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سرمقاله

وحدت بین
جریانهای سیاسی
ایجاد شود
2

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس مطرح کرد فرودگاه همدان در آستانه تعطیلی

تعطیلی فرودگاه مساوی با
عزل مدیر و استیضاح وزیر است

گام دوم

نگاهی کلی به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری
مقــام معظم رهبری ،با فرا رســیدن چهلمین ســالگرد انقالب
اسالمی و ورود انقالب اسالمی به پنجمین دهه ی خود ،خطاب
به مردم و جوانان کشــور بیانیه مهمی صادر نموده و مسائلی را
مطرح کردند ،که به دلیل اهمیت این بیانیه و بدلیل آن که مقام
معظــم رهبری در جمعی خصوصی نیز از قــول یکی از بزرگان
حاضر در جلســه فرموده اند ،برای تنظیم و صدور این بیانیه ها
زحمات زیادی را متحمل می شوند...

امام جمعه همدان:

راهپیمایی  22بهمن نشانه وفاداری مردم
به نظام است

3

عناویـن

2
مدیر مرکز آموزشی ،درمانی ،پژوهشی فاطمیه:

نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس:

بیمارستان فاطمیه همدان ،تنها مرکز
دارنده واحد ناباروری در غرب کشور است

مصوبات شورای شهر به دفتر نمایندگان
ارسال شود
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان

 99طرح دولتی همدان به بخش خصوصی
واگذار شد
لونقل جادهای استان همدان
معاون راهداری اداره کل راهداری و حم 

ط کشی
سالیانه  ۱۰۰میلیاردتومان هزینه خ 
راههای استان همدان میشود
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان

اتمام گازرسانی به همه شهرها و روستاهای
استان همدان همزمان با دهه فجر

6
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل  90مجلس:

افزایش قیمت خودرو ناشی از
سوء مدیریت است

لزوم اطالع رسانی وزیر نیرو درباره
آبرسانی به همدان
قدر مشترک اقدامات ستادبازسازی بنیاد مسکن استان همدان در مناطق زلزله زده در نگاه مسئوالن:

رکورد زنی بازسازی توسط بنیاد مسکن
استان همدان
هدف سازمان آموزش فنی و حرفهای
کارآفرینی و تربیت نیروی ماهر است

عکس :فارس (بهزاد علیپور)

مدیر کل حوزه استاندار همدان:

استاندار همدان:

همدان در نمایشگاه بین المللی گردشگری خوب معرفی شد
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استاندارهمدان:

وحدت بین جریانهای سیاسی ایجاد شود

گام دوم

نگاهی کلی به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری ،با فرا رســیدن چهلمین ســالگرد انقالب
اســامی و ورود انقالب اســامی به پنجمیــن دهه ی خود،
خطاب به مردم و جوانان کشــور بیانیه مهمی صادر نموده و
مسائلی را مطرح کردند ،که به دلیل اهمیت این بیانیه و بدلیل
آن که مقام معظم رهبری در جمعی خصوصی نیز از قول یکی
از بزرگان حاضر در جلسه فرموده اند ،برای تنظیم و صدور این
بیانیه ها زحمات زیادی را متحمل می شــوند و همچنین به
دلیل اهمیت و راهگشا بودن رهنمودهای ایشان ،نگاهی کلی
که در فضای مجازی به این بیانیه پرداخته شده می اندازیم:
ایشان ویژگی های جمهوری اسالمی را برشمردند ،که
از آن جمله است:
 -1بــرای همه چیز میتوان طول عمــر مفید و تاریخ مصرف
فرض کرد ،ا ّما شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده
مستثنا است چون ویژگیهایی مثل آزادی ،اخالق ،معنویت،
عقالنیت ،برادری در فطرت بشر است.
عدالت ،استقالل ،ع ّزت،
ّ
اسیت مثبت نشان میدهد .ولی از ارزشهایش
حس ّ
 -2به نقدها ّ
فاصله نمیگیرد.
 -3انعطافپذیر و آمادهی تصحیح خطاهای خویش است .اما
تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست.
 -4پس از نظام ســازی ،به رکود و خموشی دچار نشده است.
موقعیتهای نو به نو ،فاقد احساس
متحجر و در برابر پدیدهها و
ّ
ّ
و ادراک نیست.
بشــدت پایبند و بــه مرزبندیهای خود با
 -5به اصول خود
ّ
حساس اســت .مرتکب افراطها و
ت
بشد
دشــمنان
رقیبان و
ّ
ّ
چپرویهایی که مایهی ننگ بســیاری از قیامها و جنبشــها
است ،نشده است.
 -6ایــن انقالب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بوده و نه
منفعل و مر ّدد .در هیچ معرکهای گلولهی ا ّول را شلیک نکرده
اســت ،ولی پساز حملهی دشمن از خود دفاع کرده و ضربت
متقابل را محکم فرود آورده است.
 -7از مظلومان و مســتضعفان دفاع کرده است و با صراحت و
شجاعت در برابر زورگویان ایستاده است
درس هایی که رهبر معظم انقالب به عنوان نســل اول انقالب
برای جوانان فرمودند:
همه چیــز علیه ما بود ،چه رژیم فاســد طاغوت که عالوهبر
وابستگی و فساد و اســتبداد و کودتایی و چه آمریکا و قدرت
های شرق و غرب.
هیچ تجربهی پیشــینی و راه طی شــدهای در برابر ما وجود
نداشت .اما گام های بزرگی را طی کرد.
ثمرات و نتایج گام اول انقالب:
تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها.
امنیت کشور و
ّ
 -1ثبات و ّ
 -2موتور پیشــران کشــور در عرصهی علم و ف ّناوری و ایجاد
زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی.
 -3مشــارکت مردمی را در مسائل سیاســی مانند انتخابات،
مقابلــه بــا فتنههای داخلــی ،حضور در صحنههــای ملّی و
استکبارستیزی به اوج رسانید.
 -4بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بینالمللی
را به گونهی شگفتآوری ارتقاء داد.
 -5ک ّفهی عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین
کرد.
 -6عیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بگونهای
چشمگیر افزایش داد.
 -7تبدیل شــدن به نمــاد پر ابّهت و با شــکوه و افتخارآمیز
ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان.
ماموریت های نسل جوان برای گام دوم انقالب:
 -1علم و پژوهش :دانش ،آشــکارترین وسیلهی ع ّزت و قدرت
یک کشور است ...ما هنوز از قلّههای دانش جهان بسیار عقبیم؛
باید به قلّهها دست یابیم.
 -2معنویّــت و اخــاق :معنویّت به معنی برجســته کردن
ارزشهای اخالق به معنی رعایت فضلیتهای اخالقی
 -3اقتصــاد :جوان و دانا و مؤمن و مســلّط بر دانســتههای
اقتصادی در درون دولت اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند.
 -4عدالت و مبارزه با فسادّ :ما تبعیض در توزیع منابع عمومی و
میدان دادن به ویژهخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه
بشدت ممنوع است؛ همچنین غفلت از
به بیعدالتی میانجامدّ ،
قشرهای نیازمند حمایت ،به هیچ رو مورد قبول نیست.
 -5اســتقالل و آزادی :اســتقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و
حکومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطهگر جهان است.
و آزادی اجتماعی به معنای حقّ تصمیمگیری و عمل کردن و
اندیشیدن برای همهی افراد جامعه است.
 - 6عــ ّزت ملّی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشــمن :این هر
اصل «ع ّزت ،حکمت ،و مصلحت» در روابط
سه ،شاخههایی از ِ
بینالمللیاند.
 -7ســبک زندگی :تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در
ایران ،زیانهای بیجبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاســی
به کشــور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن ،جهادی همهجانبه و
هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است.
امیدواریم که مسولین و مردم کشور ،بویژه جوانان عزیز ایران
اسالمی ،در دهه ی پنجم انقالب اسالمی نیز همچون گذشته
که علیرغم همه توطئه ها و فشــارها ،فرامین رهگشای رهبر
معظم انقالب اســامی را ســرلوحه امور خود قــرار دادند ،تا
رسیدن پرچم مقدس نظام جمهوری اسالمی ،بدست صاحب
اصلی انقالب ،همواره این راه را طی نمایند.
مدیر مسوول -اقبال الماسی

مص
جنابآاقی طفیآزادبخت

انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان معاون
سیاسی امنیتی استانداری همدان که نشانگر
درایت و تجربه باالی جنابعالی است ،تبریک و
تهنیت عرض نموده و توفیق روزافزون شما را
از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

دکتر علیرضا رضائی

اســتاندار همدان با تاکید بر ایجاد وحدت
بیــن جریانهــای مختلف نظــام گفت :هنر
معاونت سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی ایجاد
وفــاق و همدلی بیــن جریانهــای مختلف
سیاسی است.
ســید ســعید شــاهرخی روز چهارشنبه
در آییــن معارفــه معاون سیاســی ،امنیتی
و اجتماعی اســتاندار همــدان گفت :تمامی
جریانهای سیاســی باید برای توســعه استان
تــاش کنند نه اینکه احــزاب به مانع و ترمز
بدل شوند.
استاندار همدان ادامه داد :با توجه به تعامل
مطلوب مجمع نمایندگان ،نماینده ولی فقیه
در اســتان و شــورای تأمین باید این تعامل
الگوی احزاب و تشکل های سیاسی قرار گیرد.
شاهرخی خواستار برگزاری مستمر نشست
های مشترک با احزاب شــد و افزود :همدان
از اســتان های پیشرو کشور در تشکیل خانه
احزاب بود.
اســتاندار همدان خاطر نشــان کرد :پس
از وقایعــی نظیر ناآرامــی دی ماه  ،96خروج
آمریکا از برجام ،فشــارهای سنگین اقتصادی
و رســانهای آمریکا ،دشمن بر این باور بود که
که مردم در راهپیمایی  22بهمن حضور نمی
یابند.
شــاهرخی اضافه کرد :دشمنان بر این باور

بودند که نظام پشــتیبانه مردمــی خود را از
دست داده اســت اما ملت ایران در  22بهمن
امسال حماس ه ای به یاد ماندنی رقم زد.
وی پیونــد مــردم و نظام را ناگسســتنی
دانست و افزود :مردم بدون توجه به مشکالت
اقتصــادی در شــرایط نامســاعد جــوی در
راهپیمایی  22بهمن حضور یافتند.
اســتاندار همدان گفت :حضور معاون اول
رییس جمهوری و سرکشــی به  6شهرستان،
حضور وزیر نیرو و معاونان وزرا در استان دهه
فجر متفاوتی را برای همدان در ســال جاری
رقم زد.
شــاهرخی افزود 707 :طرح عمرانی دهه
فجر امســال بهره بــرداری و عملیات اجرایی

امام جمعه همدان:

مسئوالن دستگاه ها نیز باید برای سپردن امور
به سمن ها فعال شوند.
وی افزود :می تــوان با بهره گیری از توان
ســمن ها تحول جدی در اســتان ایجاد کرد
و الزمــه تحقق ایــن موضوع واگــذار کردن
مسئولیت ها به سمن ها است.
استاندار همدان با تاکید بر اینکه دولت به
تنهایی نمیتواند همه امور را انجام دهد بیان
کرد :به منظور بهره گیری از توان سازمان های
مردم نهاد در یکســال گذشــته با  700تن از
اعضای ســمنها 600 ،روحانی و بیش از یک
هزار و  400تن از جوانان نشست هایی برگزار
شد.
شــاهرخی اضافه کرد :برای نخســتین بار
هیأت اندیشــه ورز در همدان تشــکیل شد
و معــاون اول رییس جمهوری ایــن اقدام را
پســندیدند و به عنوان الگو در کشور معرفی
کردند.
مصطفی آزادبخت با پیشــنهاد سید سعید
شاهرخی استاندار همدان و حکم وزیر کشور
به عنوان معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری همدان منصوب شد.
در ســوابق اجرایی آزادبخــت فرمانداری
اسدآباد ،معاون استاندار و فرماندار ویژه مالیر
و مدیرکل حراست اســتانداری همدان دیده
میشود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همدان

رییس اتحادیه بارفروشان:

نرخ میوه و تره بار روزانه تعیین می شود
رییس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار
همدان گفت :نرخ میــوه و تره بار روزانه و
بر اســاس حجم ورود بار به میدان فروش
تعیین می شود.
محمد رضا کریمی بــا بیان اینکه میوه
قیمت مصوب ندارد افزود :عوامل متعددی
در تعییــن قیمت میــوه تاثیــر دارد که
مهمترین آنها میزان عرضه و تقاضا از جمله
میــزان بار ورودی کاال به میدان میوه و تره
بار است.
وی اضافه کرد :قیمت میوه هر روز صبح
پس از ورود کامیون های حامل بار به داخل
میدان میــوه و تره بار و بر اســاس تجربه
بارفروشان تعیین می شود.
رییس اتحادیه بارفروشان همدان اظهار
داشــت :عوامل دیگری نظیر سرمازدگی و
از بین رفتن ســر درختی ها هنگام بارش
تگرگ نیز در کمبود و افزایش قیمت میوه
تاثیر دارد.
کریمی افزود :علــت افزایش قیمت انار
در سال جاری ســرما زدگی این محصول
و کاهش برداشــت آن تا  50درصد بود اما

 90طرح با ســرمایه گذاری بخش خصوصی
آغاز شد.
وی توجــه ســرمایه اجتماعــی را یکی از
اولویت های دولت اظهار داشت و گفت :کنترل
آســیبهای اجتماعی یکی از تکالیف بوده و در
تقســیم کار ملی در  18حوزه سازوکارهایی
مشخص شده است.
استاندار همدان ادامه داد :در حوزه حاشیه
نشینی ،ستاد بازآفرینی تشکیل شده و دولت
برای توجه به مناطق حاشیه شهر برنامه هایی
تدوین کرده است.
شــاهرخی بیــان کرد :رییــس جمهوری
بر ضــرورت واگذاری امور به مــردم در قالب
ســازمانهای مردم نهاد تاکید دارند بنابراین

قیمت موز به علت نوسان نرخ دالر افزایش
یافت.
وی اضافه کرد :تورم همانگونه که بر روی
افزایــش قیمت تمامــی کاال ،محصوالت و
خدمات تاثیر گذاشت موجب نوسان قیمت
میوه ها نیز شده است.
رییس اتحادیه بارفروشــان همدان ادامه
داد :به منظور پیشگیری از گرانفروشی توسط
خرده فروشان در خارج از میدان میوه و تره
بار ،قیمت های تعیین شده برای انواع میوه
و صیفی روزانه در اختیار معاونت بازرســی
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت قرار می
گیرد .کریمی گفت :قیمت یکسری از میوه
های خارجی نظیر مــوزه در همدان تعیین
نمی شود بلکه با هماهنگی تهران قیمت آن
مشخص می شود.
رییس اتحادیه بارفروشــان همدان علت
گران شــدن میوه در روزهــای تعطیل را
کاهش حجم ورودی بار و باال رفتن میزان
تقاضا توسط مردم عنوان کرد.
 113حجــره در  2میدان بــار قدیم و
آزادی شهر همدان فعال است.

 99طرح دولتی همدان به بخش خصوصی
واگذار شد
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
همدان گفــت :واگذاری طرح های عمرانی
این اســتان به بخش خصوصی در ســال
جاری به  99طرح رسیده است.
سید اســکندر صیدایی در ستاد اقتصاد
مقاومتی اســتان همدان افزود :با توجه به
اینکه سیاست دولت واگذاری بخش زیادی
از طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی
است تمامی این طرح ها احصا شدند و 29
طرح نیز در حال واگذاری است.
وی با بیــان اینکه  2هــزار طرح قابل
اجرا در همدان وجــود دارد عنوان کرد :از
این تعــداد  800طــرح میتواند به بخش
خصوصی واگذار شــود که ایــن تعداد نیز
در ســه رده اولویتبندی شده و  88طرح
به عنوان طرح اقتصاد مقاومتی در اســتان
ی شود.
معرفی م 
رییس پــارک و علم فناوری همدان نیز
گفت :حمایــت از پارکهای علم و فناروی
برای تولیــد کاالی ایرانی به عنوان اولویت
ستاد اقتصاد مقاومتی است.

مجید کــزازی با بیان اینکــه  6رویداد
استارتاپی «شــرکت های نوپا» در همدان
در  9ماهــه برگزار شــده اســت افزود :در
سالجاری هدفگذاری پارک علم و فناوری
اســتان برگزاری  10رویداد استارتاپ بوده
است.
وی اظهار داشت :در مجموع  150واحد
فناور در پارک علم و فناوری استان مستقر
هســتند که از این تعــداد پنج واحد مرکز
رشــد در همدان ،مالیر ،کبودرآهنگ ،رزن
و اللجین فعالیت می کنند.

معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت همدان:

معاون نظارت و بازرســی سازمان صنعت،
معــدن و تجــارت همدان گفت :عیــد نوروز
تقاضای مردم برای گوشــت و مرغ بین  30تا
 50درصد افزایش می یابد که با برنامه ریزی
های صورت گرفته ،نیاز بازار استان در این ایام
به موقع تامین می شود.
علیرضا شــجاعی روز دوشــنبه در گفت و
گو بــا خبرنگار ایرنا افزود :با گرم شــدن هوا
و در آســتانه فصل بهار نــوع جوجه ریزی در
مرغــداری ها تغییر می کنــد و به دنبال آن
تولید افزایش می یابد.
وی اظهار داشــت :به طور میانگین روزانه
بیش از  100تن مرغ در اســتان مصرف می
شــود که این مقدار در ایام عید نوروز تا 150
تن در روز افزایش می یابد.
شجاعی با بیان اینکه مرغداری های استان
از چنــد روز پیش جوجه ریــزی برای تامین

مرغ و گوشت نوروز همدانی ها به موقع تامین می شود
مرغ شــب عید را آغاز کردهاند ،گوشت مرغ را
جایگزین مناســبی برای گوشت قرمز معرفی
کرد.
وی رونــد تولید مرغ در هفته گذشــته را
خوب ارزیابی و عنوان کرد :این افزایش تولید
در چند روز اخیر موجب کاهش هشــت هزار
ریالی هر کیلوگرم از این محصول در بازار شده
است.
معاون نظارت و بازرســی سازمان صنعت،
معدن و تجارت همــدان تاکید کرد :در حال
حاضر هر کیلوگرم مرغ بین  120هزار تا 130
هزار ریال در استان عرضه می شود.
گفتنی است ،مرغ مورد نیاز همدان عالوه
بر اســتان از دیگر نقاط کشور شامل زنجان،
مرکزی ،شمال و مهاباد تامین می شود.
به گــزارش ایرنــا ،رییــس اتحادیه مرغ،
ماهی ،تخم مرغ و پرنده فروشــان همدان نیز

در نخســتین روز هفته جاری اعالم کرد که با
توجه به تحویل نهادهای دامی با قیمت دولتی
و افزایش تولید ،نرخ مرغ در اســتان به تدریج
کاهش می یابد.
جواد عاشــوری در گفت و گو با ایرنا اظهار
داشــت :پس از جلســه ســتاد تنظیم بازار
پنجشنبه هفته گذشته ،قیمت مرغ آماده طبخ
از کیلویی باال  140هزار ریال به زیر  140هزار
ریال کاهش یافت.
وی پیش بینی کرد :قیمت مرغ آماده طبخ
به هر یک کیلوگرم  115هــزار ریال کاهش
یابــد اما این کاهش تدریجی بوده و به یکباره
رخ نمی دهد.
رییــس اتحادیه مرغ ،ماهــی ،تخم مرغ و
پرنده فروشان همدان گفت :باال بودن جوجه
ریزی و تحویل بــه موقع نهاده های دامی در
کاهش قیمت مرغ تاثیر دارد.

عاشــوری با بیان اینکه کمبــود مرغی در
همدان نداریم بیان کرد :به اندازه کافی جوجه
ریزی صورت گرفته و به علت باال بودن عرضه
به نســت تقاضا ،تاکنون مشــکلی در زمینه
کمبود مرغ وجود نداشته است.
وی درباره توزیع مرغ تعاونی گفت :کمتر از
یک هفته مرغ تعاونی کیلویی  130هزار ریال
با هدف تنظیم بازار توزیع شــد که هم اینک
توزیع مرغ دولتی متوقف شده است.
رییــس اتحادیه مرغ ،ماهــی ،تخم مرغ و
پرنده فروشان همدان گفت :روزانه  60تن مرغ
در این شهرستان مصرف می شود.
عاشوری با بیان اینکه مرغ زنده هم اینک
کیلویی  105هزار ریال به فروش می رســد
ادامه داد :یکســان سازی نرخ مرغ با برندهای
مختلف از سوی فروشندگان رعایت می شود.

معدومسازی تولیدات
یک واحد مرغ گوشتی در همدان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همدان از
معدومسازی تولیدات یک واحد مرغ گوشتی
 39هزار قطعهای در همدان خبر داد.
امیرحســین نقیپور امــروز در گفتوگو
با خبرنگار فارس در همدان از معدومســازی
تولیدات یــک واحد مرغ گوشــتی  39هزار
قطعهای در همــدان خبــر داد و اظهارکرد:
تولیدات این واحد مرغــداری به دلیل تلفات
باالی ناشی از بیماریهای تنفسی معدومسازی
و به روش بهداشتی دفن شد.
وی بیان کرد :در پایش و مراقبتهای این

اطالعرســانی کنند تا در اسرع وقت بررسی و

آزمایشات الزم توسط کارشناسان اقدام شود.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان همدان:

جمعآوری فاضالب رودخانه عباسآباد با  495متر لولهگذاری
معاون مهندســی و توســعه شــرکت آب
و فاضالب اســتان همــدان گفــت :کلکتور
جمعآوری فاضالب رودخانه عباسآباد با 495
متر لولهگذاری اجرا شد.
فرهاد بختیاریفر در گفتگویی اظهار کرد:

با اجرای کلکتور اف  2و قســمتی از شــبکه
فاضالب کوی صادقیه ،فاضالب ورودی مناطق
کوی شهید مدرس و کوی صادقیه ،چرمسازی
و منوچهری از رودخانه عباسآباد جمعآوری
شد.

بختیاریفر افزود :بــرای اجرای این پروژه
مقــدار  425متر عملیات لولهگــذاری با لوله
 400پلــی اتیلن در کوی صادقیــه و میزان
 495متر لولهگذاری بــا لوله  1000میلیمتر
پلیاتیلن در مجاورت تقاطع شــهید قهاری و

راهپیمایی  22بهمن نشانه وفاداری
مردم به نظام است

نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان با
تقدیر از حضور پرشور مردم والیتمدار استان در راهپیمایی
با شکوه  22بهمن گفت :این حضور حداکثری نشانه اتحاد
اقشار مختلف مردم و وفاداری آنها به انقالب ،نظام و ارزش
های اسالمی است.
به گــزارش ایرنا ،آیت اهلل محمدی غیــاث الدین طه
محمــدی در خطبه های عبادی و سیاســی نماز جمعه
همدان اظهار داشــت :مردم با حضور پرشور در جشن 40
سالگی انقالب با آرمان های امام راحل تجدید بیعت کردند
و نشــان دادند در برابر نقشه های شوم دشمن ایستادگی
می کنند.
وی با محکوم کردن حادثه تروریســتی زاهدان گفت:
دشــمنان انقالب در نشســت ورشــو از این حادثه تلخ
خوشحال بودند و این نشان از رذالت و پستی آنها دارد.
آیت اهلل طه محمدی اضافه کرد  :وقتی مردم برای نظام
و انقالب همچنان در مقابل فتنه های دشمنان ایستادگی
می کنند مسئوالن نیز نباید برای رفع مشکالت اقتصادی
کوتاه بیایند.
امام جمعه همدان با انتقاد از افزایش قیمت کاالهای
اساســی به خصوص گوشــت و احتمال دست داشتن
برخی دشمنان در به وجود آمدن شرایط موجود ،اظهار
داشــت :وقتی دشــمن تا این حد خبیث است ما نباید
خواب باشیم.
وی حادثه تروریســتی زاهدان را از فتنه های دشمن
دانســت و با بیان اینکه دشمن اگر از یک نقطه عبور می
کند ،به طور حتم در آن جهت ضعف داشته ایم ،خواستار
بررســی نقاط ضعف برای جلوگیری از تکــرار اینچنین
حوادثی شد.
آیت اهلل محمدی گفت :دشــمن می خواهد شیرینی
معجزه  40ســالگی انقالب را در کام مــردم تلخ کند اما
خیلی از فتنه ها با هوشــیاری مردم و مسئوالن باطل می
شوند.
وی با تاکید بر اینکه کمی به ضعف ها بپردازیم افزود:
رییس جمهوری ایران و روســای جمهور ترکیه و روسیه
برای رفع گرفتاری های مردم ســوریه نشست مشترکی
دارند که امیدواریم به نتیجه برسد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار همدان:

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همدان خبر داد

اداره که به طور مداوم انجام میشــود تاکنون
هیچگونــه عالئمــی از آنفلوانــزای فوق حاد
پرندگان مشاهده نشده است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همدان
با اهمیت به رعایت مســائل بهداشتی تاکید
کرد :پرورش دهندگان صنعتی طیور با رعایت
مســائل بهداشتی و قرنطینهای سالمت طیور
خود را تضمین کنند.
وی از پــرورش دهنــدگان طیــور بومی
خواســت هرگونه تلفات به صــورت ناگهانی
طیور را با ســامانه  1512به اداره دامپزشکی
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انتهای خیابان ستاره انجام گرفت.
وی بیان کرد :مقدار  400متر لولهگذاری با
لوله  1000میلیمتر در نقب انجام گرفته و با
اجرای این خطوط حجم ورودی به تصفیهخانه
حدود  90لیتر در ثانیه افزایش یافته است.

فرمانداری نیز برای تنظیم بازار ورود
کرده است
تأمین معیشت مردم مهم است

معاون سیاســی و اجتماعی فرمانــدار همدان تأمین
معیشت مردم را از مهمترین مقولههای تنظیم بازار دانست
و گفــت :فرمانداری نیز همراه با ســتاد تنظیم بازار برای
نظارت بر بازار ورود کرده است.
علیاصغر ناظریپور در گفتوگو در خصوص وضعیت
بــازار و نظارت بر کمفروشــی و گرانفروشــی اظهار کرد:
فرمانداری نیز در حــوزه برنامهریزی ورود کرده زیرا یکی
از وظایف آن بررســی مســتمر قیمتها و گزارش آن به
استانداری است.
وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار استان وظیفه تنظیم
بازار را دارد افزود :هیات دولت در کشور مسؤولیت تنظیم
بازار و نظارت را به ســتاد تنظم بازار استان واگذار کرده و
تصمیمگیری در این زمینه با این ستاد است که فرمانداری
نیز در آن عضو است.
معــاون سیاســی و اجتماعی فرماندار همــدان ادامه
داد :اتاق اصناف ،صنعت معــدن و تعزیرات دائم موارد را
رصد کرده و نظارت میکنند هر چند مســائل و مشکالت
کشوری نیز در این امر دخیل است.
وی بــا بیان اینکه طی بررســیهای صــورت گرفته
تخلفاتی نیز بوده اســت یادآور شــد :مرجع رسیدگی به
تخلفات در تعزیرات بررسی شــده و به اتاق اصناف برای
رسیدگی گزارش میشود.
ناظریپور خاطرنشان کرد :دامپزشکی ،تعزیرات و مرکز
بهداشــت به صورت دائم پیگیر نظارت بر بازار هستند و
عالوه بر فرمانداری سایر نقاط نیز بررسیهای الزم را انجام
میدهند.
وی تأمین معیشــت مــردم را از مهمترین مقولههای
تنظیم بازار دانست و گفت :ستاد تنظیم بازار برای تأمین
معیشت مردم از طرف دادستانی و تعزیرات پیگیری الزم
را دارند.
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نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس مطرح کرد فرودگاه همدان در آستانه تعطیلی

مدیر جهاد كشاورزی رزن:

 16هکتار گلخانه در رزن
ایجاد شده است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن با بیان اینکه در حال
حاضر سطح زیر کشت گلخانهها در شهرستان  37واحد و 16
هکتار اســت گفت 6 :هکتار نیز در دست اقدام بوده و توسط
متقاضیان در حال پیگیری است.
محمود فتحی اظهار کرد :مهمترین هدف ســازمان جهاد
کشاورزی در راســتای منویات مقام معظم رهبری و تحقق
اهداف و برنامههــای اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف آب با
اصالح الگوی کشت و افزایش بهرهوری است.
وی با اشــاره بــه آموزشهــا و فعالیتهــای ترویجی و
اطالعرسانی از طریق برگزاری همایشها ،جلسات ترویجی و
توزیع اطالعیهها و بروشورهای ترویجی گفت :در حال حاضر
در اذهان مردم و کشــاورزان این باور ایجاد شده که افزایش
تولیدات محصوالت کشاورزی باید از طریق افزایش بهرهوری
و استفاده بهینه از آب صورت گیرد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان رزن افزود :هم اکنون
کشت و توسعه گیاهان دارویی و کمآببر و توسعه گلخانهها
در برنامه کاری این مدیریت قرار دارد.
وی بــا عنــوان اینکه در حال حاضر ســطح زیر کشــت
گلخانهها در شهرستان  37واحد و  16هکتار است ادامه داد:
 6هکتار نیز در دســت اقدام بوده و توسط متقاضیان در حال
پیگیری است.
فتحــی با بیان اینکه عالوه بر آن شــهرک گلخانهای 37
قطعهای روســتای عمان در دستور کار قرار دارد خاطرنشان
کرد :چندین سرمایهگذار قصد احداث گلخانه در سطوح باالتر
 10هکتاری و  30هکتاری در شهرستان را دارند که در ارتباط
نیز همکاریهای الزم با سرمایهگذاران صورت گرفته است.
وی یکی از اهداف جهاد کشاورزی در راستای حفظ منابع
آب را ترویج کشت محصوالت با نیاز آبی پایین و کاهش تولید
محصــوالت با نیاز آبی باال عنوان کرد و گفت :در این ارتباط
ســطح زیرکشت زعفران به  18هکتار افزایش یافته و این در
حالی است که سطح زیرکشت سیب زمینی از  9هزار هکتار
بــه  5هزار و  500هکتــار و هندوانه از هزار و  500هکتار به
 500هکتار در سال زراعی  96-97کاهش یافته است.
 95درصد رازیانه کشور در شهرستان رزن تولید میشود
فتحــی از تولیــد بیــش از  95درصد رازیانه کشــور در
شهرستان رزن خبر داد و تصریح کرد :سطح زیر کشت رازیانه
 2هزار و  200هکتار اســت که در بخش سردرود رزن تولید
میشود.
وی با اشــاره به تولید ســاالنه بیش از  7هزار تن رازیانه
در این شهرســتان نبود صنایع تبدیلی این محصول و سایر
محصوالت کشاورزی را از مشکالت کشاورزان این شهرستان
عنوان کــرد و ادامه داد :با راهانــدازی صنایع تبدیلی هم از
خامفروشــی محصوالت جلوگیری شــود و هم ارزش افزوده
بیشتر و اشتغالزایی برای کشاورزان به دنبال خواهد داشت.

یازدهمین نمایشگاه شیرینی و شکالت،
سوغات و تزئینات سفره هفت
یازدهمین نمایشگاه
شــیرینی و شــکالت،
سوغات و تزئینات سفره
هفت  -از  29بهمن تا
 4اســفند ماه در محل
نمایشــگاههای استان
برگزار می شود.
عنــوان
ایــن
نمایشگاهی در فضایی
بالــغ بــر  5000متر
مربع و در ســه سالن
ابن سینا ،الوند ،هگمتانه و فضای باز شرکت نمایشگاههای
استان برپا خواهد شد.
تعداد  110مشــارکت کننده از اســتان های تهران،
اصفهان ،قم ،قزوین ،کرمانشــاه ،البرز ،کرمان ،آذربایجان
غربی و شــرقی ،اردبیل ،کردســتان و همــدان کاالها و
خدمات خود را ارایه می کنند.
محصوالتی که در این نمایشگاه عرضه می شود شامل
انواع سوغات استان ها ،مواد غذایی ارگانیک ،انواع شیرینی
و شــکالت ،تنقالت ،انواع شــیرینجات خانگی و عســل،
وسایل سفره هفت ســین و  ...خواهد بود.استقبال فراوان
مخاطبان و مشــارکت کنندگان از نمایشگاه فوق در سال
های گذشــته ،ثابت کرده است که شرکت نمایشگاه های
بین المللی اســتان در زمینه برگزاری موفق عمل کرده و
توانسته است اعتماد همگان را جلب نماید.
نمایشگاه ذکر شده هر روز از ساعت  15تا  21و در روز
جمعه از ساعت  10تا  21پذیرای مخاطبان خواهد بود.

قانون
تاثیر عدم اجازه دادســتان در معامالت قیم نسبت به
اموال غیر منقول محجور با رعایت نفع وی بر اساس مواد
 83قانون امور حســبی و  1241قانون مدنی ،قیم مجوز
فروش اموال غیر منقول محجور را نخواهد داشــت مگر با
رعایت مصلحت او و نیز تصویب دادستان
پرسش این اســت که در صورت عدم اجازه دادستان
علی رغــم رعایت مصلحت صغیر ،حکم معامله اموال غیر
منقول وی توسط قیم چه خواهد بود؟
اگرچــه قانون گــذار در مواد مشــخص قانونی ،صرفا
رعایت مصلحت محجور را مورد توجه قرار داده و همواره
بر این امر تاکید نموده اســت لیکن بر اساس همین مواد
قانونی اجازه دادســتان را هم در این باره الزامی دانسته و
آن را مورد توجه قرار داده اســت به بیان روشنتر به اجازه
دادستان در این امر موضوعیت بخشیده است لذا با مالک
اینکــه قانونگذار در هر حال رعایت مصلحت محجور را بر
هر امری اولویت داده اســت ،لیکن تاثیر اراده دادستان به
وقوع عقود این چنینی ،ضروری به نظر می رســد و عدم
تنفیذ وی موجب بطالن این معامالت خواهد بود.
تدوین :مهدی بهرامی

تعطیلی فرودگاه مساوی با عزل مدیر و استیضاح وزیر است

نماینــده مردم همدان و فامنین در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه فرودگاه همدان در
آستانه تعطیلی است ،گفت :این امر به معنای
عزل مدیران تخصصی استان و استیضاح وزیر
راه و شهرسازی در مجلس است.
امیر خجسته امروز در گف 
توگو با خبرنگار
فــارس در همــدان با بیان اینکــه فرودگاه و
پرواز یکی از مهمترین عوامل توســعه استان
و شهرســتان همدان به حساب میآید اظهار
کرد :برای رونق صنعت گردشگری در استان
همدان و البته صنعت نیاز به رونق فرودگاه و
پروازهای آن داریم.
وی با اشاره به اینکه مسؤوالن استان باید
تمامقد برای رونق فرودگاه همدان تالش کنند
افزود :بیــش از  80میلیارد تومان در فرودگاه

همدان هزینه شده و برج مراقبت نیز تکمیل و
آماده بهرهبرداری است و باید از این ظرفیت در
راستای توسعه استان بهرهگیری شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس
با بیان اینکه فرودگاه همدان بینالمللی است
تصریح کرد :این فرودگاه با پیگیری مســتمر
مسؤوالن و نمایندگان به نتیجه رسیده و امروز
یکی از فرودگاههای خوب کشــور به حساب
میآید.
وی با اشاره به اینکه از مسؤوالن تخصصی به
ویژه مدیر فرودگاه میخواهیم از تعطیل شدن
آن جلوگیری کننــد ادامه داد :فرودگاه ما باید
هر روز پویاتر از گذشته شود اما اخباری که به
ما میرسد ،نشــان میدهد این سرمایهگذاری
بزرگ در حال تعطیل شدن است.
خجســته تصریح کرد :اخبــاری که به ما
میرسد نشان میدهد در آســتانه عید نوروز
پروازهای مشهد و کیش در حال تعطیلی است
که این مسأله قابل قبول نیست.
عزل مدیر تخصصی /استیضاح وزیر
وی با تأکید بر اینکــه مدیران تخصصی از
جای خود حرکت کنند و در تهران پیگیریهای
الزم را به انجام برسانند ادامه داد :اگر فرودگاه
همدان تعطیل شــود با مســؤوالن تخصصی
برخورد کرده و وزیر راه و شهرسازی را در صحن
مجلس استیضاح میکنیم.
نماینــده مردم همدان و فامنین در مجلس
با اشاره به اینکه اگر مدیران توان اداره فرودگاه

را ندارند ،مســؤولیت را رها کنند خاطرنشان
کرد :مدیران تخصصی به سرعت مشکالت را با
مسؤوالن ارشد استان و نمایندگان مطرح کنند
تا موانع با انجام هماهنگی الزم برطرف شود و
رونق به فرودگاه بازگردد.
وی با بیان اینکه تاکنون مسؤوالن مباحث را
با نمایندگان در میان نگذاشتند گفت :نخواهیم
پذیرفت که فرودگاه تعطیل شود ،این اتفاق به
معنای عزل مدیر تخصصی است.
خجسته اظهار کرد :پرواز بسیاری از استانها
روز ب ه روز در حال افزایش اســت اما در استان
ما با سکوت برخی از مدیران تخصصی باید هر
روز آسیب ببینیم.
وی با بیــان اینکه مــا در مجلس آمادگی
داریم مشکل را بررسی و پیگیری کنیم افزود:
مدیران حرکت کنند امور را پیگیری کنند و به
ما مشکل کار را اطالع بدهند تا از وزیر مربوطه
حل آن را مطالبه کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت
تصریح کرد :مسؤوالن ارشد استان به ویژه حوزه
معاونــت عمرانی اســتانداری اجازه ندهند که
مدیران ناالیق به استان آسیب بزنند و فرودگاه
به تعطیلی برسد.
وی با اشــاره به اینکه اســتان بــرای رونق
صنعت گردشــگری به ویژه جذب توریســت
خارجی به فرودگاه پویا نیاز دارد ادامه داد :حاال
که زیرساخت الزم فراهم شده است نباید اجازه
بدهیم از این ظرفیت به خوبی استفاده نشود.

خجســته بــا بیــان اینکــه در حــوزه
ســرمایهگذاری نیز رونق فرودگاه بسیار حائز
اهمیت است خاطرنشــان کرد :برای بسیاری
از ســرمایهگذاران خارج از اســتان و کشــور
امکان حضور مداوم در استان نیست بنابراین
پروازهای مختلــف و منظم میتواند جذابیت
سرمایهگذاری و ســهولت در رفت و آمد آنها
را فراهم کند.
وی همچنیــن بــه اهمیت فــرودگاه در
رفت و آمد اســاتید و دانشــجویان اشاره کرد
و گفت :بســیاری از اساتید برجسته کشوری
در صورت وجود پروازهای مناســب میتوانند
در دانشگاههای استان حاضر شوند و خدمات
بسیاری به علم آموزی ارائه دهند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس
اظهار کرد :اســاتید همدانی میتوانند ضمن
حضور در دانشــگاههای داخل استان در سایر
استانهای کشور نیز نقش پررنگی ایفا کرده و
ظرفیتهای آنها به منصه ظهور برسد.
وی افزود :با توجه به وجود دانشــگاههای
مطلــوب و صاحب نــام در کشــور همدان
میتواند در حوزه توریســت علمی نیز موفق
شود که الزمه آن فرودگاه پررونق است ضمن
اینکه دانشجویان میتوانند در استان رفت و
آمد کنند.
خجســته تصریح کرد :بــه همین دالیل
مســؤوالن تخصصی نباید از فــرودگاه غفلت
کرده و با بیتوجهی باعث تعطیلی آن شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان

اتمام گازرسانی به همه شهرها و روستاهای استان همدان همزمان با دهه فجر

تداوم گازرســانی بــه روســتاها از جمله
سیاســتهای کالن نظــام در جهــت
محرومیتزدایــی و تحقق عدالت اجتماعی و
در راســتای اقتصاد مقاومتی به شمار میآید
و اینک در آســتانه چهلمین سالگرد انقالب
ن نخستیناستان سبز
اسالمی ،همدان به عنوا 
کشور معرفی شد.
براساس آمارهای منتشر شده کشور ما در
سال  57زمانی به گاز دست پیدا کرد که این
صنعت تقریبا  13ســال عمر داشت ،در اوایل
انقالب تنها  9شــهر و یک روستا در کشور از
گاز بهره مند بودند ،گازی که  50ســال می
ســوخت و هدر می رفت در ســالهای بعد از

انقالب با تالش خدمتگزاران مردم وارد شبکه
گازرسانی کشور و خانه های مردم شد.
نیاز روزافزون بــه گاز برای تامین انرژی و
سوخت و نیاز به ارز حاصل از فروش و صادرات
گاز برای ســرمایه گذاری و راه اندازی صنایع
مادر و زیربنایی در کشــور مسئوالن را برآن
داشت که با تمرکز بیشتری در جهت رسیدن
به اهداف از پیش تعریف شــده حرکت کنند،
توسعه گاز رسانی به شهرها و روستاها نیز در
زمره اهدافی بود که توسط متخصصان صنعت
گاز کشور تعریف شد.
نگاهی به سیمای صنعت گاز کشور بیانگر
آن است که این صنعت در زمان قبل از انقالب
تنهــا دو هزار و  900کیلومتر خط لوله انتقال
گاز ،یک پاالیشگاه و هشت تاسیسات تقویت
فشار گاز داشــت ،در حالی که این مقدار هم
اکنون حداقل به 9خط لوله سراســری و 13
پاالیشگاه رسیده و تاسیسات گاز رسانی را نیز
کیلومترها افزایش داده است.
براساس آمارهای موجود در طول سال های
گذشته 305 ،هزار کیلومتر شبکه گاز شهری
و روستایی و  10میلیون و  570هزار انشعاب
گاز احداث شــده و تاکنــون در مجموع 24
میلیون و  350هزار واحد مســکونی در سطح
کشور به شبکه سراسری گاز پیوسته اند.
تداوم گازرســانی بــه روســتاها از جمله

سیاســتهای کالن نظام جمهوری اسالمی
ایــران در جهــت محرومیتزدایــی و تحقق
عدالت اجتماعی و در راستای اقتصاد مقاومتی
به شــمار می آیــد و این امر مهــم در طول
سالهای گذشــته به طور جدی در دستور کار
قرار گرفته است.
عبداهلل فیاض اظهار داشت :با گازدار شدن
همه شهرهای اســتان( 30شــهر) و تمامی
روســتاهای دارای ســکنه اســتان که باالی
20خانــوار جمعیت دارند( 1024روســتا) ،تا
پایان آذرماه امسال به تعداد  632هزار و 917
خانوار اســتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار
هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان بیان
کــرد :در آســتانه چهلمین ســالگرد انقالب
شکوهمند اسالمی شرکت گاز استان همدان
اولین استان سبز کشور معرفی شده است که
نرخ کل خانوار شهری و روستایی گازدار استان
 99.9است.
فیــاض عنــوان کرد :بــا توجه بــه اتمام
گازرســانی به تمامی روســتاهای باالی 20
خانوار اســتان در آینده اهم فعالیتهای این
شرکت شامل اجرای شــبکه پراکنده استان،
گازدار کردن هرچه بیشتر واحدهای تولیدی،
صنعتی و کشــاورزی جزء و عمده در استان
همــدان در راســتای ارتقاء مدیریت ســبز،

افزایش تحویــل گاز به نیــروگاه همدان در
راســتای کاهش مصرف سوخت کوره و ارتقاء
مؤلفه های زیســت محیطی ،مقاومســازی و
تقویت خطوط انتقال گازرســانی در استان و
غیره خواهد بود.
وی با بیــان اینکه مطالبات شــرکت گاز
همدان  171میلیارد تومان است گفت :در 9
ماهه ســال  97به میزان چهار درصد افزایش
مصــرف گاز را در اســتان داریم ضمن اینکه
امســال تعداد  14هــزار و  378خانوار تحت
پوشش استفاده از گاز طبیعی قرار گرفتهاند و
 2هزار و  480میلیون متر مکعب گاز مصرف
شــده است همچنین در  9ماه ابتدایی امسال
تعداد  162واحد صنعتی ،کشــاورزی ،جزء یا
عمده و  14روستا گازدار شدهاند.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با بیان
اینکــه  961کیلومتر خطــوط انتقال گاز و 9
هزار و  148کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در
استان اجرا شده است گفت :حدود  318هزار
و  450علمک نصب شــده است و  604هزار
و  586مشترک در اســتان از گاز طبیعی در
استان استفاده می کنند که شامل  561هزار و
 886مشترک خانگی 40 ،هزار  130مشترک
تجــاری و عمومی 2 ،هزار و  521مشــترک
صنعتی جزء ،عمده و کشــاورزی 4 ،نیروگاه و
 44جایگاه  CNGفعال است.

لونقل جادهای استان همدان
معاون راهداری اداره کل راهداری و حم 

ط کشی راههای استان همدان میشود
سالیانه  ۱۰۰میلیاردتومان هزینه خ 

چشــم انداز همدان -حامــد ملکیان :معاون
لونقل جادهای
راهداری اداره کل راهداری و حم 
استان همدان گفت :هزینه یک سال خط کشی
پنج هزار و  ۴۰۰کیلومتر از راههای استان همدان
برابر با  ۱۰۰میلیاردتومان است.
حمید پرورشــی خرم در جمــع خبرنگاران
اظهار داشت :نهایت تالش همکاران ما در حوزه
ایمنسازی راه و نصب عالیم و کفنوشتهها که از
عالیم افقی محور محسوب میشود کمتر آسیب
دیدن خط کشیها است.
وی تصریــح کرد :ایمنی عبــور و مرور مردم
از محورها اهمیــت باالیی دارد و باید برای تردد
سریع و آسان رانندگان ،راهها در کمترین مدت
زمان برفروبی شود از طرفی هم پاک شدن خط
کشــی با تیغه برفروب یا واکنش نمک با مواد
خطکشی اجتناب ناپذیر است اما اولویت اول ما
حفظ جان مردم است.
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و
نقل جادهای اســتان همدان افزود :شاید دربرخی
محورها بتوانیم روش خطکشی گرم که ضخامت
بیشتری دارد را اجرا کنیم تا خطوط اجرا شده در
ف روبی کمتر آسیب ببیند
محورها بر اثر عملیات بر 
اما اجرای این روش در همه محورها و موقعیتها
امکان پذیر نیست.
پرورشی خرم اظهار داشت :در فصل سرد سال
برای تامین ایمنی عبور رانندگان در  34راهداری
که  25باب آن ملکی و بقی ه اجارهای اســت516
نفر نیرو به صورت نوبتکاری در شــرایط عادی
مشغول به کار هستند و در شرایط بارش برف و
یخبندان در جادهها همه نوبتهای کاری دو برابر
میشــود و تا زمان برف روبی کامل و یخ زدایی
راهها ،همه مرخصیها لغو میشود.
وی بــا تاکید بر اینکه عــاوه بر بر حضور و
گشتزنی فیزیکی راهداران در جادههای استان
همدان نظارت بر وضعیت جاده را هم با دوربین
اجرا میکنند افــزود :عمده محورهای برفگیر
اســتان همدان مانند چشمهعلیمحم ،اسدآباد،
آوج دوالیــی و غیره با ســرعت و با هماهنگی

ف روبی و برای عبور باز میشوند.
همکاران بر 
معاون راهداری حملونقل راهداری اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان همدان
ابراز کرد :اولویت نخست باز شدن راهها با راههای
اصلی که مرکز استان را به کشور متصل میکند
است .پس از آن به راههای اصلی و غیرشریانی و
فرعی برای برفروبی وارد می شویم.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حمل و
نقل جادهای استان همدان نیز اظهار داشت100 :
درصد بارنامههای استان به صورت مکانیزه صادر
میشــود و برای حمایت از حدود  13هزار و 500
دستگاه کامیون فعال در استان همدان از ابتدای
امسال تاکنون  20هزار حلقه الستیک در استان
توزیع شده است.
صفر صادقیراد افزود :امســال تاکنون 800
هزار بارنامه صادر شــده اســت که همه بارنامه
مبتنی بر ســامانه صدور بارنامه بوده است حتی
درصدد هستیم که ســامانه نوبتدهی بار را به
صورت مجازی هم اجــرا کنیم که مدت خواب
راننده برای بارگیری کاهش یابد و رانندگان یک
سری خالی در جاده حرکت نکنند.
25دوربین پایش تصویــری چند وجهی در
جاده های همدان نصب شده است
مدیر کل راهداری و حمل و نقلجادهای استان
همدان گفت :یکی از اهداف راهاندازی سامانههای

پایش تصویری جاده بهبود وضعیت راه متناسب
با نیاز آن محور در فصل ســرد است .در راههای
اســتان همدان  ۲۵دوربین پایش تصویری چند
جهی نصب شده است.
مصطفی پناهنده بعــد ازظهر امروز در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :از نخستین روزهای سال
تا کنون  160میلیون تردد خودرو در جادههای
استان ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه
پارسال  17درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد:امروزه فناوری که در کشــور
و استان همدان برای پایش تصویری و نظارت بر
راهها در قالب دوربینهای ثبت سرعت ،ثبت تخلف
و سامانه توزین بار و غیره استفاده میشود مطابق با
بروز ترین دانش روز دنیا است.
لونقل جادهای استان
مدیرکل راهداری و حم 
همدان با بیان اینکه هدف از اجرای این سامانهها
بهبود ترافیک و کاهش تصادفات اســت ،افزود:
اکنون  77سامانه تردد شمار در محورهای استان
همدان نصب شده است.
پناهنده تصریح کرد :همچنین در این محورها
 66دوربین ثبت تخلف نصب شــده که سرعت
لحظهای و متوسط عبور خودروها را ثبت میکند
بنابراین امکان تخلف برای رانندگان وجود ندارد.
این سامانه به سامانه پلیس راه کشور هم پیوند
لحظه ای دارد.

وی گفت :یکــی دیگر از اهــداف راهاندازی
سامانههای پایش تصویری جاده بهبود وضعیت
راه متناسب با نیاز آن محور در فصل سرد است
که اکنون در راههای اســتان  25دوربین پایش
تصویری چند جهی نصب شده است.
مدیرکل راهداری و حم 
لونقل جادهای استان
همدان اظهار داشــت :وضعیت تردد کامیونها
باری نیز از محورهای اســتان با سامانهای به نام
توزین بار یا دبیلو آی ام سنجیده میشود .تاکنون
چهار ســامانه نصب شده در راههای استان فعال
اســت و میتوانیم در هر لحظه خودروهای باری
در حالت حرکت را از نظر مقصد ،داشتن بارنامه،
بارنامه مجاز و وزن باز مجاز مخصوص آن خودرو
رصد کنیم تا به جاده آسیبی وارد نشود.
پناهنده گفت :این ســامانهها در محورهای
همدان به تهران رفت و برگشت(هر مسیر یکی)،
همدان به سنندج و همدان به رزن هم هر کدام
یک سامانه نصب شده است که با همکاری پلیس
راه مانــع از حرکت خودروهای بــا بار غیرمجاز
میشویم.
وی ابراز کرد :اگر کشــورهای خارجی اکنون
ایــران را تحت فشــار قرار میدهنــد و تحریم
میکنند به این معنا است که ایران دارای توانایی
هایی اســت که آنها نمیخواهند این فناوری و
دانش را داشته باشد .خوشبختانه اکنون فناوری
ایران در حوزه راهــداری مطابق و بروز با دانش
دنیا است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان
همدان درباره تعداد رانندگان فعال اســتان نیز
اظهار داشت :اکنون در حوزه بار و مسافر استان
همدان  19هزار و 500راننده با کارت هوشمند
داریم که همه آموزشهای حرفهای این حوزه را
فراگرفتند.
پناهنده گفت :امســال در حوزه مسافری هم
حدود چهار میلیون مســافر توسط این ناوگان
به اقصی نقاط کشــور و استان جابهجا شدهاند.
در حوزه بــار هم  10میلیون  500هزار تن کاال
جابهجا شده است.

خبر
کشاورزی حفاظتی در  ۳میلیون هکتار
از اراضی کشور اجرا میشود
چشم انداز همدان -شهناز محمدی :مشاور معاون وزیر
جهاد کشــاورزی در امور زراعت با بیان اینکه کشــاورزی
حفاظتی در  ۳میلیون هکتار از اراضی کشور اجرا میشود
که  ۶۰درصد آن در اراضی دیم و  ۴۰درصد در اراضی آبی
انجام میشود.
فرزاد زلقی در نشســت ملی فنی و تخصصی بررسی و
آسیب شناســی بذر کارهای کشت مستقیم اظهار داشت:
کاهش هزینههای تولید ،اقتصادی شدن کشاورزی ،حفظ
منابع آب و خاک و رسیدن به توسعه پایدار مهمترین مولفه
و فاکتورهای کشاورزی حفاظتی است.
وی بیان کرد :مجلس شــورای اسالمی در برنامه ششم
توسعه کشور؛ کشــاورزی حفاظتی را بعنوان اولویت اصلی
کشاورزی کشــور قرار داده است که بر همین اساس مقرر
شــده دولت ردیف بودجهای را به این امر تخصیص دهد و
بخش کشــاورزی نیز  500هزار هکتار از اراضی کشاورزی
کشور را به کشاورزی حفاظتی اختصاص دهد.
زلقی با بیان این نکته که تنها راه نجات بخش کشاورزی،
اســتفاده از کشــاورزی حفاظتی اســت خاطر نشان کرد:
کشــاورزی حفاظتی تحول و انقالبی در بخش کشاورزی
است بنابراین کشاورزان را باید به این مهم تشویق و ترغیب
کرد.
مجری طرح کشــاورزی حفاظتی با اشــاره به اینکه از
سال 86شروع کشــاورزی حفاظتی در کشور انجام شد و
از سال  93دفتر کشاورزی حفاظتی رسم ٌا کار خود را آغاز
کرده اســت اظهار داشت :کشاورزی حفاظتی پروژه و طرح
نیســت بلکه تغییر رویکرد و فرهنگ کشاورزی است که با
پیشــرفت علم و دانش ،روش سنتی کشــاورزی به مدرن
تبدیل میشود.
زلقی عنوان کرد :کشــت یک میلیون و900هزارهکتار
از اراضی کشــاورزی کشــور به روش خاکورزی انجام شده
که یک میلیون و  700هزار هکتار آن به صورت خاکورزی
حفاظتــی انجام شــده و  200هزار هکتار آن ســه اصل
کشاورزی حفاظتی را انجام داده است.
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت بیان
کرد :دولت مکلف شــده سالی  500هزار هکتار کار کند و
اکنون در  11استان که  4استان پایلوت پروژه ایران ایکاردا و
 7استان نیز پایلوت پروژه ایران سیمیت هستند .اکنون سال
ســوم اجرای این پروژهها است و پیشرفت خوبی داشتیم.
اخرین نســخه علمی دنیا در بحث کاهش مصرف نهادهها،
صرفه جویــی در مصرف انرژی و آب ،حفظ رطوبت خاک،
افزایش ماده آلی در خاک و غیره در کشــاورزی حفاظتی
اتفاق میافتد.
زلقی با بیان اینکه اکنون در کشور با بحران آب و خاک
مواجه هستیم گفت :اگر خاک فقیر شود غیر قابل جبران
است و تنها راه مقابله با آن کشاورزی حفاظتی است .اکثر
اراضی زیر عدد یک اســت و باید در پروسه ده ساله درصد
ماده الی خاک را باال ببریم.
وی با اشــاره به اینکه این شیوه با تغییر ذهنیت و باور
در اجرای کار برای کشــاورزان اجرا میشود که متاسفانه با
کندی مواجه است اظهار داشت :ردیف بودجه ملی برای این
طرح پیش بینی شده است تا کشاورزان از تسهیالت ارزان
قیمت با سود  4درصد جهت خریداری ابزار این کار
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اعالم
کرد 60 :میلیارد تومان جهت ارائه تســهیالت به بانک ها
توزیع شــده و خریداری  1300دستگاه ماشین آالت را در
برنامه داریم که با سود  4درصد و بازپرداخت  5ساله برای
کشاورزان انجام میشود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان

16طرح آبرسانی به روستاهای استان
همدان در دهه فجر افتتاح میشود
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان
از افتتــاح  ۱۶طرح در دهه
مبارک فجر خبر داد و گفت:
شاخص بهرهمندی جمعیت
روســتایی اســتان از آب
آشامیدنی سالم و بهداشتی
 ۷۶درصد است.
ســید مصطفی هاشمی
افــزود :در ســال های اخیر
شاخص بهره مندی جمعیت
روستایی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی افزایش یافته و
جمعیت روســتایی برخوردار از آب آشامیدنی که سال 57
کمتر از  20درصد بود به  76.03درصد در سال  97رسیده
است .وی بیان کرد :تعداد مشترکان شرکت آب و فاضالب
روســتایی هم از  30هزار فقــره در ابتدای پیروزی انقالب
به  143هزار مــورد در ابتدای دولت یازدهم 146 ،هزار در
ابتدای دولت دوازدهم و  153هزار فقره در شــرایط فعلی
رسیده است.
هاشمی با اشاره به اقدامات شرکت آبفار همدان برای رفاه
حال مشــترکان روستایی بیان کرد :همدان جزء نخستین
استانهایی اســت که قرائت ،صدور و وصول قبض بهطور
الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ را اجرا کرده و از صدور
 153هزار قبض جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه راهاندازی سامانه  1523خدماترسانی
به مشــترکین را سرعت داده ،گفت :مرکز تلفنی  1523به
صورت  24ســاعته برای ارتباط با مشترکان فعال است و
فاصله بین وقوع حوادث آب تا رســیدگی شرکت تا اندازه
زیادی کاهشیافته است.
همزمــان با پنجمین روز از دهــه مبارک فجر عملیات
اجرایی ســه طرح آب رسانی به روستاهای استان با حضور
حمیدرضا جانباز ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
کشور آغاز شد.
این طرح ها شــامل اجرای شبکه توزیع آب در روستای
آورزمان مالیر ،دو طرح آبرســانی به روســتای دســتجرد
شهرستان بهار و اجرای خط انتقال مرحله  2مجتمع بزرگ
دره شهرستان کبودراهنگ با برآورد اعتبار  7میلیارد و 900
میلیون تومان میشود.

خانه ملت

E mail:cheshmandazhamedan@gmail.com
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خانه ملت

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل  90مجلس:

افزایش قیمت خودرو ناشی از سوء مدیریت است

نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس:

مصوبات شورای شهر به دفتر
نمایندگان ارسال شود

دولت به تصدیگری خود در خودروسازی خاتمه دهد

لزوم اطالع رسانی وزیر نیرو درباره
آبرسانی به همدان

امیر خجسته مشکالت مدیریتی در صنعت
خودروســازی را علت اصلی افزایش قیمت در
این عرصــه عنوان کرد و گفــت :در صورتی
کــه دولت بــه تصدیگری خــود در صنعت
خودروســازی خاتمه دهــد ،بخش خصوصی
میتواند نجاتدهنده این صنعت باشد.
امیر خجســته؛ نماینده مردم همدان در
مجلس شورای اســامی ،با اشاره به افزایش
قیمتهای نامتعارف در صنعت خودروسازی،
ضعف مدیریتی را باعث بروز و تشدید مشکالت
در این عرصه دانســت و اظهار داشت :با توجه
بــه اینکه در حال حاضر  14درصد از ســهام
ن خودرو و  17درصد از سهام سایپا متعلق
ایرا 
به دولت است ،اما متاسفانه ناکارآمدی برخی
مسووالن و ضعف مدیریتی آنها این صنعت را
با چالشهای جدی مواجه کرده است.

این نماینده خانه ملت با توجه به مشکالت
اقتصادی کشور افزود :باید بپذیریم که قدرت

خرید مردم نســبت به ســالهای گذشته به
میــزان قابل توجهــی کاهش پیــدا کرده و

بســیاری از خانوادهها قادر به خرید خودرو با
این قیمتهای گزاف نیستند.
امیر خجســته یکــی از دالیل اصلی افت
کیفیت و مشــکالت صنعت خودروســازی را
حضور دولت در شــرکتهای ایران خودرو و
سایپا عنوان کرد و گفت :در صورتی که دولت
به تصدیگری خود در صنعت خودروســازی
خاتمــه دهــد بخــش خصوصــی میتواند
نجاتدهنده این صنعت باشد.
عضو هیات رئیســه کمیســیون اصل 90
با بیان اینکه عــدهای افزایش قیمت در بازار
خودرو را به تحریمهای غربیها پیوند میزنند،
گفت :افزایش قیمت در صنعت خودرو ارتباط
چندانی بــا تحریمها ندارد؛ لذا ســودجویی
دالالن حاضر در صنعت خودرو سازی مسبب
افزایش قیمتها شده است.

حمیدرضا حاجیبابایی و امیر خجسته نمایندگان مردم
فامنین و همدان از فرمانداران این دو شهرستان خواستند
که تمام مصوبات شورای شهر همدان و فامنین را به دفتر
نمایندگان ارسال کنند.
دو نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای
اســامی طی نامــهای مشــترک خطاب به سرپرســت
فرمانداری شهرستان همدان و فرماندار شهرستان فامنین
از آنها خواســتند تمام مصوبات شــوراهای شهر همدان
و فامنیــن را حداکثــر  10روز پس از تصویــب به دفتر
نمایندگان ارســال کنند و اطالعرسانی در مورد جلسات
رسمی و موضوع آن نیز انجام پذیرد.
حمیدرضا حاجیبابایی و امیر خجســته دلیل این کار
را پاســخگویی به عموم مردم و امکان نظارت دانستند و
به مــواد  9و  102قانون تشــکیالت ،وظایف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشــور و انتخابات و شهرداران مصوب
 1375/3/1و اصالحات بعدی آن استناد کردند.
این قوانین به شرح زیر است:
ماده 9نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،استانداران،
فرمانداران ،شهرداران ،بخشداران ،دهیاران و مدیران کل و
رؤسای ادارات میتوانند در جلسات شورای اسالمی حوزه
مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره شــوراها در صــورت ضرورت و بنــا به دعوت
بخشــدار و فرماندار ذیربط موظف به تشــکیل جلســه
فوقالعاده میباشند .این دعوت بای د کتبی و با تعیین وقت
قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
مــاده102ـ تمــام شــوراهای موضوع ایــن قانون
مکلفنــد حداکثر ظرف مــدت دهروز مصوبات خود را
به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق ،مسئولین
اجرائــی ذیربط و عالیترین مقــام اجرائی مربوط و در
مورد شورای عالی استانها به مجلس شورایاسالمی و
وزارت کشور ارسال نمایند.

نماینده مردم بهارو کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

تخصیص  20هزار میلیارد تومان اعتبار به تامین آب شرب روستایی

پس از صحبتهای اردکانیان ،امیر خجسته نماینده
مردم همدان و فامنین در مجلس از جای خود برخاست
و گفت :انتظار داشــتیم درباره آبرســانی به کالنشــهر
همدان با  ۷۰۰هزار نفر جمعیت اشاره میکردید.
وی با بیان اینکه تاکنون با وجود برگزاری جلســات
متعدد در وزارت نیرو نتیجه خوبی نداشته است و بودجه
خوبی نیز برای آن دیده نشده است اظهار کرد :آب برای
همدان در آینده یک ابر چالش است چراکه از  ۱۰۰چاه،
 ۵۰چاه خشک شده است.
نماینــده مردم همــدان در خانه ملــت با تأکید
بر اینکه امکان آبرســانی از ســد تالوار نیست و راه
دیگری مطرح شــده اســت افزود :لطفاً برای مردم
همدان توضیح دهید کــه این اقدام به چه نتیجهای
رسیده است.
پس از اتمام ســخنان خجســته حضار جــوان او را
تشویق کردند .اردکانیان نیز در یک جمله گفت :به طور
قطع موضوع تأمین آب شرب همدان برای مرکز استان
بســیار حائز اهمیت است و به همین دلیل برنامهای به
صورت پایدار برای آن در نظر گرفته شــده که به زودی
گزارش آن را خواهیم داد.

نماینــده مــردم بهــار و کبودراهنگ در
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بخشی
از اعتبارات مورد نیاز روســتاها از درآمدهای
عمومی دولت تامین می شود ،گفت :در این
خصــوص  20هزار میلیارد تومــان اعتبار با
اولویت مناطق محروم و در راســتای تامین
آب شــرب به روســتاهای نیازمند کشــور
تخصیص داده شد.
محمد علی پور مختار در آئین کلنگ زنی
اجرای شــبکه داخلی آبرســانی در روستای
دستجرد ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی؛ با بیان اینکه مجلس
در طول چند ســال اخیر توجــه ِویژه ای به
روســتاها در بخش ای مختلف داشته است؛
گفت :از جمله این موارد می توان به تامین و
پایدار نمودن آب شرب در روستاها اشاره کرد
که برهمین اســاس از محل صندوق توسعه
ملی  2.2میلیارد دالر در سال  95تخصیص
و توزیع شد.
محمدعلــی پورمختارادامه داد :همچنین
ســال  96از محل اعتبارات صندوق توسعه
ملــی ،چیزی در حدود  3میلیارد دالر اعتبار
تخصیص داده شد ،ضمن اینکه پروژه کلنگ
زنی شــده در روستای دستجرد نیز از همین

محل تامین اعتبار شده است.
وی همچنیــن بــا بیان اینکه بخشــی از
اعتبارات مورد نیاز روستاها نیز از درآمدهای
عمومی کشور تامین می شود ،اظهار داشت:
در ایــن خصوص  20هــزار میلیارد تومان با
اولویت مناطق محروم و در راســتای تامین
آب شرب در روســتاهای نیازمند تخصیص
داده شد.
پورمختار با اشــاره به اینکه سهم استان
همدان از اعتبارات مذکــور مبتنی بر اعالم
نیاز شــرکت آبفار می باشــد؛عنوان کرد :در
دو شهرســتان بهار و کبودراهنگ کمتر از 5
روستا داریم که در تابستان با مشکل کمبود
آب مواجه می شــوند اما عمده مشکالتت با
اعتبارت ابالغی مرتفع شده است.
وی بــا اذعــان به اینکه خوشــبختانه در
سالهای اخیر اقدامات ویژه ای به تبع مصوبات
مجلس در راستای آبرسانی به روستاها انجام
شــده اســت؛ عنوان کرد :امیدواریم در سال
 98نیز اقدامات اثربخش تری به منظور رفع
مشــکل کم آبی در تمامی روستاهای کشور
انجام شود.
درادامه معاون امورعمرانی استاندارهمدان
نیز با اشــاره به اینکه هدف دولت محرومیت

زدایی از روستاهااست؛گفت :برهمین اساس
عمده پــروژه های دهه فجر در روســتاهای
اســتان کلنگ زنی و به بهره برداری رسیده
است.
محمود رضا عراقی افزود :عموما پروژههای
تامین آب شــرب در روستاها از جمله پروژه
های الویت دار در اســتان می باشــند و این
پروژه ها با درخواســت شرکت آب و فاضالب
روستایی در شورای برنامه ریزی شهرستانها
تامین اعتبار میشوند.
وی همچنین بیان کرد :به منظور خدمت
رسانی هرچه بیشــتر به مشترکین روستایی
آنچــه از دســتمان برآیــد هرگــز کوتاهی
نخواهیم کرد.
مدیرامــور آب و فاضــاب روســتایی
شهرســتان بهارنیز در آئئن کلنگ زنی این
پروژه با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 52
روستای شهرستان بهار تحت پوشش شرکت
آبفار می باشــند ،گفت :بر همین اساس 14
هــزارو  484خانوار با جمعیتــی معادل 47
هــزارو  335نفــر از شهرســتان بهار تحت
پوشش خدمات ارائه شده هستند.
سیده سمیرحســینی در خصوص پروژه
مذکور نیز توضیح داد :این پروژه اجرای 24

کیلومتر شــبکه داخلی آبرسانی در روستای
دستجرد می باشــد که به موازات آن اجرای
خط برق و نصب ترانسفورماتور به طول 450
متر نیز عملیاتی می گردد.
وی همچنین با بیــان اینکه این پروژه از
محل اعتبارات ملی در دستور کار قرار گرفته
است؛ یادآورشد :اعتبار برآورد شده به منظور
اجرای آن  20هزار میلیون ریال برآورد شده
است.

خبـــر

بازسازی و هتلینگ سالن اطالعات و ورودی مرکز فاطمیه
با  200میلیارد ریال اعتبار

سالن اطالعات و ســالن انتظار بیماران پس از
پایان بازســازی و زیباسازی در دهه فجر با حضور
دکتر جلیلی  ،معاون درمان افتتاح گردید.
دکتــر جوزی در این زمینــه گفت:طرح بهینه
ســازی ورودی و ســالن اطالعــات مرکــز طبق
استانداردها صورت گرفته است.
برنامه ارتقاء هتلینگ اطالعــات از برنامه های
طرح تحول سالمت مرکز بوده که منجر به افزایش
ظرفیت پذیــرش و امکانات رفاهی در دســترس
مراجعین شده است .در پایان هدف غائی را  ،ارتقاء
کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی همشــهریان
گرامی اعالم نمود و گفت هزینه صرف شــده این
پروژه  200میلیارد ریال اعالم می باشد.
واحد ماموگرافی دیجیتال در بیمارستان فاطمیه
همدان راه اندازی شد
دســتگاه ماموگرافــی دیجیتــال در این مرکز
با حضــور دکتر جلیلــی  ،دکتر ریحانــی ،دکتر
علیمحمدی ،دکتر جوزی و جمعی از مســئولین

مرکز افتتاح گردید.
دکتر جوزی ضمن خیر مقدم ،گزارشی مبنی بر
میانگین مراجعین ماموگرافی در ســالهای گذشته
مرکز را اعالم نمود و در ادامه بیان داشتند :
با خرید دستگاه جدید که تنها دستگاه موجود
در بخش دولتی در شهر همدان می باشد ،ارتقایی
در ارائه خدمات در حــوزه رادیولوژی اتفاق افتاده
اســت که این دستگاه در غربالگری و تشخیص به
موقع بیماری های پستان بسیار موثر خواهد بود.

و بــا توجه به اختالف تعرفــه بخش خصوصی
و دولتی  ،زمینه رضایتمنــدی مراجعین را فراهم
خواهند نمود.
دکتر جلیلــی ،معاونت درمــان از پیگیریهای
ریاست و مدیریت و همچنین تالش پرسنل خدوم
مرکز فاطمیه تشکر و فاطمیه را قطب ارائه خدمات
زنان در اســتان معرفی نمود وی در ادامه  ،جهت
افزایــش رضایتمنــدی در حوزه درمــان ،در حل
مشکالت مرکز قول مساعدت دادند.

رکورد زنی بازسازی توسط بنیاد مسکن استان همدان

چشــم انداز همدان -مجید ملکیان :آیین افتتاح دو
هزار و  200امین واحد مســکونی بازسازی شده توسط
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان ،در روستای
تپه عظیمه دهستان قلعه شاهین سرپلذهاب با حضور
جمعی از مسئوالن استان همدان و کرمانشاه برگزار شد.
اســتاندار همدان با تاکید بر اینکه ویژگی برجسته
و منحصر به فرد مردم ایران و اســتان کرمانشاه داشتن
روحیه حمیت ،وحدت ،همدلی و همگرایی میان مردم
است ،اظهار کرد :نقشــی که مردم استان کرمانشاه در
صیانت از مرزهای کشــور داشــته اند ،بی بدیل بوده و
نگاه مردم کشور به مردم مناطق استان کرمانشاه ،نگاهی
لبریز از احترام اســت که مرزهای کشور را به زیبایی و با
جانفشانی خود حفظ کردند.
*کمک رسانی به مردم کرمانشاه حق آنها بود
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه مردم کرمانشاه در
تاریخ ایران اسالمی جایگاه برجسته ای دارند ،خاطرنشان
کرد :جانفشانی مردم کرمانشاه در صحنه های مختلف
منجر به این شد که پس از زلزله سال  ۹۶همه ملت ایران
با مرزداران خود همدردی نموده و صحنههای کم نظیری
خلق کنند که لیاقت مردم کرمانشاه بود.
*استان همدان پیشــرو در کمک رسانی به
مناطق زلزله زده
استاندار کرمانشاه با ابراز خرسندی از عملکرد همدانی
ها در زلزله کرمانشــاه ،گفت :اســتان همدان نخستین
استان در کمک رسانی به مناطق زلزله زده بود.

بازوند خاطرنشان کرد :زلزله با همه دشواری هایش
منجر به انسجام ملی شد و همه مردم و مسئوالن را پای
کار آورد که ماحصل آن سرعت ساخت و ساز و بازسازی
مناطق تخریب شده بود.
وی با تاکید بر اینکه در ســاخت و ســازها شاهد
رکورد زنی بودیم ،اذعان کرد :خوشــبختانه با تالش
های صــورت گرفته از  ۶۷هزار واحــد تعمیراتی ۶۳
هزار واحد به بانک معرفی شدند که تعمیرات  ۶۱هزار
واحد به اتمام رسیده استازاستاندار کرمانشاه خطاب به
اســتاندار همدان گفت :پیام تشکر و قدردانی ویژه مرا
به مردم همدان برسانید.
*تحویل دو هزار و  200مین واحد بازسازی شده
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان
عنوان کرد :به ثمر نشستن نهضت سازندگی و بازسازی
در جغرافیــای کرمانشــاه مرهون مشــارکت همگانی
دستگاه ها ،همکاری موثر مردم و خیرین است .حسن
ظفری خاطرنشــان کرد :با توجه به تحربیات سالهای
متمادی در عرصه بنیاد مســکن به جــد اعتقاد دارم
بازســازی های صورت گرفته در ســرپلذهاب از سریع
ترین ،جامع ترین و با برنامه ترین بازسازی هایی بود كه
در تاریخ پس از انقالب اتفاق افتاده است.
وی بــا قدردانــی از تــاش های صــورت گرفته
استانداران دو اســتان همدان و کرمانشاه ،خاطرنشان
کرد :مردم کرمانشاه دو زلزله بزرگ را پشت سر گذاشته
اند اما گزارشی از آسیب های مناطق زلزله زده نرسیده

اســت ،چراکه حساسیت مردم حساسیت نظارت نظام
فنی را نیز زیاد کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان
افزود :شهرستان ســرپلذهاب  85هزار نفر جمعیت6 ،
معین بازســازی در سطح شهر و روســتا 167 ،پارچه
آبادی و جمعیتی نزدیک به  39هزار نفر دارد که استان
همدان معین  85روستا شده است.
ظفری ادامه داد :هشــت هزار واحد ارزیابی شــده،
بیش از هفــت هزار و  500واحد تعمیــری و احداثی
شناسایی شده ،سه هزار و  200واحد تعمیری ارزیابی
شده و چهار هزار و  300واحد تعمیری شناسایی شده
که در مجموع هفت هزار و  500واحد با اعتباری بالغ بر
 220میلیارد تومان تسهیالت بانکی و کمک بالعوض را
در بر می گیرد از جمله اقدامات صورت گرفته است .وی
با تاکید بر اینکه کلیه واحدهای تعمیری به اتمام رسیده
اســت ،اظهار کرد :دو هزار و  750واحد پی کنی شده،
دو هزار و  200واحد به اتمام رســیده 350 ،واحد راکد
اعالم شده که از سوی مالکان عالقه و رغبتی نیست و
حدود  500واحد با پیشــرفت فیزیکی  95درصدی تا
پایان بهمن ماه به پایان خواهد رسید.
گفتنی است؛ بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان
همدان به عنوان معین منطقه سرپلذهاب از نخستین
روزهای پس از وقوع زلزله جهت بازســازی روستاهای
زلزله زده بخش قلعه شاهین درشهرستان سرپل ذهاب
حضور دارد.
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مدیرعامل شرکت توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

در دهه فجر انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی بهسازی محور
نهاوند– فیروزان
همزمان با دهه مبارک فجر ،عملیات اجرایی بهسازی
محور نهاوند -فیروزان با حضور اســتاندار ،نماینده مردم
شهرســتان نهاوند در مجلس ،مدیر کل راه و شهرسازی
استان ،فرماندار و سایر مسئولین ذیربط آغاز شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه
و شهرسازی استان همدان  " ،مهندس شاهرخی استاندار
همدان " در این مراســم بیان کرد :برای نهاوند به دنبال
طرح های ملی و توسعه های فراگیر هستیم.
وی افزود :پروژه هایی که این روزها افتتاح می شــود
مطالبه سالیان گذشته مردم است.
مدیر کل راه و شهرســازی استان نیز در حاشیه این
مراســم عنوان کرد :طول این محور 18/6کیلومتر است و
اعتبار آن  141میلیارد ریال می باشد.
مهندس ربانی ارشد ادامه داد :عرض متوسط تمام شده
برای این محور  23متر و تعداد آبرو  12دهانه می باشد.
وی یادآورشد :هدف از اجرای این پروژه ،افزایش سرعت
طرح ،ایمن سازی ،کاهش تصادفات و تلفات جادهای است.
مهندس ربانی خاطرنشان ساخت :با توجه به اینکه این
محور در مسیر عتبات عالیات است  ،اجرای این پروژه گام
مهمی در راســتای خدمت رســانی به زائران آقا اباعبداله
الحسین خواهد بود.

بهره برداری از پروژه راه روستایی
ترمیانک
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تویسرکان خبر
داد :در دهه مبارک فجر ،پروژه بیس و آســفالت روستای
ترمیانک با حضور دکتر مفتح نماینده مردم تویســرکان
در مجلس ،مومیوند فرماندار شهرستان و سایر مسئولین
ذیربط به بهره برداری رسید.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه
وشهرسازی استان همدان " ،مهندس علی محمد اصغری
" در رابطه با این پــروژه گفت :این پروژه با هدف افزایش
رضایت مندی مردم عزیز منطقه ،افزایش ایمنی ،تسهیل
در عبور و مرور و ارتقاء کیفیت انجام شد.
وی افــزود :عملیات بیس و آســفالت در این محور به
طول  1000متر  ،عرض 5/5متر و ضخامت  6سانتیمتر به
اتمام رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی عنــوان کرد :برای اتمام ایــن پروژه  641میلیون
تومان هزینه شده است.
گفتنی اســت شهرستان تویســرکان مجموعاً دارای
 265کیلومتر راه روســتایی است که قبل از انقالب هیچ
راه روستایی آسفالته در این شهرستان وجود نداشت و هم
اکنون  87/99درصد جمعیت روســتایی شهرستان از راه
آسفالته برخوردار هستند که با بهره برداری از راه روستایی
قلی الله در سال آینده  100درصد مردم این شهرستان از
راه آسفالته برخوردار می شوند.
معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق
استان همدان خبر داد

اجرای دورههای آموزشی فنورزی
شبکههای هوایی در شرکت توزیع
برق استان همدان

معاون منابع انسانی شــرکت توزیع نیروی برق استان
همدان از اجرای دورههای آموزشــی فنورزی شبکههای
هوایی برای برقکاران شــاغل در شرکت توزیع برق استان
همدان خبر داد.
عباس گودرزی اظهار داشــت :دوره آموزشی فنورزی
شــبکههای هوایی بــه همت معاونت منابع انســانی این
شرکت برای نیروهای سیمبان و سیمبان راننده در سطح
استان برگزار شد.
وی افــزود :این دوره با هدف صیانت از ســرمایههای
انسانی شاغل در شرکت و ارتقاء بهرهبرداری آنان و انتقال
دانش و افزایش مهارت کارکنان در بخش بهرهبرداری ،طی
هماهنگی بهعمل آمده با شرکت خدماتی طرف قرارداد و
مجتمع عالی آموزشی پژوهشی غرب با حضور  188نفر از
کارکنان قراردادی و شرکتی برگزار شد.
معاون منابع انسانی شــرکت توزیع نیروی برق استان
همدان گفت :در مرحله اول ،آموزش سر فصلهای تئوری
همزمان در سه مرکز آموزشی در شهرستانهای همدان،
مالیر و کبودراهنگ برنامهریزی شده و همکاران سیمبان
واحدهای اجرایی شــمال ،جنوب و مرکز اســتان در این
مراکز  43ساعت دوره فوق را گذرانیدند.
وی ادامــه داد :همچنیــن بــرای طــی دوره عملی
شــرکتکنندگان در  6گروه سازماندهی شده و در مدت
 12روز به صورت شــبانهروزی به سایت آموزشی مجتمع
آموزشــی پژوهشی غرب اعزام و  96ساعت دوره عملی را
تحت نظر اساتید مجرب طی کردند.
گــودرزی ضمن اعالم رضایتمنــدی از نحوه برگزاری
دورههای مذکور ،اثربخشــی انجام شده را مطلوب اعالم
کرد و با تقدیر از معاونین و مدیران واحدهای ســتادی و
اجرایی که همکاری و تعامل بســیار خوبی را در برگزاری
این دورهها انجام دادند ،ابراز داشت :این دورهها برای سطح
کارگری در سال  98نیز استمرار خواهد داشت.
وی عنوان کرد :برگزاری این دورههای تخصصی نقش
بســزایی در پیشــگیری از وقوع حوادث و صیانت از جان
همکاران کارگر خواهد داشت.
گودرزی خاطرنشان کرد :در نیمه نخست سال جاری
حدود  26هزار نفر ســاعت دوره برای بخشهای کارگری
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان برنامهریزی و
اجرایی شده است.

مهمترین دستاورد انقالب اسالمی خودباوری است

مدیرعامل شــرکت توزیع شــرکت توزیع
نیروی برق اســتان همدان با بیــان اینکه با
پیروزی انقالب اسالمی عالوه بر شاخصهای
کمی در شاخصهای کیفی نیز دستاوردهای
چشمگیری را شــاهد بودیم ،گفت :مهمترین
شاخص حاصل شده خودباوری است و اینکه
مــا در صنعت این تــوان را داریم که به بحث
خودکفایی برسیم.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع
نیروی برق استان همدان ،جشن فجر فاطمی
با حضــور حجتاالســام حســینی یمین،
مدیرعامل و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق
استان همدان بهمناســبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در سالن جلسات این
شرکت برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع شــرکت توزیع
نیروی برق اســتان همدان در این مراســم
ضمن گرامیداشــت ایام اهلل دهه فجر اظهار
داشت :به برکت انقالب اسالمی دستاوردهای
بسیاری طی این  40سال برای کشور حاصل
شده است.
محمدمهدی شــهیدی با اشاره به وضعیت
کنونــی صنعــت بــرق و رشــد  11برابری
ظرفیتسازی بخش نیروگاهی افزود :در استان
همدان در ابتدای انقالب تعداد مشترکین 86
هــزار بود که این میزان با رشــد  9برابری به
 722هزار مشترک رسیده است.

وی ادامــه داد :در پیک بار نیز  50مگاوات
استان به  680مگاوات رسیده و  13برابر شده
است و در زمینه ظرفیتسازی در بخش توزیع
 146مگاولت آمپر ما به  2هزار و  200مگاولت
آمپر رســیده که این ظرفیت  13برابری هم
در مصرف و هم در ظرفیتسازی تحقق یافته
است.
مدیرعامل شــرکت توزیع شــرکت توزیع
نیروی برق استان همدان عنوان کرد :در بخش
شبکههای فشار ضعیف و  20کیلوولت استان
نیز از  2هزار و  700کیلومتر در ابتدای انقالب
امروز به  18هزار کیلومتر رسیده است.
وی بــا بیان اینکه عالوه بر شــاخصهای
کمی در شاخصهای کیفی نیز دستاوردهای
چشــمگیری را شــاهد بودیم ،یادآور شد :در
اوایل انقالب تلفــات انرژی  24درصد بود که
با اقدامات فنی و غیرفنی انجام شــده در این
بخش اکنون به  10.5درصد رسیدهایم.
شــهیدی تصریح کرد :مهمترین شاخص
حاصل شــده خودبــاوری اســت و اینکه ما
در صنعــت این تــوان را داریم کــه به بحث
خودکفایی برسیم.
وی با اشــاره به بومیســازی صنعت برق
بعد از دوران دفاع مقدس گفت :سیاستهای
کلی بر این بود که مــا به جای اینکه از توان
شرکتهایی اســتفاده کنیم که چند ملیتی
بودند از توان خود استفاده کنیم.

مدیرعامل شــرکت توزیع شــرکت توزیع
نیروی برق استان همدان با تأکید بر استفاده
از ظرفیــت و تولید داخلی ابراز داشــت :در
همدان نیز شــرکتهایی از این قبیل احداث
خطوط و پستها را داشتند که با حمیتی که
به وجود آمد این مهم در سال  75تحقق یافت
و عمده طراحیها و احداث پســتها توسط
متخصصان داخلی انجام شد.
وی با بیان اینکه امروز ایران اســامی در
صدور خدمات مهندسی به کشورهای همسایه
در خاورمیانه پیشــقدم است ،گفت :طی این
مســیر ،میسر نمیشود مگر اینکه ما در بحث
نیروی انسانی کار کنیم.
شــهیدی یادآور شــد :امــروز در بخش
مبادالت انرژی نیز کشور ما به عنوان یک هاب
انرژی در منظقه شناخته شده است.
وی با اشــاره بــه ظرفیتســازی که در
بخش تولید برق صورت گرفته اســت ،گفت:
 5هزار مــگاوات در انرژیهای تجدیدپذیر از
ســرفصلهای دولت دوازدهم بوده که بخشی
از آن تحقق یافته و بخشــی نیز در حال انجام
است.
مدیرعامل شــرکت توزیع شــرکت توزیع
نیروی برق اســتان همدان افزود :در اســتان
همدان نیز در این حوزه با توجه به فعالیتهایی
که صــورت گرفته امید اســت بــه مرز 200
مگاواتی که پیشبینی کردهایم ،برسیم.

مدیرکل استاندارد همدان:

 78محصول صنایع همدان به نشان
استاندارد مزین شد

وی بــا بیــان اینکه تاکنــون  6نیروگاه 7
مگاواتی در استان وارد مدار شده است ،گفت:
پنج نیــروگاه نیز به صورت قــراداد تضمینی
انجام شــده و عالوه بر آن  153مگاوات پروانه
تأسیس صادر شده است.
شهیدی با اشاره به بحث پدافند غیرعامل
تصریح کرد :راهانــدازی این نیروگاهها کمک
میکند تا مشکالتی را که ما در دوران جنگ
تحمیلی داشــتیم و تأسیســات ما بر اساس
حمالت دشمن از بین رفت ،نداشته باشیم.
وی با بیان اینکــه کاهش تلفات انرژی در
دســتور کار اســت ،عنوان کرد :بند «د» نیز
در راســتای اصالح و بهینهسازی شبکههای
روستایی پیگیری میشود.
مدیرعامل شــرکت توزیع شــرکت توزیع
نیروی برق اســتان همدان افــزود :مهمترین
شــاخص ،تأمین برق مستمر برای مشترکین
است که در اولویت قرار دارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:

توجه به اهمیت تطبیق اقدامات بیمارستانی با موازین شرعی در قالب طرح انطباق
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه
با اشــاره به اهمیت توجه به اخالق پزشکی،
انطباق اقدامات بیمارســتانها با مســائل و
موازین شــرعی را در قالب طرح انطباق مهم
دانست.
دکتر ســیما ســادات الری در خصوص
اهمیت توجه به شــعار «افتخار به گذشته و
امید به آینده» گفت :افتخارات انقالب اسالمی
در حوزه سالمت ،بهداشت و درمان با توجه به
وجود دستاوردهای بســیار زیاد در این حوزه
به قدری مشــخص است که پیشرفت در این
زمینه غیرقابل انکار است.
وی افزود :در گذشته ما از داشتن پزشکان
ایرانی توانمند محروم بودیم و پزشکان هندی
با مدرک لیســانس طبابــت میکردند و این
در حالیست پیشــرفتهترین عملهای جراحی
هماکنون در ایران انجام میشــود و بسیاری
افراد ساکن در خارج از کشور به دلیل سختی
مراحل درمانی در کشورهای خارجی و هزینه
باالی آن به ایران میآیند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه گفت:
امروزه خدمات بهداشتی در روستاها و مناطق
محروم ارتقا یافته و مرگ و میر مادران تا حد
زیادی کاهش داشــته اســت و همچنین در
حوزه بهداشــتی بسیاری از بیماریها ریشهکن
شده است.
وی یادآور شــد که در گذشته معاونتی به
شکل فعلی در حوزه دانشجوی و فرهنگی در
دانشــگاه وجود نداشــت و ما با مقایسه وضع
کنونی با دوران دانشجویی خود میگوییم که
ای کاش این شــرایط در آن دوران نیز وجود
داشت.
دکتــر الری افزود :هماکنــون میدان کار
برای همه دانشجویان با عالیق مختلف قرآنی،
سیاســی ،هنری و سیاســی و ورزشی فراهم
است و دانشجویان با انگیزه میتوانند در کنار

درس از نظــر فرهنگی خود را پرورش و ارتقا
دهند.
وی بــا بیان اینکــه دانشــجویان فعاالنه
در برنامههــای جانبــی حضــور دارن ،گفت:
دانشجویان فعال دانشگاه در جشنواره سیمرغ
در موسیقی سنتی ،تئاتر و نمایشنامهنویسی
افتخار آفریدند.
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه
با بیان اینکه اســتعدادهای دانشــجویان در
زمینههــای مختلــف ازجمله حــوزه ورزش
شناسایی میشــود ،اظهار کرد :مردم امروزه
به تحرک جسمانی بسیار اهمیت میدهند و
انتظار هم این اســت که با توجه به اختصاص
بودجه مناسب و فضاهای زیاد در حوزه تربیت
بدنی ،کارکنان متولی سالمت بیش از پیش به
سالمت خود اهمیت دهند.
وی خاطرنشــان کرد که بــا روند فعلی با
وجود همه مشــکالت موجــود امید به آینده
وجود دارد زیرا با افزایش توقعات سطح فکری
مردم هم باالتر رفته اســت و ارتقای ســطح
فکری امید به آینده و امید به زندگی افزایش
مییابد.
دکتر الری توجه به طب سالمندان را یکی
از دغدغههای اصلی مســئوال دانشگاه دانست
و گفت :در راســتای توجه به طب سالمندی
کلینیک توانبخشی ،خواب و کلنیک ام اس و
کلینیک امید راهاندازی شده است و همدان در
این زمینه پیشتاز بوده است.پوی اضافه کرد:
حوزه ســامت و بهداشت و درمان حرفهای
بســیاری برای گفتن دارد و با توجه به تعدد
رشته های پزشکی و پیراپزشکی راه برای ادامه
تحصیل در همه رشتهها مسیر باز است.
وی با اشاره به اینکه حضور بانوان در همه
حوزهها بعد از انقالب پررنگتر شــده اســت،
گفت :در هیچ رشــته پزشــکی کسی وجود
ندارد که از پزشک خانم بیبهره باشد و شرایط

به گونهای اســت که  60درصد دانشــجویان
دختران هســتند و در فعالیــت داوطلبانه و
برنامههای جانبی در کنار دانشجویان پسر به
خوبی میدرخشند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه افزود:
بانوان در پستهای مدیریتی همواره توانمندی
خــود را اثبــات کردند و با وجود مشــکالت
زندگی و مسئولیتهای خانوادگی کارها را به
خوبی مدیریت کردند.
وی بــا تاکید بر اینکه اعضای هیات علمی
خانم موفق بسیاری وجود دارد ،گفت :زمانیکه
رشــته زنان در بیمارستان فاطمیه به خانمها
ســپرده شــد آنان نقش مثبت و خوبی ایفا
کردند به طوریکه در موضوع نازایی افتخارات
و پیشرفتهای زیادی حاصل شده است.
دکتــر الری با اشــاره به نــکات و مثبت
گســترش ارتباطات گفت :هماکنون با توجه
به گسترش ارتباطات و فضای مجازی باید در
حوزه اخالق پزشکی بیشترتمرکز شود و امید
میرود اهداف اصلــی انقالب برای اخالق بود
و در این حوزه امکان کار زیادی وجود دارد.
وی با بیــان اینکه با نقــد منصفانه حس
خوبی دســت میدهد گفت :برنامههای دهه
فجر امســال در سه زمینه شــامل برگزاری
جشن و شادی ،بررسی دستاوردهای  40سال
انقالب و نقد منصفانه در دستورکار قرار گرفت
و در طول سال نیز در قالب تریبونهای آزاد از
دیدگاههای پیشکسوتان در همه ابعاد انقالبی
استفاده میشود.
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه
پیشــنهاد کرد از همه پیشکســوتان در همه
ابعــاد انقالبی دعوت شــوند و از نظرات آنان
اســتفاده شــود انقــاب روزهای پــر فراز و
نشیبی را گذرانده است و با تحریمها و جنگ
تحمیلی روبرو بودیم نقد منصفانه انجام شود
و اصالحاتی در جامعه انجام شــود انقالبی که

به سختی به دست آمده از مسیر خارج نشود.
وی اظهار کرد :از زمان پذیرش مسئولیت
به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
سیاســت بر این بــود که حیطــه فعالیتها
به ســمت گســترش هیات علمی و کارکنان
گســترش یابد به طور مثــال برنامههای ارائه
شده توسط رابطان فرهنگی در بیمارستانها،
دانشــکدهها و شبکهها در شــورای فرهنگی
دانشگاه تصویب میشود.
دکتر الری طرح انطباق را یکی از مهمترین
اتفاقات در حوزه فرهنگی دانشــگاه دانست و
افزود :انطباق اقدامات بیمارستانها با مسائل
و موازین شرعی مانند رضایتمندی بیماران،
همگن بودن پزشک با بیمار ،آراستگی محیط
بیمارستان و رضایتمندی کارکنان و بیماران
در قالب طرح انطباق مورد توجه است.
وی با تاکید بر اهمیت مشــارکت کارکنان
دانشــگاه در برنامههای سفیران نور و سفیران
ســیمرغ و جشــنواره قرآنی کارمندان گفت:
کارمندان دانشگاه با حفظ هر جزء قرآن 300
هزار تومان جایزه دریافت میکند.
وی با اشــاره به برنامهریزی متعدد حوزه
معاونت دانشجویی فرهنگی برای دانشگاهیان
دانشــگاه اظهار کرد :اردوی راهیان نور برای
دومین بــار برای اســاتید و کارکنان در نظر
گرفتــه شــده اســت همچنین بــا برگزاری
جلســهای با مشاور امور بانوان رییس دانشگاه
برای برگزاری مراســمی شایسته برای بانوان
دانشگاه برنامهریزی شده است.
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه
از تشــکیل کانون رزیدنتی خبــر داد و ابراز
امیدواری کرد که با تشــکیل کانون کارمندی
و اساتید کارمندان دانشگاه در قالب کانونهای
مختلف در کنار دانشــجویان قــرار بگیرند و
فضای ســرزندگی و شادابی در دانشگاه بیش
از پیش ایجاد شود.

مدیر کل حوزه استاندار همدان:

هدف سازمان آموزش فنی و حرفهای کارآفرینی و تربیت نیروی ماهر است

مدیر کل آموزش فنی و حرفهای اســتان
همدان بــا مدیر کل حوزه اســتاندار دیدار و
گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش
فنی و حرفهای اســتان همــدان همزمان با
چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی نشســتی با حضور مدیر کل آموزش
فنی و حرفــهای و مدیر کل حوزه اســتاندار
همدان برگزار شد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای اســتان
همدان ضمن تبریک طلیعه دهه مبارک فجر

و همچنین تســلیت بمناسبت سوگواری ایام
فاطمیه به ارائه گــزارش عملکرد حوزه کاری
خود پرداخت.
مختــاران آموزش های مهارتــی را موتور
محرک اشــتغال کشور دانســت و مهمترین
حلقه ی مفقوده در اشتغال و اقتصاد را آموزش
های مهارتی عنوان کرد.
وی اضافه کرد :آموزش مبنای هر تغییر و
تحول به شمار می رود همچنین آموزش های
مهارتی هر منطقه با توجه به شرایط و نیاز بازار
آن حوزه برنامه ریزی می شود.

این مقام مســئول با تاکید بــر راه اندازی
مرکز آموزش هتلداری فنی و حرفهای گفت:
شــروع به کار این مرکز می تواند  40فرصت
شغلی ایجاد کند.
در ادامه مدیر کل حوزه استاندار همدان با
اشاره به اینکه مربیان سازمان آموزش فنی و
حرفهای با تجربه و دلسوز هستند گفت:شرایط
کاری ایشان مطابق ضوابط است.
رضا آریایی بیان داشــت :اهداف شما فنی
و حرفهای ها کارآفرینی و تربیت نیروی ماهر
است.

خبر

وی بر بــا ارزش بودن آموزش های فنی و
حرفهای تاکید کــرد و افزود:افراد فاقد تجربه
مــی توانند بــا مراجعه به فنــی و حرفهای و
پشت سرگذاشتن دوره های مهارت آموزی به
کارآفرین تبدیل شده و برای خود کسب و کار
راه اندازی کنند.
آریایــی گفت:امروزه یکی از مســائلی که
گریبانگیر اکثر جوانان جامعه شده است بحث
اشــتغال می باشد که امیدواریم با تدابیر الزم
و مخصوصاً مهارت آمــوزی تا حد امکان این
مشکل مرتفع گردد.

مدیرکل اســتاندارد همدان گفت :از دهه فجر پارسال
تا فجر امســال  78محصول و کاالی کارخانه ها و صنایع
همدان پروانه کاربرد نشــان اســتاندارد اجباری دریافت
کردهاند.
محمد مددی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت :در
این مدت  35استاندارد ملی تدوین و تجدید شده و 116
استاندارد ملی نیز مورد بازنگری قرار گرفته است.
وی اضافه کرد :کمیته فنی متناظر نمادهای گرافیکی
در این بازه زمانی ایجاد و  2استاندارد بین المللی نیز برای
تدوین پیشنهاد شد.
مددی با اشــاره به اشــتغال به کار  400مدیر کنترل
کیفی در کارخانهها و صنایع همدان گفت :این افراد تحت
آموزش های مســتمر و به روز قرار گرفته و هفت هزار و
 887نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شده است.
مدیرکل اســتاندارد همدان همچنین بــه صدور 54
گواهینامــه وارداتــی و  557گواهینامه صــادرات برای
واحدهای تولیدی اســتان اشــاره کرد و افــزود :کیفیت
از شــاخصهای مهم در امر صادرات محصوالت تولیدی
محسوب میشود و استاندارد همواره به دنبال ارتقای این
شاخصهاست.
وی یادآوری کرد :در راستای حفظ ایمنی جایگاه های
ســوخت  2هزار و  181نازل جایگاه عرضه سوخت مایع
کنترل و بازرســی و برچسب صحت عملکرد به روی آنها
نصب شد.
مددی گفت :با هدف حفظ حقوق مصرف کنندگان از
فجر پارسال تا امسال  344باسکول سنگین و پنج هزار و
 455وسیله توزین سبک آزموده شده است.
مدیرکل اســتاندارد اظهار داشت :از  37واحد تولیدی
طال و سنگ های گرانبها که دارای کد شناسایی هستند،
آزمون انگ فلزات به عمل آمد و  2مورد نبود انطباق این
واحدها محرز شد.
 632واحد تولیدی همدان مشمول استاندارد اجباری
است که یک هزار و  400گونه محصول تولید می کنند.

افتتاح  3آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای
در همدان
همزمان با ســومین روز از دهه مبــارک فجر انقالب
اسالمی سه آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای افتتاح شد.
بــه گزارش روابــط عمومی اداره کل آمــوزش فنی و
حرفهای اســتان همدان سه آموزشــگاه آزاد یگانه ،دانا و
شــعبه دوم ایده آل به یمن پیروزی شــکوهمند انقالب
اسالمی ایران فعالیت خود را آغاز کردند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان همدان ضمن
تبریک دهه مبارک فجر و همچنین تسلیت بمناسبت ایام
فاطمیه گفت:امروزه آموزشــگاههای آزاد به عنوان بازوان
سازمان آموزش فنی و حرفهای در راستای اقتصاد مقاومتی
پیرو منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حال
برگزاری دوره های مهارتی منتج به اشتغال هستند.
وهب مختاران بیان داشــت :فردی که برای گذراندن
دوره آموزش های مهارتی به آموزشگاه مراجعه می نماید
پیش بینی اشتغال وی را نیز مد نظر داشته باشید.
مدیــرکل آموزش فنی و حرفــهای تأکید کرد :مدرک
گرایی تاثیری در نیت اصلی ما  ،که اشــتغال می باشــد،
نــدارد ،پس آموزش هایی مد نظر باشــد کــه منجر به
اشتغالزایی می شود.
مختاران با اشاره به تاثیر گذاری آموزش های مهارتی بر
اشتغال گفت :توسعه ی پایدار باید بر مبنای آموزش باشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان اشتغال
را یکی از مهمترین دغدغههای جوانان و کشور برشمرد و
افزود :آموز 
ش مهارتهای فنی و حرفهای زمینهساز توسعه
اشتغال در کشور است.

کاشت نهال در مخابرات منطقه همدان
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی ایران

رییس اتحادیه قصابان:

دامهای وارداتی به همدان نیز اختصاص یابد

رییــس اتحادیه قصابــان و آالیش دامی
همدان با بیان اینکه میزان عرضه گوشــت در
استان متناســب با تقاضا نیست ،گفت :پایین
بودن عرضه نســبت به تقاضا می طلبد از دام
های وارداتی به همدان نیز تخصیص یابد.
علی اکبر سپهری وفا روز یکشنبه در گفت
و گوی اختصاصی بــا خبرنگار ایرنا بیان کرد:
تثبیت و کاهش قیمت گوشت در این استان
نیازمند توجه به شبکه توزیع و اختصاص دام
های وارداتی به همدان است.
وی یادآوری کرد :طبق گفته مسئوالن ملی
روزانه  50هزار راس دام وارد کشــور می شود
که تنها مصرف اســتان تهران  15هزار راس

در روز است.
سپهری وفا اضافه کرد :در حال حاضر همدان
با کمبود گوشت مواجه بوده و این امر در گرانی
آن تاثیر دارد بنابراین جبران این کمبود نیازمند
واردات  20تن گوشت در هفته است.
رییس اتحادیــه قصابــان و آالیش دامی
همــدان افزود :اداره کل پشــتیبانی امور دام
اســتان دنبال دریافت سهمیه از گوشت های
وارداتی به کشور و اتحادیه قصابان نیز متقاضی
آن است.
سپهری وفا اظهار داشت :در صورت تامین
نشدن گوشت مورد نیاز و مصرفی شهروندان
همــدان احتمال گرانی آن تا پایان ســال نیز

متصور است.
به گفتــه وی یکی از مهمترین علل گرانی
گوشت قرمز در این استان ،قاچاق دام به دیگر
مناطق اســت که با وجود هشدار این موضوع
توســط اتحادیــه قصابان ،اما دیر نســبت به
جلوگیری از خروج دام اقدام شد.
رییس اتحادیــه قصابــان و آالیش دامی
همدان مدعی شــد :دشمنان برای ضربه زدن
به کشور در حوزه خروج دام های مولد و ماده
ســرمایه گذاری کردند و بخش زیادی از دام
های مولد همدان به کشورهای عراق و کویت
ارسال شد.
ســپهری وفا اضافه کرد :بنابراین با وجود

پیشــگیری و ممنوعیت خروج دام زنده ،این
اقدام تاثیر محسوسی در کاهش قیمت گوشت
قرمز نداشته است.
به گفته رییس اتحادیــه قصابان و آالیش
دامــی همدان ،میزان مصرف روزانه گوشــت
قرمز در شهر همدان  14تا  15تن است.

کاشــت نهــال در مخابرات منطقه همــدان با حضور
مهندس گرزین مدیر منطقه و ســایر مدیران و همکاران
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران
مهندس گرزین در مراســم کاشــت نهال ضمن تبریک
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت توجه به
فضای سبز از وظایف و مسئولیت های اجتماعی مخابرات
اســت وهدف شــرکت مخابرات ایران هم که این حرکت
نمادین را در کشــور به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب
انجام داده توجه به فضای سبز ومحیط زیست مردم است
امیدوارم مردم عزیز ما هم با استفاده از سامانه 2000از
صورتحســاب کارکرد تلفن ثابت مطلع شــده ونسبت به
پرداخت آن گامی در جهت حفط محیط زیســت بردارند
وبا چاپ نکردن قبض از قطع درختان چلوگیری کنیم

گرازش

E mail:cheshmandazhamedan@gmail.com
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مدیر مرکز آموزشی ،درمانی ،پژوهشی فاطمیه:

بیمارستان فاطمیه همدان ،تنها مرکز دارنده
واحد ناباروری در غرب کشور است

بیمارســتان فاطمیه همدان تا کنون تولد هزاران
کودک را شــاهد بوده و بســیاری کسان در این مرکز
چشم به جهان گشودهاند.
توجه به بهداشــت و سالمت زنان در جامعهای که
مدعی رعایت کرامت انسانی و حفظ جایگاه ویژه برای
شخصیت زنان است ،امری مهم و ضروری است و باید
بدان بیش از پیش پرداخته شود.
تولد و زایمان در سیســتم جدید بهداشتی کشور
ما با رعایت الگوهای جدید بهداشــتی و اســتفاده از
آخرین فناوریهای پزشــکی ،به امری کامال بی خطر
با استانداردهای باال تبدیل گشته است.
در اســتان همدان مراکز اختصاصی پزشکی زنان
و زایمــان همواره مــورد توجه ویژه مدیــران بوده و
خوشــبختانه در حال حاضر با وجود مرکز آموزشــی
درمانی پژوهشــی فاطمیــه ،عالوه بر رفــع نیازهای
درمانی ،مرکز مهمی برای امور پژوهشــی و آموزشی
تشکیل شده است.
مرکز آموزشی درمانی پژوهشی فاطمیه
دکتر جوزی مدیر بیمارســتان در ابتدا به تاریخچه
احداث بیمارستان فاطمیه اشاره کرده و گفت:
بیمارســتان فاطمیه در سال  1353به منظور ارائه
خدمات درمانی و مراقبتی برمبنای پایبندی به کرامت
انســانی با عنوان زایشــگاه آغاز به کار نمود .سپس با
افزایــش تقاضا و بیماران ،قســمتهای مختلف مثل
اتاقهای عمل و زایمان و ...جهت خدمت رسانی بهتر
ساخته شد و بتدریج توســعه یافت .و در سال 1390
عنوان پژوهشی نیز به نام مرکز فاطمیه افزوده شد.
این بیمارســتان دارای  300تخــت مصوب131 ،
تخت فعال و  67تخت ســتارهدار شــامل اتاقهای دو
تخته  -سه تخته و ...میباشد.
مدیر مرکز فاطمیه در ادامه به عناوین ویژه کسب
شده توسط بیمارستان فاطمیه اشاره کرد و افزود :طی
این مدت عناوین ویژهای کسب کردهایم که عبارتند از:
– دریافت گواهینامه ایزو 9002
– کســب رتبه یک اعتبار بخشی بصورت چندین
سال متوالی
– دریافت لوح دوستدار کودک
وی یادآور شــد که ایــن بیمارســتان تنها مرکز
تخصصی و فوق تخصصی ارائه دهنده خدمات درمانی
تشخیصی به مادران و نوزادان است.
که کلیه خدمات بیمارستانهای سطح  3در این مرکز
ارائه میگردد ،بدین معنــی که کلیه مادران باردار در
سطح استان حتی از استانهای همجوار و بیمارستانهای
شــهر همدان که روند زایمان آنها به مشــکل برخورد
میکند به این مرکز ارجاع داده میشوند.
معرفی بخشهای درمانی :
NICU .6
 .1اورژانس
NICU .7دکتر مشتاقی
 .2زایمان
 .8اتاق عمل
 .3زنان 1
IVF .9ناباروری
 .4زنان 2
 .10بخش زنان 4
 .5زنان ( 3هایریسك)
معرفی واحدهای پاراکلینیک و تشخیصی :
 .7سیتولوژی
 .1رادیولوژی
 .8داروخانه
 .2سونوگرافی
 .9تجهیزات پزشكی
 .3ماموگرافی
 .10فیزیوتراپی
 .4آزمایشگاه
 .11درمانگاه
 .5پاتولوژی
 .12شنواسنجی
 .6آسیب شناشی
معرفــی درمانــگاه های تخصصــی و فوق
تخصصی :
ECG .7
 .1ژنیكولوژی
 .8پانسمان وتزریق
 .2پره ناتال
 .9تنظیم خانواده
 .3اطفال
 .10مادر وكودك
 .4برست
 .11مامایی
 .5آنكولوژی
 .12واكسیناسیون
 .6فیزیوتراپی
سایر واحدها :
 .8مددكاری
 .1دفتر بهبود کیفیت
 .2واحد تحقیق و توسعه  .9دفتر پرستاری
 .10امور اداری و مالی
 .3آموزش فراگیران
 .4آموزش نیروی انسانی  .11تجهیزات پزشکی
 .12رسیدگی به شکایات
 .5كتابخانه
 .13واحــد تحقیقــات و
 .6مدارك پزشكی
توسعه بالینی
 .7تغذیه
وی تاکید کرد :این بیمارســتان تنها مرکز دارنده
ی واحد ناباروری در غرب کشــور است .همچنین تنها
مرکزیست که واحد تحقیقات آندومتر و آندومتریوزیس
را در غرب کشور دارد.
اقدامات و پروسیجرها
مدیر مرکز آموزشــی ،درمانی ،پژوهشــی فاطمیه
افزود :تمامی عملهای تشــخیصی ،درمانی و زیبایی
زنان توســط متخصصیــن زنان و زایمــان ،عملهای
جراحی عمومی زنان توســط متخصص جراحی زنان،
شیمی درمانی توسط فلوشیپ آنکولوژی ،رادیولوژی،
سونوگرافی مادران و نوزادان ،اکوکاردیوگرافی نوزادان
توسط فوق تخصص قلب نوزادان ،معاینه چشم نوزادان

اتاق زایمان

توسط فوق تخصص قرنیه چشم ،آزمایشات تشخیصی،
پاتولوژی ،الپاراسکوپی از جمله پروسیجرهایی است که
در این مرکز انجام می شود.
وی مهم ترین اقدامات انجام شــده چند سال اخیر
این مرکز را به شرح ذیل عنوان نمود :
• توسعه فضای اتاق عمل به متراژ  180متر مربع
• ایجاد و راه اندازی داروخانه سرپایی
• نوسازی و تعمیر کتابخانه و واحد آموزش
• تامین تجهیزات و افتتاح بخش مراقبتهای ویژه
نوزادان دکتر مشتاقی
• ارتقــائ هتلینگ پاویون رزیدنتها و پرســنل
بخشها و واحدهای مختلف
• تعمیرات پشت بامهای بیمارستان به متراژ 7600
متر مربع بطور کامل و تعویض لولههای پوسیده
• تعمیرات اساسی و بازســازی کامل واحد درآمد
بیمارستان
• تعمیرات اساســی و بازسازی بخش بستری زنان
یک بــه متــراژ  500مترمربع (شــامل:تعویض کلیه
سیستم های آب ،برق ،شبکه ،ســرامیک کف ،دیوار،
سقف ،سیستم اعالن حریق و اطفاء حریق  ،روشنایی،
تعویض کلیه المپ های  ،LEDسیســتم ارت ،سیستم
گرمایشی و سرمایشی )
• بازســازی و تعمیرات بخش بســتری زنان دو به
متراژ  518مترمربع (شامل:تعویض کلیه سیستم های
آب ،برق ،شــبکه ،سرامیک کف ،دیوار ،سقف ،سیستم
اعالن حریق و اطفاء حریق  ،روشــنایی ،تعویض کلیه
المپ های  ،LEDسیســتم ارت ،سیستم گرمایشی و
سرمایشی )
• خرید دســتگاه رادیولوژی دیجیتال از مهم ترین
فعالیتهای توسعه ای این مرکز است.
• خرید دســتگاه های سونوگرافی جهت واحدهای
 , ivfو سونوگرافی
• اختصاص فضا ،تجهیز و راه اندازی میز خدمت
• بازسازی و تعمیرات ورودی و اطالعات و سویس
های بهداشتی مرکز (شامل:تعویض کلیه سیستم های
آب ،برق ،شــبکه ،سرامیک کف ،دیوار ،سقف ،سیستم
اعالن حریق و اطفاء حریق  ،روشــنایی ،تعویض کلیه
المپ های  ،LEDسیســتم ارت ،سیستم گرمایشی و
سرمایشی )
• جانمایی و اختصاص فضا و راه اندازی واحد اسکیل
لب( )skill labجهت دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی
• تعمیرات و تجهیز واحد رادیولوژی
دکتــر جوزی همچنیــن گفت :با توجــه به طرح
تحول نظام ســامت و افزایش مراجعین مشــکالت
فضای فیزیکی بیمارســتان مطــرح گردید که مکررا
توسط مسئولین بیمارســتان پیگیری شده و با توجه
به بودجههای اختصاص داده شــده فضای امور اداری
سابق تخریب و اقدام به ساخت ساختمان چهار طبقه
(هر طبقه به متراژ  1500متر مربع شامل بخش های
:اورژانس  ،زایمان ،نوزادان ،ناباروری) انجام شــده ،که
باپیگیری های مکرر و حمایت مسئولین معاونت توسعه
بودجه جهت اتمام پروژه در ســال  96تامین شــده و
امید است تا سال  98به اتمام برسد تا بتوانیم در ارائه
خدمات به مردم شــریف همدان پیشــرفت روزافزون
داشته باشیم.
در ادامه دکتر جوزی به فعالیتهای انجام شده در
زمینه برنامههای ترویج زایمان طبیعی و کاهش میزان
سزارین با توجه به مزایای زایمان طبیعی اشاره کرد و
چنین برشمرد:
رایگان شدن فرانشیز زایمان طبیعی بیماران بیمهشده
برگزاری کالســهای زایمان فیزیولوژیک بصورترایگان در ٨جلسه برای مادران باردار و  ٢جلسه برای
پدران
راه اندازی زایمان بــی درد با حضور متخصصینبیهوشی
برگزاری جشنوارههای ترویج زایمان طبیعیبرنامه حضور مامای همــراه بمنظور حمایتهایروحی روانی از بیماران
برگزاری کالســهای آموزشــی جهــت ماماها وتوانمندسازی آنها در امر زایمان طبیعی
و یکــی دیگــر از برنامههای تحول نظام ســامت
را مقیم شــدن پزشــکان متخصص زنان – بیهوشی و

نوزادان در بیمارستان ذکر کرد که بمحض نیاز بیماران
بتوانند بموقع بر بالین بیمار حاضر باشند..
وی یادآور شد :این مرکز با توجه به حضور پزشکان
فوق تخصص نوزادان و کادرپرستاری مجرب و تجهیزات
پزشکی مناسب مورد تائید هیئت برد وزارت بهداشت
و درمان آموزش پزشكی قرارگرفت و از مهرماه 1395
دستیاران دورههای فوق تخصصی نوزادان دراین مرکز
شروع به تحصیل نمودهاند.
مدیر مرکز آموزشی ،پژوهشی درمانی فاطمیه افزود:
در راستای نهادینه کردن اعتبار بخشی گامهای مثبتی
برداشته شده و همکاری تمامی کارکنان اعم از پزشکان
و پرســنل در این زمینه جلب شده است ،مبحثهای
محوری اعتبار بخشی در دو مقوله ایمنی بیمار و بهبود
کیفیت ،برنامهریزی شده است و همین موضوع باعث
شده تا بیمارستان فاطمیه جزء برترین مراكز در كسب
نمرات عالی در اعتباربخشی در سطح استان باشد.
وی در ادامه به معرفی بخش های بستری پرداختند
و گفتند :
اتاق عمل
اتاق عمل این مرکز با  5اتاق عمل مجهز در تمامی
ســاعات شبانه روز در حال ارایه ی خدمات به بیماران
میباشد
تمــام عمل های کــه در این مرکزانجام میشــود
توســط فوق تخصص و متخصص زنــان و متخصص
جراح عمومی انجام میشود
از جمله این عمل ها ی زنان و زایمان  ،عمل های
جراحی عمومی زنان و جراحی های زیبایی زنان شامل
جراحی های زنان و زایمان شــامل ســزارین ،كورتاژ،
هیســتركتومی ابدومینال ،هیســتروكتومی واژینال،
میومكتومی ،ترمیم سیتوسل ركتوسل ،حاملگی خارج
از رحمی ،كیســت تخمدان ،تخلیــه مول ،عمل های
برست و بستن لوله های رحمی ،D&C ،الپاراسکوپی،
الپاراتومــی ،واژینوپالســتی ،ســرکالژ ،توبکتومــی،
لبیاپالستی ،واژینوپالستی و  ....است
بخش مراقبت های ویژه نوزادان NICU
بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان فاطمیه
یکی ازمراکز فوق تخصصی در همدان می باشــد این
بخش امکان سرویس دهی وهمچنین پذیرش نوزاد از
سایر بیمارستان ها را دارا است .
مراقبت ویژه نوزادان بیمارســتان فاطمیه شامل دو
بخش  NICUیک و  NICUدکتر مشــتاقی است  .که
دارای  40تخت می باشــد 28 :تخــت انکوباتور و 11
تخت احیاء نوزادان  17 ،عدد دستگاه فتوتراپی سینگل
و 6عدد دستگاه اینتنسیو می باشد .
بیمارانی که در این بخش پذیرش می شوند نوزادان
نارس  ،پره مچور ،آنومالی های خاص قلبی –تنفســی
و مغزی  ،آسفیکســی  ،ایکتریک  ،هایپوگالیســمی ،
سپسیس و  ...است.
این بخش هــا تحت نظارت  3نفــر فوق تخصص
نوزادان و  2نفر متخصص نوزادان می باشد.
اهداف بخش :
 oارتقاء سطح مراقبتهای ویژه نوزادان
 oارتقاء دانش پرسنل بخش
 oارتقاء دانش رزیدنتها و اینترنهای بخش
خدماتی که در این بخش ارائه میگردد:
• رگیری و خونگیری شریانی
• انجام فیزیوتراپی جهت نوزادان بستری در بخش

متخصص نوزادان
• مانیتورینگ نوزاد (بررسی از نظر ریت ضربان قلب
و درصد اكسیژن خون)
• اكسیژن تراپی
• استفاده از فتوتراپی
• ساكشن نمودن نوزاد
• تغذیه نوزاد به صورت گاواژ
• تغذیه با سرنگ
• تغذیه با شیر مادر
• حمام دادن نوزادان بستری بصورت  2روز در هفته
• آموزش انفرادی مادران توسط پرستاران بخش و
آموزش مدون و گروهی روزانه توسط مسئول آموزشی
• مراقبت كانگورویی ( ،) KMCو ....
انجام اکو کاردیو گرافی توســط فوق تخصص قلب
نوزادان
و معاینه قرینه چشــم نوزادان نارس توســط فوق
تخصص قرنیه
بخش آنکولوژی
در بخش آنکولوژی بیمــاران مول و حاملگی های
خارج از رحمی ( )EPبستری می شوند.دارای  2تخت
می باشد.در شیفت صبح فعال می باشد.
بخش تحت نظارت پزشک متخصص زنان و زایمان
با فلوشیب آنکولوژی است.

ناباروری

کالس زایمان فیزیولوژیک

سونوگرافی

• اســتفاده از دســتگاه  cool capجهــت نوزادان
هیپوکسی
• انجام EEG
• انجام EKG
• استفاده از  NCPAPو بلندر جهت نوزادان نیازمند
به اکسیژن درمانی
• تشــخیص زردی نــوزاد با دســتگاه بیلی روبین
سنج(بدون نیاز به خونگیری)
• انجام معاینه چشــم نوزادان نارس()Ropدر بخش
 Nicuتوسط پزشک فوق تخصص چشم
• استفاده از دستگاه اکسیژن آناالیزر جهت مشخص
نمودن درصداکسیژن دریافتی نوزاد
• در صورت نیاز به ونتیالتور اینتوبه كردن نوزاد
• تزریق داروی سورفكتانت
• گذاشــتن (  )chest tubeتوســط فوق تخصص یا

معرفی واحدهای بخش زایمان و توانمندیها
کنترل مادران باردار
اتاق های لیبر:
كنترل مادران باردار عفونی
اتاق ایزوله:
اتاق فیزیولوژیك:
كنترل زایمان فیزیولوژیك
انجام زایمان طبیعی
اتاقهای زایمان:
كنترل مادارن و نوزادان پس
اتاق ریــكاوری :
از زایمان
تحت نظر گرفتن مادارن
اتاق پره اكالمپسی :
پره اكالسپمی
اتاق زایمان بی درد  :کنترل زایمان های بی درد
اقداماتی که دربخش صورت می گیرد به شرح
زیر میباشد :
• انجام زایمان فیزیولوژیك
• زایمان بی درد
• مانتیتورینگ بیهوشی زایمان بی درد
• رگ گیری از مادر در صورت لزوم
• كنترل لیبر مادران
• كنتــرل صدای قلب جنین و دردهای مادر كه در
صورت نیاز نوار قلب جنین گرفته می شود .
• كنترل عالئم حیاتی مادر
• انجام ورزش های حین زایمان
• انجام معاینات واژینال توسط افراد مجرب
• انجام تزریقات و اقدامات درمانی مورد نیاز

بخش آنکولوژی دارای تمام امکانات از جمله اتاق
هود شــیمی درمانی – شــیکر انکوباتور – اتاق بازی –
تمام وسایل و تجهیزات پیشرفته پزشکی جهت دادن
داروهای شــیمی درمانی از جمله سرم پمپها – سرنگ
پمپها و غیره ...میباشد.
بخش جنرال (زنان  1و ) 2
2بخش زنان یک در سال  96و زنان دو در سال 97
بازسازی و هتلینگ شده است
بخش جنرال زنــان یک و دو با  33و 31تخت می
باشد.
کــه با حضور  9نفــر از متخصصین زنان و زایمان
فعالیت دارد.
بیمارانی که در این بخش ها بستری میشوند مانند
 ،C/S، NVD :متریــت  ،سپســیس ،پره اکالمپســی،
خونریــزی ،بیماریهای زنان و زایمان  ،عمل های زنان
 ،جراحی و ....
• پذیرش بیماران الکتیو
• پذیرش بیماران اتاق عمل
• پانسمان
• سونداژ
• انما
• ارسال آزمایشات
• رگ گیری از مادر در صورت لزوم
• كنترل عالئم حیاتی
• انجام تزریقات و اقدامات درمانی مورد نیاز
• آموزش مراقبت از نوزاد
• آموزش مراقبت از محل اپی زیاتومی
• آموزش بیماران
زایمان
این بخش دارای 24تخت که شامل 14تخت لیبر،
 5تخت زایمان و4تخت ریکاوری میباشد.

• مراقبت های بعد زایمان
• ارزیابی سالمت جنین ()NST
آموزش های بیمار در لیبر :
 آموزش محیط فیزیکی بخش
 آموزش نحوه زایمان
 آموزش روش های کاهش درد زایمان
 آموزش اهمیت و چگونگی تماس پوست مادر با
نوزاد بالفاصله پس از تولد
 آموزش شروع تغذیه با شیر مادر درساعت اولیه
تولد نوزاد
 آموزش مراقبت های مامایی بعد از زایمان
 آموزش مراقبت از نوزاد
 آموزش مراقبت از محل اپی زیاتومی
زایمان طبیعی در کالســهای زایمان فیزیولوژیک
از هفته 20به بعد طی  8جلســه در این مرکز ،توسط
ماماهای همراه بــه مادران و پدران بصــورت رایگان
آموزش داده می شود .
مامای همراه :
لطفا درصورت نیاز به مامای همراه  ،با واحد زایمان
فیزیو لوژیک هماهنگی شود.
زایمان بی درد
در این بیمارســتان زایمــان طبیعی به روش های
بدون درد با اســتفاده از گاز اتونوکس در تمام ساعات
شبانه روز صورت میگیرد.
بخش اورژانس :
اورژانس جدید بیمارســتان فاطمیه در ســال 93
13افتتاح گردید.
اورژانس این مرکز بصورت جنرال زنان  24ساعته
ارائه خدمات می دهد
این واحد مجهز به اتاق عمل ســرپایی و اتاق احیاء
و اتاق معاینه اســت و دارای قسمت سرپایی و بستری
موقت با تعداد  9تخت بستری موقت و  6تخت سرپایی
و  5تخت معاینه می باشد .
متخصص زنان و دستیاران در تمامی ساعات شبانه
روز در اورژانس پاسخگوی نیاز مراجعین هستند.
خدمات ارائه شده در این بخش :
• واحد انجام تریاژ
• واحد NST
• واحد سرم تراپی
• واحد معاینه و تشخیص بیماریهای زنان
• واحد مامایی
• واحد اورژانس بستری
• اورژنس سرپایی
• اورژانس عمومی زنان
• تزریقات و پانسمان
• ویزیت پزشک عمومی
• ویزیت اطفال توسط پزشک عمومی
در پایان دکتر جوزی اظهار داشت که تالش ما این

اســت تا با تمام توان و تخصص خود در بهبود سالمت
نوزادان و مادران ،گامهای بلندی برداریم.
اجــرای برنامه حمایت مالی زوجین نابارور بمنظور
اجرای سیاستهای جدید جمعیتی و ارتقاء نرخ باروری
از سال  94یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این
مرکز میباشــد .که  85درصد از هزینهها توسط دولت
پرداخت میگردد.
که همــدان از نظر ارایه خدمات ناباروری در طرح
سالمت در کشور رتبه نخست را کسب نموده است.
در ادامــه دکتر جــوزی در مورد بخــش ناباروری
اضهار داشــت  ،بدنبال افزایش مراجعیــن این واحد
از اســتان های همجوار و کمبود فضا  ،پروژه ســاخت
بخش ناباروری در حال انجام می باشد و به امید خدا تا
شهریور سال  98افتتاح میگردد.
موفقیت عمل  PRPواحد ناباروری فاطمیه همدان
برای اولین بار در ایران
— دکتر فریمانی متخصص زنان و زایمان که برای
اولین بار روش  PRPرحمــی را در فروردین  95انجام
داده و بــارداری بــا موفقیت روبرو گردیــد ،در تاریخ
13/10/95نخستین نوزاد حاصل از این روش بدنیا آمد
— در ایــن تحقیــق به بیمارانی که با اســتفاده از
روشهای کمک باروری به طور مکرر دچار شکســت
النهگزینی شــدهاند ،پالکت غلیظ شدهای که از خون
خود فرد تهیه میشود 24 ،تا  36ساعت پیش از انتقال
جنین به داخل رحم تزریق میشود.
— نتایج اولیه این تحقیق در شماره سپتامبر سال
جاری در مجله  JHRSبه چاپ رسیده است.
— نتایج اولیه روش درمانی  PRPهشــتم مردا د ماه
سال  95در کمیته علمی پانزدهمین کنگره بینالمللی
زنان و مامایی ایران مطرح شد و به عنوان خالصه مقاله
برای ارائه برگزیده شد.
— با توجه به توانمندی های علمی و برجســتگی
های پژوهشی و درمانی اساتید و متخصصین این مرکز
در حوزه علوم ناباروری ،بکارگیری بهترین تجهیزات در
بخش های مختلف (ارولوژی – جنین شناســی ،زنان
و زایمان ،مشــاوره ناباروری ،تصویر بــرداری باروری،
اپیدمیولــوژی و بهداشــت باروری و روان شناســی)
درمان های تخصصی ناباروری ونازائی درسطح مطلوب
کشوری انجام میگردد .
— مرکز تحقیقــات باروری و نابــاروری فاطمیه
همدان در اسفند ماه  1378با همت و پیگیری جمعی
از متخصصین دانشگاه علوم پزشکی همدان به منظور
ارائه خدمات نوین درمان ناباروری در اســتان تاسیس
گردیــد .این مرکز در دیماه  1379شــاهد تولد اولین
نوزاد حاصل از  IVFبوده و بدنبال آن نیز ،آمار تولدهای
زنده حاصل از روشهای مختلف  ARTدر آن با موفقیت
چشمگیری همراه بوده است .فاطمیه دومین مركز در
کشــور می باشــد كه بارداری زنده حاصل از  IVMرا
داشته است.
— اجــرای برنامه حمایت مالــی زوجین نابارور به
منظور اجرای سیاســت های جدید جمعیتی و ارتقاء
نرخ باروری از ســال  94یکی دیگر از اقدامات صورت
گرفته در این مرکز میباشــد .که  85درصد از هزینه
ها توســط دولت پرداخت میگردد  .که همدان از نظر
ارایه خدمات ناباروری در طرح سالمت در کشور رتبه
نخست را کسب نموده است.
— این بیمارســتان تنهــا مرکز دارنــده ی واحد
ناباروری در غرب کشور است.
همچنیــن تنها مرکزیســت که واحــد تحقیقات
آندومتر و آندومتریوزیس را در غرب کشور دارد.
بخش پره ناتال :
مدیر مرکز آموزشــی ،پژوهشی درمانی فاطمیه به
جزییات واحد پــره ناتال (مراقبتهــای ویژه مادران
باردار) نیز پرداخت و گفت:
بخش پره ناتال (مراقبت هــای ویژه مادران باردار
پر خطر ) در سال  94بازسازی و هتلینگ انجام شد و
بخش دارای  17تخت بستری می باشد.
که شــامل پذیرش مــادران بــاردار پرخطر مانند
:پــره اکالمپســی ،خونریــزی ،الیگوهیدروآمینوس،
هایپرامزیــس پارگــی زودرس كیســه آب و زایمان
زودرس ،پره اكالمپســی ،فشــارخون حاملگی ،جفت
سراهی ،پیلونفریت در بارداری ،كاهش حركات جنین
مــادر حامله مبتال بــه بیماری قلبی ،مــادر مبتال به
پنومونی ،حاملگی دوقلو و چند قلوئی  ،دیابت بارداری
و...
تحت نظارت دو متخصص زنان و زایمان با فلوشیپ
پره ناتال (مادران باردار پرخطر ) می باشد
خدمات تخصصی در این بخش مانند :
• سونوگرافی :سونوگرافی کالرداپلر ،سونوگرافی بیو
فیزیکال ،سونوگرافی آنومالی اسکن  ،سونوگرافی NT
سونوگرافی واژینال  ،سونوگرافی حاملگی
• آمینوسنتز
• ( IUTتزریق خون داخل رحمی جنین )
• ( CVSنمونــه برداری از پرزهــای جنین ) جهت
تشخیص ناهنجاریهای جنین
• هماهنگی جهت انجام مشــاوره های قلب ،خون،
داخلی ،گوارش ،اورولوژی ،مغزواعصاب
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پژمان پروین در آئین تکریم و معارفه مدیرکل زندانهای استان همدان

 1تا  7اسفندماه

شبهای هگمتانه موسیقایی میشود

معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
اســتان همدان از برگزاری جشــنواره موسیقی شبهای
هگمتانه از یکم تا هفتم اســفندماه در مجتمع فرهنگی و
هنری بوعلیسینا خبر داد.
هادی فیضمنش در نشســت خبری به مناسبت سی
و چهارمین جشنواره سراســری موسیقی فجر اظهار کرد:
همزمان با این جشنواره سراسری بیست و یکمین جشنواره
موسیقی استان از تاریخ یکم تا هفتم اسفندماه در همدان
برگزار میشود.
وی بــا بیان اینکه این جشــنواره با عنوان شــبهای
موسیقی هگمتانه در مجتمع فرهنگی و هنری بوعلیسینا
برگزار میشــود ،افزود :از  27گروه موسیقی متقاضی برای
شرکت در این جشــنواره  14گروه برای هنرنمایی در این
ایام انتخاب شدهاند.
معاون امور هنری ادارهکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
اســتان همدان ادامه داد :در این جشنواره سه گروه نیز از
تهران به هنرنمایی میپردازند.
فیضمنش گفت :مراســم افتتاحیه جشنواره موسیقی
شــبهای هگمتانه روز یکم اســفندماه از ســاعت  16در
مجتمع بوعلی سینا برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه موسیقی با فطرت انسانها تناسب
بسیاری دارد خاطرنشان کرد :حوزه هنر و موسیقی با روح
و روان انســانها سروکار دارد و ادارهکل فرهنگ و ارشاد به
عنوان متولی باید در راستای حمایت و تقویت از گروههای
موسیقی تالش کند.
فیضمنش در خصوص ویژگی خوب جشنواره موسیقی
استان همدان تصریح کرد :ویژگی خوب این جشنواره توجه
ویژه به موسیقی فاخر و اصیل ایرانی است چرا که نمیتوان
جامعه بدون موسیقی را متصور شد.
مدیرعامل انجمن موسیقی اســتان همدان نیز در این
نشســت با بیان اینکه موسیقی زبان همه هنرهاست بیان
کرد :موسیقی تنها هنری است که نیاز به تجربه ندارد.
علی آقامحمدی با اشاره به این نکته که اعضای انجمن
موســیقی از اساتید دانشــگاه و فارغالتحصیالن این رشته
هنری هســتند اضافه کرد :جشــنواره موسیقی شبهای
هگمتانه امسال با رویکرد متفاوت در قالب موسیقی رفاقتی
نه رقابتی برگزار میشود.
وی گفت :در این جشنواره عالوه بر برگزاری کنسرتهای
موسیقی شبانه بخش پژوهشی و نقد و بررسی ،کارگاههای
آموزشی ،آسیبشناسی موسیقی نیز برگزار میشود.
آقامحمدی در خصوص مبلغ بلیتهای این جشــنواره
نیز افزود :هزینه کنســرتهای داخلــی  40هزار تومان و
هزینه کنســرتهای خارجی نیز مابیــن  40تا  70هزار
تومان پیشبینی شده است.
وی خاطرنشــان کرد :این بلیتها توسط سایت ایران
کنسرت ،شهر کتاب و در کنار درب ورودی سالنهای اجرا
برای عالقمندان به فروش میرسد.

جمعیت زندانیان کیفری همدان کاهش مییابد
چشــم انداز همدان -محبوبه یادگاری:
مدیرکل زندانهای اســتان همدان با بیان
اینکه از حاشــیه در کار به دور هستم گفت:
کاهش جمعیت کیفــری در ندامتگاههای
همدان را با کار جهادی محقق میکنیم.
پژمان پروین در آئیــن تکریم و معارفه
مدیرکل زندانهای اســتان همــدان که با
حضور مسئوالن اســتان در محل این اداره
کل برگزار شــد اظهار داشت :در باب الرضا
گنجینه معرفتها افتخار خدمت داشتم و با
اندوخته ای از تجربیات به همدان آمدم و به
جمع همکاران خود برگشتم.
وی بیان کرد :بیشــترین دســتاورد در
همدان همدلی و وفاق بوده که راه مدیرکل
قبــل را ادامه خواهم داد و امیــدوارم آقای
محمد یاری در ســمت مدیریت زندانهای استان
آذربایجان غربی موفق باشند.
پروین با بیان اینکه بیشــتر جمعیت زندانیان
همدان در حــوزه مواد مخدر هســتند گفت :در
راســتای کاهش جمعیت کیفری تالش میکنیم
و ایــن امر با مدیریت جهادی ،همکاری و همیاری
محقق میشــود .هیچ حاشــیهای را در کار ایجاد
نمیکنیم و با قدرت در این بخش فعالیت خواهم
کرد.
مدیرکل زندانهای استان همدان منصوب
شد
مدیرکل زندانهای استان همدان با بیان اینکه
بیشتر جمعیت زندانیان همدان در حوزه مواد مخدر
هستند اظهار داشت :زندانی باید جای افراد جانی،
مفسدان و افرادی باشــد که حضور آنها در زندان
باعث امنیت مردم باشد ولی تعداد بسیاری هستند
که در جامعه حضور آنها خطری برای مردم ندارد،
بیشتر جمعیت زندانیان همدان در حوزه مواد مخدر
هســتند که به آنها نیز میتوان کمک کرد تا افراد
خرد و مصرف کننده در زندان قرار نگیرند.
پژمــان پروین پیــش از این معــاون اداره کل
زندانهای اســتان همدان و مدیــرکل زندانهای
استان خراسان شمالی بود.
جمعیت کیفری زندانیــان مهریه و مالی
امسال  ۲۳درصد کاهش یافت
معاون قضایی سازمان زندانهای کشور با بیان
اینکه همکاران قضایی در کشــور از جایگزینهای
حبس اســتفاده کننــد گفت :جمعیــت کیفری
زندانیان مهریه و مالی امســال  ۲۳درصد کاهش
یافت.
ســیروس شیخ پورص در آئین تکریم و معارفه
مدیرکل زندانهای اســتان همــدان که با حضور
مسئوالن استان در محل این اداره کل برگزار شد
اظهار داشــت :بحث زندان از قرن  18به بعد همه
متفکران را به خود جلب کرد.

وی بیان کــرد :بودجه و اعتبار و فضای زندانها
در زمانی که زندانیان زیاد شــوند ضعفی است که
متفکران را به کاهش جمعیت کیفری وا داشــت و
البته زندان از غرب جهان به شــرق وارد شد ولی
اکنون به این نتیجه رسیدند تا جمعیت زندانیان را
کاهش دهند .مقام معظم رهبری از افزایش تعداد
زندانیان ابراز تاسف کردند و خواستند تا این موضوع
بررسی و پیگیری شود که در این راستا مسئوالن
دســتورالعمل کاهش جمعیت کیفــری را مطرح
کردند که ریاست قوه قضاییه با آن موافقت نمود و
اکنون این مورد در کشور دنبال میشود.
شــیح پور با بیــان اینکه اقدامــات خوبی در
سازمان زندانهای کشور برداشته شده است افزود:
موضوع خود اظهاری زندانیان به صورت داوطلبانه
مطرح شده و توسعه سالمت سبب شده تا از ورود
مشکالتی که زندانیان از نظر سالمت دارند به درون
جامعه پیشگیری شود.
معاون قضایی سازمان زندانهای کشور عنوان
کرد :موضوع ایدز و هپاتیت در بین زندانیان مطرح
است که دنبال کردن سالمت زندانیان باعث شد تا
این افراد خود داوطلبانه مراجعه کنند و به جامعه
برگردند.
وی اعالم کرد :بحث کاهش جمعیت کیفری در
ظرفیتهای سازمان فقهی ،اجتماعی ،مدیریتی و
غیره مطرح اســت .که جایگزینهای حبس را در
دادسراها و محاکم قضایی خواستاریم.
بیشتر جمعیت زندانیان همدان در حوزه
مواد مخدر هستند
شیخ پور اظهار داشــت :زندانی باید جای افراد
جانی ،مفســدان و افرادی باشد که حضور آنها در
زندان باعث امنیت مردم باشد ولی تعداد بسیاری
هستند که در جامعه حضور آنها خطری برای مردم
ندارد ،بیشتر جمعیت زندانیان همدان در حوزه مواد
مخدر هستند که به آنها نیز میتوان کمک کرد تا
افراد خرد و مصرف کننده در زندان قرار نگیرند.

معاون قضایی سازمان زندانهای کشور با تاکید
بر اینکه همــکاران قضایی از جایگزینهای جبس
اســتفاده کنند افزود :قاضیان ســعی کنند تا این
افراد وارد زندان نشــود و ابهت زندان نیز شکسته
نشود ،ضمن اینکه بســیاری از همسران این افراد
درخواست طالق داشــتند که از مشاوره استفاده
کرده و از بساری از این موارد جلوگیری کردیم.
وی با بیان اینکه با ازدیاد جمعیت زندان مسائل
امنیتی در اولویت قرار میگیرد و به ســختی می
توان به مســائل فرهنگی پرداخــت گفت :یکی از
شرایطی که میتوان به تربیت زندانیان کمک کرد
موضوع کاهش جمعیت زندانیان است که باید در
این راستا تالش کنیم.
شــیخ پوربا اشاره به اینکه کاهش  27درصدی
زندانیان را در بحث مهریه و مالی در مهرماه داشتیم
افزود :در مهرماه امسال  3849نفر زندانی شدند که
این آمار در دی ماه امسال به  2700نفر رسید که
 23درصــد کاهش جمعیت کیفری در این زمینه
را داشتیم.
معاون قضایی سازمان زندانهای کشور با اشاره
به آمار متهمین مواد مخدر گفت :بیشتر جمعیت
زندانیان همدان در حوزه مــواد مخدر و مواد اول
هســتند که باید در این حوزه توجه بیشتری شود
البتــه برخی در این حوزه گمراه شــده و به دلیل
مسائل فقر و بیکاری گرفتار شدند و در دام حبس و
غیره افتادند که باید به آنها کمک کرد.
نیمی از زندانیان کشور برای نخستین بار
زندان را تجربه میکنند
رئیس کل دادگستری اســتان همدان با بیان
اینکه متاســفانه ذهن قضات و مردم ما به سمت
مجازات زندان متمرکز شده است گفت :نیاز است
تا فرهنگ جایگزین حبس مثل مجازات نقدی و یا
غیره در کشور نهادینه شود.
توکل حیــدری در آئیــن تکریــم و معارفه
مدیرکل زندانهای اســتان همدان اظهار داشت:
موضوع زندان یا همان ندامتگاه و یا اندرزگاه بحث
بسیار مهمی اســت و شاید خدمت در زندانهای
کشــور از نگاه ،چشــم و گوش برخــی مردم و
مسئوالن مغفول بماند و تالش آنها در دید نباشد
اما افرادی که به عنوان ســرباز گمنام در کشــور
زحمات مضاعفی می کشند کم نیستند.
وی بیان کرد :این افراد تالش میکنند تا امنیت
در کشور برقرار شود و اگر امنیت برقرار نشود هیچ
تالش ،مســئولیت و مدیریتی توان به ســرانجام
رســیدن را ندارد و تمام امور ما همانند اشــتغال،
تولید ،فعالیتهای فرهنگی و غیره زمینه و بستری
را میخواهد تا با برنامه این کارها پیش روند و این
زمینه و بســتر "امنیت" است که اگر نباشد تولید،
اقتصاد ،ســرمایه گذاری ،کار تبلیغاتی و فرهنگی
سرانجام و نتیجهای نخواهد داشت.

حیدری عنــوان کرد :برای اینکه
مردم و مسئوالن به دور از مزاحمتها
و شــرارتها به امور خــود بپردازند
نیازمنــد امنیت هســتند و موضوع
دیگر در مورد زندانها این اســت که
جمعیت قابل توجهی در زندانهای
کشــور به عنوان زندانی و یا به تعبیر
برخی به عنوان مددجو هستند.
وی بــا بیان اینکه حــدود 220
الی  230هزار نفر جمعیت به عنوان
زندانی در کشــور حضور دارند گفت:
بنا داریم این افــراد را بازاجتماعی و
بازسازی شخصیتی کنیم چرا که این
افراد همانند عضوی از بدن هســتند
که دچار بیماری و یا مشکل مقطعی

شدند.
رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد:
بنا نداریم عقده گشــایی کرده و با این افراد با قهر
و غضــب رفتار کنیم بلکه در این مدت که آنها در
زندان هستند مسئولیت داریم تا آنها را باز اجتماعی
کنیم و مسئوالن زندان باید همیشه رصد کنند که
امور فرهنگی و دینی چقدر در وجود این افراد موثر
بــوده و چند درصد بعــد از آزادی مجدد به زندان
بازگشتهاند.
حیدری با بیان اینکه بارها مقام معظم رهبری
بر کاهش جمعیت زندانیها و مدیریت امور زندانیان
تاکید کردهاند افزود :موضوعی که مطرح است این
است که آیا به اندازهای که معیشت مردم فکر می
کنیم به فرهنگ جامعه نیز توجــه داریم یا خیر.
متاســفانه گاها به یک بخش پرداخته و از بخش
دیگر غافل میشــویم و یک بخش رشــد کرده و
بخش دیگر دچار عقب ماندگی می شود.
وی اظهار داشــت :باید دست به دست یکدیگر
دهیم تا همه بخشهای ایران دارای رشد و تعالی
باشــد و از هیچ بخشی غفلت نکنیم .مجرم امانت
خداوند در دست ماست که ما در قبال آنها رسالت
داریم.
رئیس کل دادگســتری اســتان همدان اظهار
داشــت :حدود  50الی  60درصــد و یا در برخی
استانها  70درصد زندانیان برای نخستین بار زندان
را تجربه می کنند و بازگشت ندارند.
حیدری تصریح کرد :زندانی خطاکاری اســت
کــه چارچوب دین را رعایت نکرده و در زندان قرار
گرفته بر این اساس از روحانیون و خطبای توانمند
در خواســت می کنیم تا برای خدمت در زندانها
بشتابند و بیش از پیش برای جمعیتی که نیازمند
این سخنرانیهاهستند مثمر ثمر واقع شوند.
وی بیان کرد :باید کاهــش جمعیت کیفری
زندانها را در دســتور کار قرار داد ،در بســیاری از
موارد مشاهده کرده ام که قضات ما حکم به زندان
دادهاند زندان برای خطاهای کوچک فرهنگی مثل
تصــادف و درگیری جزئی ،طالق و غیره ضرورت
نــدارد و بایــد از مجازاتهــای جایگزین حبس
برای این افراد اســتفاده شــود چرا که جای این
افراد زندان نیســت و میتــوان با جریمه نقدی و
یا عمومی و غیره ایــن افراد را متنبه کرد ،زندان
جای سارقان حرفهای است که در امنیت اقتصادی
کشــور اخالل ایجاد کرده و کالهبرداران و تعدی
گران به نوامیس مردم است.
حیــدری گفت :گاهــی به ســبب اینکه حق
شــخصی تضییع شده و خســارت آن را پرداخت
کرده و رضایت را نیز کســب کرده ولی قاضی ما با
تخفیف باز هم حکن زندان را برای این فرد در نظر
گرفته است ،ذهن قضات ما بر روی زندان متمرکز
شده چرا که ذهن جامعه نیز به این سمت است.

استاندار:

همدان در نمایشگاه بین المللی گردشگری خوب
معرفی شد

با قرار دادن
زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت  9شـب

به داشتن شهری پاک کمک کنیم
مدیریت ارتباطات و بینالملل شهرداری همدان

اســتاندار همدان ،نمایشــگاه بین المللی
گردشــگری را فرصتی برای تضــارب افکار،
تبادل اطالعات و معرفی داشته های فرهنگی و
تاریخی دانست و گفت :جاذبه های گردشگری
این استان در نمایشگاه خوب معرفی شد.
سید سعرید شاهرخی روز یکشنبه در گفت
و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :غرفه همدان
موقعیت مناسبی داشت ،شیوه های تبلیغات
هم جذاب بود و در مجموع حضور همدان در
نمایشــگاه بین المللی گردشگری ارزشمند و
اثربخش بود.
وی با اشــاره به اینکه در این نمایشگاه 31
استان از ایران و  12کشور خارجی جاذبه های
گردشــگری خود را به نمایش گذاشته بودند،
افزود :این نمایشــگاه بهتریــن فرصت برای
درخشــیدن دوباره همــدان در عرصه ملی و
جهانی بود.
اســتاندار همدان گفت :قدمــت تاریخی،
جاذبه های طبیعــی ،آب و هوای چهارفصل،
مردمانی با سررشته و سرپنجه های هنرمند،
صنایع دستی متنوع مانند مبل ،منبت و سفال
هر اهل سفر و هنری را به همدان میکشاند.
شــاهرخی با بیان اینکه عنــوان پایتخت
گردشــگری آسیا در ســال  2018نگاه های
جهانی را به سمت همدان معطوف کرد ،ادامه
داد :این برند تاریخ مصرف ندارد و برای همدان
یک نشان همیشگی باقی می ماند.
وی افــزود :از این برند برای همیشــه باید
در معرفی همدان اســتفاده شده و در برنامه
ریزی سه سال آتی نیز اعتبارهایی برای حفظ
و تقویت جایگاه گردشگری همدان در عرصه
ملی و فراملی پیش بینی شده است.
استاندار همدان اظهار داشت :در نمایشگاه
بین المللی جمعیت زیادی به ویژه شهروندان
تهرانی با جاذبه های همدان آشــنا شــدند و
بی تردیــد این منطقه را برای ســفر انتخاب

میکنند.
شــاهرخی نزدیکی همدان به پایتخت و
تردد زمینی ،ریلی و هوایی آسان را از ویژگی
های این دیار برشــمرد و گفــت :با تبلیغات
مناســب و به موقع میتوان مسافران زیادی
را عالوه بر تهران از سراســر کشور به همدان
فراخواند.
دوازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
گردشگری و صنایع وابسته  23تا  26بهمـن
ماه  1397در محل دائمی نمایشگاه های بین
المللی تهران میزبان 660شرکت ایرانی و 57
شرکت خارجی بود.
بخشهای مختلف مرتبط با گردشــگری
اســتان مانند جامعــه هتلداران ،شــرکت
سیاحتی علیصدر ،دهکده گنجنامه ،فرمانداری
ی همدان ،انجمن
و شــهرداری مالیر ،شهردار 
بو م گردی ،انجمن ســفر ه خانههای سنتی و
ن راهی ،فنی و حرفهای،
مجتمع خدماتی بی 
دفاتر خدمات مسافرتی در غرفه همدان حضور
داشــته و به معرفی ظرفیت های گردشگری
همدان پرداختند.

کربوکسی تراپی
carboxy therapy
کربوکســی نام علمــی گاز دی
اکســید کربن (  ) co2می باشــد،
درکربوکســی تراپــی گاز  co2زیر
پوســت تزیق می شود که بدن این
مورد را به عنوان کمبود اکســیژن
تلقی کرده و جریــان خون در این
منطقه افزایش می یابد ،این افزایش
دکترکوروشصمدی
متخصص پوست و زیبایی
گردش خون ســبب رســیدن مواد
مغــذی به این منطقه می شــود و
ترمیم سلول اتفاق می افتد .از این تکنیک به منظور جوانسازی،
ترمیم ســیاهی و گودی زیر چشم ،کاستن از چروک ها و ترک
های پوستی و کاهش سلول های چربی یا سلولیت ها استفاده
می شــود .تاریخچه این درمان به  70سال قبل در فرانسه برای
درمــان بیماران عروقی بازمیگردد و در حال حاضر در آمریکای
شمالی و جنوبی و اروپا برای زیبایی استفاده می شود.
مکانیسم اثر کربوکسی تراپی
گاز دی اکسید کربن یک گاز غیر سمی است و بطور طبیعی
توسط سلول های بدن بعنوان محصول متابولسیم هر روز تولید
شده وارد خون می شود و از طریق ریه ها دفع می شود بنابراین
برای بدن غیر ســمی می باشد حتی اگر این گاز مستقیما وارد
رگ شود هم نمی تواند آمبولی ایجاد کند و به راحتی دفع می
شود بطور علمی دو اتفاق در اثر وجود گاز co2در بدن به وجود
می آید :با ورود گاز دی اکسید کربن به بافت ،هموگلبین به دلیل
تمایل بیشتر به دی اکسید کربن ،اکسیژن را آزاد میکند و به دی
اکسید کربن متصل می شوداین مساله باعث تراکم زیاد اکسیژن
در بافت می شود که در نهایت باعث افزایش جریان خون ،ایجاد
مویرگ های جدید و افزایش بازســازی و تولید بیشتر تارهای
کالژن والستین در همان محل می شود.
پس از تزیق در بافت چربی که با فشــار باال انجام می شود،
مکانســیم اثر دی اکسید کربن متفاوت است ابتدا ایجاد آسیب
ناشی از فشار و ضربه ،باعث یک سلسله فعالیتها به شکل آبشاری
شده که نتیجه آنها تجزیه چربی با مکانسیم ( lipolysisoxidative
( خواهد بود و بعد با افزایش جریان خون در رگها ،باعث افزایش
اکسیژن در محل و دفع بهتر چربی می شود.کربوکسی تراپی با
افزایش اکســیژن موجب بهبود شبکه مویرگی و ساخت کالژن
شده ،سیاهی و گودی پلک پایین را بهبود می بخشد.
کربوکســی تراپی چگونه بر درمان کبودی زیر چشــم موثر
است؟
تیرگی زیر چشــم علل زیــادی دارد ولی یکی ازعلل عمده
تیرگی زیر چشم احتقاق خون مویرگی است ( احتقاق به معنی

کاهش سرعت جریان خون درمویرگهای پلک پایین و اختالل
اکسیژن رسانی است ) این مساله باعث کاهش محتوای اکسیژن
خون و نهایتا رنگ کبود در این ناحیه می شود کربوکسی تراپی با
جذب اکسیژن به محل موجب بهبود شبکه مویرگی پلک پایین
شده و جریان خون را در محل افزایش میدهد به عالوه با افزایش
کالژن پوست را جوان تر می نماید.
کابردهای بالینی کربوکسی تراپی چیست؟
کربوکسی تراپی را میتوان برای تمام نقاط بدن از جمله پلک،
صورت ،گردن ،پشــت دستها ،باسن و پا ها استفاده کرد:تیرگی
دور چشــم  -استرچ مارک ( ترک های پوستی ناشی از چاقی و
حاملگی) کاهش سلولیت و کاهش توده چربی موضعی چروک
های صورت و دور چشم – اسکارهای ناشی از سوختگی ،آکنه و
جراحی پسوریازیس – پدیده رینود -زخم های عروقی -بیماری
های ایسکمیک اندام تحتانی – شل شدگی و افتادگی پوست –
جوانسازی پشت دست – دکلته و گردن – بیماری های erectile
به دلیل مسایل عروقی ریز – برطرف کردن خطوط ریز دور دهان
و خط خنده – قبل و بعد از لیپوساکشــن – ریزش مو – کاهش
درد و اسپاسم عضله در پزشکی ورزشی
روش درمان کربوکسی تراپی چگونه است؟
دســتگاه دارای یک مخزن گاز دی اکســید کربن است که
توســط بخش الکترونیک ،خروجی دســتگاه تنظیم می شود.
ســرعت و میزان گاز خروجی با توجه به محل درمان و بیماری،
توسط پزشک تنظیم می شود گاز دی اکسید کربن از طریق یک
سوزن نازک به زیر پوست تزریق می شود.در ناحیه پلک پس از
تزریق گاز پلک ها متورمی شود و طی  10دقیقه بعد گاز جذب
شــده و ظاهر فرد طبیعی می شود در اسکار و ترکهای پوستی
احساس کمی سوزش وجود دارد  .برای درمان سلولیت و بافت
چربی موضعی چون حجم گاز بیشتری در موضع ،بدلیل افزایش
جریان خون احساس می شود.
چند جلسه کربوکسی تراپی الزم است؟
تعداد جلسات با نوع درمان متفاوت است .به طور معمول  6تا
 10جلسه با فاصله هر یک یا دو هفته نیاز است در بعضی درمانها
به منظور تثبیت نتایج درمانی ،سالی یک نوبت درمان برای چند
سال تکرار می شود
عواض کربوکسی چیست؟
کربوکســی تراپی به طور معمول عارضه ای نــدارد ،درد و
قرمزی خفیف در محل تزریق ،احساس گرما وصدای خش خش
در پوســت و گاها کبودی درمحل تزریــق از عوارض این روش
درمانی است که معموال ظرف چند ساعت و به ندرت چند روز
بطور کامل برطرف می شود.
اقدامات احتیاطی الزم بعد از هر جلســه کربوکســی تراپی
چیست؟
اجتناب از استحمام ،شنا ،سونا و جکوزی به مدت  4ساعت
بعد از درمان توصیه می شود.

رونوشت آگهی حصر وراثت

م الف 327 :

آقای /خانم محسن بخشی دارای شماره شناســنامه  5020027510به شرح
دادخواست به کالســه112/603/97 :ح از این حوزه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن بخشی به شماره
شناسنامه 333درتاریخ 1397/4/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن متوفی  /متوفیه منحصر اســت به  -1 :محســن بخشی
فرزند محمد حسن به ش ش  5020027510متولد 1370صادره از فامنین پسر
متوفی -2زهرا بخشی فرزند محمد حسن به ش ش  307متولد 1363صادره از
فامنین دخترمتوفی  -3بتول بخشی فرزند محمد حسن به ش ش  168متولد
1366صادره از فامنین دخترمتوفی  -4خدیجه بخشی فرزند محمد حسن به
ش ش  1221متولد 1358صادره از فامنین دخترمتوفی  -5فاطمه عاشــوری
فرزند محبعلی به ش ش  4متولد  1327صادره از فامنین همسرمتوفی اینک با
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی  /متوفیه نزد او باشد از تاریخ
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رییس حوزه شماره 112شورای حل اختالف فامنین
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مهمترین دستاوردهای چهل ساله

اگر تمام فعالیتهای اقتصادی که با تولید کاال و خدمات با استفاده از ماشینآالت و تجهیزات
ســاخته دست بشر ســروکار دارند را به عنوان یک کل تصور کنیم ،هرصنعت ،زیرمجموعهای
از این کل اســت که عده فراوانی از فعالیتهای مشــابه را شامل میشود.یکی از متداولترین
طبقهبندیهای صنعت ،طبقهبندی ارائه شده توسط بخش آمار سازمان ملل است که به اختصار
طبقهبندی آیسیک نامیده میشود .در این طبقهبندی گروههای مختلف صنعتی تعریف شدهاند
و فعالیتهای مختلف در آنها طبقهبندی شدهاند .با این حال استخراج معادن و فرآوری مواد
معدنی نیز جزئی از بخش صنعت محســوب می شــوند همچنین صنعت حمل و نقل (کاال) و
بازرگانی هم بخشی از صنایع یا تکمیل کننده آن لحاظ میشود.
دستاوردها
 افزایش تعداد واحدهای صنعتی فعال از  13فقره به  1105طی سالهای  57تا 97
 افزایش اشتغال در واحدهای صنعتی از  1234نفر به  26905نفر طی سالهای  57تا 97
 افزایش تعداد واحدهای معدنی فعال از  14فقره به  288فقره طی سالهای  57تا 97
 افزایش اشتغال درواحدهای معدنی فعال از  50نفر به  2382نفر طی سالهای  57تا 97
 راه اندازی سامانه بهینیاب جهت انجام کلیه فرآیندهای مربوط به سرمایهگذاری و بنگاههای
اقتصادی (صدور جواز تاسیس ،پروانه بهره برداری ،تامین مالی ،معافیتهای گمرکی و )..
 راهاندازی ســامانه کاداســتر در حوزه معدن (همسو با کل کشــور)به منظور ثبت و صدور
مجوزهای معدنی به صورت الکترونیکی جهت تسریع ،تسهیل و شفافسازی امور مربوطه
 اکتشاف و بهرهبرداری از معادن خاص و منحصر به فرد در سطح کشور مانند :آندالوزیت ،رز
کوارتز و سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی
 تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی در سطح کشور مانند :کارخانجات شیشه  ،سرامیک
 ،سیمان  ،فوالد و ...
. افزایــش میزان صادرات از  43تــن و  830460دالر به  498657تن و  140180397دالر
طی سالهای  57تا 97
 افزایش تراز تجاری معادل  122برابر طی سالهای  57تا  (97صادرات نسبت به واردات)
 افزایش حجم مبادالت معادل  192برابر طی سالهای  57تا (97صادرات نسبت به واردات)
 ایجاد ســامانههای مختلف مانند ســامانه جامع تجارت ،ثبتارش .... ،صدور و تمدید کارت
بازرگانی( همسو با کل کشور)
 ایجاد انجمن و اتحادیههای تخصصی صادرات گرا مثل انجمن ســفال و ســرامیک ،انجمن
تولیدکنندگان سیبزمینی
 ثبت ملی سیر همدان ،گردوی تویسرکان و کشمش مالیر
 ساماندهی اصناف در قالب  183اتحادیه در سطح استان
 افزایش تعداد واحدهای صنفی از  6754فقره به  56424فقره
 ایجاد ســه خوشه صنعتی شاخص و فعال  ....سفال اللجین  ،قطعات الستیکی رزن و مبل و
منبت در تویسرکان
 ساماندهی روستای کرد آباد در قالب خوشه صنعتی پوشاک جهت ایجاد روستای بدون بیکار
 ساماندهی انبارهای استان به تعداد  7977فقره
 وجود  35رســته شغلی مستقیم و غیر مســقیم با هنر صنعت قالیبافی در همدان از جمله:
مرمت و رفوگری ،رنگرزی  ...و شــیمیایی ،طراحی فرش ،نقشه کشی و،...ساخت دارو ابزار ،نخ
تابی و ریسندگی ،چله کشی و...
 همدان از دیرباز تاکنون به عنوان بندر فرش شناخته شده (جهت واردات و صادرات از کلیه
شــهرها به سایر مناطق و کشورهای هدف) و بازار آن نسبت به  8استان محوری تجارت فرش
از رونق خاصی برخوردار بوده و است.
 پیگیری ثبت برند فرش مهربان ( درشت بافت) از منطقه مهربان کبودرآهنگ که در ردیف
بهترین بافتههای ایرانی است و شهرت جهانی دارد
 قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور قانون  -1351ق مورخ 1380/8/9
 اقتصاد مقاومتی
 تعریف چهار طرح ملی اقتصاد مقاومتی در ســطح استان و به بهرهبرداری رسیدن هر چهار
طرح با اشتغالزایی مستقیم  450نفر.
 فرش دســتبافت یکی از مصادیق تحقق شعار اقتصادی مقاومتی است .وجود مواد اولیه در
داخل،طرح و نقشه ،برخورداری از دانش فنی ،نیروی کار ماهر ،نداشتن وابستگی به تکنولوژی
خارجی
 شناسایی و احیای واحدهای غیرفعال و نیمهفعال و کمک به راه اندازی مجدد آنها به تعداد
 50فقره جهت تثبیت و کمک به اشتغال پایدار
 پیگیری و رفع مشکالت واحدهای تحت پوشش سازمان در ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع
تولید و اشتغال به منظور حمایت از تولید کاالی ایرانی

چشم نداز از فعالیتهای سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان گزارش میدهد

افتخارات دولت تدبیر و امید
 تعریف  26پروژه مهم در سطح استان
 به بهرهبرداری رسیدن 13فقره از این  26پروژه با اشتغالزایی مستقیم  890نفر
 آغاز به کار رسمی ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید و اشتغال در استان از سال 1394
( بــا کلیه تفویضات)(موضوع مصوبه هیئت محترم وزیران به شــماره /18151ت 50720هـ ،
مورخ  94/2/19و باستناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)
 برگزاری  233جلسه ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید و اشتغال از آغاز فعالیت رسمی
در سطح استان با حضور کلیه مسئوالن دولتی و خصوصی با  1281مصوبه اجرایی
 در این دولت  21،واحدهای غیرفعال احیا شــده است و  38واحد نسبت به افزایش تولید و
اشتغال اقدام کرده است.
 تکمیل زنجیره فوالددر ســطح اســتان با به بهره برداری رســیدن طرحهای مرتبط اقتصاد
مقاومتی
 به بهرهبرداری رســیدن پروژههای استراتژیک فروسیلیس در سطح استان به منظور افزایش
چند صد برابری ارزش افزوده از منابع غنی سیلیس در سطح استان و جلوگیری از خام فروشی
مواد اولیه
 ساماندهی برداشت از معادن به منظور جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی استان و بهرهبرداری
بهینه
 جذب سرمایهگذاری خارجی در چندین پروژه که عملیات اجرایی آنها نیز شروع شده است.
 کلنگ زنی چندین پروژه مهم اشــتغالزا به منظور حمایــت از کاالی ایرانی مانند :دارویی،
بتن سبک گازی ،بازیافت کاغذ و مواد سلولزی ،بازیافت ضایعات چینی بهداشتی و نخاله های
ساختمانی ،پوشاک و....
 اکتشاف پهنه رزن به مساحت بالغ بر  800کیلومتر مربع از سال  95تا 97
 اکتشاف پهنه همدان مالیر به وسعت  3500کیلومتر مربع توسط ایمیدرو در حال انجام
 اکتشاف پهنه نهاوند توسط ایمیدور در حال انجام
 تعداد اقالم صادرات اســتان به دیگر کشــورهای منطقه از تعداد حدود  50قلم به  97قلم
افزایش یافته و عامل توانمندسازی بخش تولید و تجارت استان محسوب میشود.
 به بهرهبرداری رسیدن اولین شهرک صنفی بنکداری در استان

صنعت

ارزش افزوده استان (میلیارد ریال)

16306

ســهم ارزش افزوده بخش صنعت از كل ارزش افزوده صنعت،
معدن و تجارت (عمده فروشی و خرده فروشی) استان(درصد)

38.6

معدن

ارزش افزوده استان (میلیارد ریال)

1019

ســهم ارزش افزوده بخش معــدن از كل ارزش افزوده صنعت،
معدن و تجارت (عمده فروشی و خرده فروشی) استان(درصد)

2.4

ارزش افزوده استان (میلیارد ریال)
تجارت

ســهم ارزش افــزوده بخــش تجــارت (عمــده فروشــی و خــرده
فروشــی) از كل ارزش افــزوده صنعــت ،معدن و تجارت اســتان
(درصد)

ســهم ارزش افــزوده بخــش صنعت ،معــدن و تجارت (عمده فروشــی و
خرده فروشی) استان نسبت به ارزش افزوده بخش صنعت ،معدن بجز
نفت و گازو تجارت (عمده فروشی و خرده فروشی) كل كشور(درصد)

1.1

اشتغال بخش صنعت،معدن وتجارت استان

پیشرفت
فیزیکی
( درصد)

24

همدان

60

475875

100

25

همدان

26

همدان

500000

40

630000

100

حجم سرمایه گذاری
واحد
اشتغال ثابت طرح ( میلیارد
سنجش
ریال )

ردیف

نام واحد

محل اجرای
طرح

1

فروسیلیس غرب
پارس(توسعه)

مالیر

فروسیلیسیوم
باسیکیوم بیش از
% 55

12000

تن

تویسرکان

کاغذ و مقوا

22000

تن

110

مالیر

فروسیلیس

27500

تن

60

2
3

تن

75

1100000

45

490000

تن

210

1270000

10

295000

تن

240

971000

100

4

علی یوسفی(شرکت
حواس سازه )

5

فوالد دژپل آرین

کبودراهنگ

شمش و میلگرد

6

صبانور

اسداباد

گندله سنگ آهن

7
8

شرکت
شیشه(توسعه)

همدان

بطری شیشه ای

75000

نام سرامیک پیمان

بهار

انواع چینی االت
بهداشتی

3000

تن
تن

90
500

1115000
700000

عنوان

صندوق توسعه ملی

معرفی به بانک

تعداد

تعداد

مبلغ

سرمایه ثابت ارزی هزار یورو

3

31496

3

31496

سرمایه ثابت ارزی هزار دالر

1

934/238

1

9/34238

تعداد

مبلغ

3

31496

سرمایه ثابت ریالی روستایی میلیارد ریال

1181

6480019

سرمایه ثابت

9

195900

1

30000

سرمایه در گردش

60

3132110

27

1071060

8

255360

بازسازی و نوسازی

41

3341750

5

73700

0

0

جمع

110

5669760

33

1174760

9

285360

ردیف

استان

1

همدان

2

همدان

3

همدان

4

همدان

5

همدان

گاز اتیلن اکساید و منو اتانول
پتروشیمی ابن سینا
آمین و ...
بتن سیال
بنیاد بتن ایران
فروسیلیس غرب فروسیلیسیوم باسیکیوم بیش
پارس(توسعه)
از % 55
میلگرد
فوالد ویان(توسعه)
صنایع آلیاژی نهاوند
فروسیلیس
سیلیس
بین المللی الکترونیک
رایان نیک

6

همدان

7

شرکت صنایع مهان
همدان
کاغذ سرکان

8

همدان هگمتان داروی غرب

9

همدان

10

همدان توسعه فاران شیمی

14

همدان

15
16

همدان
همدان

انواع شربت و محلول های
دارویی
ورق تتراپک
ضد عفونی کننده
محلول های دارویی
کنسانتره
امپرازول  -اورایستات
کنسرو حبوبات وسبزیجات

صبانور
تدبیر دارو سالمت
مارال فروز غرب
آهن و سیلیس
فروسیلیس
آذرخش
رزن صاف (توسعه ) فویل آلومینیوم ریز میکرون
مالت  -پودر مالت
کاسپین کوهدشت
علی یوسفی(شرکت محصوالت بتنی غیر مسلح از
بتن سبک گازی
حواس سازه )
شمش و میلگرد
فوالد دژپل آرین
یارن پلی استر اچ ام ال اس
توسعه کیان کرد
پارچه پلی استر تایر
کامپاند و گرانول های پلیمری
پتروشیمی هکمتانه
پی وی سی سوسپانسیون

17

همدان

18

همدان

19

همدان

20

همدان

21
22

صبانور
همدان
همدان صنعت جامع اکباتان
شرکت
همدان
شیشه(توسعه)

23

کاغذ و مقوا

گندله سنگ آهن
نفتا-پارافین-گاز مایع
بطری شیشه ای

جمع

1212

91038

8/28

عنوان

1

تعداد پروانه اكتشاف موجود به
تفكیك نوع سنگ

2

پروانه اكتشاف

2382

3

74000

عمده محصوالت طرحهای در
دست اجرا

گواهی كشف موجود

واحد
سنجش

اشتغال
(نفر)

سرمایه
گذاری ثابت
(میلیون
ریال)

پیشرفت
فیزیکی
(درصد)

پیش بینی
اتمام

متر مکعب

340

12000000

90

1400

تن

45

650000

10

1400

12000

تن

60

475875

40

1396

500000

تن

98

1100000

30

1398

25000

تن

55

370000

25

1400

پلی وینیل كلراید ،نخ
تایر،قطعات گریس خور خودرو
برقی ،قطعات كمباین ،انواع
بوش ،بست و اتصاالت فلزی،
گیت سوپاپ ،اسفالت  ،انواع
پوشاک  ،کاغذ

600000

عدد

27

76000

25

1398

22000

تن

110

500000

40

1398

101000000

عدد

35

840000

100

1394

80000

تن

80

700000

50

1400

150

تن

2

440000

100

1394

550000
44000
160500

تن
کیلوگرم
تن

75
45
167

800000
750000
90000

100
100
100

1396
1394
1394

تعداد

62

هزینه عملیات(میلیون ریال)

6798.3

ظرفیت
4000

تن

22

400000

20

1397

3000

تن

35

43400

100

1396

3000

تن

500

700000

25

1397

2

فرو سیلیس غرب پارس

مالیر

12000

تن

50

500

3

توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

اسدآباد

گندله آهن

500000

تن

100

950

4

ارابه نسیم هگمتانه

کبودراهنگ

انواع میلگرد

500000

تن

70

1400

تعداد مصوبات انجام شده ستاد تسهیل

مصوبه

120

66

%55

11

پیگیری انجام طرح تسهیم وجوه سازمانهای صنفی

سازمان

192

تعداد مصوبات در دست اقدام

مصوبه

50

84

%168

12

اجرای مصوبات کمیسیون نظارت مرتبط با سامانه اصناف

مورد

45

ارجاع مشکالت واحدهایی که نیاز به پیگیری ملی دارند

واحد

v20

14

%70

13

برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی

اتحادیه

37

پیگیری و رفع مشکالت طرح های نیمه تمام

طرح

125

43

%34.4

تعداد جلسات ستاد تسهیل

ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید و
اشتغال

14

برگزاری انتخابات اتاق اصناف

اتاق

احیاء واحدهای غیرفعال توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

واحد

8

1

%13

15

برگزاری جلسات هیات اجرایی انتخابات

تعداد

147

احیاء واحدهای غیرفعال خارج از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

واحد

22

12

%55

16

ایجاد شهرک صنفی

شهرک

17

صدور جواز تاسیس فروشگاه بزرگ

فقره

4
با توجه به تقاضا یک مورد
بوده است
207

صدور و تمدید کارت های بازرگانی

فقره

285

200

%70

برگزاری دوره های آموزشی

دوره

150

98

%65

جلسه

20

16

%80

واحد

30

14

%47

برگزاری منظم و مستمر جلسه کارگروه توسعه صادرات ،پایش و
میز تخصصی محصوالت (سیر سیب زمینی و صنایع دستی )
حمایت از واحدهای تولیدی صادراتی به منظور استفاده از
تکنولوژی روز در خطوط تولید

صدور پروانه کسب ایثارگران

18
19

صدور مجوز مشاغل خانگی

فقره

250

20

پرداخت تسهیالت به مشاغل خانگی

تعداد

صادرات کاال و خدمات از گمرک استان

میلیون دالر

150

110/7

%73/8

صادرات با مبداء استانی از کل گمرکات کشور

میلیون دالر

1000

563

%56.3

22

پیگیری امور مبارزه با پولشویی

23

پیگیری امور کسب و کار مجازی

بازرسی از عملکرد امور بازاریابی شبکه ای و برگزاری جلسات مربوطه

تعداد

39

تعداد جلسات

22

تعداد جلسات

4

مالیر

79

بهار

59

3920

4

تویسرکان

35

1050

15

450

270000

تن

75

1100000

10

تن

210

1270000

تن

170

1400000

45

1400

آمار تسهیالت پرداختی به بافندگان فرش دستباف در استان

تعداد افراد معرفی شده بانک

3950

مبالغ وصول شده (میلیون ریال)

تجارت

مبلغ

سپه

مبلغ

پست بانک

مبلغ

تجارت

پست بانک

سپه

1760

256

12800

0

0

1240

0

1205

47

2350

32

1600

0

1550

2350

53

2120

6

180

0

80

1000

20

600

0

0

45

0

600

5

رزن

37

1230

26

0

0

0

11

0

0

330

0

6

کبودراهنگ

56

2800

10

500

46

2300

0

0

500

0

2300

7

نهاوند

43

2150

11

550

32

1600

0

0

550

0

1600

8

اسداباد

95

4750

0

0

85

4250

10

500

0

500

2700

704

34530

106

3260

539

26020

59

2280

2335

2460

11755

جمع

فقره

9

238

21

0

15

75000

تعداد مصوبات ستاد تسهیل

مصوبه

170

150

0

1400

تن

50

49

%98
%88.3

0

1398

90

8

بررسی و ثبت ضوابط خاص اتحادیه های صنفی در سامانه ایرانیان اصناف

اتحادیه

183

9

0

2

1115000

7

بررسی و تائید مصوبات کمیسیون نظارت

تعداد

کلیه مصوبات شهرستانها

10

1
3

45

6

ثبت مصوبات کمیسیون در سامانه ایرانیان اصناف

تعداد

375

بررسی رسته های صنفی متقاضیان

همدان

20000
20000

1398

فقره

250

5

برگزاری جلسات کمیته فنی کمیسیون نظارت

تعداد

21

پیگیری و ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب

300

27500

تن
تن

واحد

730

838

برنامه جدید

4

برگزاری جلسات کمیسیون نظارت بر اصناف

تعداد

65

واحد

14680

تن

تن

واحد

70

239

رسته

44

تن
تن

100

رسیدگی به شکایات وارده

تعداد

با توجه به شکایات واصله

%341

عنوان فعالیت

80

شهرستان

60

240
200

1

بازدید از اتحادیههای صنفی
بازدید از عملکرد سازمانهای صنفی در شهرستانها

تعداد

3

264

_

تعداد

واحد

%105.6

میزان توزیع شکر

تن

تن220
 133قلم کاالی
 133قلم کاالی
مشمول (ماهانه)
مشمول(ماهانه)185قلم
 185قلم کاالی
کاالی مشمول(15
مشمول (15روزه)
روزه) 92قلم کاالی
 92قلم کاالی مشمول
مشمول روزانه
روزانه

8

300

مصوبه

میزان توزیع برنج

تن

تن 1220

183

311

50

میزان توزیع گوشت مرغ

تن

تن401.320

ردیف

%104

142

گرم

تن

تن287.646

عملکرد اداره امور اصناف

2

%284

منجمد

تن

تن 560.035

میزان توزیع گوشت قرمز
تنظیم
بازار*

4005

واحد ارزیابی

واحد

نفر

کنترل موجودی کاالهای اساسی مشمول در انبارهای استان

واحد

1050

 857انبار

2972

عملکرد در سال 97

150

1100

واحد

3976

1197

واحد

* الزم به توضیح اینکه کاالی قید شده از مورخ 97/5/1تا مورخ 97/10/1جذب و توزیع شده

175

913

اهداف و برنامه های
سال 97
132720

عملکرد  9ماهه
سال 97
91734

نظارت و بازرسی در حوزه کلیه کاال و خدمات
دریافت گزارشات و پیشنهادات و شکایات مردمی در حوزه
اقتصادی
(ستاد خبری)
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سطح عرضه

دریافت و رصد و پایش قیمت کاالهای منتخب

%117

حدود  90طرح

شاخص
(واحد)
واحد

133

7000

تعداد پرونده

200
48

971000
3816000

واحد

120

199

%166

14975

جلسه

میزان اعتبار

630000

1750000

درصد تحقق

11510

تعداد کارگاه های غیر متمرکز با مدیریت متمرکز

آمارتسهیالت مشاغل خانگی مستقل سال  ( 97مبالغ میلیون ریال )

1270000
93612

96

شاخص
(واحد)

اهداف
وبرنامه
سال 97

عملکرد 9
ماهه اول
سال 97

57943

عناوین

بازرسی و
5
نظارت

انگلستان ،آلمان ،ایتالیا،
رومانی ،بلژیک ،اکراین،
لهستان ،بلغارستان،
ارمنستان ،قزاقستان،
گرجستان ،آذربایجان ،چک،
بالروس ،روسیه ،استرالیا،
ترکیه ،اردن ،کویت ،بحرین،
امارات ،عراق ،سوریه،
هند ،اندونزی ،سریالنکا،
بنگالدش ،سودان ،کنیا،
پاکستان و افغانستان

کشمش ،
سیمان  ،موتور
کولر  ،گونی
پالستیکی ،
ظروف تفلن
 ،چینی آالت
بهداشتی
 ،لبنیات ،
فروسیلیس ،
سیم مسی و
وازلین صنعتی

تعداد کل افراد بیمه شده

تناژ ذخیره قطعی (میلیون تن)

واحد
سنجش

%31
کاهش

%6
افزایش

2/0

عمده کشورهای هدف
صادراتی

عمده
محصوالت
صادراتی

هنر صنعت فرش دستباف( تا پایان شهریور سال )97

90.6

1

100

100
15

درصد
تغییرات
نسبت
به مدت
مشابه
سال قبل

تعداد مجوزهای مشاغل خانگی صادره

آهن و سیلیس آذرخش

100
100

1398

 9ماهه
سال 97

302.5

110.7

تعداد

مالیر

1396

1393
1400

 9ماهه
سال 96

435.7

104.4

59

فروسیلیسیم

1393
1393

490000
15000
11000
900
36000
295000
48000

سال

ارزش سهم
صادرات
استان از
کل صادرات
کشور
(درصد) در
سال 1396

تعداد بافندگان فعال

12000

4

وضعیت صادرات استان
کل صادرات
استان
ارزش
وزن
(میلیون
(هزار تن)
دالر)

غیر سنگ طبقه( 2غیر فلزی)

تن

توسعه صادرات :
تسهیل و حمایت
ورود به تجارت
خارجی و رفع
موانع و مشکالت
صادرات

6

پایانه های صادراتی

-

25

70

3

5

بنگاه های صادراتی خدمات(فنی مهندسی)

-

غیر سنگ طبقه( 2فلزی)

600

احیاء واحد های
غیر فعال صنعتی و
معدنی

4

بنگاه های صادراتی کاال

-

9

ردیف

2

3

واحدهای صنفی فاقد پروانه

5852

غیر سنگ طبقه1

اشتغال
(نفر)

وضعیت واحد ها
ایجاد اشتغال از طریق حمایت از واحدهای تولیدی فعال و غیر
فعال و نیز پروانه های بهره برداری ایجادی و توسعه ای
الویت بندی واحدهای بحرانی جهت طرح در کارگروه تسهیل و رفع
موانع در جهت رسیدگی به مشکالت آنها
پیگیری بعدی مصوبات کارگروه از طریق ارگان های ذیربط و ارباب
رجوع تا حل مشکل و رسیدن به نتیجه نهایی

2

واحدهای صنفی دارای پروانه

62224

13

سرمایه
گذاری ثابت
(میلیون
ریال)

شناسایی واحدهای صنعتی و معدنی غیرفعال و نیمه فعال که
دارای شرایط اخذ تسهیالت بانکی و حمایت از آنها هستند
حمایت و تسریع در روند معرفی و اخذ تسهیالت واحد های
رونق تولید  ،بهبود صنعتی و معدنی و پیگیری مسائل و مشکالت آنها
فضای کسب و کار ،اطالع رسانی و ایجاد بستر مناسب جهت ثبت نام واحد های
توسعه اشتغال و تولیدی در جهت اخذ تسهیالت
حمایت از تولید و بازرسی از واحدهای دریافت کننده تسهیالت
کاالی ایرانی
شناسایی ظرفیت های تولید ملی در استان با اجرای طرح بررسی

1

کارت بازرگانی صادره

440

سنگ تزئینی

پیشرفت
فیزیکی
(درصد)

ریزبرنامه

ردیف

نوع مجوز

12

نام واحد

شرح برنامه

میزان استخراج(هزار تن)

515.5

تعداد

موضوع

پیش بینی
اتمام

اقیانوس آرام
ظروف یکبار مصرف گیاهی بر
پالستیک سبز
پایه نشاسته
استحصال هیدروکربن سنگین
ویژن کاسوا
از ضایعات الستیک
نام سرامیک پیمان انواع چینی االت بهداشتی

تعداد

26

مجوز برداشت موجود

استان

26905

ردیف

11
12
13

همدان
همدان
همدان

هگزاپوپک

لنت ترمز

1020000
15000
230000

71-99

87

4205

8/1

شهرمحل کارخانه

فهرســت مشخصات پروژههای مهم و توسعه ای در حال اجرای استان که با تجمیع امکانات و اعتبارات در طول دولت دوازدهم تکمیل و به

نام واحد

41-70

141

5924

نوع محصول

1

1

شرح محصول

1-40

245

34042

2/10
7/3

ظرفیت اسمی

عقد قرارداد و پرداخت

181

ظرفیت

0

739

46867

1/13

واحدسنجش

30

30000

بهرهبرداری میرسد.

پیشرفت
فیزیکی
(درصد)

تعداد

حجم سرمایه
گذاری
(میلیارد ریال)

اشتغال
(هزار نفر)

اقتصاد مقاومتی سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان تاپایان آذر ماه  97گزارش عملکرد

400139

رونق تولید
از  97/1/1تا
 97/10/23براساس
میلیون ریال

نام واحد

سرمایه گذاری(میلیارد ریال)

824

ساختار فعالیتهای بازرگانی (تا پایان آذر )97

وضعیت طرحهای در دست اجرای صنعتی و صنایع معدنی(تا پایان آذر )97

اشتغال

45

تسهیالت بانکی مرتبط با استان

ثبت نام

سهم استان
نسبت به کل
کشور(درصد)

5/1

8/0

1/1

ردیف

شرح محصول

اشتغال(نفر)

2382

وضع موجود مجوز های حوزه تجارت

ساختار فعالیتهای معدنی موجود (تا پایان آذر)97

صنعت

ذخیره قطعی( میلیون تن)

1741

وضعیت موجود پروانه بهره برداری

5

سیمان ،فوالد ،فروسیلیس ،شن و
ماسه  ،تراورس،منسوج تایر ،شیشه،
منسوجات بدون بافت ،آرد گندم،
انواع محصوالت خوراکی و آشامیدنی ،
تصفیه و بسته بندی کشمش ،بسته
بندی خشكبار ،پاك كردن وبسته
بندی حبوبات ،تولید وبسته بندی
آجیل،كشتارگاه مرغ ،یخ ،پودرضایعات
كشتارگاهی

سرمایه گذاری
(میلیاردریال)

ردیف

مبلغ

کشور

71431

2750311

2357.6

ده محصول عمده تولیدی

فهرست پروژههای افتتاحشده مربوط به اقتصاد مقاومتی

محصوالت بتنی غیر
مسلح از بتن سبک 270000
گازی

مالیر

استان

1105

21611

9/26

سهم اشتغال بخش صنعت ،معدن و تجارت استان از كل كشور(درصد)

طرحهای مهم و استراتژیک بخش صنعت و معدن

شرکت صنایع مهان
کاغذ سرکان
آهن و سیلیس
آذرخش

کل
(نفر):
معدن
تجارت

ردیف

نوع محصول

تعداد

حجم
سرمایه
گذاری
(میلیارد
ریال)

اشتغال
(هزار نفر)

24964
59

ظرفیت استخراج سالیانه (میلیون تن )

17

وضعیت واحدهای صنعتی و صنایع معدنی موجود(تا پایان آذر ) 97

شاخصه های اصلی استان در بخش صنعت ،معدن و تجارت سال (94بر اساس قیمت جاری )94

استان

ظرفیت
اسمی

4

تعداد

288

ردیف

شهرستان

تعداد پرونده

1

همدان

9000

میزان اعتبار (میلیون
ریال)
36000

2

مالیر

2370

94800

3

بهار

1770

70800

4

تویسرکان

1050

42000

5

رزن

1110

44400

6

کبودراهنگ

1680

67200

7

نهاوند

1290

51600

8

اسداباد

2850

114000

21120

520800

جمع

