بردارى رسيده 
است، به طورى كه در روزهاى پايانى شهريورماه 
ســال جارى با حضور وزير نيرو سد نعمت آباد 
اســدآباد افتتاح شــد تا 450 هكتــار از اراضى 
كشاورزى را سيراب كند اين اقدام جلوه اى نوين 
از گردشگرى آبى در استان  محسوب مى شود. 

منصور ســتوده افزود: موضوع ديگرى كه در 
سال جارى با جديت پيگيرى و به سرانجام رسيد، 
آب رسانى از سد كالن به شهر مالير بود كه اين 

پروژه به اتمام رسيده و بزودى افتتاح مى شود. 
وى ادامــه داد: طبــق پيش بينى انجام شــده 
جمعيت مالير در ســال 1415 به 330 هزار نفر 
خواهد رسيد و طبيعى است كه 27 حلقه چاهى 
كه اكنون آب شــرب را تأمين مى كند پاسخگو 
نخواهــد بود، بنابراين بــراى تأمين نياز آبى 30 
ميليون مترمكعب خط آب رسانى از سد كالن به 
شهر مالير احداث شد تا 12 ميليون مترمكعب از 

اين نياز آبى تأمين شود.
مديرعامــل شــركت آب منطقه اى اســتان 
بيــان كرد:  ســد كالن مالير با مســاحت 384 
كيلومترمربع و طــول درياچه 490 متر با حجم 

مخزن 45 ميليون مترمكعب ساخته شده است.
ســتوده با بيان اينكه در حال حاضر  بيش از 
41 ميليون مترمكعب آب پشت اين سد قرار دارد 
گفت: 758 ميليارد ريال براى ســاخت اين سد 
هزينه شده و قرار اســت 22 ميليون مترمكعب 

آب را تنظيم كند.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان ادامه 
داد: اين 22 ميليون مترمكعب شــامل 12 ميليون 
مترمكعب آب آشاميدنى مورد نياز شهر مالير و 
روستاهاى مسير، نيم ميليون مترمكعب آب مورد 
نياز شــهرك صنعتى سهند، 4 ميليون مترمكعب 
حق آبه كشــاورزى پايين دســت و 5/5 ميليون 

مترمكعب حق آبه محيط زيست است.
ســتوده گفت: تصفيه خانه آب آشاميدنى در 
پايين دست ســد كالن مالير با ظرفيت 500 ليتر 

در ثانيه ساخته شده است كه به طور متوسط 380 
ليتر در ثانيه را هم اينك مى تواند براى شهر مالير 

تصفيه و تأمين كند.
مديرعامــل آب  منطقــه اى اســتان ادامه داد: 
حدود 265 ليتر از 380 ليتر در ثانيه براى مخزن 
پيش بينى شده در مجاور سپاه است كه 80 درصد 
آب آشــاميدنى مورد نياز شــهر مالير را تأمين 
مى كند و 115 ليتر آن نيز براى مخزن «پير ويالن» 

است.
به گفته ستوده ساخت تصفيه خانه آب مالير 
با قيمــت اوليه 40 ميليارد ريال توســط بخش 
خصوصى در دســتور كار قــرار گرفت اما اين 
طرح با هزينه كرد 2 هــزار ميليارد ريال و با 95 

درصد پيشرفت اجرا شده است.
وى بيان كرد: شــهريورماه امســال تيمى از 
دفتر نظارت و بهره بردارى آب وفاضالب كشور 
از تصفيه خانــه ماليــر بازديد كــرد و مقدمات 
بهره بــردارى تجــارى از اين طرح تهيه شــد. 

همچنين با همكارى شركت 

در حال 
حاضر  بيش 
از 41 ميليون 
مترمكعب آب 

پشت سد كالن 
قرار داردو 758 

ميليارد ريال 
براى ساخت 

اين سد هزينه 
شده و قرار 

است 22 ميليون 
مترمكعب آب را 

تنظيم كند.
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 و سرمايه گذار، آزمايش كيفى تصفيه خانه آب 
نيز انجام شد و با توجه به مطلوب بودن كيفيت 
آب، تصفيه خانــه در مرحله بهره بردارى تجارى 

است.
ســتوده افــزود: 12 ميليــون مترمكعب از 
آب مورد نياز شــهر با اجــراى 38 كيلومتر خط 
آب رسانى از ســد كالن به شــهر مالير منتقل 
مى شود و تاكنون با هزينه كرد 573 ميليارد ريال 

37 كيلومتر از اين طرح اجرا شده است.
وى افزود: تست بهره بردارى، كنترل نشت و 
ضدعفونى با ُكلر و طرح خط آب رسانى آب به 
مالير صورت گرفته و بــراى يك كيلومتر باقى 
مانده از اين طرح در داخل شــهر نيز پيمانكاران 
ساخت شيرآالت و اجرا از طريق مناقصه انتخاب 

شدند.
مديرعامــل آب منطقــه اى اســتان گفــت: 
برق رســانى به طول 26 كيلومتــر با 70 درصد 
پيشرفت در حال اجراست و با توجه به ناپايدارى 
برق در برخى نقاط مقرر شد شركت برق نسبت 
به 2مداره كردن آنها به طول 8 كيلومتر اقدام كند.

ســتوده مجموع اعتبارات هزينه شده سامانه 
آب شرب مالير كه شامل سدكالن با 100 درصد 
پيشــرفت 758 ميليارد ريال، خط آب رسانى با 
بيش از 90 درصد 573 ميليارد ريال و تصفيه خانه 
آب شرب با 95 درصد پيشرفت است  را حدود 

2 هزار ميليارد ريال عنوان كرد. 
سد كالن مالير در 30 كيلومترى جنوب شهر 
مالير احداث شده و 45 ميليون مترمكعب حجم 

آب اين سد است.
مديرعامل آب منطقه اى اســتان با اشــاره به 
صدور مجوز تضمين نامــه 337 ميليارد تومانى 
ســرمايه گذارى در ســد گرين نهاوند افزود: در 
صورت اجراى طرح ســابق ســدگرين، چشمه 

گاماسياب غرق مى شد.
ستوده گفت: در گذشته قرار بود سد گرين با 
حجم مخزن 40 ميليون مترمكعب ســاخته شود 
تــا بتواند 118 ميليون مترمكعــب آب را تنظيم 
كند، اما طرح مذكور چند مشكل داشت؛ يكى از 
نكات مهم اين بود كه اگر اين ســد با آن شرايط 
و حجم ســاخته مى شد، چشمه گاماسياب غرق 
مى شد، ديگر اينكه  اين امكان وجود داشت كه 
آب از كارســت هاى كوه هاى گرين فرار كند و 

خارج شود.
وى  ادامــه داد: بنابرين بررســى وضعيت و 
اجراى ســد را مجدد در دستور كار قرار داديم، 
مقرر شد  مشاور در طرح سدگرين بازنگرى كند 
و ســد با حجم بدنه و حجم مخزن كوچكترى 
ســاخته شود تا اين مشــكالت را نداشته باشد. 
خوشبختانه يكى از مشاوران خوب در اين پروژه 
انتخاب و مطالعات و  بازنگرى سد با مولفه هاى 

جديد تعريف شد.
ســتوده افزود: مولفه هاى جديد شامل حجم 
مخــزن 10 ميليون مترمكعبــى با حجم تنظيمى 
22,1 ميليــون مترمكعب آب شــرب و صنعت 
است همچنين  سيستم انحراف كه در طرح قبل 
تونلــى به طول تقريبى يــك كيلومتر بود اما در 
طرح جديد سيستم انحراف كالورت بتنى به طول 

تقريبى 350 متر مى باشد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان گفت: 
پــس از اتمام مطالعات؛ در پى ســرمايه گذار و 
تضمين دولت براى پرداخــت بوديم. به همين 
دليل به موازات تالش براى جذب سرمايه گذار 
براى جلوگيرى از متوقف شــدن پروژه و كسب 
پيشرفت فيزيكى، پيمانكار انتخاب شد. در نهايت 
از طريق 3 بانك عامل شركت سازآب كيان پاد به 
عنوان پيمانكار و بانك هاى كشاورزى، صادرات 
و تجــارت به عنــوان ســرمايه گذار اين پروژه 

انتخاب شدند.
پيش از اين تضمين نامه مجوز ماده 56 قانون 
الحاق موادى به قانون تنظيم بخشــى از مقررات 
دولت 1387 براى پروژه ســدگرين با رقم 337 
ميليارد تومان از طرف معــاون رئيس جمهور و 

رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور صادر شد.
ستوده  افزود: يكى از مهمترين اقدامات اين 
شــركت حفاظت از منابع آبى و به ويژه آب هاى 
زيرزمينى است كه در اين راستا 20 چاه نيروگاه 
شــهيد مفتح پلمپ و پســاب تصفيه شده شهر 
همدان به آنجا منتقل شد، همين طور جهت تأمين 
آب منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد و پتروشيمى 

هگمتانه نيز پساب اختصاص يافت. 
وى بيان كرد: با به كارگيرى اقدامات مختلفى 
از اين دســت و مسدود كردن چاه هاى غيرمجاز 
و نصب كنتور و محدود كردن مصرف چاه هاى 
مجــاز توانســتيم از اُفت بيشــتر هيدروگراف 
آب هــاى زيرزمينى جلوگيــرى كنيم و حتى در 
برخى از دشت ها وضعيت اين گراف ها را بهبود 

ببخشيم.
ســتوده ادامه داد: كبودراهنگ بــا 129 چاه 
بيشترين، و فامنين با 3 حلقه چاه، كمترين تعداد 
انســداد چاه هاى غيرمجاز را به خود اختصاص 
داده اند و شهرستان همدان نيز با انسداد 123چاه 

غيرمجاز در رتبه دوم قرار دارد.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان بيان 
كرد: با اجراى طرح تعادل بخشى از ابتدا تاكنون 
در همدان تاكنون، نزديــك به 5868 حلقه چاه 
غيرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده و از برداشت 
360 ميليــون مترمكعب در مصــرف آب هاى 

زيرزمينى جلوگيرى شده است.
ستوده  با اشــاره به اينكه گروه هاى گشت و 
بازرسى به طور شبانه روزى دشت هاى استان را 
بازرسى مى كنند گفت: 15 گروه گشت و بازرسى 
در راستاى نظارت بر چاه هاى مجاز، جلوگيرى 
از حفر چاه هاى غيرمجاز و برداشت شن و ماسه 
از رودخانه هاى استان به طور شبانه روز دشت ها 

را كنترل مى كنند.
مديرعامل آب منطقه اى اســتان با بيان اينكه 
در راســتاى حفاظت از منابع آبى استان گام هاى 
اساســى و جدى برداشته شــده است بيان كرد: 
با چاه هاى مجاز كه برداشــتى بيشــتر از پروانه 

بهره بردارى دارند برخورد مى شود. 
ســتوده گفت: از ابتداى امسال تاكنون 418 
كنتور هوشمند بر روى چاه هاى مجاز نصب شده 
است و براساس پيش بينى برنامه اقتصاد مقاومتى 
تا پايان ســال 1399 ، تعداد اين كنتورها به 500 

عدد مى رسد.

هر3 سال يك سد در 
همدان به بهره بردارى 
رسيده است
تأمين، مطالعه و 
حفاظت از منابع آبى  
رسالت اصلى شركت 
آب منطقه اى همدان 
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تا ابتداى بهمن ماه در نيروگاه شهيد مفتح:

5 ميليارد و 800 ميليون كيلووات ساعت
 انرژى توليد شد

 مديرعامل نيروگاه شــهيد مفتح با گراميداشت چهل ودومين سالگرد 
پيروزى انقالب اســالمى گفت: كاركنان نيروگاه شــهيد مفتح در ايام شيوع 
ويروس كرونا توانســتند با توليد 5 ميليارد و 800 ميليون كيلووات ســاعت 
انرژى افزايش 20 درصدى توليد انرژى را در مقايسه با سال گذشته رقم بزنند.

عبدالمجيد ديناروند افزود: 2 درصد از نياز شــبكه سراسرى برق كشور و 
كل استان همدان توسط نيروگاه شهيد مفتح تأمين مى شود. 

وى به كســب رتبه نخست آمادگى توليد در بين نيروگاه هاى كشور اشاره 
كرد و گفت: تعميرات اساسى و نيمه اساسى نيروگاه در شرايط سخت تحريم 
و شــيوع بيمارى كرونا براى توليد انرژى پايدار در پيك مصرف سال 1400 

در حال انجام است.
ديناروند با بيان اينكه نيروگاه همدان از ابتداى شــيوع كرونا تاكنون بيش از 
300 هزار ليتر محلول ضدعفونى كننده در بين ادارات و سازمان هاى استان توزيع 
كرده است بيان كرد: با توجه به اهميت سالمت كاركنان نيروگاه شهيد مفتح و 
خانواده هاى كاركنان تاكنون 8 مرحله توزيع اقالم بهداشتى در بين كاركنان اين 

مجموعه انجام گرفته است. 
وى بيان كرد: از شيوع كرونا تاكنون افزون بر 9 هزار و 250 بطرى محلول 
ضدعفونى كننده ، ژل ضدعفونى كننده و 80 هزار ماسك و ساير اقالم بهداشتى 

در بين كاركنان توزيع شده است.
ديناروند در ادامه با اشــاره به نوع ســوخت مصرفى در نيروگاه گفت: با 
اختصاص 3 ميليون مترمكعب گاز در هر روز بخش عمده اى از نياز نيروگاه 

برطرف مى شود.
مديرعامل نيروگاه از  نقش مؤثر نيروگاه در شــبكه سراسرى برق كشور 
سخن گفت و  بيان كرد: وجود نيروگاه شهيد مفتح از اهميت خاصى در استان 
همدان برخوردار است و اين نيروگاه نقش مؤثرى در پايدارى شبكه سراسرى 

برق كشور دارد.
وى افزود: سهم نيروگاه از برداشت آب هاى زيرزمينى در گذشته 2 درصد 
بوده اســت كه با انتقال پساب تصفيه شده شهر همدان به نيروگاه،  اين ميزان 

برداشت به صفر رسيده است. 
ديناروند در ادامه به حوضچه هاى تزريق مصنوعى نيروگاه اشــاره و بيان 
كــرد: اين موضوع  از جمله پروژه هايى اســت كه به منظــور تزريق آب به 
سفره هاى زيرزمينى احداث شده است و هرساله در فصل بارندگى با هدايت 
بخشى از آب رودخانه فصلى قره چاى به اين حوضچه ها، ميليون ها ليتر آب به 

سفره هاى زيرزمينى تزريق مى شود.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: احداث برج خنك كن خشك 

به روش هيبريد (تركيبى) از طرح هاى منحصر به فردى اســت كه 85 درصد 
صرفه جويى در مصرف آب را در پى داشــته است و طراحى و احداث آن با 
اتكا به دانش بومى موجب تحسين بازديدكنندگانى از كشور ژاپن شده است.

ديناروند بيان كرد: همكاران پيشكسوت ما بودند كه توانستند با خودباورى 
،  تالش و مطالعه به صنعت نيروگاه مسلط شوند و در حال نيز تجربيات خود 
را به نسل جوان منتقل مى كنند و  متخصصان خارجى هيچگاه دانش فنى خود 

را به همكاران ما منتقل نكردند. 
وى با بيان اينكه تمامى قطعات نيروگاهى توســط شــركت هاى سازنده 
داخلى تأمين مى شــود افزود: قطعات يدكى ساخت داخل به مراتب بهتر از 

قطعات خارجى عمل مى كنند و ما نياز به خريد قطعات خارجى نداريم. 
ديناروند با بيان اينكه  امروزه تعميرات اساسى نيروگاه ها توسط متخصصان 
داخلى صورت مى گيرد  گفت: در اين تعميرات هزاران قطعه باز مى شــود و 
پس از بازبينى و يا تعمير مجددا نصب مى گردد تا واحدهاى نيروگاهى بتوانند 

با توان حداكثرى در خدمت شبكه برق كشور باشند.
مديرعامل نيروگاه شــهيد مفتح ابراز اميدوارى كــرد تا با انجام تعميرات 
اساســى و نيمه اساسى واحد هاى اين مجموعه و توليد پايدار انرژى در پيك 

تابستان 1400 موفقيت هاى چشمگيرى رقم بخورد.
شايان ذكر است نيروگاه شهيد مفتح متشكل از 4 واحد بخار 250 مگاواتى 
جمعا به ظرفيت هزار مگاوات نقش مهمى در تأمين انرژى مورد نياز شــبكه 

برق كشور را دارد.

ساخت برج 
خنك كن خشك 

به روش هيبريد 
(تركيبى) 

از طرح هاى 
منحصر به 
فردى است 

كه 85 درصد 
صرفه جويى در 

مصرف آب را 
در پى داشته 

است و طراحى و 
احداث آن با اتكا 
به دانش بومى 
موجب تحسين 

بازديدكنندگانى 
از كشور ژاپن 

شده است.

ww
w.ha

m
ed
an
pa
ya
m

.co
m

 

13
99

اه 
ن م

بهم



47 بهمن 1399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

 در دهه فجر امسال 136 پروژه با اعتباري 
بالــغ بر 660 ميليــارد و 117 ميليون ريال و يك 
پروژه نيروگاه خورشــيدي با اعتباري بالغ بر يك 

ميليون دالر افتتاح شد. 

 همزمان كلنگ 32 پروژه برق به 
زمين خورد.

مديرعامل شــركت توزيع برق استان همدان 
گفت: كارهاى بسيار خوب و شاخصى در مجموع 
شركت توزيع نيروى برق استان انجام شده است 
از جمله آن مي توان به بهره برداري از 136 پروژه 
برق با اعتبار 660 ميليارد و 117 ميليون ريالي در 

دهه مبارك فجر در استان اشاره كرد.
شــيرزاد جمشــيدى افــزود: يك نيــروگاه 
خورشيدى يك مگاواتى نيز با اعتبار يك ميليون 

دالر همزمان با دهه فجر در همدان افتتاح شد.
وى گفت: در قالب پروژه هاى افتتاحى احداث 
و اصــالح 172 هزار و 873 متر شــبكه با كابل 
خودنگهدار، احداث 36 هزار و 930 متر خط 20 
كيلوولت و نصب 223 ترانسفورماتور به قدرت 

21 هزار و 695 كيلوولت آمپر انجام شده است.
جمشــيدى احداث و اصالح 21 هزار و 400 
متر شــبكه فشار متوســط و 21 هزار و 750 متر 
شبكه فشار ضعيف هوايى و زمينى، نصب حدود 
6 هزار و 994 دســتگاه كنتور تك فاز و سه فاز 
براى مشــترك جديد، تعويض 9 هــزار و 748 
دستگاه كنتور تك فاز و سه فاز معيوب و نصب 
هزار و 282 دســتگاه چــراغ را از ديگر اقدامات 

انجام شده در قالب اين پروژه ها برشمرد.
وى بيــان كرد: 32 پروژه با اعتبار 194 ميليارد 
و 230 ميليون ريال در دهه مبارك فجر در استان 

كلنگ زنى  شد.
جمشــيدى در خصوص اقدامات شــاخص 
عملكردى شركت توزيع نيروى برق استان همدان 
گفت: در حوزه مشــتركين خانگى در ســال 98 
تعداد 612 هزار و 231 مشترك برق داشتيم كه در 
9 ماه گذشته با رشد يك درصدى به 619 هزار و 

448 مشترك رسيده است.
وى ادامه داد: در بخش صنعتى در ســال 98 
مشــتركين ما 6 هزار و 217 مشترك بود كه طى 
سال جارى با يك درصد كاهش به 6 هزار و 184 
مشترك رســيده و در بخش تجارى نيز با چهار 
درصد رشــد امســال به 95 هزار و 165 مشترك 

افزايش يافته است.
جمشــيدى با بيان اينكه در زمينــه واگذارى 
انشعاب نيز در 9 ماهه امســال يك درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ايم، گفت: در 
حال حاضر مشــتركين استان به 768 هزار و 346 

مشترك افزايش يافته است.
وى بيــان كرد: در بخش فشــار متوســط در 
ســال 98، 10 هزار و 519 كيلومتر طول شــبكه 
20 كيلوولت اســتان بوده كه طى 9 ماهه امسال 
با يك درصد رشــد به 10 هــزار و 589 كيلومتر 

افزايش يافته اســت و معادل يك درصد افزايش 
داشته است.

مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان بيان كرد: در پايان ســال 98 طول شــبكه 
فشار ضعيف استان 8 هزار و 235 كيلومتر بوده كه 
در 9 ماهه امسال به 8 هزار و 336 كيلومتر رسيده 

و معادل يك درصد رشد داشته است.
توزيــع  پســت هاى  تعــداد  افــزود:  وى 
(ترانسفورماتورها) استان نيز در سال گذشته 16 
هزار و 997 دســتگاه بوده كه امســال با رشد دو 
درصدى به 17 هزار و 299 دستگاه رسيده است.

وى با اشــاره به پيش بينى افزايش 9 درصدى 
فروش انرژى تا پايان سال افزود: از نظر روشنايى 
معابر نيز در وضع مطلوبى قرار داريم و در مجموع 
با 216 هزار و 127 چراغ در كل شبكه هاى فشار 
ضعيف تقريبا هر 28 متر از شبكه يك چراغ نصب 
شده داريم كه نشان دهنده كامل بودن شبكه معابر 

در طول شبكه هاى ضعيف استان است.

 تمام روستاهاى باالى 10 خانوار در استان 
همدان از نعمت برق برخوردار هستند.

مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان بيان كرد: با برق دار بودن هزار و 71 روستا، 
تمام روســتاهاى باالى 10 خانوار در اســتان از 

نعمت برق برخوردار هستند.
جمشيدى با بيان اينكه توانسته ايم شاخص هاى 
مربوط به خاموشى مشــتركين را بهبود بخشيم، 
افزود: مدت زمان خاموشى ها در شبكه هاى فشار 
ضعيف از 43 دقيقه به 36 دقيقه براى هر مشترك، 
در پســت ها از 47 دقيقه بــه 39 دقيقه براى هر 
مشترك و در شبكه فشار متوسط از 35,31 دقيقه 

براى هر مشترك به 27,49 دقيقه رسيده است.
وى ادامــه داد: در مجموع نرخ خاموشــى در 
كل تأسيســات توزيع از 1 دقيقه و 69 ثانيه براى 
هر مشــترك در 10 ماهه ســال جارى به 1 دقيقه 
و 31 ثانيه كاهش يافته اســت كــه جزء بهترين 
عملكردهاى شركت هاى توزيع برق كشور است.

مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان با اشــاره به اينكه در پيك تابستان امسال 
خاموشى نداشتيم، گفت: در پيك بار زمستان نيز 
با توجه به كمبود سوخت نيروگاه ها، با همكارى 
صنايع كمترين خاموشى را داشتيم و اميدواريم با 
كاهــش مصرف 10 درصدى گاز و برق از طرف 
مشتركين استمرار برق را براى همگان داشته باشيم.

 افتتاح يك نيروگاه خورشيدى يك 
مگاواتى در دهه فجر در همدان

مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان در 
خصوص نيروگاه هــاى تجديدپذير بيان كرد: در 
استان همدان 6 نيروگاه خورشيدى با 42 مگاوات 
توليــد و چهار نيروگاه مقيــاس كوچك با 17,7 

مگاوات توليد وجود دارد.
وى يــادآور شــد: در بخــش نيروگاه هــاى 

خورشــيدى تك انشــعابى 52 مورد با مجموع 
قدرت هــزار و 75 كيلووات ســاعت نصب و 

بهره بردارى شده است.
جمشــيدى با بيان اينكه امســال در دهه فجر 
يك نيروگاه خورشيدى يك مگاواتى آردسينا در 
همدان افتتاح مى شود، گفت: تاكنون پنج نيروگاه 
خورشــيدى قراردادهاى خريــد تضمينى را با 
شركت ساپا منعقد كرده و در حال انجام مقدمات 

ساخت هستند.
وى با اشاره به راه اندازى اپليكيشن «برق من» 
و ارائه خدمات غيرحضورى افزود: از ابتداى آبان 
ماه امسال طرح ارائه خدمات غيرحضورى برق در 
ايران آغاز شده و در ابتداى آذرماهنيز در شركت 
توزيع نيروى برق اســتان همدان به طور رسمى 

ارائه خدمات حضورى ممنوع شد.

 ارائه 41 هزار و 502 خدمات 
غيرحضورى برق

مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان بيان كرد: با اطالع رســانى هاى انجام شده 
حدود 19 هزار و 51 مورد نصب اپليكيشن «برق 
من» را در استان داشته ايم و تاكنون 41 هزار و 502 
خدمت غيرحضورى از اين طريق ارائه شده است 
كه موفق شــده ايم 52 درصد خدمات به صورت 

غيرحضورى انجام دهيم.
وى با اشــاره به پويش «انرژى همدلى» گفت: 
اين پويــش به صورت ملى و بــا هدف كاهش 
مصرف برق و گاز در كشــور راه اندازى شــده 
است و شركت كنندگان در اين پويش بايد ميزان 
مصرف برق خود را كاهش دهند و براى اين كار 

از مشوق ها و جوايز نيز استفاده مى شود.

مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان اعالم كرد

افتتاح و كلنگ زنى 169 پروژه برق در دهه فجر

نيروگاه يك 
ميليون دالري 
افتتاح شد

در پايان سال 98 
طول شبكه فشار 
ضعيف استان 
8 هزار و 235 
كيلومتر بوده 
كه در 9 ماهه 
امسال به 8 هزار 
و 336 كيلومتر 
رسيده و معادل 
يك درصد رشد 
داشته است
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در راستاى حمايت از 
حقوق مصرف كننده 
جلوگيرى از تضييع 
حقوق شهروندى با 

كنترل تراكنش كارت 
ها با متخلفان به 

طور جدى برخورد 
مى كنيم. از ابتداى 
سال جارى تاكنون 
بيش از 300 كارت 

هوشمند سوخت 
متعلق به تاكسى 
و وانت بار كه در 
جايگاه ها مبادرت 
به فروش سهميه 
ماهيانه خود مى 

كردند مسدود شده 
است.از ابتداى سال 

تا كنون حدود 6 
هزار 500 حذف رمز 
كارت سوخت انجام 

شده است. 

 كسب رتبه برتر منطقه همدان در ارزيابي عملكرد سال 98 
بنا بر ارزيابي هاي به عمل آمده مديريت برنامه ريزي شــركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران، منطقه همدان از بين 37 منطقه كشور، موفق به كسب 
رتبه عالي شــد. با بررسي نماگرها و ريزنماگرهاي حدود 40 شاخص بخش 
هاي مختلف، اين شــركت در دو بازه زماني شش ماهه اول و دوم حائز رتبه 
عالي در عملكرد شــد. اين بخش ها شــامل: فني، عملياتي در مركز استان و 
نواحى8گانه، بازرگاني، تأمين و توزيع، برنامه ريزي،HSE ، CNG، مهندسي 

فرآورده ها، اداري، پشتيباني، حراست، كنترل نظارت و روابط عمومي است. 

 جابجايى 2 ميليارد ليتر سوخت توسط نفتكش ها
از ابتداى سال تاكنون 2ميليارد ليتر از انواع فرآورده هاى نفتى توسط ناوگان 
حمل و نقل و نفتكش هاى جاده پيما در منطقه همدان جابه جا و به دســت 
مصرف كنندگان عمده و خرد رسيده است. رانندگان نفتكش و ناوگان حمل 

و نقل سوخت، بازوان توانمند شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى هستند.
حمل و نقل از جمله زيرساخت هاى توسعه كشور است و تحقق اين رخداد 
در گرو فعاليت هاى دلسوزانه و تالش رانندگان است. مجموعه سوخت رسانان 
تمام قد پاى كار ايستاده و تأمين مطلوب، ذخيره سازى مطمئن، ارسال بى وقفه 
و توزيع پايدار فرآورده هاى نفتى را انجام مى دهند اما مديريت مصرف بهينه 

آن، رسالت همگان است.

 كوره نيروگاه ها داغ ماند
اكنــون باتوجه به برودت هوا و كاهش دما در اقصى نقاط كشــور، تأمين 
سوخت برق پايدار موضوع روز و از اساسى ترين اقداماتى دولت و دولتمردان 
است كه شركت پخش در نوك پيكان و خط مقدم اين جبهه به خوبى تعهدات 
خود در اين زمينه انجام داده است. منطقه همدان با انجام كارى جهادى، سوخت 
دو نيروگاه مهم شهيد مفتح همدان و قليانى سنندج را با باالترين ذخيره سازى 
در كشــور تأمين كرده است تا كوره نيروگاه در صورت قطع سوخت اول آن 

يعنى گاز طبيعى داغ مانده و مشكلى در تأمين برق استان متصور نباشد.

 330روز بدون حادثه در انبارهاى نفت استان
انبارهــاى نفت بــه دليل فعاليت هــاى روزمره و نقل و انتقــال ميليون ها 
ليترمحموالت ســوختى همواره در معرض انواع ريسك ها و مخاطرات قرار 
دارد. 330 روز بدون حادثه در انبارهاى نفت ايثارگران و نوشــيجان نشان از 
توجه بيش از پيش مسئوالن و دست اندركاران به ايمنى و پدافندغيرعامل در 

اين تأسيسات و اماكن است.

 ادامه كنترل كمي و كيفي سوخت در پمپ بنزين
كنترل و نظارت بركيفيت و كميت توزيع سوخت در استان ادامه دارد.

رضايت عمومي از كيفيت ســوخت اعتبار ما و اين مهم هميشه در دستور 
كار قرار دارد. تأمين سوخت تمامي مصرف كنندگان و توزيع فرآورده، از سال 
هاي دور تاكنون وظيفه ذاتي اين شــركت بوده و همچنين كنترل هاي كيفي و 
كمي قبل، حين و بعد از تحويل فرآورده به مشتري توسط كارشناسان مجرب 
منطقه  انجام مي شــود. 4 هزار مورد بازديد كنترل كيفتي و كميتي از سوخت 

مصرف كنندگان و پمپ بنزين ها از ابتداي سال تاكنون انجام شده است.

 افزايش 9 درصدى مصرف سي ان جي
رقم مصرف ســوخت پاك در منطقه همدان از ابتداى سال تا پايان بهمن 
ماه 99، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزايش را نشان مي دهد. 
آمارهاي دريافتي حاكي از مصرف 149 ميليون مترمكعبى سوخت گاز طبيعي 
فشرده در 11ماهه سال جارى است. مصرف هر مترمكعب گاز طبيعى فشرده 
معادل حدود مصرف 0/9 فرآورده بنزين اســت لذا با اين حساب 135 ميليون 
ليتر در مصرف سوخت بنزين از ابتداى سال تا كنون از طريق جايگزين كردن 

آن با سوخت CNG  صرفه جويى شده است.

 كاهش 19 درصدي مصرف سوخت بنزين
به طور كلي مصرف انواع ســوخت مايع در سال 99 تاكنون و در قياس با 
مصرف مدت مشابه سال 98، حدود 5 درصد افزايش مصرف را نشان مي دهد.

بنزين بيشــترين كاهش مصرف را در بين اين فرآورده ها داشــته و نسبت 
به همين مدت در ســال قبل، 19درصد كمتر مصرف شده است. اجراى نظام 
جديد توزيع سوخت بنزين، استفاده از گاز طبيعى فشرده و همه گيرى كرونا را 
مى توان در اين كاهش مصرف دخيل دانست. با مقايسه مصرف گازوئيل 11 
ماهه سال 99 با همين تعداد روز در سال 98 شاهد 2 درصد رشد مصرف اين 
سوخت مايع هستيم. همچنين در اين بازه مصرف نفت سفيد نسبت به پارسال 
5 درصد افزايش داشــته است. سوخت نفتگاز بر مبناى پيمايش و كاركرد به 

ناوگان ديزلى (طرح پيمايش) تخصيص مى يابد.

مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان:

تمام قد پاى كار ايستاده ايم‹1›
تأمين سوخت از ما، مديريت مصرف با همگان
  42 ســال در نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و 50 سال قبل از آن 
در مجموع 92 سال خدمت بى منت و صادقانه شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى ايران و به تبع آن منطقه همدان را شكل مى دهد. مديريت تأمين، نگهداشت، 
ذخيره سازى، انتقال و توزيع مطلوب انواع فرآورده هاى نفتى در گستره استانى، 
كشورى و حتى بين الملل در چارچوب قوانين و مقررات اين حوزه عمده اين 
خدمت رســانى است. اين شركت فرآورده هاى نفتى مورد نياز (بنزين، نفتگاز، 
نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعى فشــرده CNG و گاز مايع LPG و انواع 
ســوخت هاى هوايى) براى مصرف در بخش هــاى نيروگاه صنايع كوچك و 
بزرگ، اصناف بازار، كشاورزى، حمل و نقل و ... را دقيق برآورد، تأمين و بدون 
وقفه به دست مصرف كنندگان عمده و جزء استان مى رساند.همچنين با درنظر 
گرفتــن ضوابط حاكم بر بازار مصرف و با هدف جلوگيرى از عرضه خارج از 
شبكه، تالش هاى مستمرى در مبارزه با قاچاق با ملحوظ داشتن قوانين حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان در جريان اســت. 8ناحيــه، مركزي، مالير، نهاوند، 
تويســركان، رزن، كبودرآهنگ، بهار و اسدآباد  125 جايگاه عرضه فرآورده، 2 
انبار نفت استراتژيك ايثارگران همدان و نوشيجان مالير، يك مركز سوختگيرى 
هواپيمايى و 8 مركز موزع گاز مايع زير نظر مستقيم منطقه همدان فعاليت مى كنند. 
امين روستايى، مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان ضمن تبريك 
چهل و دومين سالگشــت پيروزى شكوهمند انقالب اســالمى ايران به بيان 
گزيده اى از عملكرد 10 ماهه ســال 99 اين شــركت در دو بخش  پرداخت كه 

بخش اول را در فجرنامه 1 و بخش دوم را در فجرنامه 2 مى خوانيد:
صالح  حسينى
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كلنگ زنى و افتتاح 94 پروژه گازرسانى 
همزمان با دهه فجر در استان همدان 

  مديرعامل شــركت گاز استان همدان، با 
اعالم كلنگ زنى و افتتاح 94 پروژه گازرســانى 
همزمــان بــا چهل ودوميــن ســالگرد انقالب 
شكوهمند اسالمى در اســتان همدان گفت: 89 
پروژه گازرسانى از مجموع اين پروژه ها در توابع 
شهرستان هاى همدان، مالير، نهاوند، تويسركان، 
اســدآباد، بهار، كبودراهنــگ، رزن و درگزين با 
هزينه اى بالغ بر 215 ميليارد و 702 ميليون ريال، 

افتتاح  شد.
عبــدا... فيــاض بــا اشــاره به اينكــه براى 
بهره بــردارى از اين پروژه ها 42 هزار و 640 متر 
شــبكه گذارى اجرا شده است، افزود: در اين ايام 
مبارك، 5 پروژه گازرســانى به 17 ميليارد و 498 
ميليون ريال، كلنگ زنــى و عمليات اجرايى اين 
پروژه ها آغاز شد كه در اجراى اين پروژه ها بيش 
از 13 هزار و 500 متر شــبكه گذارى اجرا و 92 

انشعاب نصب مى شود.
وى با بيان اينكه گازرســاني به تمامي شهرها 
و روستاهاي واجد شــرايط استان در سال 1397 
به اتمام رسيده اســت گفت: «گاز محور توسعه» 
گازرساني به صنايع را در اولويت قرار داد و مفتخر 

است كه تعداد مشتركين صنعتي گاز استان همدان 
در دولت تدبيرواميد 115 درصد رشد داشته است.

فياض بيان كرد: تعداد مشتركين گاز در سطح 
استان همدان اعم از نيروگاه و كارخانه هاي سيمان 
و مشــتركين جز و عمده تا پايان آذرماه جاري به 

بيش از 3500 مشترك رسيده است. 

مديرعامل شــركت گاز استان همدان در پايان 
گفت: از ابتداى ســال جارى تاكنون 164 كيلومتر 
شــبكه تغذيه و توزيع گاز اجرا، 3029 انشــعاب 
نصــب، 12 هــزار و 161 اشــتراك پذيــرش و 
گازرسانى به 229 واحد صنعتى و كشاورزى انجام 

شده است.

«گاز محور 
توسعه» 
گازرساني به 
صنايع را در 
اولويت قرار داد 
و مفتخر است كه 
تعداد مشتركين 
صنعتي گاز 
استان همدان 
در دولت 
تدبيرواميد 115 
درصد رشد 
داشته است.
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يك سال پس از شيوع كرونا

تكرار تراژدى تلخ ارديبهشت به تن اسفند 

  يك سال است كه كار دنيا تعطيل شده و 
همه  چيز محدود، حتى رفت وآمد هاى داخل شهر 
كه زمانى عادى ترين چيز ممكن در زندگى بود 
اما حاال بيش از 365 روز است كه كرونا همه چيز 

را تحت سلطه خود در آورده است.
اماكنى كه زمانى پر از شــور زندگى بود حاال 
به دليل منحوس ترين بيمارى قرن ديگر رنگى از 
جنب و جوش ندارند با اينكه در چند مرحله از 
هر طغيان بيمارى محدوديت هايى براى كنترل آن 
در نظر گرفته شــد اما همچنان با پايان اين ماجرا 

فاصله زيادى وجود دارد.
نخستين نشانه هاى كرونا بهمن ماه 98 خود را 
در همدان نشان داد و با مرگ يك همدانى كه به 
دليل سفر به قم، نخستين كانون نشر ويروس به 

كرونا مبتال و جان خود را از دست داد.
 رفتــه رفته با افزايش موارد ابتال و مرگ ومير 
كه در آن زمان جزو اطالعات محرمانه به شــمار 
مى رفت دامنه شيوع و گسترش بيمارى در همدان 
گسترده شــد و كار را به آنجا رساند كه در يكى 
دو مــاه اخير موارد مرگ به ده ها نفرى برســد و 

مبتاليان مرز هاى صدتايى را رد كنند.
با وجود تاخير و محافظه گرى در اطالع رسانى 
از موارد مرگ و مبتاليان به كرونا وضعيت شيوع 
اين بيمارى در همدان نگران كننده شــد و ترس 
از ابتال در بين مردم ريشه زد با اين حال درست 
يك ماه بعد از نخســتين نشانه ها، يعنى فرودين 
ماه 99 مســئوالن استانى بر اساس دستورالعملى 
كشورى از فرصت تعطيالت نوروز براى اعمال 
برخى محدوديت ها اســتفاده كردنــد تا بتوانند 
زنجيره انتقال بيمارى را بشكنند اما اطالع رسانى 
ديرهنــگام از تعداد موارد مرگ و بيمار در همين 
بازه زمانى سبب شد تا حجم ورودى مسافران به 
همدان بخصوص از استان هاى كانون از جمله قم 

و خوزســتان بيمارى محكم تر در همدان ريشه 
زند و رســانه ها را به واكنش وادارد تا در نهايت 
مســئوالن همدانى نيز مانند ديگر استان هايى از 
جملــه اصفهان و تبريز ممنوعيت ورود به داخل 

استان را اعمال و اجرا كنند.
بعــد از نوروز 99 به فصــل يك ماه يعنى در 
ارديبهشت ماه متاسفانه شمار مبتاليان در همدان 
با رسيدن به اعداد دو تا سه رقمى ركورد تاريخى 
ثبــت كرد و موجى را به دنبــال آورد كه همدان 
را قرمز و بحرانى نشــان داد با اين حال مسئوالن 
اســتانى با وجود هشــدارهاى قبلى از افزايش 
بيمارى بــه دليل برگزارى تجمعات به خصوص 
در ايام محرم، اين مراسم را چون سال هاى گذشته 
و با توجيه رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى در 
همدان برگزار كردند و كار را تا جايى پيش بردند 
كه رئيس علوم پزشكى همدان در جلسه اى رسمى 
در بين خبرنگاران اعالم كند نســبت به برگزارى 

مراسمات مذهبى تحت فشار است.
از طرفــى برگزارى كنكور و مســافرت هاى 
تابستانى سبب شــد تا تعداد مراجعات با عالئم 
بيمــارى كرونا در تابســتان افزايــش يابد و با 
بازگشــايى مدارس در 15 شهريورماه دوگانگى 
ســالمت و آموزش در بين خانواده هاى همدانى 
هراسى را به وجود آورد كه والدين را در دوراهى 
سالمت جگر گوشه هايشان با تحصيل آنان قرار 

دهد.
در همين بازه زمانى با بــاال رفتن موارد ابتال 
به شــكل فزاينده اى در آذر و دى ماه سال جارى 
كرونا در همــدان پيك زد و روزانه بيش از 400 
نفر را به خود مبتال كرد و همانطور كه پيش بينى 
شده بود نسبت به تابســتان رشد 3 تا 4 برابرى 
كرد و اســتراتژى تعطيلى بخش هاى بزرگ شهر 
در كنــار محدوديت در ترددهاى بين شــهرى و 

ممنوعيت ساعتى 21 تا 4 صبح را به دنبال داشت 
كه باز هم به دليل توجيهاتى چون خسارت هاى 
اقتصادى مصيبت بار براى اقتصاد استان بار ديگر 
تجربه ارديبهشت ماه كه به دليل اعتراض اصناف 
و فعاالن اقتصادى بازگشايى ها صورت گرفت و 

موج بيمارى را به وجود آورد تكرار كرد.
با اينكه گفته مى شــود همدان در حال حاضر 
در بين استان هايى با وضعيت نرمال و آبى است 
اما همچنان رعايت نشدن پروتكل هاى بهداشتى 
از سوى مردم با درصد بسيار بااليى عامل اصلى 
ترس و نگرانى از خيزش موج چهارم بيمارى در 
همدان است كه مسئوالن از آغاز آن با شيبى كم 

هشدار داده اند.
اين شــرايط در حالى اســت كه ستاد استانى 
كرونا اعالم كرده است برخى از محدوديت ها از 
جمله ممنوعيت تردد در ساعت 21 تا 4 صبح به 
مدت يك هفته برداشــته شده است در حالى كه 
به نظر مى رسد بر اســاس تجربه هاى يك سال 
گذشته در همدان با برداشتن محدوديت هايى كه 
باعث شيوع اين ويروس مى شود افزايش مبتاليان 

به كرونا روندى صعودى به خود مى گيرد.
بر همين اساس براى خروج از آشفته بازارى 
كه كرونا به جان همدان انداخته است 3 راه بيشتر 
وجود ندارد، واكسيناسيون، ابتالى مردم به تعداد 
كافى براى مصونيت از بيمارى و ايجاد تغييرات 
دائمى در سطح شهر كه مى تواند كاهش بيمارى 

را رقم زند.
شــوربختانه در ميان اين سه گزينه واكسن از 
ساير موارد با چالش ها و حواشى مختلفى همراه 
هست و هنوز واكسيناســيون كلى اتفاق نيفتاده 
اســت و همچنان روند بيمارى از ترس و هراس 

موج چهارم كرونا هشدار مى دهد.
درصد مرگ به موارد مبتال به كرونا از ابتداى 

شكوفه رنجبر

برگزارى كنكور 
و مسافرت هاى 

تابستانى سبب 
شد تا تعداد 
مراجعات با 

عالئم بيمارى 
كرونا در 

تابستان افزايش 
يابد
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سوگند حاجى شفيعى

   ايــن روزها بيــش از هرچيزى به 
نســل پدرو مادرهاى مان فكر مى كنم، نسل 
دهه 20 و 30 و 40  يعنى همان نســلى كه 
انقالب اســالمى ايران  توســط آنها شكل 
گرفت، جوانانى كه  دلى از دريا داشــتند و 
براى رسيدن به هدف شان متحد و يك دل و 
يك صدا شدند تا به رهبرى امام خمينى(ره) 

به آن دست يافتند. 
هدفى بزرگ و سرنوشت ساز به وسعت 
يك ملت كه همان "انقالب اسالمى ايران" 
بودْ  هدفى از جنس آزادى، هدفى از جنس  
برابرى  و عدالت و مبارزه با ظلم وســتم و 

پيروزى حق عليه باطل.
وقتى علت شــركت آنها در اين انقالب 
بزرگ را جويا مى شــويم با شوروشوق و 
هيجان خاصى از آن دوران صحبت مى كنند 
و حس غرورآميزى در چشمهاى شان نمايان 
مى شود و با افتخار مى گويند براى روزهاى 
بهتر خودمان و فرزندان مان و براى كوتاهى 
دست مستكبران " مزدوران و ظالمان از اين 
مملكت و درنهايت براى برقرارى عدالت و 
شعار معروف انقالب يعنى "استقالْل آزادى 
ْجمهورى  اســالمى".  انقالب كرديم  و از 
خاطرات تلخ و شــيرين آن روزها براى مان 
صحبــت مى كننــد و غــرق در آن روزها 
مى شــوند ، آنها روزهاى پرفرازونشيبى را 
ســپرى كرده اند روزهاى تحريم، روزهاى 
انقالب وجنگ، روزهاى دسيســه و خيانت 
دشمنان داخلى و خارجى ، روزهاى شيرين 
پيروزى انقالب اســالمى و جنگ تحميلى، 
روزهاى تورم و مشــكالت اقتصادى و.... . 
آنها ايام جوانى و بهترين روزهاى عمرشان 
را در برهــه اى از تاريخ ايران گذراندند كه 
بسيار موردتوطئه دشمنان خارجى و داخلى 
قرار گرفتــه ْ اما  صبورانــه و اميدوارانه با 
تكيه برخداوند متعال و آرمان هاى امام(ره) 
و شــهدا همــواره و متعصبانه  پشــتيبان 
واليت فقيه  و انقالب اسالمى ايران بوده اند 
و در همه عرصه و صحنه هاى حماســى و 
حساس كشور به نشانه حمايت از انقالب 
اســالمى شــركت كرده اند. و هربار به ما 
فرزندانشــان نيز اين آرمان ها را گوشزد و 
منتقل كرده اند و مواقعى هم كه فرزندان شان 
و نسل جوان امروز اعتراضى را از اوضاع و 
احوال كنونى كشور بيان مى كنند و بازهم كه 
از آنها پرســيده مى شود چرا انقالب كرديد  
با جواب قاطع و قانع كننده اهداف شــان را 
يادآور مى شــوند و با افتخار از اين انقالب 
ياد مى كننــد و كم وكاســتى هاى وضعيت 
كنونى كشور را عوامل ضدانقالبى مى بينند  
نــه انقالبيان آن دوران. و ايــن را نيز به ما 

فرزندان شــان هم يادآورى مى كنند كه هيچ 
مشكل و مانعى آنها را از هدف انقالبى كه 

داشتند دور نمى كنند. 
آنها با تعصب در انتقال و نهادينه كردن 
آرمان هاى انقالب اســالمى به نسل ما نيز 
موفــق بوده اندْ  زيرا اين پايبندى به انقالب 
اســالمى ايران در نسل دهه بعد 50 هم  به 
راحتى و به فراوان ديده مى شود براى نسلى 
كه خودش انقالب نكردهْ اما  تربيت شــده 
انقالبيون است  و بارها اين تعهد و تعصب 
به انقالب را هم  نشــان داده اند و در همه 
عرصه هــا همانند پدر و مادرهاى شــان با 

اشتياق حضور داشتند.
نســل قديم همچنــان كم توقع تر از آن 
هستند كه سنگ  خودشان را به سينه بزنند 
نگرانى آنها براى نسل جوان و فرزندان شان 
است نگران از آينده آنها ، نگران از نداشتن 
شغل مناســب فرزندان تحصيلكرده شان، و 
نگران ازدواج و امرارمعاش آنها با شــرايط 
كنونى ومشكالت اقتصادى موجود و... آنها 
نگران نسلى هستند كه انقالب نكرده اند اما 
در همه عرصه ها پا به پاى انقالبيان در اين 

42 سال حركت كرده اند.
 آرى اين مردمان باغيرت و وفادار كمى 
خسته  به نظر مى رسند ديگر نوبتى هم باشد 
نوبت رسيدگى به آنهاست تا دير نشده آنها 
را دريابيم ، رفاه و امنيت وآســودگى خاطر 
حــق مســلم  و طبيعى اين نســل مظلوم 

وآسيب ديده و كم توقع است.

نسل قديم 
همچنان 
كم توقع تر از آن 
هستند كه سنگ  
خودشان را به 
سينه بزنند 
نگرانى آنها 
براى نسل جوان 
و فرزندان شان 
است

نسل انقالبيون را دريابيم 
شــيوع تا لحظه نگارش اين مطلب 14/5 درصد 
با احتســاب 10 هزار و 166 نفر مبتالى قطعى و 
هزار و 478 مرگ كرونايى اســت كه بيان كننده 
آن است اگرچه همدان در وضعيت آبى بيمارى 
قرار دارد اما شرايط چندان مطلوب نيست و حتى 
در مواردى مى توان ادعا كرد به شدت ناپايدار و 

شكننده است.
در اين ميان خســتگى مردم و پرســتاران نيز 
از رونــد طوالنى اين بيمارى يكى از فاكتورهاى 
مهم اســت كه باعث مى شود رفتارهاى بازدارنده 
در بين مردم همدان از جمله زدن ماسك، فاصله 
اجتماعــى و خوددارى از برگزارى مراســمات 
تجمعى چون عزا و عروســى كمرنگ تر شود و 
به نوعى عادى انگارى ختم شــود با اين همه در 
حال حاضر پزشكان عفونى و كارشناسان معتقدند 
راهى جــز معيار هاى فعلى وجود ندارد و بايد با 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى به گذر از انزواى 

طوالنى كرونا كمك كرد.
در حال حاضر آمارهاى رســمى مى گويد تا 
زمان نگارش اين مطلــب در همدان 10 هزار و 
166 نفر مبتالى قطعى به كرونا وجود دارد كه با 
توجه به آنچه روزانه در بين مردم و اورژانس هاى 
بيمارستانى مشاهده مى شود با آمار واقعى ترديد 
وجــود دارد چــرا كه آبى بودن همــدان به نظر 
مى رسد نه تنها پايدار نيســت، بلكه در مواردى 
نقطــه آغاز موجى تكرارى اســت كه چوب آن 
در ارديبهشت ماه سال جارى به تن استان خورده 

است.
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 رئيس دانشــگاه آزاد همدان فرارســيدن 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در 22 بهمن سال 
57 كــه يادآور اراده بى بديل مردم ايران به منظور 
دستيابى به مطالبات به حق خود كه همانا تحقق 
اسالم ناب، استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى 
اســت معرفى كرد و گفت: اين جشن بزرگ را 
صميمانه تبريك و تهنيت مــى گويم و به روح 
پرفتوح حضرت امام خمينى(ره)، تمامى شهيدان 
انقالب اسالمى و به ويژه شــهيدان جهاد علمى 

درود مى فرستم.
مرتضس قائمى با اشاره به اينكه دانشگاه آزاد 
اسالمى به عنوان مولود انقالب اسالمى كه بيش از 
40 درصد بار آموزش عالى كشــور را به صورت 
يكپارچه به دوش مى  كشــد، عنوان كرد: دانشگاه 
آزاد  چشــم ها را به توسعه علم در اين سرزمين 
خيره ســاخته و در كنار ديگر دانشــگاه ها سهم 
جدى در پيشــرفت علمى كشور داشته و امسال 
نيز توفيق داشــته كه طى 10 سال اخير بار ديگر 
سرآمد آهنگ رشد علمى را براى خود رقم بزند 

و همچنان بالنده به پيش برود.
وى با بيان اينكه دانشگاه آزاد اسالمى همدان 
به عنوان نخستين دانشــگاه استان همدان، افتخار 
ميزبانى از شــهداى گمنام دفاع مقدس را يافته و 
12 ســال پيش در چهارم آبان 1387 مصادف با 
سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، پيكر مطهر 
پنج شــهيد گمنام با تشييع باشكوه و به يادماندنى 
مردم در اين مركز علمى به خاك ســپرده شدند، 
افزود: بــه دليل كرونا امســال دوازدهمين دوره 
يادواره شهداى گمنام دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
همدان به صورت تركيبــى از برنامه حضورى و 

وبينار برگزار شد.
وى بــا بيان اينكه دانشــجويان بايد فعاليت 
در تشــكل ها، بســيج دانشــجويى، هيأت هاى 
مذهبى دانشــگاهى و... را جدى بگيرند، گفت: 
دانشــجويان در اين گونــه فضاهــا تعامــالت 
اجتماعــى را خواهند آموخت. ايــن محيط ها 
بهترين فرصت براى رشد شخصيتى دانشجويان 

در فضاى واقعى است.
وى همچنيــن بــا بيان اينكــه درحال حاضر 
برگــزارى امتحانات به صــورت مجازى درحال 
انجام اســت، گفت: براى امتحان هاى پايان ترم 
نگرانــى زيادى وجود داشــت امــا امتحان هاى 
مجازى  به شــكر خدا به خوى پيش رفته است 
و از آنچه پيش بينى كرده بوديم بهتر برزگار شده 

است

 سامانه آموزشيار به مديريت دانشگاه 
كمك مطلوبى كرد

وى فعاليت آموزشــى اين دانشــگاه در ايام 
كرونار ا با توجه به راه اندازى ســامانه آموزشيار 
را مطلوب ارزيابى كرد و بيان كرد: اطالعاتى كه 
توسط اين سامانه از واحدهاى مختلف دانشگاه 
آزاد دريافت مى كنيم، بسيار مفيد بوده درحالى كه 
قبل از ورود اين سامانه اصًال نمى توانستيم به اين 

اطالعات دسترسى داشته باشيم.
رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اهمدان 
مطرح كرد: به منظور تســهيل در امور ثبت نام و 
به دليل شيوع كرونا، امسال تمامى مراحل ثبت نام، 
انتخــاب واحــد و پرداخت شــهريه در تمامى 
واحدهاى دانشــگاه هاى آزاد اســتان به صورت 
مجازى و از طريق سامانه «آموزشيار» انجام شده 

است.
قائمــى همچنيــن دانشــگاه آزاد را از نظر 
علمى و فرهنگى جزو دانشــگاه هاى شاخص و 
برجسته معرفى كرد و افزود:  از لحاظ علمى تنها 
دانشگاه كشور اســت كه در رتبه بندى جهانى، 
جزو صد دانشــگاه برتر است بر همين اساس ز 
لحاظ كميت رتبه 71 و از لحاظ كيفيت مقاالت، 
رتبه 79 جهانى را ازآن خود كرده است. در كنار 
موضوعات علمى، دانشگاه آزاد اسالمى در حوزه 
فرهنگى نيز پيشرو بوده و افراد شاخصى همچون 
70 شــهيد مدافع حرم را تقديم انقالب اسالمى 

كرده است.

 ثبت نام در آزمون دوره دكترى پزشكى 
از 12 اسفندماه 

رئيس دانشگاه آزاد واحد همدان با بيان اينكه 
ثبت نام آزمــون دكترى از طريق ســايت مركز 
سنجش آموزش پزشكى 12 اسفند  آغاز مى شود، 
گفت: آزمون دوره دكترى تخصصى پزشكى در 
روزهاى 3 و 4 تيرماه برگزار خواهد شد و ثبت نام 
در اين آزمون از روز سه شــنبه 12 اسفندماه آغاز 
مى شود و تا ساعت 24 روز 22 اسفندماه از طريق 

سايت مركز سنجش آموزش پزشكى ادامه دارد.
قائكمــى افزود:  بــه دليل شــيوع ويروس 
كرونا اين آزمون در برخى از رشــته ها به صورت 
الكترونيك و در تعدادى ديگر به صورت كاغذى 

و در دو بخش عمومى و تخصصى برگزار شد.
وى همچنين به نحــوه برگزارى كالس هاى 
عملى و امتحانات آن اشاره كرد و گفت: از زمانى 
كه برخى شــهرها به رنــگ زرد تغيير وضعيت 
دادند، برگزارى كالس هاى عملى در گروه هاى 5 

تا 7 نفره در دستور كار قرار گرفته است .
رئيس دانشــگاه اســالمى همــدان همچنين 

به آزمون زبان انگليســى (EPT) دانشــگاه آزاد 
اســالمى كه به طور هم زمان در تهــران، تبريز، 
مشــهد، اهواز، اصفهان، شيراز، كرمانشاه، رشت، 
كرمان، اردبيل، كرج، سارى، يزد، همدان، اروميه، 
قزوين، گرگان، خرم آباد و اراك برگزار شد، اشاره 
كرد و ادامه داد: اين آمادگى را داريم تا منطبق بر 
نيازها و راهبردهاى ادارات مختلف، پايان نامه ها و 

رساله هاى دانشجويى را هدايت و تعريف كنيم.

 توزيع بيش از 3 هزار بسته بهداشتى، 
فرهنگى و معيشتى بين نيازمندان همدان

وى به بيش از 3 هزار بسته كمك هاى مؤمنانه 
مشتمل بر اقالم معيشتى و بهداشتى كه به همت 
دانشگاهيان دانشــگاه آزاد اسالمى واحد همدان 
در راستاى كمك به نيازمندان و محرومان، تهيه، 
بســته بندى و توزيع شد اشــاره كرد و گفت: در 
راســتاى تحقق مواســات و همدلى و كمك به 
نيازمندان و محرومان، دانشــگاهيان دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد همدان با همراهــى خيران كمر 
همت بستند و عاشقانه و خالصانه با تهيه و توزيع 
3 هزار و 60 بسته اقالم معيشتى و بهداشتى اقدام 

ارزشمند ديگرى را ثبت كردند.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى همدان ، مسئوليت 
اجتماعى را شاخصه يك جامعه اسالمى برشمرد 
و تأكيد كــرد: نهادها، دولت و آحاد ملت در قبال 
مســتضعفان، محرومان و نيازمندان وظيفه جدى 
برعهده دارند و در شــرايط كرونايى كه مشكالت 
چندبرابر شــده است و مردم در تنگناى اقتصادى 
قرار دارند، اين وظيفه به نحو مضاعف برجســته 

مى شود.
قائمى افزود: نوع دوستى و ديانت حكم مى كند 
كــه آحاد ملت به فكر نيازمندان بوده و در تأمين 
نيازهاى ايشان گام برداريم و فرهنگ مواسات و 

همدلى به نحو حداكثرى بسط پيدا كند.

 تجليل از استادان و كاركنان حوزه 
پزشكى و پرستارى دانشگاه آزاد اسالمى 

همدان
وى همچنين با اشــاره به اينكه از پرســتاران 
و فعاالن حوزه درمان دانشــگاه به پاس مبارزه با 
كرونا تجليل به عمل آمد ، اظهار كرد: پرســتاران 
ايران اسالمى پاســداران سالمت بوده و شهداى 
مدافع سالمت، شهداى هسته اى و شهداى مدافع 
حرم نمونه هاى بارز انســان هاى فداكار و آزاده 
هســتند كه جان ديگران را بر خود مقدم داشته 
و در مســير جهــاد در راه خداونــد و مقابله با 
مخاطراتى كه جان مــردم را تهديد مى كند، گام 

برداشتند.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان نگين درخشان
آموزش مجازى كشور است

خيره به توسعه علم
با انتخاب آزاد روياها

از لحاظ علمى 
تنها دانشگاه 

كشور است كه 
در رتبه بندى 

جهانى، جزو صد 
دانشگاه برتر 
است بر همين 
اساس ز لحاظ 

كميت رتبه 71 و 
از لحاظ كيفيت 

مقاالت، رتبه 79 
جهانى را ازآن 
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پارك هاى علم وفناورى پيشگام تسهيل در توسعه
 مــرادى مدير پارك علم وفناورى اســتان 
همدان در نشســت اصحاب رســانه عملكرد و 
برنامه هاى چشم انداز اين زيســت بوم فناورى را 

تشريح كرد.
اگر بخواهيم در يك جمله بگوييم "پارك هاى 
علم وفناورى تسهيل گر هستند". بدين معنى مراكزى 
هستند كه علم و دانش توليد مى كنند مانند دانشگاه ها 
و مراكزى  كه اين علم ودانش را به فناورى تبديل 
مى كنند مانند شــركت هاى دانش بنيان. اين مراكز 
مورد حمايت پارك ها قرار مى گيرند و توســعه و 
ادامه فعاليت شان تا رسيدن به بازار هدف و مصرف 

با حمايت پارك تسهيل مى شود.
 پارك علم وفناورى و چشم انداز توسعه

در دهه هــاى اخيــر در بيشــتر  كشــورهاى 
توسعه يافته و درحال توسعه توليدات كشاورزى و 
صنعتى درصد بسيار كمى از اشتغال زايى و سرانه 
ساالنه را دارند. يعنى با توسعه فناورى از هزينه هايى 
كه تحميل مى شود كاسته اند و به 2 موضوع توسعه 
خدمات و توسعه بازار روى آورده اند. پارك هاى 
علم وفناورى با اين چشــم انداز و هدف از مراكز 
توليد علم و شركت هاى دانش بنيان حمايت مى كند.
 پارك علم وفناورى و توسعه نوآورى

امروزه نوآورى معناى خــود را اينگونه يافته 
است: نوآورى در فناورى است و فناورى نوآورانه 
اين 2 هدف را توسعه مند مى كند. با مثالى براساس 
اســنادات آمارى مى توان به پاسخ رسيد. بيش از 
70 درصد درآمد ساالنه كشورهاى توسعه يافته از 
ارائه خدمات حاصل مى شــود مثل شركت اسنپ 
يا شــركت آمازون. اين شركت ها كمترين هزينه 
و ســرمايه گذارى را كرده اند و از طرفى بيشترين 
اشتغال زايى. درصد زيادى از شركت ها نيز به جاى 
توليد محصول كه ديگر هدف كشاورزى و صنعت 
محسوب نمى شود به سمت بازار نگاه مى كنند. از 
جمله چگونه بفروشــيم؟ به چه كسى بفروشيم و 
بازارهاى جديد كجاست؟ پارك هاى علم وفناورى 
به اين 2 توســعه هدفمند در كنــار جهش توليد 

سرعت مى بخشند.
 پارك علم وفناورى استان همدان

طرح ايجاد و راه اندازى پــارك علم وفناورى 
همدان در اواخر سال 1382 همسو با سياست هاى 
كالن نظامِ مقدس جمهورى اسالمى ايران و استان، 
در كارگــروه پژوهش و فناورى اســتان مطرح و 
مطالعات و تهيه طــرح توجيهى جهت راه اندازى 
پارك از سال 1383 آغاز شد. سرانجام پس از طى 
مراحل الزم، در مصوبات سفر اول رياست محترم 
جمهور اعتبارات اوليه به پارك اختصاص يافت و 
پارك علم وفناورى استان، در راستاى ايفاى نقش 
ارزنده خود در رشد و توسعه فناورى هاى پيشرفته 
در نيمه دوم اسفندماه 1387 با اخذ موافقت اصولى 
از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در راســتاى 
سياست هاى دولت، با حمايت و پشتيبانى وزارت 
علوم، تحقيقات وفناورى و همكارى اســتاندارى 
همدان، تأسيس و فعاليت خود را رسماً آغاز كرده 

است.

 پارك علم وفناورى همدان
در سالى كه گذشت

اگر بخواهيم اهم برنامه هاى پارك علم وفناورى 
همدان در ســال 1399 را بررســى كنيم مى توان 
در 5 مــورد اين برنامه ها را برشــمرد. راه اندازى 
فعاليت  توســعه  پژوهش وفنــاورى،  صنــدوق 
مراكز رشدونوآورى در شهرســتان ها، راه اندازى 
شــتاب دهنده هاى تخصصى، توســعه صادرات 
محصــوالت دانش بنيان و فن آور و نيز توســعه 
شبكه همكارى هاى داخلى و بين المللى. صندوق 
پژوهش وفناورى پارك علم وفناورى استان نيز كه 
تنها 6 ماه از فعاليت آن مى گذرد عملكرد قابل قبولى 
از خود ارائه داده اســت كه از آن مى توان به اخذ 
عامليت مالى علمى و فناورى رياست جمهورى، 
اخذ عامليت پارك علم وفناورى اســتان، پيگيرى 
اخذ عامليت صنــدوق نوآورى و شــكوفايى و 
كارگزارى نظــارت، ارزيابى و توانمندســازى و 
همچنين پيگيرى طرح هاى مصوب شــركت هاى 

دانش بنيان استان اشاره كرد.
 پارك علم وفناورى همدان و توسعه 

مراكز رشد و نوآورى
مراكز رشــد و نوآورى استان نيز به شكلى رو 
به توسعه و با چشم اندازى رو به پيشرفت با پارك 
استان همكارى مى كنند. اين مراكز زيرمجموعه و 
يا در برخى موارد همكار پارك محسوب مى شوند. 
از جمله اين مراكز مركز رشــد كبودراهنگ، رزن، 
نهاوند، مركز رشد اللجين و نوآورى سفال، مركز 
نوآورى دانشگاه ســيدجمال اسدآباد و همچنين 
مراكز رشــد كشــاورزى مركز تحقيقات و منابع 
طبيعى، مركز نوآورى اجتماعى كميته امداد،  مركز 
نوآورى صنايع فرهنگى الوند و مركز نوآورى انگور 
و كشمش دانشگاه مالير و پيام نور مالير اشاره كرد. 
بايد اضافه كرد مركز توسعه نوآورى توسعه تعاون 
تحت عنوان شركت آمار پويان هگمتانه در اداره كل 
تعاون و مركز نوآورى داروهاى گياهى دانشــگاه 

نهاوند نيز از جمله اين مراكز هستند.
 پارك علم وفناورى همدان و توسعه 

صادرات
در بخــش صادرات محصوالت شــركت هاى 
دانش بنيان استان پارك علم وفناورى استان همدان 
بــا اين عقيده كه اگر از شــركت هاى دانش بنيان و 
صادرات محصوالت شــان حمايت نشود ممكن 
اســت بعد از جريان فرار مغزها به فرار شركت ها 
برسيم و جلوگيرى از آن از رسالت هر پارك ها در 
هر زيست بوم است خدماتى چون عقد تفاهم نامه 
همكارى با شركت هوكاد (كارگزارى صادراتى در 
عراق)، برسام طريق ماندگار (كارگزارى صادراتى 
در   قرقيزســتان)، هامون دانش پيشرو (كارگزارى 
صادراتى در افغانســتان)، اخذ مجــوز كارگزارى 
صادراتى توسط شركت ايرسارسانه (موسسه فن آور 
پارك اســتان) و اجاره فضايى به مســاحت 1500 
مترمربع در شهر اربيل توسط همين موسسه فن آور 
جهت معرفى محصوالت دانش بنيان و فن آور كشور 

بخصوص استان همدان را در كارنامه خود دارد.

 پارك علم وفناورى همدان و توسعه بازار
در موضوع توســعه و نوآورى در بازار پارك 
علم وفناورى اســتان همكارى بــا بزرگ ترين و 
موفق تريــن مجموعه هاى صنعتى كشــور را در 
برنامه خــود قرار داده اســت. از جمله برگزارى 
جلســات متعدد با فاصليان عضــو هيأت مديره 
شــركت گلرنگ و مديرعامل ساب هلدينگ هاى 
پديده شيمى پايدار و گروه سرمايه گزارى دارويى 
گلرنــگ و بازديد مديران اين گــروه از پارك و 
نيز همــكارى در رفع نيازهاى فناورانه شــركت 
ابيان دارويى از زيرمجموعه هاى شــركت گلرنگ 
از جمله فعاليت هاســت. همچنيــن در حال عقد 
تفاهم نامــه همكارى بين گــروه صنعتى گلرنگ 
و پارك علم وفناورى اســتان هستيم و مذاكراتى 
جهت سرمايه گذارى اين شركت عظيم صنعتى در 
پروژه هاى دانش بنيان در حوزه هاى صنعت خودرو 

و سالمت در حال انجام است.
از ديگر شركت هاى صنعتى گروه مپنا است كه 
از جمله مى توان  به حضور در نشســت روساى 
پارك هاى علم وفناورى كشور با مديران اين گروه 
صنعتى و جلســه اختصاصى پارك علم وفناورى 
استان و مديران معاونت تحقيق و توسعه و توسعه 
محصول مپنا و ارائه ليســتى شامل 72 محصول 
نوآورانه اســتان همدان جهت ارتباط با اين گروه 

صنعتى اشاره كرد.
 پارك علم وفناورى همدان

و چشم انداز 1400 
پارك علم وفناورى اســتان همدان در نظر دارد 
كارخانه نوآورى و ناحيه نوآورى را راه اندازى كند 
و اراضى پارك را به واحدهاى فناور و دانش بنيان 
واگــذار كند. همچنيــن توافقات انجام شــده با 
گروه هاى صنعتى گلرنگ و مپنا را به مرحله اجرا 
رسانده و اهداف صادراتى شركت هاى دانش بنيان 
نيز محقق شود. اين اهم اهداف و برنامه هاى پارك 

در سال آينده است. 
 پارك علم وفناورى همدان و اصحاب رسانه

پارك علم وفنــاورى همدان همــواره معرفى 
شايســته توسعه زيســت بوم اســتان و ارتباط با 
اصحاب رســانه را مورد توجه قرار داده اســت و 
رســانه همدان پيام از ابتدا تاكنون سهمى مهم در 
معرفى و حمايت از اين نهاد حامى علم وفناورى 
استان داشته اســت و اميد است اين تعامل رو به 
رشد در سال هاى آتى نيز راهگشاى هرچه بيشتر 

چشم انداز توسعه استان شود.

بيش از 
70 درصد 
درآمد ساالنه 
كشورهاى 
توسعه يافته 
از ارائه خدمات 
حاصل مى شود 
مثل شركت 
اسنپ يا شركت 
آمازون

زويا اصالت
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مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان

كرونا  مانع فعاليت هاى عمرانى و فرهنگى 
كتابخانه هاى عمومى نشد

 مديــركل كتابخانه هاى عمومى اســتان 
همدان با بيان اينكه ويروس كرونا مانع فعاليت هاى 
فرهنگى و عمرانى كتابخانه هاى عمومى نشــده 
است گفت: از ابتداى ســال جارى با تدابيرى كه 
انجام شده فعاليت هاى فرهنگى كه امكان اجراى 
آنها در فضاى فيزيكى كتابخانه ها ميســر نبود به 

فضاى مجازى منتقل شد.
برگزارى بيش از 15 هزار برنامه فرهنگى
به گزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان، دكتر عاطفه زارعى با بيان 
اينكه از ابتداى ســال جارى تاكنــون بيش از 15 
هزار فعاليت فرهنگى در فضاهاى مجازى توسط 
كتابداران كتابخانه هاى عمومى استان همدان انجام 
شده است افزود: برنامه هاى متنوعى با محوريت 
كتاب در شــبكه هاى اجتماعى مورد تأييد مراجع 
قانونــى و پلتفرم هاى داخلــى برنامه ريزى كه با 

حضور اعضا برگزار شد.
وى بيان كرد: هر شهرستان برنامه هاى متنوعى 
را برنامه ريــزى و كتابخانه ها به صورت انفرادى 
و يا مشــاركتى به اجــراى آن پرداختند و براى 
تمامى مناسب هاى دينى و ملى نيز ويژه برنامه هاى 

مختلفى را برنامه ريزى كردند.
زارعى گفــت: دهمين جشــنواره كتابخوانى 
رضوى نيز با تالش كتابداران و استقبال مردم استان 
همدان به خوبى برگزار شد و بيش از 42 هزار نفر 
از مردم استان در اين جشنواره شركت كردند كه 

و بيش از 300 نفر به عنوان برنده شناخته شده 
هداياى آنها ارسال شد.

كتابدار همدانى
پژوهشگر برتر استان

وى ادامه داد: همچنين نسيم انصارى 
در هفته پژوهش به عنوان پژوهشگر برتر 
دستگاه هاى اجرايى استان همدان شناخته 

شد. 
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان 
همدان بيان  كــرد: فضاى مجازى اين 
فرصــت را در اختيــار كتابخانه هاى 
عمومى قرار داد تا بتوانند برنامه هايى 

در سطح ملى و با حضور شخصيت هاى مختلف 
فرهنگى و سياسى برگزار كند.

زارعى گفت: به مناســبت ســالگرد عمليات 
كربالى 4 نشست معرفتى فرشــته هاى اروند با 
محوريت كتــاب هفتاد ودومين غواص با حضور 
راوى و نويسنده كتاب در فضاى مجازى برگزار 
شــد.در هفته دفاع مقدس نيز در كنار برنامه هاى 
متنوع فرهنگى برنامه «به شهادت آب» با محوريت 
كتاب «آب هرگز نمى ميرد» و با حضور همســر 
شــهيد حاج ميرزامحمد ســلگى برگزار شد. در 
ماه محرم نشســت معرفتى بــا محوريت كتاب 
صحيفه ســجاديه و با حضور مترجمــان اين اثر 
همچون آيت ا... صفايى بوشهرى، نماينده ولى فقيه 
در استان بوشهر و آيت ا... شعبانى، نماينده ولى فقيه 

در استان همدان برگزار شد. 
وى افزود: در اين مدت نشست هاى تخصصى 
با موضوع نماز، مســائل حقوقى، كارآفرينى و... 
در همه شهرســتان هاى استان برگزار و مسابقات 
كتابخوانى نيز تدارك ديده شد. به مناسبت سالگرد 
شهادت حاج قاسم سليمانى نيز برنامه هاى متعددى 
از جمله عصر شعر قهرمان من با حضور شاعران 
ملى و اســتانى حــوزه كودك و نوجــوان ويژه 

نوجوانان برگزار شد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با 
بيان اينكه بخش همدان شناسى كتابخانه مركزى 
ويژه برنامــه «همدان  در گذر زمــان» را ضبط و 
در فضاى مجازى منتشــر مى كند، ادامه داد: اين 
ويژه برنامه كه هر پنجشنبه در فضاى مجازى منتشر 
مى شود با بزرگان و نويسندگان همدانى به بحث و 

گفت وگو مى پردازد.
وى در ادامه با بيان اينكه در 
استان  ســال جارى  كتاب  هفته 
همدان 5 برنده كشورى داشت، 
بيان كرد: پرويز اذكايى، نويسنده 
همدانى به عنــوان خير نمونه 
كشــورى، محسن نجفى خواه 
بــه عنــوان كتابــدار خالق، 
مرضيــه خوشــبخت و الهام 
نظرى منظور به عنوان مديران 

صفحات مجازى برتــر و نازنين زهرا اصالنى به 
عنوان كتابخوان برتر انتخاب شدند. در هفته كتاب 
900 برنامه فرهنگى توسط كتابخانه هاى عمومى 
انجام شــد. در شهرستان بهار ويژه برنامه بهارنامه 
براى معرفى مفاخر شهرســتان بهــار با حضور 
كارشناسان فرهنگى و ادبى برگزار شد. همچنين 
در شهرستان مالير كتابداران پادكست ويژه اى به 
نام راديو نامك را راه اندازى و هر  2 هفته يك بار 
كتابى را به شــكلى جذاب خوانش مى كنند و در 
اختيار كتابخوانــان قرار مى دهند. در هفته كتاب، 
كتابخانه سيار يار مهربان كاروان شادپيمايى را با 
همكارى شهردارى همدان با شعار ماسك بزنيم 
و خانه بمانيم و كتاب بخوانيم در ســطح شهر به 

حركت درآورد.
برگزارى جشنواره ملى دوست من كتاب

مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
افزود: استان همدان در حال برگزارى جشنواره ملى 
دوســت من كتاب با موضوع كتاب، كتابخوانى و 
ترويج فرهنگ مطالعه است كه با 2 محور شعر و 

داستان در بخش كودك ونوجوان تهيه شده است.
وى با اشــاره به اينكــه در هفته كتاب بخش 
ناشــنوايان كتابخانه مركزى نيز راه اندازى شــد، 
گفت: اين بخش با حضور فرماندار وقت همدان 
به بهره بردارى رســيد و به اين قشر از جامعه نيز 

خدمات رسانى انجام مى شود.
زارعى با بيان اينكه طرح امنيت غيرحضورى 
كتاب نيــز در اين مــدت در همــه كتابخانه ها 
راه اندازى شــد، بيان كرد: اعضاى كتابخانه هاى 
عمومى اســتان مى توانند با ارسال پيامك كتاب 
مورد نياز خود را بــه امانت بگيرند. 

همچنين محققان، اساتيد 
و دانشــجويان عضــو كتابخانه هــاى 
عمومــى كه تا پيــش از اين با حضور 
در محل كتابخانه مى توانستند از پايگاه 
مقاالتى نور به صورت رايگان اســتفاده 
كننــد، امــروز مى تواننــد بــه صورت 
غيرحضورى از اين امكانات استفاده و به 

رايگان مقاله دانلود كنند.
وى گفــت: در حال حاضــر نيز طرح 

بيش از 
15 هزار

برنامه فرهنگى
و افتتاح 

9 كتابخانه
در يك سال
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كتاب رســان كه كتاب مورد نيــاز افراد را با پيك 
به اعضا مى رســاند در كتابخانه مركزى همدان، 
شهيدبهشتى و عالمه مجلسى مالير راه اندازى شده 

است.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
با بيــان اينكه براى راه انــدازى كتابخانه ديجيتال 
براى اعضاى كتابخانه نيز با مديريت اپليكيشــن 
طاقچه رايزنى به عمل آمده است، بيان كرد: طبق 
ايــن رايزنى براى هر كاربر 90 درصد تخفيف در 
نظر گرفته شــده كه در صــورت تأمين اعتبار آن 
در مرحله نخســت براى 10 هزار عضو فعال اين 

اپليكيشن اختصاص پيدا مى كند.
زارعــى گفــت: ويژه برنامه ضيافت شــهدا 
بــا محوريت كتــاب حاج جالل و  بــا حضور 
خانــواده شــهيدان حاجى بابايى، حــاج جالل 
حاجى بابايى و همســرش افــروز حاجى بابايى؛ 
دكتر حميدرضا حاجى بابايى؛ رئيس كميســيون 
برنامــه، بودجه و محاســبات مجلس شــوراى 
اســالمى، حجت االسالم والمسلمين محمد قمى 
رئيس سازمان تبليغات اسالمى كشور؛ سردار على 
شادمانى، معاون هماهنگ كننده قرارگاه خاتم االنبيا؛ 
عليرضا مختارپــور، دبيركل نهــاد كتابخانه هاى 
عمومى كشــور و ليال نظرى گيالنده نويســنده 

برگزار شد.
 افتتاح، بازگشايى و توسعه
9 كتابخانه در يك سال

وى بيــان كرد: امســال احداث، توســعه و 
بازگشايى 9 كتابخانه عمومى در دستور كار قرار 
گرفت كه در دهه مبارك فجر 2 كتابخانه افتتاح و 

يك كتابخانه بازگشايى شد.
زارعى گفت: يكى از افتخارات ما در فرهنگ 
اين اســت كه وقتى به مقايســه زيرساخت هاى 
فرهنگى قبل و بعد از پيروزى انقالب اســالمى 
مى پردازيم، شاهد اقدامات گسترده و شاخص در 

اين حوزه خواهيم بود.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با 
اشاره به افتتاح كتابخانه شهداى گمنام رزن افزود: 
قدمت كتابخانه شهداى گمنام رزن به سال 1377 
مى رســد كه اداره فرهنگ وارشاد اسالمى در سال 
1386 توســعه آن را آغاز مى كند و در اسفندماه 
سال 1396 به اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان 
همدان واگذار مى كند كه در نهايت در سال 1399 

به بهره بردارى رسيد.
زارعــى با اشــاره به اينكه ايــن مجموعه در 
مســاحت 684 مترمربع داراى همه بخش ها بوده 
و به طــور همزمان به آقايــان و خانم ها خدمات 
ارائه مى دهد گفت: اين كتابخانه داراى بخش هاى 
كودك، مرجع، مخزن، ســالن مطالعه ويژه آقايان 
و بانوان بوده و پايگاه هاى اطالعاتى كه اشــتراك 
آنها خريدارى شده به طور رايگان در اختيار اعضا 
به ويژه دانشجويان، اســاتيد و محققان قرار داده 

مى شود.
وى بيــان كرد: 11 هزار نســخه كتاب در اين 
كتابخانــه كه كتابخانــه اصلى شهرســتان رزن 

محسوب مى شود در دسترس اعضا قرار دارد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
گفــت: در راه اندازى اين مجموعــه جا دارد كه 

از فرماندار، شــهردارى و شوراى شهر و سازمان 
برنامه وبودجه استان همدان كه ما را در راه اندازى 

اين كتابخانه همراهى كردند، قدردانى كنيم.
زارعى با اشاره به آغاز فعاليت كتابخانه آيت ا... 
فياضى روستاى نير شهرستان درگزين در دهه فجر 
ادامه داد: كتابخانه آيت ا... فياضى در ســال 1393 
در يك ملك شخصى كه به صورت حق انتفاع به 
كتابخانه ها واگذار شده بود، افتتاح شد اما پس از 
مدتى ملك به صاحب آن بازگردانده شــد اما با 
پيگيرى هاى صورت گرفته و هميارى فرماندارى 
شهرستان درگزين و دهيارى نير يك مكان مناسب 

به كتابخانه آيت ا... فياضى نير اختصاص يافت.
وى با بيان اينكه اين كتابخانه استانداردسازى 
شده و شــامل همه بخش هاســت افزود: تمامى 
امكانات كتابخانه هاى شهرى در اين كتابخانه ديده 
شده و يك نيروى بومى هم براى كتابخانه در نظر 
گرفته شده اســت.مديركل كتابخانه هاى عمومى 
اســتان همدان گفــت: در اين كتابخانــه 5 هزار 
و 600 جلــد كتاب در نظر گرفته شــده و امكان 
جســت وجوى منابع الكترونيك به همراه رايانه 

ديده شده است.
زارعى بيــان كرد: جا دارد از دانشــگاه علوم 
پزشكى به دليل در اختيار قرار دادن اين ساختمان 

براى كتابخانه تشكر ويژه داشته باشيم.
وى  با بيــان افتتاح يك كتابخانه روســتايى 
در شهرســتان كبودراهنــگ نيز گفــت: افتتاح 
كتابخانه آل ياسين روســتاى اورقين حاصل نيت 
خيرخواهانه اى اســت كه اهالى روســتا به ويژه 

شوراى اسالمى روستا و دهيارى داشتند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
افــزود: كتابخانه آل ياســين با در نظــر گرفتن 
استانداردهاى الزم به منظور تأمين نيازهاى منطقه 

افتتاح شده و حاصل پيگيرى اهالى روستاست.
زارعى با بيان اينكه اين كتابخانه چهل وچهارمين 
كتابخانه روســتايى همدان است، گفت: كتابخانه 
عمومى آل ياســين داراى  120 مترمربع زيربنا و 
داراى بخش هاى مجزاى كودك، مرجع، مخزن و 

نشريات است.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
تصريح كرد: كتابخانه شــهيد مظاهرى مريانج نيز 
99 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد و با ختصاص 
اعتبار و تهيه صندلى و تجهيزات سالن سينما آن 
تا پايان سال به بهره بردارى خواهد رسيد. امكانات 
كتابخانه اى اين كتابخانه به طور كامل تهيه شده و 
در حال حاضر در محل كتابخانه نصب شده است.

وى  افــزود: كتابخانه عمومــى كوى ماماهان 
شهرستان فامنين با 260 مترمربع زيربنا با همكارى 
بنياد بركت به اتمام رسيده و در مرحله تجهيز قرار 
دارد كه تا پايان ســال آماده بهره بردارى مى شود. 
طرح توسعه كتابخانه شهيد مطهرى شهر فامنين 
نيز كــه از محل اعتبارات ملى بــا زيربناى 240 
مترمربع انجام شد، آماده و در مرحله تجهيز است. 
زارعى خاطرنشــان كرد: با مشــاركت بانك 
پاسارگاد، دو كتابخانه عمومى در روستاهاى سيد 
شهاب شهرستان تويسركان و يگنى كند مالير هر 
يك در 120 مترمربع زيربنا تا پايان سال احداث و 

آماده بهره بردارى مى شوند.

توزيع 7 هزار جلد كتــاب با همكارى مركز 
اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور

وى با بيان اينكه به مناسبت دهه مبارك فجر7 
هزار كتاب بين كتابخانه هاى عمومى استان همدان 
توزيع شد افزود: از ميان 7 هزار كتاب توزيع شده، 
2 هزار و 500 جلد كتاب توســط مركز اسناد و 
كتابخانه ملى منطقه غرب كشور به كتابخانه هاى 
عمومى اهدا شــده بود كه بــراى 9 كتابخانه كه 
به تازگى افتتاح، بازگشــايى و يا توسعه يافته اند، 
اختصاص يافــت. مديركل كتابخانه هاى عمومى 
استان همدان با اشــاره به اينكه اين منابع شامل 
كتب خريدارى شده و اهدايى است بيان كرد: در 
اين ميان بيش از 500 جلد كتاب از حوزه هنرى 
همدان شامل آثار نويسندگان بومى استان همدان 

خريدارى و در اختيار كتابخانه ها قرار داده شد.
وى با بيان اينكــه 60 جلد قرآن كريم هم به 
كتابخانه ها ارســال شــد  گفت: همچنين  هزار و 
200 جلد كتاب كه توسط اداره كل فرهنگ وارشاد 
اســالمى استان اهدا شــده بود بين كتابخانه هاى 

عمومى توزيع شد.
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اشتغال بيش از 11هزار دانشجوى پيام نور در استان 
 دانشــگاه پيام نور استان همدان در سال 1367 تأسيس شده است و در حال حاضر با رياست دكتر 
صفى ا... صفايى در 8 مركز و 6 واحد در حال خدمت رســانى به جامعه دانشــگاهى كشور است. دانشگاه 
پيام نور اســتان همدان 35 درصد از ســهم آموزش عالى استان را شامل مى شود. از مهمترين فعاليت هاى 
صورت گرفته در اين دانشگاه اشتغال به تحصيل بيش از 11000 دانشجو در سطح استان و بالغ بر توسعه 

14 مركز و واحد دانشگاهى و كسب رتبه برتر فرهنگى، آموزشى، ادارى  و مالى و پژوهشى بوده است.
همچنين انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادها با ســاير دانشــگاه ها، كارخانجات، شركت هاى دانش بنيان و 
كارآفرينى، تســهيالت داده شده به دانشجويان (تحصيالت تكميلى و وام دانشجويى با كارمزد 2 درصد)، 

افزايش سرانه فضا، افزايش تعداد آزمايشگاه ها و مراكز پژوهشى و افزايش نسبت دانشجويان بوده است.

 مجموعه اقدامات واحدهاى 
آموزشى و فناورى

1.برگزاري 9600 كالس آنالين در نيمسال 
دوم 98-99.

2. برگزاري 620 كالس آنالين در نيمسال 
تابستان98-99.

3. برگزاري 8440 كالس آنالين در نيمسال 
اول 99-1400 ( در مجموع براي 3 نيمسال 

18660 كالس آنالين).
4. انجام ارزشــيابي هاي پايان ترم از طريق 
ســامانه LMS و بدون نياز به حضور در 

دانشگاه.
5. افزايش پهناي باند اينترنت مراكز و واحدها 

و راه اندازي اينترنت يكپارچه پيام نور.
7.الكترونيكى نمودن: 

• برگــزاري تعــداد 119 جلســه دفــاع 
دانشجويان كارشناسي ارشد

• فرآيند صدور گواهى دانش آموختگى.
• فرآيند درخواست صدور گواهى اشتغال 

به تحصيل.
• فرآيند تسويه حساب دانشجويى.

• فرآيند لغو عدم مراجعه دانشجويان.
• فرآيند تغيير رشته دانشجويان.

• فرآيند انصراف از تحصيل دانشجويان.
• تشكيل تمامى كالس هاى درسى نظرى.

• فرآيند ارســال تأييديه تحصيلى از طريق 
شبكه دولت.

8. كســب رتبه هاى تك رقمى و دو رقمى 
در آزمون هاى سراســرى ارشــد و دكترى 
توسط دانشجويان و فارغ التحصيالن مراكز 

و واحدهاى استان.

 اقدامات واحد فرهنگى
1. ســومين دوره مســابقات سراســرى 
برنامه نويسى دانشجويى ACM به ميزبانى 

دانشگاه پيام نور استان همدان.
2. برگزارى مرحله اســتانى و كشــورى 
بيســت وچهارمين دوره مسابقات كشورى 

قرآن و عترت. 
3. برگزارى كارگاه و رزمايش به مناســبت 

هفته بسيج .
4. تهيه 1000 عدد بســته معيشتى جهت 
خانواده دانشجويان نيازمند و آسيب ديده در 

شرايط بيمارى كرونا. 
5. برگزارى دهمين جشــنواره نشــريات 
دانشجويى به ميزبانى دانشگاه پيام نور استان 

همدان.
6. برگزارى جلســه مشــترك بــا نيروى 
انتظامى استان همدان با محوريت (بررسى 
تخصصى اختالفات خانوادگى در شرايط 
كرونايــى) در هفتــه نيــروى انتظامى به 

ميزبانى دانشگاه

 مجموعه اقدامات اجرايى
در واحد عمرانى

1. . احداث سردرب دانشگاه پيام نور مركز 
مالير

2. تكميل ساختمان آموزشى  دانشگاه پيام 
نور مركز همدان (فاز 4)

3. كاشت 5000  اصله نهال و آبيارى قطره 
اى در سطح كليه مراكز و واحدهاى دانشگاه 

 مجموعه اقدامات اجرايى
در آزمايشگاه

1. داراى 57 واحد آزمايشگاهى در رشته هاى 
مختلف در سطح استان (مراكز و واحدها). 
2. داراى تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهى از 
قبيل ميكروسكوپ AFM، جذب اتمى و 
HPLC. 3. افتتاح آزمايشگاه صنايع غذايى 

در سال 1398. 4. عضويت قطعى در شبكه 
آزمايشگاهى فناورى هاى راهبردى رياست 

محترم جمهورى آبان ماه 99 .
5. پيگيرى و تجهيز آزمايشــگاه مهندسى 

نفت در آينده نزديك. 

توسعه 14 
مركز و واحد 
دانشگاهى و 

كسب رتبه 
برتر فرهنگى، 

آموزشى، 
ادارى  و مالى 

و پژوهشى از 
دستاوردهاى اين 

دانشگاه است

ليال كرمى

 يكى از واحدهاى اين دانشگاه كه 
از اهميت بااليى برخوردار است مى توان 
به واحد كارآفرينى اشاره كرد كه ارتباط 

تنگاتنگى با صنعت نيز دارد:
1. بازديد از شركت نفت الموت آبادان و 
امضاى تفاهم نامه در راستاى كارآفرينى 
و با هدف همكارى هاى متقابل دانشگاه و 
صنعت در زمينه اشتراك  آزمايشگاه ها، 
پايان نامه  از  حمايت   ، تحقيق و توســعه 

تحصيالت تكميلى دانشجويان.
2. همــكارى با شــركت شــهرك هاى 
صنعتى استان همدان (با هدف همكارى 
دانشگاه در زمينه آموزش هاى تخصصى 
و كاربــردى بــراى صنايــع در قالب 

آموزش هاى آزاد).
3. تأســيس 3 مركز نوآورى در همدان، 
اسدآباد و نهاوند و 2 مركز رشد در مالير 

و تويسركان. 
4. طراحى و توليد نمونه اوليه دســتگاه 
تب سنج غيرتماسى توسط مركز رشد و 

نوآورى دانشگاه 
5. برگزارى 31 رويداد علمى ايده پارك 

به ميزبانى دانشگاه 
6. توليد انبوه دستگاهى با قابليت رديابى 
خودرو توسط شركت دانش بنيان دانشگاه 
7. راه انــدازى مركــز توليــد ماســك 
ارزان قيمت به كمك بســيج دانشجويى 

شهرستان نهاوند.
8. برگــزارى هفتميــن همايــش ملى 
«مديريت، كارآفرينى و اقتصاد با رويكرد 
حمايــت از توليد كاالى ايرانى» در پاييز 

.1399
9. رايزنى با مسئولين استان و شهرستان 
بــه جهت در اختيار قراردادن دانشــگاه 
پيام نور سامن به شركت هاى دانش بنيان 
شهرستان با عنوان دهكده اقتصاد مقاومتى 

در راستاى تحقق جهش توليد.
10. همــكارى در برگزارى ايده پارك با 
مشاركت مركز رشــد  دانشگاه پيام نور 

مركز مالير.
11. برگزارى وبينار با موضوع از ايده تا 
ثروت با همكارى مركز رشــد دانشگاه 

پيام نور مركز مالير.
12. طراحى و توليد سفال و سراميك به 
طور خاص و يادمان(تنديس) در دانشگاه 

پيام نور واحد اللجين .
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رئيس اداره ايمنى وترافيك اداره كل راهدارى  و حمل ونقل جاده اى استان تأكيد كرد

تردد ايمن و كاهش تصادفات جاده اى 

مدير پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى:

عملكرد 17ماهه اداره اميدواركننده است

 در حال حاضر رانندگى بخشــى 
از زندگى همه ماســت و رعايت قوانين و 
مقررات عبورومرور نشان دهنده و نشانگر 
اخالق شــهروندى و شخصيت رانندگى 
ما مى باشــد. با رعايت قوانين و مقررات 
عبورومــرور و كمــى احتياط بيشــتر در 
ســفر هاى جاده اى زندگى شاد و سالمى 
داشته باشيم و از ســفرهاى جاده اى خود 

خاطرات شيرين در ذهنمان بماند.
رئيس اداره ايمنــى و ترافيك اداره كل 
راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان همدان 
در گفت وگو با همدان پيــام با تبريك فرا 

رســيدن ايام ا... دهه فجر گفت: نظارت بر اجــرا و رعايت قوانين و مقررات، 
بخشنامه ها و دستورالعمل هاى حاكم بر ايمنى در حمل ونقل جاده اى و تردد هاى 
برون شهرى در محورهاى مواصالتى استان همچنين سياست گذارى هاى مرتبط 
با ارتقاى ايمنى كه هدف نهايــى آنها منجر به تردد ايمن و كاهش تصادفات 
جاده اى مى شود از جمله اهداف و وظايف اصلى اداره ايمنى و ترافيك مى باشد.

مصطفى وصالى افزود: با توجه به سياســت گذارى هاى مرتبط با ارتقاى 
ايمنى جاده ها و همچنين در همين راستا اجراى طرح هايى كه منجر به ارتقا 
و بهبود ســطح ايمنى مى شوند در دســتور كار وظايف اين اداره به صورت 

مستمر قرار دارد.
 وي گفت: از آنجا كه اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان متولى 
حمل و نقل برون شــهرى مى باشد، بنابراين نظارت بر رعايت ايمنى در بخش 
حمل ونقل بار و مسافر نيز بر عهده اين اداره كل است كه اين مهم در بخش هايى 

در حال انجام مى باشد.

وصالى ادامه داد: نظارت بر فعاليت هاى 
مرتبط با ســالمت فنى ناوگان ســنگين 
عمومى بخش كاال و مسافر در مراكز معاينه 
فنى سنگين اســتان كه تحت پوشش اين 
اداره كل هســتند و نيز نظارت بر رعايت 
دســتورالعمل هاى مرتبط با ايمنى ســفر 
توسط شركت هاى حمل ونقل كاال و مسافر 
اســتان و همچنين نظارت بــر رفتارهاى 
ترافيكــى رانندگان بخصــوص رانندگان 
بخش عمومى حمل ونقل مســافر هم بر 

عهده اين اداره مى باشد. 
وصالى اقدامات مرتبط با پيشگيرى و 
برخورد با تخلفات ايمنى از ســوى شركت ها و رانندگان بخش كاال و مسافر 
را نيز برعهده اين اداره دانست و گفت: در زمينه آموزش و طرح هاى فرهنگى 
انجام طرح ها و پروژه هاى فرهنگى به منظور ارتقاى فرهنگ صحيح رانندگى در 
سطح عموم جامعه و طرح هاى ارتقاى ايمنى دانش آموزان مدارس حاشيه راه ها 

و همچنين كاربران آسيب پذير جاده اى اقداماتي انجام داده ايم.
وي با بيان اينكه هماهنگى هاى الزم در خصوص مديريت ايمنى و امداد در 
سفر هاى جاده اى با دستگاه هاى امدادرسان جاده اى كه شامل پليس راه اورژانس 
هالل احمر شــركت هاى امداد فنى خودرو مى باشــد از اقدامات اين سازمان 
بوده، بيان كرد: طرح هاى ايمنى ســفر در ايام خاص مانند سفرهاى نوروزى و 

مسافرت هاى انجام شونده در ايام تعطيل سال نيز انجام شده است.
وصالى در ادامه تحليل و بررسى هاى كارشناسى مربوط به تصادفات استان با 
همكارى پليس راه به منظور ارائه راهكارها و اقداماتى كه پيشگيرى كند از وقوع 

حوادث و سوانح مشابه آن را نيز از وظايف اين اداره برشمرد.

 محمدعلى گلشن با تبريك ايام ا... دهه فجر گفت: اقدامات انجام شده 
در 17 ماهه گذشــته در اين حوزه از شــهردارى با استعانت از الطاف الهى و 
فعاليت جهادى كاركنان اداره پيشگيرى در واحد كنترل ساختمان حاكى از اين 
مطلب است كه در طول اين مدت شاهد كاهش تخلفات ساختمانى بوديم و 
اين اتفاق مرهون تالش همكاران ما با هدف ارتقاى ســطح رضايت مندى و 
هدايت شهروندان همدانى به سمت اخذ مجوز و ساخت وساز قانونى برمبناى 
ضوابط شهرسازى است. همچنين گزارش كوتاهى از اقدامات صورت گرفته 
در 17ماهه اخير از جمله سيســتمى كردن تمامــى واحدها، انباردارى، فرايند 
ترخيص، نصب دوربين و سامانه  رادشيد و gps خودرويى، سامانه شهربان و 
حريم بان و...  نشان-دهنده اين است كه   نظارت و ورود دستگاه هاى نظارتى 
در انجام وظايف سازمانى در ارگان ها بخصوص در حوزه اجرايى و عملياتى 
حائــز اهميت بوده  و مى تواند با توجه به اختيارات موجود نقش قابل توجهى 
را در حوزه بهبود عملكردهاى مديريت شــهرى بخصوص اداره پيشگيرى و 
رفع تخلفات شــهرى ايفا كند. وى در ادامه افزود:  شهردارى همدان با توجه 
به دستور دادستان محترم همدان به مناسبت چهل  ودومين سال پيروزى انقالب 
اســالمى و ايام ا... دهه فجر لوازم ضبط شده شهروندان در ساخت  وساز هاى 

غيرمجاز و سدمعبر را مسترد كرد.
 گلشن با بيان اين مطلب گفت: لوازم ضبط شده شهروندان همدانى كه در 
ساخت وسازهاى غيرمجاز توسط واحد كنترل ساختمان اداره پيشگيرى و رفع 
تخلفات شهرى تا پايان ســال 1398 به شهردارى منتقل شده در 2 مرحله به 

شهروندان بازگردانده شد. 
وى بيان كرد: طرح اســترداد لوازم براى نخستين بار در اين اداره به حمايت 
قاطع دادســتان محترم و شوراى اسالمى شــهر همدان اجرا شد و مالكان با 
توجه كامل به جزئيات طرح با در دســت داشــتن مدارك شناسايى خود به 

پيشــگيرى  اداره  ترخيص  واحد 
و رفــع تخلفات شــهرى واقع در 
تقاطع كارشــناس مراجعه كرده و 

تجهيزات خود را تحويل گرفتند.
 مدير پيشگيرى و رفع تخلفات 
شهرى در بخش ديگرى از سخنان 

خود به راه اندازى سامانه شهربان و حريم بان در اداره پيشگيرى و رفع تخلفات 
شهرى شــهردارى همدان اشــاره كرد و افزود: با توجه به برگزارى جلسات 
متعدد براى تعيين تكليف موضوعات فوق به همت مديريت پيشگيرى و رفع 
تخلفات شهرى و سازمان فناورى اطالعات شهردارى همدان در آينده نزديك 
تمام حوزه هاى اداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شامل واحدهاى كنترل 
ساختمان، رفع سدمعبر و انضباط شهرى و وانت بار، اجراى احكام، فنى، حوزه 

انبارمركزى و استرداد لوازم كامال سيستمى و الكترونيكى مى شود.
وى گفت: شايان ذكر است كه تمامى يگان هاى عملياتى اين اداره مجهز به 
اين سامانه مى شــوند و از لحظه صدور اخطار و ضبط لوازم تا لحظه استرداد 
كامال الكترونيكى مى شوند و هم فرايند انجام اقدامات روان تر شده و سيستم 
را از جنبه ســنتى و تصميمات ســليقه اى جدا مى كند و از طرفى شهروندان 
گرامى براى پيگيرى موارد مرتبط خود با اين اداره نيازى به مراجعه حضورى 
و فيزيكى نخواهند داشت و مى توانند از منزل يا محل كار خود موارد خود را 

پيگيرى كنند .
گلشــن گفت: اين امر  اتفاقى كامال ماندگار است كه براى نخستين بار در 
كشــور در حال اجراست و قابليت ارتباط و لينك با سامانه هاى رصد، پايش، 
استرداد لوازم و شهرسازى، كميســيون ماده صد شهردارى همدان را خواهد 
داشت و بزودى از اين اقدام كه 17 ماه تالش را در برداشته رونمايى مى شود.

در مقايسه با 
سال قبل كه 260 
فقره تصادف 
فوتى با 318 
نفر فوت شده، 
نشان دهنده 
كاهش 24 
درصدى در 
تعداد تصادفات 
فوتى است

شهناز كرمى
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خريد تعداد 
13 دستگاه 

دوربين نظارت 
تصويرى به 

همراه لينك هاى 
راديويى  از 

ديگر اقدامات اين 
سازمان به شمار 

مى رود.  

مديرعامل سازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى تأكيد كرد

اهميت ايمن سازى و روان سازى معابر
در حوزه مديريت شهرى

 همدان پيام: مديرعامل ســازمان حمل ونقل و ترافيك شــهردارى  با 
گراميداشت ايام ا.. دهه فجر و با تأكيد بر اهميت وجود  معابرى ايمن در سطح 

شهر به گوشه اى از اقدامات اين سازمان در سال 99 پرداخت.
 وحيــد غفــارى در ابتداى ســخنانش  تالش براى بهبــود و اصالح امر 
عبورومرور تمامى وسايل نقليه در شهر از طريق مطالعه، برنامه ريزى، طراحى، 
آموزش، نظارت و هماهنگى در امر حمل ونقل و ترافيك شهر همدان  را هدف 

از تأسيس سازمان حمل ونقل ترافيك دانست.
وى  در ادامه به بخشــى از وظايف اين سازمان اشاره كرد كه به شرح ذيل 
و به صورت تيتروار بيان شده است: تدوين نظام برنامه ريزى و تهيه طرح هاى 
موردنياز حمل و نقل و ترافيك شــهرى  و ارائه    پيشنهاد براى اصالح قوانين، 
آيين نامه ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذى ربط، انجام مطالعات موردنياز 
حمل ونقل درون شهرى و  بهنگام سازى ادوارى آنها، خط كشى معابر سطح شهر، 
نصب سرعت گير، نصب و راه اندازى چراغ هاى راهنمايى ورانندگى،  ساماندهى 
عالئم افقى و عمودى انتظامى و هشداردهنده هاى سطح شهر،  اصالح هندسى 
تقاطع ها، همچنين عقد قرارداد پشتيبانى سامانه نظارت تصويرى مركز كنترل 

ترافيك و راه اندازى سامانه هاى ثبت تخلف سرعت.
 وى با اشاره به اينكه  هزينه كل اقدامات خرد و كالن «مجموع 10 ماه، سال 
99 » بيش از 126 ميليارد و  588ميليون ريال در مناطق 4گانه شــهردارى است 
گفت: تعداد 10150 عدد نصب و نگهدارى تابلوهاى ترافيك در 10 ماه جارى 

انجام شده است كه در بهبود عبور ومرور در سطح شهر تأثيرگذار خواهد بود.
 غفارى با بيان اينكه 10 هزار مترمربع خط كشــى معابر با  رنگ 3 جزيى 
انجام شده اســت بيان كرد:  اين عمليات شامل انواع خطوط عرضى، گذرگاه 
عابرپياده،  لوگو و كف نوشته ها مى شود و اين موضوع قطعا به ايجاد معابرى با 

چهره مناسب و ايمن براى عابرين و خودروها كمك مى كند.
مديرعامل سازمان حمل ونقل و ترافيك  در قسمت ديگرى از سخنان خود 
سرويس و نگهدارى چراغ ها وعالئم ترافيكى در نقاط مختلف شهر را از ديگر 
وظايف اين سازمان برشمرد  و افزود: سرويس و نگهدارى چراغ هاى 21 تقاطع 

در سطح معابرشهر به منظور هوشمندسازى اين تجهيزات انجام شده است.
غفارى با بيان اينكه جانمايى محل نصب سرعت گيرهاى استاندارد آسفالتى 
و رنگ آميزى آن در ايمن ســازى معابر و كنترل سرعت وسايل نقليه از اهميت 
بااليى برخوردار است گفت: احداث سرعتكاه با هزينه كرد 14 ميليارد و 465 
ميليون و 805  هزار  ريالى در سال جارى انجام شده است و اين عمليات شامل 
جمع آورى و نصب انواع سرعت گير پالســتيكى و الستيكى و احداث انواع 

سرعتكاه آسفالتى است.

وى افزود: سازمان حمل ونقل  وترافيك براى استفاده  شهروندان با راه اندازى 
2 ايستگاه دوچرخه يكى در پارك مردم و ديگرى در بلوار ارم، همچنين اقدام 
به خريد 100 دســتگاه دوچرخه مجهز به ســامانه هوشمند و 10 كانكس با 
اعتبار بالغ بر 20 ميليارد ريال در ســطح شهر كرده است، همچنين محل هايى 

مخصوص براى  پارك موتورسيكلت در نظر گرفته شده است.
غفارى گفت: خريد تعداد 13 دســتگاه دوربين نظارت تصويرى به همراه 
لينك هــاى راديويى  به مبلغ 5ميليــارد ريال، همچنين نصــب، راه اندازى و 
بهره بردارى دوربين نظارت تصويرى كوى خضر با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد 

ريال از ديگر اقدامات اين سازمان به شمار مى رود.  
غفارى در ادامه به  برگزارى جلسات كارگروه آرام سازى ترافيك  در راستاى 
اجــراى مصوبات اين كارگروه با حضور نمايندگان  پليس  راهور شهرســتان، 
استاندارى، فرماندارى و ساير قسمت هاى شهردارى  با طرح موضوع و بررسى 
نامه هاى مردمى، اشــاره   و بيان كرد: تمامى درخواســت هاى پليس راهور، 
شهردارى و ساير ارگان هاى سطح شــهر در راستاى ايمن سازى و آرام سازى 
معابر، كاهش تصافات و رفع نقاط حادثه خيز، اجراى عالئم و اقدامات ترافيكى 
در سطح شــهر  ماهى يك بار در دستور كار اين ســازمان قرار دارد و  تعداد 

مصوبات ابالغى اين كارگروه در سال جارى 136 مورد  است.
مديرعامل سازمان حمل ونقل و ترافيك گفت: يكى از  اقدامات پيشگيرانه 
در حوزه تصادفات درون شهرى، شناسايى و رفع نقاط حادثه خيز است و  پليس 
راهور تاكنون 37 نقطه پر تصادف و حادثه خيز در معابر درون شهرى را معرفى  
كرده  است كه از اين تعداد تاكنون 25 مورد اصالح و اجرا شده است  از جمله: 
نصب دوربين ثبت تخلف در بلوار فاطميه، ميدان پيشاهنگى، بلوار مطهرى و 
بلوار شهيد سردار همدانى و اجراى جزيره ترافيكى در خيابان سعيديه و... كه 

اصالح و رفع مابقى در اولويت قرار دارد.
وى از ديگر اقدامات در حال  اجراى اين ســازمان را آغاز عمليات اجرايى 
طرح ســاماندهى ترافيكى و بهبود وضعيت تردد كوى رضوان  عنوان كرد  و 
افزود: اين محله شــهرى از شمال به بلوار سردارى، از جنوب به بلوار الغدير، 
از شرق به بلوار امام خمينى(ره) و از غرب به بلوار چهارباغ  قدر محدود شده 
است.به طور خاص تمركز طرح بر ساماندهى خيابان هاى اصلى اين محدوده 
به نام خيابان 12 مترى رضوان اســت. در طرح مصوب مسير انتقالى از خيابان 
رضوان به  سمت خيابان طلوع كه در وضعيت موجود كاركرد دوطرفه دارد به 
خاطر عرض كم معبر و وجود شعاع كم  گردشى به حالت يكطرفه در مى آيد. 
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مديرعامل ستاد ديه اعالم كرد

آزادى 186زندانى جرائم غيرعمد در استان
 مديرعامل ستاد ديه اســتان همدان با گراميداشت چهل ودومين 
ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى گفت: در ده ماهه نخست سال تعداد 
186 نفر با مبلــغ كل بدهــى 484/272/077/000 ريال از زندان هاى 
اســتان همدان آزاد شــده اند كه از اين تعداد 178 نفر مرد و 8 نفر زن 

بوده اند. 
يدا... روحانى منش افزود:  5نفر از كســانى كــه در اين مدت آزاد 
شده اند محكوم به پرداخت ديه بوده و 139 نفر نيز محكومان مالى غير 

كالهبردارى و غير بزهكارى را شامل مى شوند.
روحانى منش درباره منابع الزم در جهت آزادى زندانيان غيرعمد استان 
بيان كرد: ستاد ديه از طريق بانك هاى عامل ملت، تجارت، صادرات و ملى 
مبلغى به عنوان وام قرض الحسنه اعطا كرده كه با اين مساعدت اين تعداد 

از زندانيان به آغوش گرم خانواده باز گشته اند.
وى گفــت: بخش قابل توجهى از اين بدهى مربوط به مددجويان بوده 
كه با مشاركت اين عزيزان بخشى را خود آنان پرداخت كرده و باقى مانده 
را هم ستاد ديه با رضايت شكات،كمك هاى مالى و وام هاى قرض الحسنه 

تامين كرده است.
روحانى منش در پايان به نقش موثر مددجويان در جهت تسريع آزادى 

زندانيان اشاره كرد و از آنان تقدير و تشكر به عمل آورد.
در ادامه گزارش جمــع آزادى تا پايان آذرماه و آمار دى ماه به صورت 

جدولى بيان شده است.

گزارش آمار عملكرد (ده ماهه) سال 1399
(از تاريخ 99/1/5 لغايت 99/10/30)

جمع كل آمار دى ماه جمع آزادى تا پايان آذرماهعنوان فرآيند 
474/369/077/0009/903/000/000484/272/077/000مبلغ كل بدهى مددجويان 

17511186تعداد كل آزادى 
415تعداد پرونده هاى ديه 
1309139تعداد پرونده هاى مالى 
35035تعداد پرونده هاى مهريه
617تعداد پرونده هاى نفقه 

808تعداد زن 
16711178تعداد مرد 

000مبلغ كل شركت هاى بيمه 
4/795/560/00004/795/560/000پرداختى صندوق تأمين خسارت   هاى بدنى 

132/196/083/0002/975/500/000135/171/583/000اخذ گذشت رضايتمندانه از شكات ستاد ديه 
20/177/900/0001/600/000/00021/777/900/000نقدينگى مددجويان 
239/899/234/000603/000/000240/502/234/000مبلغ اعسار به تقسيط 

44/035/300/0002/724/500/00046/759/800/000مبلغ كمك پرداختى جهت پرونده هاى مالى و ديه 
33/265/000/0002/000/000/00035/265/000/000مبلغ وام (ملت، ملى، تجارت، صادرات) 

 ستاد ديه از 
طريق بانك هاى 
عامل ملت، 
تجارت، صادرات 
و ملى مبلغى 
به عنوان وام 
قرض الحسنه 
اعطا كرده
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مدافعان سالمت در مبارزه

برپايى پرشور مراسم 22

مراسم دعاى عرفه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى

تعطيلى شهرها در شرايط كرونايى

افتتاح پتروشيمى هگمتانه (عالقبنديان) پس از 18 سال

مراسم نخستين سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى

س هاى مجازى
استوديوى مدرسه تلويزيونى براى كال

يام
ان پ

مد
ر ه

دفت
در 

ى 
رخ

شاه
اله 

دس
 چن

رد
ملك

ه ع
ارائ

ه ها
روژ

ح پ
فتتا

 و ا
نى

گ ز
كلن

كمك هاى

ضدعفونى معابر

عكس ها: مهدى كلوندى، پوريا پاكيزه،
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ه با كرونا و تقديم 3 شهيد

2 بهمن 99 در سايه كرونا

افتتاح بيمارستان سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى در تويسركان

تزريق نخستين واكسن كرونا در همدان

اختتاميه جشنواره شهروندان برگزيده

گ بود
س همدان تن

روزهايى كه نف

كى
زش

وم پ
ه عل

شگا
 دان

دى
ورو

ـ  
تار 

رس
س پ

ندي
از ت

ى 
ماي

رون

يى
ونا

 كر
يط

شرا
ود 

وج
ا با 

ت ه
افر

 مس
ش

زاي
اف

ى مومنانه

ر در ايام كرونا

ورود نخستين واگن حمل خودرو به همدان

اعالم كانديداتورى رياست جمهورى حاجى بابايى در دفتر همدان پيام

 محمدامين نجفى و خبرگزارى هاى استان

ww
w.ha

m
ed
an
pa
ya
m

.co
m

 

13
99

اه 
ن م

بهم



بهمن 621399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

نقل قول از محمد رحماني دكتراى برنامه ريزي شهري و عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد همدان

42 سال تحول در برنامه ريزى شهرى

سپيده راشدى

  ســير تحوالت و ســاختار شهرسازي 
همــدان را به  راحتــي مي توان از زمــان مادها 
بررســي كرد. اما اگر همه دوره هــا را به تاريخ 
بســپاريم و به دوران معاصر برگرديم و شــكل 
توسعه  شهرسازي اســتان را در بعد از پيروزي 
انقالب اســالمي بررســي كنيم بــه عمده ترين 
اجتماعي،  ابعــاد  برمي خوريــم  كه  مســأله اي 

فرهنگي و كالبدي آن است.
ابعاد اجتماعي و فرهنگي و نگاه ايدئولوژيكي 
كه بر پايه انقالب اســالمي در ايران استوار شد 
ابتدا از يكســو شرايط ويژه اي در حوزه فرهنگى 
بــراي شــهرها ايجاد كــرد و از ســوى ديگر 
فعاليت هاى عمرانى را با سرمايه گذاري در ايجاد 
زيرساخت هايى چون راه، برق و آب به روستاها 
برد. اين نگرش بر پايه اصــول اوليه انقالب كه 
بسيار آرما ن خواهانه و انقالبى براى رفع تبعيض و 
حاكميت مستضعفين به مستكبرين بود شهر را به 
مركز تظلم خواهي و كانون حمايت از آرمان هاي 
انقالب  تبديل كرد. يعني شهرها به مراكز ادارى و 

سياسى دولت با نگرشى فرهنگي براى پياده كردن 
اصول مبتنى بر عدالت در روستاها مبدل گشتند 
شــهرها تأمين كننده نيروى انسانى متخصص و 
مراكز قــدرت ادارى و سياســى براي تحوالت 
ساختارى در روستاها نقش بى بديلى ايفا كردند. 
اما شهرها با قرار گرفتن در كانون اشاعه و تكثير 
فرهنگ انقالب و انقالبيون از يكسو و قرارگيرى 
در نــوك هجمه مخالفان خود از ســوى ديگر، 
بخش ديگــرى از ظرفيت ها و جوانان انقالبي را 
با ايجاد پايگاه هاى مقاومت ، ســپاه پاسداران و 
كميته انقالب به خدمت گرفت از اين پس شهرها 

داراى نقش ايدئولوژيكى بيشترى در حمايت از 
رفــع نابرابرى پيدا مى كند  و عرصه جديدى در 
مطالعات جغرافيايى فرهنگى با روابط بين شــهر 
و وروســتا تجربه مى گردد كه تــا بحال وجود 
نداشــت و اين روابط با تمركــز مراكز اعزام به 
جبهه هاى جنگ در شــهرها با توســعه فرهنگ 
شهادت  در دفاع از مرزهاى جغرافيايى به رهبرى 
امام خمينى (ره) شــهر را به  خواستگاه پذيرش 
و تعامالت بيشــتر، آماج مهاجرت روســتاييان 
به شــهرها براى احقاق حقوق خــود در دوران 
ارباب رعيتى و دفاع از كشــور در مقابل دشمن 
داخلى و خارجى مى نمايد و مديريت شهري را 
در توان اسكان برنامه ريزي  شده سيل مهاجرت به 
شهرها ناتوان مى گذارد، بنابراين سكونتگاه هاي 

غيررسمي به سرعت در شهر توسعه پيدا كرد.
و ناگزير رشد ســريع شهرنشيني با گسترش 
بي قواره اندام شــهر با جذب جمعيتى خارج از 
انتظار از ويژگي هايي بودند كه با تحوالت سياسي 
و اداري كشور همراه شدند و به جرأت مي توان 

گفت كه مديريت اين شــرايط در آن  زمان براى 
مديريت شهرى غير قابل پيش بيني بود و سازمان 
دادن محيط شــهرى با وقــوع جنگ تحميلى و 
وابســتگى شــهردارى هايى به اعتبارات دولتى 

سخت و غير عملى بود. 
 در ادامــه بايد اذعان داشــت بعد از پيروزى 
انقالب اســالمى نياز به ايجــاد پايگاه قدرت و 
تصميم گيــري با همــه توجهاتى كــه به عمران 
روســتايى صورت گرفت  تاسيس مراكز ادارى 
را در ايــن مناطق به يك ضــرورت مبدل كرد و 
در همين فرايند ادارات در مراكز بخش گسترش 

چشــمگيرى پيدا كردند و لذا ايــن تغييرات و 
تصميمات در جغرافياى سياسى كشور با افزايش 
مراكــز بخش و بخشــداري ها و تبديــل آنها به 
شــهر در ابعاد منطقه اى موجب توسعه سيستمى 
شبكه شــهرى شــد. بعدها با تبديل بخش ها و 
بخشداري ها به شــهر، دولت به اين نتيجه رسيد 
كه تحولي ديگر با آرمان هاى انقالبى در مديريت 
شــهرى به وجــود آورد و با قبوِل مســئوليت 
دادن خدمــات شــهردارى ها و توانمندســازى 
ســكونتگاه هاى غير رســمى ، ضمن آوردن اين 
فضاهــاى خودرويش كننده بــه داخل محدوده 
قانونى شهر، شــروع به انجام برخى فعاليت هاى 
عمرانى و تأميــن زيرســاخت ها در تأمين آب 
وفاضالب، برق، شبكه بهداشــتى، راه و... نمود 
و با مســتقل شــدن شــهردارى ها و قطع غالب 
اعتبارات دولتى، شهردارى وظيفه تأمين خدمات 
شهرى به اقشار آســيب  پذير را تقريبا رايگان به 
عهده گرفتند. شــهرها مركز قدرت در پشتيباني 
جبهه و مركز آرمان خواهى جوانان روستايي براي 
پيوســتن به انقالب و حمايت از جنگ تحميلي، 
كانون جوانان ايدئولوژيكي شدند كه جنگ و يك 
دهه دفاع مقدس را اداره مي كردند سكونتگاه هاي 
غيررسمي و محله هاي حاشيه نشين حلقه ارتباطى 
بين شــهر و روســتا به حدود شهر و محدوده ها 

اضافه شدند.
همان زمان شــهر با محوريت جمعيت جوان 
در مراكز اعزام به صحنه هاى نبرد، ســپاه عظيمي 
براي دفاع از مرز و بوم و جغرافياي نظامى ايران 
با محوريت شهيد محراب آيت ا... مدني تشكيل 
دادند كه بعدهــا نام انصارالحســين(ع) گرفت 
كه در كنار پادگان قهرمــان و غيورمردان ارتش 
جمهوري اســالمي در عمليات آفندي بسيارى 
شــركت داشــتند كه از مهمترين آنها مي توان از 
عمليات هاي بــازي دراز اول، شــهيدان رجايي 
و باهنر، مطلع الفجــر، فتح المبين، بيت المقدس، 
رمضان، ثارا، مسلم بن عقيل، امام زين العابدين(ع)، 
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63 بهمن 1399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

والفجر 2، والفجر5، تحريرالقدس، عاشورا، قادر، 
والفجــر 8، صاحب الزمان(عــج)، انصار(جزيره 
مجنون)، كربالي 4 ، كربالي 5، كربالي 8، نصر 
4، بيت المقدس 2، والفجر 10، «كرخه نور»،نصر، 

ابوحميظه، طريق القدس و بيت المقدس نام برد.
به هر حال شــهرى كــه در دوران جغرافياى 
جنگ در بيــن  مدافعان مرزهايش به نام ســپاه 
انصارالحسين و شهداى كرخه نور شناخته مى شد 
با داشــتن يك شهردار با روحياتى توسعه طلبانه 
به نام بهنامجــو بر پايه مطالعات طرح هاى جامع 
و تفصيلى عمليات ايجاد رينگ دوم شــهر  را در 
پيروى از نگرش طرح ســال 1310 كارل فريش 
آغاز و به پايان رســاند  و در بين كارهاى بسيار 
خوب عمرانى كه انجام داد ،برخى خيابان كشى 
ها در  بافت مركزى كه داراى هويت فرهنگى و 
ميراثى در  محالت تاريخى شهر همچون جوالن 
و...داشت، جسارت تعرض را به حوزه ميراث و 
بافت كهن (بافت مركــزى و تاريخى ) را براى 
شهردارى و حتى سازمان مسكن و شهرسازى با 
مداخالت توســعه اى در بخش مسكن گسترش 
داد تا آنجايى كه زخم بزرگ مسكن و شهرسازى 
با تخريــب بناها و بافت اين محله با سياســت 
هاى توســعه و تأمين مسكن با رشد درون زا در 
بافت جوالن پيكره اين محله را به عنوان يكى از 
بزرگترين محالت عرفى شــهر ويران و تكه تكه 
كرد و مرزهاى محــالت پيرامونى را نيز در هم 
ريخت ساخت بر اساس شكل دايره اى خود پس 
از دوران جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي 
آنچه بيش از گذشته مورد توجه مديريت شهري 
در فعاليت هاي عمراني قرار گرفت توسعه حدود 
ومحدوده شــهر با ايجاد شــهر ك ها و توسعه 
بخش مسكن بود و در راستاي برآورده كردن اين 
سياست نياز به تأسيسات و تسهيالت مسكن در 
ايجاد شهرك هاو تامين نيازهاى مسكن، ضرورت 
تأمين اعتبــارات الزم در سيســتم بانكى مامور 
جذب سرمايه هاى كوچك شد و در اين فرايند 
بســيار مهم و موثر در توســعه و تامين نيازهاى 
بخش مســكن موفق به جذب ســرمايه فراوان 
و كوچك مردم شــد و در اين سال ها ما شاهد 
افزايش وسعت شهر و تغيير اندام و قواره آن در 
قالبى نظامند هستيم كه ارتباطى معنادار  با افزايش 
تعداد شــعب بانك و موسســات مالى از جمله 
بانك مســكن و اندوخته هاى مردم درآن هستيم 
به نحوى كه شــايد بتوان گفت در اقتصاد شهرى 
عرصه ديگرى در مناســبات مالى بوجود آمد كه 
شــهر همدان را در يك مرحله اى طوالنى مدت 
وارد بورس بازى زمين و ســاختمان  كرد و بايد 
اعتراف كنم اين موضوع مهم كماكان ادامه دارد و 
يك اتفاق خوب در پايه اشتغال صنعت ساختمان 
به دليل ناتوانــى مديريتى به يك تهديد در تورم 
افسار گســيخته آن شد كه پرداختن به آن نياز به 

فرصتى ديگر با سرمشقى ديگر دارد
اما در اين مبحث نمى تــوان نقش طرح هاى 
توســعه شــهرى از جمله طرح هــاى جامع و 
تفصيلى در قبل و بعــد از انقالب ناديده گرفت 
قبل از انقالب و پيــش از اجراى تهيه طرح هاى 
شهرى به شــكلى كه امروزه متداول است، طرح 

پيشنهادى شــهر همدان، به عنوان نخستين طرح 
شهرى، توســط كارل فريش، مهندس چرم ساز، 
تهيه و به وزارت داخله (وزارت كشور) پيشنهاد 
شــد و در آبان ماه سال 1310 به تصويب وزارت 
مربوطه رســيد. ايــن طرح از طرح هاى بســيار 
تأثيرگذار در ابعاد كالبدى شهر همدان بوده است 
كه از نظر بنده در گسسته شــدن بافت فرهنگى و 
محالت تاريخى و بازار نقش مخربى داشت و در 
شرايط كنونى نيز به دليل قالب بودن فرم طراحى 
و مبنا قرار گرفتن  الگوهاى توسعه در مطالعات 
طرح هاى جامع و تفصيلى شهر به طراحى كارل 
فريش كه نشــات گرفته از مكتب شيكاگو است 
متأسفانه در عمل مديريت شهرى نتوانسته است 
به طور كامل شــهر را از وابســتگى ارگانيك و 
استخوان بندى شعاعى اين طرح به منطقه مركزى 
خارج كند و تا كنون شهر در قالب توسعه كالبدى 
و فيزيكى خود به شكل تك هسته اى باقى مانده 
و در ايــن راه و در چنين بازنگرى هايى كه امروز 
وجود دارد و سيستم اجرايى و سياسى در عكس 
العمــل هاى كامال عصبــى در دهه فجر خود را 
كامل شايسته مشروعيت بخشيدن به آن مى دانند 
كه البته كه هســتند  و بنده به آن سر تعظيم فرود 
مى آورم بايد عرض كنم اين شــرايط  شــهر را 
در شكل استخوان بندى و شاكله خود در جان و 
كالبد دچار بيمارهاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، 
كالبدى و حتى زيست محيطى خواهد كرد و لذا 
خواهش ميكنم بياييد براى درك بهتر اين موضوع 
در روند تاريخى طرح هاى جلمع و تفصيلى در 

شهر همدان مرورى كوتاه كنيم
سابقه تهيه طرح هاى توسعه شهرى در كشور 
به برنامه عمرانى 5 ســاله ســوم قبل از انقالب 
اســالمى (1346-1342) بر مى گــردد، كه طى 
آن، تهيــه و اجراى 14 طرح جامع شــهرى در 
دســتور كار قرار گرفت چالش بزرگ پيش روي 
بخش شهرسازي، اجراي عملياتي اين طرح هاي 
جامع شهري است. وقتي طرح جامع شهري پس 
از تهيــه و تصويب براي اجرا ابالغ مي شــود در 
عمل با عدم تحقق پذيري در شهر مربوطه مواجه 
مي شود. امروزه طرح هاى جامع و حتى تفصيلى 
شــهر از روش شــناختى، اجتماعى، اقتصادى، 
طراحى، فضايى و جغرافيايى به دليل عدم توجه 
به ويژگى هاى محيطى و انسانى دچار مشكالت 
عديده اى اســت. طرح جامع شهري سند توسعه 
شهر براساس نظام شــكل گيري جمعيتي است 
كه در افق10ســاله مي خواهند در شهر ما ساكن 
شوند پيش بيني و طراحي مي شود. در نتيجه اين 
عدم آگاهي دســتگاه هاي بخشي، اعم از دولتي و 
عمومي و همچنين گاهى مردم و برخى مشاوران 
تهيه طرح كه روش هايى كاســبكارانه در ايجاد 
رانت ها دارند ســبب شــده تا برخى طرح هاي 
جامع شهري در اجرا با مشكالت اساسي مواجه 
باشند. بر اين اســاس اين مسائل دست به دست 
هم مــى دهد تا آن طور كه انتظــار ميرود برخى 
طرح هاي جامع شــهري با اقبال مواجه نشــوند. 
طرح جامع شهر همدان قبل از انقالب از نخستين 
طرحى هايى بود كه در ســال 1346 به تصويب 
شوراى عالى شهرســازى رسيد كه به  نام مشاور 

آن يعني «مرجان» شــناخته  مى شود اين طرح كه 
گويا در اسفندماه 1344 ه.ش قرارداد انجام طرح 
جامع و تفصيلى شهر همدان با مهندسين مرجان 
منعقد گرديد. در خردادماه 1347 (ه.ش) مرحله 
 اول شــامل شــناخت خصوصيات و احتياجات 
وضع موجود شــهر و مرحله دوم آن در بهمن ماه 
1348 (ه.ش) شــامل پيش بينى ها و طرح توسعه 
صورت گرفت و تصويب آن توسط شوراى عالى 
شهرسازى تا دى ماه 1350 به طول انجاميد. تهيه  
طرح تفصيلى اين شهر در مهرماه 1351 (ه.ش) به 
عهده  همان مشاور قرار گرفت و در تاريخ مردادماه 
1352 (ه.ش) نهايتــاً مورد تصويب قرار گرفت. 
در تدوين اين طرح ســعى بر آن بوده اســت كه 
نخست اينكه با ايجاد يك محيط شهرى مناسب 
شهرى كليه  نيازهاى سكنه  آينده پيش بينى شود و 
شهر همدان از يك توسعه  منظم برخوردار باشد، 
دوم اينكه توسعه  فيزيكى شهر به نحوى صورت 
گيرد كه تأثير شديدى در بافت فعلى ايجاد نكند و 
خصوصيات آن  را دستخوش دگرگونى نسازد. اما 
رشد سريع و ناهمگون جمعيت و استقرار فضايى 
آنها در بخش هايى از حاشيه شــهر و نبود انديشه 
و تفكر غالب تخصصى و كم بضاعتى مسئولين 
زمان و سازمان هاى مربوطه در به كار بستن شيوه-
ها و اقدام هاى دقيق، به هنگام و محاسبه شده در 
هدايت، اسكان جمعيت در مناطق مطلوب، باعث 
شد كه نه فقط طرح تفصيلى و اهداف طرح جامع 
با ناكامى مواجه شــود كه اراضى قابل كشــت و 
حاصل خيز حاشيه  شمالى شهر نيز مورد تصرف 
توسعه  فيزيكى شــهر قرار گرفت. اين وضع در 
حدى بود كه تا ســال 1361، 4/5 رشد فيزيكى 
شهر در مناطقى محقق گرديده كه در طرح براى 
توسعه فيزيكى شهر منظور نشــده بود و اين در 
حالى بود كه مناطق پيش بينى شــده براى توسعه 
 فيزيكى شهر تا آن سال (1361 ه.ش) هنوز خالى 

از سكنه و فاقد زيرساخت هاى شهرى بودند.
در طــرح مــوژدا در تاريخ دى مــاه 1362، 
بررسى مسائل شــهر همدان به مهندسين مشاور 
موژدا و همكاران واگذار شــد. حاصل مطالعات 
اين مشــاور جمعــاً در 12 جلد و يــك آلبوم 
حاوى نقشــه هاى حــوزه  نفوذ و شــهر همدان 
در بهار 1364 به اداره كل مســكن و شهرسازى 
اســتان همدان تحويل شــد. پس از بررسى هاى 
مقدماتى در شهريورماه 1364 به تصويب شوراى 
شهرسازى استان رسيد و نهايتاً پس از 30 جلسه 
در دى ماه 1367 شــوراى عالى شهرسازى، طرح 
توســعه و عمران شــهر همدان و حوزه نفوذ آن 
را مــورد تصويب قــرار داد. آغاز عملكرد طرح 
به صورت جدى و ســازمان يافته از سال 1370 
و مــدت انجام آن، طى 3 برنامه  4ســاله يعنى تا 
سال 1382 مى باشد. در اين طرح محدوده شهري 
همــدان 7200 هكتار بوده كه بخش زيادي از آن 
را زمين هاي كشاورزي و باغات پيرامون تشكيل 
مي داد. روش مطالعه  اين مشاور، بر اساس مقايسه 
 داده ها در روند شــكل گيرى شهرى، با توجه به 
الگوهاى اساسى توسعه و رشد مى باشد. به بيان 
ديگر كوشش بر اين اصل استوار است كه همواره 
ضمن مقايسه  پديده هاى نظير هم ، روند اتفاقات 

وقتي طرح جامع 
شهري پس از 
تهيه و تصويب 
براي اجرا ابالغ 
مي شود در 
عمل با عدم 
تحقق پذيري در 
شهر مربوطه 
مواجه مي شود. 
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تفصيلى شهر از 
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اجتماعى، 
اقتصادى، 
طراحى، فضايى 
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كلى اقتصادى- اجتماعى، به داليل شــكل گيرى 
فضاى شهرى دست بيابيم كه چنين تحليل كمى 
با ضعــف بنيادين در شــناخت وضع موجود و 
نيازهاى آينده نتوانست به شهر همدان  واقعيت 

هاى آن پاسخ درستى بدهد.
امــا در مطالعات طرح تفصيلــي كه با  عنوان 
طرح تفصيلى «طرح و تدوين» مهندسين مشاورى 
به همين نام مسئوليت آنرا به عهده داشت همدان 
به هفت منطقه تقســيم شــد و پس از مقايســه  
وضع موجود با طرح موژدا و طرح پيشــنهادى 
براى سال 1393 نهايتاً به ارائه  نقشه هاى كاربرى 

اراضى براى هريك از مناطق هفتگانه  شهر همدان 
انجاميد. اين مقايسه با دو هدف صورت گرفت:

نخســت اينكه مشخص مى شــود هريك از 
مناطق در زمان آخرين برداشــت وضع موجود 
از اين شهر (ســال 1381 و توسط اين مهندس 
مشاور) يعنى تقريباً 30 سال بعد از آغاز كنترل و 
هدايت توسعه  شهر بر اساس ضوابط و مقررات 
ساختمانى و نقشه هاى تفصيلى از پيش سنجيده و 
طراحى شده (طرح تفصيلى مرجان مصوب سال 
1352 و طــرح تفصيلى مــوژدا و همكاران تهيه 
شده در ســال 1368) امروز واجد چه وضعيتى 
مى باشند و دســت كم سطوح و سرانه هاى انواع 
كاربرى هاى شــكل گرفته در آنها در مقايســه با 
پيش-بينى هاى طرح تفصيلى ســال 1368 تا چه 
حد تحقق يافته اند به ويژه اينكه فاصله  زمانى تهيه  
طرح مذكور و برداشــت اخير چند سال بيشتر از 
فرصت رســمى ده ساله  اجراى پيشنهادات طرح 
بوده اســت.در اين طرح هيچــگاه مناطق 7 گانه 
پيشنهادى تحقق پيدا نكرد و 1500 هكتار باغات 
و اراضى كشــاورزى پيرامون جزو كاربرى هاى 
داخل محدوده شهرى وارد نشد و حقوق مكتسبه 
مردم بر اساس طرح قبل زير پا گذاشته شد و در 
عين خارج شدن حدود شهر شهردارى نتواست 
خدمــات خــود را از اين حوزه حــذف كند و 
رويايرويى جدى در منافع مردم و اراضى ملى و 
... بــه فاصله يك آكس خيابان و حتى در تداخل 
كمتر از يك و گاهى دو كيلومترى با روســتاهاى 
مجاور مشروعيت مديريت شهرى  سلب و يا به 
حداقل مى رســد و شــما در آينده شاهد  ظهور 
چالش هاى بزرگى در با  دالالنى هدايت شده از 
شهرها و گاهى استان هاى اطراف هستيد و شكلى 
از رانت ها و زمين خــواران دولتى و خصولتى 
خواهيد بود به هــر ترتيب اين موضوع منجر به 

اصالح خط محدوده شــهر شــد كه به تصويب 
شــوراي عالي معماري و شهرسازي كشور هم 
رسيد و در ســال 1388 محدوده اصالحى شهر 
به مســاحت حدود 5700 هكتار ابالغ شد. اين 
طرح نمونه ديگرى از تجارب شهرسازى ايران در 
دهه هاى اخير بود كه بدون شــناخت و پيش بينى 
دقيق وضع موجــود و وضع آينده و همچنين با 
نبود زمينه ها و امكانات اجرايى، مســير اجرا را با 

تحقق پذيرى پايينى طى كرد.
امــا در بازنگرى طرح در ســال هاى اخير با 
موضوع كالنشــهرى همدان و شاخص جمعيت 
و ورود هيجانى سياســيون به اين طرح در حريم 
و حوزه نفوذ و تقابل ديدگاه هاى مخالف سياسى 
اين طرح از نكات اساسى خود خارج و بى دليل 
به يك برخورد سياســى و جناحى تبديل شد كه 
در ايــن رويارويى هر دو جناح كــه تمايلى به 
گفتمان درست با يكديگر نداشتند براى كم هزينه 
كردن رقابت هاى سياسى گفتمان نقادى تعدادى 
از متخصصين شــهرى را كه به محتواى طرح از 
روى نقشه و متن ويا شنيده ها به صورت متفاوت 
انتقاد داشتند مورد هجمه قرار گرفت و گاهى در 
اين برخورد ادبيات مناسبى نيز از برخى مديران و 
سياسيون تراوش نمى شد و اين درگيرها و تقابل 
ها و يا اختالف ســليقه هــا همراه با ضرورت و 
نيازهاى شــهر كه جزء الينفك شــرح خدمات 
طرح جامع است موجب عقد قراردادهاى متعدد 
مشاور گويا اصفهانى در كسب و پيشه حرفه اى 
با شهردارى همدان شد كه فرصت پرداختن به آن 
وجود ندارد و شــايد عرض كنم صالح مملكت 

خويش خسروان دانند
اما بايــد عرض كنــم در برخى مــوارد در 
كشــور برخى نزديكان به برخى سياســيون در 
برخى شــهرها  نگاه به تهيــه اينگونه طرح ها را 
با تحوالت ساختارى و تغييرات حال و آينده  با 
منافع اقتصادى خود و يا كســانى گره زدند  كه 
وقايع تلخى را براى كسى يا كسانى رقم زد كه به 
دور از تصورات مردمى بودكه به آنها عالقمند و 
يا به آنها دل بسته بودند و لذا با همين دلبستگى 
توجه به اين موضوع را از ضرورت هايى ميدانم  

كه بسيار بسيار مهم است.
 بايد از محضر بزرگان و اســاتيد بزرگ شهر 
عذر خواهى كنم و به عنوان يك معلم ســاده در 
حوزه جغرافياى شــهرى ،برنامه ريزى شهرى و 
طراحى شــهرى عرض كنم قصد آزردگى خاطر 
هيچ يك از ســروران گرامى مرتبط يا غير مرتبط 
به اين طرح را ندارم و با به نقل از عزيزان با همه 
ناخوانده هاى خود معتقدم  امروز نيز شــهر در 
تهيه طرح همان مشــكل طرح  هاى گذشته را در 
ضعف بنيادى خود در حال تجربه است كه همان 
عدم شناخت شهر و حوزه نفوذ و آينده پيش روى 
آن در ابعاد كالبدى، اجتماعى و فرهنگى است كه 
بى شك و قطعا استاندار محترم و معاون گرانقدر 
عمرانى شــهر با مطالعه كامل طرح به همه ابعاد 
آن اشرافيت دارند و مسئوليت هاى فنى،تخصصى 
و اجرايــى آن را نيز براى آينده پيش رو با اعتقاد 
راسخ به آن در مقابل خدا و خلق خدا مى پذيريند 
از نظر بنده با همه محدوديت هايى كه در شــكل 

انتقــاد به تهيه اين طرح وجــود دارد اما بنده به 
اختصار شــخصا به مواردى اصرار دارم و اعتقاد 
دارم اين موضــوع و برخى ديگــر از اظهارات 
مديران و سياسيون به عنوان يك سند براى همه 
افراد عالقمند در تاريخ اين شهر بجا خواهد ماند. 
بــه هر ترتيب ميراث اين طرح هــا و اثار آن در 
ذهن مردم با اجرا و مصوب شدن انها در شهرها 
در رونــدى خارج از رويه بــا مداخالت خارج 
از قاعده بر روى زميــن عينيت پيدا خواهد كرد  
وآنوقت همگان در خواهند يافت واقعيت بازگو 
شــده با حقيقت آن در تعارض است بى بضاعتى 
طرح در موضوع محدوديت هاى بافت مركزى در 
توسعه شهر از يكسو و محدوديت هاى مداخالت 
حريم و حوزه نفوذ شــهرها در ناحيه مركزى از 
مجموعه ميانى كالنشــهر همدان از سوى ديگر 
بــدون در نظر گرفتن موقعيت عملكردى شــهر 
در حــوزه نفوذ فى مابين منطقه زاگرس و البرز و 
برخى نكات ديگــر در افق پيش رو قابل جبران 

كردن نيست 
اما پــس از اين موضوعات كــه چالش هاى 
متعددى را با خود همراه داشته است  به انصاف 
بدون هيچ وابستگى قومى و قبيله اى به هيچ گروه 
سياسى بايد در پيشگاه مردم و خالق خودم عرض 
كنــم خارق العاده ترين شــكل تغيير در مديريت 
شــهري را مى توان مرهــون دولت اصالحات با 
به اجرا درآوردن يك قانون معطل مانده در قانون 
اساسي كشــور كه همانا ايجاد شوراهاي شهر و 
پارلمان محلي در شــهرها بود بيان و تاكيد كنم 
بنحويكــه اين اقــدام موجب تحولــي ديگر در 
نظــام برنامه ريزى و شهرســازي ايران و به تبعه 
آن در شــهر همدان شــد كه در اين تحول يكي 
از اقدامات اساســي جمهوري اسالمي ايران در 
واگذاري قدرت به مردم و مردم ساالرى دينى به 
عنوان يك دستاورد كم نظيراين بود كه بخشى از 
مديريت شــهرى را در مقابل مردم پاسخگو كرد 
هر چند كه متأسفانه اين پارلمان محلى گاهى در 
برخى از شــهرها  از يك مركز قدرت تخصصي 
بــراى مديريت شــهرى تبديل به مــكان بازي 
گالدياتورهاي سياسي و فعاالن اقتصادى شد كه 
بررسى و تحليل روند اجرا و فرآيند تحوالتش با 
فراز و نشيب فراواني همراه است كه پرداختن به 

آن در حوصله اين گفتگو و اين مبحث نيست. 
مديريت شــهرى و شــوراى اســالمى شهر 
در اين برهه از زمان بــا اراده و عزمى جدى در 
توسعه فضاهاى عمومى و پياده راهسازى موجب 
افزايش نگرش عملكردى گردشــگرى در ابعاد 
اقتصــادى و فرهنگى بوده اســت  كه در همين 
راستا تاسيس شــهردارى در منطقه مركزى شهر 
همدان به نوعى قبول مسئوليت سنگينى در بعهده 
گرفتن و صيانــت از هويت  فرهنگى و تاريخى 
شهر همدان براى آيندگان محسوب مى گردد كه 
شــايد بتوان گفت يكى از دستاوردهاى مهم اين 
دوره از مديريت شهردارى و شوراى شهر، تجلى 
يك رخداد بزرگ عمرانى با رويكردى فرهنگى 
است كه مى تواند براى كشور به عنوان يك اقدام 
كم نظير در كارنامه و تاريخ مديريت شهرى ايران 
ثبت و ضبط گــردد، اين موضــوع مهم با همه 

در بازنگرى 
طرح در 

سال هاى اخير 
با موضوع 
كالنشهرى 

همدان و شاخص 
جمعيت و 

ورود هيجانى 
سياسيون به 

اين طرح در 
حريم و حوزه 
نفوذ و تقابل 

ديدگاه هاى 
مخالف سياسى 

اين طرح از 
نكات اساسى 
خود خارج و 

بى دليل به يك 
برخورد سياسى 
و جناحى تبديل 

شد
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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

مصايب و گرفتارى هاى شهردارى در تامين منابع 
مالى خود قابل ستايش بوده وبا محدوديت منابع 
مالى در سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى مى  تواند بخشى از ماموريت ذاتى اين 
سازمان در سايه تعاملى بين سازمانى را به دوش 
شهردارى بگذارد بى شك شهردارى در اين دوران 
مى تواند فرهنگى ترين رويكرد عملياتى و اجرايى 

خود را به منصه ظهور برساند.
يكــى ديگر از دســتاوردهاى ماندگار بعد از 
پيروزى انقــالب در همدان، موضــوع ثبت نام 
همدان به عنوان شهر تاريخ و تمدن ايران زمين و 
پيوستن آن به كالنشهرهاى ايران است كه از نظر 
بنده براساس شاخص هاي 8 گانه، كالنشهرشدن 
همدان كامال درســت و كارشناسي  شده است. و 
به هر حال بايد گفت از زمان قرار گرفتن اين شهر 
در ميان كالنشهرهاى ايران با پيگيرى هاى فراوان 
نماينده شــهر زيرساخت هاى فراوانى در تحكيم 
موضع كالن شهرى همدان از جمله توسعه شبكه 
حمل ونقل برون شهرى و گسترش راه ها و توسعه 
شبكه راه آهن كه با اشكاالتى كه در توسعه ارتباطى 
در كالبد ملى به آن وارد است به وجود آمده است 
و در درون شــهر هم اعتبارات خوبى در رديف 
ملى براى توسعه بخش مسكن و ديگر تاسيسات 
مانند بيمارستان 1000 تختخوابي و قطار شهري 
و توسعه دانشگاه هاي اقماري در سطح كالن در 
قانون بودجه پيش بينى شده كه همه اينها در شكل 
رشد درون زاى شــهر ممكن نخواهد شد و نياز 
به فضاسازى مناســب در عرصه سرزمينى دارد. 
و بنابراين نه تنهابزرگ  شــدن شهر ايراد نخواهد 
داشــت بلكه به ضرورت اجتنــاب ناپذير مبدل 
خواهد شــد به هــر حال سياســت گذارى ها و 
آرزوهاي بزرگ نياز بــه فضايي بزرگتر دارند و 
بزرگترشــدن شهر در اندازه و يا قواره و اندام آن 

شايسته كالنشهر همدان است.
در شــرايط كنوني نظام شهرســازي در شهر 
تاريخي و فرهنگي همدان بيش از گذشــته بايد 
به جغرافياي خود اعم از كوه، دامنه، دره و رودها 
توجه داشته باشــد. همدان بدون كوه الوند، دره 
گنجنامه، دره عباس آباد و چشمه هاي زيباي خود 
در دل كــوه و بدون توجه بــه فرهنگ و ميراث 
ملموس و حتى غير ملموس  به ويرانه اي تبديل 
خواهد شدو شــخصا عاجزانه از همه مسئولين 
شــهر در ضمن حفظ ميراث فرهنگى به صيانت 
از ميــراث طبيعى براى جلوگيرى از تصرف كوه 
و دره و دامنه هاى زيباى الوند هستم كه رايگان 
به بهانه اشــكال مختلفى از ســرمايه گذارى كه 
بخشى ديگر از هويت طبيعى  شهر بوده و  از آن 
ادبيات،شعر،موسيقى خلق شده است را توجه و 

عنايت خاص دشته باشند.
 و بايد در نهايت با محدوديتى كه در بســتر 
اين گفتگو و فضاى وسيعى كه دارد عرض ميكنم 
رشد دوگانه شــهر، تقابل و رويارويي شهرك ها 
بــا محالت حاشيه نشــين در فضــاي اجتماعي 
و نظام كالبدي شــهر همراه با بســته  شدن مسير 
توســعه فيزيكي شهر يكي از مصيبت هايي است 
كه مديريت انقالبي شــهر موظف به ترميم بدن 

زخمي آن است.

   1- انقــالب اســالمى ايــران كه 
بسيارى از دشمنان انتظار نداشتند چند سال 
بيشتر دوام بياورد اكنون در شرايط تحويل 

قرن قرار دارد.
انقالب اســالمى در آستانه قرنى جديد 
قرار گرفته اســت. قرنى كه با گذشت بيش 
از 40 ســال از آن بــا اهــداف انقالب در 
ايران پيگيرى شــد و اكنون در قرن جديد 
اين پيگيرى با شــور و نشاط بيشترى ادامه 

خواهد داشت. 
2- انقالب اســالمى به عنوان رويدادى 
بــا آرمان هاى جهانى همچون رد ســلطه، 
مبارزه با استكبار جهانى، كمك به مظلوم و 
حمايت از آزادى طلبان جهان در راه نجات 
از يوغ ظلم وستم و استعمار با دشمنى ها و 

توطئه هاى بسيارى روبه رو شد.
اين اقدامات دشــمنان براى اين بود تا 
انقالب از دســتيابى به اهــداف و آرمان ها 
بازماند و به عنوان انقالبى ناكارآمد در جهان 
مطرح شــود و كارنامــه آن با نمرات منفى 

بسيار در تاريخ ثبت شود.
3- از روز اول پيروزى انقالب دشمنى ها 
با ملت ايران اوج گرفت و دشــمنان جنگ، 
ترور، توطئه سياســى و اقتصادى، تحريم 
ظالمانه و اقدامات خبيثانه ديگر را بر ملت 

بزرگ ايران تحميل كردند.
اما ايمــان مردم به انقالب، عشــق آنها 
به امام(ره) و رهبــرى و حمايت جانانه و 
ايثارگرانه مردم از انقالب و رهبرى انقالب 
تمامى اين توطئه هــا را نقش بر آب كرد و 
پيــروز تمامى اين ميدان هــا ملت بزرگ و 

غيور و حماسه  ساز ايران بودند.
4- اوج فشــارها، توطئه ها و خباثت ها 
عليه ملت ايران در دوران رياست جمهورى 
ترامپ قماربازبود. اين دشمن قسم  خورده 
ملت ايران در دشــمنى بــا انقالب از هيچ 
كارى ابا نداشت و دست به بى آبرويى هاى 
بزرگى چون ترور شهيدســردار سليمانى، 
تحريــم دارو و افزايش تحريم هاى ظالمانه 

زد.
اما او كه آرزو داشــت، انقالب در سال 
دوم رياســت جمهورى او به پايان برســد 
اكنون خود به پايان رسيده است و از ترس 
انتقام ســخت به هذيان گويــى افتاده و در 
حالى كه قبال مسئوليت ترور شهيد سليمانى 

را شخصا برعهده گرفته بود اكنون مى گويد 
صدور اين فرمان كار او نبوده است!

5- انقالب اســالمى اكنون در آســتانه 
قــرن جديد و در گام دوم انقالب، مقتدرتر 
از هميشــه با نگاه به پيشرفت و توسعه در 
راه تمدن سازى نوين اسالمى گام برمى دارد.

در اين مسير باز هم توطئه ها و دشمنى ها 
بيشــتر از قبل شــكل خواهد گرفت اما تا 
زمانى كه ملت به آرمان انقالب، امام(ره) و 
رهبرى و شهدا پايبند هستند و مانند هميشه 
بــا جان و دل و هر آنچــه دارند از انقالب 
حمايت كــرده و مقاومت پيشــه كرده اند، 
هيچ يك از اين توطئه ها و دشــمنى ها موثر 

نخواهد بود.
6- همدان در قرن گذشته و در تاريخ 
انقــالب همواره در صحنه هاى انقالب با 
مردمانى پرشــور، حماسه ســاز، غيور و 
انقالبى و مجاهد حضور داشته و تاريخ، 
حماســه هاى مردم همدان در انقالب را 
از بســتن راه بر تانك ها و ادوات زرهى 
رژيم شاهنشــاهى تا حماســه مرصاد و 
تــا مقاومــت در برابر فشــار حداكثرى 
دشــمنان و ديگر صحنه ها به خوبى ثبت 

كرده است.
تاريخ گواه است كه اين ملت در راه دفاع 
از انقالب و آرمان هاى آن روزى پشــتيبان 
جبهه ها بود و روزى از ســازندگى چندان 
بهره اى كه استان هاى هم تراز بردند، نبرد و 
اين عقب ماندگى از توسعه در اين سرزمين 
نهادينه شــد، هر چند اقدامات خوبى آغاز 
شده اما اين اقدامات در قياس با شايستگى 

مردم همدان بسيار كم است.
7- بارها شنيده ايم مردم همدان شايسته 
بهترين ها هســتند اما اين اعتقاد و باور در 

عمل، كمتر اتفاق افتاده است.
قــرن جديــد، زمانى بــراى تحقق اين 
باور اســت بايد در اين قرن در سايه اقتدار 
و عظمت انقالب اســالمى براى توســعه 
و پيشــرفت اســتان همدان بــه گونه اى 
برنامه ريزى شــود كه همدان از كانون هاى 
مهم تمدن سازى نوين اســالمى در محور 
اجرايى - عملياتى گام دوم انقالب باشد و 
عقب ماندگى هاى گذشته جبران و توسعه  اى 
در شــأن مــردم انقالبــى اســتان همدان 

برنامه ريزى و محقق شود.

همدان و انقالبى
در آستانه قرنى جديد

65    ويژه فجر 42
بهمن ماه 1399

همدان در قرن 
گذشته و در 
تاريخ انقالب 
همواره در 
صحنه هاى 
انقالب با 
مردمانى 
پرشور، 
حماسه ساز، 
غيور و انقالبى 
و مجاهد حضور 
داشته و تاريخ، 
حماسه هاى 
مردم همدان در 
انقالب را به 
خوبى ثبت كرده 
است.
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صوفى از كالنشهرى مى گويد:

"شهروندمحورى" و "توسعه متوازن شهر همدان" 
اساس برنامه ريزى مديريت شهرى

 شهردار كالنشهر همدان با گراميداشت چهل ودومين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى  گفت: "شهروندمحورى" و "توســعه متوازن شهر همدان" 
اســاس برنامه ريزى مجموعه مديريت شهرى همدان در سال هاى اخير است 
كــه قطعا با تحقق اين موارد شــاهد گســترش عدالت  اجتماعى و در نهايت 
افزايش رضايت مندى شــهروندان خواهيم بود كه در اين ميان توجه به مناطق 

كم برخوردار و كمتر توسعه يافته در اولويت قرار دارد.
عباس صوفى بيان كرد: ظرفيت هاى بى نظيــر تاريخى، مذهبى، فرهنگى، 
هنرى، گردشــگرى و علمى همدان در سطوح منطقه اى و بين المللى بر كسى 
پوشيده نيست و بايد در اين مسير از تمامى ظرفيت ها در جهت نيل به اهداف 

و چشم اندازهاى شهر همدان بهره برد.
وى گفت: در كنار توجه و معرفى ظرفيت هاى بالقوه شهر همدان، اداره امور 
شهرى با چنين سابقه درخشان نيازمند تفكرات سازنده، دورانديشى هاى آگاهانه 

و برنامه ريزى هاى مدبرانه و موشكافانه است.
صوفى  در همين رابطه افزود: در 3 سال گذشته اعضاى شوراى شهر دوره 
پنجم و مجموعه مديريت شــهرى با استفاده از خردجمعى گام هاى مهمى را 
در جهت رشــد و توسعه همه جانبه همدان برداشته اند كه اميدوارم در ترسيم 
چشم انداز شهر همدان شــاهد اتفاقات بزرگ و مهمى در حوزه هاى مختلف 

شهرى شاهد باشيم.
وى گفت: اجــراى پروژه هاى عمرانى بزرگ مقياس نظير قطارشــهرى 
همــدان و بوســتان هاى صد هكتــارى و 240 هكتارى، اجــرا و تكميل 
تقاطع هاى غيرهمسطح، توسعه فضاى سبز، احداث بوستان هاى محله اى و 
فرامنطقه اى، توزيع آسفالت بى سابقه در شهر، بازگشايى معابر اصلى وفرعى، 
افزايش كمى وكيفى خدمات شهرى، توسعه حمل ونقل عمومى، سنگ فرش 
معابر و... تنها بخشــى از فعاليت هاى مديريت شــهرى همدان در 3 سال 
اخير در راســتاى عدالت محورى در دوران تحريم هاى ظالمانه بوده است 
كه افق روشنى را در مسير خدمت رســانى همه جانبه به شهروندان ترسيم 

كرده است.
صوفى در ادامه گريزى نيز به بودجه شهردارى همدان در سال آينده داشت 
و افزود: بودجه ســال 1400 شهردارى همدان با اعتبارى بالغ بر 1600 ميليارد 

تومان تهيه شده است كه اولويت بودجه تكميل پروژه هاى نيمه تمام است.
وى با بيان اينكه ستاد بودجه در ماه هاى اخير تشكيل شده است، بيان كرد: 
بودجه ســال 1400 شهردارى همدان براساس برنامه راهبردى- عملياتى شهر 
و شهردارى تهيه شده و در واقع برشى از برنامه5 ساله خواهد بود كه در زمان 

قانونى به شوراى اسالمى شهر تقديم شد.
صوفى در اين زمينه گفت: بودجه سال آينده با افزايش 60 درصدى نسبت به 
بودجه سال 1399 در نظر گرفته شده كه ابعاد آن در جلسات متعدد با حضور 
مديران و كارشناسان شهردارى همدان به مديريت معاون برنامه ريزى و سرمايه 

انسانى شهردارى طراحى و تدوين شده است. 
وى با بيان اينكه در تدوين و طراحى بودجه ســال آينده مديريت شهرى 
معيارهاى منطقى و منطبق با واقعيت در نظر گرفته شده است، بيان كرد: ساختار 
بودجه 1400 برگرفته از اصول برنامه ريزى با استفاده از همفكرى و هم انديشى 
تمامى معاونان و كارشناسان حوزه هاى مختلف تهيه شده است كه اميدواريم با 
برنامه ريزى هاى صورت گرفته شاهد اجراى پروژه هاى زيرساختى و ماندگار 

در شهر همدان در جهت افزايش رضايتمندى عمومى باشيم.

بودجه سال 
1400 شهردارى 

همدان با 
اعتبارى بالغ بر 

1600 ميليارد 
تومان تهيه شده 
است كه اولويت 

بودجه تكميل 
پروژه هاى 

wwنيمه تمام است.
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رئيس سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان:

150 نوع خودرو
به شهروندان خدمت رسانى مى كنند

سرپرست مخابرات منطقه همدان: 
با شماره گيرى 2000 امور مخابراتى را غيرحضورى انجام دهيد

 همــدان پيــام: رئيــس 
پســماند  مديريــت  ســازمان 
شهردارى همدان با گراميداشت 
پيروزى  ســالگرد  چهل و دومين 
انقالب اســالمى با اعالم اينكه 
اين ســازمان مديريــت اصولى 
پســماندهاى شــهر همدان  را 
انجــام مى دهد گفت: ســازمان 
مديريت پسماند با بهره گيرى از 
150 دســتگاه انواع ماشين آالت 

از قبيــل خودروهــاى حمل زبالــه، برف روب، 
جاروب هــاى تنظيــف شــهرى، خودروهــاى 
مخصوص شست وشــوى مخازن زبالــه و انواع 
ماشــين آالت عمرانى و خدماتى به عنوان بازوى 
توانمند شــهردارى همدان در حال انجام وظيفه و 

خدمات رسانى به شهروندان  است.
بابك مهــدى  آزاد بــه برخــى از فعاليت ها و 
پروژه هاى شــاخص اين ســازمان در سال جارى 
پرداخت كه عبارت است از: مديريت پسماندها، 
حوضچه هاى جمع آورى ومديريت شيرابه، برف 
روبى و يخ زدايى معابر و اپليكيشن هوشمند جمع 

آورى پسماند خشك.
 مديريت پسماندها

 وى در ادامه با بيان اينكه پســماندهاى توليد 
شده در شهر همدان به وسيله 52 دستگاه خودروى 

پــرس زبالــه و ســمى تريلر 
جمــع آورى و در ســايت دفن 
پسماند شهر همدان به صورت 
اصولى دفــن مى گردند  افزود: 
عالوه بر پسماند در شهر همدان 
روزانه بيش از 2000 تن خاك 
و ضايعــات ســاختمانى توليد 
مى شــود كه توسط اين سازمان 

ساماندهى و دفع مى گردد. 
آزاد بيان كرد: پروژه هايى در 
ســال جارى جهت ايجاد زيرساخت هاى مناسب 
در سايت دفن پسماند شهر همدان انجام پذيرفته 
اســت كه به شرح ذيل مى باشد:  ايجاد راه هاى 
دسترسى سايت، زيرسازى و آسفالت اين مسيرها 
و احداث ســاختمان نگهبانى و نصب باسكول.  
زيرسازى و ديواركشى سايت دفن زباله.  اصالح 
ورودى ســكوى ميانى حمل زبالــه.   احداث 
سلول دفن بهداشــتى زباله و حوضچه هاى جمع 
آورى و مديريت شــيرابه.  احيا و پاكسازى 20 
هكتار از اراضى سايت دفن زباله و تبديل آن به 15 
هكتار فضاى ســبز و اجراى طرح آبيارى مكانيزه 
در آن.  اجراى گلفوژ ســيمانى ورودى سايت 

پردازش به طول 300 متر. 
 حوضچه هاى جمع آورى و مديريت شيرابه

رئيس ســازمان مديريت پســماند شهردارى 

همدان يكى ديگر از پروژه هاى انجام شده در سايت 
دفن زباله، را پروژه بزرگ ســاخت حوضچه هاى 
جمع آورى شــيرابه دانست و افزود:  اين طرح به 
منظور كاهش پيامدهاى منفى زيست محيطى شيرابه 
و جلوگيرى از آلودگى منابع آب و خاك به مرحله 

اجرا درآمده است.
آزاد گفــت: كار جانمايــى و ســاخت ايــن 
حوضچه ها با مشاوره دانشگاه علم و صنعت ايران، 
توسط اين سازمان در سال جارى آغاز  و احداث 
اين حوضچه ها با هزينه اى بالغ بر 18 ميليارد ريال 
با پيشــرفت فيزيكى بيش از 80٪ در حال انجام 
بوده و عايق بندى آنهــا با چندين اليه خاك رس 
كوبيده شــده و اليه هاى پوششى شامل جى. سى. 

ال و ژئوتكستايل صورت گرفته است. 
 برف روبى و يخ زدايى معابر

رئيس ســازمان مديريت پســماند شهردارى 
همدان در بخش ديگرى از ســخنان خود گفت: 
عمليات مهم و حســاس برف روبــى در فصول 
ســرد با به كارگيرى 76 دستگاه انواع ماشين آالت 
برف روبى در قالب 17 تيم عملياتى توســط اين 

سازمان در سطح شهر انجام مى گيرد.  
 اپليكيشن هوشمند جمع آورى پسماند خشك

 وى در اين باره افزود: اپليكيشــن مخصوص 
جمع آورى مــواد قابل بازيافت جهت ســهولت 
دسترسى و تحويل مواد قابل بازيافت جمع آورى و 

توسط شهروندان راه اندازى شده است.
آزاد در پايان گفت:  شــهروندان مى توانند در 
محل كار و زندگى در كنار ساير روش هاى قبلى 
مانند استقرار ايستگاه هاى 13 گانه بازيافت، نصب 
مخازن مخصوص در ادارات و مدارس و... از اين 

اپليكيشن بهره بردارى الزم را انجام دهند.

 سرپرست مخابرات منطقه همدان گفت: 
در حوزه تلفن ســيار 240 پــروژه همراه اول با 
اعتبارى بالغ بر 1700 ميليارد ريال عملكرد استان 
همدان در حوزه تلفن سيار در سال 1399بوده كه 
غالب اين پروژه ها  احداث سايت هاى جديد و 
 3g  يا ارتقاء سايت هاى قديمى به تكنولوژى هاى

و 4g بوده است. 
گرزين  محمدعلــى 
سال جارى  در  داد:  ادامه 
 8 احــداث  بــر  عالوه 
 BTS جديــد  ســايت 
تلفن همــراه تعدادى از 
ســايتهاى موجود را نيز 
توسعه داده ايم كه تعداد 
فناورى  به  279ســايت 
4G، تعداد 194 ســايت 

به فنــاورى 3G و تعداد 
 2G 3 سايت به فناورى

مجهز بوده است. 
سرپرست مخابرات منطقه همدان در پايان با 
اشاره به شــرايط كرونايى در كشور ضمن اعالم 
شماره 2000 بعنوان سامانه پرداخت غيرحضورى 
كاركرد تلفن ثابت گفت: اميدواريم كه مردم عزيز 

استان هرچه بيشــتر با سامانه هاى غيرحضورى 
ما نظير «مخابرات من در ســايت Tci.ir»، «رفع 
خرابــى 20117» ،«ارتباطــات مردمــى 2021» 
،«پشتيبانى اين.ترنت 2020» و ساير سامانه هاى 

ديگر مخابرات آشــنا و مسلط تر شوند تا بدون 
مراجعــه حضورى به دفاتر پيشــخوان و يا امور 
مشتركين  مخابرات امور مربوطه را از طريق آنها 

انجام دهند.
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 معاونت خدمات شــهري 
هماهنگي  ســتاد  عنــوان  به 

وظايف  بــر  نظــارت   و 
در  همدان  شــهرداري 
ايــن بخــش وظيفــه 
 ، ي ر ا ســتگذ سيا
برنامه ريزي، هماهنگي، 
بــر  هدايت ونظــارت 

و  مناطــق  عملكــرد 
زيرمجموعه  ســازمان هاي 

در توسعه و احداث پروژه ها، 
نگهداري و بهره بــرداري از آنها و 

ارائــه خدمات به مردم را برعهده دارد كه در اين 
ارتباط، تالش كرده اســت با افزايش اعتبارات، 
جلب مشــاركت عمومي، تقويت ســازمان ها و 
بهره گيري از همكاري مراكز علمي وپژوهشي در 
جهت بهبود محيط زيست شهري و ارتقاي كيفي 
و كمي خدمات شهري كه امروزه به عنوان يكي 
از ضرورت هاي زندگي شهرنشيني و پارامترهاي 
اصلي ســنجش رفاه عمومي شــناخته مي شود، 

اقدامات موثري را انجام دهد. 
معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان با 
گراميداشت چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى گفت: اين معاونت داراي 4 مديريت و 5 

سازمان در زيرمجموعه خود است.
وحيــد على ضمير افــزود: معاونت خدمات 
شهري از  سازمان هاي تابعه: سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني، مديريت پسماند، سيما، منظر و 
فضاى سبز شهرى،  ساماندهي مشاغل شهري و 
فرآورده هاى كشاورزى، آرامستان ها تشكيل شده 
اســت و مديريت هاى تابعه نيز  شامل: مديريت 
هماهنگى و نظارت بر خدمات شهرى، مديريت 
پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى، اداره مديريت 
بحران، مديريت پياده راه هــا و دبيرخانه بند 20 

ماده 55 قانون شهردارى ها مي باشد.
وى با تأكيد بر كيفيت خدمات رسانى مناسب 
براى شــهروندان در تمامى حوزه هاى شــهرى 
خالصه اى از فعاليت ها و اقدامات حوزه معاونت 
خدمات شــهرى را در ده ماه ابتداى سال جارى  

اينگونه بيان كرد:

 سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى
1-ساخت 363  المان هاى دائم و موقت در سطح 
نقاشى ديوارى  مترمربع  شــهر. 2-اجراى 2060 
و بيش از 32,000 مترمربع امحا ديوارنويســى.  
3-آذين بندى و نصب بيش از 150,000 متر ريسه 
پارچه اى و بيش از 52,000 متر ريسه LED در 
اعيــاد و مناســبت هاى مختلف. 4- ســاخت و 
نصب حدودا 4200 عدد تابلو ســركوچه ، لوزى 
و راهنماى مسير.5-ساخت و نصب حدودا 8300 
عدد پــالك منازل. 6-  ســاخت ونصب حدودا 

350 عدد تابلوى تصاوير شهداى 
گرانقدر. 7-اكــران تبليغات 
مناسبت هاى  در  فرهنگى 
متــراژ  بــه  متفــاوت 
حدودا  5400 مترمربع. 
با  بيلبورد  اكــران   -8
موضوع كرونا به متراژ 
حدودا 2800 مترمربع. 
بوستان ها  9-ساماندهى 
(تعميــر و نگهــدارى از 
و  شهرى  مبلمان  و  تأسيسات 
استانداردسازى وسايل بازى كودكان، 
نصب 150 عدد ســطل زباله، نصب 148 نيمكت، 
رنگ آميزى 837 مبلمان شهرى، تعويض 97 عدد 
نشيمن تاب، االكلنگ، و پنل  پلى اتيلن، رفع نقص 
بيش از 8000 مورد نقص مبلمان شهرى و تعمير و 
نگهدارى از پارك ها). 10- سندپالست 1000جداره 
سنگى آرامگاه بوعلى. 11- صدور180 مورد اخطار 
به تابلوهاى غيرمجاز و جلوگيرى از نصب آنها. 
12-ادامه جداره سازى و نصب تابلوهاى سردرب 
يكســان پياده راه بوعلى. 13-برگزارى نخستين 
ســمپوزيوم مجسمه سازى مشاهير و مفاخر شهر 
همدان. 14-كارگاه هايى با تغيير الگويى كاشــت  
بــا متراژ  حــدودا 3700 مترمربع. 15-كاشــت 
19732 درخــت، 259873 درختچه،2826550 
گل فصلــى و872420 بوتــه در فضاى ســبز 
مناطق 4گانه شــهردارى.  16-آبيارى 4647562 

و  ســبز  فضاى  مترمربع 
پــارك جنگلــى. 17 - 
سمپاشى و شست وشوى 
درختان.  18- ضدعفونى 
كردن وســايل بــازى و 
بهداشتى.  ســرويس هاى 
19-هرس درختان سطح 
شــهر. 20-تشــكيل 24 
جلســه كميســيون ماده 
به  رســيدگى  بــراى   7
درخواست مردم و صدور 
مجوز جهت ساخت وساز 

ســاختمان ها و پاســخ به بيــش از 2200 مورد 
استعالمات شهردارى مناطق چهارگانه. 

 سازمان مديريت پسماند
1-جمع آورى مكانيزه پسماندها با اختصاص بيش 
از 50 دســتگاه خودروى پرس و نصب مخازن 
2-ضدعفونى  پسماندها.  جمع آورى  مخصوص 
و گندزدايــى معابــر و المان هــاى شــهرى و 
ورودى بيمارستان ها در مقابله با ويروس كرونا. 
3-رفت وروب و شست وشوى معابر اصلى شهر 
با اســتفاده از جاروب هاى خيابانى و دســتگاه 
مكانيزه واترجــت. 4-انجام خدمــات عمرانى 

گسترده توسط ماشين آالت سازمان  (خاكبردارى، 
حمل آســفالت، همكارى در پروژه هاى عمرانى 
ســطح شهر مانند پل هاى در دست احداث و...). 
5-انجــام عمليات برف روبى و يخ زدايى معابر با 
اختصاص بيش از 200 دستگاه انواع ماشين آالت 
برف روبى. 6-  عمليات بهســازى سكوى ميانى 
انتقال پسماندها. 7-  جذب مشاور جهت احداث 
حوضچه هاى جمع آورى شــيرابه و سلول دفن 
مهندســى بهداشتى در ســايت دفع پسماندهاى 
شــهر همدان. 8-انجام اقدامات عمرانى گسترده 
در  ســايت دفن پســماندها. 9-صدور مجوز و 
مراقبت از تخليه خاك و نخاله در ســطح شــهر 
و ورودى وخروجى شــهر، پاكسازى جاده هاى 
ورودى وخروجى شــهر به صورت روزانه. 10-
دفع خاك و ضايعات ســاختمانى شــهر همدان 
و نظــات بر اجــراى آن بــه صــورت روزانه. 
12-برگزارى  فرهنگ ســازى.  و  11-آمــوزش 
برنامه هــاى  ويژه روز جهانى محيط زيســت و 
21 تيرماه روز بدون پالســتيك از طريق پخش 
موشن گرافيك و اطالع رسانى و آموزش مجازى.

13-اســتفاده گســترده از ظرفيت هــاى فضاى 
مجــازى در جهت آمــوزش تفكيــك زباله و 
معرفى ايســتگاه هاى بازيافت.14-ساخت انواع  
موشن گرافيك و اينفوگرافيك  با موضوعات انواع 
پسماند، نحوه تفكيك، شيرآبه و... .15-برگزارى 
هشتمين مســابقه بزرگ دانش آموزى با موضوع 
كاهش توليد پســماند. 16- راه اندازى اپليكيشن 

بهروب جهت جمع آورى پســماندهاى خشك 
و آمــوزش  و  اطالع رســانى در ايــن خصوص 
بــه شــهروندان.17- جمــع آورى، حمل و دفع 
پســماندهاى شــهر همدان و دفن پسماندهاى 
شــهرها و روســتاهاى مراجعه كننده به ســايت 
درمانى  مراكز  پســماند  همدان. 18-جمع آورى 
و بيمارســتان هاى سطح شــهر. 19- ساماندهى 

سگ هاى بالصاحب در سطح شهر همدان.

 سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
1-آماده بــاش نيروهــاى ادارى و عملياتــى در 
تعطيالت نــوروزى. 2-شــركت در2820 مورد 

با افزايش 
اعتبارات، جلب 

مشاركت عمومي، 
تقويت سازمان ها 

و بهره گيري از 
همكاري مراكز 

علمي وپژوهشي 
در جهت 

بهبود محيط 
زيست شهري 

و ارتقاي كيفي 
و كمي خدمات 
شهرى اقدامات 

موثرى انجام 
شده است

گزارش اهم اقدامات سال 99 حوزه معاونت خدمات شهرى

كيفيت خدمات به شهروندان افزايش يافت
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عمليــات كه از اين تعــداد 1702 مورد عمليات 
اطفاى حريق 1086 مورد امداد ونجات و32مورد 
احتياط حريق بوده است. 3-صدور دستورالعمل 
و طرح ايمنى ســاختمان ها 988 مورد. 4-صدور 
تأييديه طــرح ايمنــى ســاختمان ها 429 مورد. 
5-پايش هاى انجام  شده از اماكن تجارى، ادارى، 
اقامتى، تجمعى، آموزشــى172 مورد. 6-استقرار 
خودرو و اكيپ عملياتى ســيار در مناسبت هاى 
مختلف در اماكن حساس و پرتردد. 7-برگزارى 
مراســم 7 مهرماه روز ملى آتش نشــانى و ايمنى 
با اجراى برنامه هاى متنــوع.  8-تهيه و نصب 6 
دستگاه شــير هيدرانت در سطح شهر. 9-تهيه و 
توزيع لــوازم و مواد ضدعفونى كننده (ماســك، 
ژل و الكل) در ايســتگاه هاى ســازمان به منظور 

جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا.

 سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى كشاورزى

1-توزيــع 1300 تن ميوه ويژه ايام نوروز با نرخ 
دولتى در 40نقطه از ســطح شهر. 2-گندزدايى و 
ضدعفونى مســتمر مراكز تحت نظارت سازمان. 
3-تعطيلى روزبازارهاى هفتگى، شــب بازارها و 
جمعه بازار با توجه به مصوبات ستاد استانى كرونا. 
4-به كارگيرى پيمانكار جهت نگهدارى بازارچه 
پرندگان و آســفالت محوطه آن. 5-به كارگيرى 
پيمانكار جهت نگهدارى روزبازارها، شب بازارها، 
جمعه بازارها و نظم بخــش مربوطه. 6-پيگيرى 
ايجــاد غرفه هاى خوداشــتغالى جهت توليدات 
مشاغل خانگى و اختصاص فضاهاى مناسب در 
روزبازارهــاى هفتگى.7-توزيــع لباس فرم بين 
بساط گستران جهت ايجاد نظم و يكپارچگى.8-
ســاماندهى  مشاغل سيار (وانت بارها) و تشكيل 
مراكز مجاز در محل هاى تعيين شده. 9-پيگيرى 
و رفع مشــكالت ميدان بار جديد و  قديم شهر 
همدان. 10-طراحى و ساخت كانكس گل فروشى 
در چند نقطه از سطح شهر. 11-پيگيرى ساخت 
و استقرار غرفه هاى بلوار ارم در جهت جذب و 
با نشاط تر شدن فضاى پياده راه ارم. 12-پيگيرى 
ســاخت و احداث بازارچه هاى عرضه مستقيم 
محصوالت كشــاورزى در 3 نقطه از سطح شهر 
شامل: شهرك شهيدمدرس ، شهرك شهيدمدنى، 

هنرستان 18مترى شهيد يحيويى.

 اداره مديريت بحران
1-تشــكيل كميته پدافند غيرعامل شهردارى.2-
تشــكيل كارگروه پشــتيبانى و خدمات شهرى 
پدافند غيرعامل اســتان. 3-برگــزارى دوره هاى 
آموزشى پدافند غيرعامل و توسعه زيرساخت هاى 
كشــور، بهداشــت روان در بحران هاى ناشى از 
مخاطرات طبيعى و آموزش مجازى دوره عمومى 
پدافند غيرعامل. 4-كســب رتبه برتر كشورى به 
عنــوان برگزيدگان در عرصــه پدافند غيرعامل 
ســال 99. 5-برگزارى مانور دورميزى سيالب و 
انســداد معابر مورخ 99/8/22 با حضور اعضاى 
ستاد مديريت بحران شهردارى و اعضاى تيم هاى 
ICS  و با ارزيابي مديركل مديريت بحران استان 

و مديــركل پدافند غيرعامل و اعضاى شــوراى 

غيرعامل  پدافند  مانور  شهر.6-برگزارى  اسالمى 
آبان مــاه 99 . 7-تدوين راهبرد برنامه، طرح ها و 
پروژه هاى امور محيط زيســت معاونت خدمات 
شهرى. 8-پيگيرى اجراى قانون هواى پاك (مواد 
قانونى مرتبط با حوزه شهردارى). 9-بازديدهاى 
منظم و ارائه گــزارش از وضعيت رودخانه ها و 
مســيل هاى سطح شــهر و به روزرسانى نقشه ها 
با توجه به ســاماندهى وضعيــت رودخانه ها و 
مســيل ها و ارائه گزارش مســيل هاى اليروبى 
و پاكســازى شده توســط مناطق شــهردارى. 
10-طراحى و نظارت بر اجراى طرح جمع آورى 
آب هاى ســطحى بلــوار 9 دى از طــرح كنترل 
سيالب ميدان رســالت. 11-بازنگرى و طراحى 
اولويت هــاى اول و دوم طــرح جمــع آورى و 
هدايت آب هاى سطحى شهر همدان. 12-تشكيل 
دبيرخانه كشورى شهرهاى تاب آور در شهردارى 

همدان . 
13-اجــراى طــرح  دوام (داوطلــب واكنــش 
اضطرارى محالت) بسيجى محالت شهر همدان.

 مديريت هماهنگى و نظارت بر خدمات شهرى
1-هماهنگى و نظارت بر اجراى طرح اســتقبال 
از بهار.2-نظارت روزانه و رســيدگى به صورت 

وضعيت پيمانكاران خدمات شهرى مناطق 
چهارگانه شهردارى. 3-برنامه ريزى جهت 
انجــام ضدعفونى روزانــه 2 مرحله اى 
در ســطح شــهر. 4-برنامه ريزى جهت 

انجــام عمليــات رفت وروب 
با  شســت ومحله اى  و 

معاونت  هماهنگــى 
شــهرى  خدمــات 
 . گانــه   4 مناطــق 

آييــن  5-برگــزارى 
فرم  لباس  از  رونمايى 

خدمات  پاكبانان  جديد 
و  شــهرى. 6-پيگيــرى 

انجام  طرح واكسيناســيون 
رايــگان هپاتيــت، كزاز و 

محترم  پاكبانان  ويــژه  با ديفترى 
مشــاركت  مركز بهداشــت شهرستان 
همــدان. 7-پيگيري انجام اقدامات الزم 
جهت پاكســازي رودخانه هــا و انهار 
جهت فصل پاييز. 8-تشــكيل ســتاد 
عمليات برف روبــى. 9-صدور مجوز 
ايســتگاه صلواتى جهت مناسبت هاى 
مختلــف. 10-جمــع آورى 92 نفــر 
متكــدى غير حرفــه اى  و پيگيرى در 
خصوص تعيين تكليف وضعيت آنها و 

اخذ حكم خروج از شــهر و يا حبس و 
ساير اقدامات. 11-تهيه غذاى گرم(شام و صبحانه) 
3000 پرس جهت مصرف افراد ساكن در گرمخانه به 
صورت ماهيانه. 12-همكارى با سازمان بهزيستى 
جهت نگهدارى معتادان و كارتن خواب ها جهت 

انتقال آنها به كمپ ماده 15 و خانه سالمندان. 
ســتاد  با  13-همكارى 
مبارزه بــا موادمخدر در 
جمــع آورى معتــادان و 

كارتن خواب ها جهت انتقــال آنها به كمپ ماده 
16. 14-پاكسازى و ضدعفونى گرمخانه و توزيع 
ماســك و محلول ضدعفونى جهت افراد ساكن. 
15- بازســازى وتجهيز كامل طبقه اول گرمخانه 
با هزينه بالغ بر 1،000،000،000 ريال.

 مديريت پياده راه ها
1-صدور بيــش از 100مجوز تردد 
وســايل نقليه به پياده راه اكباتان. 2- 
دستگاه  توسط5  مسافران  حمل ونقل 
ماشــين برقى. 3- برپايى همايش 
علمداران در پيــاده راه با حضور 
همــدان. 4-  قديم  هيأت هــاى 
نصب گيــت در پياده راه مظفريه. 
5- انتقال ايستگاه تاكسى ون ها به 

پياده راه اكباتان.

 دبيرخانه بند 20 ماده 55
1-تعداد جلســات برگزار شده 
كميســيون بند20 ماده55،  12 
جلســه. 2-تعداد رسيدگي به 
اعتراض متصديان پرونده هاي 
ارســالي از مناطق 4گانه 62 
به  رسيدگي  3-تعداد  فقره. 
مزاحم  مشاغل  از  شكايت 
شــهري، ابــالغ اخطاريه 
و صــدور نظريه تعطيل، 
جمع آوري يا رفع معضل  
71 فقره. 4-ثبت شكايت 
(از طريــق مديريت 137 يا 
رسيدگي  كتبي)  شــكايات 
رفع  و  اخطاريه  ابــالغ  و 
مزاحمت شــغلي ايجاد 

شده  147 مورد.

هماهنگى و نظارت برخدمات شهرى
اســتقبال  و نظارت بر اجراى طرح
رت روزانه و رســيدگى به صورت 

كاران خدمات شهرى مناطق 
3ردارى. 3-برنامه ريزى جهت 
مرحله اى  فونى روزانــه 2
ــهر. 4-برنامه ريزى جهت 

ـات رفت وروب 
با  محله اى 

معاونت 
ــهرى 
 . انــه 

آييــن   
فرم اس 

خدمات  ن 
و  پيگيــرى 

كسيناســيون 
يــت، كزاز و 

محترم پاكبانان  با ژه 
مركز بهداشــت شهرستان 
يگيري انجام اقدامات الزم 
ازي رودخانه هــا و انهار 
پاييز. 8-تشــكيل ســتاد 
روبــى. 9-صدور مجوز 
واتى جهت مناسبت هاى 
-جمــع آورى 92 نفــر
حرفــه اى  و پيگيرى در 
ن تكليف وضعيت آنها و 

روج از شــهر و يا حبس و 
 11-تهيه غذاى گرم(شام و صبحانه) 
هت مصرف افراد ساكن در گرمخانه به 
ه. 12-همكارى با سازمان بهزيستى 
ى معتادان و كارتن خواب ها جهت 

كمپ ماده 15 و خانه سالمندان. 
ســتاد  با 
ادمخدر در 
معتــادان و 

4. 14-پاكسازى و ضدعفونى گ 16
ماســك و محلول ضدعفونى جه
15- بازســازى وتجهيز كامل طب
با هزينه بالغ بر 0،000

 مديريت پ
1-صدور بيــش از
وســايل نقليه به پياد
مسافران حمل ونقل 

3ماشــين برقى. 3-
علمداران در پيــ
قديم هيأت هــاى 
نصب گيــت در
5- انتقال ايستگاه

پياده راه اكباتان.

 دبيرخانه بند
1-تعداد جلســا
كميســيون بند
جلســه. 2-تع
اعتراض متصد
ارســالي از

3-تعد فقره. 
از شكايت 
شــهري، 
و صــدو
جمعآوري

71 فقره.
(از طريــق
شــكايات
ابــالغ و 
مزاحمت
7شده  7

مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى:
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كنترل ساختمان
منطقه بر حسب مورد

1
منطقه 

2
منطقه 

3
منطقه 

جمع كل4
28832006207722729238صدور اخطاريه
19332725131926738650ضبط لوازم 
62توقيف خودرو

رفع سدمعبر
ساماندهى وانت بار هارفع سد معبربر حسب مورد
16411879جمع مناطق 4گانه
043توقيف خودرو

فنى (دبيرخانه كميسيون ماده صد )

اخذ آراى
 صادره از 
كميسيون

جمع كلمنطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1مورد
57281618119تخريب
12*1*برائت
19*35جريمه
13*11پلمب

3*1*2اعاده به پروانه
63351721136جمع كل
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تشكيل پرونده
منطقه 

1
منطقه 

2
منطقه 

3
منطقه 

جمع كل4
123130168195616

-
اجراى احكام

منطقه بر حسب مورد
1

منطقه 
2

منطقه 
3

منطقه 
جمع كل4

93تخريب
40تعطيل (پلمپ)
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سرپرست معاونت امور زيربنايى و حمل و نقل شهرى شهردارى همدان:

طرح جامع حمل و نقل و ترافيك
در حال بازنگرى است

 سرپرست معاونت امور زيربنايى و حمل و نقل شهرى شهردارى همدان 
با تبريك ايام دهه  فجر گزارشى از عملكرد اين واحد ارائه كرد.

امير فتحيان نســب درباره آمار سال جارى  آسفالت در همدان گفت:  در10 
ماهه گذشته در تمامى معابر شهر همدان 165271 تن آسفالت انجام شده است 

كه در مساحتى 843461 مترمربع  توزيع شده است. 
وى در ادامه به ارائه آمار در2 بخش روكش فينيشــرى ، روكش دســتى و 
لكه گيرى پرداخت و بيان كرد: در سال جارى  ، 114347 تن آسفالت با مساحت 
701207 به صورت فينيشرى و  48084 تن آسفالت به شكل روكش دستى و 

لكه گيرى توسط  مناطق مختلف آسفالت ريزى انجام شده است. 
فتحيان نســب بازنگرى مطالعات طرح جامع حمل ونقل و ترافيك را يكى 
ديگر از اقدامات عنوان كرد و افزود: اين پروژه با 40 درصد پيشرفت فيزيكى 

از مطالعات و حدود 15 درصد صورت وضعيت مشاور در حال انجام است.
وى با اشــاره به اينكه مطالعات امكان ســنجى احداث قطارشهرى با 90 
درصد پيشــرفت فيزيكى و 74 درصد پيشــرفت مالى، انجام شده است، بيان 
كرد: مطالعات موضعى و موضوعى ترافيكى با 70 درصد پيشرفت فيزيكى و 

42 درصد پيشرفت مالى انجام شده است.
فتحيان نسب ادامه داد: تاكنون امكان سنجى تقاطع غيرهمسطح در بلوار شهيد 
سردار همدانى، تقاطع غيرهمسطح ميدان 13 آبان و اصالح هندسى در بلوار سيد 

جمال الدين (دور برگردان) انجام شده است.
وى درباره پروژه شــهيد ســردارهمدانى نيز گفت: تقاطع غيرهمســطح 
شهيدهمدانى (ميدان سپاه) در ورودي شمالى شهر همدان در محل تقاطع بلوار 
بديع الزمان، بلوار انقالب، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي و بلوار شهداي نيروي 
انتظامى واقع شــده است كه به عنوان تقاطع شــريان اصلى ارتباط با غرب و 

جنوب كشور و تهران محسوب مى شود.
فتحيان نسب افزود: با توجه به حجم ترافيك و ترانزيت روزانه اي كه در اين 
تقاطع وجود دارد ســاخت و اتمام هرچه سريع تر اين پروژه از اهميت بااليى 

برخوردار است. 
معاون زيربنايى شهردارى همدان با اشاره به اينكه هرچند با وجود تمامى 
مشكالت مالى، گروه مشاركت طرح وساخت با برنامه ريزي دقيق موفق به حفظ 
تعادل پيشرفت فيزيكى و ريالى طرح شده بود، گفت: خوشبختانه ، با همت و 
پيگيري مداوم شهردار توانستيم با وجود تمام مشكالت مالى و اقتصادي حاكم 
بر كشور، و با يك برنامه ريزي و اولويت بندي حساب شده با سرعت بيشتري 

پروژه ها را به پيش ببريم.
فتحيان نسب درباره پروژه فرهنگيان نيز اينگونه توضيح داد: پروژه احداث 
فاز دوم تقاطع غيرهمســطح غدير با هدف تسهيل در عبورو مرور و حذف 

گره هاى ترافيكى موجود در مســير شــمال به مركز شــهر و مركز شهر به 
شهرك فرهنگيان و همچنين گره ترافيكى خروجى شهرك فرهنگيان و محور 
شــمال به غرب از اوايل ســال 1398 در دســتور كار قرار گرفت و پس از 
اتمام مطالعات فاز دوم پروژه و نقشه هاى اجرايى از ابتداى شهريور ماه سال 
گذشــته عمليات اجرايى آن با اعتبار اوليه 35 ميليارد تومان آغاز شــد وجه 
تكميل آن نيز با احتســاب عمليات رفع معارضات و معابر مرتبط و با توجه 
به افزايش هاى ايجاد شده در قيمت مصالح مورد نياز جهت تكميل آن به 85 
ميليارد تومان اعتبار نيازمند اســت و در حال حاضر داراى پيشرفت فيزيكى 

53 درصدى مى باشد.
با توجه بــه قرارگيرى موقعيت پــروژه در محورهاى اصلــى ورودى و 
خروجى شهر و لزوم مديريت كنترل ترافيك با توجه به ترافيك بسيار سنگين 
در محورهاى موثر تقاطع و در راستاى رضايتمندى شهروندان محترم عمليات 

اجرايى پروژه به 5 فاز تقسيم شده است.
وى  در ادامه به گزارشى تيتروار  از پروژه هاى عمرانى  سطح مناطق پرداخت:

 منطقه يك:

- كل مبلغ بودجه پيش بينى شده مصوب سال 99 مجموعاً مبلغ 117 ميليارد 
تومان بود كه مبلغ 84 ميليارد تومان آن شامل تعداد 61 پروژه عمرانى مى بايست 
قرارداد بسته مى شد كه پس از اصالح بودجه به تعداد 41 پروژه عمرانى و جمعًا 

به مبلغ 91 ميليارد تومان قرارداد منعقد شد.
 اين تعداد پروژه شامل

 الف ) تعداد 12 پروژه پياده راه سازى به مبلغ مجموعاً 17 ميليارد تومان.
 ب) تعداد 5 پروژه جدول گذارى به مبلغ حدودى 4 ميليارد تومان.  

ج) تعداد 6 پروژه به نام هاى ترسيم و احداث پارك ها و محوطه سازى ها كه 
(شاخص ترين آنها احداث پارك واليت به مبلغ 8/5 ميليارد تومان بود) جمعًا 

به مبلغ 13 ميليارد تومان. 
د) تعداد 2 پروژه جهت ديواركشــى رودخانه هاى انتهاى بلواركاج و دره 

مرادبيگ (انتهاى بلوار صورتى ) جمعاً به مبلغ 3/5 ميليارد تومان.
 احداث چند پروژه شاخص شامل

1) احداث سايت موزه ميدان امام(ره) به مبلغ 7 ميليارد تومان .
2) احداث فاز اول ساختمان تجارى شهيدفهميده به مبلغ 3/3 ميليارد تومان. 

3) احداث ساختمان چندمنظوره شهرك مدرس به مبلغ 10 ميليارد تومان.
4) احداث چمن مصنوعى شهداى شهردارى به مبلغ 5/3 ميليارد تومان.
5) احداث مخزن 2000 مترمكعبى بلوار ارم به مبلغ2/7 ميليارد تومان. 

*ســاير پروژه ها نيز شامل زيرسازى ها ، اليروبى و مرمت انهار ، تعميرات 
در باغ موزه دفاع مقدس و ترميم و استانداردسازى سرويس هاى بهداشتى ، تهيه 
و اجراى آبيارى تحت فشار ، نورپردازى هاى سطح منطقه ، هزينه آزمايشگاه ، 
مكانيك خاك ، طراحى پاركينگ مرمر، خريد مصالح و خريد لوله كاروگيت و 

كرايه ماشين آالت و... است كه منجر به قرارداد شده و به اتمام رسيد.
فتحيان نسب از پروژه هاى شاخص و جارى سال 98 كه در حال اتمام و تا 

22 بهمن ماه قابل افتتاح است، به موارد زير اشاره كرد:

مطالعات 
امكان سنجى 

احداث 
قطارشهرى با 90 

درصد پيشرفت 
فيزيكى و 74 

درصد پيشرفت 
مالى، انجام شده 
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 1) پروژه  پياده راه سازى و جدول گذارى بلوار اسالميان به مبلغ كل با تعديل 
حدود 12 ميليارد تومان.

2) پارك نوارى كمال آباد به مبلغ كل حدود 2 ميليارد تومان.
3) پارك نوارى روى پل نيازمند به مبلغ كل حدود 2 ميليارد تومان.

در نهايت به اطالع مى رساند به تمامى قراردادهاى منعقده امسال حدود 40 
درصد به عنوان تعديل اضافه مى شود.

 منطقه 2
 هدايت آب هاى سطحى : 

 در قالــب 2 قرارداد خريــد و اجرا ،تاكنون حدودا  14 ميليارد تومان هزينه 
شده است. 

 طول لوله گذارى حدودا 2700 متر طول.
 طول اجراى نقب حدودا 300 متر طول.

 پيشرفت فيزيكى  حدودا 98 درصد. 
ساماندهى و هدايت آب هاى سطحى رودخانه حصار حاج شمسعلى:

 در قالب 2 قرارداد خريد و اجرا مى باشد. 
 طول لوله گذارى 360 متر طول.

 پيشــرفت فيزيكى: در حال تهيه لوله شركت ايثار كرمانشاه و رفع مشكل 
معارضين مسير رودخانه مى باشد.

 تكميل هدايت آب هاى سطحى ميدان بعثت:
 پروژه به صورت نوكنى قنات انجام شده. 

 طول قنات جهت هدايت آب هاى سطحى باالدست 270 متر طول است. 
 مبلغ هزينه كرد تا اين تاريخ: 750  ميليون تومان    است.

 پروژه احداث پارك فرامنطقه اى اكباتان:
 مساحت پارك: 240 هكتار مى باشد. 

 پروژه در قالب 2 قرارداد راه دسترسى و احداث سرويس بهداشتى مى باشد. 
 مبلغ هزينه كرد تاكنون حدودا 2 ميليارد تومان   مى باشد.

 پروژه پاركينگ طبقاتى و تجارى آقاجانى بيگ
 پروژه در مرحله اتمام اســكلت سازه است (حدود 1000مترمربع از اجراى 

سقف آخر باقى مانده است )
 حدود 25 ميليارد تومان با تعديل تا اين تاريخ پرداخت شده. 

 پروژه از ابتداى سال 1395 آغاز شده 
 مدت قرارداد 2 ساله بوده و مبلغ قرارداد   240 ميليارد تومان بوده است

 درصد پيشرفت پروژه حدودا 60 درصد است
 مشخصات پروژه: 2 طبقه منفى و 5 طبقه روى همكف ( 8 سقف ) مى باشد.

 مساحت عرصه: 4115 مترمربع
 مساحت پاركينگ ها : 27906 مترمربع شامل  531 واحد پاركينگ .

 مساحت تجارى: 1800مترمربع
 مساحت ادارى: 1300مترمربع شامل 15 واحد ادارى 

 منطقه 3
با توجه به بودجه 49 ميليارد تومان مصوب سال 99 شهردارى منطقه 3  كه 
در اصالح و متمم به 68 ميليارد تومان افزايش يافته ، پروژه ها شامل 19 پروژه 
عملياتى اجرايى مى باشــد كه از اين تعداد 6 پروژه مربوط به پياده راه سازى به 

مبلغ كل 3ميليارد و 600 ميليون تومان شامل:
 1) كف سازى سرگذر با پيشرفت 50 درصدى. 

2) پياده راه سازى خضر با پيشرفت 100 درصدى .
3) پياده راه سازى كوى رضوان با 100 درصد پيشرفت.

4) پياده راه سازى بلوار كوثر 50 درصد پيشرفت.
 عمليات زيرسازى و روسازى راه

به مبلغ كل  4/500/000/000 تومان نيز  شامل:
 1) تعريض بلوار بسيج پيشرفت 100 درصد.

 2) كندرو پارك شهروند 100 درصد.
 3) كندرو بلوار امام(ره) مقابل تعويض پالك 100 درصد 

4) كندرو بلوار امام(ره)  مقابل شورين 100 درصد.
 5) آماده سازى تفكيكى 36 هكتارى 70 درصد.

احداث ساختمان شامل 2 پروژه مجموع 4/200/000/000 تومان است كه:
 1)احداث سوله ورزشى فرهنگسراى واليت 60 درصدى.

 2) احداث سالن كسب وكار 70 درصد.
 احداث پارك شامل 2 پروژه مجموع 5/200/000/000 تومان است كه:

 1) پارك 6 هكتارى گلستان پيشرفت 70 درصد. 
 2) پارك حاشيه اى دانشگاه آزاد پيشرفت 50 درصد.

ديواركشى رودخانه شامل 2 پروژه مجموعاٌ به مبلغ  5/000/000/000تومان است كه:
 1) ديواركشى رودخانه پشت فرهنگسراى واليت پيشرفت 100 درصد.

  2) تكميل رودخانه پشت فرهنگسرا پيشرفت 20 درصد.
پروژه هاى قابل افتتاح نيز  به شرح زير است:

پارك 6 هكتارى گلســتان، كندرو بلوار امام(ره) مقابل شــورين و مجاور 
تعويض پالك، ديواركشى پشت فرهنگسراى واليت،

كندرو  پارك شهروند، پياده راه سازى كوى رضوان و خضر.
ضمنا به مبالغ فوق مبلغ تعديل حدود 40 درصد اضافه مى شود.

 منطقه 4
در قســمت طرح توسعه و نگهدارى فضاى سبز شهرى همدان فاز 3 پارك 
فدك، پارك مطهرى و تعمير و مرمت پارك ســعدى در برنامه است، در طرح  
تعمير و نگهدارى پل ها و تأسيسات شهرى درزهاى پل شهيد قهارى تعمير شده 

است. در طرح هدايت آب هاى سطحى نيز اقدامات به شرح زير است:
1-   اصالح جداول نهرى بلوار آزادگان  شهرك الوند

2- ادامه ديواركشى  رودخانه جنب باغ ايرانى
3- ديواركشى رودخانه ارتش  

4-پوشش رودخانه  كوى كوثر و فرهنگيان
5-  ديواركشى رودخانه  بلوار بهنامجو

6- ديواركشى رودخانه كوچه 33   فرهنگيان
7-ادامه پوشش رودخانه  كوى كوثر و فرهنگيان

8-پوشش رودخانه بلوار بهنامجو جهت احداث ميدان
9- ترميم و اليروبى قنات و حفر چاه  در سطح منطقه 

10-ادامه قنات حسينيه  كوهينى ها و پارك فدك
در طرح بهبود  عبورومرور شهرى نيز اصالح جداول بلوار بهنامجو، احداث 
بلوار 45  مترى  فرهنگيان به نجفى و احداث كندرو نجفى  انجام شده است. 
در طرح توسعه زيرساخت ها و ظرفيت ها پروژه تكميل  فرهنگسراى  على آباد، 

پروژه  اجراى چمن مصنوعى و  فنس كشى  پارك گلفام انجام شده است.

در10 ماهه 
گذشته در تمامى 
معابر شهر 
همدان 165271 
تن آسفالت 
انجام شده است 
كه در مساحتى 
 843461
مترمربع  توزيع 
شده است. 
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به همت سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهردارى همدان

21 دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان حمل ونقل اضافه شد
  توسعه و نوسازى ناوگان حمل ونقل عمومى با اعتبار 700 ميليارد ريال

 نوسازى ناوگان حمل ونقل درون شهرى از 
نظر كاهش آلودگى هوا، توسعه حمل و نقل عمومى 
و روان سازى ترافيك و مصرف انرژى حائز اهميت 
بسيارى است در همين راستا همزمان با ايام ا... دهه 
فجر انقالب اسالمى با حضور محمدعلى محمدى 
فرماندار همدان، عباس صوفى شــهردار همدان، 
ســيد مسعود عسگريان رئيس شــوراى اسالمى 
شــهر همدان و ساير مســئوالن آيين رونمايى از 
21 دستگاه اتوبوس جديد با اعتبارى 700 ميليارد 

ريالى انجام شد.
شهردار همدان در آيين رونمايى از 21 دستگاه 
اتوبوس جديد كه به تازگى به ناوگان حمل ونقل 
عمومى شــهر همدان افزوده شــده است گفت: 
توسعه پايدار در شــهرهاى بزرگ از حساسيت 
خاصى برخوردار اســت و در اين راستا نوسازى 
و توســعه ناوگان حمل ونقل يكى از مولفه هاى 
رسيدن به افق هاى روشــن اين حوزه محسوب 

مى شود.
عباس صوفى همدان را جزو شهرهاى جوان 
كشور در حوزه سيستم حمل ونقل معرفى كرد و 
ادامه داد: شهروندان همدانى شايسته ارائه بهترين 
خدمات در تمامى حوزه ها هستند و داشتن وسائط 
نقليه عمومى باكيفيــت و به روز حق طبيعى آنان 

محسوب مى شود.
وى مقارن بودن آيين رونمايى از 21 دســتگاه 
اتوبــوس جديد را با ايام دهــه فجر به فال نيك 
گرفت و افــزود: بحث ســامان دهى حمل و نقل 

عمومى را در كليه امور پيگيرى خواهيم كرد.
صوفى در ادامه اتوبوس هاى بخش خصوصى 
را يكى از عمده مشكالت ناوگان حمل ونقل تلقى 
كرده و بيان كرد: تدابيرى انديشيده شده است كه 
با حمايت اعضاى شــوراى شهر در اتوبوس هاى 

اين بخش نيز به صورت جدى بحث نوســازى 
انجام شود.

شــهردار همدان در بخش ديگرى از سخنان 
خود به اهميت اجراى پروژه قطار شهرى و لزوم 
همدلى و مساعد تمامى مسئولين امر، اشاره كرد و 
افزود: مسلماً در هر طرح انتقاداتى وجود خواهد 
داشــت ولى اين موضوع نبايــد در اجراى اين 

پروژه ها خللى ايجاد كند.
وى ادامــه داد: در بودجه 1400 موضوع قطار 
شهرى پيش بينى شده است و با برنامه ريزى انجام 
شــده به دنبال اجراى آن هســتيم و از استاندار 
همدان، نمايندگان محترم مجلس، فرماندار همدان 
و اعضاى شــوراى اسالمى شــهر كمال تقدير و 

تشكر را داريم.
صوفى با اشــاره به اينكه پروژه قطار شهرى 
مى تواند عامل محرك در توســعه پايدار شهرى 
همدان محســوب شود بيان كرد: انتظار مجموعه 
مديريت شهرى در حوزه حمل ونقل خيلى باالتر 
از وضعيت فعلى اســت و به همين منظور پروژه 

قطار شهرى در اولويت قرار دارد.
وى همچنين از طرح توســعه و نوسازى در 
بخش تاكســى توضيحاتى ارائــه داد و افزود: با 
برنامه ريزى انجام شده شرايطى را فراهم خواهيم 
كرد كه ديگر تاكسى به عنوان پيكان وجود نداشته 

باشد.
فرماندار همدان با گراميداشــت چهل ودومين 
ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى و ارج نهادن 
به جايــگاه رفيع شــهدا در عرصه هاى مختلف 
بخصوص شهداى عرصه سالمت، ادبيات جديد 
حمل ونقل پايدار شهرى در حوزه مديريت شهرها 
را نشــانگر حركت رو به جلو و به روز شــهرها 
دانســت و گفــت: افزايش جمعيت شــهرها از 

يكسو و نياز به ايجاد زيرساخت هاى جديد امرى 
بديهى به شمار مى رود.

محمدعلى محمدى ارائه خدمات عادالنه، ايمن 
و متناســب با جامعه را براى شهروندان به عنوان 
حق مسلم قلمداد كرد و افزود: اركان حمل و نقل 
پايــدار از نظر ســازمان ملل شــامل مولفه هايى 
همچون آلودگى هــوا، آلودگى صوتى، مصرف 
انرژى است و اين موضوع در جوامع مختلف به 

جديت پيگيرى مى شود.
وى گفــت: در صورت تحقق ارگان توســعه 
حمل ونقل پايدار اين موضوع پوشــش مناسبى 

خواهد داشت.
محمدى ادامه داد: همدان جمعيتى 550 هزار 
نفرى دارد كه بايد خدمات مناسب و به روزى به 
آنان ارائه شــود و در اين بين چالش هايى وجود 

دارد كه با برنامه ريزى مناسب رفع خواهد شد.
وى شهر را يك موجود زنده تلقى كرد كه بايد 
از سياست هاى مدرن براى اداره آن استفاده شود و 
راهكارهاى مناسب در ارائه خدمات به شهروندان 
به كار برده شود تا در نهايت رفاه و رضايت آنان 

را به دنبال داشته باشد.
فرماندار همدان بيان كرد: ساالنه 750 هزار نفر 
بر اثر تصادف و 500 نفر به دليل آلودگى هوا در 
دنيا از بين مى روند و همين موضوع ســبب شده 
بــه كارگيرى تدابير الزم براى بهبود اين وضعيت 

الزامى باشد.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود به پروژه 
قطار شهرى اشاره كرد و افزود: شهرى كه عنوان 
كالنشهر را به يدك مى كشد بايد هزينه هاى رسيدن 
به آن را نيز پرداخت كند و الزم است در اين حوزه 
همه ارگان و مســئوالن كنار هم قرار گرفته و با 

قدرت به دنبال تحقق آن باشند. 

عباس صوفى 
همدان را جزو 

شهرهاى جوان 
كشور در 

حوزه سيستم 
حمل ونقل معرفى 
كرد و شهروندان 
همدانى شايسته 

ارائه بهترين 
خدمات در تمامى 
حوزه ها دانست
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محمدى در پايان ســخنانش از مديران حوزه 
مديريت شــهرى درخواســت كرد امكانات به 
صورت عادالنه در نقاط مختلف شهر توزيع شود 

تا رضايت شهروندان را در پى داشته باشد.
رئيس شــوراى اســالمى شــهر همدان نيز 
حمل ونقل عمومى با شــرايطى ايــده آل را حق 
مسلم شــهروندان دانســت و تأكيد كرد: عمر 
نــاوگان اتوبوســرانى همدان از حــد مجاز 15 
سال گذشته و الزم است نوسازى در اين حوزه 

صورت بپذيرد.
سيد مسعود عســگريان در ادامه به طراحى، 
مشــاوره طرح جامع ترافيــك و مطالعات انجام 
شده در اين موضوع اشاره كرد و گفت: با بررسى 
انجام شده تمام نيازهاى حمل و نقل درون شهرى 

با لحاظ توجيهات اقتصادى پيش بينى شده است.
وى در بخش مهمى از ســخنان خود عدالت 
در توزيع امكانات را حق طبيعى مردم دانســت و 
تأكيد كرد: اين اتوبوس ها بدون توجه به وضعيت 
جغرافيايى نقاط شهر و به شكلى مناسب در تمامى 
خطــوط توزيع گردند تا شــهروندان عزيز از آن 

بهره مند شوند.
رئيس كميســيون خدمات شــهرى شوراى 
اســالمى شهر همدان نيز توســعه شهرنشينى، و 
عوارض آن از قبيل ترافيك، آلودگى هوا و مصرف 
انرژى را از چالش هاى پيش روى مديريت شهرى 
تلقى كرد و گفت: در جوامع امروزى اســتفاده از 
خودروهاى شــخصى به شدت افزايش يافته كه 
بايد راهكارهاى مناســب به منظور مديريت اين 

موضوع طراحى و اجرا شود.
كامران گردان افزود: روزانه 30 دستگاه خودرو 

شــماره گذارى مى شــوند و بايد 40 متر فضاى 
ترافيكى براى آنان فراهم شود ولى مشكالت پيش 
آمده در حوزه زمين و مسكن تحقق اين موضوع 

را با چالش روبه رو كرد.
وى با اشــاره به اينكه شــهردارى به مســأله 
انســان محورى تأكيد بســيارى دارد بيــان كرد: 
ايجاد زيرســاخت هاى الزم در راســتاى اجراى 
اين موضوع بسيار حائز اهميت است كه يكى از 
موضوعات و راه  حل هاى تحقق آن بحث توسعه 
و نوســازى ناوگان حمل ونقل عمومى محسوب 

مى شود.
گردان توســعه ناوگان حمل ونقل عمومى را 
عامل كاهش تصادفات درون شــهرى و كاهش 
آلودگــى هوا دانســت و گفت: ايجــاد فضايى 
براى كاهش زمان انتظار در ايســتگاه اتوبوس و 

كاهش تراكم جمعيت در زمان ســرويس دهى به 
دليل شــيوع ويروس كرونا از خواسته هاى اصلى 
شهروندان به شــمار مى رود و الزم است در اين 

حيطه فرهنگ سازى الزم نيز انجام شود.
رئيس ســازمان حمل ونقل بار مسافر در اين 
مراســم با تبريك والدت با ســعادت حضرت 
زهرا(س) بيان كرد: رضايت شهروندان به منظور 
ارائه خدمات مناسب در حوزه ناوگان حمل ونقل 

عمومى از اهميت بسزايى برخوردار است.
رحيم الوندى گفت: به منظور توسعه و نوسازى 

ناوگان حمل ونقل عمومى جذب اوراق مشاركت 
بــه مبلغ 500 ميليارد ريال انجام شــد و افزايش 
قيمت اتوبوس ها مشكالتى ايجاد ولى در ادامه با 
مساعدت شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر 
همدان شرايطى فراهم شد تا امروز شاهد رونمايى 

از 21 دستگاه اتوبوس جديد باشيم.
وى با بيان اينكه تعداد 20 دستگاه نيز به منظور 
تعميرات اساسى در اولويت قرار دارند بيان كرد: 
فراهم كردن ناوگان حمل و نقل در خور حق طبيعى 
شهروندان همدانى است كه بايد در اين موضوع از 

هيچ تالشى مضايقه نشود.
رئيس ســازمان حمل ونقل بار مسافر در ادامه 
به برخى اقدامات انجام شــده در دهه فجر اشاره 
كرد و گفت: تجليل از خانواده شهدا و ايثارگران 
نيز يكى از اقدامات اين سازمان بوده كه در محل 
مزار شهداى گمنام صورت پذيرفت و از يكى از 
خانواده هاى گرانقدر شــهداى مدافع حرم تقدير 

شد. 
الوندى خانــواده هاى شــاهد و ايثارگران را 
سرمايه ارزشمند انقالب اسالمى دانست و افزود: 
امنيت كنونى و دســتاوردهاى انقالب اســالمى 
حاصل خون شــهدا و ايثارگرى رزمندگان بوده 
و انتقال فرهنگ ايثار و شــهادت به نسل آينده از 

وظايف ما در نظام جمهورى اسالمى است.
وى در پايان و در توضيح اقدامات انجام شده 
در چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
از نصب بنرهاى گراميداشــت دهه مبارك فجر 
ســخن گفت و بيان كرد: مردم زيادى روزانه به 
وســيله اين ناوگان در سطح شهر جابه جا شده و 
يا به نوعى با اين بنرها روبه رو مى شوند و همين 
موضوع به يادآورى آن ايام كمك بسزايى خواهد 

كرد.

طراحى، 
مشاوره طرح 
جامع ترافيك 
و مطالعات 
انجام شده 
و با بررسى 
انجام شده 
تمام نيازهاى 
حمل و نقل 
درون شهرى با 
لحاظ توجيهات 
اقتصادى 
پيش بينى شده 
است.
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سرپرست سازمان عمران و بازآفرينى شهردارى همدان:

طرح بازآفرينى
مشكالت شهر را حل مى كند

 مرمت جداره هاى پياده راه بوعلى سينا 
سرپرست سازمان عمران و بازآفرينى شهرى 
شــهردارى همدان گفــت: از اقدامات بازآفرينى 
مى توان به مرمت و بازآفرينى جداره هاى شرقى و 
غربى خيابان بوعلى سينا اشاره كرد، كه در مجموع 
2200 مترمربع تحت مرمت قرار گرفت كه 700 
متر در ضلع شــرقى و 1500 متر در ضلع غربى 

پياده راه بوعلى قرار دارد. 
احسان صباغى با اشاره به اينكه در اجراى اين 
پــروژه، مرمت بناها ى مذكور به منظور زيبايى و 
اجراى بهينه پروژه در نظر گرفته شــده است بيان 
كرد: در ابتدا مرمت  شــيروانى و ســقف  نما و 
ســاب زدن آجرها انجام شد. آجرهاى ناهمگون 
با آجرهاى سنتى تعويض شده و ضمن ساماندهى 
كابل ها و سيم هاى شركت هاى خدمت رسان، برق، 
تلفن و... تابلوها و الحاقاتى كه زيبايى بصرى نما 
را تحت شعاع قرار مى داد حذف شد و با تعويض 
پنجره هاى ناهمگون و فرسوده با پنجره هاى سنتى 
ضمن نورپردازى مناسب  نماى مطلوب و تاريخى 

خلق و بازآفرينى شد.

 بهره بردارى از معدن آق حصار با 
نخستين انفجار و آتش بارى كنترل شده

وى در ادامه از بهره بردارى از معدن آق حصار 
با نخستين انفجار و آتش بارى كنترل شده توسط 
ســازمان عمران ســخن گفت و افــزود: معدن 
شن وماســه آق حصار در كيلومتر 10 جاده تهران 
در حوالى روســتاى آق حصار قرار دارد كه طى 
قرارداد اجاره 10 ســاله به منظــور بهره بردارى و 
استخراج ســنگ و شن و ماسه از معدن به جهت 
توليد آســفالت  در اختيار ســازمان عمران قرار 
دارد و در طى مطالعات و بررسى هاى موجود به 

منظور استخراج مناسب با نخستين مرحله آتش 
بارى كنترل شــده (انفجار) معدن پس از 10سال 

خاموشى سكوت معدن آق حصار شكسته شد. 
صباغى وسعت انفجار 5000 مترمربع و  ميزان 
بهره بردارى از هر انفجار را 30هزار تن دانست و 
بيان  كرد: از آنجا كه ســازمان براى توليد آسفالت 
مصالح مورد نياز خــود را از كارخانه ها و معادن 
طرف قــرارداد خريدارى مى كرد بــا اين انفجار 
كنترل شده خودكفايى در تأمين مواداوليه از قبيل 
شن، ماســه و نخودى 70 درصد صرفه جويى در 

تأمين مواد دست يافت.
وى افــزود: هــدف از انفجار معــدن توليد 
يكنواخت مصالح و يكدســت به جهت بهبود و 

ارتقاى كيفيت در فرايند آسفالت است.

 عمليات درزگيرى آسفالت
سرپرست سازمان عمران و بازآفرينى شهرى 
شهردارى همدان از عمليات درزگيرى آسفالت با 
هدف ترميم و نگهدارى آسفالت معابر سطح شهر، 
جلوگيرى از نفوذ آب باران و آب هاى سطحى از 
محل ترك ها و نشســت هاى حاصل از زيرسازى 
خبر داد و بيان كرد: اين موضوع ســبب افزايش 
دوام روسازى و طول عمر مفيد آسفالت مى شود 
و ســطح هموارترى را نيز ايجــاد مى كند كه در 
ســال جارى بيش از 98 هزار متر درزگيرى انجام 
شــد كه با افزايش 300 درصدى نسبت به سال 

گذشته روبه رو بوديم.

 عمليات تراش آسفالت 
صباغى عمليات گســترده تراش و روكش 
آســفالت با هــدف بهبود كيفيــت حمل ونقل 
شهرى و بسترســازى مناسب به منظور اجراى 
روكش آســفالت در معابر را از اقدامات ديگر 
ســازمان عمران دانست و گفت: در سال جارى 
بيش از 180 هزار مترمربع آســفالت فرســوده 
معابر توســط دســتگاه هاى تراش آسفالت به 
صورت مكانيزه تراش داده شــد و ســپس به 
كارخانه توليد آســفالت بازيافتى انتقال و پس 
از مراحل توليد مجددا جهت پخش و تســطيح 

معابر توزيع مى شود.
وى افزود: مقدار تراش آسفالت در سال جارى 
با افزايش450 درصدى نســبت به ســال گذشته 

مواجه بوده است.
 استحكام آسفالت پل شهيد سردار 
همدانى با افزودنى پليمر آنتى استريپر تا 

كاهش 30 درجه سانتيگراد
صباغى در بخش ديگرى از ســخنان خود به 
اســتحكام آسفالت پل شهيد ســردار همدانى با 
استفاده از افزودنى پليمر آنتى استريپر اشاره كرد و 
گفت: اين محصول تا كاهش 30 درجه سانتيگراد 
استقامت داشته ولى در ابتدا از پليمر شركت تيس 
كه برپايه پلى اتيلن است براى افزايش مقاومت ميل 
بر جهندگى، خزش، شيارافتادگى و تنش آسفالت 
استفاده مى شــد كه براى نخستين بار در آسفالت 
بلوار ارم مورد اســتفاده قــرار گرفت و در حال 

حاضر از پليمر آنتى استريپر استفاده مى شود.

 همدان پيام: بازآفريني شــهري سياســتي جامع و يكپارچه براي حل مشكالت شهرهاســـت، 
بـــه نحـــوي كه منجر به ارتقاي قابليت زيست پذيرِي شـهرها و كيفيـت زنـدگي شـهروندان شـود. 
بـــازآفريني شـــهري دربرگيرنـــدة شبكه اي از اقدامات و برنامه هاي منعطف در مقياس هاي فضايي 
مختلف و در مسيِر اهـداف توسـعة پايـــدار اسـت. در اين راستا سازمان عمران وبازآفرينى گام هاى 

موثر و شايانى برداشته است. 

در راستاى 
افزايش كيفيت 
آسفالت سطح 

شهر همدان، 
استفاده از 
پليمرهاى 

مختلف در بخش 
توسعه سازمان 

تحت بررسى 
قرار گرفته است

 متراژ درزگيرى انجام شدهسال عمليات
31780 مترسال 1398
98362 مترسال 1399
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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

سرپرســت ســازمان عمران هدف از استفاده 
اين پليمر را افزايش چسبندگى بين سنگدانه ها و 
باالبردن مقاومت آســفالت در برابر كاهش دما و 
حتى جلوگيرى از نفوذ آب در آسفالت دانست و 
بيان كرد: از آنجا كه اين افزودنى تا كاهش دماى 
مورد نياز به ميزان 30 درجه سانتيگراد نيز مقاوم 
است به شــهروندان اطمينان خاطر مى دهم كه با 
استفاده از اين فرايند آسفالت ريزى در فصل سرما 

نيز از كيفيت مطلوب برخوردار است.
صباغى در ادامه گفت: آنتى استريپر مى تواند 
به جهت پوشش يكنواخت قير در تمامى سطوح 
خشــك و مرطوب و خاصيت اتصال  دهندگى و 
چســبندگى باال در مصالح (قير و سنگ دانه ها) و 
ثبات حرارتى عالى هنگام تركيب با قير در دماى 
180 درجه سانتيگراد به عنوان پيونددهنده و عامل 

ضد رطوبت عمل كند.
وى افزود: سازمان مجهز به يك كارخانه توليد 
آســفالت گرم 120 تن در ساعت و يك كارخانه 
بازيافت تراشه هاى آسفالت جمع آورى شده از سطح 
شهر  است كه تراشه هاى جمع آورى شده با قير و 
مصالح تكميل كننده در فرايند بازيافت قرار مى گيرد. 
صباغى در ادامه بيان كرد: براى اينكه آسفالت روى 
آسفالت ريخته نشود براى شيب بندى معابر شهرى 
و استفاده از بازيافت آسفالت، تراش آسفالت در 
سطح شهر انجام مى شــود. همچنين به روزترين 
تكنولوژى در خصوص تجهيزات و ماشين آالت 
پخش و توزيع آســفالت در استان همدان به كار 

برده شده است.

 توليد آسفالت از ابتداى سال تاكنون 
حدود 80 هزار تن است كه نسبت به 
سال گذشته افزايش 2برابرى داشته 

است.
وى با بيان اينكه توليد آسفالت از ابتداى سال 
تاكنون با آمارى حدود 80 هزار تن نسبت به سال 
گذشته افزايش 2برابرى داشــته است افزود: در 
سال هاى گذشته قيمت قير چندان ارزنده نبود اما 
با توجه به اينكه بــه يك ماده گرانبها در صنعت 
تبديل شده، استفاده بهينه از قير را در دستور كار 

خود داريم.
صباغى در ادامه گفت: تالش ما اين است كه 
از مصالح و شرايط پخت كامال استاندارد استفاده 
كنيم. در راســتاى افزايش كيفيت آسفالت سطح 
شــهر همدان، اســتفاده از پليمرهاى مختلف در 
بخش توسعه ســازمان تحت بررسى قرار گرفته 
است كه هر يك با توجه به شرايط دمايى همدان 
توانسته است حداقل رنج هاى ما را اقناع كند و ما 

به سمت استفاده از آن حركت كرده ايم. 
سرپرست سازمان عمران و بازآفرينى شهرى 
شــهردارى همدان درخصــوص فعاليت اكيپ 
لكه گير آســفالت نيز بيان كرد: 3 دستگاه فالسك 
در سطح شــهر داريم كه آســفالت را در دماى 
توليد بدون اينكه با محيط تبادل حرارتى داشــته 
باشــد نگهدارى مى كند و با توجه به اين اصل و 
با بهره گيرى از تكنولوژى لكه گيرى آســفالت به 

نحومطلوبى انجام مى شود.
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در سال جارى  بيش از 180 هزار مترمربع آسفالت 
فرسوده معابر توسط دستگاه هاى تراش  آسفالت به 
صورت مكانيزه تراش داده شد و سپس به كارخانه 
توليد آسفالت بازيافتى انتقال و پس از مراحل توليد 
مجددا جهت پخش و تسطيح معابر توزيع مى شود.
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بهمن 761399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان: 

7 فرهنگسراى تخصصى در شهر
فعاليت مى كنند

 رئيس ســازمان فرهنگــى ، اجتماعى و 
ورزشــى شــهردارى همدان با بيــان اينكه همه 
ظرفيت شــهردارى همــدان در خدمت برگزارى 
مراسم هاى گراميداشت جشــن پيروزى انقالب 
اسالمى بود، گفت: مناطق و سازمان هاى شهردارى 
همدان حدود 40 عنوان برنامه ويژه به مناســبت 
گراميداشت چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب 

اسالمى در ايام ا... دهه فجر برگزار كردند.
روح ا... وجدى هويدا با تبريك سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى ايران بيان كرد: به منظور برگزارى 
هرچه باشكوه تر جشن پيروزى انقالب، در ستاد دهه 

فجر انقالب اسالمى جلسات مختلفى برگزار شد. 
وى افزود: فضاسازى ، حمايت و ايجاد زمينه 
براى مشاركت خودجوش شهروندان و تشكل ها 
در ايــن دهــه و همچنين برگزارى جشــن ها و 
مشــاركت در برگزارى مراســم ها از جمله اين 

برنامه هاست.

وجدى هويدا  بيان كرد: به مناسبت گراميداشت 
چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در 
شــهردارى همدان برنامه هاى مختلفى برگزار  و 
با هماهنگى معاونت ها، سازمان ها و مناطق 4گانه 

جشن هاى دهه فجر به شكلى مناسب انجام شد. 

وى ادامــه داد: ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان نيز جشن هاى انقالب را 
در فرهنگسراهاى شهردارى برگزار كرد و برگزارى 
انواع نمايشگاه هاى عكس در نگارخانه ها، برگزارى 
نشســت هاى تخصصى ادبى  با موضوع انقالب، 
رونمايــى از 10 عنوان كتــاب با موضوع انقالب 
و برگــزارى مســابقات متنوع ورزشــى از ديگر 

برنامه هاى اين سازمان در دهه مبارك فجر بود.
وجدى هويدا  با اشــاره به برگــزارى نهمين 
جشنواره مدرســه انقالب با مشــاركت انجمن 
اسالمى دانش آموزى بيان كرد: مسابقه كتابخوانى 
پــرواز 4721 با مشــاركت اداره كتابخانه عمومى 

همدان در فرهنگسراى واليت برگزار شد. 
وى اجــراى نمايش هــاى خيابانــى و پخش 
سرودهاى انقالبى در پياده راه ها را از ديگر اقدامات 
اين سازمان  در اين ايام شمرد و گفت:  شهردارى 
همدان در برگزارى كاروان هاى مردمى انقالب نيز 

مشاركت داشت. 
رئيس سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان گفت: در اين برهه حســاس 
سالگرد  چهل ودومين  باشكوه تر  هرچه  برگزارى 
پيروزى انقالب و مشاركت گسترده مردم الزامى 

است ، اما با شيوع ويروس كرونا ملزم به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى بوديم، اما همگى بيعتى 
دوباره با ميثاق هاى انقالب و رهبر معظم انقالب 

داشتيم.
وجدى هويدا در بخش ديگرى از سخنان خود  
درباره آغاز به كار فرهنگسراى تشكل هاى مردمى 
افزود: براى رشــد و شــكوفايى فرهنگســراهاى 
شــهردارى و فعال كردن آنها با استفاده از ظرفيت 
تشكل هاى مردمى فرهنگسراى راه كربال به صورت 
تخصصى در اختيار تشكل هاى مردمى قرار گرفت.

وى افزود: به طور قطع با اســتفاده از ظرفيت 
تشــكل هاى مردمى مى توان در مديريت شهرى 

هم افزايى خوبى انجام داد.
رئيس ســازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان با اشــاره به تخصصى شدن 
فرهنگســراهاى شــهردارى همــدان گفــت: 7 
فرهنگسراى شهردارى همدان تخصصى فعاليت 

مى كنند.
وجدى هويدا بيان كرد: فرهنگسراى گردشگرى 
در فرهنگســراى تاريخ وتمــدن، فرهنگســراى 
قرآنى در تاالر قرآن، فرهنگســراى هنر و رسانه، 
فرهنگسراى علمى و فرهنگسراى كودك و خانواده 

از جمله فرهنگسراهاى تخصصى ما خواهند بود.
وى با بيان اينكه به دنبال ســاختن شهرى آباد 
و توسعه يافته هستيم، بيان كرد: اميدواريم بتوانيم 
با همكارى ســازمان هاى مردم نهاد براى توسعه و 
آبادانــى پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين همدان 

قدم هاى خوبى برداريم.
رئيس ســازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان گفت: به طورقطع توسعه شهر با 

همكارى شهروندان امكان پذير خواهد بود.

 آغاز به كار راديو شهروندى"همدان 
آوا" در پياده راه بوعلى 

وجدى هويدا در ادامــه بيان كرد: اين برنامه به 
ابتكار ســازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى همدان اجرا و همه روزه در ســاعاتى 

مشخص در پياده راه بوعلى پخش مى شود.
وى گفت: اين راديو برآن اســت تا با استفاده 
از ظرفيت حضور همشــهريان در پياده راه بوعلى 
به اجراى برنامه هاى شاد و متنوع و همچنين بيان 

مسائل آموزش شهروندى بپردازد.

تمام ظرفيت شهردارى همدان 
در خدمت گراميداشت سالگرد 

پيروزى انقالب
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 شهردارى در گراميداشت مناسبت ها 
بى نظير عمل كرد

رئيس كميســيون فرهنگى، اجتماعى شوراى 
اسالمى شــهر همدان گفت: شــهردارى همدان 
در گراميداشــت سالگرد شهادت ســردار شهيد 
حاج قاسم سليمانى و دهه فجر بى نظير عمل كرد. 

اكبر كاووسى با تبريك سالگرد پيروزى انقالب 
اســالمى ايران گفت: مردم همــدان در پيروزى 
انقالب اســالمى ايران نقش بى بديلى داشــتند و 
يكــى از جرقه هاى پيروزى انقالب اســالمى در 
بهمن ماه57 در 30 مهرماه همين سال توسط مردم 
واليتمدار و با بصيرت دارالمومنين و دارالمجاهدين 

همدان زده شد. 
وى بــا بيان اينكه با پيگيرى اعضاى شــوراى 
اسالمى شهر و مديريت شهرى همدان كميته دائمى 
مناســبت  هاى ملى و مذهبى به رياســت شهردار 
همدان در شــهردارى همدان ايجاد شــد افزود: 
اين اقدام بدان معناســت كه شوراى اسالمى شهر 
و شهردارى همدان دغدغه تبيين شعائر مذهبى و 
ملى را دارند و براى اين مراسم هاى ملى و مذهبى 

ارزش بسيارى قائلند.
رئيس كميســيون فرهنگى، اجتماعى شوراى 
اسالمى شــهر همدان بيان كرد: بيشتر تمركز اين 
كميته در بحث سيماومنظر شهرى و مناسب سازى 
شهر با آن مناسبت به منظور تببين آن مناسبت و نيز 

ايجاد شور و نشاط اجتماعى است.
كاووســى با اشــاره بــه اينكه شــهردارى 
همدان در 2 مناســبت اخير يعنى دهه بصيرت 
و سالگرد شهادت حاج قاســم سليمانى و نيز 
دهه فجر شــهردارى همدان خوش درخشــيد 
و برنامه ريزى مناســبى براى گراميداشــت اين 

2 مناسبت داشــت بيان كرد: در بحث سالگرد 
همدان  شهردارى  سليمانى  قاسم  حاج   شهادت 
در ســطح كشــور بى نظير عمل كرد و شــورا 
خود را موظف دانســت تا از مديران شهرى و 
ســاير عوامل و ارگان هايى كه نقشى در مراسم  
گراميداشت سالگرد سردار دل ها داشتند تقدير 

به عمل آورد.
وى افزود: شــهردارى همدان در گراميداشت 

دهه فجر نيز عملكرد بسيار خوبى داشت و از همه 
ظرفيت هاى موجود بهره الزم را برد.

رئيس كميســيون فرهنگى، اجتماعى شوراى 
اســالمى شــهر همدان گفت: اقدامات شهردارى 
همدان در گراميداشت دهه فجر در 3 بخش، شور، 
شــعور و شعار بسيار خوب عمل كردند و به اميد 
خدا در مراسم هاى ديگر ملى و مذهبى شاهد چنين 

عملكرد مديريت شهرى همدان باشيم.
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 رئيس سازمان ســيما، منظر و فضاى ســبز شهرى شهردارى 
همدان بــا تبريك ايام ا... دهــه فجر و چهل ودوميــن بهار پيروزى 
انقالب شــكوهمند اســالمى ايران به تشــريح اقدامات سازمان در 
راستاى فضاســازى معابر و ميادين شهر در اين ايام مبارك پرداخت.
حســين خانجانى با تأكيد بر اهميت فضاسازى شهر در ايام دهه فجر 
گفت: فضاى شهر بايد به گونه  اى باشد كه تبلور دستاوردهاى انقالب در 
آن متجلى باشد و حال و هواى آن دوران را براى شهروندان تداعى كند 
و وظيفه همگانى ما اين اســت كه تصوير خوبى از انقالب را به نســل 
جديد نشــان دهيم. همچنين امســال با توجه به شيوع ويروس كرونا و 
برگزارى متفاوت جشــن پيروزى انقالب اسالمى، آذين بندى و تزئينات 
شــهرى در ايام ا.. دهه فجر، نسبت به سال هاى گذشته از اهميت بيشترى 

برخوردار است.
وى از آذين بندى شــهر با نصب بيش از 6000 متر ريسه ال. اى.دى و 
30,000 متر ريسه پارچه اى خبر داد و افزود: 6  المان مناسبتى نيز در سطح 

شهر نصب گرديده است. 
از ديگر اقدامات ســازمان، نصب بيش از 80 المان نورى با مضامين 
انقالبى در معابر شــهر و همچنين پل هاى عابر پياده و سواره بوده است 

تا شهر رنگ و بوى انقالبى به خود بگيرد. 
خانجانى با اشــاره به اينكه سازمان هاى تبليغات فرهنگى سطح شهر با 
اكران طرح هاى فرهنگى، حال و هواى شــهر را در اين ايام انقالبى عوض 
كرده است، افزود: 8 عدد بيلبورد تبليغاتى به مساحت 200 مترمربع اكران 
شده است. همچنين نصب و اكران25 عدد بنر كه توسط ادارات، سازمان ها 
و ارگان ها به شهردارى تحويل گرديده است، در پايه بنرهاى سطح شهر به 

مساحت 300 مترمربع انجام گرفته است. 
اكران پوستر و تيزرهاى مناسبتى طراحى شده در تلويزيون هاى شهرى 
ميادين آرامگاه بوعلى ســينا، جهاد و پژوهش نيز از ديگر اقدامات مهم در 

حوزه تبليغات محيطى اين سازمان مى باشد. 
همچنين بــه دليل تقارن اين ايــام با جشــن والدت حضرت فاطمه 
زهرا(س)، ســازه نورى به همين مناســبت در ميدان آرامگاه بوعلى سينا 

نصب مى شود.

از 80 المان نورى با مضامين انقالبى در 
معابر شهر و همچنين پل هاى عابر پياده 
و سواره بوده است تا شهر رنگ و بوى 

انقالبى به خود بگيرد.

رئيس سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهردارى همدان:

دهه فجر فضاى شهر را انقالبى كرديم
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سازمان سرمايه گذارى بازوى توانمند شهردارى  

سرمايه گذارى گامى مهم
براى ايجاد توسعه پايدار شهرى است

 سازمان سرمايه گذارى و مشــاركت هاى مردمى شهردارى همدان 
در راســتاى مديريــت واحد ســرمايه گذارى در شــهردارى همدان و با 
هــدف اصلى ايجاد امكان ســازنده و مثبت با بخــش خصوصى توانمند 
در قالب برنامه هاى توســعه گرايانه مبنى بر اســتفاده از تمام ظرفيت هاى 
بخــش خصوصى در مســير اجــراى پروژه هاى شــهرى گام برمى دارد. 
رسالت اصلى اين سازمان ايجاد بستر مناسب براى جذب بخش خصوصى 
وغيرخصوصى در اجراى پروژه هاى متنوع شــهرى در حوزه هاى مختلف 
اســت. همچنين افزايش درآمدهاى پايدار شــهردارى با مشاركت بخش 
خصوصى با بهره گيرى از ظرفيت هاى گســترده اقتصادى همدان از ديگر 

اهداف راهبردى اين سازمان است. 
مديرعامل سازمان ســرمايه گذارى شــهردارى همدان پيروزى انقالب 
اسالمى ايران را تبريك گفت و در ادامه به توضيح طرح هاى آتى شهردارى 

در سطح شهر پرداخت. 
مهران حاجيان از پروژه  فيبر نورى نام برد  و در ادامه با بيان اينكه سازمان 
سرمايه گذارى با همكارى سازمان فناورى اطالعات شهردارى در اين راستا 
اقدامات مهمى  انجام داده بيان كرد: موضوع فيبر نورى به عنوان زيرساخت 
اصلى شهر هوشمند و الزم در كالنشهرها به شمار مى رود و همين موضوع 
سبب شــده تمامى موضوعات ارتباطى در اين قالب جاى گيرد و به نوعى 
اصطالح شــهر هوشــمند با انجام اين پروژه به معناى واقعى محقق شود. 

ارزش پروژه مبلغ هفتصد ميليارد ريال است.
 وى يكى ديگر از طرح هاى در دست اقدام را تعمير و نگهدارى پل هاى 
مكانيزه دانســت و گفت: در شــهر همدان 16 پل مكانيــزه وجود دارد كه 
موضوع اورهال و تعمير و نگهدارى آن با اعتبار قابل توجهى  در حال انجام 

مراحل اجرايى توسط سرمايه گذار است.
مديرعامل ســازمان سرمايه گذارى شــهردارى همدان با اشاره به اينكه 
همدان  شــهر سبز پايدار جهان اسالم معرفى شــده است افزود: به منظور 
تحقق اين موضوع پروژه زيست محيطى توليد گازوئيل از پسماند در دستور 
كار اســت كه به داليل تحريمى حاكم در اين باره مشــكالت پيش آمده و 

مجدانه به دنبال برطرف كردن مسائل هستيم. 
حاجيان در ادامه به پروژه اســتقرار ســرويس بهداشتى پيش ساخته در 
نقاط مختلف شهر  اشــاره كرد و گفت: ايجاد بازارهاى ميوه وتره بار، ايجاد 

غرفه هاى عرضه غذاها و اجراى مجتمع هاى مسكونى و تجارى  از مهمترين 
اقدام هاى سال جارى اين سازمان است. 

وى در بخش ديگرى از ســخنان خود پروژه كارخانه سيمان را يكى از 
طرح هاى حائز اهميت شهردارى دانســت و بيان كرد: به منظور انجام اين 
طرح  چندين  شــركت داخلى و خارجى نيز در اين مسأله پيگير هستند كه 

مى تواند درآمد پايدار شهرى را ايجاد كند. 
حاجيــان تأمين آب وبرق، ايجاد جاده هاى دسترســى به عرض 18 متر، 
فنس كشــى محوطه، خريد سنگ شكن و ايجاد سايت ادارى را از ملزومات 
فعلى  اين موضوع قلمداد كرد و گفت: توليد ســيمان سفيد، سيمان سياه و 
كاغذ از ســنگ آهك از جمله طرح هايى اســت  كه مى توان در اين سايت 

صنعتى  انجام شود. 
وى به پــروژه پارك آبى نيز گذرى زد و افزود: براى توســعه موضوع 
گردشگرى پايدار و تبديل شــدن همدان به قطب قدرتمند گردشگرى در 
غرب كشور الزم است اين گونه پروژه ها در نقاط مورد نظر عملياتى شود. 
حاجيان با بيان اينكه شــهرك توريســتى باغ ويال نيز مى تواند ســطح  
گردشــگرى را در ســطح كشــور ارتقا  دهد گفت: در اين مجموعه 103 
هكتارى كه به صورت كامل به مالكيت  شهردارى درآمده و  جانمايى 700 

ويالى مجهز، مسجد، مدرسه و فضاى سبز پيش بينى شده است. 
مديرعامل سازمان سرمايه گذاراى با قدردانى از مسئوالن اعم از استاندار، 
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى، شــهردار، فرماندار و اعضاى شوراى 
شــهر و مديران و معاونين سخت كوش شهردارى افزود: اجراى پروژه هاى 

اين چنينى در توسعه متوازن نقاط مختلف شهر بسيار حائز اهميت است.
وى همچنين به پارك 101 هكتارى واليت اشاره كرد و گفت: زيرسازى 
و راه هاى توســعه شهردارى منطقه ايجاد شده است و بحث سرمايه گذارى 

نيز به قرارگاه خاتم االنبياء در حال مذاكره است. 
مديرعامل ســازمان ســرمايه گذارى در پايان پروژه پارك جنگلى 238 
اكباتان (منطقه پرديس گردشگرى) را يكى از طرح هاى تأثيرگذار در حوزه 
جذب گردشگر قلمداد كرد و افزود: اقدامات اجرايى متفاوت از قبيل ايجاد 
مسير دسترسى، آسفالت مســير توسط شهردارى منطقه 2 انجام شده است 
و جا دارد از تمامى مســئوالن كه روند اجرايى اين طرح بزرگ را تســريع 

بخشيده اند تقدير و تشكر به عمل آيد.

همدان  شهر 
سبز پايدار 
جهان اسالم 
معرفى شده 
است.

 پروژه 
زيست محيطى 
توليد گازوئيل 
از پسماند در 
دستور كار است

مجيد بيات
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دهبانى صابر مدير منطقه يك تأكيد كرد

شناخت نيازهاى شهر
با هدف رضايت حداكثرى شهروندان

 از مهمترين اقدامات شــهردارى منطقه يــك مى توان به اجراى 
پروژه هايى همچون سايت موزه ميدان امام(ره)، پوشش سقف تاالر قرآن 
اشاره كرد كه در سال هاى اخير على رغم درخواست شهروندان به تأخير 

مى افتادند، چرا؟
دهبانى صابر يكى از داليلى كه گردشگران، شهر همدان را به عنوان مقصد 
خود انتخاب ميكنند را سابقه تاريخى اين شهر دانست و گفت: پروژه سايت 
موزه ميدان امام(ره) نيز يكى از پروژه هايى اســت كه اين ســبقه تاريخى را 
به خوبى به گردشــگران نمايش مى دهد و همين موضوع نشان دهنده اهميت 

احداث سايت موزه است.
وى با اشــاره به اينكه در تابســتان موضوع احداث اين ســايت موزه به 
شــهردارى منطقه يك واگذار شد افزود: طرح ها و برآوردهاى الزم كه جهت 
اجرايى كردن اين پروژه نياز بود همگى به ســرعت تهيه و تنظيم شــدند و 
خوشبختانه در مدت كوتاهى توانستيم با برگزارى مناقصه پيمانكار اين پروژه 

را با هزينه هاى جانبى پروژه با اعتبار صد ميليارد ريالى جذب كنيم.
دهبانى صابر گفت: هم اكنون نيز پيشــرفت فيزيكى پروژه را مى توان 20 
درصد دانست و اقداماتى از قبيل اجراى كامل فوندانسيون كف و جاى گذارى 
ستون هاى اصلى نيز صورت پذيرفته است و اميدواريم تا پايان تابستان سال 

آينده بتوانيم اين پروژه را به اتمام برسانيم.

وى بيان كرد: سالن اصلى تاالر همايش هاى بين المللى و قرآنى كه در سال 
95 به بهره بردارى رسيد متأسفانه به دليل   وجود نداشتن پوشش سقف، قابل 
بهره بردارى نبود كه در سال جارى با اعتبارى 65 ميليارد ريالى در بودجه منطقه 
يك قرار گرفت و عمليات عمرانى آن آغاز شد، پس از اجراى سازه عرقچين 
ميانى پوشش اين مجموعه با جنس گالوانيزه و كلزيپ نيز صورت پذيرفت و 

تا انتهاى سال جارى شاهد تكميل سقف اين سالن خواهيم بود.

 از اقدامات شــاخص منطقه يك در سال اخير مى توان به توسعه 
فضاى ســبز با اجراى پارك هاى محلى و فرامنطقه اى اشاره كرد، درباره 

اقدامات توضيح دهيد
مدير منطقه يك شــهردارى همدان با بيان اينكه پــروژه پارك واليت با 
اعتبارى 90 ميليارد ريالى از ابتداى آبان ماه آغاز به كار كرده اســت بيان كرد: 
بخشى از اين عمليات عمرانى كه شامل ديوارچينى و تسطيح راه هاى دسترسى 

است تا انتهاى سال به اتمام مى رسد.
وى با بيان اينكه  فاز نخست اجراى اين پروژه احداث مسيرهاى دسترسى 
پارك و ديوارهاى حائل مى باشد افزود: با توجه به اينكه اين پارك يك پارك 
كوهستانى است تصميم گرفته شد تا با كمترين دخالت در طبيعت و صدمه به 
محيط زيست عمليات اجرايى آن دنبال شود تا به عنوان يك پارك فرامنطقه اى 

پذيراى شهروندان و گردشگران از نقاط مختلف باشيم.
دهبانى صابر با اشاره به اينكه توسعه فضاى سبز و كاربرى هاى آن به دليل 
تأثيرات مثبتى كه بر محيط زيست و سالمت جسمى و روانى شهروندان دارد 
بسيار مهم است گفت: فضاى سبز شهرى بايستى متناسب با شرايط هر منطقه 
مورد توجه قرار گيرد كه در همين رابطه با به كارگيرى كارشناسان متخصص 
و زبده تمامى معيارها، استانداردها و ضوابط شهرى در سطح شهردارى منطقه 
يك شناسايى و احصاء شده است و پروژه احداث پارك واليت به عنوان يك 
پارك فرامنطقه اى باعث جهش بزرگى در سرانه فضاى سبز شهرى خواهد شد، 

همچنين در يك سال اخير از احداث پارك هاى محله اى نيز غافل نبوده ايم.
وى با اشاره به اينكه يكى از اهداف مهم در منطقه يك ايجاد فضايى مناسب 
براى تفريح و سرگرمى خانواده ها به همراه كودكان شان در فضاى محله است 
بيان كرد: در ســال جارى عمليات اجرايى دو پارك نوارى در هنرســتان و پل 

نيازمند آغاز شد كه هم اكنون در مراحل پايانى بسر مى برند.

 با توجه به ســاختارهاى سياسى حاكم در كشــورهاى مختلف، تعاريف گوناگونى از مفهوم شهردارى و نوع كاركرد آن وجود دارد و ارائه يك تعريف 
واحد و جامع در اين زمينه كارى دشوار است. اما به بيانى كلى، در جهان امروز، شهردارى نهادى عمومى، غير دولتى، محلى و مستقل است كه به عنوان مهمترين 

جزء حكومت هاى محلى با ارائه خدمات گوناگون عمرانى، رفاهى و شهرى به رفع نيازهاى مردم پرداخته و در انجام امور از مشاركت شهروندان بهره مى برد.
 در دهه هاى اخير افزايش تمايل به شهرنشينى و به تبع آن گسترش كالبدى شهرها باعث گرديده تا اين نهاد مدنى روز به روز وظايف بيشترى را برعهده گرفته 
تا بتواند به نيازهاى روزافزون شهروندان در بخش هاى عمران، محيط زيست، بهداشت و سالمت و بسيارى موارد ديگر پاسخ مناسبى دهد. وظايفى كه دولت ها و 
حكومت ها به شهرداريها به عنوان دولت هاى محلى واگذار كرده تا خود بتوانند  نقش موثرترى در سياست گذارى ها و راهبرى هاى كالن ايفا كنند. به عبارت ديگر 
شهردارى ها كه زمانى محدوده وظايفشان صرفاً به چند فعاليت خدماتى محدود مى شد، اكنون مى بايست با برنامه ريزى گسترده ترى، رفاه فردى و اجتماعى را در 

شهر ها فراهم آورند. رفاهى كه تحقق آن وابسته به انجام دامنه بسيار گسترده اى از اقدامات و فعاليتهاست.
با توجه به مباحث بيان شده وجود كارايى و اثربخشى موثر يكى از الزامات مهم در نهاد شهردارى هاست كه بتواند تمامى اقدامات و منابع صرف شده را به 
درســتى مديريت كند، اين مهم را مى توان در منطقه يك شــهردارى همدان مشاهده كرد به گونه اى كه با تعامل مناسب با شهروندان كه سرمايه اصلى نهادهاى 
اجرايى هستند توانسته است پروژه هاى مهمى را در تمامى نقاط اين منطقه به اجرا بگذارد، در همين رابطه گفت و گويى را با مدير اين مجموعه مسعود دهبانى صابر 

ترتيب داديم كه با هم مى خوانيم:
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دهبانى صابر گفت: مســاحت پارك نوارى كمال آباد و هنرســتان 7 هزار 
مترمربع مى باشد كه با اعتبارى 130 ميليارد ريالى در حال اتمام است و مى تواند 
با افزايش سرانه فضاى سبز شــهروندان تأثير بسزايى در سالمت جسمى و 

روانى آنها داشته باشد.
 مدير منطقه يــك همچنين از اجراى عمليات نهايى زيرســازى و پياده 
راه ســازى پارك نوارى پل نيازمند خبر داد و گفت: اين پارك مساحتى بيش 
از ده هزار مترمربع دارد و با توجه به اينكه به موازات خيابان جهان نماســت 
مى تواند مسير مناسبى براى پياده روى شــهروندان در تمامى ايام سال باشد، 

گفتنى است، اين پارك با اعتبارى 140 ميليارد ريالى در حال انجام است.

 شــهردارى منطقه يك در سال گذشته توانست بيش از 117 هزار 
مترمربع پياده راه سازى و استانداردسازى معابر را پوشش دهد از عملكرد 

خود در سال جارى بگوئيد
وى بيان كــرد: استانداردســازى پياده راه ها و گســترش هرچه بيشــتر 
استانداردســازى ها مى  تواند به داشتن يك شهر با شــهروندانى سالم كمك 
كند و اگر بتوانيم حاكميت پياده راه ها بر ســواره روها را افزايش دهيم شهرى 
شاداب تر و با تعامالت اجتماعى بيشتر خواهيم داشت، امروزه موضوع كيفيت 
زندگى شهرى يكى از مهمترين مباحثى است كه مديريت شهرى براى ارتقاى 
آن برنامه ريزى هاى گســترده اى را انجام مى دهد و ســعى براين اســت تا با 

تصميم هاى درست شرايط خوبى را براى زندگى شهروندان ايجاد كنند.
دهبانى صابر گفت: در سال گذشــته 117 هزار مترمربع پياده راه سازى در 
سطح منطقه يك صورت پذيرفت در صورتى كه در ساليان گذشته اين عدد 
بيش از بيست هزار متر مربع نبوده است و در سال جارى نيز 152 ميليارد ريال 
بودجه جهت استانداردسازى پياده راه ها در نظر گرفته بوديم، در استانداردسازى 
پياده راه ها تمامى ضوابط و قوانينى كه در حوزه ساخت پياده راه سازى ها مطرح 
اســت رعايت شده است و مى توان به استانداردهاى مخصوص افراد كم توان 

جسمى، سطح شيب بندى، عدم وجود پله و دسترسى به كوچه ها اشاره كرد.
وى با بيان اينكه در ســال جارى عمليات استانداردسازى  پياده راه خيابان 
بوعلى با اعتبارى بالغ بر 20 ميليارد ريال به اتمام رســيد گفت: در اين پروژه 
بــا همكارى دســتگاه هاى مختلف آب وفاضالب، بــرق و مخابرات تمامى 

زيرساختها به روز شد تا شاهد حفارى پس از اتمام پياده راه سازى نباشيم.
دهبانى صابر همچنين از اتمام عمليات پياده راه ســازى  16هزار مترمربعى 
در بلوار احمدى روشــن و بلوار شهيد ســليمانى گفت كه با اين اقدام شاهد 

استانداردسازى معابر پياده راه از بلوار بعثت تا ميدان مدرس هستيم.
مديــر منطقه يك شــهردارى همدان با اشــاره به پروژه پياده راه ســازى، 
مناسب سازى و جدول گذارى بلوار شــهيد اسالميان بيان كرد: اين پروژه در 
راســتاى تسهيل عبورومرور شهروندان عزيز همدانى مطابق با استانداردهاى 

روز در حال ســاخت مى باشــد، اين پروژه كه مساحت پياده راه سازى آن 19 
هزار مترمربع مى باشــد با اعتبارى 66 ميليارد ريالى در حال انجام اســت كه  
در آن تمامى ضوابط و قوانينى كه در حوزه ســاخت پياده راه ســازى مطرح 
باشند رعايت شده است كه مى توان به استانداردهاى مخصوص افراد كم توان 

جسمى، سطح شيب بندى، عدم وجود پله و دسترسى به كوچه ها اشاره كرد.
وى گفت: پياده راه سازى هاى مربوط به اين پروژه نيز به اتمام رسيده است 
و در حال حاظر عمليات احداث رفوژ وســط آن در حال انجام است كه در 

مدتى كوتاه تحويل شهروندان عزيز خواهد شد.
مدير منطقه يك شــهردارى همدان از ديگر پروژه هاى پياده راه ســازى در 
اين منطقه را استانداردسازى معابر در كوى مدرس، بهسازى معابر كوى دره 
مرادبيگ با استفاده از مصالح محلى، شكريه، كمال آباد، بين النهرين، كوى خاتم 

و خيابان استاديوم عنوان كرد.

 يكى از نقاط قوتى كه در يك ســال در مديريت شهردارى منطقه 
يك وجود داشته اســت موضوع پرداختن به ورزش و جوانان است كه 
ظاهرا اقدامات مناســبى در اين زمينه صورت پذيرفته است، درباره اين 

اقدامات كدامند؟
وى با بيان اينكه يكى از رسالت هاى مهم شهردارى در حوزه هاى فرهنگى 
ورزشى توســعه زيرساختها براى شكوفايى نسل جوان است گفت: رويكرد 
اين منطقه افزايش هرچه بيشــتر زيرساختهاى ورزش هاى مختلف در سطح 
منطقه يك اســت به طورى كه شــهروندان در سطح محالت خود بتوانند از 

آن بهره ببرند.
مدير منطقه يك شــهردارى همدان افزود: در يك ســال اخير پروژه هايى 
همچون احداث زمين ورزشــى فوتبال در پــارك الله و محله دره  مرادبيگ، 
احداث زمين ورزشى بدمينتون بوســتان ارم، بازسازى زمين ورزشى فوتبال 
بوستان مردم، همچنين احداث زمين ورزشى بسكتبال در بوستان مردم كه تا 

در سال 
گذشته 117 
هزار مترمربع 
پياده راه سازى 
در سطح منطقه 
يك صورت 
پذيرفت در 
صورتى كه در 
ساليان گذشته 
اين عدد بيش 
از بيست هزار 
متر مربع نبوده 
است
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انتهاى سال جارى به اتمام مى رسد و خريدارى و جاى گذارى ميزهاى شطرنج 
و پينگ پنگ مويد اين امر است.

دهبانى صابر گفت: مجموعه شــهداى شهردارى كه زمين ورزشى باشگاه 
شهردارى همدان است و بسيارى از جوانان شهر همدان به دنبال آغاز ورزش 
قهرمانى از اين باشگاه هستند در ساليان اخير كيفيت مناسبى نداشت و با توجه 
به نگاه اين منطقه به توسعه زيرساختهاى ورزشى تصميم گرفته شد تا عمليات 

اجرايى احداث چمن مصنوعى در اين مجموعه را آغاز كنيم.

عمليــات اجرايى اين پروژه 5  هزار مترمربعى از ابتداى آذرماه با اعتبارى 
53 ميليارد ريالى آغاز شــده اســت و هم اكنون عمليات خاك بردارى آن به 
پايان رســيده است، كه پس از آن عمليات بتن ريزى و اليه هاى زهكش اجرا   
مى شوند.   دهبانى صابر با بيان اينكه براى نخستين بار در شهر همدان از سيستم 
فيلترينگ در اجراى اين چمن مصنوعى استفاده مى شود گفت: سعى شده است 
تا با استفاده از زهكشى كامل و اجراى بهترين كيفيت چمن مصنوعى شاهد 

رشد و ترقى ورزش قهرمانى در شهر همدان باشيم.
وى همچنين از احداث يك ساختمان چندمنظوره در كوى مدرس خبر داد 
و افزود: اين پروژه كه اعتبارى 67 ميليارد ريالى دارد به درخواست شهروندان 
ســاكن در محله و با هدف فرهنگى، ورزشى و در محل عرضه ميوه وتره بار، 
آغاز به كار كرده اســت كه اميدواريم با تحويل آن در ســال شاهد استقبال 

شهروندان محله از آن باشيم.

 با گذر از ميادين و خيابان هايى كه در سطح منطقه يك وجود دارد 
مى توان به راحتى دريافت كه شهردارى منطقه يك اهميت زيادى را براى 

كيفيت فضاى شهرى قائل است شما چه مى گوييد؟
دهبانى صابر با بيان اينكه ارتقاى كيفيت فضاى شــهرى و فضاهاى ســبز 
يكى از مهمترين درخواست هاى شهروندان محسوب مى شود كه اين مهم در 
اولويت برنامه هاى شــهردارى اين منطقه قرار دارد تا رضايتمندى شهروندان 
حاصل شــود  گفت: نورپردازى ها، آب وآب نماها نيز يكى از اين موارد است 
كه چه در حالت ســكون و چه در حالت پويــا و روان باعث آرامش روح و 

روان انسان مى شود.
 وى افزود: در راستاى ساماندهى ترافيكى، بهسازى و رسيدگى به فضاى 
ســبز ميدان قائم از ابتداى تابستان ســال جارى عمليات عمرانى با بودجه اى 
7 ميليارد ريالى آغاز شــده بود و همچنين اعتبــارى 2 ميليارد ريالى جهت 
نورپردازى و آبنماى اين ميدان در نظر گرفته شــد كه خوشبختانه با اتمام آن 

شاهد استقبال شهروندان از فضاى به وجود آمده هستيم.
مدير منطقه يك شــهردارى همدان با اشاره به اينكه بازسازى كامل ميدان 
جهاد نيز هزينه اى 2 ميليارد ريالى در برداشت بيان كرد: 4 ميليارد ريال نيز براى 
آبنماى اين ميدان هزينه شد كه توانسته است با نورپردازى صورت گرفته به 

ويژه شب هنگام جلوه ويژه اى به شهر ببخشد .
دهبانى صابر با اشاره به اينكه ساخت چند آبنماى ديگر در نقاطى همچون 
ميدان شــريعتى، پارك نرگس، پياده راه  بوعلى، ميدان بيمه، جنب شهردارى 
آرامگاه بوعلى و بوســتان ارم  نيز صورت پذيرفته است گفت: در يك سال 
گذشته رقمى بالغ بر 10 ميليارد ريالى در بودجه شهردارى منطقه يك صرف 

ساخت آبنماهاى مختلف شده است.
وى افــزود: همچنين از ديگر پروژه هاى نورپردازى مى توان به نورپردازى 
در خيابان مصيب مجيدى و خواجه رشيد اشاره كرد كه عمليات اجرايى آنها به 

تازگى پايان يافته است و شهروندان نيز استقبال خوبى از آن داشته اند.

 در ابتــداى ســال جارى يكى از بزرگتريــن پروژه هاى تملك و 
بازگشايى معبر در بلوار شهيد فهميده صورت پذيرفت، اين پروژه در چه 

مرحله اى قرار دارد؟ 
مدير منطقه يك شهردارى همدان با بيان اينكه هزينه تملك ساختمان بلوار 
شهيد فهميده كه داراى 33 واحد مسكونى و تجارى بود بالغ بر 350 ميليارد 
ريال بود گفت: عمليات تخريب و خاك بردارى اين پروژه در يك ماه صورت 
پذيرفت و پس از اجراى ســازه هاى نگهبان و فوندانسيون هم اكنون عمليات 

بتن ريزى طبقات مختلف آن در حال انجام است.
وى با بيان اينكه اين معبر به دليل اينكه در مســير گردشگرى و همچنين 
دانشــگاه هاى شــهر همدان قرار دارد از اهميت بســزايى برخوردار است و 
مى تواند راهگشاى مشكالت ترافيكى اين منطقه باشد گفت: همچنين جهت 
روان ســازى هرچه بيشــتر ترافيك اين محدوده معبر بين خيابان پرســتار و 
فرشچيان نيز عمليات تملك و بازگشــايى آن با اعتبارى 110 ميليارد ريالى 

صورت پذيرفت كه هم اكنون نيز در دسترس شهروندان قرار دارد.

 بــا توجه به افزايش روزافــزون خودروها و كمبود فضاى پارك 
حاشيه اى در خيابان ها  آيا اقداماتى در جهت احداث پاركينگها داشته ايد؟
دهبانى صابر افزود: لزوم احداث پاركينگ ها در شــهر بر كســى پوشيده 
نيســت و با احداث آنها مشــكالتى كه در حوزه شلوغى خيابانها و ترافيك 
وجود دارد قابل حل شدن است، پيش بينى يك فضاى مناسب و كارامد براى 
ساخت پاركينگ در شــهرها به ويژه كالنشهرها، عالوه بر اينكه زمان يافتن 
جاى پارك مناســب را براى رانندگان كاهــش مى دهد و باعث صرفه جويى 
در زمان آنها مى شــود باعث ترافيك كمتر در خيابانها و آســودگى و آرامش 

شهروندان مى شود.
وى در پايان گفت: در ســال جارى مبلغ  110 ميليارد ريال بودجه جهت 
ســاخت پاركينگ هاى عمومى در نظر گرفته شده است كه از مهمترين آنها 
مى توان به پروژه هاى تملك و احداث پاركينگ خيابان خواجه رشيد(پشــت 
تاالرمرمر) و پاركينگ استاديوم شهداى شهردارى اشاره كرد. مطالعات آزمايش 
خاك، برآوردها و طراحى هاى پروژه ها در حال انجام است و بزودى عمليات 

اجرايى اين پروژه ها نيز آغاز   مى شود.
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نگاه
توسعه محور و متوازن
در اجراى
پروژه هاى عمرانى 
منطقه 2

پروژه هدايت 
آب هاى سطحى 
تقاطع رسالت 
معضل چندين 
ساله آب گرفتگى 
را  مرتفع ساخت 
اجراى روكش 
آسفالت معابر 
منطقه2 با حجم 
عملياتى بى 
سابقه در 10 
ساله اخير

وى رســيدن به معيارهاى اساسى به منظور 
زيرساختى  زيربنايى،  عمرانى،  طرح هاى  اجراى 
و خدماتى را بســيار مهــم ارزيابى كرد و افزود:  
دســتيابى به ايــن مهم جز با اعمــال اقدامات 
كارشناســى و بهره گيرى از ديدگاه هاى مردمى 
به عنوان افرادى كه مشكالت را رصد و ارزيابى 

مى كنند، محقق نمى شود.
حامــد جليلونــد  بيان كرد: انجــام وظايف 
مديريتى به صورت ســازنده و شايســته ايجاب  
مى كند، مجموعه شهردارى  اقدامات گسترده اى 
را به شكل و روشــى نوين كه پاسخگوى حجم 
انتظارات شــهر و شهروندى اســت را توأمان با 
بهره گيــرى از الگوها و روش هاى مورد تأييد در 

گذشته به كار گيرد.
وى گفت: مجموعه شــهردارى منطقه 2 در 
مســير اجراى پروژه هاى عمران شــهرى، طبق 
ضوابط تعيين شــده فنى ومهندســى آن هم با 
رعايت استانداردهاى تعيين شده بوده و همواره 
در مدت گذشــته تالش شــده معيار اصلى در 
اجراى طرح ها و پروژه هاى عمرانى پوياســازى 

مناطق مختلف در سطح منطقه  باشد.
جليلوند بــا تأكيدبــر لزوم ارتقــاى كيفى 
بســترهاى شهرى، بيان كرد:  پوياسازى مناطق 
شــهرى معيار اصلى اجــراى طرح هاى عمرانى 
اســت ، زيرا نياز بافت شــهرى بــراى تكامل و 
پيشــرفت امرى مهم به شمار مى آيد و اين مهم 
تنها با اجراى طرح هاى عمرانى بهينه و هدفمند 
همچنين بــا در نظر گرفتن نيازهاى شــهر به 
پروژه هاى عمرانى، خدماتى و... محقق مى شود.

وى با بيان اينكه بافت شــهرى همدان  براى 
تكامل و پيشــرفت نيازمند اجــراى طرح هاى 
عمرانى اســت، گفت: با توجه بــه اهميت اين 
موضــوع نياز مجموعــه شــهردارى منطقه 2  
اهتمام ويــژه اى در اجرايى كــردن طرح  هاى 
عمرانى خود در كوتاه ترين زمان ممكن داشــته 
و بايد به اين نكته نيز توجه داشــت كه با جارى 
شــدن اين رويكرد در ابتــدا طرح هاى در حال 
اجراى شــهردارى پيگيرى شده و در اين راستا 
بر اتمام پروژه هاى نيمه تمام تمركز داشته و نيز 
اقدامات گسترده اى در سطح شهر انجام شده؛ از 
طرفى منابع مالى شهردارى نيز به خوبى كنترل 
و متناسب با طرح هاى شهرى در اجراى صحيح 

پروژه ها هزينه شده است.
جليلونــد  بهره گيرى از تمهيــدات ويژه در 
خصــوص كاربردى كردن طرح هــا و پروژه هاى 
شهرى همچنين اســتفاده از ابزارهاى محيطى 
براى رونق ســاختارها و بســترهاى آسايش و 
رفاه شــهروندى را مهم ارزيابى كــرد و با بيان 
اينكه جارى كردن اين مهم در سيستم مديريت 
شهرى بسيار حايز اهميت است، افزود: نظام مند 
شــدن ساختارهاى شــهرى ســند معتبرى از 
عملكرد  مثبت شــهردارى اســت كه در واقع 
نحوه عملكرد و فعاليت شــهردارى ها را به نحو 
مطلوبى منعكــس مى كند، از طرفــى رويكرد 
تعاملى و مشــاركتى  با شهروندان  و استفاده از 
ديدگاه هاى آنها عاملى براى پيشرفت شهر طبق 
خواســته هاى به حق شهروندان است كه تحقق 
اين مهم از اهدافى است كه شهردارى منطقه 2  

انجام آن را به جد دنبال مى كند.
وى بيــان كــرد: از طرفى با توجــه به تفكر 
توســعه اى كه در كشــور مطرح است، بسيارى 
و  مهمتريــن  كــه  شــهردارى ها  اقدامــات  از 
بزرگتريــن مجــرى طرح هاى عمران شــهرى 
در همه شهرهاســت، در قالــب اجراى طرح ها 
و پروژه هــاى عمرانى برنامه ريزى مى شــود كه 
اساس اين طرح ها توسعه و عمران شهر و ايجاد 

ساختارهاى ترافيكى است.
مديــر منطقه 2 بيــان كرد: در اين راســتا 
مى توان به احداث كندرو بلوار مطهرى اشــاره 
كرد  كه  با هدف هم سطح سازى معابر، تسهيل 
در عبور ومرور و دسترسى ايمن با اجراى 9000 
متر مربــع  و 3000  جدول گــذارى  مترمربــع 
زيرسازى و آسفالت اجرا شده و  الين دوم نيز در 
دست اقدام است كه در كنار اقدامات زيربنايى و 
ترافيكى ديگر در سطح منطقه در حال اجراست.

جليلوند با اشــاره به افتتاح باغ گل ها افزود 
: بــاغ گل ها يكــى از بى نظيرتريــن پارك هاى 
سطح اســتان و كشور است  كه با هدف توسعه 
فضاى ســبز و ايجاد جاذبه هاى گردشگرى در 
ســطح شهر ايجاد شده است و در سال جارى به 

بهره بردارى رسيد.
مدير شــهردارى منطقه 2 همدان با اشــاره 
به اجراى عمليات جمع آورى آب هاى ســطحى 
و لوله گذارى بلــوار مطهرى و 9 دى گفت: اين 
پروژه يكــى از مهم ترين اقدامات در حوزه مهار 
آب هاى سطحى اســت كه بر اساس مشاهدات 
اخير با اجــراى اين طرح مشــكل آب گرفتگى 

 مدير منطقه  با گراميداشــت چهل ودومين ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى گفت: منطقه 2 
شهردارى با اجراى پروژه هاى عمرانى فعال نگاه توسعه محور و متوازن به آبادانى شهر را دارد.

به نقل از روابط عمومى منطقه 2 شهردارى ، حامد جليلوند افزود: ما معتقديم توجه به سهم آيندگان 
كليد خدمت ســازنده در شهر و حركت در مســير دستيابى به اهداف چشم انداز آينده است و براى آنكه 
بتوانيم در اين مســير گام هاى موفقيت را طى كنيم نياز به بازانديشــى مسئوليت هاى   سابق و شناخت 
مســئوليت ها و تعهدات جديد است ؛ در اين راستا تالش  شده رويكردها و ساختارهاى شهرى را با امور 
كنونى و با توجه به نياز نسل هاى آينده برنامه ريزى  كنيم كه از جمله طرح ها و پروژه   هاى  عمران  شهرى 
بــا محورهاى متعدد همچون كاهش آاليندگى و ترافيك نمونه آن اســت كه با اجراى پروژه هايى چون 
احداث كندرو ، هدايت  آب هاى سطحى ، مناسب سازى و زيرساخت معابر ، احداث پاركينگ و بوستان ها 

مى توان پاسخگوى نياز امروز شهروندان  و  آيندگان بود.
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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

يكى از 
اساسى ترين 
مسأله ها  در 

سيستم شهرهاى 
پويا و موفق، 
داشتن معابر 

بازگشايى شده 
و داراى قابليت 

تردد بسيار 
مناسب است. 

معابر در اين محدوه مرتفع شده است.
جليلونــد با اعالم اينكه عمليات حفــارى و لوله گذارى در اين پروژه به 
اتمام رسيده است و در  اين  فصل آب گرفتگى معبر در اين محدوده اصالح 
شــده، افزود: هم اكنون پروژه در مرحله بتن ريزى تونل هاى حفرشــده در 

بلوار مطهرى قرار دارد و انشاءا... تا پايان سال به پايان  مى     رسد.
وى اعتبار عمرانى ايــن پروژه را 130 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: 
2 هزار و 500 متر لوله گذارى در خيابان هاى اطراف ميدان رســالت و بلوار 
چمران انجام شده تا از طريق آن آب هاى سطحى به سمت رودخانه پشت 

پمپ بنزين فروغ هدايت شود.
جليلوند در ادامه بيان كرد :  يكى از اساســى ترين مسأله ها  در سيستم 
شهرهاى پويا و موفق، داشــتن معابر بازگشايى شده و داراى قابليت تردد 

بسيار مناسب است. 
وى افزود: معابر شــريان هاى شهر هستند و مانند رگ هاى حياتى بدن 
انسان بايد بتوانند مســير حمل ونقل مناسبى را فراهم كنند تا مسير رشد 
و تعالى را طى كنند از اين رو بازگشايى معابر جهت سهولت انتقال مسافر، 
انتقال بار و همينطور جابه جايى هاى شــهرى براى رشد شهر حائز اهميت 

است. 
جليلونــد بيان كرد: در شــهر همدان  بر اين  موضوع  تأكيد شــده و 
خوشبختانه به مرحله اجرا درآمده است. تخريب ساختمان موجود در معبر 
خيابان اميركبير و ورودى كوى محمديه از ســال گذشته آغاز و با جديت 
در دستور كار شــوراى اسالمى شهر قرار گرفته بود. خوشبختانه با توافقى 
كه با مالكين محترم صورت گرفت اين پروژه نيز اجرايى شد. مدير منطقه 
2 با اعالم اينكه عمليات تخريب و تعريض در خيابان 15 فروردين واقع در 
طالقانى به منظور  كاهش بار ترافيكى توسط شهردارى منطقه 2با همكارى 
آموزش وپرورش  صورت گرفت  افزود:  در راستاى بهبود وضعيت ترافيكى 
و سهولت در رفت وآمد  شهروندان تعريض خيابان 15 فروردين در دستور 
كار اين منطقه قرار گرفت كه با توجه به قرار داشتن چندين مدرسه در اين 

محدوده و تردد زياد در مواقع رفت وآمد دانش آموزان اهميت اجراى پروژه  
تعريــض اين معبــر  را  دوچندان  كرده كه  تأثير بســزايى در عبورومرور 
وسايل نقليه داشــته و همچنين  باعث كاهش بار ترافيكى در معابر اصلى 
مى شــود  كه در  نهايت  ســهولت در رفت وآمد  و رضايت شهروندان را به 

دنبال خواهد داشت.
وى با ابراز خرسندى گفت: شهردارى منطقه 2 خوشبختانه در اين مهم 
پيشــتاز بوده و توانسته  كارهاى بســيار تأثيرگذار و مثبتى را انجام دهد. 
اكنون اكثر معابر موجود در سطح اين منطقه بازگشايى شده اند و دسترسى 

روان و كامال مناسب شده است. 
مدير منطقه 2 به كلنگ زنى 2 پروژه ديگر در سطح منطقه 2 اشاره كرد 
و افزود: كلنگ پروژه 243 هكتارى اكباتان با تأكيدات اســتاندار، شهردار 
و اعضاى شوراى شــهر به زمين خورد تا با اين پروژه شاهد افزايش سرانه 

فضاى سبز در همدان باشيم.
جليلوند  در بازديد ميدانى كه  با حضور حاج بابايى رئيس  كميســيون 
برنامه و بودجه  مجلس شوراى اسالمى، شاهرخى استاندار همدان،  صوفى 
شــهردار همدان و جمعى از مديران اســتانى از پــروژه عظيم پارك 243 
هكتارى  بود  گفت: پروژه هاى عمرانى اين منطقه در يك ســال گذشته با 
تأمين نظر از اعضاى شوراى شهر و تأكيدات شهردار محترم  با اولويت بندى 

الزم، به اجرا درآمده است.
وى با تأكيد بر اينكه بوســتان 243 هكتارى اكباتان و ساير اقدامات در 
اين حوزه با هدف توسعه فضاى سبز و ايجاد جاذبه هاى گردشگرى در شهر 
و اســتان ايجاد شده است؛ بيان كرد: براساس تأكيدات و حمايت استاندار، 
شوراى شهر و شهردار، برنامه ريزى هاى مناسب و همچنين طراحى معاونت 
شهرســازى شهردارى، بوســتان 243 هكتارى اكباتان در بودجه سال 99 
لحاظ شد تا با اجراى اين پروژه، شاهد افزايش سرانه فضاى سبز در همدان 

باشيم.
جليلونــد گفت: اين پــروژه به  لحــاظ جزئيات يكــى از بى نظيرترين 
پروژه هاى كشــور است كه با طراحى بومى انجام شده با حداقل دستكارى 

در طبيعت منطقه اكباتان، كاربرى بسيار بااليى خواهد داشت.
مديــر منطقه 2 شــهردارى همدان از پيشــرفت 50 درصدى مســير 
دسترسى بوستان جنگلى اكباتان خبر داد و افزود: راه دسترسى اين سايت 
در مرحله بيس ريزى، اجرايى شده است تا در مسير بارگذارى قرار گيرد كه 

آسفالت ريزى آن نيز تا يك ماه آينده به نتيجه مى رسد.
جليلوند با قدردانى از همكارى شــركت آب منطقه اى همدان و با توجه 
به اينكه براســاس تصاوير ماهواره اى ســايت گردشــگرى اكباتان، آبيارى 
فضاى ســبز آن مغفول مانــده بود؛ ابراز اميدوارى كرد حق آبه ثابت ســد 

اكباتان به منظور آبيارى اين منطقه در اختيار شهردارى قرار گيرد.
وى از آغاز عمليات درخت كارى به صورت مهندسى در اين منطقه خبر 
داد و  گفت: زيرســاخت هاى برق رسانى و ايجاد  تأسيسات جانبى از جمله 

آ ب وفاضالب در سايت گردشگرى اكباتان فراهم شود.
مدير منطقه 2 شهردارى همدان با تأكيد بر اينكه بوستان فرامنطقه اى 
در صورت ورود ســرمايه گذار در چارچوب قانونى، طرح بســيار ماندگار و 
اثربخشــى خواهد بود، بيــان كرد: آب وخاك مهمترين عامل پيشــرفت و 
توســعه هر منطقه اســت كه اين 2 عامل اثرگذار  در ســايت گردشگرى 

اكباتان مورد توجه قرار دارد.
وى حجم عمليات روكش آســفالت 9 ماه اخير سطح حوزه استحفاظى 
منطقه را بيش از 50 هزار تن اعالم كرد و آن را در مقايســه با 10 ســال 

گذشته بى سابقه دانست.
جليلوند بيان كرد: با توجه به شــيوع ويروس كرونا در ســال جارى با 
تالش مجموعه شــهردارى منطقه2 و همكارى ســازمان عمران توانستيم 
حجم عمليات روكش آســفالت در ســطح حوزه را با افزايش 35 درصدى 

نسبت به سال گذشته، يعنى به 50 هزار تن در 9 ماه اول برسانيم.
وى هزينه صرف شده در حوزه آسفالت را 250 ميليارد ريال اعالم كرد 
و گفت: با توجه به آمار عملكرد ســال هاى گذشته، اجراى روكش آسفالت 
امسال شــهردارى منطقه 2 از لحاظ حجمى نسبت به 10 سال اخير بى-

 سابقه بوده است.
جليلوند كيفيت اجراى روكش آســفالت را در كنار كميت آن از نكات 
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مهــم و مورد دقت و توجه شــهردارى منطقه 2 برشــمرد و بيان كرد: در 
عمليات روكش آســفالت  سطح حوزه، زيرســازى محل اجراى آسفالت و 
تراكم  آن توســط آزمايشگاه هاى معتبر موردتأييد شهردارى، تحت نظارت 

كارشناسان شهردارى منطقه و سازمان عمران آزمايش مى شود.
مدير شــهردارى منطقه 2 همدان نتايج آزمايش هاى آسفالت ريزى هاى 
سطح منطقه 2 را با 95 درصد مطلوبيت عنوان كرد و افزود: اين درصد رقم 

باال و مورد تأييد در بحث كيفيت آسفالت ريزى است.
جليلوند اجراى روكش آســفالت را به 2 بخش آســفالت ريزى اساسى 
و لكه گيــرى تفكيك كرد و خبر از اختصاص 10 هزار تن آســفالت جهت 
لكه گيرى معابر فرعى و محالت و 40 هزار تن  براى آسفالت ريزى  اساسى 

در معابر اصلى سطح حوزه داد. 
وى در اين باره گفت: كوچه اركيده، بنفشه، ميخك و اقاقيا واقع در كوى 
اميركبير، كوچه رفاه 8 واقع در شهرك بهشتى، كندرو بلوار مطهرى، كوچه 
پرتو واقع در بلوار 15 فروردين، خيابان مهر،  طراوت، بهاران، بديع الحكما، 
گل  و نگارستان  واقع در كوى پرديس، بلوار محمديه، خيابان رازى جنب 
بيمارســتان بعثت، خيابان نايب احمد، بلوار 9 دى، كوچه كنعان و شقايق  
واقع در بنى هاشم،  كوچه شهيد ارزانفود واقع در جنب خيان تختى، كوچه 
مشــكى واقع در حصار حاج شمسعلى و  مانند اين تنها بخشى از معابرى 

هستند كه در سال جارى روكش آسفالت آن صورت گرفته است.
جليلوند از احداث مســير ســالمت در منطقه 2 خبر داد و افزود: يكى 

از مهمترين اهداف مديريت شــهرى حفظ ســالمت شــهروندان است و 
شهردارى منطقه 2 جهت تحقق اين امر و داشتن شهر و شهروندانى سالم 

پياده راه سازى و احداث ايستگاه دوچرخه را در دستور كار دارد.
وى مساحت مسير سالمت را بالغ بر 2400 مترمربع اعالم كرد و گفت : 
اين مكان در شهرك بهشتى احداث مى شود كه شامل : ست هاى ورزشى 
ثابت و استاندارد، پيســت دوچرخه، پياده راه، مبلمان شهرى و نورپردازى 

و... است.
جليلوند  با اشــاره به اينكه خدمات رســانى مطلوب، سريع و بهينه به 
شــهروندان از اهداف مديريت شهرى اســت، بيان كرد: راه اندازى سيستم 
نوبت دهى با هدف تكريم اربــاب رجوع، ايجاد رفاه، آرامش و امنيت روانى 
و همچنين باال بردن كيفيت خدمات رســانى به شهروندان و از سوى ديگر 
فراهم آوردن محيطى آرام براى كارمندان شــاغل در بخش شهرســازى و 

ارتقاى دقت و كيفيت خدمات رسانى انجام شده است.
وى افزود:  امروزه سيســتم هاى نوبت دهى اتوماتيك در دنيا از جايگاه 
ويژه  اى برخوردار هستند و كاربرد اين نوع سيستم براى تمامى مراكزى كه 
تعدد ارباب رجوع، دارند بســيار مفيد و الزم بوده و نيز تحقيقات نشان داده 
اســت كه سيستم نوبت دهى نه تنها به راندمان كار سازمان مى افزايد، بلكه 
از تأثيــرات منفى روحى و روانــى در محيط كار به ميزان قابل مالحظه اى 
مى كاهد و با توجه به اينكه  در اين برهه از زمان كه متأسفانه شاهد شيوع 
ويروس كرونا هســتيم اين امر كمك شــايانى به جلوگيرى از انتشار اين 

ويروس مى كند .
وى از آغــاز نهضت جدول گذارى پياده راه ســازى و ســاماندهى معابر 
ســطح منطقه به وســعت 30 هــزار مترمربع خبر داد و گفت: در ســال 
جديد پياده  راه هاى ســطح منطقه با رويكرد ايمن ســازى، مناسب سازى و 
زيباســازى معابر پياده راه در جهت تســهيل در عبورو مرور شهروندان به 
صورت ســنگ فرش در چندين معبر سطح منطقه از جمله  پياده راه سازى 
خيابان نايب احمد، خيابــان بوعلى،  گلزار، بلوار عباس دوران، بلوار صدر و 
بهارستان، بلوار رنجبران و مطهرى، خيابان فرهنگ،  بلوار محمديه  و آرام 

شرقى و غربى، خيابان عمار، بلوار 9 دى، شهيد 
مصيــب مجيدى و...  در حال انجام اســت  كه 
عمليات عمرانى در قالب خاك بردارى، زيرسازى، 
جدول گذارى، مناسب ســازى فضاى باغچه هاى 
طول پياده راه، ايجاد نهرى و دال گذارى و نصب 

جاليز جديد اجرا مى شود .
جليلونــد بــه رعايــت اســتانداردهاى الزم 
درخصوص اســتفاده افراد نابينا از معابر شهرى، 
اشاره كرد و افزود: رويكرد جديد مديريت شهرى 
در اجراى پياده راه ها، فراهم كردن زيرســاخت ها 
و امكانــات الزم جهت بهره بــردارى حداكثرى 
تمامى افــراد جامعه بخصوص جامعه نابينايان و 
كم بينايان اســت كه در اجراى اين پروژه تمام 
پياده راه هاى جديدالحداث، مسير ويژه نابينايان 

اجرا مى شود.

در سال جديد 
پياده  راه هاى 
سطح منطقه 
با رويكرد 
ايمن سازى، 
مناسب سازى و 
زيباسازى معابر 
پياده راه در جهت 
تسهيل در عبورو 
مرور شهروندان 
به صورت 
سنگ فرش در 
چندين معبر 
سطح منطقه  
حال انجام است
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جليلوند  با اشــاره  به توسعه  شــهرو گسترش نيازهاى مردم در زمينه 
اســتفاده از بوستان ها گفت: ســاخت پاركى بزرگ در شهر كه پاسخگوى 
نيازهاى شهروندان باشد به نحوى كه خانواده ها بتوانند يك روز كامل خود 

را در آن سپرى كنند از نيازهاى ضرورى است.
مديــر منطقه 2 از احداث زمين ورزشــى در پــارك كودك خبر داد و 
افزود: در شــهرهاى امروزى با گسترش تكنولوژى، سطح فعاليت ورزشى و 
جسمانى حركتى افراد كاهش داشته و فعاليت هاى ذهنى و فشارهاى روانى 
مردم افزايش يافته كه براى برطرف كردن مشكالت مذكور، يكى از بهترين 

اقدامات، اشاعه ورزش با توسعه و ساخت فضاهاى ورزشى است .
وى مســاحت اين زمين ورزشى كه قابليت اســتفاده جهت فوتسال و 
واليبــال را دارد حدود400 مترمربع اعالم كرد و گفــت: عمليات اجرايى 
اين فضاى ورزشــى شامل كف سازى، نصب پوشش خاص، دروازه، نيمكت، 
ايجاد روشــنايى و فنس كشى است كه مطابق با استانداردهاى موردنياز در 
حال ســاخت است و بزودى  در اختيار عالقه مندان به ورزش در اين محله 

قرارمى گيرد.
جليلوند نورپــردازى را يكى از مهمترين اصول در احياى منظر شــب 
و زيبايى معابر عمومى دانســت و افزود: شــهردارى منطقه 2 در راستاى 
زيباســازى شــهر در هنگام شــب  اقدام به نورپردازى  پل ها، ميادين  و 
خيابان هــاى اصلى، و اصالح روشــنايى پارك ها  كرده اســت كه از جمله 

نورپردازى خيابان بوعلى، اجراى آب نما تقاطع رسالت و  باغ گل ها است.
وى از ساخت مخازن بتنى به منظور راهكارى براى حل مشكل آبيارى 
فضاى ســبز خبر داد و گفت: براى اينكه بتوانيم آب مورد نياز فضاى سبز 
شــهرى را به صورت كامل  به شــكل مكانيزه تأمين كنيم، ساخت مخازن 

بتنى را در دستور كار قرار داديم.
جليلوند با بيان اينكه در ســنوات گذشته عمليات ساخت مخزن بتنى 
در بلوار  اعتماديه شــرقى به اتمام رسيد و هم اكنون مخزنى در تپه مصلى  
و بلوار بهارســتان در دســت احداث اســت  گفت: تالش ما اين است كه 
بتوانيم حجم ذخيره ســازى مخازن را طورى افزايش دهيم تا بهره گيرى از 

سيستم هاى آبيارى قطره اى خللى در آبيارى 
درختان پارك ها  و  فضاهاى سبز معابر شهرى 
به وجود نيــاورد و با راه اندازى اين مخازن، آب 
موردنياز فضاى ســبز مصلى تأمين و نيز امكان 

ايجاد آبيارى تحت فشار فراهم شود.
وى با اعالم اينكه در ســال جارى با قوت 
و شــتاب به دنبال آن هســتيم تا پروژه هاى 
در دســت اقدام را به بهره بردارى برســانيم 
بيان كرد:  پروژه احــداث پاركينگ طبقاتى 
آقاجانى بيــگ، و ســاماندهى مصلى از جمله 
پروژه هايــى هســتند كــه به صــورت ويژه 
پيگيرى شــده و انشــاء ا... در آينده نزديك 
شــاهد بهره بردارى ايــن پروژه هاى بزرگ و 

باشيم. تأثيرگذار 
جليلونــد رشــد روزافــزون  شهرنشــينى، 

شهرگرايى و شهرســازى را امرى اجتناب ناپذير دانست و افزود: متأسفانه 
توســعه  بى رويه  و ناپايدار شهرى،  باعث افزايش حاشيه نشينى و تخريب 
نواحى ســبز شــهرى و باالرفتن تقاضا براى زمين شهرى مى شود كه خود 
زمينه ساز از بين رفتن فضاى سبز درون شهرى و تغيير كاربرى اين گونه 
اراضى است تا  آنجا كه اهميت فضاى سبز در محيط شهرى به عنوان يكى 

از شاخص هاى توسعه يافتگى جوامع مطرح شده است . 
وى نقش مشــاركت عمومى شــهروندان را در اجرايى شدن اهداف 
منجر به خدمت بى بديل دانســت و گفت: به مــوازات عمليات عمرانى 
در ســطح منطقه به فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى هم توجه ويژه اى 

هست.
جليلوند افزود: مشــاركت جويى مردم منطقه 2 شايسته تقدير و احترام 
اســت كه تمام تالش همكارانــم در اداره منطقه 2 معطوف به مهيا كردن 

زمينه زندگى ايده آل شهرى براى شهروندان خوب همدانى است.
وى در پايــان از رئيس  اعضاى شــوراى شــهر و شــهردار همدان، 
مســئوالن دســتگاه هاى مختلف  و به ويژه مديــران، كاركنان و كارگران 
خدوم شــهردارى همدان  كه در ســال 99 براى تحقق اهداف مديريت 
شــهرى از هيچ تالشى دريغ نكردند، قدردانى كرد  و گفت:  اميد است با 
كمك مســئوالن و مردم بتوانيم به اهداف خود كه همانا ساختن فردايى 

زيباتر و بهتر است برسيم.

يكى از 
اساسى ترين 
مسأله ها  در 

سيستم شهرهاى 
پويا و موفق، 
داشتن معابر 

بازگشايى شده 
و داراى قابليت 

تردد بسيار 
مناسب است. 
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با اقدامات صورت گرفته در شهردارى منطقه 3

توسعه متوازن شهر همدان ديگر شعار نيست

 شهردارى منطقه 3 ركورد آسفالت ريزى همدان را شكست
مدير شــهردارى منطقه 3 همدان با گراميداشــت چهل و دومين  سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى ، با بيان اينكه شهردارى اين منطقه در اجراى نهضت 
آســفالت با هدف اصالح چهره شهر، روان سازى تردد وسايل نقليه و تأمين 
آرامش و آسايش شهروندان با جديت ورود كرده است گفت: به همت پرسنل 
شــهردارى منطقه 3 و حمايت هاى شوراى اســالمى شهر و شهردار همدان 

ركورد آسفالت معابر و كوچه هاى شهر همدان شكسته شد.
محمدرضا فيضى منش افزود: در 6 ماه  نخســت ســال 99 بالغ بر 250 
كيلومتر از معابر و كوچه هاى سطح منطقه 3  به صورت فينيشرى و لكه گيرى 

دستى آسفالت شده است.
 وى بيان كرد: اعتبار اجراى اين پروژه با 400 تن آسفالت ريزى، 30 ميليارد 

تومان بوده كه از محل درآمدهاى شهردارى منطقه 3 تأمين شده است.
فيضى منش با اشــاره به اينكه، اين حجم از آسفالت ريزى در شهر همدان 
تاكنون ســابقه نداشته اســت گفت: در اين زمينه تمام تالش خود را به كار 
خواهيم گرفت تا بتوانيم با توجه به حجم باالى تقاضاى شهروندان منطقه 3 و 
منابع مالى محدود شهردارى، با آسفالت معابر و خيابان ها به صورت يكپارچه 

و متوازن، به باالترين ميزان رضايت شهروندان دست يابيم. 
مدير شــهردارى منطقه 3  همدان بيان كــرد: از زمان اجراى طرح بزرگ 
نهضت آسفالت درسال 99 تاكنون بيش از 200 معبر اصلى وفرعى در سطح 

شهردارى منطقه 3 آسفالت شده است. 
فيضى منش  تأكيد كرد: نهضت آسفالت در منطقه 3 شهردارى همدان 

همچنان ادامه دارد.
 توسعه و بهسازى پياده راه ها

مدير منطقه 3 شــهردارى همدان با بيان اينكه 
يكــى از مهمترين پروژه هاى شــهردارى 

منطقــه 3 در بخــش بهســازى و 
توسعه پياده راه ها ، كف سازى 

پياده راه ســازى  و 
از  يكى  ســرگذر 
نقاط  پرترددترين 

شــهر بوده اســت، 
گفت: امسال در مجموع 

5 هزار و 200 مترمربع از 
و  كف سازى  سرگذر  محوطه 

پياده راه سازى شده است.
 فيضى منش با بيان اينكه اعتبارى 

بالــغ بر 3 ميليارد تومــان به اين پروژه 
اختصاص يافته است، افزود: پياده راه سازى 

در كوى خضر، كوى رضوان و بلوار آزادگان در كوى مدنى به ترتيب با اعتبار 
500 ميليون تومان، 600 ميليون تومان و 618 ميليون تومان بخشــى ديگر از 

اقدامات شهردارى منطقه 3 در اين بخش بوده است.
وى بيان كرد: پياده راه ســازى بلوار آيت ا... تالهى در كوى جوالن با 600 
ميليون اعتبار، پياده راه ســازى بلوار كوثر با اعتبار 650 ميليون تومان و ميدان 
توحيد با 400 ميليون تومان در كوى مدنى هم در اين مدت انجام شده است.

 اقدامات فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى منطقه 3
شهردارى همدان در 3 سال اخير با يك رويكرد جديد جامع و راهبردى 
عالوه بر اقدامات عمرانى و خدمات شــهرى، ورود مناســب و اثربخشــى 
در بخش هاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى داشــته است و در اين زمينه با 
برنامه ريزى مناسب و همكارى معاونت ها، سازمان ها و مناطق اتفاقات خوبى 

را رقم زده است. 
 احداث سالن كسب وكار فرهنگسراى واليت

فيضى منش افزود: يكى از برنامه هاى مهم شــهردارى منطقه 3 توســعه و 
رونق بخشيدن به فرهنگســراى كسب وكار واليت با هدف كاهش جمعيت 

افراد بيكار و كاهش نرخ بيكارى در مناطق كم برخوردار منطقه 3 است. 
وى گفت: در همين راستا احداث سالن كسب وكار فرهنگسراى واليت با 

اعتبار 2 ميليارد و 500 ميليون تومان در دستور كار قرار گرفت. 
 بسترسازى براى كارآفرينى

فيضى منش  بيان كرد: كاهش آسيب هاى اجتماعى يكى از اهداف اساسى 
شــهردارى منطقه 3 در اجراى اين پروژه بوده و توانمندسازى مناطق محروم  

همدان در اين راستا به جديت در بخش هاى مختلف پيگيرى مى شود.
وى افزود: سالن كسب وكار فرهنگسراى واليت مى تواند بستر ورود مردان 

و زنان آن منطقه را به بازار كسب وكار فراهم كند 
 برگزارى جشن ها و مراسم هاى ملى و مذهبى

فيضى منش برگزارى مراسم هاى جشن  و عزادارى در مناسبت هاى 
مختلــف ملى و مذهبى، آذين بندى منطقه به فراخور مراســم هاى 
مختلــف، نصب ديوارنگاره، نصب تمثال شــهدا در ايام محرم 
و ساخت المان آيت ا... تالهى را از ديگر برنامه هاى فرهنگى 
شــهردارى منطقه 3 ذكر كرد و گفت: در ايام شيوع كرونا 
نيز با برنامه هايى از قبيل نصب بنر، پخش بروشور و 
نيز اجراى نمايش هاى خيابانى توسط مردان نقره اى 
جهت آگاهى بخشــى به شــهروندان در حوزه 

پيشگيرى و مقابله با كرونا ورود كرديم. 
 توسعه زيرساخت هاى ورزشى

 در سطح منطقه
مدير شــهردارى منطقه 3  با اشاره به 
اهميت برنامه ريزى در جهت ســاماندهى 

 وجــود محالت پرجمعيــت، واحدهاى تجــارى و صنعتى متعدد، 
فعاليت مشاغل مهمى از جمله تعميرات خودرو، و همچنين استقرار آرامستان 
همدان و نيز 2 ورودى مهم شــهر به ســمت جاده تهران و جاده مالير در 
منطقه 3، اين منطقه از شــهردارى همدان را به يكى از مناطق مهم و پرتردد 
پايتخت تاريخ وتمدن ايران زمين تبديل كرده اســت؛ به ويژه آنكه مسافران 
و گردشــگران عموما از 2 ورودى جاده تهران و جــاده مالير وارد همدان 
مى شوند و به محض ورود با ساختار و سيماى اين منطقه مواجه خواهند شد؛ 
بنابراين توسعه، بهسازى و زيباسازى منطقه 3 با اجراى پروژه هاى عمرانى و 

انجام مناسب خدمات شهرى بسيار حايز اهميت است.
در دوره پنجم شوراى اسالمى شــهر و مديريت عباس صوفى در رأس 
شهردارى همدان وعده توسعه متوازن همدان داده شد و امروز با بهره بردارى 
از پروژه هاى توسعه متوازن پايتخت تاريخ وتمدن ايران زمين از مرحله شعار 

خارج شده و به مرحله عمل رسيده است. 

ن م رى هر ر ت هضت : ر ي ش يضى
همچنان ادامه دارد.

 توسعه و بهسازى پياده راه ها
3مدير منطقه 3 شــهردارى همدان با بيان اينكه 

يكــى از مهمترين پروژه هاى شــهردارى 
3 در بخــش بهســازى و  3منطقــه

توسعه پياده راه ها ، كف سازى 
پياده راه ســازى  و 

از  يكى  ســرگذر 
نقاط  پرترددترين 

شــهر بوده اســت، 
گفت: امسال در مجموع 

مترمربع از  هزار و 200 5
و  كف سازى  سرگذر  محوطه 

پياده راه سازى شده است.
 فيضى منش با بيان اينكه اعتبارى 

3بالــغ بر 3 ميليارد تومــان به اين پروژه 
اختصاص يافته است، افزود: پياده راه سازى 

زى م و و ه بو پروژه ين ى جر ر رى هر
همدان در اين راستا به جديت در بخش هاى مختلف پيگيرى
وى افزود: سالن كسب وكار فرهنگسراى واليت مى تواند بس

و زنان آن منطقه را به بازار كسب وكار فراهم كند 
 برگزارى جشن ها و مراسم هاى ملى و م
فيضى منش برگزارى مراسم هاى جشن  و عزادارى
مختلــف ملى و مذهبى، آذين بندى منطقه به فراخو
مختلــف، نصب ديوارنگاره، نصب تمثال شــه
و ساخت المان آيت ا... تالهى را از ديگر برنا
3شــهردارى منطقه 3 ذكر كرد و گفت: در

نيز با برنامه هايى از قبيل نصب بنر، پخ
نيز اجراى نمايش هاى خيابانى توسط
جهت آگاهى بخشــى به شــهر
پيشگيرى و مقابله با كرونا و
 توسعه زيرساخت ه
 در سطح منط
مدير شــهردارى منطقه

اهميت برنامه ريزى در جهت

از زمان اجراى 
طرح بزرگ 
نهضت آسفالت 
درسال 99 
تاكنون بيش 
از 200 معبر 
اصلى وفرعى در 
سطح شهردارى 
منطقه 3 آسفالت 
شده است.
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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و تشــويق شــهروندان به مشاركت 
در فعاليت هاى بدنى به منظور برخوردارى از شــهروندانى ســالم گفت: 
ســالن ورزشــى فرهنگســراى واليت در   2طبقه و با اعتبار 2 ميليارد و 
300 ميليون تومان درحال  احداث است و نزديك به 55 درصد پيشرفت 

فيزيكى داشته است 

 ساخت 4 زمين ورزشى در بوستان هاى منطقه 

مدير شهردارى منطقه 3 همدان افزود: در همين راستا 4 زمين ورزشى (2 
زمين در كوى خضر و 2 زمين در شــهرك مدنى) احداث كرديم كه 3 زمين 
مجهز به چمن مصنوعى استاندارد شده است و يك زمين ورزشى نيز مجهز 

به كفپوش چندمنظوره جهت ورزش هاى مختلف است. 
فيضى منش با بيان اينكه 2 مســير ســالمت را نيز در شهرك مدنى ايجاد 
كرديم بيان كرد: براى نخستين بار در همدان زيرساخت فوتبال دستى انسانى 

در پارك شاهد احداث شد. 
وى با تأكيدبر اينكه همه بوســتان هاى منطقه 3 مجهز به وســايل بازى و 
كف پوش استاندارد شده اند ادامه داد: يك مجموعه ست ورزشى مخصوص 

معلولين و كم توانان جسمى نصب شده است. 
فيضى منش گفت: طرح شــهر دوســتدار كودك نيز براى نخستين بار در 
منطقه 3 اجرا شــد و كلنگ نخستين اتاق كودك و مادر نيز در راستاى طرح 

همدان شهر دوستدار كودك در بوستان شهروند زده شد. 
 توجه به محيط زيست و توسعه فضاى سبز در دستور كار 

شهردارى منطقه 3 
بوستان 60 هزارمترى گلستان بزودى به 

بهره بردارى مى رسد.
مدير شــهردارى منطقــه 3 همدان با 

تأكيد بر توســعه 

فضاى ســبز ســطح منطقه با هدف بهبود سطح ســالمت جسمى و روانى 
شهروندان، و نيز اهميت فضاى سبز در حفظ محيط زيست و كاهش آلودگى 
هوا، و نيز به عنوان مؤلفه  اى مهم در توســعه يافتگى گفت: در همين راســتا 
احداث پارك 60 هزارمترى گلســتان با اعتبار 2 ميليارد تومان در سايت 36 
هكتارى خضر در دســتور كار شهردارى منطقه 3 قرار گرفته كه   بزودى به 

بهره بردارى مى رسد.
وى بيان كرد: روند احداث پارك دانش نيز در محدوده بلوار دانشگاه آزاد 
با اعتبار يك ميليارد و 100 ميليون تومان در حال پيگيرى است و اين پارك 

نيز بزودى به بهره بردارى مى رسد.
مدير شــهردارى منطقه 3 همدان به احداث و بهره بردارى از پارك شهيد 
ارسالن عزيزى يكى از شهداى گرانقدر تفحص با هدف ترويج فرهنگ ايثار 
و شــهادت و ايجاد شور و نشاط در بين شــهروندان اشاره كرد و ادامه داد: 
ايــن پارك محله اى با برنامه ريزى و تالش شــبانه روزى بخش هاى مختلف 
شهردارى منطقه 3 در مدت زمان 72 ساعت طراحى و اجرا شد تا در اختيار 

شهروندان اين منطقه قرار بگيرد.
فيضى منش گفت: پارك محله اى شقايق، ياس و چند مسير سالمت نيز در 

سطح منطقه احداث و به بهره بردارى رسيده است.
وى با اشاره به ترميم و بهسازى پارك هاى از پيش احداث شده در سطح 
منطقه بيان كرد: از جمله اين اقدامات مى توان به ترميم و بهسازى پارك كوى 
جنت با اعتبار 250 ميليون تومان و پارك آزادگان در زمين شــهرى با اعتبار 
200 ميليون تومان و احداث ســرويس بهداشتى در پارك شاهد با اعتبار 25 

ميليون تومان اشاره كرد.
مدير شــهردارى منطقه 3  گفت: نظر به اهميت درختان كهنسال و حفظ 
آنها، براى نخستين بار جابه جايى درخت زنده با استفاده از تجهيزات فنى در 

پروژه تعريض بلوار شهيد همدانى در منطقه 3 انجام شد.
 ايجاد مخزن براى انباشت آب هاى زيرزمينى

فيضى منش با اشــاره به بحران كمبود آب و سياست شهردارى همدان در 
كاهش استفاده از منابع آبى زيرزمينى در آبيارى فضاى سبز شهرى، به احداث 
5 مخزن آب جهت جمع آورى و مديريت آب هاى ســطحى در سطح منطقه 
3 اشــاره كرد و گفت: 2 مخزن در شهرك مدنى، يك مخزن در كوى خضر، 
يك مخزن در كوى رضا و يك مخزن در بلوار بديع الزمان احداث شده است.

وى بيان كرد: در راســتاى استفاده بهينه از منابع آبى پروژه آبيارى مكانيزه 
بلــوار امام خمينى(ره) نيز با اعتبارى بالغ بر يــك ميليارد و 500 هزار تومان 
اجرايى شد. فيضى منش افزود: 2 آب نما نيز در ميدان نبوت در شهرك مدنى 

و ميدان الله در زمين شهرى احداث شده است.
 تجلى مديريت  جهادى در تعريض بلوار شهيد همدانى و 

احداث بلوار شهداى سالمت.
 تســريع در روند احداث، پيشروى براساس زمان بندى تعيين شده و 
افتتاح در موعد مقرر در 2 پروژه تعريض بلوار شهيد همدانى و احداث 
بلوار سالمت، نمودى از مديريت علمى 
و جهادى در شــهردارى منطقه 3 

همدان است. 
محمدرضا فيضى منش افزود: 
بلوار  تعريض  پروژه  مســافت 
كيلومتر  شهيدهمدانى 5  سردار 
است كه 3/5 كيلومتر آن را اجرا 
كرديم. وى بيان كرد: اقدامات الزم 
جهــت تملك و اصالح هندســى به 
منظور اجــراى 1,5 كيلومتر باقى مانده از 

بلوار شهيد همدانى نيز در حال انجام است.
مدير شــهردارى منطقه 3 همــدان با بيان 
اينكــه تاكنــون 10 ميليارد تومــان هزينه پروژه 
تعريض بلوار شــهيد همدانى شده است گفت: اين 
پروژه شامل خاك بردارى، جدول گذارى، بيس ريزى و 

آسفالت ريزى است.
 احداث بلوار سالمت در كمتر از يك ماه

فيضى منش افزود: افتتاح بلوار 30 مترى شهداى سالمت به عنوان 

احداث پارك 
60 هزارمترى 

گلستان با اعتبار 
2 ميليارد تومان 

در سايت 36 
هكتارى خضر 
در دستور كار 

شهردارى منطقه 
3 قرار گرفته 

كه   بزودى به 
بهره بردارى 

مى رسد.
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بهره بردارى مى رسد.
3مدير شــهردارى منطقــه 3 همدان با 

توســعه  تأكيد بر

احداث بلوار شهداى سالمت.
 تســريع در روند احداث، پيشروى براساس زمان بند
افتتاح در موعد مقرر در 2 پروژه تعريض بلوار شهيد هم
بلوار سالمت، نمودى از
و جهادى در شــه

همدان است. 
محمدرضا فيض
پروژه مســافت 
شهيدهمد سردار 
است كه 3/5 كيل
كرديم. وى بيان كر
جهــت تملك و اصال
5منظور اجــراى 1,5 كيلوم
بلوار شهيد همدانى نيز در حا
ه مدير شــهردارى منطقه 3
10 ميليارد تومــ اينكــه تاكنــون
تعريض بلوار شــهيد همدانى شده ا
پروژه شامل خاك بردارى، جدول گذارى

آسفالت ريزى است.
 احداث بلوار سالمت در كمتر از
بلوار 30 مترى شهداىس فيضى منش افزود: افتتاح

در سايت 36
هكتارى خضر 
در دستور كار 

شهردارى منطقه 
3 قرار گرفته 

كه   بزودى به 
بهره بردارى 
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 يكــى از مطالبات مردم منطقه از ديگر پروژه هاى مهم شــهردارى منطقه 3 
در يك ســال اخير بود كه با حمايت هاى شوراى اسالمى شهر و تأكيد ويژه 
شــهردار همدان، بازگشايى اين معبر، احداث بلوار و ساماندهى محدوده آن 

در دستور كار شهردارى منطقه 3 قرار گرفت.
وى بيان  كرد: اين پروژه از اواسط مردادماه در دستور كار شهردارى منطقه 
3 قرار گرفت و در روز يكم شهريورماه همزمان با روز پزشك و روز همدان 
افتتاح شــد.مدير شــهردارى منطقه 3 با بيان اينكه اين بلوار به مناسبت روز 
پزشك و نيز به پاس قدردانى از زحمات كادر درمان كه در خط مقدم مقابله 
با كرونا قرار دارند به نام شهداى سالمت مزين شد، افزود: اين پروژه با اعتبار 
5 ميليارد و 500 ميليون تومان شامل ديواركشى و پوشش رودخانه، زيرسازى 

معبر، اجراى پياده راه، آسفالت ريزى و ايجاد فضاى سبز بود.
فيضى منــش گفت: احداث بلوار 35 مترى قدر از ميدان امام حســين(ع) 
تــا بزرگراه امام(ره) نيز با طول 700 متــر و اعتبار 5 ميليارد تومان، در حال 

اجراست كه بزودى به بهره بردارى مى رسد. 
 احداث كندرو، تمليك و بازگشايى معبر 

وى بيان كرد: در پيشــبرد طرح تأمين معابر شــهرى، كنــدرو بلوار امام 
خمينى(ره) روبه روى تعويض پالك با اعتبــار يك ميليارد تومان، بلوار 24 
مترى در منطقه 36 هكتارى خضر با اعتبار يك ميليارد و 100 ميليون تومان، 
كندرو روبه روى شــورين با اعتبار يك ميليارد و 700 ميليون تومان و كندرو 

بلــوار انقالب بــا اعتبار 600 ميليــون تومان 
احداث و به بهره بردارى رسيده است.

مدير شهردارى منطقه 3 همدان   گفت: در 
بخش بازگشــايى معبر نيز بازگشايى معبر در 
ميدان سپاه (به دليل احداث پل شهيد همدانى و 
ايجاد دسترسى از بلوار بديع الزمان و انقالب)، 
ورودى جوالن از سمت بلوار نظربيك، كوچه 
احدى در خيابان خضريان، بلوار شهيد همدان 
و خيابان قدر در كوى خضر توسط شهردارى 

منطقه 3 عملياتى شد.
 شكستن ركورد تفكيك اراضى

در همدان توسط شهردارى منطقه 3
تفكيك  وســيع ترين  اينكه  بيــان  با  وى 
اراضى در همدان توســط شهردارى منطقه 
3 صــورت گرفت، افزود: ايــن تفكيك در 
اراضى كــوى خضر معروف به 36 هكتارى 
اتفــاق افتاد كه در اين تفكيك با 500 مالك 
مواجه بوديــم. فيضى منش گفت: پارك 60 
هزار مترى گلســتان نيــز در اين اراضى در 

است. احداث  حال 
 مديريت و هدايت آب هاى سطحى در منطقه

وى با اشاره به برنامه هاى شهردارى منطقه 3 در زمينه مديريت و هدايت 
آب هاى ســطحى و احداث و بهسازى مسيل ها و بســتر رودخانه ها گفت: 
ديواركشــى رودخانه جنب كوچه شــهيد صفرى (حد فاصل بلوار آيت ا... 
موسوى و بلوار بهشت) با اعتبارى نزديك به 900 ميليون تومان، ديواركشى 
رودخانه خضر پشــت فرهنگســراى واليت در 2 فاز با اعتبارى بالغ بر يك 
ميليارد تومان، پوشــش رودخانه جنب مجتمع فجر واقع در شهرك مدنى با 
اعتبار يك ميليارد و 600 ميليون تومان، ايجاد و ديواركشــى كانال آب هاى 
سطحى در بلوار كوثر واقع در شهرك مدنى با اعتبار 500 ميليون تومان و نيز 

ترميم و اليروبى قنوات خيابان 17 شــهريور و جوالن با اعتبار 650 ميليون 
تومان بخشى از اقدامات شهردارى منطقه 3 در اين بخش است.

 بهره گيرى از فن آورى هاى نوين
مدير شــهردارى منطقه 3 گفــت: در بخش خدمات مديريت، توســعه 
شــهردارى الكترونيك، بهبود و توســعه خدمات به مراجه كنندگان، ارتقاى 
زيرساخت ها و بهره گيرى از فن آورى هاى نوين، بايگانى الكترونيك و اسكن 

پرونده ها با اعتبارى بالغ بر 550 ميليون تومان صورت گرفته است. 
فيضى منش با اشــاره به احداث ســاختمانى به منظور بايگانى و توسعه 
فضاى سخت افزارى با اعتبار يك ميليارد و 200 ميليون تومان در شهردارى 
منطقــه 3 بيان كرد: به منظــور ارتقاى جلوه 
بصرى منطقه، ترميم، بهسازى و رنگ آميزى 
جداول، گاردريل ها و نرده هاى ميانى پل ها و 
بلوارها با اعتبار 300 ميليون تومان اتفاق افتاد. 

 واحدهاى فروش سنگ مزار از 
بلوار بهشت به ورودى آرامستان منتقل 

مى شوند. 
وى گفــت: 72 واحد تجارى در ورودى 
آرامســتان همدان جهت انتقــال واحدهاى 
فروش ســنگ  مزار از بلوار بهشت احداث 
شــده اســت كه اعتبار آن در سال گذشته 2 

ميليارد و 300 ميليون تومان بود. 
مديــر شــهردارى منطقه 3 با اشــاره به 
ســاماندهى مصالح فروشان در بلوار امام(ره) 
افزود: در زمينه مقابله با كرونا شهردارى منطقه 
روزانه با 6 هزار ليتــر موادضدعفونى كننده 
مكان هــاى پرتــردد منطقه از جملــه بازار 
سرگذر، پايانه مسافرى انقالب و ايستگاه هاى 

اتوبوس را با 5 اكيپ گندزدايى مى كند.

به منظور 
ارتقاى جلوه 
بصرى منطقه، 
ترميم، بهسازى 
و رنگ آميزى 
جداول، 
گاردريل ها و 
نرده هاى ميانى 
پل ها و بلوارها 
با اعتبار 300 
ميليون تومان 
اتفاق افتاد. ww
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يوسفى نويد با تشريح عملكرد سال 99 خبر داد

منطقه 4 همدان براى توسعه و پيشرفت
در سال 1400 مهيا مى شود

به گــزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه 
4، مجيد يوســفى نويد در تشــريح عملكرد سال 
1399 گفت: اولويت اول شــهردارى منطقه 4 در 
سال جارى، مناسب ســازى معابر بود كه آسفالت 
يكــى از اركان اصلى اين مقوله اســت، در كنار 
اجراى آسفالت، به دستور شهردار محترم همدان 
و بنابر نياز مردم پياده راه سازى خوبى هم در سطح 

منطقه 4 انجام شد.
وى بيان كــرد: يكى از خواســته هاى مردمى 
از شــهردارى كه داراى بيشــترين فراوانى است، 
آســفالت كوچه ها و معابر اســت كه خرابى آن 
شــهروندان را درگير مشــكالت روزمره و مكرر 
مى كند، در طول شبانه روز، مدام شهروندان با اين 
موضوع ارتباط دارند و اگر آسفالت و پوشش معابر 
دچار نقص و اشــكاالت اساسى باشد در رفتار و 
كيفيت زندگى اجتماعى و عملكرد شهروندى اثر 

مستقيم مى گذارد. 
مدير منطقه 4 شــهردارى همدان درخصوص 
خواسته شــهروندان مبنى بر آسفالت و بهسازى 
معابر گفت: اين درخواست دليل بر نبود خواسته ها 
و انتظارات ديگر نيست بلكه بايد ابتدا زيرساخت 
اساســى براى شــهروندان مهيا شــود، سپس به 
اقدامات بزرگتر و مهم تــر پرداخت كه نتيجه آن 

توسعه متوازن شهرى خواهد بود.
يوسفى نويد با اشاره به اينكه مقوله حاشيه نشينى 
بحثى فراتر از شــهردارى اســت و همه نهادهاى 
تصميم گير بايد فكرى اساسى براى رفع اين مشكل 
كنند، افزود: بايد با مديريت و تعيين تكليف اراضى 
و ارائه طرح مناســب، در آگاه ســازى و هدايت 
شهروندان و بنگاه هاى امالك قدم برداشته شود تا 
به مرور زمان اين مشــكل از حاشيه شهر ناپديد 

شود.
وى بيان كرد: بيشترين مشكلى كه شهروندان 
در مناطــق كم برخــوردار هرروزه بــا آن مواجه 
هســتند، كوچه هاى خاكى و آســفالت معيوب 
همدان  حاشــيه اى  محالت  كوچه پس كوچه هاى 

است، به طورى كه رفت وآمد روزمره شهروندان 
را در ســيطره خطرات بهداشتى و تبعات رفتارى 

ساكنان قرار داده است.
يوسفى نويد افزود: سال گذشته چند خط مشى 
را در دســتور كار قرار دادم كه يكى از آنها اصالح 
هندسى و اجراى دوربرگردان بلوار آيت ا... نجفى 
بود كــه جان و مال مردم را مورد هجمه قرار داده 
بود و در ســال جارى مناسب ســازى معابر را در 
پيش گرفتيم كه با كمك پروردگار و حمايت هاى 
شهردار محترم و اعضاى گرانقدر شوراى اسالمى 
شــهر توانســتيم 350 كوچه  خاكى و فرسوده را 

آسفالت و از اولويت  منطقه 4 خارج كنيم.
مدير منطقه 4 شــهردارى همــدان تأكيد كرد: 
تعدادى انگشت شــمار كوچه خاكى در منطقه 4 
باقى مانده كه بايد تا آخر سال 99 مشكل فاضالب 
آنها رفع شــود تا با هزينه كــرد صحيح بيت المال 
و عدم دوباره كارى، در ســال آينده در فهرســت 

آسفالت و در كنار معابر اولويت سوم قرار گيرند.
وى با اشــاره به اينكه در سال گذشته 23 هزار 
تن و در سال جارى 37 هزار تن آسفالت به ارزش 
360 ميليارد ريال در سطح منطقه پخش شد گفت: 
اين مهم با مديريت صحيح منابع، نيروى انســانى 
و ماشين آالت سازمانى و پيمانكاران محقق شد و 

توانستيم درخواست هاى بسيارى از شهروندان را 
به صورت يكنواخت و عادالنه در محالت مختلف 
محقق كنيم و اكنون با آسودگى خاطر سال 1400 را 
به پروژه هاى بزرگ و فرامنطقه اى اختصاص دهيم.

يوسفى نويد با اشاره به اينكه ماشين آالت مورد 
نياز آسفالت را به مدت يك سال اجاره و كوچه هاى 
خاكى را قبل از آســفالت زيرسازى كرديم افزود: 
قبل از اجرا، با شــركت هاى خدمات رسان مكاتبه 
كرديم كه بعد از آســفالت مورد حفارى و آسيب 

قرار نگيرند.
وى گفت: بيشــترين محــدوده منطقه 4 جزء 
محالت كم برخوردار اســت اما رويه شــهردارى 
ايجاد توازن و عدالت اجتماعى اســت و با وجود 
درآمد ناچيز اين منطقه از محل عوارض شــهرى، 
اجــراى پروژه هــا در محالت كم برخــوردار و 
خدمت رسانى را بى وقفه و حتى باكيفيت و كميت 

بيشتر ادامه داديم.
مدير منطقه 4 شهردارى همدان با اشاره به اينكه 
اولويت بعدى در پروژه هاى ســال 99 احداث و 
ايجاد راه هاى دسترســى براى شــهروندان است، 
گفت: بهره بردارى از دسترسى بلوار آيت ا... نجفى 
به شــهرك فرهنگيان نمونه مهم اين اقدامات بود 
كه با هزينه 110 ميليارد ريالى ساماندهى شد و در 
وضعيت خوبــى قرار گرفت به طورى كه تاكنون 
كاهش تصادفــات و امنيت عابــران را به همراه 
داشته است. يوسفى نويد همچنين به بازگشايى 18 
مترى ابوذر اشــاره كرد و افزود: اقدامات عمرانى 
صورت گرفته در 18 متــرى ابوذر به رفع برخى 
معضالت در منطقه پايــان داد و به محله اى آرام 
و مناسب تبديل شــد و اكنون درخواست پروانه 
ساخت در اين محله رشد صعودى داشته است و 
مالكان زمين هاى باير مشتاق ساخت وساز هستند و 
ارزش افزوده خوبى براى شان ايجاد كرده است كه 

البته درآمدهاى شهردارى را هم افزايش مى دهد.
وى به اعتراضات ســال گذشــته شهروندان و 
معتمدان محالت اشاره كرد و گفت: با عملكرد قابل 

همدان  شــهردارى   4 منطقــه  مديــر   
گفــت: با توجه بــه تعداد زياد مشــكالت و 
درخواست هاى مردمى در سنوات قبل مربوط 
به امور شهرى و پايين بودن ظرفيت و منابع و 
به تبع ناتوانى به پاسخگويى و حل مشكالت، 
برخى امــور به بحران تبديل شــده بودند كه 
بــا برنامه ريزى و تالش بى وقفــه همكاران و 
عنايــت خداوند اكثر موارد تــا حدود زيادى 
مرتفع گرديــد و امروز زمينه بــراى اقدامات 

توسعه كيفى آماده شده است.

حدود 12 
پارك محله اى 

را بازسازى 
و اجرا كرديم 

كه مى توان 
به پارك هاى 

عقيل و زندگى 
در اسالمشهر، 
شهيد نفيسى 
در منوچهرى، 

مهربان در 
وليعصر و شهيد 
كوچكى در كوى 

شهيد مطهرى 
اشاره كرد كه 

در يك سال 
و نيم گذشته 

احداث شده كه 
در نتيجه آمار 

پارك هاى منطقه 
4 به 12 عدد 
افزايش يافت.
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قبول در سال 99، رضايت عمومى را شاهد بوديم 
كه حاصل زحمات و تالش شبانه روزى همكاران، 

مهندسان و كارگران دلسوز اين منطقه است.
يوسفى نويد به اولويت ســوم منطقه 4 يعنى 
پارك هاى محله اى اشــاره كــرد و افزود: حدود 
12 پــارك محله اى را بازســازى و اجرا كرديم 
كــه مى توان بــه پارك هاى عقيــل و زندگى در 
اسالمشهر، شهيد نفيسى در منوچهرى، مهربان در 
وليعصر و شهيد كوچكى در كوى شهيد مطهرى 
اشاره كرد كه در يك ســال ونيم گذشته احداث 
شــده كه در نتيجه آمار پارك هاى منطقه 4 به 12 

عدد افزايش يافته است.
مدير منطقه 4 شهردارى همدان در بخش ديگرى 
از ســخنانش به بحران رودخانه ها در بارش هاى 
ســال 98 اشاره كرد و افزود: با در اختيارگرفتن 5 
پيمانكار توانستيم تمامى رودخانه هاى سطح منطقه 
4 را در مناطق مســكونى به طــول 650 متر و با 
هزينه 40 ميليارد ريالى ديواركشى كنيم و خطرات 
ناشى از سيل و باران هاى شديد كه ساكنان حاشيه 
رودخانه ها را تهديد مى كرد تحت كنترل درآوريم 
و تنها يــك قطعه از رودخانــه انتهاى كوچه 33 
در شــهرك فرهنگيان باقى مانده كه در سال آينده 

تكميل مى شود.
يوسفى نويد با اشاره به اينكه احداث پارك هاى 
محله اى، آســفالت معابر و ديواركشى رودخانه را 
در برنامــه معمول ســال 1400 داريم، گفت: در 
ســال آينده پروژه هاى بهتر و مهمترى را همچون 
مناسب سازى بازار، ساماندهى ورودى هاى شهر، 
احداث پارك بانوان در شهرك فرهنگيان، احداث 
پارك هاى تخصصــى و زمين اســكيت را اجرا 
خواهيم كــرد و انرژى و توان اصلى خود را براى 
ايجاد پارك فرامنطقه اى آماداى خواهيم گذاشــت 
كه با اتمام و بهره بردارى آن، نه تنها تأثيرات بسيار 
بزرگ و مهمى را در محالت كم برخوردار منطقه 
4 مى گذارد بلكه شــهر همدان را در تراز باالترى 

قرار مى دهد. 
وى گفت: اتفاق ديگرى كه در ســال آينده رقم 
خواهد خورد، احداث ســاختمان ادارى شهردارى 
منطقه 4 در شــهرك فرهنگيان است به طورى كه 
با مركزيت اين ساختمان، دسترسى شهروندان اين 

منطقه به اداره تســهيل خواهد شد و فضاى ادارى 
مناسب ترى در اختيار همكاران شاغل قرار مى گيرد.

يوسفى نويد در پايان با اشاره به اينكه منطقه 4 
بــا دارا بودن 12 پارك و  5 زمين چمن مصنوعى 
پرچم دار احداث اين نوع پروژه در شــهر همدان 
اســت، گفت: اين يكى از نمونه  برنامه هاى ايجاد 
توازن عدالت شــهرى و اجتماعــى در محالت 
كم برخوردار اســت كه منطقــه 4 دنبال مى كند و 
اميدوارم روزهايى را شاهد باشيم كه منطقه 4 شهر 
همدان از حاشيه نشــينى و معضالت آن پاك شود 
و رشد و توسعه را با سرعت بيشترى پيش بگيرد 
و البته اين جز با برنامه ريزى و تالش مســئوالن و 

مشاركت شهروندان محقق نمى شود.
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مرورى كرديم  بر بازار مسكن همدان در روزهاى پايانى سال

درد بى درمان خانواده هاى بى سقف
  مســكن دردى كه ُمسكن ندارد. خريد 
خانه براى ســاكنان شهر توريســتى همدان به 
روياى دست نيافتنى تبديل شده است.شهرى كه 
به دليل شرايط آب و هوايى و توريست پذيرى و 
نزديكى به پايتخت و مركز كشور با وجودى كه 
ســهمى از كالنشهر شدن ندارد اما همه خواهان 
زندگى در آن هستند. ساالنه حجم قابل توجهى 
از مهاجران به ويژه از جنوب و غرب كشــور به 
اين شهر كوهستانى مى آيند و سرمايه هاى خود 
را صــرف خريد خانه مى كننــد و عامل گرانى 

مسكن شدند.
 مدير شعب بانك مسكن همدان سال گذشته 
در گفت وگو با يكى از رسانه هاى استان گفت:" 
طبق آخرين ارزيابى هاى صورت گرفته اســتان 
همــدان رتبه ششــم كشــور رادر زمينه گرانى 

مسكن به خود اختصاص داده است."
رســول مالمير بيــان كرد:به طــور قطع در 
صورتى كه ارزيابى دقيقى از وضعيت مسكن در 
استان ها شــود؛ همدان بعد از تهران از شهرهاى 
گران به شــمار مى رود كه مخارج زندگى در آن 

باالست.

 قيمت هاى الكچرى مسكن
در همدان 

وى در مــورد اينكه چرا قيمت مســكن در 
همــدان با تهران برابرى مى كنــد بيان كرد: اين 
سوالى است كه بارها از سوى كارشناسان مورد 
تحليل گرفته اما تاكنون از ســوى مسئوالن امر 
اقدام بنيادى نشده است.بى برنامه گى براى عرضه 
مسكن در ســال هاى اخير سبب شده است كه 
قدرت خريد ملك به شدت پايين بيايد و حتى 
اجاره ملك با قيمت مناســب نيز به رويا تبديل 
شود. وضعيت بازار مسكن در اين شهر به قدرى 
بغرنج شده است كه خارج از رينگ اول و دوم 
شــهر؛ يعنى در الين هاى بعدى در همدان ديگر 

جاى سوزن انداختن نيست و قيمت خانه به دليل 
نبود زمين سر به فلك كشيده است.در حالى كه 
تا چند ســال قبل تمايل به آپارتمان نشينى بسيار 
پايين بود اما اكنون بسيارى از خانه هاى وياليى 
و كلنگى به دليل حاشــيه سود باال با قيمت  هاى 
گزافى تخريب مى شــوند و با بلندمرتبه ســازى 
نماى شــهرى را پنهان مى كنند تا شايد معضل 

مسكن رفع شود اما باز هم تاثيرى ندارد.
مالمير گفت:تقاضا براى ســكونت در شهر 
همدان بسيار باالســت و اين عامل سبب شده 
عالوه بر افزايش جمعيت در شهرك هاى اقمارى 
شــاهد رشد جمعيت در روســتاها باشيم؛ البته 
مهاجرت معكوس به روســتاها به دليل فرار از 
بهاى اجاره و نداشتن قدرت خريد خانه در شهر 
همدان اســت و براى رهايى از اجاره نشينى به 

خانه هاى روستايى پناه آورده اند. 
اين امر نيــز باعث رونق ساخت و ســاز در 
روستاهاى اطراف شهر همدان و باال رفتن قيمت 

زمين و ملك در اين روستاها شده است.
 وى عامل اصلى گرانى مسكن در همدان را 
تنگ بودن محدوده شهر از سه جهت جغرافياى 
جنوب، شرق و غرب عنوان كرد و افزود: وقتى 
فرصت رشد به شهر براى گسترش محدوده آن 
داده نشود قيمت زمين در همدان افزايش مى يابد 
وقتى روســتا هاى اطراف همدان در دل شــهر  
هستند جزو شــهرند و شهر آنها را احاطه كرده 
است و بايد به شهر ملحق شوند تا شهر گسترش 
يابد و اين مشكالت نبود زمين و گرانى مسكن 

هم از دوش مردم برداشته شود.
ديگر باال و پايين شــهر در همــدان معنايى 
ندارد و خانواده ها متناســب بــا بودجه و ميزان 
توانايى مالى خود ســعى مى كنند سقفى در اين 

شهر براى خود بسازند.
مالمير گفت:خريد ملــك در رده هاى بااليى 
شهر بسيار دســت نيافتنى شده است و نرخ ها 
در مناطقى از اســتادان، متخصصين، پرديس و 
ســعيديه از مترى 30 ميليون فراتر رفته است و 
در شهرك هايى مانند مدنى، بهشتى و فرهنگيان 
قيمت هــا در رنج 8 تا 12 ميليــون تومان بنابر 
ســال ساخت متغير اســت در حالى كه پيش از 
اين ركود تورمى مســكن ملك هاى مســتقر در 

شهرك ها با قيمت زير 5 ميليون معامله مى شد.
در سالجارى دو جهش افزايش قيمت مسكن 
در همدان اتفاق افتاد به طورى كه ابتدا در اوايل 
ســال قيمت مسكنى كه مترى 2/5 تا سه ميليون 
تومان بود، بــه مترى 5/5 تا هفت ميليون تومان 
رســيد اما در حال حاضر مى بينيم قيمت همان 

ملك به طور متوســط به 14 تا 15 ميليون تومان 
رسيده است.

با توجه به اين قيمت هاى نجومى به سادگى 
مى توان اذعان كرد كه قيمت مسكن در پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران زمين با عبور از كالنشهرهايى 
چون مشــهد مقدس، اصفهان، شــيراز و اهواز 
شــانه به شانه قيمت مسكن در پايتخت حركت 
مى كنــد؛ به طورى كه بنابر اعالم كارشناســان؛ 
قيمت مســكن در همدان از سال 96 تاكنون با 

رشد بيش از 250 درصدى همراه شده است.

 دليل گرانى مسكن در همدان
بســيارى از كارشناسان اذغان دارند كه عامل 
اصلى گرانى مســكن در همدان توسعه نيافتن 
محدوده شهرى اســت. در اين رابطه يك فعال 
بازار مسكن به خبرنگار ما مى گويد: تنگ بودن 
محدوده شهر از ســه جهت جغرافياى جنوب، 
شرق و غرب عامل افزايش قيمت زمين و ملك 

در همدان است. 
مجتبى ســعيدى معتقد است: وقتى مسئوالن 
فرصت رشد به شهر براى گسترش محدوده آن 
دهند قيمت زمين در همدان افزايش مى يابد. از 
طرفى ديگر بسيارى از روستا هاى اطراف همدان 
در دل شهر  هستند و از خدمات شهرى استفاده 
مى كنند اما در محدوده روستايى هستند و بايد 
به شهر ملحق شوند تا شهر گسترش يابد و اين 
مشكالت نبود زمين و گرانى مسكن هم از دوش 

مردم برداشته شود.
وى مى گويد: مدتى اســت كه ساخت و ساز 
مسكن توســط افرادى انجام مى شود كه حرفه 
اصلى آنها ساخت مســكن نيست و فقط براى 
دريافت تسهيالت و ســرمايه گذارى بلندمدت 
براى يافتــن فرصتى براى عرضه در قيمت هايى 
باالتر در اين زمينــه فعاليت دارند به طورى كه 
ســاخت مسكن مترى 4 تا 5 ميليون تومان تمام 
مى شــود اما تا 8 برابر قيمت تمام شــده عرضه 

مى شود.
به اعتقاد وى؛ سرعت ساخت مسكن با ميزان 
تقاضــا برابرى ندارد و تــا زمانى كه اين فاصله 
وجــود دارد مردم بايد با مشــكالت موجود در 
حوزه مسكن درگير باشند. از طرفى ديگر بازار 
در شــرايط ركود تورمى قــرار دارد و تا زمانى 
مســائل اقتصادى كشور در نوسان و بحران قرار 
دارد شــاهد اين روند در بــازار خواهيم بود و 

رونقى در خريد و فروش ملك رخ نمى دهد.
بر اين اساس مى تواناز عوامل اصلى گرانى 
مســكن در همدان كه منجر به كمبود و گرانى 

الهام خليلى 
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زمين شده استتفكيك نكردنبرخى اراضى باقى 
مانده، مهاجــرت پايتخت نشــينان به پايتخت 
تاريــخ و تمدن ايران زميــن و بر هم خوردن 
تعادل بــازار عرضه و تقاضا، رشــد نقدينگى 
و افزايــش چنــد صددرصدى قيمــت آهن، 
سوداگرى  ســاختمانى،  تأسيســات  و  مصالح 
دالالن بازار مســكن و قيمت سازى سايت هاى 
خريد وفــروش و برخى بنگاه هــاى معامالت 
ملكى، بلندمرتبه سازى نكردن در بافت تاريخى 

همدان اشاره كرد.

 راه حل كمبود زمين در همدان
رئيس انجمن انبوه سازان استان همدان پيش 
از اين درباره دليل افزايش قيمت زمين به ايسنا 
گفته بود كه از ســال 96 تاكنــون قيمت زمين 
در همدان 10 تا 14 برابر افزايش داشــته است. 
بنابراين يكى از عوامل گرانى مسكن در همدان 
عدم عرضه زمين اســت به طــورى كه چندين 
سال است كه در همدان تفكيك زمين صورت 

نگرفته است.
محمدصادق پارســامهر مى گويد: 65 تا 70 
درصد قيمت يــك واحد مســكونى را قيمت 
زمين تعيين مى كند بنابراين وقتى تفكيك زمين 
صورت نگيرد و عرضه كم شود، خواه ناخواه بر 

قيمت مسكن اثرگذار خواهد بود.
وى با اشــاره به بازنگرى طرح جامع شــهر 
همدان، بيان مى كند:در حال حاضر چون زمينى 
در داخل طرح جامع شــهر نيســت شهردارى 
نمى تواند تفكيــك كند بنابرايــن در بازنگرى 
طرح جامع شــهر همدان بايد محدوده هايى كه 
خارج از طرح بوده را جزء طرح جامع بياورند تا 

شهردارى بتواند تفكيك كند.
پارســامهر با بيان اينكه با توجه به اينكه در 
قسمت جنوبى شهر همدان زمين براى تفكيك 
وجود ندارد، تفكيك زمين معموالً در نقاط پايين 
شهر انجام مى شود، يادآور مى  شود: حتى اگر در 
باالى شــهر هم تفكيك زمين صورت نگيرد باز 

هم مى تواند به بازار مسكن كمك كند.
رئيــس انجمن انبوه ســازان اســتان همدان 
درباره نياز شــهر همدان به زمين هاى تفكيكى 
مطرح كرد: در حال حاضر اگر بخواهيم عرضه 
و تقاضــاى زمين متعادل شــود بايد حداقل 10 
درصد پالك هاى ثبتى موجود در شــهر همدان، 
زمين تفكيك شده و آماده ساخت داشته باشيم.

 بازنگرى طرح جامع شهر همدان 
ياريگر بازار مسكن 

نظر به آنكه آخرين طرح جامع شهر همدان 
مربوط به دهه 60 اســت بنا بر ضرورت مطالعه 
و تدوين طرح جامع شهر همدان در سال 95 با 
بودجه اى بالغ بر 700 ميليون تومان در دســتور 
كار قرار گرفت و اداره كل راه وشهرسازى استان 
همدان به عنوان كارفرما مشاورى را براى مطالعه 
و تدوين اين طرح برگزيد ؛ اما پس از گذشــت 
نزديك به 5 ســال از انتخاب مشاور نه تنها اين 
طرح تصويب نشده است، بلكه ايرادات اساسى 
نيز از سوى برخى اعضاى شوراى اسالمى شهر 

همدان و كارشناســان شهرســازى بر مطالعات 
اين طرح وارد اســت و حواشى بى شمارى نيز 
در پى داشــته؛ چنانكه برخى از اعضاى شورا و 
كارشناسان از نفوذ و دخالت هاى برخى افراد در 

روند تدوين اين طرح مى گويند.
از اهميت طرح جامع شــهرى همدان همين 
بس كه نماينده ولى فقيه در اســتان تأكيد كرده 
اســت: بايد مراقب باشــيم در بحث هايى مانند 
طرح جامع و تفصيلى شــهر رانــت اطالعاتى 
ايجاد نشــود و مراقبت اخالقى را در اين زمينه 

انجام دهيم.
رئيــس كميســيون شهرســازى و معمارى 
شوراى شهر همدان پيش از اين در مصاحبه اى 
در اين باره گفته اســت: يكى از مشكالت مهم 
شهر همدان كه گرانى زمين است به دليل تعادل 
نداشتن در عرضه و تقاضا و نداشتن عدالت در 

تقسيم اراضى است.
نرگس نوراهللا زاده بيان مى كند: در طرح جامع 
بخشى به شهر همدان اضافه مى شود كه اگر در 
اين مناطق تعادل عرضه و تقاضا رعايت نشود، 
مكان يابى خوبى صورت نگيرد و ضوابط لحاظ 
نشــود نه تنهــا تأثيرى بر كاهــش قيمت زمين 
نخواهد داشت بلكه شرايط موجود را نيز تشديد 

مى كند.
وى با اشــاره به اينكه در تدوين طرح جامع 
شــهر همدان چنين مواردى لحاظ نشده است 
مى گويــد: طرح به اينگونه اســت كه در مناطق 
جنوب شــهر همدان (شمال اقتصادى) كه زمين 
گران است تراكم و افزايش ارتفاع در نظر گرفته 
شده اما در مناطقى كه زمين ارزان است، تراكم و 
افزايش ارتفاع ديده نشده و ارزش افزوده ندارد. 
با اين شــرايط اين طرح نه تنها به كاهش قيمت 
زمين و مســكن در همدان كمك نمى كند بلكه 

باعث افزايش آن نيز خواهد شد.

 اجاره بها داغى دوچندان بر دل 
مستأجران همدانى

نــورا... زاده بيان مى كند:حال جداى از گرانى 
ملك و خانه در همدان، افزايش قيمت مســكن 
موجــب باال رفتن نامتعارف اجاره بها در شــهر 
همدان هم شده است به طورى كه در تمام نقاط 
شهر مبلغ وديعه مسكن به قدرى باالست كه از 
ديدن و شــنيدن مبلغ آن شوكه مى شويم. امروز 
ديگر باال و پايين شــهر نداريم، همه جا قيمت ها 

به صورت نامتعارف باال رفته است.
قيمت اجاره در برخى از مناطق شهر همدان 
بــا حقوق ماهانه يــك كارگر برابــرى مى كند 
و به نوعى اجاره مســكن بهانــه اى براى فرار 
صاحبخانه هــا از تورم اقتصادى شــده و محل 
درآمدى براى دارندگان ملك شــده است و در 
مقابل كمر مستأجران زير فشار تورم و اجاره خم 
مانده و ديگر راه خالصى براى آنها وجود ندارد.
اين افزايش قيمت ها موجب واكنش مسئوالن 
اســتانى شــده و هر يك بــه نوعى بــه دنبال 
راهكارهايــى براى كاهش اجاره بهاى مســكن 
در استان شــدند. البته ناگفته نماند كه در بحث 
جلوگيرى از افزايش اجاره بها و صادر نشــدن 

حكم تخليه تا حدودى موفق شدند اما همچنان 
شاهد اجاره بهاى نامتعارف در شهر همدان هستيم 
چرا كه اين اقدامات فقط ُمسكنى است كه چند 
صباحى اثرگذارى دارد و از طرفى هستند افرادى 
كه اصًال به اين دســتورات و بخشنامه ها اهميتى 

نمى دهند و كار خود را مى كنند.
با بررســى نرخ هاى اجاره بها درج شــده در 
كانال هاى فضاى مجازى شــاهد هستيم كه نرخ 
اجاره بهــا و به ويژه وديعه مســكن در همدان 
به اندازه اى رســيده كه در چند ســال گذشــته 
مى توانستيم با آن پول آپارتمانى در يكى از نقاط 

متوسط شهر خريدارى كنيم.

نايب رئيس اتحاديه مشاورين امالك با اشاره 
به اينكه با افزايش بى محابا و فراوان قيمت مسكن 
و امالك با افزايش رهن و اجاره بها مواجه  شديم، 
گفت: اگرچه با افزايش قيمت بســيار مسكن و 
ملك مواجه هســتيم اما بازار به  نوعى قفل  شده 
و در نقل و انتقاالت با كاهش چشــمگير تعداد 

قراردادهاى رهن و اجاره مواجهيم.
شهرام رحيم بخش با بيان اينكه خريد وفروش 
و حتى اجاره مسكن بى ربط از وضعيت عمومى 
اقتصادى كشــور نيســت، افزود: خريدوفروش 
امالك، آپارتمان و به طوركلى سياست گذارى در 
حوزه مسكن به بازار مالى كشور و به متغيرهايى 
چون نرخ ارز، سكه، و حتى بازار بورس و تورم 

عمومى كشور بستگى دارد.
رحيم بخش بيان كرد: از ســوى ديگر قيمت 
مصالح ساختمانى كه رو به افزايش است باعث 

باال رفتن قيمت مسكن مى شود.
 وى در مورد اينكه آيا اگر بر خانه هاى خالى 
ماليات گذاشته شــود مى تواند به كاهش قيمت 
اجاره بها كمك كند، گفت: خأل ديگرى كه وجود 
دارد اين اســت كه هيچ ارگان و يا نهادى آمار 
خانه هاى خالى را ندارد و متأسفانه در اين حوزه 

نيز ضعف داريم.
بر اين اســاس ســاليان ســال است ساخت 
و عرضه مســكن در كشــور و از جمله همدان 
متناســب با تقاضا نبوده و تقاضا بيشتر از عرضه 
اســت و اين مهم موجب افزايش قيمت مسكن 

شده است.
بــه طور قطع ركــود فعلى بازار مســكن و 
خريدوفروش و حتى رهن و اجاره اگر ادامه يابد 
با ايجاد ركود عميق در سال هاى آينده با قيمت 
فزاينده مسكن روبه رو مى شويم و سرمايه گذاران 
اندكــى كه در اين حوزه اقدام به توليد مســكن 

مى كنند هم كنار مى روند.

اگر بر خانه هاى 
خالى ماليات 
گذاشته شود 
مى تواند به 
كاهش قيمت 
اجاره بها كمك 
كند، گفت: خأل 
ديگرى كه وجود 
دارد اين است 
كه هيچ ارگان 
و يا نهادى 
آمار خانه هاى 
خالى را ندارد 
و متأسفانه در 
اين حوزه نيز 
ضعف داريم.
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بهمن 941399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

مدير امور شعب بانك كشاورزى استان همدان:

90درصد تسهيالت پرداختي كشاورزان
جذب شده است

 مدير امور شــعب بانك كشاورزى اســتان همدان از پرداخت 1086 
فقره تسهيالت ازدواج به مبلغ 929 ميليارد ريال با درصد جذب 99 درصدى 
و رشــدى معادل 11 درصد نسبت به پرداخت هاى اين بخش در سال 1398 

خبر داد.
هوشــنگ حيدرنژاديان از واگذارى 32 فقره از امالك تمليكى اين بانك 
به مالكان ســابق و اشــخاص ثالث خبر داد و گفت: 112 فقره زمين، منزل 
مسكونى و طرح در تملك بانك كشاورزى استان بوده كه در سال جارى 32 
فقره به مبلغ 47 ميليون ريال به مالكان سابق و اشخاص ثالث به منظور احيا 

 و بهره بردارى مجدد واگذار شده است.
وى افزود: در بخش تسهيالت گلخانه ها با احتساب توسعه روستايى 67 
فقره تســهيالت مجموعاً به مبلغ 896 ميليارد ريال در سال 99 پرداخت شد 
كه اين تســهيالت نسبت به مدت مشابه ســال قبل در تعداد 5 و در مبلغ 8 

برابر شده است.
حيدرنژاديان از پرداخت 318 فقره تسهيالت به مبلغ 1645 ميليارد ريال 
تا مقطع بهمن ماه ســال جارى در بخش اشــتغال پايدار روستايى در بخش 

غيرحمايتى خبر داد كه 97 درصد جذب پرداخت شده است.
مدير امور شــعب بانك كشاورزى بيان كرد: از ابتداى سال 99 تاكنون 
27 فقره تســهيالت به مبلغ 16 هــزار و 33 ميليون ريال توســط بانك 
كشاورزى پرداخت شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

30 درصدى دارد.
حيدرنژاديان با بيان اينكه بانك كشاورزى قابليت خدمات رسانى به ساير 
بخش هاى اقتصادى را نيز دارد، از مشــاركت اين بانك در ساخت سدگرين 
خبر داد و گفت: 1722 ميليارد ريال ســرمايه گذارى توسط بانك كشاورزى، 
صادرات و تجارت در ســاخت ســدگرين نهاوند صــورت گرفته كه 40 
درصد ســهم سرمايه گذارى را بانك كشاورزى بر عهده دارد كه اين پروژه با 
عامليت بانك كشاورزى بوده، 40 درصد از مبلغ سرمايه گذارى توسط بانك 

كشاورزى و 60 درصد توسط دو بانك صادرات و تجارت انجام مى گيرد.
وى از پرداخت 512 فقره تســهيالت اشــتغالزايى به مبلغ 244 ميليارد 
ريال خبر داد كه ســهم بهزيستى و كميته امداد مجموعاً 234 ميليارد ريال و 

ايثارگران 10 ميليارد ريال است.
حيدرنژاديان افزود: در سال گذشته 1419 فقره تسهيالت مجموعاً به ميزان 

1353 ميليارد ريال در بخش مكانيزاسيون پرداخت شد.
وى با تأكيد بر اينكه در ســال جارى 90 درصد از كل تسهيالت پرداختى 
در بخش كشــاورزى جذب شده اســت بيان كرد: در سال جارى 130 فقره 
تســهيالت به مبلــغ 600 ميليارد ريال در بخش صنايــع تبديلى و تكميلى 

كشاورزى پرداخت شده است.
حيدرنژاديان گفت: نسبت سپرده هاى ارزان قيمت بانك كشاورزى استان 
(سپرده هاى بدون سود مانند جارى و پس انداز) به كل سپرده هاى مردمى در 
پايان ســال گذشته به 59 درصد رسيد كه نشان از اقبال مردمى استان به اين 
بانك در ســپرده گذارى ارزان به جاى سپرده هاى گران قيمت (صرفاً به قصد 
منابع شخصى و بهره بردارى ســودهاى بانكى از سوى مشتريان) در جهت 

منافع عمومى به جاى منافع شخصى است.
وى افزود: در بحث مطالبات غيرجارى اســتان تا پايان دى ماه سال جارى 
2512 ميليــارد ريال بوده اســت. اين مقدار 9/8 درصــد از كل مطالبات و 
تسهيالت استان را در مقطع ياد شده شامل مى شود(ريسك اعتبارى) اين در 

حاليســت كه ميزان اين ضريب در سطح بانك كشاورزى كشور 7/9 درصد 
اســت. نكته حائز اهميت آنكه ريسك اعتبارى بانك در سطح استان در سال 

گذشته نسبت به سال قبل 2 درصد كاهش يافته است.
حيدرنژاديــان در ادامه گفت: اين مهم حكايت از كنترل افزايش مطالبات 
غيرجارى بانك در سطح استان مطابق روال عادى و ميانگين كشورى دارد و 
اميد است قبل از پايان سال رقم مطالبات همچنان روند كاهشى داشته باشد.

وى با اشاره به اينكه ريسك اعتبارى استان همدان براى سومين سال پياپى 
به كمتر از ميانگين كشورى اين بانك رسيده است بيان  كرد: وصول مطالبات 
تــا اوايل بهمن ماه 13 ميليارد و 600 ميليون ريال بوده و درصد كلى وصولى 

استان 6/84 درصد بوده است.

پرداخت 512 
فقره تسهيالت 

اشتغالزايى 
به مبلغ 244 
ميليارد ريال 

خبر داد كه 
سهم بهزيستى 

و كميته امداد 
مجموعاً 234 

ميليارد ريال و 
ايثارگران 10 
ميليارد ريال 

است.

ليال  يعقوبى
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ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

مدير شعب بانك سپه در استان همدان:

بانك هاى دولتى
در خط مقدم اقتصاد كشور هستند

مدير شــعب بانك سپه در استان همدان با بيان 
اينكه بانك ســپه به دليل خوش نام بودن، شفافيت 
مالى و وجود مديران حرفه اى در ســطح ملى به 
عنوان بانكى انتخاب شد تا پروژه بزرگ ادغام در 
آن اتفاق بيفتد، گفت: مجمع بررسى صورت هاى 
مالى و مجمــع انحالل در 30 آذرماه پرونده ادغام 
بسته شد و مهمترين حســنى كه اين ادغام براى 
بانك سپه و جامعه داشت، برقرارى يك نظام مندى 
براى شبكه بانكى و حمايت از واحدهاى توليدى، 
رونق توليد، ايجاد اشتغال، حفظ اشتغال فعال است.

سعيد محمدى دوست با تأكيد بر اينكه بانك هاى 
دولتى در خط مقدم اقتصاد كشور قرار دارند، بيان 
كرد: اين ادغام با تقويت بيش از پيش بانك سپه به 
لحاظ منابع مالى، منابع انسانى، تعداد و گستردگى 
شعب در جامعه مى تواند به اقتصاد كشور و استان 
كمك كند و اميدواريم بانك سپه بهتر از قبل بتواند 

به مردم خدمات دهى كند.
وى با اشــاره به اينكــه مأموريتى كه به عهده 
بانك ســپه است در راســتاى اهداف ملى بوده و 
بايد به به نحواحســن انجام شود، گفت: با توجه 
به تدابيرى كه از ســوى مديريت عالى بانك سپه 
در كشــور و مديران استانى در كل كشور و استان 
همدان انديشــيده شــد بدون هيچگونه حاشيه و 

تبعات اجتماعى و به نحواحسن ادغام انجام شد.
محمدى دوســت با بيان اينكــه در حال انجام 
اقدامات براى پســاادغام هســتيم، افزود: درحال 
سامان دهى شــعبه ها هســتيم، 6 بانك با فرهنگ 
سازمانى متفاوت به بانك سپه اضافه شدند و بايد 
منابع انســانى و امكانات اين بانك ها سازماندهى 

شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه اكنون تمامى شــعبات، 
منابع انســانى و منابع ملى براى بانك سپه است و 
مردم خدمات خود را از بانك سپه دريافت مى كنند، 
گفت: بانك ســپه پيش از ادغام 34  شعبه داشت 
و اكنون بالغ بر صد شــعبه با بيش از هزار نيروى 
انسانى در سراسر استان دارد و اين امر در راستاى 

افزايش كيفيت خدمات دهى به مردم است.
مدير شــعب بانك سپه در اســتان همدان بيان 
كرد: با توجه به اينكه بانك سپه بانك دولتى است، 
تمام كارهايى كه انجام مى دهد در راســتاى منافع 

و اهداف ملى اســت، ما در راســتاى حمايت از 
واحدهاى توليدى و رونق توليدى در استان همدان 
وظايف و تكاليفى داريم كه براى انجام شــدن آن 

تمام تالش خود را به كار برديم.
وى اقدامات يك ساله اخير خود را نيز اينگونه 
نام برد: از ابتداى ســال تا امروز حدود 43 درصد 
آمار اعطاى تسهيالت رشد داشته است، 48 درصد 
نسبت مصارف به منابع تعيين شده كه نزديك به 
استاندارد است و نشان از توجه ويژه بانك سپه به 

توليد و رونق توليد دارد.
محمدى دوســت با بيان اينكه در بحث جهش 
توليد عملكرد خوبى داشتيم، بيان كرد: در راستاى 
انجام تكليفى كه از ســوى اســتاندارى، سازمان 
برنامه وبودجه و دستگاه هاى اجرايى مربوطه داده 
شــد حدود 16 پروژه معرفى شــده كه 10 پروژه 

انجام شده و بزودى پرداخت مى شود.
وى با بيان اينكه در شــرايط كرونا اصناف و 
كســبه ضرروزيان ديدند، افزود: دولت تدابيرى 
براى اين قشــر در نظــر گرفت كــه در بحث 
تسهيالت وديعه مسكن حدود هزار و 580 مورد 
پرداختى داشتيم، كســب وكارهاى آسيب ديده از 
كرونــا نيز حدود هزار و 810 پرونده اســت كه 
توانستيم از كسب وكارهايى كه در اين باره آسيب 
ديده اند را بررســى كنيم كه هزار و 214 پرونده 

پرداخت شده است.
مدير شــعب بانك ســپه در اســتان همدان 
افزود: تســهيالتى در قالب بازسازى و بهسازى 
نانوايى هاى اســتان در نظــر گرفتيم كه براى هر 
نانوايى حــدود 40 ميليون تومان با نرخ ســود 
15 درصــد و بازپرداخت 3 ســاله بــراى خريد 
تجهيزات بهداشــتى در نظر گرفته شده و تاكنون 

به 113 نانوايى پرداختى داشتيم.
وى بــا بيان اينكه 85 درصــد تكاليف مربوط 
به خوداشــتغالى و  حمايت از اقشــار تحت نظر 
بهزيســتى و كميته امداد انجام شده است، گفت: 
بالغ بر 78 درصد تسهيالت مسكن هاى روستايى 

و مقاوم سازى آنها نيز انجام شده است.
محمدى دوســت آمار پرداختى قرض الحسنه 
ازدواج را نيز از اول ســال تاكنون هزار و 76 فقره 
اعالم كرد و افــزود: به طور كلى مطالبات ما 3/3 

درصد بوده كه عدد مناسب و ايده آلى است.
وى درباره اهداف و برنامه ها براى ســال هزار 
و 400 نيز بيان كرد: براى ســال هــزار و 400  از 
االن در حال آماده ســازى هستيم تا انتظارات مردم 
و مســئوالن را برآورده كنيم، همچنين منابع مالى 
5 شــعبه ادغامى تا حد زيادى در خارج از استان 
مصرف مى شــده و ما سعى كرديم براى اين مورد 
نيز برنامه ريزى هاى الزم را انجام دهيم و قطعا اين 
منابع  را در راســتاى رونق استان و اشتغال زايى به 

كار مى گيريم.
وى افزود: قطعا به دنبال شناســايى اشخاص 
حقيقى و حقوقى كه به عنوان ســربازان اقتصادى 
مطرح هستند هســتيم تا با دغدغه هايى كه براى 

اشتغال و توليد دارند در كنارشان باشيم.
محمدى دوست با تأكيد براينكه در سال آينده 
يك نفر از بانك ســپه و شــعب ادغامى تعديل 
نمى شوند، گفت: در ســال  هزار و 400 شعباتى 
كه در اختيار بانك سپه هستند سامان دهى مى شوند 
و احتمــاال 20 الى 30 درصد اين شــعبات براى 
بهبود كيفيت كار ادغام مى شــوند و چون نيروى 
مازاد خواهيم داشت ديگر برنامه اى براى استخدام 

نيروى جديد نداريم.

براى هر نانوايى 
حدود 40 ميليون 
تومان با نرخ 
سود 15 درصد 
و بازپرداخت 
3 ساله براى 
خريد تجهيزات 
بهداشتى در نظر 
گرفته شده و 
تاكنون به 113 
نانوايى پرداختى 
داشتيم.

  2 ســال ونيم پيش بود كه در راستاى اصالح ساختار نظام  بانكى و با دستور مقام معظم رهبرى به 
ســتادكل نيروهاى مسلح و تصويب در ســران 3 قوه، پروژه ادغام بانك هاى وابسته به نيروهاى مسلح در 
بانك ســپه كليد خورد و در اين پروژه از 10 خردادماه 99 با ادغام بانك حكمت ايرانيان به بانك ســپه اين 
پروســه آغاز شــد و به ترتيب بانك مهراقتصاد، قوامين، موسسه كوثر و در نهايت در 30 آذرماه 99 بانك 
انصار در بانك ســپه ادغام شدند و اين بانك به بزرگ ترين بانك ايرانى با 4 هزار و 200 شعبه در سراسر 

كشور تبديل شد.
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شكوفايى ورزش در انقالب
  ورزش استان همدان در حالى امروز مسير 
رشــد و تعالى خود را در عرصه هاى قهرمانى و 
حرفه اى ســپرى مى كند كه براساس آمار موجود 
در چهل ودو ســال اخير دستخوش انقالبى عظيم 

شده است.
ورزش همدان در اين سال ها نه تنها در افزايش 
فضاى ورزشــى توســعه همه جانبه و متوازن را 
در سطح استان داشته اســت بلكه در مدال آورى 
عرصه هاى ملى و بين المللى نيز با رشد هزار برابرى 

مواجه است.
آمارهاى موجود بيانگر انقالبى عظيم در توسعه 
ورزش در سطح اســتان همدان است كه منجر به 
مشاركت همه جانبه مردم در سالم سازى جامعه و 
حضور پر شور جوانان و بانوان در اين عرصه شده 

است.
به اعتقاد كارشناسان ورزشى، ورزش همدان بعد 
از انقالب با وجود چالش و مشــكالت موجود از 
جمله جنگ تحميلى و تحريم هاى بين المللى در 
همه حوزه ها توسعه و پيشرفت هاى قابل توجهى 
داشته اســت و هم اينك در بســيارى از رشته ها 
ورزشكاران اين استان حرف اول را در سطح ملى و 

ميادين بين المللى مى زنند.
رشد فضاهاى ورزشى، مدال آورى ورزشكاران 
به ويژه درخشش بانوان در ميادين مختلف ورزشى 
از جمله المپيك و بازى هاى آســيايى از افتخارات 

ورزش استان بعد از انقالب است.
با وجود مشــكالت فراوان در ورزش كشــور 
چه در بخش هاى ســخت افزارى و چه نرم افزارى 
و حتى تحريم هاى غيرمنصفانه بين المللى؛ ورزش 
ايران سيل خروشان موفقيت خود را ادامه داده است 
حال آنكه ورزش در زمان حكومت پهلوى هرگز 
گستردگى امروز را نداشت و مردم در آن زمان حتى 

از امكانات اوليه در اين زمينه بى بهره بودند.
افزايش زيرساخت ها و اماكن ورزشى حتى در 
دورترين مناطق كشور شرايطى را براى مشاركت در 

ورزش به  صورت عمومى پديد آورد.
اگــر بخواهيــم به افتخــارات اســتان در 42 
ســال گذشــته بپردازيم ايجاد زير ســاخت هاى 
ورزشى،كســب مدال هاى رنگارنگ از مسابقات 
المپيك، جهانى، آسيايى و بين المللى ورزشكاران 
استان هرگز با داشته هاى استان در پيش از انقالب 
قابل مقايسه نيست وجوانان انقالبى استان عناوين 
متعددى را در اين سال ها به دست آورده  اند واماكن 
ورزشى بســيارى در اقصى نقاط استان بخصوص 

روستاها احداث شده است.
نگاهى داريم به تعدادى از پروژه هاى ورزشى 
اســتان كه پس از پيروزى انقالب اسالمى افتتاح  

شده است. 

سالن سرپوشيده شهيد سليمانى همدان يكى از 
بى نظيرترين سالن هاى سقف بلند كشور كه داراى 
6 هزار صندلى تماشاچى و سقفى گنبدى و هاللى 
اســت كه بعد از ســالن 12 هزار نفرى مجموعه 
ورزشــى آزادى تهران بلندترين سالن سرپوشيده 
كشــور است اين مجموعه به مســاحت 12 هزار 
مترمربع داراى فضاهاى سرپوشيده اى به مساحت 
8 هزار مترمربع و سالن چندمنظوره آن به ابعاد45در 
65 مترمربع است كه براى بهره بردارى از اين طرح 
135 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملى هزينه شده 

است.
از ديگــر پروژه هاى ورزشــى اســتان همدان 
ورزشــگاه 15 هزار نفرى شــهيد مفتــح در 10 
كيلومتــرى همدان با 30 هزار مترمربع مســاحت 
است، و سالن سنگنوردى زنده ياد فرهاد ميرزاجانى 
همدان مجهزترين سالن سنگ نوردى خاورميانه با 

ظرفيت 800 نفر مى باشد.
 يكى ديگر از مجموعه هاى ورزشــى بى نظير 
استان مجموعه ورزشى مريانج است، اين مجموعه 
ورزشــى با ظرفيت 10 هزار نفرى با امكانات باال 
حتى مى تواند به عنوان كمپ تيم هاى ملى كشور 
باشد. مجموعه ورزشى عليمراديان نهاوند و صدها 
سالن كوچك و بزرگ در سراسر استان از جمله 
اماكن ورزشى اســتان پس از انقالب شكوهمند 

كشورمان مى باشد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان در 
گفت  وگو با همدان پيام با اشاره به پيشرفت چشمگير 
ورزش همدان در دوران 42 ساله انقالب اسالمى 
گفت: از نظر زيرساخت هاى ورزشى سرانه فضاى 
ورزشى قبل از انقالب براى هر شهروند6/81 سانتى 
مترمربع بود كه با ساخت ورزشگاه هاى متعدد در 
استان اين آمار به 71/5سانتى مترمربع رسيده است 
كه با اتمام پروژه هاى ورزشــى در دست ساخت 
ســرانه استان به ازاى هر نفر به 80 سانتى متر مربع 

افزايش مى  يابد. 
حميد ســيفى افزود: قبل از انقالب اســالمى 
فضاهاى ورزشى اســتان همدان 33 مكان بود كه 
امروز اين تعداد به 637 مورد افزايش  يافته و فضاى 
روباز ورزشــى نيز از 11 مورد در اســتان به 128 
مورد رسيده است كه نشان از رشد زيرساخت هاى 

ورزشى كهن شهر همدان دارد.
وى با بيــان اينكه قبل از انقالب توجه كمترى 
به ورزش همگانى صــورت مى گرفت و ورزش 
قهرمانى نيز جايگاه خاصى نداشت، گفت: بعد از 
گذشت 42 سال از پيروزى انقالب اسالمى امروز 
در بسيارى از رشته هاى ورزشى صاحب  عنوان و 

جايگاه جهانى هستيم.
سيفى بيان كرد: تعداد هيأت هاى ورزشى فعال 

استان همدان پيش از انقالب شكوهمند اسالمى تنها 
15 هيأت بــود كه امروز به 48 مورد افزايش  يافته 
است همچنين در اوايل انقالب موانع زيادى براى 
رشــد ورزش بانوان وجود داشت اما با تالش هاى 
صورت گرفتــه كم كم ورزش اين قشــر جايگاه 
خود را بعد از انقالب شــكوهمند اســالمى پيدا 
كرد و امروز شــاهد مدال آورى ورزشكاران زن در 
رويدادهاى بين المللى هســتيم و از 7 مدال كسب  
شده ورزشــكاران همدانى در بازى هاى آسيايى 5 

مدال متعلق به بانوان استان بود.
وى گفــت: ورزش بانــوان پيــش از انقالب 
جايگاهى نداشــت و بانوان به  سختى مى توانستند 
در عرصه هاى ورزشــى حاضر شــوند، اما امروز 
در 42 ســالگى انقالب حضور بانوان همدانى در 
عرصه هاى ورزشى پيشرفت چشمگيرى داشته و 
بانوان همدانى در 40 ســال اخير بار ها بر قله هاى 

موفقيت ايستاده اند.
ايجاد فضا هاى ورزشــى ويــژه بانوان يكى از 
اقدامات مثبت بعد از انقالب اسالمى بود به طورى 
كه امروز در اكثر شــهرهاى استان شاهد احداث 
استخر اختصاصى بانوان هستيم و فضا هاى ورزشى 
موجود نيز طورى طراحى شــده اند كه محدوديت 

براى حضور بانوان ندارند.
ســيفى افزود: امروز بانوان همدانــى در اكثر 
رشــته هاى ورزشــى همچون جــودو، قايقرانى، 
تكواندو، هاكى، هندبال، كاراته و تمامى رشــته ها 
در كشورمان حرف هاى زيادى براى گفتن دارند و 
خانواده ها نيز با توجــه به فضاى حاكم به راحتى 
اجازه فعاليت دخترانشــان در فضا هاى ورزشى را 
مى دهند چيزى كه در دوران ستمشــاهى به  هيچ  

وجه وجود نداشت.
در بازى هاى آسيايى جاكارتا 2018 مريم كرمى 
در قايقرانى نشــان هاى نقــره و برنز، مريم اميدى 
پارســا در قايقرانى 2 مدال نقره و مه لقا جام بزرگ 
در تيراندازى نشان برنز را كسب كردند همچنين در 
بازى هاى پاراآسيايى 2018 نيز زهرا نجاتى عارف 
ديگر بانوى همدانى نيز به همراه تيم واليبال نشسته 
كشورمان به مدال نقره و عنوان نايب قهرمانى رسيد 
كه نشــان از توانمندى بانوان همدانى در ورزش 

قهرمانى دارد.
وى يادآور شــد: در بخــش ورزش همگانى 
با تالش هاى هيأت ورزش هاى همگانى اســتان 
همدان در بحــث برگزارى انــواع همايش ها و 
مســابقات امروز بانوان همدانى در همايش هاى 
ويــژه بانــوان از جملــه ورزش صبحگاهى و 
پياده روى حضور بسيار پرشور و فعالى دارند كه 
تمام اينها از بركت نظام جمهورى اســالمى ايران 

فراهم  شده است.

سليمان رحيمى 

از نظر 
زيرساخت هاى 
ورزشى سرانه 
فضاى ورزشى 

قبل از انقالب 
براى هر 

شهروند6/81 
سانتى مترمربع 
بود كه با ساخت 

ورزشگاه هاى 
متعدد در استان 

اين آمار به 
71/5سانتى 

مترمربع رسيده 
wwاست 
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مديركل ورزش و جوانان استان همدان:

326 عنوان برنامه فرهنگى ورزشى
همزمان با دهه مبارك فجر اجرا شد

همدان،  استان  ورزش وجوانان  مديركل   
گفــت: همزمان با ايام ا... دهه مبارك  فجر 326 
عنــوان برنامه فرهنگى و ورزشــى در اســتان 
همــدان اجرا و 3 پروژه ورزشــى نيز با اعتبار 

5 ميليارد و 600 ميليون تومان افتتاح مى شود.
به گــزارش روابط  عمومى اداره كل ورزش 
و جوانــان اســتان همــدان، حميد ســيفى با 
ســالگرد  چهل ودومين  فرارســيدن  تبريــك 
پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى، بيان كرد: 
خوشبختانه با تالش همكاران اداره كل ورزش 
و جوانان اســتان همدان، هيأت هاى ورزشــى 
و ســازمان هاى مردم نهاد در سراســر اســتان 
هم زمــان با اين ايام مبارك برنامه هاى فرهنگى 
و ورزشــى متعددى در سطح اســتان تدارك 

ديده  شده است.
وى بــا اشــاره بــه برگــزارى 326 عنوان 
برنامه فرهنگى ورزشى شــامل 271 برنامه در 
شهرســتان ها و 55 برنامه در روستاهاى استان 
گفت: در اين  بين روزشــمار دهــه فجر خانه 
جوان نيز 12 عنوان برنامه شــامل نواختن زنگ 
انقالب در خانه هاى جوان اســتان، كارگاه هاى 
تخصصى،  نشســت هاى  برگزارى  آموزشــى، 
اكــران فيلــم، برگــزارى نمايشــگاه، ديدار با 

مسئولين شهرستان ها در خود گنجانده است.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان در 
ادامه از بهره بردارى 3 پروژه ورزشــى هم زمان 
با ايــام ا... دهه مبارك  فجر در اســتان همدان 
خبر داد و افزود: سالن باستانى نهاوند واقع در 
اســتاديوم عليمراديان با زيربناى 620 مترمربع 
يكى از پروژه هاى ورزشى است كه با اعتبار 3 

ميليارد و 243 تومان از محل اعتبارات اســتانى 
ساخته  شده است.

وى ديگــر پــروژه قابــل  افتتاح را ســالن 
چندمنظــوره دره مرادبيگ همــدان اعالم كرد 
و گفــت: اين پروژه به مســاحت هزار و 500 
مترمربع با اعتبارى بالغ بــر يك ميليارد و 705 
ميليون تومان از محل اعتبارات اســتانى ساخته 

و آماده بهره بردارى است.
ســيفى چمن مصنوعى مينى فوتبال روستاى 
اكنلو از توابع شهرستان كبودرآهنگ را سومين 
پروژه آمــاده بهره بــردارى اداره كل ورزش و 
جوانان اســتان همدان در ايــام ا... دهه مبارك 
فجر عنوان كرد و افــزود: اين پروژه در زمينى 
به مســاحت هزار و 152 مترمربع با اعتبار 702 

ميليــون تومان از محل اعتبــارات ملى وزارت 
ورزش و جوانان احداث  شده است.

وى گفت: توجه به توســعه زيرساخت هاى 
ورزشــى همواره از اولويت هاى ما در ورزش 
استان بوده اســت و طرح هاى بسيار خوبى در 
اين زمينه در دست اجرا داريم و در ابتدا تكميل 
طرح هاى نيمه تمام را در اولويت برنامه ها قرار 
داديــم و در ادامه پروژه هــاى جديد را آغاز و 

افتتاح كرده ايم.
ســيفى افزود: بســيار خرســنديم از اينكه 
توانســتيم زيرساخت هاى ورزشــى در مناطق 
محروم و روســتاها را توسعه دهيم و در بعضى 
از نقاط براى نخســتين بار فضاى ورزشى ايجاد 

كرديم.

سالن 
چندمنظوره 
دره مرادبيگ به 
مساحت هزار و 
500 مترمربع 
با اعتبارى 
بالغ بر يك 
ميليارد و 705 
ميليون تومان 
ساخته و آماده 
بهره بردارى 
است.
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رئيس هيأت گلف:

همدان قطب  آموزش بهكاپ دنيا است
 حضور گسترده ورزشكاران همدانى در مسابقات

رئيس هيأت گلف اســتان همدان با گراميداشــت چهل و دومين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى ايران به حضور گسترده ورزشكاران همدان در سطح 
مسابقات مختلف اشاره كرد و گفت: در سال 96 هيأت گلف همدان ميزبانى 
مسابقات مينى گلف كشــورى در 2 بخش آقايان و بانوان را برعهده داشت و 
توانست مقام دوم تيمى در قسمت آقايان و همچنين مقام اول انفرادى توسط 

آقاى عليرضا بختيارى را كسب كند.
على اصغر سالوند در ادامه  بيان كرد: رشته گلف از چند زيرمجموعه متشكل 
شده است كه شامل رشته هاى مينى گلف، وودبال، بهكاپ و كروكت است و هر 

كدام از اين رشته ها در نوع خود مفرح و جذاب هستند.
وى به كسب مقام سوم تيمى و انفرادى در رشته وودبال مسابقات كشورى 
تبريز در سال 96 اشاره كرد و افزود: همدان يكى از فعال ترين هيأت گلف ايران 
محسوب مى شود كه برنامه هاى متنوعى در زمينه استعداديابى در مهدكودك ها، 
مدارس، دانشگاه ها داشته و كارگاه هاى مختلف آموزشى در اين زمينه برگزار 
كرده است و در همين راستا تفاهم نامه ها و  همكارى خوبى با دانشگاه هاى آزاد، 
بوعلى، پيام نور، علوم پزشكى، شهردارى، شركت گاز، آموزش وپرورش و نظام 

مهندسى منعقد شده است.
سالوند با بيان اينكه گلف رشته اى است كه محدوديت سنى ندارد و افراد 
از 4 سال تا 100 سال امكان فعاليت دارند بيان  كرد: از ديگر مزاياى اين رشته 
مى توان به عدم آسيب ديدگى، ارتقاى تمركز اعصاب وروان ، عدم محدوديت 

فيزيكى اشاره كرد.
وى در ادامه از گسترش و همگانى كردن اين رشته در سطح عموم مردم نام 
برد و گفت: رشته وودبال با توجه به شرايط خاص خود بايد روى چمن طبيعى 
انجام شود و همين موضوع باعث شده توسعه آن در سطح بوستان هاى سطح 
شهر و سالم سازى فضاى پارك يكى از اهداف اصلى اين هيأت در آينده باشد.
رئيس هيأت گلف اســتان همدان در ادامه از ديگر زيرمجموعه اين رشته 
ورزشى يعنى بهكاپ نيز گفت و بيان كرد: بهكاپ رشته اى كامًال ايرانى است 
و در همدان اقدامات خيلى خوبى براى توسعه آن انجام شده و اكثر اين كارها 

در جهان بى نظير بوده است.
ســالوند برگزارى مسابقات رباتيك بهكاپ، طراحى و انجام بهكاپ روى 
برف و يخ را از اقدامات شــاخص هيأت گلف اســتان همدان در اين رشته 
برشمرد و ادامه داد: بازيكن هاى خارجى از كشورهاى آفريقايى، عراق، تركيه، 
ســوريه، پاكستان، اندونزى در تيم همدان حضور دارند ولى در سال جارى به 

دليل شيوع ويروس كرونا حضور آنان كمرنگ تر بوده است.
وى در بخــش مهمى از ســخنان خود افزود: خوشــبختانه به پشــتوانه 
هدف گذارى و برنامه ريزى هايى كه انجام شده، همدان را به عنوان 
قطب آموزش بهكاپ در دنيا معرفى كرده و همچنين فضايى 
را ايجــاد كرديم كه 38 كشــور از غرفــه اين هيأت در 
اجالس سران گردشگرى دنيا (UNWTO) بازديد 

كنند و اين مهم در سال 97 رخ داد.
سالوند كســب مقام نخست كشورى در بخش 
آقايان و بانوان در شــهر دزفول توسط تيم بهكاپ 
هيأت همدان، كسب مقام برنز مسابقات  مينى گلف  
سارى توسط تيم پســران و كسب عنوان طال و نقره 
مسابقات مينى گلف اصفهان توسط ورزشكاران همدان را 

از ديگر افتخارات هيأت گلف استان همدان برشمرد.
رئيس هيأت گلف اســتان همدان در ادامه به اهميت موضوع 
آموزش و اســتعداديابى در ســطح اين رشته ورزشــى تأكيد كرد و گفت:2 
دوره كالس مربيگــرى درجه 3 وودبال و يك دوره كالس مربيگرى درجه 3 
مينى گلف در همدان برگزار شده است. خوشبختانه در سطح اين رشته ورزشى 

در بخش آقايان و بانوان مربيان توانمندى را در استان پرورش داده ايم.
وى با اشــاره به برگزارى نخستين كارگاه اســتعداديابى گلف در ايران در 
سال 98 بيان كرد: از لحاظ ايجاد زيرساخت هاى الزم براى فعاليت ورزشكاران 
اين رشته شرايط خيلى خوبى را فراهم كرده ايم و تنها در رشته گلف به دليل 
نياز مبرم به زمين خيلى بزرگ كه اميدواريم با مساعدت مسئوالن به خصوص 

استاندارى اين نقيصه نيز برطرف شود و در اين رشته هم فعال تر شويم.
ســالوند شيوع ويروس كرونا در سال 99 را عامل كاهش شديد فعاليت در 
اين رشته دانست و گفت: در حال حاضر با توجه به وضعيت نسبتاً مناسب در 
موضوع كرونا فعاليت مختصرى را از لحاظ حضورى در تمرينات مينى گلف 

و وودبال شاهد هستيم.
وى بيان كرد: هيأت گلف در بين رشــته هاى ورزشــى رتبه برتر را كسب 
كرد و روابط عمومى اين هيأت نيز همين شــرايط را تجربه كرد و رشد 341 
درصدى در حوزه جذب ورزشكاران سازمان يافته  از ديگر موفقيت هاى هيأت 

گلف محسوب مى شود.
الزم به ذكر است در ســال 98 رئيس هيأت گلف به عنوان مشاور رئيس 
فدراسيون گلف معرفى شد و محمدعلى قاسمى از مربيان خوب استان نيز به 

عنوان مربى تيم ملى مينى گلف معرفى شد.
سالوند افزود: به دنبال اين موضوع هستيم كه در سال 1400 با ريشه كن شدن 
ويروس كرونا فعاليت اين رشــته را افزايش داده و با همگانى كردن اين رشته 

و جذب بازيكنان بيشتر با قدرت در مسابقات كشورى حضور بهم رسانيم.
رئيس هيأت گلف استان همدان در بخش ديگرى از سخنان خود به انجام 
فعاليت هاى بى شــمار در حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى اشاره كرد و گفت: 
كاشــت درخت در روز درختكارى، پاك ســازى طبيعت، حضور در مراسم 
خيريه به منظور كمك به آســيب ديدگان ســيل و زلزله، برگزارى جشنواره 
عكس، برگزارى مسابقه فرهنگى وصيتنامه شهيد حاج قاسم سليمانى، تجليل 
از جانبازان و آزاده هاى سرافراز دفاع مقدس، برگزارى كارگاه آموزشى گلف به 
صورت رايگان در بوستان مردم و ارم و برگزارى جشنواره عكس با موضوعات 

فرهنگى را به عنوان گوشه اى از اين اقدامات معرفى كرد.
سالوند در پايان بيان كرد: اقدامات بسيار خوبى در زمينه آموزش در راهكار 
پيشگيرى از ابتال به بيمارى كرونا انجام شده و در اين حيطه كمك هاى داوطلبانه 
را در دستور كار قرار داه ايم و يكى از اقدامات باارزش در بين ورزشكاران اين 

هيأت دريافت كارت اهدا عضو است.

 ورزش گلف يكى از رشته هاى جذاب و مفرح به شمار مى رود كه  در 
تمامى نقاط جهان مخاطبان زيادى دارد و اين اشخاص به نوعى اوقات فراغت 

خود را با حضور در زمين هاى گلف سپرى مى كنند.
اين رشته ورزشــى براى نخســتين بار در سال 1413 

ميالدى در كشور اســكاتلند ابداع شد. و بعد از آن در 
ســال 1304 توسط انگليسى هايى كه براى استخراج 
نفت به ايران آمده بودند وارد ايران شــده و شروع 

به كار كرد.
نخستين زمين گلف ايران در مسجدسليمان واقع 
شد كه در حال حاضر نيز فعاليت اين رشته در زمين 

مسجدسليمان ادامه دارد.
همدان نيز براى نخســتين بار با فعاليت محدود در 

سال 1386 وارد حوزه گلف شد و در ادامه در سال 1389 
با برگزارى كالس هاى آموزشى فعاليت رسمى خود را آغاز كرد.

همچنين در سال 1392 نخستين سايت تخصصى مينى گلف در استاديوم 
شهيد شمسى پور ساخته و در سال 1393 به بهره بردارى رسيد.

به دنبال اين 
موضوع هستيم 

كه در سال 1400 
با ريشه كن شدن 

ويروس كرونا 
فعاليت اين 

رشته را افزايش 
داده و با همگانى 
كردن اين رشته 

و جذب بازيكنان 
بيشتر با قدرت 

در مسابقات 
كشورى حضور 

بهم رسانيم.
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تأكيد رئيس و دبير فدراسيون
بر پيشرفت و توسعه تيراندازى همدان

تجليل از تيم تيراندازى بانوان همدان

 رئيــس و دبيــر فدراســيون تيراندازى 
جمهورى اسالمى ايران بر پيشرفت و توسعه اين 
رشته ورزشى در اســتان همدان به دليل تدابير و 

اقدامات مثبت رئيس هيأت استان تأكيد كردند. 
رئيس فدراسيون تيراندازى جمهورى اسالمى 
ايــران در گفت وگويى گفت: همــدان از جمله 
اســتان هايى اســت كه در 2 المپيك گذشته، هم 
ورزشكار و هم مربى و در دوره هاى پيشين نيز در 

المپيك نماينده داشته است.
على دادگر افزود: مه لقا جام بزرگ به عنوان يكى 
از مفاخر تيراندازى ايران و آسيا در 2 دوره متوالى 

در 2 المپيك گذشته حضور داشته است. 
وى بيان كرد: منيژه كاظمى از همدان در سيدنى 
حضور داشت و سكينه خدابنده لو از مربيان مطرح 
همدانى است كه در حال حاضر در تيم ملى بانوان 

فعاليت دارد. 
دادگر بــا تقدير از رئيس هيــأت تيراندازى 
اســتان همدان گفــت: همدان از نظر تأســيس 
زيرســاخت هاى تيراندازى از بهترين هيأت هاى 
كشــور اســت و بى ترديد با اين زيرســاخت  ها 
سهميه هاى المپيك در آينده اى نزديك در دست 

تيراندازان همدانى خواهد بود.

 همدانى بودن يك امتياز ويژه براى 
استعداديابى

دبير فدراسيون تيراندازى ايران نيز  بيان كرد: در 
ارزيابى هاى انجام شــده توسط فدراسيون، هيأت 
اســتان همدان از هيأت هاى برتر كشــور است و 

استعدادهاى درخشانى دارد.
رضــا ملك محمدى با اشــاره بــه اينكه در 
بودن  همدانى  فدراســيون  مربيان  اســتعداديابى 
ورزشــكار يك امتياز محسوب مى شــود افزود: 
در بحث حضور در المپياد اســتعداديابى، ميزبانى 
شايسته از نخستين اردوى استعداديابى كشور در 
2 بخش پســران و دختران، برگــزارى دوره هاى 
آموزشــى، پوشــش اخبار و مســابقات، حضور 
مستمر در مســابقات قهرمانى كشور و حضور 2 
تيم در ليگ دسته اول بانوان و آقايان هيأت همدان 

عملكرد بسيار خوبى داشته است.
وى با اشــاره به اينكه رئيس هيأت استان براى 
پيشــرفت تيراندازى همدان به ويژه در توســعه 
زيرساخت ها عملكرد بســيار خوبى داشته  است 
گفت: انتظــار داريم ناصرمحمــودى در مجمع 
انتخاباتى هيأت كه در زمســتان امســال برگزار 

مى شود حتما شركت كنند ؛ زيرا مورد حمايت ما 
و اداره كل ورزش و جوانان استان هستند.
 همدان الگويى براى كشور

دبير فدراسيون تيراندازى ايران با اشاره به اينكه 
رئيس هيأت تيراندازى استان همدان همواره از حق 
مه لقا جام بزرگ، ســكينه خدابنده لو و مبينا قربانى 
بــراى حضور در اردوهاى تيم ملى و مســابقات 
بين المللى دفاع كرده اســت تأكيــد كرد: حضور 
مســتمر، منظم و يكدســت تيم هاى همدان در 
مسابقات تيراندازى قهرمانى كشور مثال زدنى است 
و هيأت همدان مى تواند براى هيأت هاى اســتانى 

كشور يك الگو باشد.

  به همت هيأت تيراندازى اســتان از تيم 
بانوان همدان حاضر در مسابقات ليگ دسته اول 

تجليل شد. 
در مراسمى با حضور رئيس هيأت تيراندازى 
استان همدان، و ساير اعضاى هيأت از سرپرست، 
مربــى و تيراندازان تيم بانــوان همدان حاضر در 
مسابقات ليگ دسته اول بانوان كشور و همچنين 
نفرات برتر مســابقات ميكس 2 نفره جام سردار 

شهيدسليمانى تقدير شد.
 تأكيد بر ظرفيت تيراندازان همدانى

رئيس هيأت تيراندازى اســتان همدان در اين 
مراسم با بيان اينكه مسابقات ليگ دسته اول بانوان 
از مهرماه سال 98 كليد خورد گفت: از شهريورماه 

كار بستن تيم را سرمربى تيم آغاز كرد.
ناصــر محمودى افزود: اصرار ما و كادر فنى و 
سرپرســتى تيم بر استفاده از بازيكنان بومى بود و 

تيمى كامال بومى را روانه مسابقات كرديم.
وى با بيان اينكه شــعار هيأت براى حضور در 
اين مسابقات اســتفاده از ظرفيت بازيكنان بومى 
بوده بيان كرد: اين افتخار نيســت كه با داشته هاى 
استان هاى ديگر در مسابقات ليگ حاضر شويم و 
حضور اين تيم بسيار جوان در مسابقات ليگ سبب 
افزايش تجربه تيراندازان همدانى و در نتيجه كسب 

نتايج بهتر در آينده مى شود.
محمودى بــا بيان اينكه براى اداره هيأت و نيز 
افزايش زيرســاخت ها تالش هاى بسيارى در اين 

مدت انجام شده اســت گفت: با زيرساخت هاى 
فراهم شــده وضعيت تيراندازى استان همدان از 
نظر زيرساخت ها، سالن و تجهيزات و امكانات در 

كشور بى نظير است.
 همدلى در تيراندازى همدان

سرمربى تيم ليگ دسته اولى همدان حاضر در 
مســابقات ليگ بانوان نيز با تقدير از حمايت هاى 
هيأت تيراندازى اســتان همدان افزود: 12 تيم در 
اين مسابقات شركت كردند و تأكيد ما بر استفاده از 

بازيكنان بومى بود.
فريدى افزود: حتــى ترجيح داديم از بازيكنان 
حرفه اى خود مانند خانم جام بزرگ استفاده نكنيم 
و آنها در مسابقات ليگ برتر با قراردادهاى باالتر 

حضور داشته باشند.
وى با اشــاره به اينكــه رئيس هيأت در بحث 
بســتن تيم و رقم قراردادها به من اختيار تام دادند 
گفت: همدلى خوبى بين هيأت استان و تيم همدان 

برقرار بود.
فريدى با اشــاره به اينكــه ركوردهاى فردى 
تيراندازان همدانى در اين مسابقات فراتر از انتظار 
بود بيان كرد: تيراندازان تيم همدان بسيار مستعد و 

باانگيزه هستند.
همچنين در اين مراسم حسين كرمى دبير هيأت 
و چهاردولى نايب رئيس بانوان نيز با ايراد سخنانى از 
زحمات كادر فنى، سرپرستى و تيراندازان تيم همدان 

حاضر در مسابقات ليگ دسته اول قدردانى كردند.

در پايان مراسم نيز با اهداى 
لــوح و هدايايــى از عوامل و 

بازيكنان اين تيم تقدير شد. 
 2بانوى تيرانداز 

همدانى به تيم ملى دعوت 
شدند.

تيراندازى  هيــأت  رييــس 
استان همدان از دعوت 2 بانوى 
تيرانداز اســتان براى حضور در 
اردوى آماده سازى تيم هاى ملى 
تيراندازى تفنگ و تپانچه خبر داد.

ناصر محمودى» گفت: برهمين اساس از «مينا 
قربانى» در ماده تپانچه بادى و «مه لقا جام بزرگ» ديگر 
تيرانداز پرافتخار استان همدان نيز در ماده تفنگ براى 

حضور در اردوى تيم ملى دعوت شده است.
وى افــزود: دور جديــد اردوى تيم هاى ملى 
تيراندازى از 9 بهمن ماه آغاز و تا اول اســفندماه 
با حضور 16 ورزشــكار در مجموعه ســالن هاى 

فدراسيون تيراندازى ادامه دارد.
به گفته وى، رشــته تيراندازى موفق به كسب 
6 سهميه المپيك در 2 رشته تفنگ و تپانچه شده 
كه ورزشكاران اين رشته خود را براى حضور در 

مسابقات المپيك توكيو آماده مى كنند.
همدان با داشــتن 500 تيرانداز حرفه اى يكى 
از اســتان هاى موفق و مستعد كشور در اين رشته 

ورزشى است.

همدان با داشتن 
500 تيرانداز 
حرفه اى يكى از 
استان هاى موفق 
و مستعد كشور 
در اين رشته 
ورزشى است.
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مساحت نام شهرستانرديف 
روستاشهردهستانبخش(كيلومترمربع)

2831293107شهرستان همدان1
32094155207مالير2
1536494168نهاوند3
1555273105تويسركان4
38153103129كبودراهنگ5
119626299اسدآباد6
133436471بهار7
2728373125رزن8
128724162فامنين9

جمعيت
برآورد سال 139013951399

1،758،2681738،234،1،722،371استان همدان
651،821676،105696،181همدان
287،982288،685289،248مالير
181،711178،787176،481نهاوند
107،006100،90196،268اسدآباد
103786101666100001تويسركان

123869119،082115،386بهار
143171126062113859كبودراهنگ

116،437107،587100994رزن
424853935937025فامنين

برآورد جمعيت بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 و 
سال 1395 مشروط به ثابت بودن نرخ رشد مي باشد

بررسى شاخص هاى جمعيتى استان همدان در چند سال اخير

همدان كمترين ميزان رشد جمعيت را در كشور دارد
   به تعداد افرادى كه در يك كشور، استان، 
شهرستان، بخش، دهســتان، شهر و روستا، و به 
طور خالصه در يك ســكونتگاه و مكان مرزدار 
زندگى مى كنند جمعيت گفته مى شود. اگر تعداد 
افرادى كه متولد مى شــوند بيشــتر از افرادى كه 
مى ميرند باشــند جمعيت افزايــش و اگر تعداد 
افرادى كه مى ميرند بيشــتر باشد جمعيت كاهش 

مى يابد.
اســتان همدان با مســاحت 19491 كيلومتر 
مربع در غرب ايران قرار گرفته اســت؛ از شمال 
با استان هاى زنجان و قزوين، از جنوب با استان 
لرســتان و از شرق با اســتان مركزى و از غرب 
با استان كرمانشاه و قســمتى از استان كردستان 

هم مرز مى باشد.
اســتان همدان در ســال 1355 با دارا بودن 
1088024 نفر جمعيت، 3/23 درصد از جمعيت 

كشور را در خود جاى داده اما اين سهم در طول 
سه دهه اخير همواره در حال كاهش بوده است. 
همانطور كه جدول شــماره 1-1 نشان مى دهد 
سهم جمعيت استان از كل كشور در سال 1365 
به 3/03 درصد، در ســال 1375 به 2/79 درصد، 
در سال 1385 به 2/42 درصد و در سال 1395 به 

2/17 درصد كاهش يافته است.
براســاس آخرين سرشــمارى عمومى نفوس 
و مســكن در ســال 1395 جمعيت استان بيش از 
يك ميليون و 738 هزار و 234 نفر بوده اســت كه 
طبق آخرين تقسيمات كشورى داراى 9شهرستان، 
29شهر، 25بخش، 73دهستان، و 1073 آبادى است.

تراكم جمعيت اســتان همدان89/75 نفر در 
كيلومترمربع اســت و 63/12 درصد جمعيت در 
نقاط شــهرى و36/88 درصد در نقاط روستايى 
خانوار  بعد  متوســط  دارند.همچنين  ســكونت 
(متوســط تعداد افراد خانوار) در استان 3,23 نفر 

گزارش شده است.
استان همدان در رديف يكى از پرتراكم ترين 
استان هاى كشور قرار دارد. به ترتيب شهرستان هاى 
همــدان، نهاونــد و بهــار با تراكم هاى نســبى 
جمعيــت 210، 118 و 92 نفــر در كيلومترمربع 
پر تراكم ترين شهرســتان هاى اســتان را تشكيل 
مى دهند. برخوردارى استان همدان از آب وهواى 
معتدل، زمين هاى هموار و حاصلخيز، كوهپايه ها، 
بهداشــت و درمــان از عوامــل تراكم جمعيت 
باالست و كم تراكم ترين شهرستان استان، فامنين 

با 32 نفر در كيلومترمربع بوده است. 

 همدان و مالير باالترين درصد رشد 
جمعيت را دارند

وجــود 38/9 درصــد جمعيت اســتان فقط 
در همــدان بــه مركزيــت ادارى و سياســى 
اســتان، مهاجرپذير بودن اين شهرســتان، مركز 
خدمات رســانى، برخوردارى از مراكز علمى و 
دانشــگاهى، شرايط اشــتغال بهتر، درآمد بيشتر 
و... مربوط مي شــود. بعد از شهرســتان همدان، 
شهرســتان مالير با داشتن 16/6 درصد جمعيت 
استان به عنوان دومين شهرستان پرجمعيت استان 
محسوب مى شود. اين دو شهرستان در واقع بيش 
از نيمى از جمعيت استان را در خود جاى داده ا ند 
و بقيه جمعيت اســتان در 7 شهرستان ديگر آن 

ساكن بوده اند.
نرخ رشد جمعيت در شهرستان همدان 0/73 
درصد و در شهرســتان مالير 0/05 درصد است، 
اگرچه اين 2 نرخ مثبت هستند، اما درحال رسيدن 
به صفر هســتند و احتماالً در سرشمارى بعدى 

منفى خواهند شد.

 همدان
يك استان مهاجرفرست

براساس اطالعات به دســت آمده از سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان همدان، مهاجرت از 
روستا به شهر در زمره مهمترين مسائل اجتماعى 
و اقتصادى اســتان به شــمار مى آيد. بيكارى و 
نبود فرصت هاى شــغلى، درآمــد كم در بعضى 
نقاط روستايى، نداشتن زمين كشاورزى، كمبود 
امكانات و مشكالت زندگى در روستا، وابستگى 
فاميلى در شــهر و... باعث شده تا روستاييان به 
شهرهاى اســتان يا به خارج از استان مهاجرت 
كنند. البته نرخ مواليد در اســتان باالســت، ولى 
به دليــل عدم توســعه اقتصادى، اســتان دچار 
مهاجرفرستى شــده است، بنابراين استان همدان 
يك اســتان مهاجرفرست است. به جز شهرستان 
همدان كه رشــد جمعيت مثبت داشــته در بقيه 
شهرستان هاى اســتان بين دهه 85 ‒ 1375 رشد 

جمعيت منفى بوده است.
در اين  باره نيز كارشــناس آمار و عضو هيأت 
علمي دانشــگاه بوعلي ســينا گفت: براســاس 
سرشمارى سال 95 رشد جمعيت استان روندى 
منفى داشته اســت. در ادامه اين روند مؤلفه هاى 
رشد جمعيت يعنى مواليد، مرگ ومير و مهاجرت 
مورد بررســى قرار گرفته انــد كه قطعا مهاجرت 
بى رويه مهمترين دليل منفى شدن رشد جمعيت 
استان در اين چند ســال اخير طبق برآوردى به 

دست آمده بالغ بر 130 هزار نفر بوده است.
بــه گفته رحيم محمودونــد، ميزان مهاجرت 
اســتان نســبت به جمعيت بالقوه آن در ســال 
1395حدود 7 درصد جمعيت را شامل مى شود، 
با توجــه به تفاوت رشــد جمعيت شــهرى و 
روســتايى و كمبود فرصت هاى شغلى در مراكز 
شهرى استان همدان به نظر مى رسد كه بيشترين 
مهاجرت ها از روستاها به خارج از استان صورت 

گرفته است.

 رشد جمعيت زنان در همه مناطق 
كمتر از متوسط رشد جمعيت مردان است

وى همچنين تأكيد كرد: متوسط رشد جمعيت 
مردان و زنان در مناطق شهرى و روستايى در 5 
ساله اخير نشان مى دهد كه از ميان اين جمعيت 
50/64 درصد مــرد و49/36 درصد زن گزارش 
شده كه در مقايســه با سال 1390 متوسط رشد 
ســاالنه جمعيت منفى0/002 درصد بوده است، 
به همين منظور شهرستان هاى كبودراهنگ و رزن 
نسبت به ســاير شهرستان هاى استان رشد منفى 
داشته اند، رشــد جمعيت در مناطق شهرى بيش 
از يك درصد و در مناطق روستايى حدود منفى 

نيلوفر  بهر مندنژاد
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2/3 درصد بوده است. 
متوسط رشــد جمعيت زنان در همه مناطق 
كمتر از متوســط رشد جمعيت مردان است. بر 
همين اســاس طبق بررسى هاى صورت گرفته 
رشد جمعيتى شــهرها مثبت و رشد جمعيتى 

روستاها منفى گزارش شده است.
اين عضــو هيأت علمى با اشــاره به اينكه 
آمارهــاى والدت و وفات بــراى برآوردهاى 
جمعيتى كل كشور به ويژه در سطوح جغرافيايى 
كوچكتر مانند اســتانى ضرورى اســت افزود: 
جمعيت با اضافه شــدن متولديــن اضافه و با 
تعداد فوتى ها كاسته مى شود، به طورى كه ميزان 
مواليــد و مرگ ومير برابر 1/23 درصد اســت 
و طبــق بررســى هاى صورت گرفته در حدود 

متوسط كشورى است.
جمعيت و تغييرات بارورى در گذشته، حال 
و آينده از متغيرهاى اساسى سياست گذارى و 
طراحى برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى 
كشورهاســت. بارورى، مهاجرات و مرگ سه 

متغير تعيين كننده حجم جمعيت هستند.
يك كارشناس جمعيت و بارورى معاونت 
بهداشتى همدان با تأكيد بر اينكه شاخص هاى 
مختلفى رفتار بارورى را در يك جمعيت تحت 
تاثير قرار مى دهند بيان كــرد: از مهمترين آنها 
ميزان بــارورى كلى تعداد متوســط فرزندانى 
اســت كه هر زن مى تواند تا ســن 50سالگى 
داشته  باشد. ســطح بارورى خيلى پايين براى 
مدت طوالنى مى تواند منجر به ســالخوردگى 
جمعيــت و كاهش نيروى كار و رشــد منفى 

جمعيت گردد.
مريم بيگلرى افزود: چالش كنونى كشــور 
ايران در زمينــه بارورى اين اســت كه ميزان 
بارورى در ســطحى پايين تر از نرخ جانشينى 
(بــارورى 2/1) قــرار دارد كــه ايــن امر در 
درازمدت مى تواند منجر به منفى شــدن رشد 
جمعيــت، تغيير تركيب و پير شــدن جمعيت 
شود كه پيامدهاى اجتماعى، اقتصادى، امنيتى، 
سياسى و فرهنگى براى كشور به دنبال خواهد 

داشت. 
به گفته وى، در حال حاضر مجموعه اى از 
تدابير و برنامه ها در حوزه سالمت جمعيت در 
جهت اجرايى شــدن سياست هاى جمعيتى و 
رسيدن به نرخ بارورى بيش از سطح جانشينى، 
در كشور و همچنين در تمامى مراكز خدمات 
جامع ســالمت استان در دست اجراست كه با 
توجه به مطالعات صورت گرفته در راســتاى 
ارتقاى اميد به زندگى زنــان، مادران، نوزادان 
وكودكان؛ آموزش ازدواج و ســالمت جنسى 
خانــواده؛ آمــوزش و مشــاوره فرزندآورى؛ 

پيشگيرى از نابارورى وسقط مى باشد.
بنابــر گفتــه اسدا...حســن زاده مديــركل 
ثبت احوال اســتان، در 8 ماه ابتدايى سال جارى 
حدود 16 هــزار و 26 مــورد والدت به ثبت 
رسيده كه در مقايســه با همين مدت در سال 
گذشــته، روند كاهشى داشــته و كمترين آمار 
والدت در تويسركان و بيشــترين آمار نيز در 
كبودراهنگ بوده است. همچنين حدود 7 هزار 

و 180 مورد فوتى داشــته ايم كه هريك از اين 
مؤلفه ها مى تواند نقش مؤثرى در رشد جمعيت 

استان داشته باشد.
 همچنين نرخ خام والدت در اســتان 13/5 
در هــزار بوده كه از اين ميــان 66/2 درصد به 
والدت هاى شــهرى و 33/8 درصد به والدت 
روستايى مربوط مى شود. از ميان اين آمار 246 
مورد 2قلو،5 مورد 3 قلو و 2 مورد 4 قلو را در 
استان شاهد بوده ايم كه بيشترين نرخ مواليد در 
8 ماه ابتدايى سال جارى مربوط به كبودراهنگ 
با ميزان 16/2 در هزار نفر و كمترين مربوط به 

تويسركان با12/5 در هزار نفر بوده است.
تعداد طالق ثبت شــده اســتان در سال 90 
نســبت به ســال 85 با رشــد 41/7 درصدى 
رو بــه رو بوده كــه ميزان اين رشــد در حوزه 
شــهرى و روســتايى به ترتيب 24/5، 108/7 

درصد است.
همچنين اين آمار در سال 95 نسبت به سال 
90 با رشــد 16/7 درصدى در اســتان روبه رو 
بوده كه اين آمار در حوزه شهرى و روستايى به 

ترتيب برابر 48 و 55/9- درصد است.
در ســال 98 تعداد طالق  ثبت  شده با رشد 
مثبت 0/4 درصدى در حوزه شــهرى، رشــد 
مثبــت 0/3 درصــدى در حوزه روســتايى و 
رشد مثبت 0/4 درصدى در كل استان روبه رو 
بوده كه بيانگر تمايل كمتر به حفظ و انســجام 

ازدواج هاى صورت گرفته در استان است.

 7/3 درصد همدان سالمند است
طبق آمارهاى ســازمان آمار در سال 95، 7 
ميليون و 500 هزار ســالمند در كشور وجود 
دارد اما برآوردها نشان مى دهد آمار سالمندان 
در كشــور از مرز هشت ميليون نفر فراتر رفته 
است و 6/1 درصد است پيش بينى ها نيز حاكى 
از آن است كه درصد سالمندان ايرانى تا سال 
2050 به بيش از 30 درصد مى رســد؛ بر اين 
اساس در سال 2050 درصد جمعيت سالمند 
در ايران از ميانگين جهان و آســيا بيشتر و از 
هر سه نفر ، يك نفر ســالمند خواهد بود كه 
براساس سرشــمارى سال 95، جمعيت استان 
همــدان يك ميليون و 738 هــزار و 234 نفر 
اعالم شد كه حدود 7/3 درصد از اين جمعيت 
مربوط به ســالمندان است كه آمارى باالتر از 

كشور را نشان مى دهد.
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معاون مدير كل ستاد اجرايى فرمان امام (ره) استان همدان خبر داد

300 ميليارد سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف

 ســتاد اجرايى فرمان حضــرت امام(ره) 
اقداماتى در حوزه اقتصادى و خدمات اجتماعى 
توسط بنياد بركت و بنياد اجتماعى احسان براى 
محروميت زدايى در ســطح كشور و استان انجام 
داده اســت كه از جمله اقدامات آن در ســطح 
اســتان مى توان به مشــاركت در ساخت 1294 
واحد طرح اقدام ملى مســكن، ساخت و تكميل 
65 باب مدرســه با 350 كالس درس، كمك در 
تكميل بيمارستان آيت ا... بهارى شهرستان بهار با 
7 ميليارد و 400 ميليون تومان، ساخت و تكميل 
كتابخانه ماماهان فامنين، مشاركت در طرح هاى 
اشــتغالزا و ده ها مورد ديگر اشــاره كرد كه تنها 
بخشى از فعاليت هاى ستاد اجرايى فرمان امام(ره) 

در همدان است.
معاون مديركل ستاد اجرايى فرمان حضرت 
امــام (ره) اســتان همدان از راه انــدازى چندين 
خط توليد ماســك و لوازم بهداشتى و همچنين 

ضدعفونى كردن معابر در ســطح استان توسط 
گروه هــاى بســيج جهــادى كه در ايــن زمينه 
همكارى الزم را با ستاد اجرايى فرمان حضرت 

امام(ره) داشته اند خبر داد.
 تجهيز و بازسازى 120 خانه عالم

در همدان
على چهاردولى با اشاره به اينكه ستاد اجرايى 
فرمان حضرت امــام(ره) عالوه بــر تالش در 
راستاى فعال سازى واحدهاى توليدى راكد استان 
همدان پيگير سرمايه گذارى كالن در اين استان 

است  گفت: تا جايى كه 300 طرح در استان كه 
بالغ بر 300 ميليارد تومان است معرفى شده و در 

جريان پيگيرى مى باشد.
وى افزود: 27 هزار بسته مواد غذايى يك ماهه 
شــامل برنج، مــرغ، ماكارونــى، حبوبات، رب 
گوجه فرنگــى، روغن مايع به ارزش هشــتاد و 
شــش ميليارد ريال در مرحله نخست رزمايش 
همدلى و احســان توسط ســتاد اجرايى فرمان 

حضرت امام(ره) توزيع شده است.
چهاردولى در ادامه به دومين مرحله اجرايى 
رزمايش همدلى و احســان اشاره كرد و افزود: 
اجراى مرحله دوم رزمايش همدلى و احســان 
ســتاد به منظور حمايت از توليــد داخلى، رفع 
مشــكل مرغداران، توزيع 85000 قطعه مرغ به 
ارزش ريالى 15 ميليارد و 600 ميليون ريال بين 

مناطق محروم و حاشيه شهر نيز توزيع شد.
 در ادامه نيز، معاون مدير كل ســتاد اجرايى 
فرمان حضرت امام(ره) استان همدان بيان كرد: 
عيد غدير امسال هم 35 تن مرغ بين هيأت ها و 
موكب هاى اين استان توزيع شد كه با استفاده از 

آن 100 هزار پرس غذا طبخ شد. 
وى گفــت: اين ســتاد 750 ميليــون ريال 
اعتبار براى بازســازى و تجهيز 120 خانه عالم 

اختصاص داده است.
 پرداخت وام اشتغالزايى

در شهرستان هاى اسدآباد و نهاوند
چهاردولى با بيان اينكه طرح اشتغالزايى خرد 
روســتايى در شهرستان هاى اســدآباد و نهاوند 
آغاز شــده است بيان كرد: در شهرستان اسدآباد 

در مرحله نخست طرح سرمايه گذارى حمايتى 
اشــتغال بركت، نســبت به ايجاد 310 شغل با 
اعتبارى بالــغ بــر 160/000/000/000 ريال با 
كارمزد 4درصد در زمينه هاى پرورش دام سنگين 
و ســبك، پرورش بوقلمون، پــرورش آبزيان، 
توليد پيل خورشــيدى، صنايع دســتى، خدمات 
فنى، آرايشــگرى، صنايع تبديلى، مبل، گياهان 
دارويى، امنيت غــذا و دارو، پرورش قارچ و... 

اقدام گرديده است.
وى تأكيــد كرد: همچنين ايــن طرح در دو 

مرحله صورت خواهد گرفت كه در مرحله دوم 
نيز بــا اعتبارى بالغ بر 240/000/000/000 ريال 
نسبت به اشتغالزايى 600 نفر ديگر انجام مى شود.

چهاردولى افزود: در شهرستان نهاوند نيز در 
فاز اول طرح اشــتغالزايى بركت كه تاريخ آغاز 
آن 1399/5/19 مى باشــد، 340 شغل با اعتبارى 
بالغ بــر 140/000/000/000 ريال در زمينه هاى 
پرورش دام سنگين و سبك، پرورش بوقلمون، 
پرورش آبزيان، توليد پيل خورشــيدى، صنايع 
دستى، خدمات فنى، آرايشگرى، صنايع تبديلى، 
مبل، گياهان دارويى، امنيت غذا و دارو، پرورش 

قارچ و... ايجاد شده است.
شايان ذكر اســت در مرحله بعدى پرداخت 
وام اشتغالزايى، شهرستان هاى مالير و تويسركان 

مشمول اين طرح خواهند بود.
معاون مديركل ستاد فرمان امام(ره) افزود: در 
راســتاى اجراى طرح تامين جهيزيه، امسال 20 
ســرى جهيزيه به ارزش 4/000/000/000 ريال 
جهت خريد جهيزيه به نوعروسان پرداخت  شده 

است. 
 اجراى طرح جهــش توليد در ديم زارها 
در 6 اســتان غربى كشور از جمله استان همدان 
شامل شهرســتان هاى بهار، اسدآباد، تويسركان، 
قروه درگزين، رزن، فامنين، كبودراهنگ، مالير، 
نهاونــد و همدان به منظور كشــت گندم وجو، 
حبوبــات در اراضى آيش (نخــود و عدس) و 
نباتات علوفه اى (علوفه، گلرنگ و كلزا) در 124 
هزار هكتار اراضى ديم و آيش اســت كه مقرر 
شد در سال جارى 57000 كيلوگرم افزايش توليد 
به ازاى 460 كيلو در هر هكتار داشــته باشيم كه 
اين طرح 1000 روســتا را شامل مى شود. شايان 
ذكر است همكارى و ورود ستاد از زمان كاشت، 
داشت و برداشــت، نظارت، خريد دستگاه ها و 
ادوات كشاورزى، آموزش ناظرين و كشاورزان، 
بيمه، كود، ســموم، دفع  آفــات و... خواهد بود. 
ضمناً طرح مذكور به صورت 5 ساله خواهد بود.

چهاردولى با اشــاره به نحوه پيوســتن مردم 
به پويش ملى مشــق احســان گفت: تاكنون ده 
هزار بســته اقالم لوازم التحرير تهيه و در اختيار 
دانش آموزان محروم مناطق كم برخوردار در سال 

99 قرار گرفته است.
وى طــرح آزادى زندانيــان جرايم غيرعمد 
را از ارزنده ترين طرح هاى ســتاد فرمان اجرايى 
امام(ره) در ســال جارى دانست و افزود: آزادى 
زندانيان جرايم غيرعمد تا ســقف 150 ميليون 
تومان در قالب طرح نذر رهايى از جمله اقدامات 

موثر اين ستاد بوده است.
معــاون مديركل ســتاد فرمان امــام(ره) در 
خصوص خدماتــى كه به زوج هاى نابارور ارائه 
مى شود بيان كرد: تاكنون حدود 25 ميليارد ريال 
اعتبار جهت تأمين كمك هزينه تكميل ساختمان 
مركز جامــع زنــان و درمان نابــارورى جهاد 

دانشگاهى پرداخت شده است.

ساخت و تكميل 65 باب مدرسه با 350 كالس درس با اعتبار 392 ميليارد ريال.
- ساخت و تكميل 22 باب مسجد با اعتبار 24 ميليارد ريال 

- ساخت و تكميل 17 باب مسكن محرومين با اعتبار 11 ميليارد ريال 
- تكميل بيمارستان بركت آيت ا...بهارى شهر بهار با اعتبار 74 ميليارد ريال.

- تأمين هزينه احداث 7 باب خانه عالم در روســتاهاى شهرســتان مالير با اعتبار 6/5 ميليارد ريال - ساخت و تكميل 
كتابخانه ماماهان فامنين با اعتبار 3/9 ميليارد ريال.

- ساخت و تكميل كتابخانه مريانج با اعتبار 3/1 ميليارد ريال.
- حمايت از طرح هاى اقتصادى بنگاه محور با اولويت مناطق محروم

- مشاركت در 6 طرح اشتغالزايى با اعتبار 735 ميليارد ريال 
- توزيع ويلچر و لوازم ورزشى در مناطق محروم 

- فعاليت بيمه بركت در سطح روستاهاى استان و صدور بيش از 5000 بيمه نامه مسئوليت و حوادث 
- مشاركت در احداث 1294 واحد طرح اقدام ملى مسكن در استان همدان)

فاطمه السادات
باب الحوائجى
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مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان همدان:

360خانواده در مركز استان
تحت حمايت اين انجمن قرار دارند

 انجمن حمايت زندانيان بر مبناى قانون در ســال 1336 تأسيس شده 
است و از آن زمان تا پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى تحت نظر هيأت وزيران 
فعاليت مى كرده و ســرانجام پس از اصالحات انجام شــد ه ، اساسنامه فعلى 
انجمن هاى حمايت زندانيان در دويســت وهجدهمين اجالس شوراى عالى 

قضايى كشور در تاريخ 1360/12/11  به تصويب رسيد.
براين اساس انجمن هاى حمايت زندانيان موسسه اى غير انتفاعي و داراى 
شــخصيت حقوقى مى باشــند كه عالوه بر جمع آورى كمك هاي مردمي و 
دريافت كمك هاى ادارات وارگانها، نهادهاى حمايتى و ساير موسسات خيريه،  
بعضا از بودجه هاي دولتي نيز استفاده مي كنند. از جمله وظايف اين انجمن ها،  
ارائــه كمك هاى مادي و معنوي به خانواده هــاى نيازمند زندانيان ،  اعالم نظر 
مشورتى به مسئوالن زندان ها و موسسات تأمينى ،  بخصوص در زمينه مسائل 
حقوقي ،  بهداشت و درمان ،  امور فرهنگى ، آموزشى ، ورزشى ، فنى وحرفه اى 

و  اقدامات مناسب براي پيشگيري از ارتكاب مجدد به جرائم زندانيان است.
انجمن داراي اعضايي است كه با انتخاب دادستان شهرستان تعيين مي شوند. 
وظيفه اعضا مساعدت مادي و معنوي به انجمن است. عضويت اعضا افتخاري 
بوده و هيچگونه معرفي نامه يا كارت عضويت براي اعضا صادر نمى شــود. 
انجمن نيز داراى هيأت مديره ايست كه اعضاى آن به موجب قانون عبارتند از: 
دادستان عمومي و انقالب شهرستان ، مديركل اداره زندان هاى استان، فرماندار، 
رئيس زندان و 3 نفر معتمد كه از بين اشــخاص متقي ، موجه و خيّر محلى 

با پيشنهاد مديركل اداره زندان ها و تأييد رياست سازمان انتخاب مي شوند.
مديرعامــل انجمن حمايت زندانيان مركز اســتان با تأكيد بر حمايت هاى 
هدفمند مبتنى بر آموزش به خانواده زندانيان گفت :واحد امور اجتماعى انجمن 
تمامى امور مــددكارى از جمله ارائه خدمات حمايتــى و كمكى كه درباره 
زندانيــان و خانواده آنان به عمل خواهدآمد  و از وظايف انجمن ناشــى مى 

شود را بر عهده دارد. 
حميدرضا عبدالملكى افزود: قســمت اجرايى انجمن انجام تمامى امورى 
كه جنبه اجرايى دارند را برعهــده دارد. مانند: راه اندازى كارگاه هاى صنعتى، 
كشــاورزى ، تأسيســات بهداشتى وآموزشــى در زندان ها ، كمك به ايجاد 
كانون هاى اصالح وتربيت ، مراكز مراقبت بعد از خروج و ساير موسساتى كه 

انجمن طبق اساسنامه مى تواند نسبت به تشكيل و ايجاد آنها اقدام كند. 
وى گفت: طبــق آخرين آمار موجود در حال حاضــر تعداد 360 خانوار 
از خانواده هاى بى بضاعت زندانيان در مركز اســتان تحت پوشش برنامه هاى 
حمايتــى قرار دارند كه در اين بين  شهرســتان هايى كه فاقد انجمن حمايت 
زندانيان هســتند خانواده هاى زندانيان آن شهرستان نيز، تحت پوشش انجمن 

مركز استان قرار مى گيرند.
اگرچه نهادها و موسســات مختلفى اعم از كميته امداد امام خمينى(ره) ، 
ســازمان بهزيستى ، جمعيت هالل احمر براى حمايت از خانواده هاى نيازمند 
زندانيان فعاليت مى كنند، اما هنوز نزديك به 20درصد از خانواده هاى زندانيان  

از انواع حمايت ها محرومند.
عبدالملكى بيان كرد:بر مبناى تعاملى كه با آموزشگاه هاى فنى وحرفه اى داريم 
يكسرى آموزش ها ى ويژه جهت توانمندسازى خانواده هاى زندانيان نيز درنظر 
گرفته شــده است كه هر هفته براى خانواده هاى زندانيان  آموزش هايى از قبيل 
كارگاه هاى فرش بافى ، سفالگرى و عروسك سازى كه در محل انجمن جلسات 

آموزشى  به ويژه براى بانوان راه اندازى شده است تشكيل مى شود.
وى درباره آزادســازى زندانيان گفت: هرچند متولى آزادســازى زندانيان 

جرايم غيرعمد ستاد ديه است اما با توجه به تمايل خيرين عزيز در اين زمينه 
، اقداماتى براى آزادى زندانيان و بازگشت به خانواده هاى شان انجام مى شود. 
به طورى كه از ابتداى سال تاكنون تعداد 17 زندانى داراى محكوميت مالى با 
پرداخت مبلغ 165 ميليون تومان از  سوى انجمن به شكات مربوطه از حبس 

آزاد و به آغوش گرم خانواده هاى خود بازگشتند. 
مديرعامل انجمن حمايت زندانيان افزود: به تازگى تفاهم نامه اى بين سازمان 
زندان ها و سازمان بسيج منعقد شده است كه با مشاركت سازمان بسيج  بتوانيم 
ظرفيــت و فضايى را ايجاد كنيم كه خانواده زندانيان از خدمات مشــاوره اى 

قضايى رايگان برخوردار شوند.
عبدالملكى بيان  كرد: يكى از اقدامات خوبى كه از ابتداى ســال انجام شد 
توزيع بسته هاى معيشتى تحت عنوان كمك  مومنانه بود كه بيشتر به صورت 
محله محور انجام شــده و در اين زمينه ســتاد اجرايــى فرمان حضرت امام  
خمينى(ره)،  جمعيت هالل احمر، بسيج و سازمان اوقاف همكارى بسيار خوبى 
با انجمن داشــته اند كه مى توان گفت به طور متوسط هرماه بيش از 170 سبد 
مواد غذايى به صورت  كمك هاى غير نقدى در قالب  بسته هاى كمك  مومنانه 
بين خانواده هاى نيازمند زندانيان توزيع شــده است و الزم به يادآورى است 
از ابتداى ســال جارى تاكنون هزينه اى بالغ بــر 7/500/000/000 ريال معادل 
هفتصدوپنجاه ميليون تومان كمك نقدى و غيرنقدى به خانواده هاى مددجويان 

تحت پوشش انجمن پرداخت شده است. 
وى افزود: اهداى تعدادى لوازم خانگــى از جمله يخچال ، بخارى گازى، 
لباسشويى ، اجاق گاز ، تلويزيون و گيرنده ديجيتال ، 3 مورد تعميرات اساسى 
مســكن ، 2 مورد رهن منزل ، تهيه 5 ســرى جهيزيه ، پرداخت 60 مورد وام 
كارگشايى و 4 مورد تسهيالت اشتغالزايى به خانواده هاى تحت حمايت انجمن 

از ديگر اقدامات انجام شده است.
مديرعامل انجمن حمايت زندانيان يادآورشد: در بحث شوراى حل اختالف، 
نيز حوزه 158 ويژه انجمن حمايت زندانيان، اين حوزه كار آن رســيدگى به 
مشــكالت قضايى وحقوقى زندانيان و خانواده هاى تحت پوشش كه به نوعى 
مرتبط با محكوميت هاى مالى است از ابتداى سال تاكنون 190  پرونده ورودى 
داريم كه از اين تعداد پرونده نزديك به 160  پرونده رســيدگى كامل شده و 

مختومه اعالم شده است.

از ابتداى 
سال جارى 
تاكنون هزينه اى 
بالغ بر 
هفتصدوپنجاه 
ميليون تومان 
كمك نقدى و 
غيرنقدى به 
خانواده هاى 
مددجويان 
تحت پوشش 
انجمن پرداخت 
شده است.
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مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى همدان:

نمايشگاه خط مقدم
توسعه صادرات در استان است

 سال 99 سخت ترين سال براى صنعت نمايشگاهى ايران در طول تاريخ 
بود، بسيارى از نمايشگاه هاى كشور در اين سال ورشكسته و تعطيل شدند و 
مشكالت عظيمى براى صنعت نمايشگاهى كشــور و دنيا به وجود آمد ، اما 
در اين بين نمايشــگاه همدان با تدابيرى كه از جانب مديرعامل اين شــركت  
انديشيده شد و همكارى و حمايت ساير مديران استانى توانست در سال سخت 
كرونايى نمايشگاه هاى خوبى را با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى برگزار 

كند.
مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى همدان درباره برگزارى نمايشگاه 
در روزهاى كرونايى گفت: در همدان با تدابيرى كه از جانب مديران و مسئوالن 
انديشيده شــد و همكارى كه علوم پزشكى براى تهيه پروتكل هاى بهداشتى 
داشت، موفق شديم در نيمه نخست سال، 5 نمايشگاه داشته باشيم و در نيمه 

دوم سال نيز برنامه ريزى كرديم تا 5 نمايشگاه ديگر برگزار كنيم.
حميد گلى پور با تأكيد بر اينكه برگزارى نمايشگاه خط مقدم توسعه صادرات 
در استان است، افزود: با برگزارى نمايشگاه تمامى توليدكنندگان مطرح كشورى 
و اســتانى دورهم جمع شده و آخرين دستاوردها و نوآورى هاى خود را ارائه 
مى  دهند و عالقه مندان و مصرف كنندگان نيز با يكديگر آشــنا مى شــوند و از 
خدمات يكديگر بهره مى برند، در واقع نمايشــگاه مى تواند حلقه اتصال بين 

توليدكننده و مصرف كننده باشد.
وى نمايشگاه را يك كاتاليزور براى گردآورى صنعت و نوآورى دانست و 
گفت: نمايشگاه فرصتى است براى اينكه ايده ها و افراد با يكديگر آشنا شوند.

گلى پور خارج كردن نمايشگاه از حالت سنتى را يكى از دستاوردهاى دوران 

مديريتى خود نام برد و افزود: سال گذشته توانستيم براى نخستين بار نمايشگاه 
همدان را بين المللى كنيم و در همين راســتا نمايشگاه سليمانيه عراق را اجرا 
كرديم؛ براى امسال نيز برنامه هايى داشتيم كه به  دليل كرونا نتوانستيم به اهداف 

خود برسيم.
وى يكى از مهمترين اهداف خود را فعاليت نمايشگاه در حوزه بين المللى 
نام برد و گفت: تمام تالش من اين اســت كه نمايشــگاه همدان را از حالت 
كشــورى خارج كرده و در حوزه بين الملل نيز خود را مطرح كنيم و براى آن 
كشورهايى از جمله عراق، سوريه، لبنان، افغانستان و تركيه را مورد هدف قرار 

داديم.
مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى همدان درباره اشتغالزايى صنعت 
نمايشگاهى نيز اينگونه توضيح داد: صنعت نمايشگاهى استان همدان در حوزه 
اشــتغال نيز مؤثر بوده و به ازاى هر مترمربع نمايشگاه 5 شغل ايجاد مى شود، 
حاال اين تصور را داشته باشيد كه يك نمايشگاه 6 روزه با سطح 2 هزار  و 500 

مترمربع براى چند نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم اشتغالزايى مى كند.
وى به مذاكرات اكسپو دبى نيز اشاره كرد و افزود: هر چند سال يك بار يك 

اكسپو برگزار مى شود و اكسپو بعدى در دبى است.
در اين زمينه رايزنى هاى خوبى انجام و قول هايى نيز داده شــده اســت كه 
حداقل 10 روز را به همدان اختصاص دهند تا دستاوردهايش را در زمينه هاى 

مختلف از جمله صنعت، فرهنگ و هنر به نمايش بگذارد.
گلى پور برگزارى نمايشگاه به صورت مجازى را هزينه بر دانست و گفت: 
برنامه اى براى برگزارى نمايشگاه مجازى نداريم، برگزارى چنين نمايشگاهى 
هزينه هاى بااليى دارد و از طرفى زيرســاخت هاى مناسب براى اجراى آن در 
ايران وجود ندارد و اين گونه نمايشگاه نه تنها در ايران ، بلكه در دنيا از استقبال 

خوبى برخوردار نخواهد بود.
وى عناوين كســب شــده براى نمايشگاه در ســال 99 را اينگونه نام برد: 
نمايشــگاه همدان جزو 5 نمايشــگاه برتر در برگزارى رويدادهاى مختلف 
نمايشگاهى در سال 99 شد، جزو موفق ترين نمايشگاه هاى كشور در رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى و داراى تقديرنامه از ستاد كرونا استان، كميته امداد، ستاد 
اجراى فرمان امام(ره) و محيط زيست است كه نتيجه تالش هاى تيم نمايشگاهى 

در سال 99 بود.
مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى همدان در پايان درباره افق هاى 
نمايشــگاه نيز بيان كرد: نمايشــگاه همدان در مسير توســعه است و با تمام 
مشكالتى كه بر سر راه وجود دارد و حتى در اين يك  سال برخى نمايشگاه ها 
تعطيل بودند ، اما همدان مســير توسعه را همچنان طى مى كند و در اين راستا 
براى افتتاح يك ســايت جديد نيز برنامه ريزى هايى شده است كه مى تواند تا 

حدى خسارت هاى كرونا را جبران كند.

نمايشگاه همدان 
جزو 5 نمايشگاه 
برتر در برگزارى 

رويدادهاى 
مختلف 

نمايشگاهى در 
سال 99 شد
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مديركل نوسازى مدارس استان همدان:

79 كالس درس در دهه فجر تحويل شد
 هوشمندسازى مدارس اولويت سال آينده است

 سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور سازمانى برخواسته از مردم، همراهِ مردم و 
در خدمت مردم اســت. اين سازمان در نهضت 
مقدس مدرسه ســازى از پشتيبانى ارزشمند بدنه 
اجتماعى و كمك هــاى بى دريغ خيرين نيكوكار 
مدرسه ساز (حقيقى و حقوقى) برخوردار است. 
احداث، توسعه، ترميم و  تجهيز فضاهاى آموزشى 
اســتان، جذب و توسعه مشــاركت هاى مردمى 
به منظور احداث بخشــى از فضاهاى آموزشــى 
موردنياز و بازسازى فضاهاى آموزشى در مناطق 
آسيب ديده اســتان تنها گوشــه اى از وظايف و 
خدمــات اداره كل نوســازى، توســعه و تجهيز 

مدارس استان همدان است. 
مديركل نوســازى، توســعه و تجهيز مدارس 
اســتان بعد از انتصابش در خردادماه ســال جارى 
در نخستين نشســت خبرى خود با تبريك ايام ا... 
دهه فجر و ســالروز پيروزى انقالب اســالمى از 
بهره بــردارى 79 كالس درس در قالب 10 طرح 
با اعتبار 16 ميليارد و 400 ميليون تومان و زيربناى 
7 هزار و 550 مترمربع همزمان با سالروز پيروزى 

انقالب اسالمى، خبر داد. 
محمدحسين مرادى در اين نشست در پاسخ به 
سوال خبرنگار همدان پيام مبنى بر اينكه، در سال جارى 
چه تعداد مدرسه با امكانات روز احداث مى شود و 
با توجه به شــيوع ويروس كرونا، آيا اولويت شما، 
احداث مــدارس بوده و يا تجهيز مدارس؟، گفت: 
در ســال جارى از مجموع 17 پروژه اى كه داشتيم، 
در هفته دولت 3مورد، در مهرماه 2 مورد و در دهه 
فجر نيز 3 مورد ديگر از محل مقاوم سازى تخريب 
و بازسازى داشــته ايم و در رابطه با سايرين هم يا 
بحث الحاق مدارس بوده و يا به شكل ملى-خيرين، 

مدارس جديد شكل گرفته است. 
وى در رابطه با پرســش دوم بيــان كرد: هر 2 
مورد را پيش بينــى كرده ايم ، البته در بحث تجهيز 
مدارس، شــكل و اولويت تجهيز تغيير پيدا كرده 
است. قبًال تجهيز مدارس به صورت ميز، صندلى، 
تابلوى وايت بُــرد و... بود، امــا در حال حاضر كه 
كالس ها به صورت هوشــمند و از راه دور برگزار 
مى شود اولويت هاى تجهيز مدارس نيز تغيير كرده 
است. با توجه به اعتبارى كه در سال آينده در اختيار 
ما قــرار مى گيرد در راســتاى اولويت ما كه همان 

هوشمندسازى مدارس است، اقدام مى كنيم.  

 880 خيّر حقيقى و حقوقى در استان
مــرادى در بخش ديگرى از ســخنان خود در 
توضيح طرح آجر به آجر با بيان اينكه طرح مشاركت 
خيريــن به نام آجــر به آجر اين طــرح از ابتداى 
سال جارى شكل گرفته تا اين امكان براى همه فراهم 
شود كه با هر توان مالى مدرسه ساز شوند، بيان كرد: 
در سطح استان880 خير حقيقى و حقوقى داريم. از 
اين تعداد خير 220 نفر صرفا مدرسه ساز هستند ، اما 

سايرين به اشكال مختلف در امر مدرسه سازى كمك 
مى كنند، تاكنون (از ســال 1377 تأسيس اداره كل 
نوســازى در همدان تاكنون) حدود 2 هزار كالس 
درس را ساخته و تحويل آموزش و پرورش داده اند.

وى همچنين با اشاره به پويش مدرسه سازى با 
مشاركت بانوان يادآور شد: اين طرح "من مادرم! و 
بچه هاى ايران فرزندان من هستند" نام دارد كه انتظار 
است همه بانوان و خانواده ها وارد اپليكيشن آجر به 

آجر شده و در آن شركت كنند.

 سرانه آموزشى استان
كمتر از سرانه مطلوب سند تحول

مديركل نوسازى مدارس اســتان با بيان اينكه 
براساس سند تحول بنيادين سرانه مطلوب آموزشى 
به ازاى هر دانش آمورز 8/4 مترمربع است افزود: اين 
در حالى است كه اكنون ما به ازاى هر دانش آموز 5/2 

مترمربع سرانه آموزشى داريم.
وى بــا بيان اينكــه هم اكنون 8 هــزار و 200 
كالس درس معادل 65 درصد وضعيت مناسب و 
اســتانداردى دارند گفت: در حال حاضر 2 هزار و 
500 كالس درس نياز به مقاوم سازى و  هزار  و 800 

كالس درس نياز به بازسازى دارند.
مديركل نوسازى مدارس استان با بيان اينكه در 
دولت يازدهم و دوازدهم 240 پروژه را ســاخته و 
تجهيز كرديم بيان كرد: اين 240 پروژه  هزار و 800 
كالس درس بــا 170 هــزار مترمربع زيربنا و 181 

ميليارد تومان اعتبار هزينه داشت.

 مشاركت خيران
در 40 درصد اجراى پروژه ها 

مرادى با بيان اينكه حدود40 درصد اجراى پروژه 
با مشــاركت خيران بوده است افزود: طبق مصوبه 
صورت گرفته دولت مكلف است به هر ميزانى كه 
خيران هر استان در امر مدرسه سازى مشاركت داشته 
باشند به همان ميزان اعتبار در بودجه سنواتى سال 

آينده آنها لحاظ كند.

وى به پروژه هاى در دست اجرا نيز اشاره كرد و 
گفت: 342 پروژه در دست اجراست كه 258 پروژه 
دولتى و 84 مورد با مشاركت خيرين است كه از اين 
پروژه هاى مشاركتى 66 پروژه توسط خيرين و 18 

پروژه توسط بنياد بركت بوده است.
مديركل نوسازى مدارس استان با بيان اينكه 190 
ميليارد تومان اعتبار اداره كل نوسازى است بيان كرد: 
امسال 97 ميليارد تومان اعتبارات دولتى و 52 ميليارد 
تومان نيز توسط خيرين بوده است ، اما براى پيگيرى 

و اتمام پروژه ها 315 ميليارد تومان مورد نياز است.

 بخارى نفتى در مدارس نداريم
وى با اشاره به استانداردسازى وسايل گرمايشى 
مدارس گفت: از ســال 92 تاكنون 6 هزار و 870 
كالس درس استانداردسازى شده است به طورى 
كه از ســال 97 همه بخارى هاى نفتى در اســتان 
جمع آورى شد. مديركل نوسازى مدارس استان با 
تأكيد بر اينكه 56 ميليارد تومان براى جمع آورى و 
استانداردسازى سيستم هاى گرمايشى هزينه شده 
است افزود: گرمايش 70 درصد كالس ها با شوفاژ 
و پكيج، 25 درصد بــا بخارى گازى، 4 درصد با 
بخارى هرمتيك و يــك درصد با بخارى برقى و 

شوفاژ برقى تأمين مى شود.

 ساخت 130 فضاى غيرآموزشى در استان
مرادى با بيان اينكه عالوه بر مدارس 130 فضاى 
غيرآموزشى نيز توسط اداره نوسازى مدارس احداث 
مى شود گفت: اين فضاها شامل 29 كانون  فرهنگى، 
89 مجتمــع ورزشــى و 12 اردوگاه دانش آموزى 
اســت كه براى كانون ها 50 ميليارد تومان و براى 
مجتمع هاى ورزشــى 125 ميليــارد تومان اعتبار 

موردنياز است.
وى در پايان بيان كرد: 17 مدرســه كانكســى 
داشتيم كه 3 مدرسه امسال با ظرفيت خيران ساخته 
شده و براى بقيه نيز برنامه ريزى شده كه اميدواريم 

سال آينده همه را مدرسه كنيم.

اعتبار اداره كل 
نوسازى 190 
ميليارد تومان 
است و امسال 
97 ميليارد 
تومان اعتبارات 
دولتى و 52 
ميليارد تومان 
نيز تحقق تعهد 
خّيران بوده 
است

الهه طاهريان 

ww
w.ha

m
ed
an
pa
ya
m

.co
m

 

13
99

اه 
ن م

بهم



بهمن 1061399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

مجتمع خدمات رفاهى
شركت تعاونى روستايى اسالم آباد افتتاح شد 

  با حضور مدير تعاون روســتايى استان 
همدان، معاون استاندار و فرماندار شهرستان مالير 
و جمعى از مديران اســتانى و شهرستانى پروژه 
مجتمع خدمات رفاهى شركت تعاونى روستايى 

اسالم آباد افتتاح شد.
مدير ســازمان تعاون روستايى استان همدان 
پيرامون اين پروژه گفت: پروژه مجتمع خدمات 
رفاهى روميه  شركت تعاونى روستايى اسالم آباد 
شهرستان مالير با اعتبارى بالغ بر 4 ميليارد تومان 
با استفاده از منابع داخلى شركت و بهره گيرى از 

تسهيالت به اجرا درآمده است.
مجيد مسلمى راد افزود: اين پروژه براى 10 نفر 

اشتغال زايى داشته است.
وى گفت: پــروژه مجتمع خدمــات رفاهى 
روميه شــركت تعاونى روستايى اسالم آباد داراى 
جايگاه ســوخت ، كارواش، تعويض روغنى و 

سوغات سرا، سوپرماركت و رستوران مى باشد.
مدير سازمان تعاون روســتايى استان همدان 
افزود: اين پروژه با همت شركت تعاونى روستايى 
اسالم آباد شهرستان مالير در سال 1396 كلنگ زنى 

شده و امروز مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

 

توفيق كشاورزى
در گرو رشد تشكل هاى كشاورزى

وى با تأكيدبر اهميت بخش كشاورزى جهت 
ايجاد اشــتغال و توسعه اســتان همدان، گفت: 
استان همدان يكى از قطب هاى كشاورزى كشور 
محسوب مى شود كه على رغم داشتن 1/2 درصد 
از وسعت  كشــور5/4 درصد از توليدات بخش 
كشاورزى كشور را به خود اختصاص داده است.

مســلمى راد افزود: بخش كشاورزى در استان 
همــدان داراى 115 هزار بهره بــردار، 724 هزار 
هكتار ســطح زيركشــت محصوالت زراعى و 
باغى با توليد ســاالنه قريب به 5 ميليون تن انواع 

محصوالت كشاورزى است.

وى بيان كرد: بخش كشاورزى استان همدان، 
29 درصد اشــتغال و  25درصــد ارزش افزوده 
فعاليت هــاى اقتصادى اســتان و 4/5 درصد از 
توليــدات و 3/4 درصــد از ارزش افزوده بخش 
كشاورزى كشور را به خود اختصاص داده است.

مسلمى راد با اشاره به اينكه 300 شركت تعاونى 
روستايى در استان همدان فعال هستند، گفت: اين 
شــركت ها به صورت مردم نهاد توسط خود آنها 
اداره مى شــوند كه در اقداماتى در توزيع نهادها، 
كود، سم، جو، بذر گندم، كلزا و خريد محصوالت 

كشاورزى و ذخيره نقش بسزايى را ايفا مى كنند.
وى بيــان كرد: طبــق اصل 44 كشــاورزى 
تصدى گــرى غيرحاكميتــى و دولتــى كه مقرر 
شــده به بخش هاى تعاونى واگذار شود  سازمان 
جهادكشــاورزى همدان در  اين زمينه پيشرو و 
پيش قدم است.در بســيارى از حوزه ها وظايف 
خود را به شبكه تعاون روستايى محول كرده كه 
تشــكل ها در طرح بنام ارتقا بخش كشاورزى در 

اين موضوع نقش مهمى را ايفا مى كنند.
مسلمى راد مهمترين عملكرد آن را در 2 سال 
اخير  ايجاد   ظرفيت 100 هزار تن انبار مكانيزه 
اســتاندارد ، ايجاد ايســتگاه هاى بوجارى بذور 

گندم، جو و كلزا عنوان كرد.
وى از فعاليــت زنجيــره اى توليد نهالســتان 
گردوى كشور در شهرستان تويسركان خبر داد و 
گفت:  نهالستان گردوى تويسركان براى باغداران 
گردو مزيت هاى فراوانى  را   از جمله بهره گيرى 
از نهال هاى گردو گواهى شده با قابليت مقاومت 
در برابر ســرما و كم آبــى و مصرف بهينه آب به 
هنگام آبيارى درختان گردو و ارتقاى سطح كمى 

و كيفى توليدات اين بخش را به  دنبال دارد.
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سرپرست مديريت درمان تامين اجتماعي همدان:

«آى سى يو» بيمارستان آتيه افتتاح شد
 سرپرســت مديريت درمان تاميــن اجتماعى اســتان همدان ضمن 
گراميداشت چهل و دومين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي اعالم كرد: "بخش 
آى سى يو" بيمارستان آتيه همدان افتتاح شد وي افزود: 95 درصد نسخ تامين 

اجتماعى الكترونيك است. 
سميرا نورى با اشــاره به اينكه مديريت درمان تامين اجتماعى يك واحد 
درمانى متشكل از بســترى و سرپايى است اظهار كرد: اين واحد در پاندومى 
ناشى از كوويد 19 تحت تاثير قرار گرفت كه با آماده باش و مسووليت مضاعف 

همكاران سعى در ارائه خدمات بهتر  داشتيم.
وى با اشــاره به اينكه متاسفانه از ابتداى امسال درگير سه موج كوويد 19 
بوديم  افزود: با همه گيرى كرونا بيش از دوســوم هر دو بيمارستان آتيه و دكتر 
غرضى تامين اجتماعى اســتان به بســترى بيماران اين حوزه اختصاص داده 
شــد كه هم بيمه شدگان تامين اجتماعى و هم ساير بيماران توانستند خدمات 

دريافت كنند.
وى با تاكيد به اينكه در موج سوم كرونا يعنى آبان ماه كه در بدترين شرايط 
اين بيمارى بوديم، دســتگاه اكسيژن ساز به دست ما رسيد و با ساخت سايت 
مناســب، به بهره بردارى رسيد افزود: اين اولين اقدام مهم در راستاى مقابله با 

كرونا بود.
وى با بيان اينكه خوشبختانه از همكاران خود را به خاطر كرونا از دست 
نداديم گرچه متاســفانه از پدران و مادران آنها افــراد زيادى از بين رفتند و 

ما هر روز 30 نفــر تقريبا زير نيرو خدمات ارائه 
مى داديــم گفــت:  اين ابتال و گرفتــارى در تيم  
پشتيبانى و واحدهاى ســتادى هم وجود داشت 
اما لحظه اى خدمات به تعويق نيافتاد. سرپرســت 
مديريت درمان تامين اجتماعى اســتان همدان با 
بيان اينكه بزرگترين كمك بيمارســتان هاى تامين 
اجتماعــى به بيماران مبتال بــه كرونا اين بود كه 
بدون داشــتن متخصص عفونــى و ريوى تنها با 
پزشكان داخلى به مقابله با اين بيمارى پرداختند 
اضافه كرد: اكســيژن رسانى و رســيدن به ميزان 
ايده آل اســتانداردهاى تهويــه اى محيط از جمله 
اقدامات مهم بوده كه آمار بهبودى در بيمارســتان 

تامين اجتماعى را خيلى باال برده است.
وى از اقدامات گروه هاى جهادى به واســطه بســيج بيمارســتان آتيه در 
ايام كرونا اشــاره كرد و افزود : اين نيروها 40 تا 45 روز در بيمارســتان آتيه 
خدمات رسانى كروند تا ما بيمارى را به خوبى كنترل كنيم، آنها تنها نقش همراه 
داشــتند كه عالوه بر كمك فيزيكى از لحاظ معنوى نيز به بيماران و همكاران 

كمك موثرى داشتند.
وى بيان كرد: همزمان با اين پاندمى و موج سوم كه خصوصا در فصل پاييز 
بيمارستان هاى ما را درگير كرده بود، در هر دو بيمارستان در راستاى عملياتى، 
هتلينگ، تعميرات اساسى و بازسازى ها، فعاليت فوق العاده سنگينى را داشتيم 

خصوصا بيمارستان آتيه يكى از سال هاى كم نظير خود را پشت سر گذاشت.
سرپرســت مديريت درمان تامين اجتماعى استان همدان با اشاره به اينكه 
با اعالم ســازمان مركزى در راستاى بازسازى و ساخت و ساز، تمام اعتبارات 
جذب و اقداماتى مهمى انجام شد گفت: در بيمارستان آتيه اقدامات خوبى اتفاق 
مى افتد كه مى توان به احداث و تجهيز  بخش دياليز با 6 تخت اشــاره كرد كه 
نه تنها براى بيمه شدگان بلكه براى استان در وجود تخت هاى دياليز نسبت به 

جمعيت حائز اهميت است.
نورى با اشــاره به اينكه اضافه كردن 16 تخت  به مجموع تخت هاي فعال 
بيمارستان به اين سادگى نيست و نياز به فضاى فيزيكى، تجهيزات و بازسازى ها 
دارد كه همه آنها را پذيرفتيم و كار در حال انجام اســت خاطرنشان كرد: "آى 
سى يو" بيمارستان آتيه به طور كامل بازسازى و استاندارد سازى شد كه در حال  

حاضر آماده افتتاح است.
وى از پايان كار بخش دياليز بيمارستان آتيه خبر داد و با بيان اينكه اميدواريم 

در فروردين ماه اين پروژه به بهره بردارى برسد گفت:  16 تخت به بخش داخلى 
اضافه و  كامال آماده بهره بردارى شده است.

نورى تصريح كرد: در بيمارستان آتيه و دكتر غرضى مالير در راستاى ارتقا 
و استانداردسازى سيستم هاى اعالن و اطفاء حريق اقداماتى انجام مى شود كه 

در كنترل بحران ها حائز اهميت است.
وى با بيان اينكه همزمان با اين اقدامات اعتبار هتلينگ كامال جذب شــده 
است افزود:  آزمايشــگاه بيمارستان دكتر غرضى 
كامال بازســازى و استانداردسازى شده و احتماال 

ارديبهشت ماه به بهره بردارى مى رسد.
سرپرســت مديريت درمان تاميــن اجتماعى 
استان همدان خاطرنشان كرد: اين اقدامات همزمان 
با كوويد 19 و در ســه ماهه پاييز انجام شــده و 
خوشبختانه هيچ كدام از كارهاى پشتيبانى متوقف 
نشده به طوريكه ســنگين ترين بارهاى عملياتى، 
ساختمانى و تاسيساتى در 6 ماه اخير انجام شده كه 

حداكثر دو ماه بعد از بهار به بهره بردارى مى رسد.
وى با اشاره به اينكه در بخش هايى همكاران كار 
شبانه روزى دارند و تقريبا 3.5 ماه است كه درگير 
اقدامات ســنگين تجهيزاتى و عملياتى هستيم در 
ادامه گفت: قبال بدهى ســازمان تامين اجتماعى به مراكز درمانى طرف قرارداد 
خود باال بود اما از بهمن ماه ســال گذشته پرداخت ها با حجم بااليى صورت 
گرفته به طورى كه ماه هاســت ديگر سازمان هيچ بدهى به اين مراكز ندارد و 

تمام طلب ها به روز است.
وى با اشاره به اجراى طرح نسخ الكترونيك از سوى مديريت درمان تامين 
اجتماعى اســتان تصريح كرد:  طبق اين طرح مطالبات ســازمان در مدت 24 

ساعت  85 درصد به پزشكان و 30 درصد به داروخانه ها پرداخت مى شود.
سرپرســت مديريت درمان تامين اجتماعى استان همدان با بيان اينكه اين 
پرداخت هاى آنالين با آغاز طرح نسخ الكترونيك در سال 96 هم وجود داشت 
اما اخيرا سرعت بيشترى گرفته است خاطرنشان كرد: در حال حاضر 95 درصد 
نسخ پزشــكان ما به صورت الكترونيك انجام مى شود و اين يعنى 85 درصد 
هزينه 95 درصد نسخ آنالين پرداخت مى شود و تنها 15 درصد باقى مى ماند كه 

آن نيز به موقع پرداخت مى شود.
نورى با اشاره به اجراى طرح 3070 از سوى سازمان تامين اجتماعى گفت: 
متولى اين طرح همكاران ما در اداره كل و شعب تامين اجتماعى هستند كه بسيار 
خوب آن را اداره مى كنند و بخشى از طرح نيز يعنى كميسيون ها و استراحت هاى 
پزشــكى و پروتزهايى كه بيماران دريافت مى كنند، برعهده ماست كه البته 50 

درصد بين ما و شعب تامين اجتماعى مشترك انجام مى شود.
وى با بيان اينكه بررسى پايلوت و ارتقاى الكترونيكى شدن چند آيتم توسط 
نيروها و نفرات فعال در همدان انجام مى شود افزود: بخشى از كار در تهران اما 

توسط نيروهاى همدان انجام مى شود.

قبال بدهى 
سازمان 
تأمين اجتماعى 
به مراكز درمانى 
طرف قرارداد 
خود باال بود ، 
اما از بهمن ماه 
سال گذشته 
پرداخت ها با 
حجم بااليى 
صورت گرفته 
به طورى كه 
ماه هاست ديگر 
سازمان هيچ 
بدهى به اين 
مراكز ندارد
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مدير بهره بردارى شركت گوهر سهام ايرانيان:

سال آينده بيش از 180 نفر در شركت 
مشغول به كار مى شوند

مدير بهره بردارى شركت گوهرسهام ايرانيان در 
گفت وگو با همدان پيام و با تبريك ايام مبارك دهه 
فجر گفت: شركتى كه اكنون مى بينيد پيش از اين 
تحت مديريت صنايع ملى ايران بوده اســت. پس 
از آن و در راستاى سياست هاى خصوصى سازى 
به بهزاد دادگر واگذار شد كه نتوانستند از كارخانه 
بهره كافى ببرند و شركت را مجددا واگذار كردند.

على آژيده با بيان اينكه استان همدان يك استان 
محورى در بخش توليد سيب زمينى است، افزود: 
اين شركت مى تواند به عنوان يك كارخانه صنايع 
تبديلى ســيب زمينى را از كشاورزان خريدارى و 
آن را بــه فرآورده هاى موردنياز، مصرف داخلى و 

همچنين صادراتى تبديل كند.
وى عمده ترين توليدات فعلى اين شــركت را 
نشاسته  خام، نشاسته اصالح شده سيب زمينى نام 
برد و گفت: تمركز فعلى ما راه اندازى بخش هايى 

است كه به صورت نيمه كاره آماده شده اند.
آژيده با بيان اينكه پيش بينى مــا از راه اندازى 
خطــوط جديد اين كارخانــه، توليد محصوالتى 
است كه عمدتا برپايه گندم هستند، افزود: برنامه 
 ،B و  A ما اين اســت كه نشاســته هاى گريــد
گلوكز، گلوتن، نشاسته هاى اصالح شده در قالب 
نشاسته هاى اصالح شده فسفاته، رقيق شده و ديگر 
نشاسته ها كه در صنايع ديگر كاربرد دارند را توليد 
كنيم، اين محصــوالت در حال حاضر به صورت 
محدود در حال توليد هســتند ولــى در آينده با 

راه اندازى خطوط اكسترودر عالوه بر افزايش تيراژ 
توليد شاهد افزايش تنوع سبد محصوالت و تأمين 
نياز كل بازار ايــران خواهيم بود و عالوه بر تأمين 
نياز داخل بازارهاى صادراتى نيز از توليدات بسيار 

باكيفيت اين شركت بهره مند مى شوند.
وى درباره توسعه فيزيكى كارخانه نيز بيان كرد: 
فضاى فعلى كارخانه حدود 15 هكتار است و در 
آينده برنامه ريزى كرديم كه اين فضا را به 40 هكتار 

افزايش دهيم.
آژيده با تأكيدبر اينكه كمك به بخش كشاورزى 
و كشاورزان استان همدان از ديگر اهداف ما است، 
گفت: براى مثال ما ســعى داريم در آينده سيستم 
سورتينگ را براى تسهيل كار كشاورزان راه اندازى 

كنيم.
وى با بيان اينكه يكى از معضالت كارخانه هاى 
ما نداشــتن مديريت فاضالب هاى توليدى است، 
گفــت: بخش هايى نيز بــراى تصفيه خانه درنظر 
گرفتيم كه پس از راه اندازى آن كارخانه ما به يك 

كارخانه سبز در ايران تبديل مى شود.
آژيــده از برنامه هايــى كه براى توســعه اين 
كارخانه در نظر دارد را  احداث ســردخانه نام برد 
و افزود: با تأسيس سردخانه مى توانيم ماده  اوليه كه 
سيب زمينى است را نگهدارى كنيم و نگران خرابى 

سيب زمينى ها نباشيم.
وى بيشترين محور توسعه كارخانه را خطوط 
نشاسته گندم، گلوكز، گلوتن و نشاسته اصالح شده 

عنوان كرد و گفت: هــدف ما در حال حاضر تنها 
كار كردن روى محصوالتى نظير گندم، سيب زمينى 
و ذرت اســت و برنامه اى براى ساير محصوالت 

كشاورزى نداريم.
آژيده همچنين درباره بازار هدف اين مجموعه 
بيــان كرد: مشــترى هاى ما عمدتا شــركت هاى 
صنايع گوشــتى، لبنيــات، خميرمايــه، كيــك  و 
شكالت و مغزى جات، نوشابه سازى، صنايع نفتى، 
صنايع چسب و رزين، صنايع كاغذ و كارتن سازى، 

صنايع پارچه بافى و... هستند.
وى تكنولوژى به كار برده شده در اين شركت 
را منحصربه فردتريــن تكنولوژى نام برد و گفت: 
با اين تجهيزات ما مى توانيم هم نياز كشــور را به 
صورت كامل پوشــش دهيم و هم با كشورهاى 

اروپايى رقابت كنيم.
مدير بهره بردارى شــركت گوهرسهام ايرانيان 
مديريت راهبــردى مديريت عامل اين شــركت 
اميرحســين صداقى را در پيشبرد اهداف كارخانه 

مورد قدردانى قرار داد.
 وى همچنين از اســتاندارى همدان، اداره كل 
صنعــت، معــدن و تجــارت، محيط زيســت، 
جهادكشــاورزى و تمامى اداراتــى كه در احياى 
ايــن كارخانه همراهى و كمك كردند تشــكر و 
اظهار اميدوارى كرد تا شركت گوهرسهام ايرانيان 
همچنان از حمايت هاى اين ســازمان ها بهره مند 

شود.

  شــركت گوهر ســهام ايرانيان، به عنوان يك مجموعه كارآفرين از تيرماه امسال 
يك بار ديگر كار خود را با هدف اشــتغال زايى براى جوانان تحصيل كرده آغاز كرده است 
و اكنون در كنار توليدات روزانه، در بخش پروژه هاى نيمه تمام نيز  با 70 درصد پيشرفت 
فيزيكى درحال پيشروى است. اين كارخانه كه يكى از كارخانه هاى زيرمجموعه هلدينگ 
مديريت ثروت پايا اســت پس از 8 سال تعطيلى در زمانى كه تحت عنوان صنايع تبديلى 
الوند بود مجددا با همت تيم گوهرســهام ايرانيان احيا شده و با توليد فرآورده هاى حاصل 
از ســيب زمينى، گندم، ذرت و توليد انواع نشاسته قصد دارد نياز كشور در اين زمينه را به 

صورت كامل تأمين كرده و وابستگى به كشورهاى ديگر را قطع كند.
شركت گوهرسهام ايرانيان با 60 نفر نيرو كار خود را آغاز كرده و اكنون بالغ بر 90 نفر با 
اين شركت همكارى مى كنند و پيش بينى مدير بهره بردارى شركت گوهرسهام ايرانيان براى 

سال آينده اشتغال زايى براى بيش از 180 نفر است.

با تأسيس 
سردخانه 
مى توانيم 

ماده  اوليه كه 
سيب زمينى است 
را نگهدارى كنيم 
و نگران خرابى 
سيب زمينى ها 
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مجتمع آزمايشگاهى  شيمى تجزيه اى راك 
ارائه دهنده خدمات آناليز كيفيت و كميت مواد

  آزمايش و آگاهى از ويژگى هاى شيميايى 
و ميكروبى موادغذايى و آشاميدنى براى مصرف 
انســان نه تنها ضامن سالمت مصرف كننده است، 
بلكه بــراى توليدكنندگان محصــول نيز الزم و 

ضرورى است.
 كنترل كيفيــت موادغذايى نقــش حياتى در 
ســالمت انســان ها دارد. غذا و تغذيه از جمله 
نيازهاى بنيــادى جامعه بشــرى و تأمين آن در 
مقوله امنيت وبهداشت غذايى نهفته است. چنانچه 
امنيت غذايى به عنوان يكى از شروط تحقق امنيت 
ملى در نظر گرفته شــود، تأمين غذاى باكيفيت، 
ســالم و كافى بــراى جمعيت كشــور همواره 
مســأله اى اساســى و مهم بــراى دولت مردان و 
متخصصان در اين زمينه بوده اســت و يك ركن 
اساسى در تغذيه صحيح مى باشد، كه به موازات 
آن كنترل دقيق و مناســب ماده غذايى در فرايند 

توليد تا مصرف نيز، حائز اهميت است.
غــذا در صورتى مى تواند براى انســان مفيد 
و نيــازش را برطرف كند كه عــارى از هرگونه 
آلودگى باشــد در غير اين صــورت باعث بروز 
انــواع بيمارى هــا در مصرف كننده شــده و از 
جنبه هاى مختلف ضررهاى جبران ناپذيرى به فرد 
و جامعه تحميل مى كند. كنترل كيفيت سيستمى 
جهت رسيدن به ســطح مطلوبى از كيفيت يك 
محصول يا يك فرايند توليدى و نگهدارى آن با 
برنامه ريزى دقيق، استفاده از ابزار مناسب، بازرسى 
مستمر و عمل اصالح كننده تا زمانى كه موردنياز 
فرآورده هاى  كنترل كيفيت  اهميت  اســت.  باشد 

غذايى، جلوگيرى از خطرات جسمى است.
آزمايــش موادغذايى مى تواند كيفيت در مواد 
غذايــى را تعيين كند كه بر ســالمت افراد تأثير 
مى گذارد.كيفيت موادغذايى، متأثر از آلودگى هاى 
ميكروبى، شيميايى و فيزيكى است وجود هر يك 
از اين آلودگى ها كيفيــت موادغذايى و خوراكى 
را به لحاظ پزشــكى و تغذيه اى مردود مى كند، 
بنابراين وجود آزمايشــگاه هايى كه قادر به توليد 
نتايج معتبر و قابل اعتماد باشــند نقش مهمى را 
در ارزيابى كيفيت محصوالت غذايى ايفا مى كنند. 
از ســوى ديگر حفاظت محيط زيست نيز در 
قرن بيست ويكم به عنوان يكى از 8 هدف توسعه 
هزاره و يكى از 3 پايه توســعه پايدار شــناخته 
مى شــود. تقريبــاً تمامى عوامل تشــكيل  دهنده 
محيط زيســت يعنى خاك و آب وهوا تحت تأثير 

فعاليت  هاى انسان قرار گرفته اند. 
مهمترين آثــار فعاليت  هاى انســان بر خاك 
مسموميت و فرسايش هستند. مسموميت خاك 
مى تواند در اثر افزايش نمك  هاى خاك توســط 
ماشين  آالت كشــاورزى و يا آلودگى مستقيم آن 
توســط افراد يا كارخانه ها ايجاد شود. مهمترين 

تأثيرات فعاليت  هاى انســان بر روى آب ها در 3 
مورد خالصه مى شــود: مصرف بيش از حد آب، 
از بين رفتن منابع آب و آلودگى آب  هاى سطحى 
و زيرزمينى. آب  هاى سفره هاى زيرزمينى ، رود ها 
و درياچه ها منابع مهم تأمين آب شــيرين هستند 
كه مستقيماً در معرض آلودگى توسط فعاليت  هاى 

انسان قرار دارند. 
آلودگى هوا عبارت اســت از ورود مســتقيم 
يا غيرمســتقيم هر عنصرى توســط انســان كه 
احتمال ايجاد اثرات نامطلوب بر ســالمتى انسان 
و محيط زيست را داشته باشــد. گازهاى حاصل 
از ســوختن، ذرات  معلق در هوا و فلزات سنگين 
همچون آرسنيك، سرب، روى، مس، كروم، جيوه 
و كادميوم كه در اثر فعاليت  هاى صنعتى وارد هوا 
مى  شوند از مهمترين عوامل آلوده كننده هوا هستند.

 آزمايشــگاه كنتــرل كيفــى شــيمى تجزيه 
راك بــا اســتفاده از پيشــرفته ترين تجهيزات و 
تكنولوژى هاى آزمايشگاهى و با برخوردارى از 
پرسنل متخصص، مجرب و آموزش ديده جهت 
شــيميايى  فيزيكى،  تخصصى  آزمون هاى  انجام 
و ميكروبيولوژى و بــا بهره بردارى از تجهيزات 
و دســتگاه هاى بــه روز بــه عنوان آزمايشــگاه 
همكار سازمان اســتاندارد و نيز همكار سازمان 
غــذا ودارو قادر بــه ارائه طيف گســترده اى از 
خدمات آزمايشــگاهى براى كنترل كيفيت طيف 
وســيعى از محصــوالت و فرآورده هاى غذايى، 
شــيميايى و بهداشتى در ســطح كشور است. به 
عالوه اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه معتمد 
محيط زيســت ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهى 
در زمينه ســنجش آالينده هاى زيســت محيطى 
(پساب، پســماند و گازهاى خروجى دودكش) 
بــوده و پايش دوره اى و كنترل ميزان آالينده هاى 
آب  و خاك و هوا و پســماند هاى بى خطر شده 
بيمارستانى را با تعهد و تخصص انجام داده و با 
تمام توان فردى، فنى و تخصصى سعى در انجام 

رسالت خطير خود دارد.
همچنين اين آزمايشگاه با اتـــكا بـــر دانش 
و تجربيـــات چندين ســـاله مؤسسـين و كادر 
مجـرب آن در زمينـه ارائـه خدمـات آموزشـى، 
حـــوزه هاى  در  مشــاوره اى  و  آزمايشــگاهى 
گوناگـــون با هدف بســـط و گسـترش دانـش  
فنـى مرتبط با فعاليـــت هاى تخصصى مذكـور 
در راسـتاى مــأموريت خــود مبنى بر ارتقــاى 
سـطح كيفيت و تعالــى صنايـع كشـور به كمك 
بــرگزارى دوره هاى تخصصــى، ارائه خدمات 
آزمايشگاهى باكيفيت، ايجاد ارتباط بين صنعت 
و دانشــگاه، ارائه راهكار و مشاوره هاى مطلوب 
جهت بهبود مديريت در صنايع كشــور تشكيل 
شده است. دانش، تجربه، مهـــارت و همكارى 
مستمر و موثر با ســازمان ها، صنايع و نهادهاى 
دولتى و غيردولتــــى، تفاوت كيفيت در ارائــه 

خدمات از ويژگى هاى بارز اين مجموعه است.
اين آزمايشگاه با تجربه درخشان در زمينه هاى 
تحقيقاتى بستر الزم براى همكارى هاى پژوهشى 
و تحقيقاتى با مراكزدانشگاهى، دولتى و خصوصى 
فراهم آورده و عالقه مند به همكارى در طرح هاى 
پژوهشى است. ارائه خدمات باكيفيت در حداقل 
زمان و با كمترين هزينه به عنوان مهمترين اصل 
مشــترى مدارى اين آزمايشگاه بوده و همواره در 
راستاى ارتقاى رضايت مندى مشترى تمام تالش 

خود را به كار خواهيم بست.

كيفيت 
موادغذايى، 
متأثر از 
آلودگى هاى 
ميكروبى، 
شيميايى و 
فيزيكى است 
وجود هر 
يك از اين 
آلودگى ها كيفيت 
موادغذايى و 
خوراكى را به 
لحاظ پزشكى و 
تغذيه اى مردود 
مى كند ww
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آيا انقالب ما انفجار نور بود؟
   ايام مبارك دهه فجر يادآور راهبرى هاى 
انقالبى و زندگى بخش رهبر كبير انقالب اسالمى 
و فــداكارى و اراده ملــت بزرگ ايران اســت؛ 
هنوز هم نســل اول انقالب دوران شاهنشــاهى 
و جريانات پيروزى انقــالب را به خاطر دارند 
و برخى به تعبير ســخن رهبــر معظم انقالب، 
آن را انفجــار نور مى دانند و بــر اين باورند كه 
با انفجــار اين نور روزهاى خفقان آور و ســياه 
شاهنشــاهى به پايان رسيده اســت، اما جوانان 
و به عبارتى نســل هاى بعــدى انقالب هر كدام 
نظراتــى متفاوت تر دارند و به عبارتى امروزى تر 

فكر مى كنند.
 آيا انقالب ما انفجار نور بود؟

براى پاســخ به اين ســوال دورى در شــهر 
زدم، بــه پيرمردى 65 ســاله رســيدم كه دور 
ميدان آرامگاه بوعلى نشسته و چانه اش را روى 
عصايش گذاشته است، وقتى كنارش نشستم تا 
از او درباره  دوران انقالب و قبل از آن بپرســم با 
لبخندى بر لب مى گويــد: دوران انقالب و پس 
از پيروزى روزهاى خوبى بود همه خوشــحال 
بوديم كــه كار فوق العاده اى انجام داديم. وى كه 
خود را حيدر معرفى مى كند، نفسى تازه مى كند و 
بيان مى كند: دوران پيش از انقالب نمى توانستيم 
درباره خواســته هايمان اظهارنظر كنيم اما پس از 
انقالب روزها بهتر و روشن تر بود و مى بينيد كه 

در همه چيز نظر مردم مهم است.

خانمى چادرى و 50 ســاله كه در مطب يك 
پزشك منتظر نشسته است، درباره روزهاى قبل 
انقالب توضيح مى دهد: من زمان انقالب تازه به 
مدرسه مى رفتم و چيز زيادى يادم نيست اما بعد 
از اعالم پيروزى انقالب پدر و مادر و برادرهايم 
خوشــحال بودند و مى گفتند «راحت شــديم»، 

«ديگر در امان هستيم».
مردى حدود 60 ســاله كــه در حال خريد 

پرتقال اســت نيز در پاسخ به سوال من تنها نگاه 
مى كند و بدون اينكه پاسخى دهد از كنارم عبور 

مى كند.
خانمى مسن هم كه در اتوبوس نشسته است 
و صلوات شــمار به دســت گرفته نيز درحالى 
كه كمى فكر مى كنــد، مى گويد: قبل از انقالب 
بعضى ها خيلى پولدار بودند و بعضى ها نه! كمتر 
كسى بود كه در حد متوسط پول داشته باشد، اين 
موضوع خيلى آزاردهنده بود و كسى به آن توجه 
نمى كرد اما بعــد از انقالب و كم كم مردم وضع 
مالى بهترى پيدا كردند امــا تا كمى به خودمان 
آمديم جنگ شروع و مشكالت جديد هم همراه 

آن آغاز شد.
وى كه خود را شــيرى معرفى مى كند، ادامه 
مى دهد: بعد از انقالب هم روزهاى ســختى بود 

ولى اميدوارتر بوديم.
يك خانم 35 ساله كه پسرش در بغلش است، 
وســط صحبت هاى خانم شيرى مى گويد: كدام 
اميدوارى خانم! هنوز هم روزها سخت مى گذرد 
و من با اين ســن ديگر اميدم نسبت به آينده كم 

شده است. 
وى كه خود را عاطفــه معرفى مى كند، ادامه 
مى دهد: شــايد در اين 40 ســال كه از انقالب 
مى گذرد برخى ســال ها براى مردم خوب بوده 

است ولى االن واقعا شرايط مناسب نيست.
مردى ميانســال كه با عجله در حال گذر از 
خيابــان اســت نيز 
سوال  به  پاســخ  در 
مــن مى گويــد: 39 
سالم اســت و اصال 
قبل انقــالب را يادم 
هرچــى  و  نيســت 
شنيدم از پدر و مادر 
و اطرافيــان اســت 
ولــى االن از زندگى 
فعلى ام راضى نيستم 
نمى دانم قبل انقالب 
از  رضايت  چقــدر 
زندگى بوده و چقدر 
رفاه داشتند و هرچه 
مى شــنويم نمى توان گفت كه چقدر راســت و 
چقدر دروغ است اما مى دانم در حال حاضر هم 

شرايط خوبى در جامعه حاكم نيست.
يك خانم 37 ساله هم درحالى كه چند برگه 
در دستش است و در كنار من در تاكسى نشسته 
اســت، مى گويد: اى بابا چه سوال ها مى پرسيد، 
من كه ســنم به آن زمان نمى خورد و هيچ نظرى 
نــدارم، پدرها و مادرهاى مــا بودند كه انقالب 

كردند با اين اميد كه روزهاى آينده خيلى خوب 
و نورانى است.

2 پســر كه به نظر مى رسد 18 ساله باشند را 
درحالى كه ســاندويچ مى خورند به كنار خيابان 
هدايت مى كنم و از آنها مى پرســم آيا انقالب ما 
انفجــار نور بود؟ مى خندنــد و مى گويند: ما كه 
نمى دانيم! كســى كه از ما نظر نخواسته است... 

حتما انقالب ما انفجار نور بوده است ديگر...
دخترى 22 ساله كه همراه با مادرش در حال 
نگاه كردن به ويترين مغازه اســت نيز در پاسخ 
به ســوال من مى گويد: من خيلى خوشحالم كه 
انقالب شده است، پدرم از دوران قبل از انقالب 
كه نوجوان بوده است زياد برايم تعريف مى كند، 
او مى گويــد در آن زمان امنيت نبوده و خيلى از 
كارهايى مثل برگزارى مراسم مذهبى غيرممكن 
بوده است ولى االن با خيال راحت مى توانيم در 
همه جا و هر مراسمى با امنيت كامل شركت كنيم.

يك دختر ديگر كه هنذفرى در گوشش است 
نيز در پاســخ به ســوال من بيان مى كند: من 19 
ســاله هســتم و نه تنها پيش از انقالب كه حتى 
خيلى از ســال هاى بعد از انقالب را هم حضور 
نداشتم، ولى كاش هركسى مى توانست خودش 
مســيرش را انتخاب كند، آن زمان اين مسير را 
انتخاب كردند شــايد چون چاره اى نداشتند، اما 

االن چى؟
در طول اين 42 ســال كه از پيروزى انقالب 
مى گذرد سه نسل از مردم ايران انقالب را ديدند و 
هر كدام نظرى دارند، نسل اول، انقالب را انفجار 
نور مى دانند چون براى رســيدن به آن تالش و 
فداكارى كردنــد و روزهاى قبل از انقالب را با 
پوست و گوشت و استخوان خود تجربه كردند 
و حاال تحت هر شــرايطى پاى انقالب ايستادند 
و معتقدنــد كه انقالب مــا انفجار نور بود چون 
تعبيرشــان اين است كه نور انقالب تاريكى هاى 
شاهنشاهى را از بين برده است. نسل دوم انقالب 
روزهاى خوبــى را نمى گذرانند و در حالى كه 
انقالبى كه از نسل اول براى آنها به يادگار مانده 
است را مى خواهند كمى خســته هستند و نياز 
بــه اميد دارند، نياز دارند كه كســى به آنها نويد 
روزهاى پر نور انقالبى را بدهد و به آنها در عمل 
ثابت كند كه انقالب ما انفجار نور بود. اما نســل 
سوم نسلى است كه هنوز آنگونه كه بايد و شايد 
سرد و گرم اين روزگاررا نچشيده است و هنوز 
نور اميد در چشــمان آنها ديده مى شود و به اميد 

روزهاى بهتر زندگى مى كنند.
انقالب ما هنوز هــم با اتحاد، همت، تالش، 
تفكر و تصميمات درســت مى تواند انفجار نور 

باشد.

زهرا زنگنه
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انقالبيونى كه به همدان  آمدند

شهيد مدنى محور انقالب مادستان
   انقالب اســالمى ايــران به رهبرى امام 
خمينى(قــدس ســره) كه به حــق معجزه قرن 
بيستم لقب گرفته اســت. از ابعاد مختلف مورد 
توجه و تحليل و بررسى مورخين و كارشناسان 
حوزه هاى سياســى- اجتماعى و فرهنگى است. 
يكــى از ابعاد انقالب اســالمى فراگيرى آن در 
پهناى جغرافيايى كشــور عزيزمان ايران اســت 
كه اگر چه آغاز و جرقه هاى اين قيام به رهبرى 
روحانيت و شــخص امام راحل عظيم الشــأن 
از شــهر مقدس قم وشــهر خون و قيام در سال 
1342 زده شــد ولى انقالب بــه تدريج به نقاط 
مختلف و شــهرها و حتى روستاهاى كشور نيز 
گســترش پيدا كرد. حتى در قيام 15 خرداد ماه 
1342 نيز بسيارى از شــهرهاى ايران يكپارچه 
فرياد مرگ بر شــاه و درود بر خمينى سر دادند 
اگر چه مركزيت آن تهران بود و هزاران نفر شهيد 
شــدند ولى در همان زمان نيز مردم در شهرهاى 
مختلف به ميدان آمده و از اطرف تهران و ورامين 
مردم به ســمت تهران حركت كرده بودند پس 
انقالب از همان سال 1342 فراگير شد و در همه 
كشــور مردم براى حمايت از اسالم و مرجعيت 
دينى كه در آن زمان امام خمينى(ره) مرجع على 
االطالق كشور بود به ميدان آمدند و در سال هاى 
56 و 57 كــه انقالب دوبــاره اوج گرفت و باز 
شــعله هاى اوليه آن در 19 دى 56 با قيام مردم 
قم عليه رژيم اوج گرفت و با قيام 29 بهمن ماه 
مردم تبريز و ســپس در چهلم شهداى هر شهر 
شهرهاى ديگرى به پا خواستند و انقالب روز به 
روز در جاى جاى ايران اسالمى گسترش يافت 
و در نهايــت در 12 بهمن ماه 57 13 امام خمينى 
پيروزمندانه به كشور وارد شده و پس از 10 روز 
در 22 بهمن ماه 1357 انقالب اسالمى پيروز شد.

همانگونــه كــه اشــاره شــد انقــالب در 
تمامى شــهرهاى ايران از ســال 42 آغاز شد و 
ســخنرانى هاى مذهبى و ضد رژيم در شهرهاى 

ايران رواج پيدا كرد.
يكى از شهرهايى كه در قيام 15 خرداد و بعد 
از آن در دســتگيرى امام خمينى(ره) عليه رژيم 
شــاه به اقدامات انقالبى دست زد شهر همدان 
بود كه با محوريت جامعه روحانيت اين مبارزه تا 

پيروزى انقالب ادامه يافت.
يكــى از وجوه قابل بررســى در نقش مردم 
همــدان در انقالب اســالمى مربوط به ســفر 
شخصيت هاى انقالبى و مبارز قبل از انقالب به 
همدان اســت كه با حضور و سخنرانى هاى ضد 
رژيم نقش بســزايى در آگاه سازى مردم همدان 

عليه اقدامات رژيم شاه داشتند.
 سفر مقام معظم رهبرى به همدان به دعوت 
على آقا محمدى و سيدكاظم اكرمى و سخنرانى 
معظم له در جمع انقالبيون همدان از برجســته 

ترين ســفرهاى قبل از انقالب شــخصيت ها به 
همدان است.

 همچنين ســفر شهيد محمدجواد باهنر كه 
بعــد از انقالب به مســئوليت هاى مهمى چون 
نمايندگى مــردم، وزارت آموزش وپرورش و در 
نهايت نخست وزيرى نيز رسيد. در اين مسئوليت 
به همراه شهيد محمدعلى رجائى رئيس جمهور 

وقت به شهادت رسيد.
 از ديگر سفرهاى مهم به همدان بود. آقاى 
تقى سراجى يكى از انقالبيون همدانى است كه 
در مصاحبه اى كه ســال ها پيــش در خصوص 
سفر شــهيد باهنر انجام داده بود مطالب جذاب 

و جالبى مطرح مى كرد. 
در اين سفر شهيد باهنر در مسجد ميرزاتقى و 

مسجد كمال آباد سخنرانى مى كند و به افشاگرى 
عليه رژيم شاه مى پردازد آنگونه كه تقى سراجى 
مى گفت شهيد باهنر به هنگام بازگشت به تهران 

با لباس شخصى و با اتوبوس برمى گردد.
 ســفر مرحوم آيت ا...هاشــمى رفسنجانى 
رئيس فقيد مجمع تشــخيص مصلحت نظام در 
مرداد ماه ســال 1337 به همدان كه ظاهراً نقطه 
عطف و نقطه آغاز مبارزات آن مرحوم عليه رژيم 
شاه محسوب مى شود از ديگر سفرهاى انقالبيون 

و روحانيون مبارز به همدان است.
 ســفر آيت ا... على مشگينى رئيس مجلس 
خبرگان رهبرى نيز به همدان از نكات برجسته 
اين سفرهاســت در يكى از اسناد ساواك از قول 
مرحوم دادفرما مسئول كتابفروشى حقيقت درباره 
آيت ا... مشــگينى چنين آمده است: «ساعت 17 
مورخ 1350/5/2 نــام برده (محمود دادفرما) در 
حضور شــخصى به نام مجيدى اظهار داشــت: 
مشــگينى در همدان خيلى طرفــدار دارد و من 
گفته هاى وى را هميشــه ضبط مى كنم. در اينجا 
مجيدى مى گويد: اين هفته هم در جلســه و هم 
در پاى منبر مشگينى شــركت كرديم و دادفرما 

مى گويد: مشــگينى هم طرفدار خمينى اســت. 
مجيدى ساعت 18 مغازه دادفرما را ترك مى كند 
و صحبت از جشن هاى 2500 ساله شاهنشاهى 
ايران به ميان آمد. دادفرما اضافه نمود. انشــاءا... 
كه برگزار نخواهد شد و مشگينى هم مخالف با 

برگزارى جشن هاى 2500 ساله است.»
 سفر آيت ا... سيد اسدا... مدنى به همدان و 
اقامت آن شهيد بزرگوار در همدان نقطه عطفى 
در فعاليت هاى انقالبى در همدان اســت و در 
حقيقت حضور شــهيد مدنــى در همدان دليل 
سفر برخى روحانيون برجسته انقالبى به همدان 

بوده است.
 شــهيد مدنى در حقيقت رهبرى انقالب 
در همدان را به عهده گرفت و به همراهى ساير 
روحانيون انقالبــى پايه هاى مبارزات انقالبى در 
سال هاى 1356 و  57را استحكام بخشيده و در 
نهايت نيز بعــد از پيروزى انقالب در همدان به 
امامت جمعه همدان از طرف امام راحل منصوب 
و سپس به امامت جمعه تبريز منصوب و در آن 
شــهر به عنوان نخستين شهيد محراب در سنگر 
نماز جمعه به شــهادت رسيد. در يكى از اسناد 
ســاواك در همدان درباره شــهيد مدنى چنين 
آمده است: «محترماً طبق گزارش مأمور مربوطه 
نامبرده (شــهيد مدنى) كه يكى از علماى نجف 
اشرف مى باشد ليله 1343/7/8 به منظور سركشى 
از همــدان به ماليــر وارد و در منزل آقاى حاج 
عليرضا قدسى متوقف شب بعد در مسجد صفى 
نمــاز را به جماعت برگزار و بعداً در منزل آقاى 
شعبان محبى سقط فروش بيتوته نموده و روز 9 

ماه جارى بصوب همدان عزيمت نمودند».
 در سند ديگرى كه به تاريخ 1343/7/12 
ثبت شــده درباره سفر شــهيد مدنى به مالير 
چنيــن آمده اســت: «حاج سيداســدا... مدنى 
و آقاى ياســينى كه روز سه شــنبه وارد مالير 
شــدند و چند نفرى از ايشــان استقبال كرده و 
عــده اى به ديدن ايشــان مى آمدند و شــب ها 
حاج سيداســدا... در مسجد آقاى محسنى منبر 
مى رفتند و ياســينى در مالير بودند. و عده اى 
از بازارى ها از ايشــان ميهمان دارى كرده و روز 
پنجشــنبه وارد همدان شــدند و عده  اى آنها را 
بدرقه كردند كه من جمله از آنها آقاى محسنى 
كه يكى از علماى ممتاز مالير هستند و اقداماتى 
كه در مالير بنا شــد انجام بگيرد. دبيرستان ملى 
بنا شد بسازند و يك عده از دبيرهاى متدين در 
مالير حاضر شدند و اين پيشنهاد آقاى مدنى را 
قبول كردند اگر بنا شــد انجام بگيرد خبر داده 
مى شــود اين خالصه اى از مسافرت دوشنبه به 
ماليــر بود» خداوند روح طيبه شــهيد مدنى و 
شهداى انقالب و دفاع مقدس را قرين رحمت 

خويش گرداند.

فيض ا... مظفرپور

سفر مرحوم 
آيت ا...هاشمى 
رفسنجانى 
رئيس فقيد 
مجمع تشخيص 
مصلحت نظام 
در مرداد ماه 
سال 1337 
به همدان كه 
ظاهراً نقطه 
عطف و نقطه 
آغاز مبارزات 
آن مرحوم 
عليه رژيم 
شاه محسوب 
مى شود
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بهمن 1121399
ويژه 42مين سالگشت پيروزى انقالب 57

روزشمار انقالب در همدان57
  ايام ا... دهه فجر بيانگر روزهايى اســت 
كه ملت ايران همراه و همگام هم براى رسيدن به 
خواسته خود تا پاى جان ايستادند و همه يكپارچه 
و متحــد تحت رهبرى امام خمينــى (ره) براى 
پيروزى انقالب تالش كردند. روزهاى انقالب نيز 
در همدان از شور و هيجان خاصى برخوردار بود 
و همين موضوع ســبب شد تا به مناسبت ايام ا... 
دهه فجر گريزى به روزهاى انقالبى همدان بزنيم.
مردم همدان به هدايت شــهيد آيت ا... ســيد 
اســدا... مدنى نقش موثــرى در پيروزى انقالب 
اسالمى داشتند. اين مبارزات در بهمن ماه 1357 
همگام با شــور و شــعف مردم سراســر كشور 
بيش از پيش شــده بود جوانــان و مردم همدان 
پس از تسلط بر شــهر، با برپايى يك راهپيمايى 
گسترده در هواى سرد همدان، خواستار برقرارى 

جمهورى اسالمى شدند. 

 اداره امور شهر همدان توسط مردم 
پس از خروج محمدرضا پهلوى و غيرقانونى 
دانســتن دولت بختيار عمال زمام اداره شــهر به 
دســت مردم افتــاد. در روز دوم بهمن ماه، مردم 
همــدان، نام مراكز دولتى را تغييــر داده و محل 
برخى از آنهــا را براى فعاليت گروه هاى انقالبى 
در اختيار گرفتند؛ چنانكه خانه  جوانان، به انجمن 
اســالمى جوانان و ساختمان حزب رستاخيز، به 

دبيرستان دكتر حسين فاطمى اختصاص يافت.
4 بهمن مــاه در پــى قوت گرفتن شــايعه  
آمادگى  همدان،  جوانان  چماق داران،  اغتشاشات 
خود را براى حفاظت از شــهر اعالم كردند. در 
روز 4 بهمن 1357 عده اى از چماق به دســتان 
رژيم در مسير جاده  ماليرـ همدان اجتماع كردند 
تا به شــهر همدان حمله كنند. پس از اعالم اين 
خبر، جوانان همدان به اتفاق ديگر طبقات مردم، 
با چوبدســتى و بيل و كلنگ در خيابان شورين 
جمع شــدند و به سوى محل اجتماع آنان به راه 

افتادند.
از سوى شهيدآيت ا...مدنى، گروهى كه حاج 
جــواد نوريان نيــز عضو آن بود، مأمور شــدند 
كــه افراد بازارى را، كه بــه دليل تعطيلى بازار و 
همچنين مردم ديگرى كه در تنگناى مالى بودند، 

شناسايى و به آن ها كمك كنند.

 فعاليت انقالبيون در پايگاه هوايى 
شاهرخى (شهيد نوژه)

پايگاه هوايى شــاهرخى همــدان، به عنوان 
ســومين پايگاه شــكارى نيروى هوايى ايران، از 

اهميت خاصى برخوردار بود.
روزنامــه  كيهان در يكم بهمــن ماه 1357 در 

اين باره نوشــت: «به دنبال يــك هفته اعتصاب 
غذاى 2800 همافر در پايگاه شــاهرخى، عده اى 
افسر و درجه دار نيروى هوايى نيز به آنها پيوستند. 
اين عده صبح روز جمعه با خانواده هايشــان، در 
اجابت دعوت امام  خمينى(ره)، در محوطه  پايگاه 
نيروى هوايى دســت بــه راهپيمايى و تظاهرات 
گسترده اى زدند كه با مقاومت شديد پليس امنيت 

پايگاه مواجه گرديدند. 

 همدلى اقليت مذهبى همدان با انقالب 
درخواســت  و  امام خمينى(ره)  از  حمايــت 
بازگشت ايشان، منحصر به گروه و طيف خاصى 
نبود؛ حتى كليميان همدان نيز ضمن اعالم حمايت 
از انقالب مردم مســلمان و امام خمينى(ره)، يك 
كنيســه را در مراسمى با حضور آيت ا... مدنى به 
مســلمانان تقديم كردند كه كنيسه  مذكور، به نام 

مسجد امام خمينى(ره) نامگذارى شد.

 عزيمت مردم همدان به تهران براى 
استقبال از امام(ره)

به دنبال ممانعت دولــت بختيار از ورود امام 
 خمينى(ره) به ايران، روحانيون همدان به مديريت 
آيــت ا... مدنى، پس از برگــزارى نماز مغرب و 
عشا، در مسجد ميرزا داود متحصن شدند و اعالم 
داشتند تا بازگشت امام خمينى به ايران، در تحصن 
خواهند ماند و جمع كثيــرى از مردم نيز به اين 

اجتماع ملحق شدند.
با اعالم خبــر ورود امام  خمينى(ره) در روز 
12 بهمن ماه 1357 به ايران، مردم همدان آماده  
حركت به ســوى تهران و استقبال از امام خمينى 
(ره) شــدند. آقاى دادفرما در اين باره مى گويد: 
«وقتى امام مى خواست تشريف بياورد، ما با 66 
دستگاه مينى بوس و اتوبوس و تعداد بيشمارى 
سوارى به سوى تهران حركت كرديم كه ساعت 
3 بامداد 12 بهمن ماه به ميدان آزادى رســيديم. 
در دو ســوى خيابــان، مســتقبلين و انتظامات 
ايســتاده بودند كه نوار سبز رنگ به بازوان خود 
بســته بودند و وقتى كه اين جمعيــت انبوه از 
همدانى ها را ديدند، گفتند آيا در همدان كســى 
باقى مانده اســت. ما به همراه مردم به ســوى 
بهشت زهرا حركت كرديم و در آنجا بعد از 15 
ســال، از نزديك به سخنرانى امام خمينى گوش 

فرا داديم.»
تنها مردم همدان بودند كه توانســتند مراسم 
ورود امــام(ره) و اســتقبال از وى را از طريق 
پخش مســتقيم تلويزيون مشــاهده كنند. اين 
برنامه كــه از طريــق ماهواره  اســدآباد براى 
تلويزيون اى. سى. سى آمريكا مخابره مى شد، 

توســط كاركنان مايكرويو براى مردم اســتان 
همدان نيز پخش شد. 

پس از ورود امام خمينى(ره)به ايران، در شهر 
همدان، ده هزار نفر از اهالى با ســر دادن شــعار 
«فرمانده  كل قوا خمينى»، در خيابان هاى شــهر 
تظاهرات كردند. از سوى ديگر، كاركنان اداره ها 
و اصناف مختلف همدان به محض شــنيدن خبر 
ورود امام خمينــى، بــا انتشــار اعالميه و نصب 
پالكارد، ضمن خيرمقدم گويى، با مردم و انقالب، 

اعالم همبستگى كردند. 

 ارتش در همدان متوقف شد
مردم همــدان، بــا وجود فشــار رژيم و 
برقرارى حكومت نظامى در شــهر، مرتب در 
راهپيمايى هــا و تظاهرات عليه رژيم شــركت 
فعالى داشــتند.از طرف ديگر، هرگونه خبرى 
از تهــران، مــردم را به هيجان مــى آورد؛ به 
طــورى كه بــه محض شــنيدن خبــر اعالم 
برقــرارى حكومت نظامى در تهــران و خبر 
حمله  افراد گارد شاهنشــاهى بــه همافران و 
هنرآمــوزان نيروى هوايى در پادگان فرح آباد، 
در همدان تظاهرات عظيــم و توفنده اى آغاز 
شــد كه به  صورت پراكنده تا بامداد روز 22 
بهمن ماه به طول انجاميد. عالوه بر اين، مردم 
همــدان از حركت تيپ ســه همدان كه قصد 
حركت به ســوى تهران را داشت، جلوگيرى 
كردند. در همان روز، ارتش ســوم كرمانشاه 
به منظور ســركوب مردم تهران به سوى اين 
شهر حركت كرد كه در طول مسير، از اسدآباد 
تا همــدان، با مقاومت مردم روبه  رو شــد، به 
طــورى كه مردم در مســير جاده  اســدآباد ـ 
كرمانشــاه، موانع ايجاد كردند و حتى با آنان 
درگير شــدند و تانك هاى مذكور، با مقاومت 

مردم، در نهايت در همدان متوقف شدند.
در آن روز، مردم بنا به دســتور آيت ا... مدنى 
به جاده كرمانشــاه ـ تهران هجوم بردند و ضمن 
مســدود كردن جاده، افراد مسلح تانك ها را خلع 
ســالح كرده، اسلحه هاى آنان را جمع آورى و به 

محل تعيين شده منتقل كردند.
در همان روز (22 بهمن)، انقالب به پيروزى 
رســيد و صداى انقالبيــون از طريــق راديو و 
تلويزيون به گوش تمام مردم ايران رســيد. مردم 
همدان با شــنيدن اين خبر، غرق در شــادى و 
ســرور شــدند و به همديگر تبريك مى گفتند و 
شــيرينى توزيع مى كردند. فرداى آن روز، مردم، 
هنگ ژاندارمرى واقع در خيابان ميرزاده  عشــقى 
و شــهربانى را تصرف كردند و 34 دستگاه تانك 

توسط آنان ضبط شد.

ياسر زارعى

دادفرما:
«وقتى امام 
مى خواست 

تشريف بياورد، 
ما با 66 دستگاه 

مينى بوس و 
اتوبوس و 

تعداد بيشمارى 
سوارى به سوى 

تهران حركت 
كرديم كه ساعت 
3 بامداد 12 بهمن 

ماه به ميدان 
آزادى رسيديم.
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