بادامی نجات:

پور مختار

گامهاياستوارتر
براي آموزش شوراها
در سراسر کشور

شیفتگیبرخیمدیران
به میز و صندلی
سیری ناپذیر است
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روی دکه 500 :تومان

قیمت 1500 :تومان

افتتاح و کلنگزنی  797پروژه همزمان با دهه فجر در استان

گزیده اخبار
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
روستایی استان همدان خبرداد:

بیش از  76درصد
روستاها تحت پوشش آب
آشامیدنیهستند

برای استاندار شدن وامدار هیچ کس جز نظام نیستم

2

در صفحه 8

2

مدیر منطقه  2خبر داد :

توسعه فضاهای سبز شهری
از اولویت های منطقه 2
شهرداری در سال 97

مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان:

فعاليت  66سامانه ثبت
تخلف سرعت در همدان

به نقــل از روابــط عمومی منطقه  2شــهرداری
همدان مهندس رضا ابرار خــرم مدیر منطقه ضمن
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا و امام راحل(ره)
و بزرگداشــت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب
اســامی ایران و تســلیت ایام فاطمیــه  ،با اعالم
این خبر افــزود  :توســعه و افزایش ســرانه فضای
ســبز عمومی و تفریحــی در زندگی شــهری امروز
از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشــد  ،پارک های
شــهری دارای کارکردهــای مختلفی هســتند که
میتوان به نقش مؤثر این پارک ها در ارتقا شــرایط
زیســت محیطی به عنوان ریههای تنفســی شــهر
و همچنین کاربریهای شــهری و اجتماعی آن در
گذران اوقات فراغت فردی و جمعی خانواده اشــاره
کرد که شــهرداری منطقه  2با آگاهی از این امر در
سالهای قبل احداث پارکهایی از قبیل پارک ورزش
 ،شمسی پور  ،پارک معرفت  ،پارک جهاد و ..را اجرا
نمود و در سال  97احداث پارک کوهستانی حیدره
و باغ گلها را در دســتور کار خود قرار داده اســت .
ابرار خرم به پروژه های در دســت اقدام اشاره نمود
و افزود  :پــارک والیت به عنوان نخســتین پروژه از
برنامه های در دستور کار ...

4

رد پای مدیران دلسوز
در حوزه آرد و نان
5

 18سال خدمت رسانی بسیج سازندگی
به مردم استان همدان

بسیجسازندگیپیشرو
در خدمت رسانی به
مناطقمحروم
6

مدیر منطقه چهار شهرداری همدان
خبر داد:

عملکردشهرداریمنطقه
چهار در سال 97
7

مشارکت در مدیریت شهری

یادداشت

به مناسبت بیانیه «گام دوم انقالب»

با شوراهای اجتماعی محالت

سید مصطفی موسوی

مدیر مسئول

آغاز اجرای طرح شوراهای اجتماعی محالت

در چهار محله کوی کوثر ،کوی مدرس ،کوی محمدیه و جوالن

از شهروندان ساکن در محلههای مذکور دعوت بعمل میآید جهت ثبت نام در اقشار

ذیل و کسب اطالعات بیشتر به نشانی  :انتهای بلوار ارم ،مرکز همایشهای قرآنی و بین
المللی شهرداری همدان -دبیرخانه شوراهای اجتماعی محالت  -مراجعه نمایند.

تلفن تماس 38201303:داخلی 118 -108

اقشار (ائمه جماعت ،بانوان ،کاسبین ،پیشکسوتان ،جوانان ،فرهیختگان ،ایثارگران
تشکلهای مردمی ،نماینده مجتمع های مسکونی ،هیئتهای مذهبی و شهروندان برگزیده)

مهمترین سرمایه کشــورها منابع انسانی آن
است و سرمایه انســانی جوان ،اصلی ترین دارایی
هر کشوری است.
سرمایه گذاری بر روی جوانان و آینده سازان
کشور مســیر توسعه و پیشــرفت را هموار نموده
و زمینه تقویت نظام را فراهم مــی آورد بنابراین
نســل جوان به عنــوان نیروی فعــال ،متحرک،
با انگیــزه و پرتــاش میتواند نقش بســزایی در
پیشرفت یک جامعه داشته باشد.
سرمایه گذاری بر روی رشــد استعداد جوانان
الگوسازی جوانان و متوجه ســازی آنها به انجام
مســئولیت های خطیرشــان نقطــه عطفی در
مشــارکت معنادار جوانان در حفظ ارزشهای ملی
و رشد شاخصه های توســعه یافتگی است در این
خصوص رهبر انقــاب نیز به کرات با اشــاره به
ظرفیتهای جوانان و لزوم بهره گیری از توانمندی
های ایشــان ،حل مشکالت کشــور ،اصالح امور
ناصواب و رفع عیوب ســاختاری را در گرو تزریق

عناصر جوان و با انگیزه به دســتگاه های اجرایی
و مسئولیت پذیری مدیران جوان عنوان کردند.
اکنون نیز در آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی،
رهبر معظم انقالب بار دیگــر جوانان را مخاطب
اصلی خود قــرار میدهند و حراســت از انقالب و
دســتیابی به آرمان های بــزرگ آن را از جوانان
وطن مطالبه میکنند و آنها را نقش آفرینان اصلی
کشور میدانند که این خود تکلیفی است بزرگ بر
دوش جوانان متعهد میهن اسالمی.
اظهارات ایشــان در بیانیه «گام دوم انقالب»
نیز مسیر را به روشــنی برای جوانان و مسئولین
تبییــن مینماید و ایــن مهم خود نشــانگر لزوم
حضور بیش از پیش و پررنــگ جوانان در عرصه
های مختلف خدمت رســانی و توسعه ایران عزیز
اســت بنابراین جوانان متعهد به انقالب و ساعی
با پشتیبانی مسئولین دلســوز کشور در راستای
تحقق حداکثری اصل مطالبهگری ،می بایســت
فعالیت های اثرگذار در حوزههای تخصصی خود
را به نحو چشمگیر و مطلوبی افزایش دهند.
جوانان به عنوان نیروی محرک و منبع انرژی
مثبــت نقش عمــده و اساســی در تعیین جهت
گیری ها و توسعه همه جانبه جوامع دارند و قطعاً
استفاده از این عنصر حیاتی و سرمایه عظیم باعث
پیشرفت کشور در عرصه های مختلف می گردد.
فطرت جوانــی ،امید به آینده و شــور فعالیت

و اثر بخشــی در محیط پیرامونی خود است و در
هر جایگاهی که قرار بگیرد فطرت خود را پرورش
داده و امیدآفرینــی را ترویج خواهــد داد لذا در
شرایطی که دشمن قســم خورده این خاک ،گرد
ناامیدی را در جامعه می پاشد و امید ملت بزرگ
ایران را نشانه رفته اســت و آینده کشور و نظام را
تیره و مبهم ترســیم میکند ،محوریت جوانان در
بخش های مختلف اداره جامعه و انید بخشــی به
مردم ،امری است ضروری.
نیک میدانید جنبــش جوانگرایی و واگذاری
مســئولیت های مختلــف دولتی و غیــر دولتی
در کشــور عزیزمان ایران به جریــان افتاده و رو
به بهبود اســت و عملکرد خــوب مدیران جوان
در ســطوح مختلف مدیریتی کشــور نیز اعتماد
دست اندرکاران و همچنین امید مردم به آینده
را افزایش داده اســت که جای بسی خوشحالی
دارد.
به نظر می رســد در دهه پنجم انقالب ،یکی
از مطالبــات عمومی مردم ،تحــول در عملکرد و
خدمت رسانی دستگاههای اجرایی است لذا بهره
گیری از دیدگاه های نویــن مدیریتی و ظرفیت
های بالقوه جوانان میهن اســامی در اداره امور
کشــور ،اعتماد و رضایت مردم را به دنبال خواهد
داشت که از اصلیترین اهداف انقالب اسالمی می
باشد.

جناب آقای مهدی مجیدی

جناب آقای مصطفی آزادبخت

مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداری ها
و دهیاری های استان همدان

معاون محترم سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری همدان

انتصاب بجا و شایسته
جنابعالــی را تبریک
عــرض نمــوده و
توفیقات روزافزونتان
را از درگاه ایزد منان
مسئلت داریم.
هیات اسکیت استان همدان

انتصــاب بجــا و شایســته

جنابعالــی را تبریک عرض
نموده و توفیقــات روزافزون
تان را در تــداوم خدمت به
نظام مقدس جمهوری اسالمی

ایران از درگاه خداوند قادر و

متعال مسئلت می نماییم.

نشریه رویش ایران
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برای استاندار شدن وامدار هیچ کس جز نظام نیستم

اســتاندار همدان همزمان با ایــام اهلل دهه فجر
پیروزی انقالب در جمــع خبرنــگاران گفت797 :
پروژه با اعتبار یکهــزار و  461میلیــارد تومان در
استان همدان افتتاح میشود که برای  3هزار و 726
نفر اشتغال ایجاد خواهد كرد.
سیدســعید شــاهرخی اظهــار کــرد :برگزاری
انتخابات و انتخاب مســؤوالن و نمایندگان نشــانه
مردمساالری دینی و از برکات انقالب اسالمی است.
وی با بیان اینکه اســتقالل ،آزادی و جاری شدن
احکام اســامی از مهمتریــن دســتاوردهای نظام
جمهوری اسالمی است افزود :توفیقات دیگر انقالب
در کشــور ایران به تبع همین بنیادهایی اســت که

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان
همدان گفت:میزان بهره مندی روستاهای باالی 20
خانوار از آب آشامیدنی ســالم از  20درصد در سال
 57به  03/76درصد در سال جاری رسیده است.
سید مصطفی هاشــمی ضمن گرامیداشت ایام اهلل
دهه فجر و با اشاره به مهم ترین دستاوردهای شرکت
آب و فاضالب روســتایی اســتان همدان در چهلمین
ســالگی انقالب اسالمی،گفت:خوشــبختانه در طول
مدت مذکور؛ شاهد ارتقاء شاخص بهره مندی جمعیت
روستایی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بودیم.
وی افزود :اجرای مجتمع های آبرسانی روستایی به
منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره مندی روستاییان
از آب شرب بهداشــتی و اجرای پروژه های جمع آوری
و دفع بهداشتی فاضالب با اســتفاده از اعتبارات ملی و
تسهیالت بانک توسعه اسالمی از جمله دستاوردهای
انقالب  40ساله اسالمی ایران است.
هاشمی با اذعان به اینکه انقالب اسالمی در ابعاد
مختلف دســتاوردهای ویژه ای را به همراه داشــته

بنیانگذار جمهوری اسالمی آنها را تعریف کرده است.
دشمنان از خنثی شدن توطئهها عصبانی
است
شاهرخی خاطرنشــان کرد :دشمنان قسمخورده
انقالب ناراحتند که چرا  40ســال بزرگترین توطئه
آنها به ثمر نرسیده است و راه به جایی نبردند.
وی گفت :امروز اگرچه با حربه تحریم ،مشکالتی
را برای مــردم ایجاد کردند اما ما از نظر زیرســاخت
جزو اقتصادهای برتر دنیا هســتیم و رتبه  18دنیا را
داریم.
اســتاندار همدان با بیان اینکه ایران اســامی از
نظر علمی جزء کشورهای پیشرو دنیا هستیم اظهار
کرد :در کل دنیا تنها هشت کشور توانستند به علوم
هستهای دست یابند و ایران اسالمی یکی از آنهاست.
وی با اشاره به اینکه در پیچیدهترین علوم صاحب
نظر هستیم افزود :قدرت دفاعی ما که حاصل تالش
دانشــمندان جوان است به شــکلی است که دشمن
جرأت حمله و توان مقاومت ندارد.
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه هوشمندانه
شــعار «افتخار به گذشــته و امید به آینده» انتخاب
شــده اســت تصریح کرد :پس از پیــروزی انقالب
میتوان به ارزشهایی که ایجاد شد ،حفظ استقالل
کشور ،ممانعت از غارت منابع کشور افتخار کرد.
برخی از مشکالت به دشمنیهای استکبار
باز میگردد
وی با اشــاره به اینکه مــردم گالیههای به حقی
دارند ادامــه داد :باید برخی از مشــکالت را با تدبیر
حل کنیم اما برخی از مشکالت به دلیل دشمنیهای

استکبار است.
اســتاندار همدان با بیــان اینکه قبــل از برجام
دشــمنان جامعه جهانی را علیه جمهوری اســامی
متحد کرده بــود که به صدور قطعنامه منجر شــده
است خاطرنشــان کرد :البته در ســایه تدبیر امروز
حقانیت جمهوری اسالمی درباره انرژی هستهای به
اثبات رسیده است.
وی با اشاره به اینکه جز آمریکا ،اسرائیل و برخی
از شیوخ منطقه کسی با برجام مخالفت ندارند گفت:
آمریکا از این موضــوع عصبانی اســت و یکجانبه از
برجام خارج میشود ،در ادامه نیز با هر کشوری که با
ایران مراوده کند قلدرانه برخورد میکند.
شــاهرخی با بیان اینکه تا اوایل انقالب  3میلیون
تن گندم تولیــد میکردیم و امــروز  13میلیون تن
تولید میکنیم و نیازی به خــارج نداریم اظهار کرد:
در حوزه داروســازی اندک نیازی به مواد اولیه خارج
داریم وگرنه علم و تکنولوژی در داخل به دست آمده
است.
برای استاندار شــدن وامدار هیچ کس جز
نظام نیستم
اســتاندار همدان با بیان اینکــه آمریکا همانطور
که تاکنون موفق نشده در آینده هم موفق نمیشود
فروش نفت ایران را به صفر برساند تصریح کرد :مردم
اجازه نمیدهند که دشمن به هدف شوم خود دست
یابد.
وی با اشاره به اینکه از سخنانی که باعث ناامیدی
در جامعه میشود خودداری کنیم ادامه داد :امروز روز
وفاق و همدلی است و نباید به دنبال اختالفات رفت.

شاهرخی با تأکید بر اینکه وفاق در استان همدان
مثالزدنی است خاطرنشــان کرد :امروز در همدان
نماینده ولیفقیهی داریم که درک باالیی از مســائل
مختلف جامعه دارد و با مردم از اقشار مختلف ارتباط
داشته و مورد اعتماد مردم است.
وی با بیان اینکه برای اســتاندار شدن در همدان
وامدار هیچ کس جز نظام مقدس جمهوری اسالمی
نیستم گفت :نمایندگان استان همدان شبانهروز در
حال تالش هســتند و همراه مجموعه اجرایی استان
حرکت میکنند.
استاندار همدان با اشــاره به اینکه وحدت یعنی
اینکه اختالفات را کنار بگذاریم تا مردم در متن قرار
گیرند اظهار کرد :همه ســازوکارها را قانون مشخص
کرده و همه باید تن به قانون بدهند.
شاهرخی با اشاره به اینکه حفظ مشاغل موجود،
ایجاد مشاغل جدید و احیای واحدهای جدید دنبال
میشــود تصریح کرد :طی زمانبندی مشخص شده
که باید واحدهای تعطیل به مدار تولید بازگردند.
وی با بیان اینکه کار جهادی در استان یک اصل
است گفت :حدود  3هزار میلیارد تومان در سال 96
و در ســال  97حدود  3هزار میلیارد و  180میلیون
تومان ســرمایهگذاری شــده که البته راضیکننده
نیست و باید به میزان مورد نظر ما برسد.
استاندار همدان با اشــاره به اینکه راههای استان
اکثرا آزادراه و بزرگراه و اتوبان است تصریح کرد :پس
از پیروزی انقالب توانستیم دو خط راه آهن اصلی را
از دو نقطه مهم به استان همدان متصل کنیم.
وی با طــرح این ســؤال کــه در کدام شــبکه

خبـــــــــــر
پور مختار

ماهوارهای درباره نقاط مثبــت میگویند ،ادامه داد:
برای اتصال راهآهن همدان به مالیر در حال فعالیت
هستیم و مرکز استان هستیم.
شــاهرخی با بیان اینکه افتخارات پس از پیروزی
انقالب به دلیل ایجاد روحیه خودباوری اســت اظهار
کرد :ما جنگنده ســاختیم و اگر دفاع موشکی نبود
نوع سخن گفتن دنیا با ما متفاوت میشد.
وی با اشــاره بــه اینکه پیــش از انقــاب تنها 9
کتابخانه عمومی وجود داشت و امروز به  111کتابخانه
عمومی رســیده اســت افزود :این امــکان جدای از
کتابخانههای محلی است که ایجاد شده است.
اســتاندار همدان با بیان اینکه  1.2جمعیت آن
زمان زیر پوشــش بیمه بودند تصریح کــرد :امروز با
طرح بیمه روستایی و شهری  99.8درصد جمعیت
کشور زیر پوشش بیمه به عناوین مختلف هستند.
وی با اشاره به اینکه قب ً
ال  37درصد باسواد بودند
اما امــروز  84.7درصد باســواد هســتند ادامه داد:
این اقدامــات ادامه دارد تا به طور کامل بیســوادی
ریشهکن شود.
افتتاح و کلنگزنی  797پروژه
شــاهرخی از افتتاح فــوالد راد در کبودراهنگ
با اشــتغالزایی برای  200نفر ،گندلهســازی صبانور
اسدآباد با اشتغالآفرینی برای  170نفر ،فروسیلیس
پارس با اشــتغالزایی  60نفر ،فروسیلیس آذرخش با
اشتغالزایی  100نفر ،ارمغان تخم مرغ با اشتغالزایی
 50نفر در شهرستان بهار ،بیمارستان  82تختخوابی
بهار و یــک فــاز از شــرکت دارویی هگمتــان در
تویسرکان اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان خبرداد:

بیش از  76درصد روستاها تحت پوشش آب آشامیدنی هستند
مطلوبیت  97درصدی کیفیت آب

است،خاطرنشــان کرد :راه اندازی سیستم چاپ در
محل بمنظور صیانت از حقوق شــهروندی و کاهش
هزینه های چاپ و توزیع قبوض ،کاهش ســفر و به
حداقل رســاندن قرائت هــای اشــتباه از جمله این
دستاوردهااست.
وی همچنیــن بیــان کــرد:در رابطه بــا اجرای
پــروژه هــای جمــع آوری و دفــع بهداشــتی
فاضالب؛خوشــبختانه در حال حاضر،شــاخص بهره
مندی روستاهای اســتان از خدمات دفع بهداشتی
فاضالب ،باالتر از شاخص کشوری است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب روســتایی
استان همدان؛ در ادامه ضمن اشاره به ایجاد سامانه
ارتباطات مردمی  1523بمنظور تسریع در رسیدگی

به حــوادث و اتفاقات ،عنــوان کرد:ارائــه خدمات
امورمشــترکین از طریق دفاتر پیشــخوان دولت در
سطح اســتان به منظور تســریع در ارائه خدمات از
دیگر دستاوردهای انقالب اسالمی می باشد.
وی همچنین از اجرای پروژه های مدیریت فشار
و هوشمند سازی شــبکه های آبرســانی به منظور
کاهش تعداد حوادث شکســتگی و حجم هدر رفت
آب در شبکه های توزیع آب خبر دادو گفت :اجرای
پروژه های آبرسانی با مشارکت مردم به منظور ارتقاء
بهره مندی جمعیت روستایی در طول سالهای اخیر
حداکثر شده است.
وی دربخش دیگــری ازســخنانش ازایجاد و راه
اندازی آزمایشگاه های کنترل کیفیت آب در تمامی

شهرســتان های اســتان خبر داد و اظهار داشــت:
برهمین اساس میزان مطلوبیت میکروبی آب شرب
از  15درصد در ســال  1357به  97درصد در سال
جاری رسیده است.
هاشــمی افزود:کلرزنی مداوم،نصب دستگاه های
کلرزن،تجهیز آزمایشــگاه ها،تعویض شــبکه های
فرســوده و رفع به موقع شکســتگی ها وتأمین آب
مطمئن در راستای سالم سازی ّآب انجام شده است.
وی همچنیــن عنــوان کرد:جمعیت روســتایی
تحت پوشش آب آشامیدنی از کمتر از  20درصد در
ابتدای پیروزی انقالب اســامی به 03/76درصد در
وضعیت فعلی رسیده است.
وی در خصوص تعداد مشترکین از ابتدای انقالب

تاکنون نیز اینگونــه توضیح داد :تعداد مشــترکین
شرکت آب و فاضالب روســتایی ازکمتر از  30هزار
فقــره در ابتدای پیــروزی انقالب بــه  143هزار در
ابتدای دولــت یازدهم 146،هــزار در ابتدای دولت
دوازدهم و  153هزار فقره در شــرایط فعلی رسیده
است.

بازید وزیر نیرو از طرح های شرکت آب منطقه ای استان همدان همزمان با دهه فجر

پیشرفت  20درصدی سد مخزنی خرمرود تویسرکان

مدیــر عامل شــرکت آب منطقــه ای همدان
گفت :ســد مخزنی خرمرود تویسرکان  20درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
منصور ســتوده در حاشــیه بازدید وزیر نیرو
از سد مخزنی خرمرود در شهرســتان تویسرکان
گفت :پیشــرفت فیزیکی ســدخرمرود  20درصد
است.
وی افزود :این ســد بر روی رودخانه خرمرود با
آورد سالیانه  6میلیون و  500هزار متر مکعب در
حال ساخت است.
ستوده عنوان کرد :این ســد برای نخستین بار
با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی ماده 56
ساخته می شود و با یک هزار و  750میلیارد ریال
تا پایان سال  99بهره برداری می شود.
مهندس ســتوده با اشــاره به اینکــه عملیات
ساخت این ســد از خرداد ســال  1396آغاز شده
است اظهار داشت :اعتبار اولیه ساخت این سد یک
هزار و  380میلیارد ریال اســت که طبق ماده 56
در وزارت نیرو ،ســرمایه گذاری طرح را پیمانکار
انجام میدهد و بعــد از  6ماه از تکمیل ســاخت،
دولت در مدت سه ســال هزینه و ســود سرمایه
گذاری را به پیمانکار می پردازد.
وی افزود :حجم مخزن این سد هشت میلیون
و  300هزار متر مکعب اســت که هشت میلیون و
 100هزار متــر مکعب آن مفید اســت و عالوه بر
تامین آب شرب  48روســتا ،در بخش کشاورزی و
صنعت بسیار کارآمد محسوب می شود.

ستوده ادامه داد :این سد  9میلیون و  600هزار
متر مکعب آب قابل تنظیم در سال تامین می کند
که  2میلیون و  800هزار متر مکعب آن در بخش
شــرب و صنعت ،پنج میلیون متر مکعب در بخش
کشــاورزی و یک میلیون و  40هزار متر مکعب به
بخش محیط زیست اختصاص می یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان
اینکه این ســد از نوع خاکی همگن با هسته رسی
است عنوان کرد :نزدیک به  2میلیون و  500هزار
متر مکعب برای بدنه این سد خاکریزی می شود.
ستوده ادامه داد 100 :دســتگاه ماشین آالت
سنگین و 250تن نیروی انســانی در حال ساخت
این سد هستند.
وی با اشاره به اینکه این ســد  700متر طول
تاج دارد ادامه داد :ارتفاع این ســد از پی  54متر و
ارتفاع از کف آن  46متر است.
ستوده با اشاره به اینکه نوع ســر ریز سد آزاد
با دهانه اوجی شــکل و  196متر مکعــب بر ثانیه
ظرفیت ســرریز دارد ،افزود :عرض از کف سد این
سد  257متر و عرض تاج آن  9متر است.
وی ادامــه داد :طول ســر ریــز آن  20متر و
ظرفیت سیســتم انحراف تونل بتنی سد  68متر
مکعب بر ثانیه است.
پیشرفت  95درصدی سد نعمت آباد در
شهرستان اسدآباد
مدیر عامل شــرکت آب منطفه ای همدان در
بازدید از سد نعمت آباد اسدآباد با اعالم اینکه این
پروژه در حال حاضر  95درصد پیشــرفت فیزیکی
دارد ،افــزود :حجم مخــزن این ســد  4میلیون
مترمکعب بوده که ذخیــره آن برای بهبود حق آبه
کشاورزی خواهد بود.
ســتوده با اعالم اینکه عملیات بدنه ســد تمام
شده است و آبگیری آن مشروط به اتمام کارهای
مکانیکال اســت ،عنوان کرد :با توجه به شــرایط
موجود درصــورت تخصیص به موقــع اعتبار این
پروژه در سال  98آبگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه اعتبار مصوب این پروژه برای
ســالجاری 19میلیارد ریال بوده که تا کنون مبلغ

 13میلیارد ریال آن تخصیص یافته اســت ،گفت:
برای اتمام پروژه  25میلیاد تومان اعتبار نیاز است
که امیدواریم به زودی تخصیص یابد
افتتاح نیروگاه خورشیدی  20کیلوواتی
شرکت آب منطقه ای همزمان با دهه فجر
همزمان با آغاز دهه فجر نیروگاه خورشیدی 20
کیلوواتی شرکت آب منطقه ای همدان افتتاح شد.
نیروگاه خورشــیدی  20کیلوواتــی در محل
پشــت بام شــرکت آب منطقه ای همدان در دهه
فجر افتتاح شد.
این نیروگاه خورشــیدی آنگرید با ظرفیت 20
کیلووات و تعداد  62پنل فتوولتاییک با مبلغی بالغ
بریک میلیاردو  700میلیون ریال در دهه مبارک
فجرو چهلمین ســالگرد انقالب اســامی افتتاح
خواهد شد.
گفتنی اســت که بــا راه اندازی ایــن نیروگاه
خورشــیدی بمیــزان 20درصد در مصــرف برق
شرکت صرفه جویی خواهد شد
تامین آب شــرب بلند مدت شهرستان
نهاوند
مدیر عامل شــرکت آب منطقــه ای همدان
گفــت :تامیــن آب شــرب شهرســتان نهاوند و
روستاهای تابعه از اهداف بلند مدت این طرح سد
گرین است .
منصور ستوده در حاشــیه بازدید وزیر نیرو از
سد گرین نهاوند با بیان اینکه این سد برای تأمین
مصرف آب شــرب و صنعت نهاوند با حفظ میزان
حقآبه کشــاورزی و باغات پاییندست طراحی و
ساخته خواهد شــد ،گفت :جمعیت تحت پوشش
این پروژه در افــق  ،1420بالغ بر حدود  240هزار
نفر و پاسخگوی نیاز آبی  25سال آینده شهرستان
نهاوند و حومه آن خواهد بود.
وی افزود:ســد گرین با افق تأمین آب شرب
و تأمیــن آب اراضــی کشــاورزی شهرســتان
نهاوند در دولت دهم کلنگزنی شــد که کمبود
اعتبارات باعث خارج شــدن این سد از چرخه
اجرایی شــد .تخصیــص اعتبار به این ســد در
دولت یازدهــم و دوازدهم موجب بازگشــت به

چرخه اجرا و ادامه فعالیت عمرانی در آن شــد
تا با توجــه به شــرایط کمبــود آب بهویژه در
آینــده ،تامینکننده نیاز شهرســتان در زمینه
آب شرب و کشاورزی باشد.
ستوده تصریح کرد :این سد از نوع سنگریزهای
با هسته رسی 60 ،متر ارتفاع از پی خواهد داشت
و طول تاج آن  375متر است.
وی مخزن این سد را در رقوم نرمال  10میلیون
متر مکعب یــاد کــرد و افزود :تأمین آب شــرب
شهرســتان نهاوند و روســتاهای تابعه ،تأمین آب
مورد نیاز صنعت این شهرستان ،کنترل سیالب و
جلوگیری از خسارات آن و فراهم نمودن امکانات
تفریحی و سیاحتی از جمله اهداف اجرای این سد
است.
اکنــون
م
ه
که
گرین
مخزنی
ســد
 10درصد
پیشــرفت فیزیکی دارد ،در فاصله  16کیلومتری
جنوب شرقی شهرستان نهاوند واقع شده است
 ساخت دو سد تغذیه مصنوعی جدید در
اسدآباد با  ۸۰۰میلیون تومان اعتبار آغاز شد
وزیر نیرو در بازدید از روان آبهای روستای هلور
و شهر آجین گفت  :دولت اجرای طرح های تغذیه
مصنوعی برای ذخیره ســازی و جلوگیری از هدر
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رفت آبها را در کشور در دستور کار دارد.
اردکانیان افزود  :اســدآباد به علت وجود روان
آبهــای زیاد ،قابلیــت اجرای چندین ســد تغذیه
مصنوعی جدیــد را دارد که ما هــم از اجرای این
طرحها حمایت می کنیم.
وی از اجرای طرحهای صنعــت آب و برق در
روستا برای کمک به توسعه کشاورزی و معیشت
مردم خبر داد و گفت  :در این زمینه وزارت نیرو
از احداث ســدهای تغذیه مصنوعی حمایت می
کند.
وزیر نیرو از اولویت وزارت نیرو برای رفع تنش
آبی ظرف مدت سه سال در ۳۴۰شهر دارای تنش
آبی هم خبر داد و گفت  :هدف اصلی ما تامین آب
شرب و رفع مشکالت در این شهرها است.
وی از اجرای  ۲۱پروژه آب و برق و فاضالب در
اســتان همدان با  ۲۲۰۰میلیارد تومان خبر داد و
افزود  :این پروژه ها هم اکنون  ۸۱درصد پیشرفت
دارد و به زودی به اتمام می رسد.
وی افزود  :تنها سد تغذیه مصنوعی خنداب در
زمان بارندگی بیش از چهار میلیون متر مکعب آب
در خودش ذخیره می کند و نقش مهمی در رونق
بخشیدن به کشاورزی منطقه دارد.

شیفتگی برخی مدیران
به میز و صندلی
سیری ناپذیر است

جوانان در آغاز دهه پنجم انقالب
وارد عرصه های مدیریتی شوند

رئیس مجمع نمایندگان اســتان همدان در
گفتگو با خبرنگار رویش ایــران تصویب قانون
منع بکارگیری بازنشستگان را یکی از اقدامات
مهــم و تاثیرگذار مجلس دهم در امور کشــور
عنوان کرد و اظهار داشــت :انقالب اســامی
متعلق به تمــام نسلهاســت ،و در حال حاضر
باید نسل جوان وارد عرصههای مدیریتی کشور
در حوزههای اقتصادی ،فرهنگــی ،اجتماعی،
سیاسی شده و برای رونق در این عرصهها اقدام
کنند.
پورمختار افــزود :از ابتــدای طراحی قانون
منع بکارگیری بازنشســتگان تا تصویب آن و تا
این لحظه که این قانون از سوی دولت در حال
اجرا است ،مخالفان یعنی همان مسووالنی که
مشمول این قانون بوده و منافع خود را در خطر
میدیدند ،دســتاندرکاران ،طراحان و موافقان
این قانون را به شــدت مورد انتقاد قرار داده و
حتی به آنها تهمت زدند.
این نماینده خانه ملت در ادامه با بیان اینکه
برخی مســووالن و مدیران مشمول قانون منع
بکارگیری بازنشستگان گمان میکنند که فقط
خودشــان توانایی اداره امور را دارنــد ،افزود:
برخی از این مســووالن گاهی بــه نمایندگانی
که راه بهبود امورات کشــور را در گرو تصویب
و اجرایی شــدن این قانون میدیدند و برای به
ثمر نشستن این امر تالش میکردند ،میگفتند
که شما میخواهید مشــکالت کشور دوچندان
شود ،در صورتی که این مسووالن حس برتری
به نسل جوان دارند و به ظرفیت و استعدادهای
نسل جوان توجهی نمیکنند.
عضو کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس
گفت :متاســفانه موانع زیادی بر سر راه اجرای
این قانون وجــود دارد؛ چراکه برخی مدیران و
مسووالن دســتگاههای مختلف ،خود را از این
قانون مستثنی میدانند و قانون منع بکارگیری
بازنشســتگان که در واقع یکــی از راهکارهای
کاهش نابســامانیهای موجود کشــور است را
تمکین نمیکنند.
پورمختار با بیان اینکه متاســفانه شیفتگی
برخی مســووالن و مدیران مشمول قانون منع
بکارگیری بازنشســتگان به میــز و صندلی و
ریاست سیریناپذیر است ،تصریح کرد :در حالی
که بسیاری از خانوادهها از بیکاری جوانان خود
رنج میبرند ،عدهای از مســووالن ســالخورده
حاضر نیســتند از فعالیتهایشــان که در واقع
در بهبود شــرایط موجود مثمرثمر هم نیست،
کناره گیری کنند.
نماینده بهار و کبودراهنگ با اشاره به تالش
همه جانبه نمایندگان مجلس و مســووالنی از
دستگاههای اجرایی کشــور برای هرچه بهتر
اجرا شــدن این قانون ،خاطرنشان کرد :درست
است که این قانون با موانع و مشکالتی دست به
گریبان اســت و به کندی روند اجرایی شدن را
طی میکند ،اما موافقان و مسووالنی که دغدغه
کشور و معضالت نسل جوان را در سر دارند تا
انتهای این مسیر از هیچ تالشــی دریغ نکرده
و وجود موانع بر ســر تحقق اهداف قانون منع
بکارگیری بازنشســتگان ،آنها را خسته نخواهد
کرد.
رئیس مجمــع نمایندگان اســتان همدان
در ادامه با اشــاره به نحوه برگــزاری انتخابات
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی گفت:
کلیات استانی شــدن انتخابات مجلس تصویب
شــده و طرح در دســتور کار مجلس است و با
اســتانی شــدن انتخابات ظرفیت های حزبی
تقویت شــده و مســائل و مشــکالت ناشی از
روشــهای قدیمی انتخابات در کشــور کاهش
خواهد یافت.
پورمختــار افزود :بــا وجود اینکــه مجمع
نمایندگان اســتان وجود دارد ولــی در برخی
موارد واگرایی بین نمایندگان دیده می شــود
که با استانی شــدن تبدیل به همگرایی خواهد
شد و نمایندگان نسبت به  ۹شهرستان تمرکز
کرده و برای حل مشــکالت آنان از اقتدار شان
استفاده می کنند.
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بهسازی و ایمن سازی معابر شهری همدان با  70میلیارد ریال اعتبار

 73درصد از توقفات شهری در رصد پارک حاشیهای
طرح توسعه مسیر دوچرخه در همدان

ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان
در نیمه دوم ســال  1388فعالیت خود را در راستای
تســهیل در روند عبور و مــررو در شــهر همدان و
ساماندهی آن آغاز کرد
گفتنی است اساسنامه این سازمان در سال 1387
به تصویب وزارت کشــور رســیده و ابالغ شده است
مهمترین هدفی این ســازمان تالش برای بهبود و
اصالح امر عبور و مرور کلیه وســایل نقلیه در شهر از
طریق مطالعه ،برنامهریزی ،طراحی ،آموزش ،نظارت
و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر همدان
میباشدو اکنون نقش موثر این ســازمان برای همه
مردم به خوبی روش اســت چرا که هر روز به تعداد
خودرو های شهری اضافه می شــود و اگر برای عبور
و مرور این تعــداد خودرو برنامه ریزی نکنیم شــهر
دچار ناهماهنگی می شود و به ضرص قاطع می توان
گفت این نظم و تربیت در حمل و نقل و ترافیک شهر
همدان زحمات بی شــمار کارکنان زحمت کش که
در این سازمان دانســت علی الخصوص از مدیر جوان
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان و به
همه آنها دست مریزادی گفت
مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و ترافیک
شهرداری همدان گفت :هزينه ايمني و بهسازي معابر
شــهري در  9ماه ســال  ،97بالغ بر  7ميليارد تومان
بوده است.
احســان صباغی افزايش ايمني تردد شهروندان و
تردد با ايمني باال را هدف اصلی این ســازمان عنوان
کرد و ادامه داد:تمام اقدامات صورت گرفته در جهت
ايمني آمد و شد شهري ،تســهيل عبور و مرور و رفع
گرههاي ترافيکي است.
وی در خصوص عملکرد  9ماهه ســازمان حمل و
نقل و ترافيک شهرداري همدان در خصوص اجرای
خط کشی محوری معابر سطح شهرگفت :خط کشی
محوری و طولی در جهت نظم دهــی و تردد منظم
خودروها در معابر شهري اســتفاده می شود که این
نوع خط کشی در کاهش میزان تصادفات و مشکالت
شهری نقش به سزایی دارند
وی یــادآور شــد :در  9ماهــه ســالجاری540 ،
کیلومتر خط کشــی منقطع و  255خط کشی ممتد
در سطح شهر همدان صورت گرفته است.
صباغی هــدف از اجرا و ترمیم خط کشــی های
عرضی عابرپیاده و کف نوشــته ها را آگاهی دادن به
رانندگان و مشخص شــدن محل گذر عابرین پیاده
دانست وعنوان کرد :تاکنون9 ،هزار و  600مترمربع
اجراي خطکشــي عابر پيــاده 12 ،هــزار مترمربع

کفنوشــته و 7هزار و  400مترمربع نيــز طرحواره
انجام شده است.
مدیــر عامل ســازمان حمــل و نقــل و ترافیک
شهرداری همدان با اشــاره به اینکه اجرای سرعتکاه
برای آرام سازی معابر شــهری انجام می شود ،اذعان
داشــت :از ابتدای ســال  97تا به امــروز 40 ،عدد
سرعتکاه به مساحت  325متر طول و ترميم  50عدد
سرعتکاه به مساحت  120مترطول انجام شده است.
صباغی از وجود سه تیپ سرعتکاه در شهر همدان
خبرداد و گفت :سرعتکاههاي شهر همدان شامل 3.5
و  6متري و گذرگاههاي ذوزنقهاي سرعتکاههاي است
ضمن اینکه دائما در حال به روز رسانی و تحقیق در
زمینه سرعتکاه ها داشته ایم
وی با اشــاره به اینکه درسال گذشــته  26پاساژ
عابر پیاده در شهر همدان وجود داشت ،گفت :امسال
سه مورد را برداشــته و تبدیل به پل های عابر پیاده
کرده ایم و اکنون  23پاساژ عابر پیاده در شهر همدان
وجود دارد.
مديرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و ترافيک
شــهرداري همدان به اجراي گذرگاههاي عابر پياده
و يا اصطالحاً پاســاژ عابر پياده اشــاره کرد و افزود:
پاســاژهاي عابر پياده در معابري اجرا ميشــود که
عرض معبر زياد اســت ضمن اينکــه در جهت رفاه
حال افرادي که از نظر جسمي توان پيمودن مسافت
طوالني به صورت يکباره را ندارند نيز انجام ميشــود
و با توجه به محدودســازي عرض معبر به راننده اين
حس را القا ميکند که سرعت خود را کاهش دهد.
صباغي بــا تأکيد بر اينکه شــهروندان در حفظ
تجهيــزات ترافيکي اعم از اســتوانه ايمنــي ،تابلوها
و ...دقت الزم را داشــته باشــند ،ادامــه داد :هزينه
اين تجهيزات را خود شــهروندان پرداخت ميکنند
بنابراين هر ميزان که به حفظ ايــن تجهيزات توجه
شــود ميتوان در بخشهاي ديگري که حادثهخيز و
مشکلآفرين است هزينه کرد
وی در ادامه درباره نصب و بهســازی چراغ های
راهنمایی و چشــمک زن گفت :در کل ســطح شهر
همدان  105چراغ چشمک زن وجود دارد.
به گفته صباغی عالئم عمــودی برای اخطار دادن
به رانندگی در شــهر نصب می شود و خوشبختانه در
این بخش باالتراز سطح استاندارد در کشور هستیم.
وی از نصــب ،تعمیر ،ســرویس و نگهداری780
عدد تابلوهــای راهنمایی و رانندگــی و ترافیکی در
ســطح شــهر خبر داد و بیان کرد :از این تعداد 640
عدد تابلو نصــب و  140عدد تابلو ترمیم و بهســازی

شده است
در ادامه مدیر عامل ســازمان حمل و نقل ترافیک
شــهرداری همدان به تابلو های وی ام اس () vms
اشــاره کرد و افــزود 8 :تابلــوي وي.ام.اس بزرگ و
 19تابلوي کوچک در پلهاي عابر پياده و پيشــاني
زيرگذرها نصب شده است.
شــهر همدان نیازمند احداث  30پــل عابر پیاده
است.
امل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
همدان تعداد پلهاي عابر پياده در شــهر همدان را
 19عدد و تعداد پلهاي مکانيــزه را  14عدد عنوان
کرد و گفت :نصــب  910راهبند اُمگا شــکل600 ،
راهبند يو شکل و  60راهبند مخصوص عبور معلوالن
نيز از ديگر اقدامات انجام شده در سال  97است.
صباغی گفت  :طبق بررســی انجام شده در زمینه
پل عابر پیاده شهر همدان به  50پل نیاز دارد که در

در حال حاضر در شهر همدان وجود دارد.
وي تصريح کــرد :خودروهايي که باالي  4ســال
عمر دارند بايد طبق قانون دريافت برگ و برچســب
معاينه فني داشته باشند ضمن اينکه خودروهايي که
باالي  6سال از عمر مخزن آنها گذشته است نيز بايد
تست هيدرواستاتيک انجام دهند.
مديرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و ترافيک
شهرداري همدان با تأکيد بر اينکه شهروندان دريافت
برگ و برچسب معاينه فني را به روزهاي پاياني سال
موکول نکنند ،اضافه کرد :بهسازي و استانداردسازي
معابر (جاليــزکاري) ،نصب ال.ســي.دي در خروجي
تمامــي پارکينگهاي طبقاتي شــهر ،نگهــداري از
کانکس دوچرخــه و مســير دوچرخــه ،اصالحات
هندســي و ترميم تجهيزات و جهتبنــدي ترافيکي
معابر جهت روانسازي و از بين بردن گره ترافيکي از
ديگر اقدامات صورت گرفته است.

احسان صباغی افزايش ايمني تردد شهروندان و تردد با
ايمني باال را هدف اصلی این سازمان عنوان کرد و ادامه
داد:تمام اقدامات صورت گرفته در جهت ايمني آمد و شد
شهري ،تسهيل عبور و مرور و رفع گرههاي ترافيکي است.

حال حاضر  33پل عابر پیاده در شــهر همدان وجود
دارد که  14تای آن مکانیزه است.
وی يــادآور شــد 7 :خــط معاينــه فنــي جهت
خودروهاي ســبک 3 ،ايستگاه تســت چشمي براي
خودروهاي دوگانهسوز و سه خط تست هيدرواستاتيک

وی در خصــوص خــودرو ثبــت تخلفــات گفت:
این خودرو در همدان تجهيز شــده اســت و تخلفات
خودروهاي پارک شده در حاشيه خيابان را ثبت ميکند.
ایمن سازی  130مدرسه در شهر همدان
مديرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و ترافيک

شهرداري همدان با اشاره به اینکه در سال  97ایمن
ســازی  130مدرســه اولویت دار انجام شده است،
تصریح کرد :تمامي مدارس شهر همدان به استثناي
مدارس غيرانتفاعي آن هم بــه دليل جابهجاييهاي
فراواني که دارند ،از حداقــل امکانات ايمني همچون
خطکشــي ،ســرعتکاه و تابلو ،چــراغ و ...برخوردار
هستند.
صباغی از اقدامات شاخص سازمان حمل و نقل و
ترافیک شهرداری همدان سخن گفت و اذعان داشت:
مطالعات و استاندارد سازی خط کشی های محوری
و عرضی معابر سطح شهر ،مطالعات و شبیه سازی در
میدان  13آبان ،ورودی شهرک مدنی،
دوربرگردان بلوار ســید جمال الدین اسد آبادی
و مطالعات عارضه ســنجی پارکینگ مجتمع سینا از
اقدامات در زمینه مطالعات ترافیکی بوده است.
وی همچنیــن ا ز اصالحات هندســی و ترمیم
تجهیزات وجهت بنــدی ترافیکی معابــر در خیابان
پاســداران ،طرح ترافیکــی کوچه اجاقــی و پروین
اعتصامی،اجرای میــدان در تقاطع خیابان فرهنگ و

آرام،انتهای بلوار صیاد شــیرازی ،شهرک بهشتی24،
متــری صنعــت ،ورودی خضر،محوطــه کبابیان و
جداسازی خیابان  17شهریور خبر داد.
وي با اشــاره به آموزش و ترويــج فرهنگ ترافيکي
خاطرنشــان کرد :نصب و اجراي بنر در شــهر ،آموزش
 7هزار دانشآموز در پارک ترافيــک ،توزيع بازيهاي
آموزشي و جورچين در بين دانشآموزان ،طراحي بازي
با اخذ مجوز از کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
و همايش موتورســواران قانونمند از جملــه اقدامات
صورت گرفته در راستاي آموزش ترافيکي است.
 73درصد از توقف ها در رصد پاک حاشــه
ای است
مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و ترافیک
شــهرداری همدان گفت :هم اکنــون  73درصد از
توقف خودروها در سطح شــهر همدان زیر نظر پارک
حاشیه ای است که نیم ساعت اول رایگان است .
وی تصریح کرد :در حال حاضر  23معبر و محوطه
زیر نظر پارک حاشیه ای است که توسط  50پارکبان
کنترل می شود.
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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی همدان:

تبدیل شهرک صنعتی جوکار به شهرک فروآلیاژ ایران
سرمايهگذاری  200میلیارد تومانی در همدان

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان
همدان بــه مناســیت چهلمیــن ســالگرد انقالب
اســامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تابوی
ســرمایهگذاری خارجی در اســتان شکست ،گفت:
شــهرک صنعتی جوکار به شــهرک فروآلیــا ژ ایران
تبدیل خواهد شد.
کیوان گردان با بیان اینکــه امیدواریم بتوانیم در
مسیر عزت و اقتدار کشور در همه ابعاد موفق باشیم
اظهار کرد :تاسیس شهرکهای صنعتی در کشور به
سال  63برمیگردد.
وی بــا اشــاره به اینکــه همــدان جــزو اولین
اســتانهایی بود که شرکت شــهرکهای صنعتی را
تاسیس کرد ادامه داد :بعد از پیروزی انقالب اسالمی
 30شهرک و ناحیه صنعتی در استان همدان مصوب
و یک منطقــه ویژه اقتصادی و یک شــهرک فناوری
ایجاد شد.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان
همدان با اشــاره به اینکه نخســتین شهرک صنعتی
همدان شهرک صنعتی بوعلی بود بیان کرد :برای 26
شهرک صنعتی استان تامین آب  526لیتر در ثانیه،
تامین برق  182مگاوات انجام شده است.
وی با بیــان اینکه تاکنون یکهــزار و  304واحد
صنعتی و صنفی با اشتغال  15هزار و  700نفر ایجاد
شده اســت افزود 10 :تصفیهخانه صنعتی در استان
همدان ساخته شده است.
گردان با بیان اینکه هشــت ایستگاه آتشنشانی و
 6خودرو در شهرکهای صنعتی استان مستقر شده
اســت تصریح کرد :برای دو آشــیانه دیگر به زودی
خودرو آتشنشانی خریداری خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکه میــزان گاز تامین شــده در
شهرکهای صنعتی  130هزار متر مکعب است بیان
کرد 110 :کیلومتر شــبکه گازرسانی در شهرکهای
صنعتی استان همدان اجرا شده است.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان
همدان با بیان اینکه  1.5میلیون متر مربع آســفالت
در شــهرکهای صنعتی اســتان اجرایی شده است
ادامــه داد :بهرهبــرداری و تکمیل شــهرک فناوری
همدان در سال  93انجام شد.
وی تصریح کرد :کل اعتبارات شهرکهای فناوری
کشــور را از صنایع کوچک دریافت کرده و شــهرک
فناوری را به بهرهبرداری رساندیم.

گردان با اشــاره به اینکه منطقه ویــژه اقتصادی
همدان راکد مانده بود به طوری کــه کار آن در حد
تملک زمین و دیوارکشی انجام شده بود ادامه داد :در
حال حاضر منطقه اقتصادی جهانآباد به نقطه خوبی
رســیده و راه دسترســی که به دلیل عبور راهآهن از
بین رفته بود در نقطه دیگری ایجاد شد.
وی با اشــاره به اینکه برای نخستین بار در کشور
شهرک صنفی در همدان تاسیس شد ادامه داد400 :
واحد برای شهرک صنفی در حال ساخت است.
به دنبال تبدیل شــهرک صنفی همدان به
مرکز هاب منطقهای هستیم
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان
همدان با بیان اینکه به دنبال تبدیل شــهرک صنفی
همدان به مرکز هاب منطقهای هســتیم بیان کرد :با
همفکری صنوف طرحی ریخته شــده تا مردم برای
خرید مایحتــاج خود را با حضور در شــهرک صنفی
تهیه کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه شــهرک بنکــداران تا
شهریورماه ســال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید
ادامه داد :در مالیر هم برای نخســتین بار  80مغازه
فروش مبلمان در شــهرک صنعتی مالیر  2در حال
ساخت است.
گردان بــا بیان اینکه خوشــه صنعتی پوشــاک
کردآباد ســال گذشته خوشــه نمونه ملی کشور شد
تصریح کــرد 400 :کارگاه در کردآباد وجود دارد که
با سریدوزی پوشاک تولید میکنند.
وی با بیان اینکه خوشــه کردآباد به یک خوشــه

صادراتگرا تبدیل شده است افزود :برندی در رابطه
با کردآباد نبود که بعدها برندی ثبت شــد تا همه زیر
پوشــش آن فعالیت کنند و سیســتم کدینگ برای
واحدهای تولیدی کردآباد تعریف شد.
وی با بیان اینکه استان همدان در نمایشگاه عراق
دو نوبــت و یک نوبت در نمایشــگاه world food
روسیه حضور داشت تصریح کرد :صادرات واحدهای
تولیدی شهرکها در سال  96اســتان  196هزار تن
بود که در  10ماه ســال  97به  802هزار تن رسیده
است.
گردان با اشــاره به اینکه طرحهای سرمایهگذاری
خارجــی در همه بخشهای اســتان همدان شــکل
گرفته اســت تصریح کرد :عراقیها را بدون پرداخت
یک ریال وام به همدان آوردیم.
وی ادامــه داد :تا امــروز بیــش از  200میلیارد
تومان در استان همدان ســرمایهگذاری انجام شده و
برای چند فروسیلیس و تولید شمش منیزیم نزدیک
 1000میلیارد تومــان دیگر ســرمایهگذاری انجام
میشود.
گردان بــا بیان اینکه شــرکت فــوالد ویان آهن
اســفنجی راهاندازی شــود ،وضعیت اســتان بسیار
خوب خواهد داشت بیان کرد :فروآلیاژها کمآبترین
صنعت هستند.
وی با بیان اینکه تا ابتدای ســال  92در اســتان
همدان  417هکتار زمین واگذار شــده بود که اکنون
به  750هکتار رســیده اســت تصریح کرد :تا ابتدای
ســال  92در مدت  28ســال میزان برق تامین شده
در شهرکهای صنعتی استان  100مگاوات بوده که
اکنون به  182مگاوات رسیده است.
یکهزار واحد بهرهبرداری شده است
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان
همدان افزود :تعداد واحدهای به بهرهبرداری رسیده
تا سال  92در اســتان همدان  564بوده که اکنون به
بیش از یکهزار مورد رسیده است.
وی در زمینه زیرساختهای صنعتی بیان کرد :بیش
از  80درصــد هزینههایی که در شــهرکهای صنعتی
همدان هزینه شده در  6سال گذشته بوده است.
گــردان با اشــاره به اینکــه بیــش از  85درصد
مشکالت شهرکهای صنعتی همدان حل شده است
افزود :مشــکالت آب ،برق ،گاز ،تلفن ،آسفالت و ...در
شهرکهای صنعتی استان همدان رفع شده است.

مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان:

فعاليت  66سامانه ثبت تخلف سرعت در همدان
کاهش  14درصدی تصادفات جادهاي در استان

مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي اســتان
همدان با بيان اينکه هم اکنون  66دســتگاه سامانه
ثبت تخلف سرعت در استان فعال است بيان کرد :اين
تعداد سامانه تاکنون توانسته ميزان تخلفات جادهاي
را به شدت کاهش دهد.
مصطفي پناهنــده در جمع خبرنــگاران با بيان
اينکه هــم اکنون  66دســتگاه ســامانه ثبت تخلف
سرعت در اســتان فعال اســت اظهار کرد :اين تعداد
سامانه تاکنون توانســته ميزان تخلفات جادهاي را به
شدت کاهش دهد.
وي با بيان اينکــه ميزان تصادفات جــادهاي در
اســتان  14درصد در  8ماه گذشــته کاهش داشته
است گفت :استان رتبه  5را در کشور در اين خصوص
کسب کرده است.
وي به عملکرد حوزه فنــاوري اطالعات پرداخت
و گفت :در حوزه فناوري اطالعات در کشــور اتفاقات
خوبي رخ داده و هم اکنون کشــور در ايــن حوزه با
کشورهاي پيشرفته دنيا در حال رقابت است.
وي با بيان اينکه ســامانههاي تردد شــمار با هدف
ارتقاي راهها نصب شــده اســت گفت :پس از پيروزي
انقالب  40سامانه در مرکز مديريت راهها راهاندازي شده
که يکي از اين سامانههاي فعال در مرکز راه استان است.
مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي اســتان
همدان عنوان کرد :در گذشــته ترددشمارها به طور
دستي انجام ميشــد که عالوه بر هزينه زيادي که به
همراه داشت داراي اشتباهاتي نيز بود.
وي با بيان اينکه هم اکنون ترددشمار به دو روش
القايي و مغناطيســي انجام ميشــود اظهار کرد :در
حال حاضر  77دستگاه ترددشمار در محوهاي استان
فعال است.
پناهنده با بيان اينکه اين دســتگاه در طراحي و
برنامهريزي کنترل ترافيک بســيار مهم است گفت:
اين سامانه در محورها و نقاط حساس نصب ميشود.
وي با تأکيــد بر اينکه از ديگــر فناوريهاي مورد

اســتفاده در راهداري ســامانه ثبت تخلفات سرعت
است اظهار کرد :اين ســامانه هم به صورت لحظهاي
و هم به صورت ســرعت متوســطه تخلفات را ثبت
ميکند.
پناهنده عنوان کرد :با وجود  25دوربين در استان
شــاهد تردد در محورهاي مواصالتي و مشــکالت و
گرههاي جادهاي هستيم.
کاهش  14درصدی تصادفــات در  8ماهه
امسال
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای
استان در ادامه ســخنان خود از کاهش  14درصدي
تصادفات در اســتان طي  8ماه گذشــته خبر داد و
گفت :در اين خصوص همدان رتبه  5کشــوري را به
خود اختصاص داده است.
وی در رابطه با سامانه توزين نيز گفت :دو سامانه
توزين در محــور همدان  -ســنندج و همدان  -رزن
نصب شده است.
وي تصريــح کرد :امســال نيز دو ســامانه جديد
توزين در محور همدان -رزن در باند مخالف و همدان
 مالير نصب شده است.وي خاطرنشــان کرد :اين ســامانهها براي ثبت
اضافه بــار کاميونها اســتفاده ميشــود و اطالعات
تخلف را به پليس راه گزارش ميدهد.
پناهنده عنــوان کرد :ميزان تــردد در محورهاي
مواصالتي استان از ابتداي سال تاکنون  160ميليون
تردد بوده که نســبت به ســال گذشــته با رشد 17
درصدي مواجه بوده است.
مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي اســتان
همدان همچنين درباره ســامانه ثبت سوانح جادهاي
بيان کرد :اين ســامانهاي اســت که تمام اتفاقات در
جاده را ذخيره و گرههاي ترافيکي و مشکالت موجود
در محورهاي مواصالتي را اطالعرساني ميکند.
پناهنده عنــوان کرد :ســاالنه  10ميليون و 500
هزار تومــان کاال و  9ميليون و  200هزار مســافر به
صورت ساالنه در استان جا به جا ميشود.
مديرکل راهــداري و حمل و نقل جادهاي اســتان
همدان بيان کرد :هم اکنون  13هزار و  500کاميون و
 19هزار و  500راننده حرفهاي در استان فعال هستند.
مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي اســتان
همدان همچنين از جابجايي  4ميليون و  111هزار و
 166مسافر توسط ناوگان برون شهري استان در 10
ماه امسال خبر داد و گفت :در اين مدت  429هزار و
 784سفر گزارش شده است.

پناهنده با اشــاره به اينکه اين ميزان سفر توسط
اتوبوس ،ميني بوس و سواري کرايه انجام شده است
ادامه داد :در مدت مشابه پارسال نيز در مجموع 455
هزار و  862سفر انجام و  4ميليون و  646هزار و 320
مسافر جابهجا شدهاند.
وي با اشاره به روند مستمر فروش اينترنتي بليت
در پايانههاي مسافربري استان ،ابراز کرد :تمايل مردم
به انجام ســفرهاي برنامهريزي شــده و مدون پيش
فروش اينترنتي بليت اســت که اين امــر امکان ارائه
خدمات بهينه را فراهم ميکند.
پناهنده اضافه کرد :در  10ماه امســال  99هزارو
 636فروش اينترنتي بليت انجام شده است.
پناهنده خاطرنشــان کرد :اين اداره کل در طول
سال اقدامات گستردهاي به منظور نظارت بر عملکرد
شــرکتها و ارائه خدمات مطلوب به مسافران انجام
داده که منجر به جابهجايي ايمن و مطلوب مسافران
شده است.
 توزيع  20هزار حلقه الستيک بين  14هزار
کاميون در همدان
معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداري اســتان
همدان نيز در اين نشســت با بيان اينکــه از ابتداي
توزيع الســتيک تا کنون  20هزار حلقه بين  14هزار
کاميون در استان همدان شده است گفت 95 :درصد
حمل و نقل استان به صورت جادهاي انجام ميشود.
صفر صادقيراد با بيان اينکه اســتان همدان جزو
ســه اســتان برتر در زمينه مديريت ســامانه جامع
سازمان راهداري اســت بيان کرد :ســامانه مکانيزه
نوبتدهــي در پايانــه کاالي همدان فعال اســت و
نوبتدهي بــراي حمل بار از مبدأ اســتان به ســاير
مناطق نيز به صورت مکانيزه انجام ميشود.
اين مســؤول با اشــاره به اينکــه  700هزار برگ
بارنامه وجود دارد که اطالعات آن در ســامانه خاصي
ذخيره ميشــود بيان کرد :قرار اســت نوبتدهي در
مقصد از طريق ســامانه صورت گيرد تا کاميونها به
صورت يکسره خالي حرکت نکنند.
خطکشي  5هزارکيلومتر از راههاي همدان
نيازمند صد ميليارد تومان
معاون راهــداري اداره کل راهداري و حمل و نقل
جادهاي اســتان همدان نيز در اين نشســت با بيان
اينکه خط کشــي  5هزار کيلومتر از راههاي اســتان
همدان ســاالنه نيازمند اعتبار  100ميليارد توماني
اســت گفت 34 :پايگاه ثابت و ســيار راهدارخانه در
استان وجود دارد که  9مورد آن اجارهاي است.

سال اول
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همدان اولین استان سبز کشور در گازرسانی شد
مدیرعامــل شــرکت گاز همدان گفت :بــا اتمام
عملیات گازرســانی به یکهزار و  23روســتا ،همدان
اولین استان سبز کشور در این حوزه شد.
تقارن اتمام گازرسانی به همه شهرها و روستاهای
اســتان همدان با چهلمین سالگرد انقالب شکوهمند
اسالمی
عبداهلل فیاضبا اعالم این خبر اضافه کرد :با گازدار
شدن همه شــهرهای اســتان( 30شــهر) و تمامی
روستاهای دارای سکنه اســتان که باالی 20خانوار
جمعیت دارنــد( 1024روســتا)  ،تا پایــان آذرماه
ســالجاری  632هزار و  917خانوار استان(419049
خانوار شهری و  213868خانوار روستایی) از نعمت
گاز طبیعی برخوردار هستند.
ویی در ادامه گفت :در آســتانه چهلمین سالگرد
انقالب شکوهمند اسالمی شرکت گاز استان همدان
اولین استان سبز کشــور معرفی گردید که نرخ کل
خانوار شهری و روستایی گازدار استان  9/99درصد
می باشد  961 ،کیلومتر خطوط انتقال گاز و  9هزار
و  148کیلومتر شــبکه تغذیه و توزیع در استان اجرا
شده است .نزدیک به  318هزار و  450علمک نصب
شده است و  604هزار و  586مشــترک در استان از
گاز طبیعی در اســتان اســتفاده می کنند که شامل
 561هزار و  886مشــترک خانگــی 40 ،هزار 130
مشــترک تجاری و عمومی 2 ،هزار و  521مشترک
صنعتی جزء  ،عمده و کشــاورزی 4 ،نیــروگاه و 44
جایگاه  CNGفعال می باشد.
همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون شبکه تغذیه

وتوزیع  129کیلومتر(  92کیلومتر در شهرها و 37
کیلومتر در روستاها) اجرا  3 ،هزار و  911انشعاب
(  2938انشعاب شــهری و  973انشعاب روستایی )
نصب  13 ،هزار و  75اشــتراک ( 10030اشتراک
شهری و  3045اشتراک روستایی ) پذیرش شده اند
و  14هزار و  378خانوار تحت پوشــش استفاده از
 2هزار و 480
گاز طبیعی قرار گرفته انــد و
میلیون متر مکعب گاز مصرف شــده است .همچنین
طی  9ماه ابتدایی ســال جاری تعــداد  162واحد
صنعتی،کشاورزی  ،جزء یا عمده و  14روستا گازدار
شده اند.
مدیر عامل شرکت گاز اســتان همدان با توجه به
اتمام گازرسانی به تمامی روستاهای باالی  20خانوار

اســتان در ســالجاری ،در آینده اهم فعالیتهای این
شرکت به شرح ذیل خواهد بود:
اجرای شبکه پراکنده استان ،گازدار نمودن هرچه
بیشــتر واحدهای تولیدی ،صنعتی و کشاورزی جزء
و عمده در اســتان همدان در راستای ارتقاء مدیریت
ســبز ،افزایش تحویل گاز بــه نیــروگاه همدان در
راستای کاهش مصرف ســوخت کوره و ارتقاء مؤلفه
های زیست محیطی ،جاری سازی و توسعه سیستم
مانیتورینگ ایستگاههای گاز در سطح استان  ،برنامه
ریزی برای بازسازی ،مقاوم ســازی و تقویت خطوط
انتقال گازرســانی در اســتان ،برنامه ریــزی و اقدام
برای ارتقاء ویرایش اســتاندارهای مدیریتی ،ایمنی
و زیســت محیطی خواهد بود .همچنین در راستای
ارتقاء کیفی خدمات با راه اندازی ســامانه ســامگ
و تحویل کامــل این نرم افزار خدمــات قابل ارائه در
دفاتر پیشــخوان دولت به  100درصد خواهد رسید
و با راه اندازی ســامانه  CRMدر سالجاری ،تمامی
مشــترکین گاز طبیعی از طریق راه هــای ارتباطی
شرکت اعم از سامانه ارتباط با مشــتریان به آدرس:
 ، crm.nigc-hm.irســایت پروتال شــرکت به
آدرس ، www.nigc-hm.ir :ســامانه پیامکــی
با شماره  ، 30008811ســامانه تلفن گویا با شماره
 3828011و همچنیــن نــرم افــزار گوشــی های
تلفن همراه که از سایت شــرکت گاز استان همدان
قابل دریافــت( )downloadمی باشــد ،خدمات
غیرحضــوری را دریافت نماینــد و همچنین انتقاد ،
پیشنهاد و شکایت خود را انعکاس دهند.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان:

فعالیت 190آموزشگاه فنی و حرفهای در استان
نماینده ولی فقیه  ،امام جمعه شهر همدان و مدیر
کل اداره آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان از کارگاه
های آموزشی فنی و حرفه ای بازدید کرد
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان گفت :یکی
از اساســی ترین مســائل جامعه ما و کل بشریت امر
اقتصاد و اشتغال می باشد
آیــت اهلل طه محمدی بــا بیان اینکــه فردی که
مهارت دارد برای امرار معاشش محتاج کسی دیگری
نیســت ،عنوان کرد :والدین این نکتــه را باید بدانند
که فرزندانشــان را برای نســل آینــده تربیت کنند
چرا که شــرایط زندگی والدین با فرزندانشــان فرق
دارد متاسفانه والدین این مســئله تفاوت نسل ها را
فراموش می کنند.
وی با اشــاره به اینکه جهان رو به صنعتی شدن
اســت ،گفت :به برکت انقالب اسالمی امروز کشور ما
در زمینه صنعت می تواند بــا کل دنیا رقابت کند در
حالی که در گذشته به این مقوله توجه چندانی نمی
شد.
محمــدی علت موفقیــت کشــورهای اروپایی را
بکارگیــری جوانان نخبــه ایرانــی در بخش صنعت
و فناوری دانســت و گفــت :امروز داشــتن مدرک
دانشــگاهی برای جوانان ما جزء اولویت های زندگی
به حســاب می آید اما متاســفانه برخــی از مدارک
دانشگاهی ما برای جوانان تنها یک برگ کاغذ است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان توانمند کردن
جوانان در دانشــکده های فنی و حرفه ای را بســیار
حائز اهمیت اســت و ادامه داد :جوانی که در کالس
های آموزشــی فنی و حرفه ای شرکت می نماید می
تواند بعدها خود یــک کارآفرین شــود و در جامعه
اشتغال ایجاد کند.
امام جمعه شهرهمدان با اشــاره به اینکه در دنیا
صنعت چرم جزء اشتغالزاترین صنایع به حساب می
آید ،گفت :به این صنعت در اســتان توجه نشده ،در
حالی که چرم همدان توانایی رقابــت با چرم ترکیه
را دارد.
آیت اهلل محمدی با بیان اینکــه کار آموزش فنی
و حرفه ای از نظر دینی بســیار مقدس است ،گفت:
تمامی کشــورهای ابر قدرت از علم و دانش ما هراس
دارند چرا که ما با علم جوانان مان می توانیم به خود
کفایی برســیم و در برابر تمامی ناعدالتی ها مقاومت
داشته واستوار باشیم.
در ادامه مراســم مدیر اداره کل آمــوزش فنی و
حرفه ای استان همدان ضمن تبریک پیروزی انقالب
اسالمی گفت :مهارتهای آموزشــی می توانند ضامن
توسعه مهارتهای فردی و ایجاد اشتغال گردد.
مختاران از پیشــرفت های حاصل شــده در 40
ســالگی انقالب شــکوهمند اســامی ایران یاد کرد
و افزود :در ســال  57تنها دو مرکز برای آموزش در
استان بوده اکنون به برکت انقالب 21مرکز ثابت در
استان همدان وجود دارد.
وی با باین اینکه تعداد کارگاه های استان به 150
تا رسیده که رشــد صد درصد داشــته است ،اذعان
داشت :در طی این  40سال رشــته های آموزشی از
 21حرفه به  450حرفه رسیده است.
مختاران ادامه داد :در طی این سالها فضای اداره و
آموزشی فنی حرفه ای استان از  39هزار متر مربع به
 684متر مربع رســیده در حال حاضر نیروی انسانی
این اداره  410نفر است
وی گفت :مهــارت آمــوزی یکــی از مهمترین
مولفه ها برای تبدیل توانایی هــای بالقوه به توانایی
های بالفعل اســت و آموزش های فنــی و حرفه ای
در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی گام های موثری

برداشته است.
وی با تاکید بر اینکه مطالبه شــغل بدون داشتن
مهارت امــری ناممکن اســت ،گفت :ارتقــا و تولید
مهارت عــاوه بر ظرفیــت ســازی و افزایش ثروت
عمومی کاهش بیکاری را در پی دارد.
مختاران از فعالیت  190آموزشــگاه فنی و حرفه
ای در استان همدان خبر داد و تصریح کرد :از ابتدای
سال جاری تاکنون  2600نفر ساعت آموزش فنی و
حرفه ای در زندان و ندامتگاه صورت گرفته است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان
با اشــاره به اینکه برطرف کــردن نیازهای اقتصادی
مهمترین مساله برای زنان سرپرســت خانوار است،
افزود :امسال به زنان سرپرست خانوار بصورت رایگان
مهارت های مورد نیاز بــازار کار را آموزش داده ایم و
با اجرای این طرح این زنــان دارای مهارت وارد بازار
کار خواهند شــد و کمتر دچار آسیب های اجتماعی
می شوند.
وی با اشــاره به اینکه این تفاهم نامه بین ســازمان
آموزش فنی و حرفه ای و وزارت کشــور منعقد شــده
اســت ،گفت :اجرای این طرح در  5استان که همدان
یکی از آنهاست ،سال گذشته تصویبشده و دورههای
مهارتآموزی از ابتدای امسال آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در اســتان همدان  35هزار نفر
زن سرپرست خانوار وجود دارد ،گفت :امسال به یک
هزار زن سرپرست خانوار مهارتهای مورد نیاز بازار کار
بصورت رایگان آموزش داده شده است.
مختاران گفــت :اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان همدان بابت آموزش به زنان سرپرست خانوار
یک میلیارد تومــان اعتبار از وزرات کشــور دریافت
کرده است.
در ادامه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان
همدان از طرح اشــتغال بعد از آموزش در آموزشگاه
های فنی و حرفه ســخن گفت و عنوان کرد :ساالنه
حدود  46هزارنفر در اســتان آمــوزش فنی وحرفه
فرامی گیرند طبق بررسی های صورت گرفته امسال
از 4هزار و 200نفری کــه در کالس فنی و حرفه ای
حضور یافتنــد یک هزار و  500نفرشــان جذب بازار
کار شده اند .
در ادامه مختاران از افتتاح سه آموزشگاه آزاد فنی
و حرفهای در همــدان در ایام دهه فجــر خبر داد و
اظهار کرد :این سه آموزشگاه بعد از دهه فجر فعالیت
خود را ادامه خواهند داد.
وی افزود :امــروز آموزشــگاههای آزاد به عنوان
بازوی ســازمان آموزش فنی و حرفهای در راســتای
اقتصاد مقاومتی در حــال برگزاری دورههای مهارتی
منتج به اشتغال هستند.

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــهای اســتان
همدان عنوان کــرد :فردی که بــرای گذراندن دوره
آموزشهای مهارتی به آموزشگاه مراجعه میکند باید
پیشبینی اشتغال او را مد نظر داشت.
وی یادآور شد :مدرکگرایی تاثیری در نیت اصلی
ما که اشتغال اســت ،ندارد لذا آموزشهایی باید مد
نظر باشند که منجر به اشتغالزایی شوند.
مختاران با اشــاره به تاثیرگــذاری آموزشهای
مهارتی بر اشتغال گفت :توسعه پایدار باید بر مبنای
آموزش باشــد از این رو آمــوزش مهارتهای فنی و
حرفهای زمینهساز توسعه اشتغال در کشور است.
کارگاه آموزش روســتایی در روســتای آبشــینه
افتتاح شد
مختاران گفت :در راستای آموزش های مهارتی
در روســتاها کارگاه آموزشــی در روســتای آبشینه
در رشــته های فناوری اطالعات  ،طراحی دوخت و
صنایع دستی افتتاح شد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان
با اشــاره به اینکه آموزش های مهارتی موتور محرک
اشتغال در کشور است گفت :تنها حلقه ی مفقوده در
اشتغال و اقتصاد آموزش های مهارتی است.
وی آمــوزش را مبنای هر تغییــر و تحول مطرح
ســاخت و افزود :آمــوزش های مهارتــی هر منطقه
با توجه به شــرایط و نیاز بازار آن حوزه برنامه ریزی
آموزشی می گردند.
نماینده مردم شهرســتان های همدان و فامنین
در مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه سازمان
آموزش فنی و حرفــه ای در امر اشــتغال گام های
موثری برداشته است عنوان کرد:این سازمان رسالت
بزرگی در حوزه اقتصــاد مقاومتی و برگزاری آموزش
های مهارتی برای کارجویان داشته و همچنین ایجاد
شــرایط ایشــان برای ورود به بازار کار را فراهم می
نماید.
حمید رضــا حاجی بابایی نقش کلیدی ســازمان
آموزش فنی و حرفه ای را در اشتغال و اقتصاد مطرح
ســاخت و افزود:با اعتماد به نیروهای فنی و مدیریت
منابع داخلی خود می توانیم موثرتر واقع شویم.
در ادامه خجســته دیگر نماینده مردم همدان در
مجلس شورای اسالمی گفت :یکی از ارگانهای فعال
و پویا در کشور ســازمان آموزش فنی و حرفه ای می
باشد که در زمینه اشــتغال مولد و پایدار برای نسل
جوان به آن امیدوار هستیم.
وی بیان کرد :با توســعه مباحث تئــوری محور
موافق نمی باشــم چرا که تجربه ثابت کرده است هر
گاه آموزشــی به همراه مهارت باشــد ،آموزش کام ً
ال
موفق ،ماندگار و منتج به اشتغال خواهد گردید.

Rooyeshei ran

همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اســامی ایران و همزمان با افتتاح سایر پروژه
های شبکه بهداشــت و درمان شهرســتان همدان،
پایگاه ســامت امید اکباتان با حضور نماینده مردم
همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی  ،معاون
سیاسی و امنیتی اســتانداری و فرماندار همدان به
بهره برداری رسید.
رئیس مرکز بهداشت شهرســتان همدان در این
آیین گفت :این طرح بهداشــتی با اعتبــار  4میلیارد
ریال از محــل اعتبــارات طرح تحول ســامت در
چهلمین سالگرد انقالب به بهره برداری رسید.
دکتر محمد خیر اندیش با بیــان اینکه این طرح
در 120متر مربع و زیر بنای 255متر احداث شــده،
افزود :پایگاه ســامت امید اکباتان 9هزارو 128نفر
از ســاکنین این منطقــه را تحت پوشــش خدمات
بهداشتی قرار می دهد.
وی تعداد اشــتغال این طرح را 5نفر عنوان کرد و
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افتتاح پایگاه سالمت امید اکباتان با اعتبار  4میلیارد ریال
افزود :عملیات اجرایی این طرح از سال 95آغاز شده
که همزمــان با دهه فجر امســال به بهــره بردار می
رسید.
رئیس مرکز بهداشت شهرســتان همدان با بیان
اینکه  120واحد اداری در شهرســتان همدان فعال
است که 51مورد آن خانه بهداشت64 ،مرکز خدمات
جامع سالمت و پایگاه ســامت و درمانگاه است که
پزشک و دندانپزشک در آن فعالیت دارند.
دکتر خیر اندیش همچنیــن از فعالیت یک مرکز
آزمایشگاه رفرانس ،یک مرکز مشــاوره بیماریهای
رفتاری،یک آموزشــگاه بهورزی در سطح شهرستان
همدان خبر داد .افزود :همه این واحد ها در ســطح
شهرســتان و روســتاهای بخش مرکــزی و قهاوند
خدمات بهداشــتی از قبیل مشــاوره پیش از ازدواج
تا زمان بارداری را ارائه می کننــد که این خدمات با

تولد ادامه می باید و تا پایــان زندگی برای همه افراد
از نوزادان،کودکان ،جوانان و نوجوانان و میانســاالن
و سالمندان بســته های خدمتی و خدمات بهداشتی
تعریف شده با توجه به سن افراد را ارائه می کند.
وی بــا بیان اینکــه 603هــزار نفــر از جمعیت
همدان و روســتاهای بخش مرکزی و نهاوند از مراکز
بهداشتی،خانه های بهداشــت و پایگاه های سالمت
خدمــات دریافــت مــی کنند،اضافه کــرد :حداقل
70درصد از جمعیت سرشــماری شــده حداقل یک
خدمت را از ایــن مراکز دریافت مــی کنند که این
خدمات شامل واکسیناســیون ،قد و وزن نوزادان و
ســنجش رشــد کودک تا دوران نوجوانــی و تزریق
واکسن به افراد در ســنین جوان در مدارس ،و تست
فشار خون و قند خون و ســنجش MDEافراد می
شود که این از طرح های موفق

امیر خجســته نیز در این آیین گفــت :به برکت
انقالب اسالمی و تالش و پیگیری های صورت گرفته
و با بهره برداری از پایگاه سالمت امید اکباتان ،اهالی
محترم امید اکباتان و شهرک مدنی دسترسی آنان به
دریافت خدمات بهداشتی درمانی سریع تر و مطلوب
تر خواهد شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای
اســامی افزود :این پایــگاه ســامت در فضایی به
مســاحت  120متر و اعتبار  4میلیارد ریالی به بهره
برداری رسید.
وی در ادامه با اشــاره به احداث بیمارستان هزار
تخت خوابی همدان بیان داشت :در سال آینده برای
ساخت بیمارســتان هزار تختخوابی همدان اعتباری
در بودجــه_ 98دیده شــده تا اقدامــات اولیه برای
شرایط کار فراهم شود.

300میلیون دالر ارزش صادارات محصوالت کشاورزی استان

بهره برداری از  66طرح کشاورزی همزمان با دهه فجر امسال

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان
همزمان بــا ایام دهه فجــر در تشــریح عملکرد این
ســازمان گفت :جهاد کشــاورزی یکی از مهمترین
بخش های اقتصادی کشور است که بالفاصله پس از
پیروزی انقالب اسالمی مامور شد تا با جذب و گسیل
نیروی عظیم جوانان دلســوز؛ متخصــص و متعهد
جامعه به کمک اقتصاد کشــور آید و این سازمان در
راســتای مبارزه با فقر و تامین و ایجاد امنیت غذایی
در طول چهل سال گذشــته از هیچ تالشی فروگذار
نبوده است.
منصور رضوانی جالل با تاکید بر تالش ســازمان

جهاد کشاورزی در طول چهل سال گذشته در جهت
محرومیــت زدایی از چهره روســتاها و تامین غذای
کافی و ســامت جامعه افزود :این سازمان در دوران
دفاع مقدس نیز با تقدیم  95شهید 14 ،آزاده224 ،
جانباز پس ازجنگ نیز با مشــارکت در باز ســازری
مناطق جنگ زده کشور تالش گســترده داشت که
ســاخت  150خاکریز ،احداث هــزارو  574کیلوکتر
راه در مناطق جنگــی  ،احداث  560مــورد پایگاه
پدافندی ،ســاخت  5مورد باند هلیکوپتر ،احداث 5
مورد بیمارستان صحرایی نمونه ای از تالش های این
سازمان در جهت خدمت رسانی به مردم بوده است.
 *عمران و آبادانی روستاها
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان
همچنیــن از تالش این ســازمان در جهت عمران و
آبادانی روســتاها پــس از انقالب اظهارداشــت :با
تشکیل کمیته عمران و صنایع روستایی فعالیت های
عمرانی و زیر بنایی همچون احداث راه روســتایی،
احداث شــبکه آبرسانی ،برق رســانی ،احداث حمام
بهداشــتی ،ایجاد توســعه و حمایت از فعالیت های
کوچــک و تولیدی روســتایی آغاز شــد که احداث
 3100کیلومتر راه روستایی در  981روستا ،احداث
شبکه آبرسانی برای  830روستا ،برق رسانی به هزارو

 504روســتا ،احداث حمام بهداشــتی بــرای 810
روستا ،تامین برق هزارو  69حلقه چاه آب کشاورزری
 ،ایجاد  120کارگاه واحد صنایع روســتایی با ایجاد
اشتغال مستقیم برای هزارو  141نفر و حمایت از 13
هزارو  700کارگاه کوچک روستایی ،صنایع دستی و
قالیبافی و ارائه خدمات فنی ،بازرگانی و بهداشتی از
جمله این فعالیت ها است.
رسیدن به استقالل اقتصادی مهمترین عملکرد
سازمان جهاد کشاورزی
منصور رضوانی جالل در ادامه مهمترین اقدامات
و دســتاوردهای بخش کشــاورزی را رســیدن به
اســتقالل اقتصادی و خودکفایــی در بخش تولید
محصوالت کشــاورزی عنوان کرد و افــزود :افزایش
کمی و کیفی محصوالت کشــاورزی مهمترین گام
در رســیدن به اســتقالل اقتصادی در کشور بوسیله
سازمان جهاد کشاورزی بود که عملی شد و در طول
 40سال گذشته ســطح زیر کشت محصوالت زراعی
از  491هزار هکتار به  620هزار هکتار و محصوالت
باغی از  18هــزار هکتار به بیــش از  77هزار هکتار
افزایش یافته است.
وی همچنیــن گفــت :امروز  107هــزار هکتار
گلخانه 100 ،واحد پرورش قارچ 813 ،مزرعه پرورش

بادامی نجات:

گامهاي استوارتر براي آموزش شوراها
در سراسر کشور

حميدبادامي نجات نخســتين منتخب دوره پنجم
شوراي اسالمي شهر همدان به نماينده استان همدان
در همان ســال نخســت طــي انتخاباتي به شــوراي
عالياستانها راه يافت.
وي در هميــن مرجع نظارتــي هــم رأي اعتماد
شوراهاي کشور را کســب کرده و رياست سال نخست
کميسيون آموزش ،تحقيقات ،پژوهش وفناوري شوراي
عالي استانها در دور پنجم را بر عهده گرفت که انتخاب
مجدد وي در سال دوم ،نشاندهنده عملکرد قابل دفاع
وي بوده است.
ازايــنرو طــي گفتگويي بــه بررســي عملکرد و
زبان بادامي نجات در
پيگيريها شوراي عالي استانهااز ِ
سال نخست دوره رياست کميسيون آموزش ،تحقيقات،
پژوهش وفناوري شوراي عالي استانها ،پرداختهايم.
* در ابتدا اشــارهاي به جايگاه قانون شوراي
عالياستانهابفرماييد؟
همانطور که اســتحضار داريد هفت اصل از اصول
قانون اساســي جمهوري اســامي ايران به شوراهاي
اسالمي اشــاره دارد که اصل  101آن بهصورت خاص
به موضوع شــوراي عالياســتانهاميپردازد .اين اصل
مهمترين جايگاه و نقش کاربردي شوراي عالياستانها
را تبيين کرده اســت .بهطورکلي ،جلوگيري از تبعيض
به مفهوم عام آن يعني جلوگيــري از تبعيض در همه
حوزهها که از وظايف مهم شوراي عالياستانها قلمداد
ميشود .رفع تبعيض در شوراي عالياستانها با حضور
نمايندگاني از شوراهاي روستا و شهر تجلي پيدا کرده
است.
* مهمترين اقدامات شوراي عالياستانها در
حوزه قانونگذاري را تشريح کنيد.
همانطور کــه ميدانيد اصل  ۱۰۲قانون اساســي
شــوراي عالي اســتانها را مجاز ميداند به مجلس و
هيئتوزيران طــرح ارائه دهند؛ ازاينرو،در يک ســال
گذشته از سوي اين شــورا  ۲۱طرح به مجلس شوراي
اســامي ارســال شــده که براي تقويت نهاد شوراها،
حراست از منابع درآمدي شهرداريها و عمل به اصول
قانون اساسي بوده است.
* اين طرحها شامل چه مواردي است؟
اصالح و پيشنهادهاي کارشناسي در خصوص اليحه
ماليات ارزشافــزوده يکي از مهمترين مــوارد مطرح
شده در شوراي عالي اســتانها و ارائه شده به مجلس
شوراي اسالمي بوده اســت .اليحه ماليات ارزشافزوده
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که توسط دولت به مجلس داده شــد اليحهاي بود که
منافع مديريت شهري و شهرداريها را به شدت مورد
محدوديــت قرار مــيداد .در خيلي موارد کــه ما قب ً
ال
عوارض دريافت ميکرديم مانند بنزين ،نفت و آلودگي
هوا همه اينها را تبديل به ماليــات کردند و وقتي اين
عوارض به ماليات تبديل ميشــوند ،طبق ضوابط آن
عمل شده و تخصيص آن به شهرداريها بسيار سخت
ميشود.با پيگيريهاي به عمل آمده  ۱۵اشکال اساسي
جز ماده ۵۰اليحــه ماليات ارزشافزوده اصالح شــد و
آماده رفتن به صحن مجلس شوراياســامي است که
البته ماده  ۵۰نيز متعاقباً اصالح خواهد شد.
با توجه به اينکه در دنيا تکليف مســائل شهريکام ً
ال
روشن است و تمامي امور شهري به شهرداريها واگذار
ميشود؛وليدرکشــورما اين موضوع دوگانه و چندگانه
است ،هم شــهرداري دخالت دارد هم وزارتخانه و هم
ارگانهايــي که بودجــه دولتي دارنــد؛ بنابراين طرح
مديريت يکپارچه يکي ديگر از طرحهايي بود که پس از
بررسي در شوراي عالي استانها ،به مجلس ارسال شد.
مورد ديگر که براي شوراي عالي استانها و شوراها
قابل توجه بود حضور نماينده شوراي عالي استانها در
شورايب رنامهريزي استان بود .در گذشته از شوراي عالي
استانها دو نفر با حق رأي حضور داشتند که هماکنون
اين امر به يک نفر بدون حق رأي تبديل شده است و اين
مهم به شدت به ضرر شوراي عالياستانها بودهمچنين
ساماندهي امور حسابرسان در شــهرداريها و فرايند
انتخاب حسابرسان نيزازديگراقدامات مابوده است.
تشکيل فراکسيون«شفافيت»نيز در آخرين اجالس
شوراي عالي استانها مطرح و مورد موافقت اعضا قرار
گرفت .با توجه به اينکه شــما يکــي از طراحان اصل
شکلگيري اين فراکســيون بوديد ،ابعاد مختلف آن را
تشريحبفرماييد.
درحال حاضرفســاد دربرخيازحوزههاي مديريتي
منجربه ناکارآمدي نظام حکمراني درکشورشــده که
ناکارآمدي درانجام وظايــف حاکميتي موجب کاهش
اعتمادورضايت مردم شدهاســت .درشرايطيکه دولت
وجامعه درايــران باچالشهاي اقتصــادي واجتماعي
بسياري مواجه هستند ،شفافيت ميتواند راهگشاي حل
بسياري ازاين مشکالت باشد.
در اين راستا طرح تشکيل فراکسيون«شفافيت» با
هدف شفافيت و پيشگيري از فساد در مديريت شهري
ب ه صورت ســاختاريافته ،بهمنظور افزايش پاسخگويي
مســئوليت ،فعالســازي نظارت همگاني و همچنين
افزايش اعتماد مردم به نهادهاي حاکميتي در شوراي
عالي استانها مطرح و پيگيري شد.
وي با تأکيــد بر اينکه اعالمم وجودي فراکســيون

شفافيت شوراي عالي استانها با استقبال بسيار خوبي
همراه بود ،افزود :اين فراکسيون با توجه به تجربيات و
اقدامات شهرهاي مختلف نظير کميته شفافيت شوراي
شهر تهران که با تالشها و اقدامات گسترده بهاره آروين
تشکيل شــده و همچنين با اســتفاده از طرح شهاب
(شفافيت شوراي شهروشهرداري همدان؛ ابزاربهرهوري)
شوراي اسالمي شهرهمدان شکل گرفته است.
در مجموع با توجه به وضعيــت کنوني تالش براي
افزايش شفافيت درجامعه تالش ســتودني وپرثمري
تلقي ميشود؛ بنابراين بهرغم ضرورت شفافيت ميتوان
با بهرهگيري از ابزارهايي همانند فراکســيون شفافيت،
تجربيات شهرهاي پيشــرو در مبارزه با فساد مديريت
شهري،به اشتراک گذاشته شود.
* يکي از موضوعاتي که اخيرا ً در مورد شوراي
عالياستانها مطرح شد به ضرورت بررسي بودجه
ساليانه کل کشور در اين شورا بر ميگردد .در اين
خصوصتوضيحميفرماييد؟
بر اســاس قانون ،بيش از اينکه بودجههاي ساليانه
توسط دولت به مجلس شوراي اسالمي ارسال شود ابتدا
بايد براي اخذ پيشنهادها نمايندگان شوراي عالياستانها
به اين شورا ارسال شود که متأسفانه تاکنون اين اتفاق
نيفتاده است .تنها يکباردر شوراي چهارميک نسخه از
بودجه ساليانه و آن هم هنگام تقديم بودجه به مجلس
براي شوراي عالياستانها ارسال شده که به اين ترتيب
فرصتي براي بررسي بودجه توسط نمايندگان شوراي
عالي استانها باقي نمانده است به اين ترتيب اصليترين
وظيفه اين شورا بر زمين مانده است.
البته مکاتبات بسياري با رئيس ســازمان برنامه و
بودجه و دولت بــراي حل اين موضوع انجام شــد؛ اما
متأسفانه همه مذاکرات بينتيجه ماند؛ بنابراين شوراي
عالياستانها شکايتي را از سازمان برنامه وبودجه ودولت
به کميسيون اصل  90ارسال کرد و اين موضوع را براي
پيگيري در دستور کار خود قرار داده است.
* براي حفظ شــأن و جايگاه نظارتي شوراها
در زمينه عدم ابطال مصوبات شــورا شــاهد
پيگيريهاي خوبياز سويشــوراي عالياستانها
بوديم؛ لطف ًا در اين مورد توضيح دهيد.
برنامهريــزي بــراي جلوگيري از ابطــال مصوبات
شــوراها،اقدام بزرگ ديگري بود که اتفــاق افتاد .آنچه
اتفاق ميافتاد اين بود که شــوراهاي شــهر مصوباتي
را تصويــب ميکردند و ديوان عدالــت اداري بعضاً اين
مصوبات را رد ميکرد و لطمات زيادي به منابع درآمدي
شهرداريها ميزد در بعضي از موارد ديوان عدالت اداري
از جنبه رعايت حقوق مردم وارد ميشــد و بعضاً ديوان
به متن و داليل شــوراها توجه نميکرد .خوشبختانه

ماهیــان زینتی و خوراکــی ،هــزارو  386واحد دام
پروری 9 ،واحد تولید و فرآوری بذور 6 ،واحد تولیدی
نهال لیبل دار به بهره برداری رســیده که در نتیجه
تولید محصوالت کشــاورزی در استان همدان از یک
میلیون تن به چهار میلیون و  900هزار تن افزایش
یافته که ســرانه تولیــدات بخش کشــاوری از 900
کیلوگرم قبل از انقالب بــه  2800کلیوگرم افزایش
یافته است.
 بهره برداری از  66طرح کشاورزی همزمان
با دهه فجر امسال
رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان
همچنین از بهره بــرداری  66طرح کشــاورزی در
دهه فجر همزمان با چهلمین ســال پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی در این اســتان خبر داد و گفت:
با بهره برداری از این طرح ها  2هــزار و  258خانوار
روستایی از برکات آن برخوردار می شوند.
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی همدان با بیان
اینکه میزان اشــتغالزایی این طرح هــا  444نفر به
صورت مستقیم است ،گفت :برای بهره برداری از این
طرح ها  325میلیون و  169هــزار و  77ریال اعتبار
هزینه شده است.
وی ادامه داد :میانگین برداشــت محصول سیب

با جلسات مشــترکي که با رئيس ديوان عدالت اداري
داشتيم ما توانســتيم به توافقات بسيار خوبي برسيم و
بسياري از ابهامات برطرف شد.
يکــي از مصاديق اين امــر ابطال اخذ عــوارض از
تابلوهايي بود که ديــوان عدالت اداري مصوبات گرفتن
عــوارض از تابلوهــا را غيرقانوني تلقي کــرد که اين
ميتوانست ميلياردها تومان به شهرداريها ضرر بزند که
توانستيم اين مورد را برطرف کنيم.
* حل مشــکل حضور اقليتهاي مذهبي
در شــورا يکي از اقدامات شــاخص شــوراي
عالياستانهابوده اســت؛ روند پيگيري را اشاره
ميفرماييد؟
يکي از دســتاوردهاي ديگر جامعه شورا بازگشت
سپنتا نيکنام نماينده زرتشتييزد به شوراي اسالمياين
شــهر بود؛ اين اتفاق بســيار خوبي بود که با پيگيري
شوراي عالياستانها محقق شد.
شوراي عالياستانها در تماس با نمايندگان مجلس،
آنان را متقاعد کرد که طرحي در اين زمينه بدهند ،البته
شوراي نگهبان آن رد کرد و مجددا ً در مجمع تشخيص
مصلحت مطرح شد و با دو سوم آرا به تصويب رسيد و به
اين ترتيب نه تنها مشکل سپنتا نيکنام حل شد؛ بلکه در
آينده نيز اقليتهاي مذهبي ميتوانند با رأي مردم در
شوراهاي شهر حضور پيدا کنند.
*ضمــن تبريک بابت انتخاب مجدد شــما
بهعنوان رئيس کميســيون آموزش ،پژوهش
و فناوري شــوراي عالياســتانها؛ گزارشي از
مهمترين اقدامات اين کميســيون در سال اول
بفرماييد.
قبل از هر چيز بايد اشاره کرد که اين کميسيون با
همت و تالش اعضا شوراي عالي استانها و براي اولين
بار در اين ســطح تشکيل شده اســت .در همان سال
نخست دوره پنجم 11 ،جلســه رسمي برگزارشدکه 9
طرح درکميسيون بررسي و  3طرح نيزمصوب شد.
طرحهاي«اصالح اساســنامه تيپ مراکزپژوهشي
شوراي اسالمي شهرهاي سراسرکشور»« ،استفساريه
ورودســازمان بازرســي به مصوبات شــوراها»«،طرح
يکفوريت دســتورالعمل نحوه نظارت» و «بازرســي
وارزيابي شوراي عالي استانها»ازجمله طرحهايي بوده
است که دراين کميسيون بررسي ومصوب شده است.
همچنين «بيمه شوراهاي روســتايي سراسرکشور»،
«اصالح ماده « ،»100طرح مصونيت اعضاي شوراهاي
اسالمي شهرهاي مراکزاستانها»و«ماليات شهر»جزو
 4طرحي هستندکه دراين کميسيون درحالت دويناند.
از ســوي ديگرطرح شــوراي آموزشي شــوراهاي
استانهاي سراسرکشــورنيزدر کميسيونهاي شوراي
عالي استانهادر حال بررسي است.
برگزاري دورههاي آموزشي براي شوراهاي اسالمي
سراسرکشــور از ديگر اقدامات و برنامههاي کميسيون
آموزش ،پژوهش وفناوري بوده کــه تاکنون دورههاي
آموزشي در  9استان برگزارشده است.

زمینی از مزارع همدان  44تن اســت که این رقم در
گذشته  8.4تن بود.
رضوانی جالل افزود :این اســتان در زمینه تولید
چغندر قند نیز رشــد چشــمگیری داشــته است به
طوری که در گذشــته از هر هکتار سطح زیر کشت
تنها  15تن چغندر قند تولید میشد و این رقم در هر
هکتار به  63تن رسیده است.
وی با بیان اینکه اســتان همدان در زمینه تولید
انواع محصوالت کشــاورزی به نقطــه قابل توجهی
رسیده است ،ادامه داد :میانگین تولید انگور در سطح
کشــور  13تن و در اســتان همدان  18تن اســت و
تولیدکننده برتر استان همدان بیش از  150تن انگور
در هکتار تولید می کند که بایــد از توانمندهای این
افراد استفاده کرد.
 کســب  15رتبه تولید برتــر محصوالت
کشاورزی توسط استان همدان
رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان بیان کرد:
 15رتبه برتر تولید محصوالت کشــاورزی در کشور
مربوط به همدان است و این اســتان در زمینه تولید
محصوالتی نظیر گردو ،چغندر قند ،ســیبزمینی و
سیر بسیار موفق عمل کرده است.
ضوانی جالل اظهار داشــت 115 :هزار بهره بردار
در اســتان همدان وجود دارد که بایــد قدردان آنان
باشیم.
وی گفت :اســتان همدان با مساحت یک میلیون
و  949هــزار هکتار دارای  39تــا  40درصد کاربری

بخش کشاورزی است و در بخش زراعی سه میلیون و
 551هزار تن محصول تولید می کند.
وی تصریح کــرد :مجموع کل تولیدات ســاالنه
محصوالت زراعی ،باغی و دامی اســتان همدان چهار
میلیون و  759هزار تن است که در بخش باغی 736
هزار تن و در بخــش دام  470هــزار تن محصوالت
دامی تولید میشود.
ایجاد و توسعه امکانات زیر بنایی در جهت
افزایش راندمان
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان گفت:
امکانــات زیــر بنایــی از مهمترین عوامــل تولید
محســوب می گردد که می تواند نقش بســزایی در
حفظ منابع پایه از جملــه آب و خاک ،بهره برداری
بهینه از این منابــع و کاهش هزینه هــای تولید را
در داشــته باشــد که اقدمات قابل توجهی در این
راســتا انجام شــده که منجر به ایجاد  73شرکت
تعاونی تولید روســتایی ،ایجــاد  8مجتمع تولیدی،
ایجــاد  10کشــتارگاه صنعتــی دام و طیور،تجهیز
و نوسازی اراضی در ســطح  14هزارو  800هکتار،
توانمند ســازی ،حفظ ،ایجاد و توسعه بیش از 500
تشکل در بخش کشاورزی ،احداث و بهسازی هزارو
 158کیلومتر کانال آبرســانی ،احیا و مرمت 668
رشــته قنوات ،ایجاد  10ســد خاکی 10 ،اببندان،
 162استخر ذخیره آب و  107بند انحرافی ،اجرای
عملیات آبخیزداری در ســطح  275هــزار هکتار از
اراضی استان شده است.

نکته

رد پای مدیران دلسوز در حوزه آرد و نان
مشتری مداری سر لوحه کار کارخانه آرد مریانج کار

آرد ،يکي از اجــزاي مهم در تهيــه ي انواع
غذاها اســت .آرد ماده پودر مانندي است که از
دانه ي غالت يا ساير مواد نشاسته اي بدست مي
آيد .معموالً آرد را از آســياب نمودن دانه گندم
تهيه مي کنند.اساس آرد را نشاسته تشکيل مي
دهد که خود ،يکي از پيچيده ترين انواع هيدرات
کربن مي باشــد .بخش عمده آرد براي تهيه نان
استفاده می شــود.دليل استفاده وســيع از آرد
گندم خواص آن مي باشــد .وقتي ايــن آرد را با
آب مخلوط مي کنيم ،نوعي پروتئين پيچيده به
نام گلوتن ايجاد مي شود .وجود گلوتن به خمير
خاصيت ارتجاعي مي دهد و مي توان آن را به هر
شکلي در آورد .همين خاصيت گلوتن ،سبب مي
شود که گازهاي حاصله درون خمير باقي بمانند
و وجود اين گازهاست که ســبب تردي و حالت
اسفنجي محصول نهايي مي گردد .اين خاصيت
آرد گندم در تهيه ي انواع نان و کيک بسيار حائز
اهميت مي باشد.
در گذشــته ،آرد را هم در کارخانجات و هم
دســتي تهيه مي کردنــد .اما به خاطــر کمبود
امکانات ،آســياب نمودن آرد بين ســنگ و، ...
آردها مقادير قابل توجهي سنگ ريزه داشتند و
به دندان ها آسيب مي رساندند.
يکي از روش هاي باستاني توليد آرد ،استفاده
از دو تکه سنگ آســياب بود .اين سنگ ها را از
صخره ها تهيه مي کردند و دو تکه ســنگ را با
کمک دســت بهم مي ســاييدند تا دانه بين آنها
آسياب شود .امروزه آرد دركارخانجات عظيمي با
تكنولوژي پپشرفته توليد مي شود.
الزم به توضيح است امروزه در تجارت جهاني
آرد محصوالت آن بر اســاس ميزان خاكســتر
درجه بندي مي شــود .اصوال رابطه نزديكي بين

درجه اســتخراج آرد با خاكســتر وجود دارد.از
آرد کامل گندم ،مخصوصاً در تهيه بیســکوييت
هاي سبوس دار استفاده مي کنند .در تهيه اين
بيسکوييت ها از دانه و سبوس گندم در کنار هم
استفاده مي شود و بسيار مغذي مي باشند.
در کارخانــه آرد مریانــج کار با اســتفاده از
جدیدترین تکنولوژی های روز سعی شده است
آرد با کیفیتی باال تهیه و در اختیار شــهروندان
قرار گیرد  .اســتفاده از دســتگاههای مدرن اثر
مستقیمی بر کیفیت آرد دارد .
کارخانه آرد مریانــج کار با نیم قرن تجربه در
صنعت آرد,مشــتری مداری را سرلوحه کار خود
قرار داده و همیشــه حق را به مشتری داده است
 .این واحد آرد سازی با احســاس مسئولیت در
قبال نان و با وارد کردن مــدرن ترین تکنولوژی
تولید آرد از بولر آلمان و سوئیس هم اکنون یکی
از واحد های نمونه کشوری محسوب می شود.
آرد مریانج کار همیشــه تعاملــی نزدیک با
اتحادیه های نانوایان اســتان همدان داشــته و
در همه امور در کنار این عزیزان بوده و هســت.
امیدواریم که با آموزش های صحیح تولید گندم
از نظر کیفی به حدی برسیم که کمبودی از نظر
گلوتن و پروتئین احساس نشده و دیگر نیازی به
گندم خارجی نداشته باشیم .
این واحد آرد ســازی با داشــتن گواهینامه
های بیــن المللــی ایــزو و  HACCPوکلیه
اســتانداردهای ملی و مجوزهای تولید انواع آرد
از اداره کل اســتاندارد و اداره نظــارت بــر مواد
غذایی و دارویی توان تولیــد  280تن انواع آرد
را دارد و با بهره گیری از وســایل و دستگاههای
آزمایشگاهی و آخرین متد اروپا همیشه به دنبال
جلب رضایت خریدار است .
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مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان همدان از امداد رسانی
به بیش از  ۲۷هزار حادثه دیده در طی  ۹ماهه سال جاری خبر داد
بهــروز کارخانه ای بــا بیــان اینکــه از ابتدای
ســالجاری تا اوایــل آذر مجموع کل حــوادث به
وقوع پیوســته " "757حادثــه بوده اســت و از این
میان  4حادثه مربوط به بــرف و کوالک 444 ،حادثه
جادهای (واژگونی ،تصادف ،حریــق و 41 ،)...حادثه
در کوهســتان 5 ،حادثــه دریایــی و ســاحلی18 ،
حادثه ســیل و آبگرفتگی 2 ،حادثه مربوط به زلزله
و  1حادثه هوایی 50 ،حادثه شــهری و  9حادثه در
سایر موارد اتفاق افتاده اســت که حوادث جادهای با
 78درصد بیشترین سهم و زلزله با  2درصد کمترین
ســهم را به خود اختصــاص داده
است.
وی افزود :مجمــوع کل حادثه
دیــدگان از ابتدای ســال تا اوایل
آذرمــاه  27هــزارو 428نفر بوده
اســت که از اینبیــن 1071 ،نفر
حادثه دیــدگان در برف و کوالک،
 1642نفــر مربــوط بــه حوادث
جــادهای و  5نفــر حادثهدیــده
دریایی و ساحلی 1 ،نفر رعدوبرق،
 4نفر ریزش آوار 4،نفر ریلی348 ،
نفر ســیل و آبگرفتگی 139 ،نفر
شــهری 44 ،نفر کوهســتان بودهاند که  23689نفر
از خدمات حضوری و  474نفر از خدمات مناســبتی
برخوردار شدهاند.
وی بیان کرد :مجمــوع کل آســیب دیدگان در
استان از ابتدای سال تا اوایل آذرماه  27361نفر بوده
است و این آمار در برف و کوالک  1071نفر ،جادهای
 1591نفــر ،رعدوبــرق  1نفر ،ریلی  3نفر ،ســیل و
آبگرفتگی  348نفر ،شهری  139نفر ،کوهستان 44
نفر و هوایی  1نفراست و با خدمات حضوری 23689
نفر و خدمات مناســبتی  474نفر آسیبدیده همراه
بوده است.
کارخانــهای افــزود :مجمــوع کل نجاتیافتگان
در عملیات امداد و نجات اســتان همــدان تا ابتدای
آذر ماه  674نفر ( 487انتقالی 187 ،نفر ســرپایی)
بوده اســت که از کل نجاتیافتــگان  426نفر (335
انتقال 91 -ســرپایی) جادهای ،کوهســتان  37نفر
( 28انتقال 9 -سرپایی) ،نجاتیافتگان شهری 131
نفر ( 44انتقال 87 -ســرپایی) ،هوایــی  1نفر بوده
اســت .در ضمن خدمات حضوری ارائهشــده شامل
 77نفر انتقال و  2نفر هم بهصورت خدمات مناسبتی
رسیدگی شدهاند.
وی بیان کرد :مجموع کل افراد اسکان دادهشده
در حوادث از ابتدای سال تا اوایل آذرماه  23594نفر
بوده اســت ،مرتبط به برف و کوالک  7نفر ،جادهای
 ۴۵نفر ،ســیل و آبگرفتگی  27نفر و تعداد 23515
نفر از خدمات حضوری بهرهمند شــدهاند که مجموع
خدمات امدادی ارائهشــده به شــکل اقالم زیستی و

بستههای غذایی توزیعشده به تعداد  500بسته بوده
است.
مدیرعامل جمعیــت هاللاحمر اســتان همدان
با تأکید بر تحقیق و توســعه در ســازمان و جمعیت
بهمنظور پیشرفت و توســعه علمی و آگاهی از کمی
و کاســتیها از عملیات امداد هوایی ،گفت :عملیات
امداد هوایی تا آذرماه سال جاری که شامل  5سورتی
پرواز به مجموع  02:30و  1نفــر انتقال حادثهدیده
بوده اســت بــا مجمــوع کل گروههــای عملیاتی
اعزامشــده در عملیات امداد و نجات استان در قالب
 940تیم و نیروهای عملیاتــی  3181نفر و مجموع
آمبوالنسهای اعزامشده 635دستگاه صورت گرفته
تجدید میثاق مدیــران و کارکنان جمعیت
هالل احمر با آرمان های انقالب اسالمی
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان
همدان با اشــاره به تجدید میثاق مدیران ،کارکنان،
جوانان و داوطلبان هالل احمر همدان با آرمان های
انقالب در راهپیمایی  22بهمن نیــز گفت :کارکنان
جمعیت هالل احمر استان کنار دیگر مردم والیتمدار
اســتان همــدان در راهپیمایی  22بهمــن آمدند تا
بگویند هیچگاه نخواهیم گذاشت خون پاک شهدای
انقالب ،دفاع مقدس ۱۷ ،هزار شهید ترور و مدافعان
حرم پایمال شــود و آمدند تا حقانیــت نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران را به اثبات برسانند.
اجرای مانور مشــترک جمعیت هالل احمر
استان همدان با مشارکت اســتان های غرب
کشور

معاونت بهداشــت ،درمان و توانبخشــی جمعیت
هالل احمر استان همدان با اشــاره به مانور رزن که
درآینــده نزدیک برگزار می شــود  ،گفت :ســالیانه
مانورهایی را بهصورت شهرستانی و استانی به جهت
حفظ آمادگی تیمهای خــود و ارائه خدمات به مردم
شهرستان و منطقه موردنظر انجام میدهیم.
عباس خاکسار با بیان اینکه این مانور با همکاری
اســتانهای غرب کشــور مثــل ایالم ،کرمانشــاه و
کردستان برگزار خواهدشد ،افزود :مانور بیشتر جنبه
آموزشــی دارد و  3تیم میهمان در  3روســتای رزن
مســتقر خواهند شد که حدود
 25نفر از هر اســتان و  30نفر
از اســتان همدان در این مانور
مشارکت می کنند.
طرح همــای رحمت در
سال  97اجرا شد
ســیلوانا صلــح میرزایــی،
معاون امور داوطلبان جمعیت
هاللاحمر اســتان همدان نیز
گفت :در کشــور ایران سازمان
داوطلبــان باهــدف حمایت از
نیازمندان ،با ســازماندهی و
بهرهمندی از توان اقشــار جامعــه منجمله اعضای
داوطلب افتخاری جمعیت ،تأسیس شده است.
وی بیان داشــت :اعزام کاروان سالمت تخصصی
( 14پزشــک متخصص و فوق تخصــص به مدت دو
روز) ،گروه حمایتهای روانی شــادی سازی کودکان
در چند نوبت و توزیع ســبدهای عیدانــه به مناطق
محروم زلزلهزده اســتان کرمانشــاه (تعــداد بهرهور
 1817نفر و ارزش 2.147.000.000ریال) در مسیر
اهداف سازمان داوطلبان در ســال جاری انجامشده
است.
وی تصریح کــرد :اجــرای برنامههایــی ازجمله
طرح فرشــتگان رحمت ،طرح همای رحمت ،برپایی
سفرههای افطار ،طرح ارمغان مهر طرح نیابت ،مراسم
گلریزان و (باارزش  5.464.950.000ریال ،بهرهور
 11914نفر) توســط ســازمان داوطلبان هاللاحمر
استان همدان در راســتای اقدامات داوطلبی در سال
 97صورت گرفته است.
مریم پاک بیــن گفــت :برگــزاری برنامههای
مناســبتی اعضاء در کانونهای دانشجویی و جوانان
درماه مبارک رمضان به تعــداد  360نفر ،برگزاری
مانــور آمادگــی در برابــر زلزلــه در خوابگاههای
دانشــجویی شــهید مقصودی و بوعلی شهرســتان
همدان با مشــارکت  155نفــر و برگــزاری مانور
آمادگی در برابــر زلزله در (کانون طــاب) در 13
حوزه علمیه سراسر استان با مشــارکت  634نفر از
اعضا در ســال جاری با مشــارکت اعضا انجام شده
است.

اجرای  376عنوان برنامه در کانون پرورش فکری
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

در آســتانه دهه مبارک فجر انقالب اســامی و
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 376 ،عنوان
برنام ه درکارگروه کودک و نوجوانان ســتاد دهه فجر
استان همدان برگزار می شود.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
استان همدان گفت :با برنامهریزیهای به عمل آمده
و برگزاری جلسات نشست هماهنگی با حضور اعضای
کارگروه کودک و نوجوانان  376برنامه برای کودکان
و نوجــوان در چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب
اسالمی برگزار خواهد شد.
ســید محمد رضا جوادی مدیر کل کانون استان
همدان و مســئول کارگروه کودک و نوجوان ســتاد
دهه فجر در اســتان با اعالم این خبر افــزود :باید با
اجرای برنامههای مناسب در انتقال آثار و ارزشهای
انقالب اســامی در تمامــی ابعاد به ویــژه در ذهن
کودکان و نوجوانان کوشا باشیم.
وی برگزاری برنامــه ادبی «کوچــه خاطرات» با
موضوع دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس ،جشن
بزرگ انقالب با عنوان « 40باغ  40ســپیدار در سالن
ورزشــی فردوســی ،اجرای مهرواره عروسکی ویژه
کودکان و نوجوانان« ،خورشید تنها نیست» « ،تمبر
روزهای پایداری»« ،چهل چراغ»« ،تابلو خاطره ها»
و برگزاری غرفههای گریم پرچم ایران بر روی صورت

کودکان و نوجوانان روز  22بهمن و برپایی نمایشگاه
 40تابلو نقاشی از رویدادهای انقالب و دستاوردهای
انقالب شکوهمند اسالمی را از شاخصترین برنامهها
در این دهه اعالم کرد.
وی اظهار کرد :کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان دارای  41مرکز فرهنگی ،هنری در سراسر
استان می باشــد که  66هزار و دوست و  52نفر عضو
در این مراکز فعالیت دارند.
وی اجرای برنامه به مناسبت سالروز ورود حضرت
امام خمینی همزمان با  12بهمن ،اجرای مســابقات
نقاشــی (باموضوعات انقــاب و دهــه فجر)،اجرای
چهلمیــن زنگ انقــاب  ،اجــرای برنامــه ادبی با
موضــوع نامگذاری ســال ،معرفی شــخصیت چهل
شــهید شــاخص و موثر در پیروزی انقالب ،اجرای
«مســابقه کاریکاتور»  ،کشــیدن چهره های منفور
انقالب ،پخش فیلم و کلیپ های انقالبی ،جشــنواره
قصه گویی انقالبی و قرآنی شهرستانی» ،اجرای قصه
با موضوع قرآنی ،طراحی پرچم ایران با اثر انگشــت
رنگی روی پارچه ســفید ،مســابقه نقاشی 40سال

اقتدار،مسابقه نقاشی از دستاوردهای انقالب به مدت
 40ســال ،برگزاری همایش قرآن  ،کتــاب انقالب و
نمایشــنامه خوانی با موضوع پیروزی انقالب اسالمی
از دیگر برنامه های شــاخص کانون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان همدان است.
جوادی همچنین گفــت :مراکزکانــون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان برنامــه هایی نظیرکارگاه
ادبی خاطره نویســی از خاطره های پــدر بزرگهای
خود از حوادث انقالب ،برپایی غرفه فرهنگی،،حضور
کارکنان اداره کل در مراسم راهپیمایی ،اجرای سرود
 1357همســرایان ،برپایی ایســتگاه سالمت،برپایی
کارگاه ادبی با موضــوع انقالب ،ویــژه برنامه ادبی با
موضــوع نامگذاری ســال ،معرفی وقایــع انقالب در
قالب برنامه های خالق و شــاد ،ســاخت کاردستی
الله های کاغذی به یاد شــهدای انقــاب و اجرای
نماهنگ هنــری با موضــوع انقــاب و برپایی غرفه
فعالیت های فرهنگی  ،هنری و ادبی در جهت معرفی
دستاوردهای انقالب در نمایشگاه بین المللی را اجرا
خواهند کرد.

سال اول
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 18سال خدمت رسانی بسیج سازندگی به مردم استان همدان

بسیج سازندگی پیشرو در خدمت رسانی به مناطق محروم
بسیج ســازندگی از ابتدای فعالیت خود در سال
 1379تا امروز خدمات ارزنــده ای به مردم مناطق
محروم نموده است.
شهرام صادقی ضمن گرامیداشت چهلمین سال
پیروزی انقالب اســامی در خصــوص فعالیتهای
بسیج ســازندگی اســتان همدان اظهار داشت :ابتدا
وظیفه بسیج ســازندگی ســاماندهی به فعالیتهای
داوطلبانه دانشآموزان ،دانشجویان و بسیجیانی بود
که به صــورت داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشــتی
در مناطق محــروم حضور مییافتنــد و به مردم این
مناطق در زمینه های عمرانی ،بهداشــتی ،فرهنگی،
آموزشی و  ...خدماترسانی میکردند.
مسئول سازمان بسیج ســازندگی استان همدان
گفت :با ســاماندهی ایــن فعالیتهــای داوطلبانه و
خیرخواهانه در قالب گروههــای جهادی ،حمایتها
و پشــتیبانیها از ایــن گروهها نیز افزایــش یافت و
توانســتیم گروههای جهادی را که به مناطق محروم
اعزام میشــوند از نظر امکانات مورد نیاز برای انجام
فعالیتهای داوطلبانه حمایت و پشتیبانی کنیم.
وی خاطرنشــان کرد :از ابتدای تشــکیل بسیج
ســازندگی  150هزار جهادگر در قالــب  10هزار و
 100گروه جهــادی بــه مناطق محروم و حاشــیه
شــهر اســتان اعزام شــده اند که خدمات گوناگونی
را در زمینــه هــای مختلــف از جملــه پزشــکی
درمانی،فرهنگی ،توزیع بسته های معیشتی و فعالیت
های عمرانی و  ...به مردم ارائه داده اند.
مسئول بسیج سازندگی ســپاه انصارالحسین(ع)
در ادامه افــزود :در بخــش درمانی و پزشــکی نیز
بسیج جامعه پزشــکان در قالب تیم های پزشکی به
مناطق محروم اعزامشــده و مردم ایــن مناطق را به
صورت رایــگان ویزیــت و درمان میکننــد .در این
بخش خدمات بیشــماری در حــوزه ویزیت عمومی،
ویزیت متخصــص ،خدمات زنــان و زایمان ،خدمات
دندانپزشــکی ،خدمات بینایی ســنجی و شــنوایی
سنجی ،خدمات مشــاوره ،روانشناسی و آموزش و ....
به مردم ارائه شده است.
وی گفت :در حوزه بســیج طالب نیــز که وظیفه
ارائه برنامههای فرهنگی آموزشــی را بر عهدهدارند،
قریب به  700گروه از طــاب از ابتدای حرکت های
جهادی به مناطق محروم اعزام شده اند.
مسئول بسیج سازندگی ســپاه انصارالحسین(ع)
همچنیــن گفت :حوزه بســیج دانشــجویی از دیگر
اقشاری اســت که در عرصه ســازندگی فعال است
و در ایــن بخش نیز قریــب به  500گــروه جهادی
دانشجویی از دانشجویان به مناطق محروم اعزامشده
و در دورترین روستاهای اســتان به مردم آن مناطق

خدمترسانی کرده اند.
شهرام صادقی خاطرنشــان کرد :در بخش بسیج
محالت نیز به دلیل وجود افراد مختلف بامهارت های
متنوع ،هرســاله نزدیک به  200برنامه عمرانی انجام
میشود که ساخت مســجد ،خانه عالم ،پل ساخت،
منزل بــرای محرومــان و نیازمنــدان از این قبیل
فعالیتها به شمار میآید .
صادقی در خصوص دیگر فعالیت های جهادگران
در مناطق محروم گفت :همــه گروههای جهادی در
بخش اشــتغالزایی و آموزش مهارتهــای مربوط
به اشــتغال نیز فعال هستند که هر ســال نزدیک به
 200پروژه عمرانی را انجام میدهند که اعتبارات این
پروژهها بخشی از سوی دستگاههای دولتی مربوطه،
بخشی از سوی سپاه و بخشــی نیز از سوی خیران و
کمکهای مردمی تأمین میشود.
صادقی با اشــاره به جغرافیای هــدف گروه های
جهادی گفت :در بخش بســیج سازندگی و گروههای
جهادی قرار اســت از این به بعد هر گروه  3تا  5سال
در یک منطقه مســتقر باشــند و بهنوعی پس از رفع
نیازهــای آن منطقه ،به منطقه دیگر منتقل شــوند.
در اصل با این کار در مناطق محــروم با فعال کردن
جوانــان آن منطقــه ،کار را به دســت خــود آنها
میسپاریم.
صادقی با بیان اینکه بخشهایی از استان همدان
محروم بوده و منطقــه هدف گروههــای جهادی به
شــمار میآیند ابراز داشــت :کبودرآهنــگ ،رزن و
فامنین از مناطق کام ً
ال محروم استان همدان هستند.
بقیه شهرســتانها نیز بخشــی از مناطقشان دارای
محرومیت است مث ً
ال اسدآباد ،نهاوند و مالیر ازجمله
شهرســتانهایی هستند که بخشــی از آنها محروم
است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین(ع) با
اشاره به برنامه های بسیج سازندگی در عرصه اقتصاد

مقاومتی خاطرنشان کرد :بسیج سازندگی در بخش
اقتصاد مقاومتی نیز فعالیتهای خوبی را از سال -91
 92آغاز کرده اســت .ما با هماهنگی مرکز قرار شــد
واحدهای کوچک تولیدی و مشاغل خانگی را حمایت
کنیم کــه این مهم نیــز ازجمله بندهــای اقتصادی
مقاومتی است.
پرداخت  61میلیارد تومان تســهیالت در
راستای ایجاد اشتغال
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین(ع) در
خصوص میزان تســهیالت ارائه شده گفت :از ابتدای
فعالیت بســیج ســازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی
نزدیک به  61میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان
پرداخت شده اســت که منجر به راه اندازی 4هزار و
 492کارگاه و شــاغل شــدن 8هزار  384نفر در این
مدت شده است.
صادقــی همچنین در ادامه گفــت :در اصل ما در
عرصه اقتصاد مقاومتــی راه توانمند کردن خانوادهها
را پیداکردهایم و اگر تسهیالت بیشتری داشته باشیم
میتوانیم افراد بیشــتری را تحت پوشش کمکهای
خود قرار دهیم.
صادقی با اشــاره به فعالیت های بسیج سازندگی
در حوزه عمرانی خاطرنشــان کرد :ساخت سالنهای
ورزشی ،مسجد ،پل و یا ســاماندهی گلزارهای شهدا
و ...ازجمله اقدامات ما در عرصه عمرانی اســت که با
همکاری گروه های جهادی در مناطق مختلف استان
همدان انجام گرفته است.
وی افــزود :در مدت فعالیت بســیج ســازندگی
نزدیک به  7هزار و  48پروژه کوچک و بزرگ عمرانی
در سطح استان انجام گرفته است.
شــهرام صادقی گفت :کمک به زلزلهزدگان اهر
و کرمانشاه از دیگر اقدامات بســیج سازندگی استان
بوده است که در این حوزه اقدام به توزیع چادر ،پتو،
وسایل گرمایشی ،پالســتیک ،البســه ،موادغذایی،
کانکس های مســکونی و ســرویس بهداشــتی و ...
نمودیم.
مسئول بسیج سازندگی ســپاه انصارالحسین(ع)
اظهارداشــت :ســاخت  50باب واحد مسکونی برای
زلزله زدگان اهر و کرمانشاه از دیگر اقداماتی بود که
در مناطق زلزله زده توسط بســیج سازندگی استان
همدان صورت گرفته است.
وی افــزود :از دیگر فعالیت های ما توزیع بســته
های حمایتی و معیشتی در مناطق محروم است که
در این بخش اقدام به توزیع  40هزار و  268بســته
آموزشــی و فرهنگی و لوازم التحریر 10 ،هزار و 737
بسته بهداشتی  200 ،هزار بسته معیشتی و غدایی و
 500سری جهیزیه نموده ایم.

98میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون در استان همدان پرداخت شد
معاون بهبــود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی
همدان با بیــان اینکه طرح کشــاورزی حفاظتی در
ســال  ۹۸در تمام شهرســتانها انجام میشود گفت:
 ۱۸۰درصد از اعتبارات مکانیزاســیون به میزان ۹۲
میلیارد ریال در استان همدان جذب شد.
شــهرام پرورش در حاشیه نشســت ملی فنی و
تخصصی بررسی و آسیب شناسی بذر کارهای کشت
مســتقیم در جمع خبرنگاران اظهار داشــت :بحث
کشاورزی حفاظتی از مواردی اســت که در کشور و
استان پیگیر آن هستیم و نشست ملی آن به میزبانی
همدان در دوبخش برگزار میشود.
وی بیان کرد :دو موسســه ایران ایکاردیا و ایران
سیمیت وابســته به فائو هستند و اســتان همدان با
مرکز ایران ســیمیت کار خود را آغاز کــرده و در دو
ســایت فامنین و کبودراهنگ به صورت  ۱۰هکتاری
آماده و طرح کشاورزی حفاظتی را به انجام میرساند
که در ایــن دو ســایت اولیــه  ۵ســال کار را ادامه
میدهیم.
معاون بهبــود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی
همدان اعالم کرد :در ســال آینده حداقل یک سایت

در هر شهرستان خواهیم داشــت و مسائل مربوط به
کشاورزی حفاظتی در این دو ســایت انجام میشود
در این سایتها بهترین نوع کشت را انجام میدهیم.
پرورش عنوان کرد :حدود  ۶۴۴هزار هکتار اراضی
کشاورزی در استان داریم که حدود ۶۸الی  ۷۰درصد
اراضی دیم و  ۲۰۰هزار هکتار آیــش وجود دارد که
متاسفانه در کشاورزی ســنتی بر روی آیش به خوبی
کار انجام نمیشود.
وی با بیان اینکه مواد آلی خاک در استان کمتر از
یک درصد است که آن را ارتقا میدهیم افزود :تناوب

غالت ،دانههای روغنی و حبوبات را مد نظر داریم.
معاون بهبــود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی
همــدان گفت :همــدان به عنوان اســتان پیشــرو
در کشــور اســت که بــاالی  ۹۸درصد کشــت به
صورت مکانیــزه در آن انجام میشــود  ،ضمن اینکه
خوشــبختانه میانگین بارندگی ها در مدت دو سال
اخیر افزایش یافته است.
پرورش با بیان اینکه ضریب مکانیزاســیون استان
همدان به  ۱.۶۷درصد رســیده اســت افزود ۵ :دهم
درصد بیشــتر از برنامه سال ۹۶را در اســتان انجام
دادیم و بیــش از  ۱۸۰درصد اعتبارات جذب شــده.
 ۵۰.۸میلیارد تومان ســهمیه اســتان بــوده که ۹۲
میلیارد و  ۱۶۰میلیون ریال جذب شده است.
وی اعالم کرد :اســتان همدان جز ســه استانی
اســت که باالترین جذب را در کشور دارد ،همچنین
در بحث آب بیش از  ۸۵درصد اراضی تحت پوشــش
ابیاری مدرن اســت و تالش می کنیم تــا میانگین
تولیــد را باال ببریم .اســتان همدان با ۱.۲ســطح از
اراضی کشاورزی کشور  ۴.۵درصد تولیدات کشور را
به خود اختصاص داده است.

مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی همدان:

تحقق  75درصدی تعهد اشتغال در بخش کشاورزی همدان
مدیر امور ســرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان
همدان گفت 75 :درصد تعهد اشتغال استان همدان
در بخش کشاورزی محقق شده است.
علی اصغر نقیئی در نشســت خبــری با اصحاب
رسانه با اشــاره به اینکه اشتغال بخش کشاورزی 27
درصد است اظهار کرد :در سالجاری ایجاد  3هزار و
 600شغل در بخش کشاورزی در نظر گرفته شد که
تا پایان دی ماه  2هزار و  700شغل ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه  75درصد تعهد اشــتغال استان
در بخش کشاورزی در ســالجاری محقق شده است
ادامه داد :به طور حتم تا پایان ســال  97آمار اشتغال
ایجاد شده در بخش کشــاورزی به بیش از  3هزار و
 600شغل خواهد رسید.
مدیر امور ســرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان
همدان بــا بیان اینکه در بخش توســعه روســتایی
از  168میلیــارد تومــان در نظر گرفته شــده 109
میلیارد مربوط به جهاد کشــاورزی است افزود :جهاد
کشاورزی بیشترین جذب را داشته است.
وی با بیان اینکه در  10ماهه ســال جاری 270

میلیون تومان مجوز سرمایهگذاری در استان همدان
صادر شده است تصریح کرد :در حوزه جذب اعتبار از
منابع بودجه سال  96رکورد ســالهای گذشته زده
شد و بخش کشاورزی با  547میلیارد تومان باالترین
جذب انجام شد.
نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان
همدان در ادامه با بیان اینکــه نمایندگی ولی فقیه در
ســازمان در مباحث مختلفی از جملــه غذای حالل،
نظارت بر کشتارگاهها و ...را بر عهده دارد اظهار کرد در
 10کشتارگاه استان نظارت شرعی داریم.
حجتاالســام امین رضایی با اشــاره بــه اینکه
نمایندگی ولی فقیه در ســازمان جهاد کشــاورزی
موضوع زکات را در استان پیگیری میکند افزود :روز
گذشته در همایش تجلیل از کشاورزان برگزیده ملی
از یک نفر به عنوان مودی برتر زکات در تجلیل شد.
وی با اشــاره به کمیته روســتایی و عشایر جهاد
کشاورزی بیان کرد :بیش از یکهزار و  68روستا در
استان وجود دارد که در همه روســتاها در ایام دهه
فجر برنامه اجرا خواهد شد.

برگزاری  500برنامه شاخص در روستاهای
همدان
نماینده ولی فقیه در ســازمان جهاد کشــاورزی
اســتان همدان با بیان اینکه در مجمــوع بیش از 5
هزار برنامه در دهه فجر امســال در روستاهای استان
برگزار میشــود افزود 500 :برنامه شاخص در روستا
ها برگزار خواهد شد.
حجتاالسالم رضایی به برگزاری مسابقات قرآنی
در  12رشته در روستاها اشاره کرد و ادامه داد200 :
نفر از برگزیدگان در مسابقات استانی شرکت خواهند
کرد.
مدیر ســتاد تنظیم بازار جهاد کشــاورزی استان
همدان در ادامه در رابطه با توزیع گوشت قرمز اظهار
کرد :در آذرماه  176تن گوشــت منجمد 41.5 ،تن
گوشت وارداتی و  49.5تن مرغ منجمد توزیع شد.
مهــدی نجفیان افــزود :در دی ماه ســال جاری
119تن گوشت منجمد 15 ،تن گوشت وارداتی گرم
و  49تن مرغ منجمد در اســتان همدان توزیع شده
است.
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مدیر منطقه چهار شهرداری همدان خبر داد:

یادداشت

عملکرد شهرداری منطقه چهار در سال 97

مسعود دهبانی صابر مدیر منطقه چهار شهرداری
همدان با تبریک چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب
جمهوری اسالمی ایران به همشهریان عزیز بخصوص
اهالی محترم منطقه چهــار در رابطه با اجرای پروژه
ها درســطح منطقه چهار همدان گفت :شــهرداری
منطقه  4در تالش است تا با اقدمات مهم و مناسب
در جهت رضایت شــهروندان گام بردارد که در این
راستا در طول ایام سال طرح های مناسبی در جهت
رفاه همشــهریان کلنگ زنی و افتتاح می شــود تا
گوشــه ای از زحمات مردم را در این چهل سال که
همواره حامی انقالب و نظام بوده اند را جبران کنند.
وی در خصــوص عملیــات اجرایی پــروژه های
عمرانی در ســطح منطقه چهار گفــت :در چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و در کنار انجام پروژه
های عمرانی در ســطح منطقه هم اکنون تعدادی از
این پروژه ها آماده بهره برداری و تعدادی نیز در حال
اتمام می باشــند که این طرح ها شــامل :بازسازی
بوســتان شــهرک الوند با اعتبار6/950/000/000
ریال  ،احــداث پارک جنب مدرســه آیین روشــن
واقع در کوی اسالمشــهر با اعتبار3/600/000/000
ریال  ،احداث پــارک نواری و پیاده روســازی فاز
اول و دوم خیابــان خرد واقع در کــوی فرهنگیان با
اعتبار 4/950/000/000ریال  ،احداث فاز یک و دو
و سه پارک نواری ارتش با اعتبار9/200/000/000
ریال  ،بازســازی و اصالح هندســی میدان حصار
مطهریبــا اعتبــار 1/500/000/000ریــال  ،پیاده
روســازی بلــوار جانبــازان و آزادگان بــا اعتبــار
 3/000/000/000ریال ،بازســازی جداول خیابان
اصلی کوی اسالمشــهر با اعتبار 1/000/000/000
ریال  ،بازســازی قنات باباطاهر جنب آتش نشانی با
اعتبار  1/700/000/000ریال  ،دیوارکشی رودخانه
جنب دانشــگاه پیام نــور واقع در کــوی فرهنگیان
بــا اعتبــار 3/870/000/000ریال  ،دیوارکشــی

رودخانه منوچهری بــا اعتبــار 3/480/000/000
ریال  ،دیوارکشــی رودخانه پشــت کتابخانه باهنر
واقع در کوی فرهنگیان با اعتبار 2/300/000/000
ریال در حــال اجــرا  ،دیوارکشــی رودخانه جنب
پارک فــدک واقــع در کــوی فرهنگیان بــا اعتبار
7/969/000/000ریال  ،احــداث پارک منوچهری
با اعتبــار 7/500/000/000ریال  ،جــدول گذاری
و زیرســازی کمربنــدی  18متری اطراف شــهرک
ولیعصــر بــا اعتبــار  1/000/000/000ریــال،
بازســازی پیاده روســازی خیابان باباطاهر با اعتبار
 500/000/000ریال،بازسازی پیاده روسازی راسته
گلشن با اعتبار  500/000/000ریال می باشد.
وی افزود :عملیات بهسازی معابر و آسفالت ریزی
خیابان های ســطح منطقه چهار توســط واحد فنی
مهندســی این منطقه بهمنظورخدمترسانیبیشتربه
شهروندانعزیزوبسترسازیتوســعه  ،رونق و آبادانی در
راستای اجرای سیاســتهای کالن عمرانی شهرداری
منطقه چهار در قالب پیشــبرد اهداف شهرداری در
حوزه شهری به مرحله اجرا درآمده است.
مدیر منطقــه چهار همــدان خاطرنشــان کرد:

خانواده سالم پیش نیاز
جامعهسالم

بــا  22هزارتن بــه مســاحت  133821مترمربع با
اعتبار  40/000/000/000ریال که ازابتدای ســال
 97تاکنون پخش آســفالت درســطح معابرمنطقه
چهارشهرهمدان صورت گرفته است.
دهبانی صابر ادامــه داد:در راســتای کمک به
عمــران و آبادانی کشــور و با اســتفاده از ظرفیت
خیرین و مشــارکت هــای مردمی و اســتفاده از
قابلیتهای نیروهــای پر تالش منطقــه چهار این
پروژه هااجرا و تعدادی آماده بهره برداری می باشد.
اجرای پروژه ها در حالی انجام شد که در کنار تمام
کارهای عمرانــی ،کلنگ زنی فــاز دوم تقاطع غیر
همسطح غدیر واحداث فاز دوم بوستان فدکشهرک
فرهنگیان نیزانجام خواهد شد.
مدیر منطقه چهــار اضافه کــرد :در حال حاضربا
توجه به تأکید بر اهمیت وجود بوســتانها برای رفاه
حال شــهروندان ،گذرانــدن اوقات فراغــت آنها و
همچنین با توجه به رشــد جمعیت و کمبود امکانات
تفریحی برای عموم مردم بهخصوص کودکان و جهت
شادی و نشاط آنها شهرداری منطقه چهار ساخت و
احداث بوستان های سطح منطقه و فضاهای عمومی
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فعال اجتماعی

تردد روان و بستر سازی توسعه و رونق منطقه ای
اصلیترین هدف اجرای طرح بهسازی معابر و آسفالت
خیابانهای سطح این منطقه است.

عملیات عمرانی آســفالت خیابان های اصلی و معابر
و بهســازییاده راه ها واصالح ومرمت آسفالت ولکه
گیری محالت جزءبرنامه های فنی مهندسی منطقه
بوده ومرحله اجرائی آن در حال اتمام است.
دهبانی صابر،آرامش  ،تردد روان و بســتر سازی
توســعه و رونق منطقه ای را اصلیترین هدف اجرای
طرح بهســازی معابر و آســفالت خیابانهای ســطح
این منطقــه عنوان نمــود.از جمله ایــن اقداماتلکه
گیری و روکــش آســفالت در معابرســطح منطقه
چهاربترتیب درسال  1394با  15هزارتن به مساحت
 94924مترمربع،ســال  1395بــا  16هزارتــن به
مســاحت  96424مترمربع 1396 ،بــا  20هزارتن
بــه مســاحت  122987مترمربع ودرســال 1397

فرهنگی و اجتماعی که از نیازهــای اصلی مردم می
باشــد و همچنین اجرای مجموعههایی چون فضای
ســبز ،فضای بازی کودکان ،مراکز تفریحی و ورزشی
را برنامهریزی و احیای بوستانها را یکی از اولویتهای
خود قرار دادهاست.
وی افزود :اجرای چمن مصنوعی و زمین والیبال
و وســایل بازیو دیوار نگاره در تمام بوســتان ها در
حال انجام می باشــد.همچنین از دیگر بوستان های
در حال احداث در سطح منطقه می توان به فاز دوم
بوســتان عقیل و همچنین کندرو و فضای سبز بلوار
سردار همدانی در راستای ساماندهی ورودی شهر که
شامل فضای سبز و راهســازی است در حال احداث
می باشد.

تعامل سازنده دفاتر پیشخوان دولت با مدیریت شهری

حضور شهردار و نایب رئیس شورای اسالمی شهرهمدان در مجمع سالیانه دفاتر پیشخوان دولت
اين مجمــع به صورت رســمي و همه ســاله با
حضور مديران دفاتر پيشــخوان و بــا نظارت اداره
كار  ،رفاه و امور اجتماعي برگــزار و كليه مصوبات
و اساسنامه مجمع صنفي مورد تاييد و تصويب قرار
ميگيرد.
عباس صوفــي طي ســخنراني در ايــن مجمع
حمايت همه جانبه شــهرداري را از قشــر تالشــگر
دفاتر پيشــخوان اعــام نمــوده و اظهار داشــتند
دفاتر پيشــخوان با كادري مجــرب و كامال جوان و
تحصيلكرده بستري مناســب براي پيشبرد استان به
سمت اهداف دولت الكترونيك بوده و داراي پتانسيل
بسيار مناســب و كافي براي تحقق چشم انداز آينده
دولت ميباشند.
وي اشــاره كرد بــا توجه بــه افزايــش تقاضاي
شــهروندان و نياز بــه الكترونيكي شــدن خدمات
قابل ارائه در شهرداري زيرســاختهاي الزم فراهم و
تمهيدات مختلف جهت ارائه اين خدمات به صورت
اينترنتــي و مطابــق اســتانداردهاي جهاني جهت
سهولت شهروندان انديشيده شده و در حال تكميل
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ميباشد.
وي با اشــاره به تواناييهــاي موجــود در دفاتر
پيشخوان افزود  :مناســبترين مكان جهت ارائه اين
خدمات دفاتر پيشخوان بوده كه به دليل تراكم بسيار
گسترده و منظم در ســطح استان و همچنين تجربه
چند ساله و سابقه درخشــان ايشان در ارائه خدمات
اين چنيني  ،بــه عنوان مرجع منتخــب جهت ارائه
خدمات شهرداري به شهروندان در نظر گرفته شده
اند.
ايشان اشاره داشتند با توجه به تنوع خدماتي كه
در دفاتر اراىه ميگردد ســابقه درخشاني از اين قشر
وجود داشته و اظهار نمودند تا كنون تمامي خدماتي
كه در اين دفاتر به شــهروندان ارائــه گرديده بدون
مشكل و به نحو احسن انجام گرفته اند و اين امر نويد
موفقيت ايشان در اجراي طرح مذكور را خواهد داد.
و به اين دليل مرجع اراىه دهنده خدمات شهرداري
دفاتر پيشخوان بوده و بســياري از مراحل ابتداي و
مهم اين امر انجام و بســترهاي الزم به صورت كامل
فراهم گرديده است.

چرا در طول زمان کشورهای ثروتمند ،ثروتمندتر و کشورهای فقیر ،فقیرتر شدهاند؟
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هانیه ثمری

پژوهشگر اقتصادی

مطابق نظر بانک جهانی (براســاس اطالعات منشــر شده در
سال  ،)2007جهان به چند دسته تقســیم شده است )1( :گروه
کشــورهای ثروتمند با درآمد ســرانه باالتر از  12،000دالر در
سال؛ ( )2یک گروه بسیار بزرگ از کشورهای فقیر با درآمد سرانه
پایین؛ و ( )3گروهی از کشــورها که بین این دو طیف قرار گرفته
اند .به نظر میرسد ،برخی از کشــورهایی که در گروه سوم قرار
دارند ،با سرعت بســیار کمی حرکت روبه جلو دارند ،بنحویکه از
تقسیمبندی گروه ســوم خارج و به طبقهبندی کشورهای گروه
اول ،وارد میشــوند ،به عنوان مثــال ،برزیل ،مالــزی ،مکزیک
و فیلیپین .بررســی رونــد زمانی طــی چند دهه اخیر ،نشــان
میدهد فاصله درآمدی بین کشــورهای گروه اول و دوم ،درحال

رشد و گسترش اســت و سطح رفاه نســبی و آنچه که اصطالحا
« اســتانداردهای زندگی» مینامیم ،در بین دو گروه یاد شــده،
اختالف فاحشی دارد و گذشت زمان به عمیقتر شدن این فاصله
دامن زده است .سئوال اصلی این اســت که چرا غالب کشورهای
جهان ،جزء گروه اول نیســتند و به ندرت میتوانند به این گروه
بپیوندند .پاســخ به این سئوال را میتوان در ســاختار اقتصادی
کشــورها جســتجو کرد .آنچه که منجر به افزایش درآمد سرانه
در کشورهای ثروتمند میشــود ،نوع فعالیتهای اقتصادی است
که آنها درگیر آن هســتند ،یعنی نوع کاالیی که تولید و صادرات
مینمایند .تولید و صــادرات محصوالت مختلف ،عواقب مختلفی
برای توســعه اقتصادی دارند .از این دیــدگاه ،میتوان کاالهای
صادراتی را به دو دسته «کاالهای خوب» و «کاالهای بد» تقسیم
کرد .کاالهای خوب ،کاالهایی هســتند که عالوه بر ارزش افزوده
باال ،منجر به راهاندازی زنجیره و مجموعــهای از صنایع تولیدی
مرتبط در داخل کشور شوند ،بنحویکه قدرت انحصاری و قدرت
رقابتپذیری در بازارهای جهانی برای کشور سازنده ایجاد نماید.
کشــورهای گروه اول ،کشــورهایی هستند که اســتراتژیهای

توســعهای خود را مبتنی بر توســعه تولیدات و صــادرات گروه
کاالهای خوب ،پایهریزی نمودهاند .لذا اســتراتژیهای آتی این
دست کشورها ،تمرکز بر ارتقاء کیفیت محصوالت موجود و ارتقاء
و نوآوری در ارائــه محصوالت جدید اســت ،بنحویکه با افزایش
تولید ،پاســخگوی تقاضــای بازارهای جهانی باشــند ،با ارتقای
کیفیت محصوالت ،منجر به افزایش ســهم خــود از این تقاضاها
شوند و با ارائه محصوالت جدید ،محرک خلق بازارها و تقاضاهای
نوین میشوند .لذا این فرآیند ،نیازمند گسترش مداخالت دانش
در ســازوکارهای تولیدی بهویژه صنایع بزرگ است .اما ساختار
اقتصادی کشــورهای گروه دوم و برخی از کشورهای گروه سوم
که هنوز فرآیند توســعه (حرکــت همه جانبه جامعه بهســوی
جلو) را آغــاز ننمودهاند ،مبتنی بر تولید و صــادرات کاالهای بد
اســت .اصطالح کاالی بد به مجموعهای از کاالها اطالق میشود
که روند تولیدات داخلی بــه تولید و صــادرات آن کاال ،محدود
میشــود ،بنحویکه محرک تولید و توســعه صنایع دیگر ،نیست
و ســر زنجیره تولیدات و صادرات ســایر صنایع تولیدی داخلی،
نمیباشد .لذا در کشورهای توسعهنیافته الزم است سیاستهای

کلی کشور به دنبال کشــف ،تولید و صادرات کاالهای خوب در
اقتصاد ملی باشــند .این فرآیند ،اقتصاد ملی را شکننده و آسیب
پذیر مینماید ،بنحویکه امکان مقابله با بحرانهای ایجاد شده در
اقتصاد ملی و جهانی را بســیار مشکل مینماید .لذا سیاستهای
اقتصادی کشور میبایســت با هدف ایجاد برنامهها و کمکهای
ویژه برای کمک به خوشــههای خاص با افزایش عرضه کارگران
ماهر ،تشــویق پذیرش فنــاوری ،بهبود زیرســاختهای فنی و
آموزشــی ،تنظیم گردند .هیچ یک از این گروه کشــورها هرگز
ثروتمند نخواهند شــد ،بدون اینکه یک بخش پیشرو و پیشرفته
صنعتی و خدماتی را توسعه دهند .با این وجود ،این مسئله برای
بسیاری از کشورها در این گروه دشوار خواهد بود .به همین دلیل
ضروری است که این کشورها تالشهای خود را برای جمعآوری
تواناییهای جدید متمرکز کنند .این امر نیاز به افزایش ســطح
سرمایه انسانی برای به دســت آوردن مهارتهای مختلف مانند
مدیریتهای کالن ،فناوری و دانش و همچنیــن نیاز به افزایش
ظرفیت برای تنوع و افزایش پیچیدگی تولیــد با در نظر گرفتن
یک چشمانداز واقعبینانه صنعتی دارد.

خانواده یکی از اصلی تریــن و حیاتی ترین
ارکان استحکام بخش یک اجتماع بشری است
از آنجایی که دولت ها به علل متعددی از جمله
حفظ انسجام داخلی و بین المللی خود نیازمند
ازدیاد نفوس و داشــتن جمعیتی سالم و مفید
هستند ،از این رو می کوشــند برنامه هایی در
راستای این اهداف تدوین کنند.
معموال در قوانین اساسی کشورها می توان
به درجه اهمیت و توجه سیاستمداران به نهاد
خانواده پی برد ،در اصــل 10ق.ا.ج.ا.ا ،در مورد
این نهاد ستریگ چنین امده است:
ازآنجا که خانــواده واحد بنیــادی جامعه
اسالمی اســت؛ همه قوانین ،مقررات و برنامه
ریزی های مربوط باید در جهت آســان کردن
تشــکیل خانواده ،پاســداری از قداست آن و
اســتواری روابــط خانوادگی برپایــه حقوق و
اخالق اسالمی باشد.
با کمی توجه به این اصل می توان به عبارت
کلیدی آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری
از قداســت آن و اســتواری روابــط خانوادگی
برپایه حقوق و اخالق اسالمی رسید.
بنابراین هرفعل یا قولی کــه موجب تزلزل
یکی از عبارات (که همان اهداف و کارکردهای
مهم یک خانواده درجامعه اسالمی است)شود.
در واقع موجب نابودی نهاد خانواده خواهد شد،
در واقع موجب نابودی نهاد خانواده خواهد شد،
یکی از این تظاهرات نابودی خانواده در جامعه
به سبب طالق بروز و ظهور می یابد.
طالق ازنظر لغوی به معنی رها شــدن است
و در اصطالح به پایان دادن زناشویی به وسیله
زن و شوهر اطالق می شــود .طالق را اغلب راه
حل رایج و قانونی عدم ســازش زن و شــوهر،
فروریختن ســاختار زندگــی خانوادگی ،قطع
پیوند زناشــویی و اختــال ارتبــاط والدین با
فرزندان تعریف کرده اند.
یکــی از موضوعاتی که در دهــه های اخیر
توجه بســیاری را به خود جلب کرده اســت و
همواره بخشی از جامعه را به خود درگیر نموده
است موضوع طالق اســت .تعارضات زناشويي و
طالق ،تهديدهايي جدي براي زندگی زناشويي
هســتند كه ثبات و كيفيت ازدواج را به چالش
كشــيده و باعث بروز پيامدهــاي منفی روانی،
افســردگی و بهره وری پاییــن در کار از جمله
این پیامدها برای بزرگساالن به شمار می¬رود.
عالوه بر آن تعارضات زناشــوئی بــرای فرزندان
نیز عواقب منفی شــدیدی دارند .احتمال باالی
بروز اختــاالت منش ،اضطراب ،افســردگی و
بزهکاری نوجوانی بروز مشــکالت مدرســه ای
زیاد (تحصیلی و رفتاری) برای نوجوانان ازدواج
ناموفق و تکرار الگوهای یاد گرفته شده از زندگی
والدین مثال هایی از این پیامدها هستند .
ارتقاء سطح کیفی زندگی ،دوری از نابسامانی
های رفتاری ،داشــتن زندگی هدفمند و افزایش
همدلی به تعامل زوجین در ســال های نخست
زندگی وابســته اســت .این تعامل بــا نحوه بیان
احساس ها ،خواسته ها و احترام به نظر طرف مقابل
و پذیرش تفاوت های فردی و جنسیتی ،خانوادگی
و فرهنگی ،به دست میآید .اعتماد متقابل که همه
امور زندگی به آن بستگی دارد .با ذهن باز ،پذیرش
شجاعانه و بحث آزاد حفظ می شود.اکثر زوجین
به این دلیل که در دســتیابی به زندگی مشترک
عاشقانه و مستحکم ناتوان هســتند ،آن را دور از
ذهن تصور می کنند .با این وصــف زندگی برای
آنان غیرقابل تحمل و به جدایی منجر می شود .با
توجه به اهمیت و ضرورت پایــداری نظام خانواده
در زندگی مشترک ،شناسایی قابلیت مهارت های
گفتگو در زوجین ،عالقمند بــه جدایی یا طالق
و اجرای برنامه های آموزشــی نیازی مشخص و
ضروری است ،تا از فروپاشی روابط صحیح زوجین
به عنوان شــایعترین جلوه تعارض شدید جدایی
پیشگیریکرد.
شــناخت راهکارهای مختلفی که می تواند
کاهش دهند عوامل مجر بــه طالق گردد می
تواند بخش اعظمی از مشکالت کشور در زمینه
پدیده مضموم طالق را حــل کند.از جمله این
راهکارها آموزش نیازهای اساســی به زوجین
متقاضی طالق است که ممکن است در کاهش
خودشــیفتگی موثر واقــع شــود و در پی آن
منجر به کاهش طالق در جامعــه گردد.اما در
این زمینه تحقیقات بسیار اندکی انجام گرفته
اســت و اثرگذاری آموزش راهکارهای اساسی
بر کاهــش خودشــیفتگی در زوجین متقاضی
طالق هنوز هم مشــخص نیســت .بنابراین در
این زمینه ضعف مطالعاتی احساس می شود و
ضروری است تا پژوهشــی با این موضوع انجام
گیرد.
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شماره دوم

بانک کشاورزی
کلید توسعه همه جانبه استان

رئیس بانک کشــاورزی اســتان همــدان در جمع
خبرنگاران با اشــاره به نقش و جایگاه بانک کشاورزی
در توسعه همه جانبه و توسعه اقتصادی کشور و استان
گفت:این جایــگاه در بخش کشــاورزی بســیار حائز
اهمیت و ویژه است چرا که حضور بانک کشاورزی در
عرصه اقتصاد کالن گواه این موضوع است .
هوشنگ حیدرنژادیان غذا را نیاز اصلی ساکنان کره
زمین دانست و افزود:در مناسبات اقتصادی و سیاسی
،کشور ها بدنبال تامین غذا هستند و همین امر موجب
استقالل و یا اتکای کشورها می شود.
وی با بیان اینکه بانک کشــاورزی محور توســعه
است و مسیر توســعه کشــور از فعالیت ها و خدمات
بانک کشــاورزی عبور مــی کند ،بیان کــرد :فعالیت
بخش کشاورزی نقش مهمی را بر عهده دارند چرا که
بانک کشاورزی در اشتغال و کار آفرینی بسیار موثر و
کارآمد بوده و در مقاطع مختلــف با اتخاذ رویکردهای
مناسب در جلب نظر مسئوالن موفق عمل کرده است.
حیدرنژادیــان گفــت :بانک کشــاورزی خدمات
ارزشــمندی به فعالیت بخش کشــاورزی داشته و در
راســتای حمایــت از کاالی ایرانی در جهــت توانمند
سازی فعاالن بخش تولید توانســته خدمات ارزنده ای
را به تولیــد کنندگان ارائه کند کــه همین امر موجب
توســعه بخش تولید و توســعه اقتصادی و خودکفائی
در بخش کشاورزی استان شــده به گونه ای که امروز
بخش کشاورزی و تولید استان یکی از بخش های مهم
اقتصادی کشور است.

وی تاکید کرد:امروز روند توسعه استان همدان در
مقایسه با استان های همجوار بسیار حائز اهمیت است.
افزایش 42درصدی تسهیالت کشاورزی در همدان
رئیس بانک کشــاورزی اســتان همدان با اشاره به
افزایش 42درصدی پرداخت تســهیالت به کشاورزان
گفت :در 9ماهه امســال 28هزارو 377فقره تسهیالت
پرداخت شــده که رشــد فزاینده ای نســبت به سال
گذشته داشته ایم.
حیدر نژادیــان با بیان اینکه 8هــزارو 294میلیارد
ریال تسهیالت در سال جاری پرداخت شده افزود:این
تسهیالت بخش های مختلف توسعه اقتصادی و تولید
را در بــر می گیرد کــه پرداخت تســهیالت در جهت
توسعه مکانیزاسیون کشــاورزی یکی از آیتم های مهم
بشمار می رود.
وی حمایت از تولید پایدار بخش کشاورزی را یکی
از اهداف کلیــدی این بانک معرفی کــرد وتاکید کرد:
امیدواریم بتوانیم با هدف گذاری خدمات بیشتری در
راستای توسعه کالن اقتصادی داشته باشیم.
پرداخت 507میلیارد ریال تســهیالت وام
ازدواج
رئیس بانک کشــاورزی اســتان همدان از پرداخت
3هزارو 295فقره تســهیالت وام ازدواج در سالجاری
خبر داد و افزود :هم اکنون بانک کشــاورزی رتبه دوم
پرداخت وام ازدواج در بین بانک های استان را دارد.
وی همچنین گفــت:در بخش پرداخت تســهیالت
اشتغال پایدار روســتایی نیز 50درصد تسهیالت توسط
بانک کشاورزی و مابقی توسط صندوق کارآفرینی و بانک
توسعه تعاون پرداخت می شود که در این زمینه نیز بانک
کشاورزی ظرفیت بسیارمطلوبی را ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد:اعتبار ابالغی اســتان 923میلیارد
بابت اشتغال پایدار روســتایی به جز نهادهای حمایتی
بوده که جمع این مبلغ هزارو و 73میلیارد ریال اســت
که مبلغ 923میلیارد جذب صد درصدی شده
حیدر نژادیان همچنین گفت271:میلیارد از محل
اعتبارات صندوق توســعه به بخش صادرات تخصیص
یافته که این عملکرد را نداشتیم و تا دو سال پیش این
مورد نبوده.

به نقل از روابــط عمومی منطقه  2شــهرداری
همدان مهندس رضا ابرار خــرم مدیر منطقه ضمن
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا و امام راحل(ره)
و بزرگداشــت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ایران و تســلیت ایام فاطمیه  ،با اعالم این
خبر افزود  :توســعه و افزایش ســرانه فضای ســبز
عمومی و تفریحی در زندگی شهری امروز از اهمیت
ویژه ای برخوردار میباشــد  ،پارک های شــهری
دارای کارکردهای مختلفی هســتند کــه میتوان
به نقش مؤثر این پارک ها در ارتقا شــرایط زیست
محیطی به عنوان ریههای تنفسی شهر و همچنین
کاربریهای شهری و اجتماعی آن در گذران اوقات
فراغت فــردی و جمعی خانــواده اشــاره کرد که
شــهرداری منطقه  2با آگاهی از این امر در سالهای
قبل احداث پارکهایی از قبیل پارک ورزش  ،شمسی
پور  ،پارک معرفت  ،پارک جهاد و ..را اجرا نمود و در
سال  97احداث پارک کوهستانی حیدره و باغ گلها
را در دستور کار خود قرار داده است.
ابرار خرم به پروژه های در دســت اقدام اشــاره
نمود و افزود  :پارک والیت به عنوان نخستین پروژه
از برنامه های در دســتور کار میباشــد که ظرفیت
خوبی را در افزایش گردشگر در شهر همدان را دارد.
وی افزود  :وســعت این مجموعــه  102هکتار
اســت و در حال حاضر  17هزار اصله درخت در این
محدوده موجود است که در ادامه برنامه اجرایی این
پروژه به  120هزار اصله افزایش میابد.
مدیر منطقه دو با اشاره به برنامه های شهرداری
در فاز اول این پــروژه افزود  :تعریض و بازگشــایی
معبر ورودی  ،ایجاد معابر دسترســی محوطه پارک
 ،زیر سازی و سنگفرش معابر پیاده رو  ،ایجاد شبکه
روشنایی  ،ایجاد شبکه های آبرسانی  ،ایجاد آالچیق
 ،ســاخت پارکینگ و...از نمونه فعالیتهایی است که
در فاز اول این پروژه اجرایی خواهد شد.
ابرار خرم با اشــاره به فعالیت هــای مهم جاری
مجموعه خود ابراز داشــت  :آنچه روزی به عنوان
رویا در اذهان و خواســت شهروندان همدانی تداعی
شــده بود امروز با عزم و اراده جدی شورای اسالمی
شــهر و شــهردار همدان و مجموعه شــهرداری به
واقعیت تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد  :بــا توجه به اینکــه همدان اقلیم
بســیار خوبی از نظــر فضــای ســبز  ،آب و هوا و

دفاتر پیشخوان خدمات
دولت گامی موثرجهت تحقق شهر الکترونیک

خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت
در استان همدان
 صدور و تعویض شناسنامه و کارت ملی ارائه خدمات امور مشترکین اپراتورهای همراه اول ،ایرانسل ،شاتلو رایتل
 ارائه خدمات امور مشترکین تلفن ثابتارائه خدمات امور مشترکین ادارات آب  ،برق  ،گاز و آب روستایی ارائه امور بانکی و پرداخت قبوض انجام امور مالیاتی و عوارض شهرداری خودرو استعالم منابع طبیعی انجام کلیه امور پستی تاییدیه تحصیلی خدمات ورزش و جوانان احراز هویت الکترونیکی ( سجام) امضای دیجیتال امور بنیاد شهید -سهام عدالت

 کارگذاری بورس شامل :مفید  ،آسیا ،بیدار ،آگاه تدارکات اداری امور تامین اجتماعی بیمه ملت بیمه سالمت بیمه آتیه سازان حافظ واگذاری اینترنت شرکتهای خصوصی و مخابرات صدور کارت هوشمند رانندگان صدور و تمدید کارت بهداشت اصناف خدمات فنی و حرفه ای خدمات صنعت و معدن خدمات آب منطقه ای ( چاههای کشاورزی) ثبت نام سهمیه سوخت خودروهای گازوئیلی خدمات سازمان بهزیستی -کلیه خدمات اینترنتی

پیگیری و رسیدگی به تخلفات دفاتر پیشخوان در سطح استان
آدرس :همدان بلوار ایت ا ...مدنی کوچه اقبال انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت همدان
تلفن تماس٣٨٢٧١٧٠٠ :

فکس٣٨٢٧١٩٨١ :

انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
استان همدان

بخشی از بیانیه رهبر انقالب به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی ایران خطاب به جوانان:

به نام خداوند لوح و قلــــــم
حقیقت نــگار وجــود و عدم
خدایــی که داننده رازهاســت
نخستین سرآغاز آغاز هاست

عزیزان! دهه های آینده دهه های شما است و شمایید که باید کار آزموده و پرانگیزه از

سخن رهبری

انقالب خود حراست کنید و آن را هر چه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین

اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی است ،نزدیک کنید .برای برداشتن

گام های استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت؛

اگر از این راهبرد غفلت شود ،دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد

تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.

مدیر منطقه  2خبر داد :

توسعه فضاهای سبز شهری از اولویتهای
منطقه 2شهرداری در سال 97
خاک دارد ما بــه دنبال اجرای باغ گلهــا بودیم که
خوشــبختانه اجرای عملیات عمرانی آن در ســال
جاری در جنب پارک بانوان کلید خورده و پیشرفت
قابل توجهی در این پروژه شاهد هستیم.
ابرار خرم متذکر شــد  :باغ گلها از پروژه های دیگر
این منطقه است که یکی از پارک های مهم و تخصصی
در دســت اقدام اســت که باغی بزرگ در قالب پارک
محله ای محسوب میشــود و از این نظر که همدان به
عنوان شهر اطلسی ها مشهور اســت باغ گلها احیای
همدان به عنوان شهر اطلسی ها است و تملک آن انجام
شده و امسال عملیات عمرانی آن کلید خورد.
وی بیان داشــت :توجه بیش از حد به نیازهای
حرکت ســواره و غفلت از حفظ و ساماندهی فضای
پیاده و پیاده رو از عمده نقایص شهرسازی به شمار
می آید  ،که ســبب کاهش کیفیت محیط شــهری
و افول ارزشــهای اجتماعی  ،فرهنگــی و بصری در
فضاهای شهری می گردد که شــهرداری منطقه 2
با بررســی های این موضوع طرح پیاده رو سازی به
صورت گسترده در ســطح منطقه را در دستور کار
خود قرار داده است.
ابرار خرم بــا بیان اینکه بر اســاس برنامه ریزی
صورت گرفتــه پیاده روهــای خیابان هــای اصلی
ســطح منطقه در اولویت بهســازی و اجرای جالیز
قرار دارند افزود  :از جمله پروژه پیاده رو ســازی در
سطح منطقه میتوان به پیاده رو سازیدو طرف بلوار
فاطمیه  ،رنجبــران  ،والیت و خیابــان فرهنگ که
مجموعا به مساحت  36هزار متر مربع و مبلغی بالغ
بر  29میلیارد ریال میباشد اشاره نمود.
وی با اشاره به نحوه ی اجرای عملیات بهسازی
پیاده رو هــا تصریح کرد :با در نظر گرفتن شــرایط
افراد معلول فرش پیــاده رو ،بازســازی باغچه ها،
اصالح و بازســازی ســنگ جدول ،اصالح شــیب
بندی کف و رفع موانع از جمله اقداماتی اســت که
دردسنور کار قرار داده شده.
مدیــر منطقه دو بیان داشــت امــروزه افزایش

جمعیت شــهرها و معضالت ترافیکی موجود ایجاب
می کند ،ایجاد پیاده رو ها و مســیرهای پیاده مورد
توجه بیشتری قرار گیرد چرا که پیاده رو ها در جابه
جایی ساکنان شــهرها و انتقال ترافیک شهر نقش
بسزایی دارد
وی در ادامه با بیان اینکه شــهرداری منطقه دو
پروژه های متعــددی را برای رفاه حال شــهروندان
منطقه در دست اقدام دارد  ،اظهار کرد اجرای پروژه
های متعدد نیازمند بودجه و اعتبار ات الزم است و تا
هنگامی که اعتبارات مورد نیاز تامین نشود نمیتوان
عملیات اجرایــی را آغاز کرد  ،وی افزود شــهرداری
منطقه دو خود را موظف به پاسخگویی و تامین نیازها
و رضایتمندی شهروندان میداند و در راستای تامین
خواسته های شهروندان تمام تالش خود را معطوف
کرده اســت.که با توجه به ارزیابی عملکردها میتوان
گفت وضعیت عمرانی مطلوبی با شتاب بیشتر نسبت
به سالهای قبل در این منطقه شاهد هستیم.
مدیر منطقه  2در ادامه از آغــاز عمليات انتقال
آبهاي ســطحي از ميدان رســالت به ســمت بلوار
مطهری و رودخانه با اعتباري بالغ بر يکصد ميليارد
ريال خبــر داد و افــزود  :بارندگي ابتداي امســال
موجب تحمــل خســارتهايي به مديريت شــهري
و شــهروندان شــد که از همان زمان و با دســتور
شــهردار همدان در صدد برآمديــم وضعيت محله
هايي که در ســطح منطقه دو در مواقع بارش دچار
آبگرفتگي هستند شناسايي شــوند تا نسبت به رفع
خطرهاي احتمالي اقدامــات الزم صورت گيرد که
خوشبختانه اين موضوع هم اکنون در حال پيگيري
است و در همين راستا از همراهي و صبر و شکيبايي
شــهروندان در اجراي اين پروژه مهم شهري تشکر
مينماييم.
وی از عملیات گســترده جدولگــذاری و ایجاد
نهری در ســطح منطقه خبر داد و افــزود  :با توجه
به اهمیت و ضرورت نگاه به مســائل عمرانی شــهر
و مدیریت شــهری ســطح ایــن منطقه بــا هدف

ســاماندهی معابــر و همچنین زیبا ســازی فضای
شهری و مناســب ســازی جداول خیابانهای سطح
منطقه این پروژه در دستور کار قرار داده شد.
ابرار خرم بــا اعالم اینکــه این اقدامــات باعث
تحوالت ســاختاری مثبتی خواهد شــد افزود  :در
همین راستا بیش از  8هزار  500متر طول عملیات
جدولگذاری با اعتباری بالغ بر 10میلیارد ریال در
سطح منطقه شــاهد هســتیم که از جمله پروژهها
میتــوان به جدولگــذاری و ایجاد نهــری  ،خیابان
چهاردولی واقع در  30متری بنی هاشم  18 ،متری
میالد  ،بلوارهای رنجبران  ،والیت  ،مطهری و بلوار
 9دی و جاده حصار حاج شمسعلی اشاره نمود که
با تالش و کوشش همکاران به اتمام رسیده است.
ابرار خرم از اجرای عملیات آسفالت ریزی و لکه
گیری و نیز پخش بیش از 20هزار تن آســفالت در
سطح منطقه  2خبر داد و افزود  :با توجه به وضعیت
نا مناسب قسمتهایی از آسفالت کوچه ها و خیابانها
سطح منطقه و اجرای عملیات روکش آسفالت معابر
به صورت ویژه در سطح منطقه  2انجام گرفته است.
وی لکه گیری و روکش آســفالت در سال جاری
را بیش از  20هــزار تن تا کنون بیــان کرد و افزود
 :شــهروندان در مراجعه به شــهرداری درخواست
انجام ترمیم ولکه گیری آســفالت کوچه ها و معابر
شــهری منطقه را دارند که در ایــن خصوص واحد
فنی مهندســی این منطقه بصورت مداوم اجرای
آسفالت توسط فینیشــر و اکیپ دستی را در دستور
کار دارد که طبق بازدید کارشناسان فنی مهندسی
منطقه اولویت بنــدی الزم جهت آســفالت ریزی
صورت میگیرد و در این راســتا حجم بسیار زیادی
آسفالت در معابر اصلی و فرعی از جمله حصار حاج
شمســعلی  ،خیابان فرهنگ  ،جاده چشــین  ،بلوار
مفتح و مدنی و ...پخش و اجرا شده است.

