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اب
وظایف سنگین 
شهردارى ها 

در حوزه اجتماعى 
و فرهنگى

توزیع 
500 بسته غذایى 
در میان نیازمندان

طرح آبرسانى به همدان 
نیازمند 100 میلیارد 

اعتبار سالیانه

عقد تفاهم نامه  با اربیل و 
کردستان عراق در  راستاى  

جذب  گردشگران 

امسال 20 کیلومتر بزرگراه 
جدید در همدان 
احداث مى شود

هالل احمر، مسئول اصلى 
جمع آورى کمک هاى مردمى 

در زمان حوادث است

همـــــدان 
گرانترین مسکن را 
بعد از پایتخت دارد؟

 اول خرداد 1398
 شماره 889

 قیمت: 2500 تومان
 قیمت روى دکه: 1500 تومان

 8 صفحه

شــهردارى منطقــه یک همــدان با توجه بــه موقعیت 
جغرافیایــى و قرار گرفتن در منطقه گردشــگرى همدان 
از موقعیــت ویژه اى برخوردار اســت و شــهردار منطقه 
یک همدان در طول خدمت خــود اهتمام ویژه اى براى 
توسعه این منطقه داشته به گونه اى که امروز شاهد انجام 
عملیات هاى عمرانى ویژه اى در راستاى توسعه همدان و 

گردشگرى این منطقه هستیم.
شــهردار منطقه یــک همدان در گفت و گــو با خبرنگار 
محراب ضمن قبولى طاعات و عبادات شهروندان همدانى، 
گفت: منطقه یک  شــهردارى همدان  داراى 1738/399 
هکتار مساحت و افزون بر 120 هزار و 187نفرجمعیت  را 

در 19محله در خود جاى داده است.
امیر فتحیان نسب با اشــاره به نقش شهردارى به عنوان 
یک نهاد مردمى اضافه کرد:  در گذشته، شهردارى ها تنها 

یک نهاد عمرانى و خدماتى بوده اند...
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مدیرکل کتابخانه هاى عمومى استان همدان:

عادت به مطـــالعه از سنیـن کودکى 
در افراد نهادینه شود

رئیس سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى همدان:

تهیه طرح جامع فناورى اطالعات 
در راستاى رسیدن به شهر الکترونیک

رئیــس ســازمان فنــاورى اطالعــات و ارتباطات 
شــهردارى همدان در جمع خبرنگاران عنوان کرد: 
از سال 96 توسعه دولت الکترونیک، ایجاد شفافیت 
سازمانى و تسهیل در ارائه خدمات جز اولویت هاى 

کارى این سازمان بوده است.

رضا عسکرى اذعان داشت:ما هر روز شاهد  روند رشد 
و گسترش روزافزون مسایل شهرى، تنوع امور کارى 
شهردارى و رشد فزآینده مسئولیت هستیم به همین 
منظور شــرایط جدید ایجاب مــى کند که مدیریت 

شهردارى با استفاده از...

مدیــرکل کتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
رضوى  کتابخوانى  جشنواره  نهمین  اینکه  بابیان 
برگزار مى شــود، گفت: عادت به مطالعه باید از 

سنین کودکى در افراد نهادینه شود.
به گــزارش خبرنگار مهــر، عاطفه زارعى در 
جمع خبرنگاران عنوان کرد: نهمین جشــنواره 
کتابخانه هاى  نهاد  توســط  رضوى  کتابخوانى 

فرهنگى  بنیــاد  همکارى  با  و  کشــور  عمومى 
معاونت  (ع) و  رضــا  امام  بیــن المللى  هنرى 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  فرهنگــى  امــور 

است. شده  آغاز  اسالمى 
وى تأکید کرد: امسال چهارمین دوره متوالى است 
که جشــنواره توســط نهاد کتابخانه هاى عمومى 

کشور برگزار مى شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى ابن سینا بر 
لزوم بازتاب جهانى نام دانشــگاه علوم 
پزشکى ابن سینا با برگزارى کنگره هاى علمى 
باشــکوه و به ویژه در مراسم گرامیداشت حکیم 
بوعلى سینا و روز پزشــک و همچنین توجه به 
توریسم ســالمت، شــرکت هاى دانش بنیان و 

فروش علم تاکید کرد.
سید حبیب اله موسوى بهار گفت: علوم پزشکى 
در بخش طبابت داراى ســالحى ارزشمند براى 
خدمت به مردم است و دانشجویان باید بگونه اى 
تربیت شــوند که اساتید درمان مردمان جامعه را 

به آنان بسپارند.
وى گفت: اغلب دانشــجویان دانشگاه ابن سینا 
بــراى تحصیل در این دانشــگاه زحمت زیادى 
کشــیده اند و باید به آنان گفته شــود که براى 
برجسته شــدن عالوه بر برخــوردارى از علم به 

موارد دیگر نیز توجه داشته باشند.
موســوى بهار اظهار کرد: نگاه جوانان دانشــجو 
ممکن اســت در مواردى متفاوت باشــد و این 
نگرانى هــا در مقاطــع مختلــف در خصــوص 
دانشــجویان ســال هاى گذشــته که هم اکنون 
اســاتید برجسته اى هســتند و در مجموع، تولید 

خوبى بوده است.
موســوى بهار  با اشــاره بــه بین المللى کردن 
دانشــگاه و تبدیل شــدن به دانشگاه نسل سوم 
و کارآفرین گفت: در بسیارى از رشته هاى کشور 
بى نیازى و عدم نیاز به توســعه وجود دارد و نیاز 
به هیات علمى نیز به تبــع آن کاهش مى یابد 
بنابراین رویکرد باید توجه به دانشگاه کارآفرین و 
ایجاد اشتغال باشد. وى یکى از موضوعات مورد 
توجه در بخش کارآفرینى حوزه درمان را توریسم 
سالمت و شرکت هاى دانش بنیان و فروش علم 
دانست و گفت: مرکز رشد دانشگاه براى فروش 
علم اقدامات خوبى انجــام داده و انتظار مى رود 

بیشتر تالش شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى ابن سینا گفت: 
فروش علم مســتلزم فروش مقــاالت قوى و 
تربیت دانشــجوى خارجى اســت و این سرمایه 
ایست که با فروش آن همچنان افزایش مى یابد.
موســوى بهار  خاطر نشان کرد که اگر از فرصت 
ســه یا چهار ساله برجام  استفاده مى شد وضعیت 

بهتــر از این بــود و اگر در هر شــهرى هزاران 
دانشجوى خارجى داشــته باشیم دست بسیارى 

از کشورها بسته مى شود .
وى با بیان اینکــه در هفته هاى اخیر اکیپ 40 
 mbbs نفره دانشــجویان پاکســتانى در مقطع
وارد دانشگاه ابن سینا شدند، ابراز امیدوارى کرد 
کــه براى تداوم این موضوع و این ارزش افزوده 

تالش شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى ابن سینا گفت: 
مراکز تحقیقاتى توانمند ســربلند هســتند و کم 
کاران بایــد در دنیایى دیگر پاســخگوى اعمال 

خود باشند.
وى بهبود وضعیت آزمایشــگاههاى علوم پایه را 
از اولویت هاى کارى دانست و به بهبود وضعیت 
بیمارستان هاى اســتان در قالب هتلینگ طرح 

تحول سالمت اشاره کرد.
موسوى بهار با اشاره به اینکه توسعه رشته هاى 
مهم چشم پزشــکى، تغذیه و طب سنتى وجود 
دارد، گفــت: گروههاى آموزشــى مختلف باید 
براى ادامه خدمات توجیه داشــته باشــند زیرا 
ســرمایه مملکت براى رشته هاى بدون بازدهى 

نباید صرف شود.
وى به روند تغییرنام دانشــگاه به دانشگاه علوم 
پزشــکى ابن ســینا در قانــون و تصویب آن در 
مجلس شوراى اســالمى با تاکید بر اینکه باید 
کنگره هاى بزرگى به نام بوعلى سینا برگزار شود، 
گفت: دانشگاه علوم پزشکى ابن سینا شایستگى 
ایــن نام را دارد و باید بیــش از پیش از نام این 

حکیم فرزانه استفاده مى شد.
معاون آموزشــى دانشگاه علوم پزشکى ابن سینا 
گفــت: طبق قانــون مصوب، دانشــگاه ها مى 
توانند یک  درصد از ســهمیه پذیرش خود را به 
دانشــجویان خارجى اختصاص دهند که بر این 
اساس دانشگاه علوم پزشکى همدان نیز اقدام به 
جذب دانشجویان خارجى نموده که اولین گروه 
دانشجویان پاکستانى هستند که در این دانشگاه 

مشغول به تحصیل شدند.
فرهــاد فراهانى بــا بیان اینکه هــم اکنون 66 
دانشــجوى خارجى در این دانشگاه مشغول به 
تحصیل هستند، افزود: 34 نفر از این دانشجویان 

پاکستانى هستند.

وى بــا بیان اینکه عقد قــرار داد جهت پذیرش 
دانشــجویان خارجــى بــا اقلیم کردســتان ، 
پاکســتان و هند انجام شــده، افزود: هم اکنون 
تاجیکستان،سریالنکا،سوریه،لبنان،  کشور   10 از 
یمن، افغانستان  و روســیه  نیز در این دانشگاه 
مشــغول به تحصیل هستند و جذب دانشجویان 
بیــن المللى با توجه به موقعیت دانشــگاه علوم 
پزشکى ابن ســینا همدان یکى از اهدافى است 

که دانشگاه با جدیت بدنبال تحقق آن است.
وى حرکت به ســمت دانشــگاه کار آفرین را از 
مهمترین اهداف این دانشــگاه دانست و افزود: 
امروز دانشــگاه کارآفرین  بدون وابســتگى  به 
بودجه هاى کشورى  در حال انجام فعالیت هاى 
مهم آموزشــى و اقتصادى هســتند که دانشگاه 
علوم پزشــکى همدان نیز یکى از دانشگاه هاى 

کارآفرین برتر کشور محسوب مى شود.
معاون آموزشــى دانشگاه علوم پزشکى ابن سینا 
با بیان اینکه  دانشگاه بر اساس پیگیرى صورت 
گرفته در برنامه بودجه ســال 98 به عنوان ابن 
سیناى همدان تغییر نام داده  و الزم بود دانشگاه 
علوم پزشکى همدان باتوجه به مقام واالى شیخ 
الرئیس بوعلى ســینا به این نام شناخته شود  در 
قانــون بودجه 98 نام آن به بوعلى ســینا تغییر 

یافت.

 دانشــگاه علوم پزشکى ابن سینا 
نیز یکى از دانشگاه هاى کارآفرین برتر 

کشور محسوب مى شود

معاون آموزشــى دانشگاه علوم پزشکى ابن سینا 
با بیــان اینکه تحقق اقتصــاد مقاومتى یکى از 
مهمتریــن اهدافى اســت که دانشــگاه بدنبال 
عملیاتى کردن آن است تصریح کرد: هم اکنون 
دانشگاه علوم پزشــکى همدان به سمت تحقق 
این هدف است که جذب دانشجویان بین المللى 
و اســتفاده بهینه  از همه امکانات دانشــگاه در 
پیش برد اهداف  این دانشــگاه در دســت اقدام 

است.
فراهانــى گفت:  در حال حاضــر 6 هزارو 359 
دانشــجو در این دانشگاه مشــغول به تحصیل 
هســتند که با امکانات موجــود  و تنها با تغییر 
نگرش در مدیریت مى تــوان آمار را تا دو برابر 
افزایــش داد و در جــذب دانشــجویان خارجى  

موفق عمل کنیم.
وى با بیان اینکه هم اکنون  پذیرش دانشجو در 
این دانشگاه نسبت به سال 92 رشد قابل توجهى 
داشــته، افزود: در سال 92 در مقطع تحصیالت 
تکمیلى 129 دانشجو پذیرش شده که به هزارو 

558 نفر افزایش یافته است.
وى تصریح کرد: افزایش دانشــجو  در پردیس 
خود گردان دانشگاه نیز از 110 دانشجو در سال 
92 به 750 دانشــجو در سال 97 افزایش یافته 
اســت و در مقطع دکترى از  78 نفر به 592 نفر 

در سال 97 افزایش یافته است.
وى همچنین گفت: 14رشته کارشناسى ارشد به 
55 رشــته در ســال 92 و 83 رشته در سال 97 

افزایش یافته است.

معاون آموزشــى دانشــگاه علوم پزشــکى ابن 
ســینا گفت: تعداد کل اعضاى هیات علمى  که 
ساماندهى آن یکى از مهمترین اهداف دانشگاه 
است نیز در این مدت افزایش یافته که  که هم 
اکنون  52 استاد، 107 دانشیار،251 استادیار،48 
مربى مشــغول به فعالیت هستند که جمع هیات 

علمى دانشگاه به 458 نفر افزایش یافته است.
فراهانى گفــت: برنامه مالى معاونت آموزشــى 
عمده آن حقوق هیات علمى و پرسنلى است که 
در صورت عدم مدیریت به شدت دچار چالش و 

آسیب خواهند شد.
 وى تصریــح کرد: با ســاماندهى هیات علمى 
دانشگاه توانســتیم منابع مالى را مدیریت کنیم 
و در تامین منابع با مدیریت به موقع مانع ایجاد 

مشکل در دانشگاه شدیم.
معاون آموزشــى دانشــگاه علوم پزشــکى ابن 
ســینا گفت: در راستاى توسعه و رفع محرومیت 
ها طــرح هاى قابل توجهى در دانشــگاه علوم 
پزشکى ابن ســیناى همدان پیش بینى و انجام 

شده که توســعه دانشــکده دندانپزشکى و راه 
اندازى بیمارستان دندانپزشکى یکى از مهمترین 

این طرح ها است.
وى همچنیــن از راه انــدازى مرکز آموزشــى، 
درمانــى و توانبخشــى نشــاط در مجتمع ایثار 
شهداى غواص خبر داد و افزود: بنیاد شهید این 
مرکز را از سال 93 ســاخته بود اما امکان بهره 
بردارى از آن را نداشــتند  که با تالش دانشگاه 
این مرکز با اجاره مناســب در اختیار قرار گرفت  
و ایــن مرکز توانبخشــى در قالب بیمارســتان 
فرشچیان  براى بسترى بیماران ام اس و انجام 
طب فیزیکى به بیماران ارائه خدمت خواهد کرد.
فراهانى همچنیــن از راه اندازى مرکز مدیریت 
آزمون دانشگاه خبر داد و گفت: این طرح از طرح 
هایى اســت که اجرایى شده و در حال حاضر با 

یک پرسنل اداره مى شود.
وى بــا بیان اینکه براى راه اندازى  این مرکز با 
هزینه باالیى در ســال 96 انجام شد  گفت: این 

مرکز تمام الکترونیک است که منبع درآمد زایى 
مطلوبى براى دانشگاه است.

وى همچنیــن از راه اندازى ســالمتکده طب 
سنتى ایرانى بدیع الحکما و خدمات طب سنتى و 
ایجاد باغ گیاهان دارویى خبر داد و گفت: بهبود 
زیر ســاخت هاى پردیس دانشگاه یکى دیکر از 
اقدمات معاونت آموزشى دانشگاه علوم پزشکى 

ابن سیناى همدان است.

گزارش ویژه 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى ابن سینا خبرداد:

پذیرش 66 دانشجوى خارجى در دانشگاه علوم پزشکى همدان 

هم اکنون در دانشگاه هم اکنون در دانشگاه 
علوم پزشکى ابن سینا علوم پزشکى ابن سینا 
دانشجویان کشورهاى دانشجویان کشورهاى 
تاجیکستان، سریالنکا، تاجیکستان، سریالنکا، 
سوریه، لبنان، یمن، سوریه، لبنان، یمن، 
افغانستان  و روسیه افغانستان  و روسیه 
مشغول به تحصیل مشغول به تحصیل 
هستند هستند 

جذب دانشجویان 
بین المللى با توجه به 
موقعیت دانشگاه علوم 
پزشکى این سینا یکى 

از اهدافى است که 
دانشگاه با جدیت بدنبال 

تحقق آن است

شاهرخى، استاندار همدان:

شهردار منطقه یک همدان تاکید کرد:



طرح آبرسانى به شهر همدان ساالنه 
حــدود 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد تا آب از ســد قو چم یــا تالوار به همدان 
منتقل شــود.  اعتبارات این سد 175میلیارد 
تومان قــرارداد با بخــش خصوصى و 141 
میلیــارد تومــان آورده دولــت براى ســود 

تسهیالت سرمایه گذار ساخت سد است.
به گزارش همدان پرس؛ مدیرعامل شــرکت 
آب منطقه اى استان همدان اظهار کرد: طرح 
آبرسانى به شــهر همدان ساالنه حدود 100 
میلیــارد تومان اعتبار نیاز دارد تا آب از ســد 

قو چم یا تالوار به همدان منتقل شود.
منصور ستوده در جمع خبرنگاران، با اشاره به 
طرح هاى عمرانى درحوزه آب گفت: امسال 
سد خرمرود تویسرکان با فاینانس داخلى 12 

درصد پیشرفت فیزیکى دارد. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان همدان 
با بیان اینکه ســد خرمرود با هدف تامین آب 

شرب روستاها و صنایع پایین دست سد ساخته 
مى شــود، افزود: اعتبارات این سد 175میلیارد 
تومان قرارداد با بخش خصوصى و 141 میلیارد  
تومان آورده دولت براى سود تسهیالت سرمایه 

گذار ساخت سد است.
وى تصریــح کــرد: در شهرســتان نهاوند 
ظرفیت  مترمکعب  میلیو ن   22.1 ســدگرین 
تنظیمى دارد که 19.1 میلیون مترمکعب آن 
براى مصارف شــرب و 3 میلیون مترمکعب 
آن براى مصارف صنعتى است که حدود 240 

میلیارد تومان هزینه ساخت آن مى باشد.
وى با بیان اینکه طرح آبرســانى به شــهر 
همدان ســاالنه حدود 100 میلیــارد تومان 
اعتبــار نیاز دارد، خاطرنشــان کــرد: طرح 
آبرســانى در ســال قبل حدود 13,5 میلیارد 
تومان اعتبار داشــت و امســال متاسفانه در 
بودجه ســال 98 حدود 5 میلیــارد تومان در 
نظر گرفته شده که بســیار ناچیز است البته 

براى سال جارى به کمک نمایندگان محترم 
بدنبــال افزایش اعتبار چشــمگیر براى این 

پروژه هستیم.
وى گفــت: تخصیص آب شــرب این طرح 
براى 12 شــهر همدان، مریانــج، جورقان، 

فامنیــن، قهاوند، بهار، صالــح آباد، اللجین، 
مهاجران، کبودراهنگ، گل تپه، شــیرین سو  
و 159 روستا و پایگاه شکارى شهید نوژه به 
میزان 51,5 میلیون مترمکعب در نظر گرفته 

شده است.
ســتوده اظهار کرد: در این طرح آبرسانى آب 
پس از انتقــال از ســد وارد تصفیه خانه در 
اطراف اللجین شــده و پــس از تصفیه وارد 

شبکه توزیع آب خواهد شد. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اســتان 
همدان عنــوان کرد: تا کنــون حدود 270 
میلیارد تومان براى این طرح هزینه شــده و 
با توجه به افزایش قیمتها و تخصیص اعتبار 
اندك ســاالنه، اعتبار الزم براى تکمیل این 
خط حدود 500 میلیارد تومان اســت که اگر 
ساالنه 100 میلیارد تومان اعتبار تامین شود 
پیش بینى آن اســت که تــا افق 1402 آب 

شرب سد به استان همدان منتقل شود

مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل: 
عملیات اجراى 23 مورد بازگشــایى 
معبــر در منطقه چهار شــهردارى همدان با 
حضور رئیس شــوراى اســالمى و شــهردار 

همدان انجام شد.
به دنبال انجام پروژه هاى مختلف شهرى، 23 
مورد بازگشایى معبر در منطقه چهار شهردارى 
همدان با حضور رئیس شوراى اسالمى شهر، 
شهردار همدان، معاونان و مدیر منطقه چهار 

شهردارى همدان انجام شد.

گــردان: در بودجه ســال 98، 
بســیارى از نقاط شــهر که نیاز به 
بازگشایى دارد پیش بینى شده است

رئیس شوراى اسالمى شهر همدان در حاشیه 
بازگشــایى معبر خیابان ستاره منتهى به بلوار 
شهید رجایى، اظهار کرد: در بودجه سال 98، 

بسیارى از نقاط شهر که نیاز به بازگشایى دارد 
پیش بینى شــده است که به مرور عملیات آن 

اجرا مى شود.
کامران گردان با اشــاره به اینکه تملک ها به 
مرور صورت مى گیرد، عنوان کرد: معابرى که 
باعث ایجاد مشــکل در رفت و آمد و مسائل 
امدادى شــده اند و یا از نظر ترافیکى مشکل 

ایجاد کرده اند، باز مى شوند.
وى بــا تأکید بر اینکه بازگشــایى معابر نیاز 
به مشــارکت شــهروندان دارد، تصریح کرد: 
شــهردارى باید هزینه معبر و یا ساختمان را 
بپردازد اما براى این موضوع نیازمند همکارى 

شهروندان هستیم.
گــردان ادامــه داد: خیابــان ســتاره جــزء 
خیابان هایى اســت که ترافیک باالیى دارد و 
ورودى به بلوار شــهید رجایى است که قصد 
داریــم با اجراى طرح تفصیلــى ترافیک این 

قسمت را روان سازى کنیم.
وى در حاشیه بازگشایى معبر ولى عصر(عج) 
کوى شــهید مطهرى نیز اظهــار کرد: این 
معبر 51 متر اســت که توســط شهردارى 
تملک شــده و هزینه آن به مالک پرداخت 

شده است.
گردان عنــوان کرد: منطقــه ولى عصر(عج) 

همکارى خوبى را با شهردارى داشتند.
وى بیان کرد: بازگشــایى معابر به نفع مردم 
اســت و امیدواریم در مناطــق دیگر نیز این 

موضوع دنبال شود.

 صوفى: روان سازى و ساماندهى 
ترافیک در نقاط مختلف منطقه چهار 

با بازگشایى 23 معبر
شــهردار همدان هم در حاشیه بازگشایى این 
معابر، تصریح کرد: به دنبال اقدامات اجرایى 

و عمرانــى در مناطــق مختلــف، 23 مورد 
بازگشــایى معبر در شــهردارى منطقه چهار 

همدان اجرا مى شود.
عباس صوفى با اشاره به اینکه این بازگشایى 
با هدف روان ســازى و ساماندهى ترافیک در 
نقاط مختلف منطقــه چهار صورت مى گیرد، 
عنوان کرد: این بازگشایى ها در خیابان ستاره 
ورودى بلوار شهید رجایى، منطقه اسالم شهر، 
کوى فرهنگیان، ولى عصر(عج) و کوى شهید 

مطهرى به تعداد 23 مورد اجرا مى شود.
وى بــا تأکید بر اینکه تملک این معابر انجام 
پذیرفته است، گفت: با اجراى پروژه بازگشایى 
معابر مى توانیم در راســتاى توســعه معابر و 

بازگشایى آن فعالیت کنیم.
شــهردار همدان در پایان از تعامل شهروندان 
براى بازگشایى معابر و زحمات عوامل اجرایى 

قدردانى کرد.

اســتاندار همدان ظرفیت اســتان را 
مناســب براى تأســیس مرکز پیوند 
اعضا در غرب کشور دانســت . خوشبختانه 
عمــوم مردم از نحوه عملکرد مدیران در این 
حوزه رضایــت کامل را دارند؛ مدیران باید از 
این فرصت همراهى نهایت استفاده را برده و 
در راستاى ارتقاء سطح خدمات رسانى به هم 
استانى ها و سایر اســتان هاى کشور استفاده 

کنند.
اســتاندار همدان ظرفیت اســتان را مناسب 
براى تأســیس مرکز پیونــد اعضا در غرب 

کشور دانست.
سیدسعید شــاهرخى در آئین افتتاح کلینیک 
تخصصــى و فــوق تخصصى امید شــهر 
همدان، با اشــاره به ظرفیت باالى استان در 
حوزه بهداشــت و درمان، گفت: خوشبختانه 
عمــوم مردم از نحوه عملکرد مدیران در این 
حوزه رضایــت کامل را دارند؛ مدیران باید از 

این فرصت همراهى نهایت استفاده را برده و 
در راستاى ارتقاء سطح خدمات رسانى به هم 
استانى ها و سایر اســتان هاى کشور استفاده 

کنند.
وى یکــى از افتخــارات نظــام در دولت 
تدبیر وامید را اجراى طرح تحول ســالمت 
دانســت و مطرح کرد: در ایــن دوره، در 
رقم  بى سابقه اى  تمهیدات  ســالمت  حوزه 
خورد کــه نشــان از توجه جــدى دولت 

دارد. شهروندان  به سالمت 
شــاهرخى با بیــان اینکه همــدان در حوزه 
ســالمت گام بلندى برداشــته و توانسته در 
ســطح کشور پیشــتاز و اثرگذار باشد، اظهار 
کرد: همدان اکنون به عنــوان بهترى نها در 
غرب کشور در حال درخشش بوده و در حال 
استان هاى  به  خدمات دهى  مشــغول  حاضر 
مجاور است و تمامى این موفقیت ها، نشان از 

زحمات قابل تقدیر مدیران دارد.

وى بسترســازى مناسب، جذب متخصص و 
کمــک خیرین را از عوامل مهم درخشــش 
استان در کشور برشــمرد و افزود: همدان با 
افکار بلند متخصصان خود، توانایى درخشش 
بیشترى همانند تأسیس مرکز پیوند اعضا در 

غرب کشور را دارد.
اســتاندار همــدان در رابطه با افتتاح ســه 
پروژه مربوط به طرح تحول شــامل کلینیک 
تخصصى و فوق تخصصى امید و راه اندازى 
3 دستگاه سى تى اســکن در بیمارستان هاى 
بعثت، بهشتى و سینا نیز گفت: اعتبار تمامى 
پروژه هاى افتتاح شــده مبلغــى افزون بر 30 

میلیارد تومان بوده است.
سینا  ابن  پزشــکى  علوم  دانشــگاه  رییس 
نیــز از افتتاح کلینیک ویــژه امید و افتتاح 
همزمان ســه دستگاه ســى تى اسکن در 
بیمارستانهاى ســینا، بعثت و شهید بهشتى 
به عنــوان دو افتتاحیه اثرگــذار یاد کرد و 

گفــت: پروژه هاى کلینیک ویژه دانشــگاه 
در شهرســتان هاى مختلــف با نــام امید 

است. شده  نامگذارى 
ســید حبیــب الــه موســوى بهار ســاخت 
کلینیک هــاى دانشــگاه را از برنامــه هاى 
ســالهاى گذشــته عنــوان کــرد و افزود: 
کلینیک ها از منابع طرح تحول ســالمت و 
توسط دفتر فنى دانشــگاه در کمترین زمان 

ممکن اجرا شد.
وى اضافه کرد: کلینیک امید از سیستمهاى 
متمرکــز نوبت دهــى و از زیرســاخت هاى 

ارتباطى خوبى برخوردار است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکى ابن سینا با 
اشــاره به اعتبــار 10 میلیــارد تومانى براى 
کلینیــک امید گفت: ایــن کلینیک یکى از 
شیک ترین کلینیکها بوده و از خدمات جانبى 
و  آزمایشگاه  دندانپزشــکى،  داروخانه،  مانند 

رادیولوژى برخوردار است.

اب استـــــــان2
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى

شاهرخى:

﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀ی ︾︣ب ﹋︪﹢ر را دارد ﹨﹞︡ان ︸︣﹁﹫️ ︑︃︨﹫︦ ﹝︣﹋︤︎ 
  

  کلینیک تخصصى و فوق تخصصى امید افتتاح شد  
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آب منطقه اى

منطقه چهار

رئیس اتاق بازرگانى استان همدان:
عدم فروش نفت براى ما فرصت است 

نه تهدید
رئیس اتاق بازرگانى استان در جلسه کمسیون صنایع که صبح امروز تشکیل 
شــد با بیان این یکى از کمیســیون هاى حائز اهمیت بــراى اتاق که مى 
تواند کارهاى بــازار، پروژه هاى صنایع و مشــکالت تولیدکنندگان را حل 
کند کمیســیون صنایع اتاق بازرگانى است خواستار برگزارى انتخابات هرچه 

سریعتر هیأت رئیسه کمیسیون صنایع شد.
على اصغر زبردســت با اشــاره به این که بر اساس شیوه نامه مشخص شده 
چارچوبى براى انتخابات اتاق بازرگانى صورت گرفته که باید اجرا شود، افزود: 
براســاس دستور العمل ابالغى مقرر شده اســت که اتاق بازرگانى هر شهر 

دستورالعملى مستقل براى اعضاى خود مشخص کند.
او بیان کرد: هر کمیســیون باید داراى 4 کمیته باشــد و براى هرکدام از آن ها 
شرح وظایفى جدا تهیه شود که اعضاى هیأت رئیسه مجدد آن را تصحیح کنند.

زبردست گفت: با توجه به فضاى حاکم بر کشور و فشار سنگینى که بر روى 
تولیدکنندگان قرار دارد باید به دنبال راهى باشــیم تا از موانع متصل شده به 

بخش سیاسى عبور کنیم.
رئیس اتاق بازرگانى افزود: اگر دولت بتواند قوانین و مقررات ســختى که بر 

سر راه بخش خصوصى است را بردارد کارها راحت تر پیش خواهد رفت.
زبردســت در پایان با بیان این که درســت است نفت وبال گردن ما شده اما 
نباید براى تحریم آن نگران باشــیم گفت: عــدم فروش نفت نه تنها تهدید 

محسوب نمى شود بلکه براى ما فرصت خوبى به شمار مى رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان:
 نخستین محموله نهاده دامى ذرت 

با قطار وارد همدان شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان همدان از ورود نخستین محموله نهاده 
دامى ذرت به وزن 2 هزار و 500 توســط راه آهن به همدان خبر داد. با زیر 
ساخت هاى مناســب ریلى و جاده اى که در اختیار استان همدان قرار دارد و 
محموله  نهاده هاى دامى که به بنادر کشور رسیده است، نباید دامداران استان 

همدان براى تامین نهاد ه دامى خود نگرانى داشته باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان همدان از ورود نخستین محموله نهاده 

دامى ذرت به وزن 2 هزار و 500 توسط راه آهن به همدان خبر داد.
منصور رضوانى جالل اظهار داشت: راه آهن ظرفیت مناسبى براى حمل انواع 
کاال و بار را در استان همدان در اختیار همه دستگاه ها قرار داده است و امروز 
شاهد ورود نخستین محموله ذرت دامى در قالب 28 واگن توسط راه آهن به 

استان همدان هستیم.
وى درباره مقدار نیاز اســتان به نهاده هاى دامى بــراى تولید مواد پروتئینى 
مانند گوشــت و مواد لبنى، افزود: در استان همدان ماهانه حدود 20 هزار تن 
نهاد ه دامى مانند ســویا  و ذرت و جــو نیاز داریم که البته نهاده دامى جو در 
حدود 300 هزار تن در استان تولید مى شود و از این لحاظ استان هم نیاز خود 

را تامین مى کند و هم براى استان هاى دیگر ارسال مى کند.
رضوانى جالل گفت: با زیر ساخت هاى مناسب ریلى  و جاده اى که در اختیار 
اســتان همدان قرار دارد و محموله  نهاده هاى دامى که به بنادر کشور رسیده 
اســت، نباید دامداران اســتان همدان براى تامین نهــاد ه دامى خود نگرانى 
داشته باشــند به هر مقدار که نیاز باشد براى اســتان سهمیه اختصاصى را 

تحویل مى گیریم.

تحویل بره پنج روزه 
به حفاظت محیط زیست همدان

بره پنج روزه میش ارمنى توســط چوپانى به یگان حفاظت محیط زیســت 
استان همدان تحویل داده شد.

محراب/ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان همدان با اعالم این خبر 
افزود: چوپان به گمان اینکه بره مادرش را گم کرده اســت، آن را در یکى از 
مناطق حفاظت شــده استان همدان گرفته و به پرسنل یگان حفاظت محیط 

زیست تحویل داد.
جواد نورى اظهر گفت: برخى جانوران وحشى مانند قوچ ومیش و کل وبز در 
این فصل براى چرا نوزادان خود را به همراه نمى برند و یا در هنگام احساس 
خطر از جانب انســان و گوشتخواران ممکن اســت که از نوزاد خود فاصله 
بگیرند لذا بســیار دیده شده اســت که طبیعت گردان و مردم محلى، هنگام 
گشــت و گذار در طبیعت و زیســتگاه وحوش، نوزادان حیات وحش را دیده، 
به منظور کمک و جلوگیرى از اتالف حیوان و یا بعضًا براى سوء استفاده، با 
خود به مناطق شهرى و روستایى حمل مى کنند. در حالى که در همان زمان 

احتماًال مادر آن نوزاد در همان نزدیکى بوده است.
نورى اظهر گفت: تماس انســان با نوزاد حیات وحش مانند بره قوچ ومیش 
وحشــى مى تواند مانع از ارتباط گیرى مجدد بره با میش شود به نحوى که 
حتــى در صورت برگرداندن بره به محل زنــده گیرى، احتمال اتالف بره به 

دلیل عدم پذیرش میش باال باشد.
وى تاکید کرد: الزم است که همه طبیعت گردان و چوپانان و مردم محلى در 
هنگام مشــاهده این گونه موارد، بدون هیچ گونه دخل و تصرف و یا گرفتن 
نوزاد وحوش، صرفا ضمن ترك سریع محل، موضوع را به اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان یا ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها و پاسگاه 

هاى محیط بانى،از طریق شماره تلفن 1540 اطالع رسانى نمایند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان همدان تصریح کرد: هر نوع شکار 
و زنده گیرى و نقل و انتقال حیات وحش بدون کســب مجوز، ممنوع بوده، 
مستوجب جزاى کیفرى حبس و جزاى نقدى خواهد بود. شماره تلفن 1540 
آماده دریافت هرگونه گزارش محیط زیستى از دوستداران طبیعت مى باشد.

به مناسبت روز جهانى روابط عمومى و ارتباطات:
مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان 
همدان از روابط عمومى این اداره کل 

تقدیر کرد
مدیرکل امور اقتصادى و دارایى اســتان همدان در مراسم تقدیر از همکاران 
واحــد روابط عمومى این اداره کل، مطرح کرد: روابط عمومى و ارتباطات به 
عنوان بازوى فکرى ســازمان ها، نقش حیاتى در اجراى راهبردها و پیشبرد 

اهداف کالن سازمان یا مجموعه دارند.
بــه گزارش روابط عمومى اداره کل امور اقتصادى و دارایى اســتان همدان، 
محمودى اظهار داشــت: روابط عمومى ها با اطالع رسانى به موقع و شفاف 
باعث ارتباط بیشتر سازمان ها با افکار عمومى و مردم مى شوند. وى با اشاره 
بــه نقش و جایگاه روابط عمومى به عنوان زبان گویاى ســازمان بر اهمیت 
روابط عمومى به عنوان حلقه ارتباط دســتگاه اجرایى با جامعه بیرونى و نیز 

نقش مؤثر آن در مستند سازى، ارتقاء جایگاه سازمانى تأکید کرد.
 گفتنى است در این مراسم محمودى مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان 
همــدان با اهداء لوح تقدیر از همکاران واحد روابط عمومى به جهت زحمات 
و تالش هاى بى شائبه آنان در امر اطالع رسانى و مستند سازى کلیه اخبار 

این اداره کل قدردانى نمود.

خبر کوتاه

فرماندار شهرستان همدان خبرداد:

36هکتار گلخانه جدید در همدان 
ساخته می شود

حسین افشــاري در کارگروه امور اقتصادي و تولیدي بخش 
کشاورزي شهرستان همدان با تاکید بر اینکه همه مسووالن 
باید در زمینه تغییر کاربري زمین هاي کشــاورزي حســاس 
باشــند اظهار کرد: دســت اندازي به باغات شهر در محدوده 
طرح جامــع و خارج از محدوده همدان قــدري نگران کننده 

است.
وي افزود: شــهرداري و جهاد کشــاورزي وظیفه قانونی دارند 
و ســایر دســتگاه هاي نظارتی نیز تالش کنند تا در این مسأله 

هیچگونه مماشاتی انجام نشود.
فرماندار شهرستان همدان با بیان اینکه در بدو آغاز تغییر کاربري 
باید جلوي کار گرفته شــود گفت: یکی از عوامل بازدارنده براي 
مقابله با تغییر کاربري در باغات  برخورد با افراد مخاطی اســت 

که در این زمینه محیط زیست باید حساس باشد.
وي در خصوص وجود پرونده هاي تســهیالت اشتغال روستایی 
در بانک ها نیز خاطرنشان کرد: باید در زمینه تسهیالت روستایی 
بانک هاي عامل مساعدت الزم را داشته باشند تا این تسهیالت 

شناور در استان جذب شود.
افشــاري در زمینه خرید تضمینی گندم تصریح کرد: امسال رقم 
خرید گندم یک هزار و 700 هزار تومان اعالم شده که نسبت به 

سال گذشته 15 درصد افزایش قیمت داریم.
وي با بیان اینکه اخبار قاچاق گندم شــنیده شــده اما از سوي 
متولیان امر مصداق مشــخصی براي آن اعالم نشده است ادامه 
داد: تا امروز یک میلیون و 200 هزار تن گندم در کشور خریداري 
شــده که 26 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته رشد را 

نشان می دهد
فرماندار شهرســتان همدان با تاکید بــر اینکه باید در طول 20 
روز آینده ضعف هاي مراکز خرید گندم را رفع کرد افزود: ســال 
گذشته خرید گندم توسط مراکز خرید در همدان به خوبی انجام 
شد و گندم تولیدي کشاورزان توسط این مراکز به آسانی تحویل 

شد.
وي با اشاره به اینکه تسهیل در تحویل گندم انگیزه خوبی براي 
کشــاورزان ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: نسبت به تحویل 
گندم به مراکز مجاز در استان هاي دیگر حساسیتی وجود ندارد.

افشــاري با بیــان اینکه اولویت براي اســتان افزایش کشــت 
گلخانه اي است گفت: براســاس برنامه سه ساله تا پایان برنامه 
ششم توسعه قرار است 36 هکتار گلخانه جدید در همدان ساخته 

شود.
وي افزود: در سال جاري با احداث 12 هکتار گلخانه در همدان 

براي 120 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

بیشتر همدانى ها با فشارخون باال 
مى میرند

رئیس شــبکه بهداشــت شهرســتان همدان نخستین علت 
مرگ ومیــر افراد 30 تا 70 ســال در ایران به ویژه همدان را 

عدم کنترل فشارخون دانست.
به گزارش ایســنا، منطقــه همدان، محمــد خیراندیش در 
کارگروه ســالمت و امنیــت غذایى شهرســتان همدان، با 
اشــاره به توجه وزارت بهداشت نســبت به اهمیت سالمت 
مردم و توجه رئیس جمهور به عملیاتى شــدن کمپین بسیج 
ملى ســنجش فشارخون باال گفت: میزان مرگ ومیر به علت 
ســکته هاى قلبى- عروقى در جامعه در حال افزایش اســت 
از این رو ایجاد کمپین بســیج ملى ســنجش فشارخون باال 
یک فرصت مهم براى آگاه ســازى مردم نسبت به بیمارى 

خاموش خود است.
وى با بیان اینکه تنها 40 درصد از جمعیت ایران از فشارخون 
خود مطلع هســتند، عنوان کرد: 60 درصــد از مردم ایران 
نســبت به این بیمارى مرگ بار بى اطالع بوده و 19 درصد 
از افراد مطلع از فشــارخون خود به دنبال اقدامات پیشگیرانه 

و یا درمان نیستند.
خیراندیش با اشــاره به اینکه درحال حاضر شیوع سرطان در 
زنان نسبت به مردان درحال پیشى گرفتن است، مطرح کرد: 
ماشــینى شــدن زندگى روزمره و عدم تحرك باعث شده تا 
بیمارى هــاى غیرواگیر در جامعه افزایش یافته و علت اصلى 

مرگ ومیر در کشور را شامل شوند.
وى از آغــاز این کمپیــن از تاریخ 27 اردیبهشــت ماه خبر 
داد و یادآور شد: زیرســاخت هاى الزم همانند اطالع رسانى 
از طریق اصحاب رســانه و نصب بنر براى عملیاتى شــدن 
ســنجش فشارخون در سطح شــهر از تاریخ 27 اردیبهشت 
تــا 17 خردادماه ادامه دارد؛ 17 خرداد تا 15 تیرماه نیز مردم 
مى توانند با مراجه به پایگاه ها و مراکز بهداشــت نســبت به 

سنجش فشارخون خود اقدام کنند.
خیراندیش کمک  دســتگاه هاى اجرایى به ویژه شهردارى را 
در انجام هرچه بهتر کمپین ســنجش ملى فشارخون الزامى 
دانست و بیان کرد: آموزش افراد براى اندازه گیرى فشارخون 
و وجود فضاهاى مناســب در سطح شهر به منظور راه اندازى 
پایگاه هاى ســنجش از جمله موارد مورد نیاز مرکز بهداشت 

براى عملیاتى شدن این کمپین است.
وى با بیان اینکه اســتفاده از اتوبوس هاى شهردارى یکى 
از بهترین روش ها براى ســنجش فشارخون مردم رهگذر 
در مناطق پرتردد اســت، ادامه داد: ســنجش فشــارخون 
کارمندان ادارات با همراهى ســازمان صمت امکان پذیر 

بود. خواهد 
رئیس شــبکه بهداشت شهرســتان همدان با تأکید بر اینکه 
پیش بینى مى شود تا ســال 1404، 2 میلیون نفر از ایرانیان 
از فشــارخون خود مطلع شوند، اظهار کرد: کاهش مرگ ومیر 
ناشى از بیمارى هاى قلبى- عروقى و یا سکته مغزى، کاهش 
هزینه هاى درمانى و کاهى آسیب هاى اجتماعى از فوت یک 
فرد از اعضاى خانواده همواره جزو اهداف تشکیل این کمپین 

است.

بازگشایى 23 معبر در منطقه چهار 

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان اعالم کرد:

طرح آبرسانى به همدان نیازمند 100 میلیارد اعتبار سالیانه



تقدیر از آبفاي استان همدان 
براي کمک به هموطنان سیل زده

به گزارش روابط عمومی آبفاي اســتان همدان، سرپرست شرکت آب و 
فاضالب اهواز با ارســال نامه از پشتیبانی و خدمت رسانی شرکت آب و 
فاضالب اســتان همدان به هموطنان ســیل زده اهواز تقدیر و و تشکر 

نمود.
در متن این نامه آمده اســت: بر خود الزم میدانم از جنابعالی و همکاران 
خدوم آن شــرکت که با مســاعدت، تالش موثر و ارزنده، پشتیبانی بی 
شائبه و مخلصانه، در شرایط بحرانی ما را در خدمت رسانی به هموطنان 
سیل زده در شــهر هاي اهواز، کارون، حمیدیه، ویس، شیبان و مالثانی 
یاري نموده و با همدلی و همکاري در راستاي رفع معضالت و مشکالت 
ناشی از سیل، جهادگونه و با تالشی مضاعف گام برداشته و انجام وظیفه 

نموده اید تقدیر و تشکر نمایم.

توزیع روزانه 300 بسته افطارى بین رانندگان و 
عوامل اجرایى سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شهردارى همدان از 
توزیع روزانه 300 بســته افطارى بین رانندگان و عوامل اجرایى سازمان 

حمل و نقل بار و مسافر شهردارى همدان خبر داد.
به نقل از روابط عمومى ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر 
شــهردارى همدان، محمد پوروخشــورى گفت: باعنایت به تأکیدات 
شــهردار همدان و با توجه به اینکه رانندگان و عوامل اجرایى سازمان 
حمل و نقل بار و مســافر به صورت یکسره و شیفتى مشغول خدمات 
رســانى به شهروندان هستند، سازمان حمل و نقل بار و مسافر روزانه 
تعداد 300 بسته افطارى آماده کرده و بین رانندگان و عوامل اجرایى 
توزیع مى کند تا در روند خدمات رســانى به شهروندان وقفه اى ایجاد 

نشود.
وى افزود: خدمات رســانى به نمازگــزاران جمعه  ماه مبارك رمضان 
طبق ســال هاى گذشــته و با حداکثر ناوگان به صورت رایگان انجام 

مى پذیرد.

روابط عمومی معاونت خدمات شهري :
تجلیل از کارگران نمونه حوزه معاونت 

خدمات شهري 
به مناســبت روز جهانی کارگر، 2هزار نفر از کارگران شهرداري به همراه 
خانواده هایشــان در جشــن این روز شــرکت کردند و از تعدادي از آنها 

تجلیل شد.          
شــهردار همدان با بیان اینکه 2هزار کارگر به این جشن دعوت شده 
اند گفــت: روز جهانی کارگر بهانه اي بــراي قدردانی از زحمات این 

افراد است.
عباس صوفی عنوان کرد: کارگران خدمات شهري در تمام طول سال و 

در فصول مختلف به خدمت رسانی به مردم می پردازند.
در ادامه علی ضمیر معاون خدمات شــهري شــهرداري همدان تصریح 
کرد: کارگران شــهرداري همواره زحمات بسیاري را انجام می دهند که 

می بایست همواره قدردان این افراد باشیم.
در این مراســم عصرگاهی که در سالن ورزشــی ابن سینا برگزار شد از 
کارگران شــهرداري به نام هــاي فتحعلی مرادي، شــاهین اوید، مجید 
اکبــري، محمد تقی قاســمی، مهدي حقیقی، مهــدي خلوجینی، جعفر 
حســنی بهروز، ابوالفضل مجیدلو، جواد خان محمدي، حامد عســگري، 
علی آقامحمدي، حســین رضا طاهري، فریدون کرمی، بابک شــجاعی، 
محمد حسن رنجبران، عیسی مخدومی، محسن نصیري و رضا گلچهره 

تجلیل شد

خسارت 100 میلیارد ریال به شبکه فاضالب 
استان همدان در سیل اخیر

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان در گفتگو با خبرگزاري 
ایرنا گفت: اتحاد، همدلی و مشارکت مسئوالن و مردم همدان باعث شد 

خسارت سیل کاهش یابد.
ســید هادي حسینی بیدار با بیان اینکه مشــکلی براي دفع فاضالب 
در شــهر همدان به وجود نیامد، افزود: این نوع بارش سیالبی، براي 
مــا تمریــن عملی بود و نشــان داد که کارهاي خــوب اثرات خوب 

می گذارد.
وي تاکید کرد: سیالب در همدان بسیار گسترده بود اما آب هاي سطحی 
شــهري از زیر زمین به رودخانه ها منتقل شــد و آنچنان در معرض دید 

قرار نگرفت.
حسینی بیدار اظهار داشت: با وجود بارندگی حجیم در همدان، یک لحظه 
آب شهرهاي این استان قطع نشد و در شهر گیان و منطقه دره مراد بیگ 

آب مورد نیاز مردم، از طریق چشمه تامین شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان همدان بیان کرد: مردم توجه 
داشــته باشــند که با وجود بارش هاي خوب، مصرف بهینه را فراموش 

نکنند و از اسراف بپرهیزند.
وي با اشــاره به اینکه هنوز زمین رطوبت خود را دارد و براي کشاورزي 
تشنه آب نیســت، افزود: با وجود اینکه نیمی از فصل بهار گذشته است 
برداشــت از چاه ها نسبت به سالهاي گذشــته 900 لیتر در ثانیه کاهش 
یافته است و از یک هزار و 200 لیتر در ثانیه به 300 لیتر در ثانیه رسیده 

است.
حســینی بیدار ادامه داد: هنوز کشاورزان چاه هاي خود را راه اندازي 
نکرده اند و آبیاري محصوالت کشــاورزي از طریق آب هاي سطحی 
و رودخانه ها انجام می شــود و این خبر بسیار خوبی براي حفظ منابع 

آبی است.
وي اضافه کرد: نیروگاه برق شهید مفتح هیچ گونه برداشت آب زیرزمینی 

ندارد و فقط براي آب آشامیدنی کارکنان خود آب برداشت می کند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان ادامه داد: این سیل 
موجب شــد تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناســیم و از سیالب استان 

هاي سیل زده درس گرفتیم.
وي با اشاره به اینکه در این مدت 10 تریلی لوله و سه تریلی آب معدنی 
به استان هاي ســیل زده ارسال شد، افزود: رانش زمین در گیان نهاوند 
برخی از چشــمه ها را با مشکل مواجه کرد که آبرسانی با تانکر صورت 

گرفت.
حســینی بیدار گفت: ســیل در مجموع نزدیک به 100 میلیارد ریال به 

شبکه آبرسانی شهري استان خسارت وارد کرد.
وي با بیان اینکه بیشــترین آسیب به شبکه فاضالب وارد شد، افزود: در 
استان همدان یک میلیون و 89 هزار نفر جمعیت شهري داریم که 100 

درصد آن ها از آب شهري بهره مند هستند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان اظهار داشت: به طور 
متوسط 76 درصد از جمعیت شهري استان زیر پوشش خدمات فاضالب 
هستند، این در حالیست که میانگین کشوري نزدیک به 50 درصد است.

3اب استـــــــان
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى

شماره 889 اول خرداد 1398 

 

 

راه و شهرسازى

برق

خبر کوتاه

مدیــرکل کتابخانه هاى عمومى اســتان 
جشــنواره  نهمین  اینکه  بابیــان  همدان 
کتابخوانى رضوى برگزار مى شــود، گفت: عادت 
به مطالعه باید از ســنین کودکى در افراد نهادینه 

شود.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، عاطفــه زارعى در 
جشــنواره  نهمین  کرد:  عنوان  خبرنگاران  جمع 
کتابخوانى رضوى توســط نهــاد کتابخانه هاى 
عمومى کشــور و بــا همکارى بنیــاد فرهنگى 
هنــرى بیــن المللى امام رضــا (ع) و معاونت 
امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى 

است. شده  آغاز 
وى تأکید کرد: امسال چهارمین دوره متوالى است 
که جشــنواره توســط نهاد کتابخانه هاى عمومى 

کشور برگزار مى شود.
همدان  اســتان  عمومى  کتابخانه هاى  مدیرکل 
بــا بیان اینکه این جشــنواره چنــد هدف مهم 
و  گسترده  مطالعات  اســاس  بر  که  اساســى  و 
اصــول علمــى تدوین شــده اســت را دنبال 
مى کند، افزود: اشــاعه و ترویــج فرهنگ منور 
رضــوى که از راه هــاى مهــم و حیاتى براى 
شــناخت انسان نسبت به خود، ائمه اطهار و در 
اهداف  از  که  مى شود  محســوب  خداوند  نتیجه 

است. جشنواره  این  اصلى 

زارعى هدف دیگر جشــنواره را گسترش فرهنگ 
کتاب خوانــى و مطالعه کتاب هاى مرتبط با ســیره 
پاك ائمــه معصومین (ع) دانســت و عنوان کرد: 
براى گسترش فرهنگ کتابخوانى و افزایش ساعت 
مطالعه مشوق هایى چون جشنواره رضوى مثمر ثمر 
است و مى تواند عامل انگیزشــى در این مسیر به 

حساب آید.
وى با اشاره به اینکه این جشنواره با تأکید بر سیره 
حضــرت امام رضا (ع)، حضــرت معصومه (س) و 
حضرت احمدبن موســى (ع) برگزار مى شود، ادامه 
داد: بخش ویژه سیره حضرت امام جواد (ع) نیز در 

این جشنواره در نظر گرفته شده است.
مدیرکل کتابخانه هاى عمومى استان همدان اظهار 
کرد: مطالعه کتب معرفى شــده در این جشــنواره 
مى تواند گامى مؤثر در راســتاى برقرارى ارتباطى 
سازنده و عمیق بین مخاطبان و ائمه معصومین به 

ویژه کودکان باشد.

 معرفى 12 کتاب براى جشنواره
زارعى افزود: در این دوره از جشــنواره کتابخوانى 
رضوى 12 کتاب در ســه رده ســنى «کودك 4 تا 
12 ســال»، «نوجوان 13 تا 17 سال» و «جوان و 

بزرگسال 18 سال به باال» معرفى شده است.
وى با بیان اینکه عادت به مطالعه باید در ســنین 

کودکى در افراد نهادینه شود تصریح کرد: به همین 
دلیل جشــنواره رضوى توجه ویــژه اى به بخش 
کــودك و نوجــوان دارد و برنامه هاى مختلفى نیز 

براى آن در نظر گرفته است.
مدیــرکل کتابخانه هــاى عمومى اســتان همدان 
ادامه داد: کودکان براى شــرکت در بخش کودك، 
مى توانند به یکى از دو شیوه ترسیم نقاشى و ارسال 
فیلم موبایلى اقدام کنند و با کشــیدن نقاشــى از 

جذاب تریــن بخش مورد عالقه کتاب در برگه هاى 
مسابقه و یا ارسال یک فیلم موبایلى، شامل معرفى 
کتاب و یا خوانــدن بخش هاى جذابى از کتاب، در 

این جشنواره شرکت کنند.
زارعى خاطرنشان کرد: نوجوانان نیز مى توانند به دو 
شــیوه ترسیم نقاشى از جذاب ترین بخش کتاب در 
برگه هاى مسابقه نقاشى و پاسخگویى به سواالت 

چهار گزینه اى به صورت مکتوب و الکترونیکى بر 
اســاس کتاب هاى معرفى شده در جشنواره شرکت 

کنند.
کتــاب مى تواند عاملى مؤثــر در تحکیم پایه هاى 
خانواده و ایجاد ارتباطات صمیمانه بین اعضاى آن 
باشــد زارعى در ادامه با بیان اینکه کتاب مى تواند 
عاملــى مؤثر در تحکیم پایه هــاى خانواده و ایجاد 
ارتباطات صمیمانه بین اعضاى آن باشد، گفت: به 
همین دلیل ارسال یک فیلم موبایلى، شامل معرفى 
کتاب دلخواه اعم از منابع جشــنواره و یا منابع آزاد 
مرتبط با موضــوع در جمع یا گروه هاى مختلف به 
ویژه خانواده، دوستان و همکاران، از طریق سایت 

جشنواره نیز پیش بینى شده است.
وى با تأکیــد بر اینکه فایل هاى الکترونیکى کتاب 
در دســترس همگان به صورت رایــگان قرار دارد 
اظهار کرد: شــرکت کننــدگان مى توانند عالوه بر 
ارســال آثار به شــیوه الکترونیک در ســایت، آثار 
مکتوب خود را بــه نزدیک ترین کتابخانه عمومى 

محل زندگى شأن تحویل دهند.
زارعــى با بیان اینکه اســتقبال مــردم همدان از 
هشــتمین دوره جشــنواره رضــوى کم نظیر بود 
خاطرنشــان کرد: سال گذشــته بیش از 45 هزار 
و 698 نفر کتابخوان از ســنین مختلف در سراسر 

سطح استان در این جشنواره شرکت کردند.

مدیرکل راه و شهرســازى استان 
همــدان گفت: امســال حدود 20 
کیلومتــر بزرگراه جدید در اســتان همدان 

احداث خواهد شد.
به گزارش خبرگزارى مهر و به نقل از روابط 
عمومى راه و شهرسازى استان همدان، حسن 
ربانى ارشــد بابیان اینکه در تمام محورهاى 
استان پروژه هاى راه سازى فعال است، عنوان 
کــرد: در حال حاضر پروژه چهار خطه محور 
نهاوند- آورزمان - -مالیر، پروژه چهار خطه 
نهاوند- فیروزان و تعریض و بهسازى محور 

نهاوند-گیان در حال انجام است.
از  مالیر-سامن-بروجرد  محور  افزود:  وى 
محل نقاط حادثه خیز 9 کیلومتر مانده که 3 

کیلومتر امسال تحویل داده مى شود.

مدیرکل راه و شهرســازى استان همدان 
خاطرنشــان کرد: محور چهارخطه جوکار- 
تویســرکان حدفاصل حسین آباد شاملو 3 
کیلومتر باقى مانده که به تازگى قرارداد آن 

با پیمانکار منعقد شده است.
وى بــا بیان اینکه قرارداد عملیات تعریض 
محور اســدآباد به قروه و سنقر به طول 7 
کیلومتر منعقد شــده است و پروژه احداث 

کمربنــدى رزن نیز درحال انجام اســت، 
افزود: در شهرســتان رزن کریدور شمالى 
از رزن تــا دمق و در شهرســتان درگزین 
چهارخطه محورکاج قروه و در کبودرآهنگ 
محور خلعت آباد به شیرین سو فعال است.

وى با اشــاره بــه اینکه در شهرســتان 
فامنیــن چهارخطه محــور اصله-کاج در 
آســتانه عملیاتى شــدن بــوده و فرآیند 
برگــزارى مناقصــه را طــى مى کنــد، 
کبودرآهنگ  شهرســتان  در  یادآورشــد: 
به  محــور خلعــت آبــاد کبودرآهنــگ 
شیرین ســو فعال است و محور علیصدر- 
همــدان به صــورت مشــارکتى اجرایى 
خواهد شــد که درحال حاضــر به دنبال 

هستیم. سرمایه گذار  جذب 

 در مراســمى با حضور مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروى برق اســتان همدان و معاون 
هماهنگى امــور عمرانى فرمانــدارى ویژه مالیر 
ضمــن تقدیــر از خدمات «امیرحســین بادامى»، 
«فریبرز امیدى» به عنوان مدیر توزیع نیروى برق 

شهرستان مالیر معرفى شد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت توزیع نیروى برق 
اســتان همدان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق 
همدان در آیین تکریــم و معارفه مدیر توزیع نیروى 
برق شهرستان مالیر اظهار داشت: از سال 92 تا پایان 
سال گذشته 250 میلیارد ریال از محل عوارض براى 
اصالح، بهینه ســازى و توسعه شبکه برق روستاهاى 
این استان هزینه شده است که از این رقم سهم مالیر 

بیش از 70 میلیارد ریال بود.
محمدمهدى شهیدى با بیان اینکه شبکه هاى برق 
بیش از 200 روســتاى مالیر قدیمى و حدود 40 
ســال قدمت دارد، افزود: در همین رابطه امســال 
11 میلیــارد ریال از محل عــوارض براى اصالح 
و بهینه ســازى شــبکه برق این روســتاها اعتبار 

اختصاص داده ایم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى بــرق همدان با 
اشــاره به پیگیرى هاى الزم از طریق توانیر براى 

اصالح شبکه فرســوده برق مالیر بیان کرد: پس 
از سه سال پیگیرى مســتمر امسال موفق به آغاز 

مرحله اجرایى آن شدیم.
وى ادامــه داد: 34 میلیارد ریــال از اعتبارات 
توانیــر و 18 میلیارد ریال نیــز از منابع داخلى 
تخصیــص یافتــه اســت کــه در مجموع 52 
میلیــارد ریال بــراى اصالح شــبکه برق این 

مى شود. هزینه  شهرستان 
شهیدى گفت: تاکنون 250 پایه در محل مشخص 
نصب شده و کابل کشى و اصالح نصب انشعابات 
و کنتورهــا در چنــد روز آینده انجام مى شــود و 
امیدواریم این اقدامات در ســایر نقاط نیز به مرحله 

اجرا برسد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق همدان با بیان 
اینکه تقویت و اصالح برق روســتاهاى اســتان در 
اولویت اســت، بیان کرد: طرح مســکن مهر مالیر 
نیز در برنامه اجرایى این شــرکت است و مناقصه آن 
برگزار شده و طى دو هفته آینده پیمانکار آن مشخص 

مى شود.
وى احداث مرکز «دیســپاچینگ» جنوب اســتان 
همــدان در مالیــر را از دیگر طرح ها برشــمرد و 
افــزود: با توجه به اینکه مالیــر به عنوان یکى از 

مناطق در معرض آسیب اســتان است، ایجاد این 
مرکز در زمینه مدیریت و کنترل وضعیت شبکه به 
ما کمک مى کند و امیدواریم تا پایان امســال این 

مرکز تکمیل و وارد مدار شود.
شهیدى با اشاره به وجود 14 خطوط بحرانى 20 کیلو 
ولت در مالیر گفت: طبق آخرین آمار سال 96 مالیر 
جزو شهرستان هایى است که شرایط ناپایدار در خطوط 

20 کیلو ولت آن مشهود است.
وى تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزى هاى انجام شده 
تا پایان امسال این خطوط باید مدیریت شود و رقمى 
افزون بر 25 میلیارد ریــال براى اصالح این خطوط 

برآورد شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق همدان ادامه 
داد: در حوزه برق شهرســتان مالیر سال گذشته 75 
میلیارد ریال از منابع داخلى هزینه کردیم و امســال 
نیز 140 میلیارد ریال طرح در این شهرستان در دست 

اجرا داریم.
وى با تاکید بر اینکــه در الیه هاى 20 کیلو ولت و 
فشار ضعیف شهرســتان باید اقدامات جدى تر باشد، 
اظهار داشت: «امیرحسین بادامى» مدیر سابق توزیع 
نیروى برق مالیر شاخصه هاى تغییرات بنیادى در این 
شهرستان ایجاد و در شاخص هایى همچون انشعابات، 

کاهش تلفات، انرژى توزیع نشده و وصول مطالبات 
موفق عمل کرد.

مدیر ســابق توزیع نیروى برق مالیر نیز با تشــریح 
اقدامات انجام شده در این حوزه گفت: تعداد انشعاب 
هاى برق این شهرســتان در سال 92، 4 هزار و 200 
تعهد واگذارى بود که به حدود 12 هزار مورد انشعاب 

رسیده است.
امیرحســین بادامى افزود: در حوزه خدمات مشترکان 
برق با بازنگرى فرآیندها، از حدود 125 هزار مشترك 
بــرق در مالیر، حدود 13 هزار مــورد اصالحات در 

سیستم انجام شد.
وى بیــان کرد: تلفات برق در این شهرســتان از 23 
درصد بــه 17,5 درصد تا پایان ســال 97 کاهش و 
وصول مطالبــات از 75 درصد به 99 درصد افزایش 

یافت.
مدیر ســابق توزیع نیروى بــرق مالیر تبدیل حدود 
200 هزار متر از شــبکه هاى ســیمى به کابل هاى 
خودنگهدارى را از دیگر اقدامات برشمرد و ادامه داد: 
در این مدت به مطالبات ساکنان مسکن مهر به خوبى 
پاســخ داده و اقدامات خوبى در زمینه احداث خطوط 
مورد نیاز و شــبکه هاى 220 کیلوولت در حد توان 

انجام شد.

وى با بیــان اینکه حتى یک متــر فضاى اصالح 
نشــده در ســطح شهرســتان نداریم افزود: طى 
پنج ســال گذشــته ناوگان عمومى و تجهیزات و 
تاسیســات توزیع نیروى برق مالیر به طور کامل 
بازســازى و تجهیز و ظرفیت هاى پیمانکارى در 

حد قابل قبولى ایجاد شد.
بادامى تملک یک قطعه زمیــن 800 مترمربعى در 
شهر زنگنه، ایجاد مرکز دیسپاچینگ جنوب استان در 
مالیر با یکهزار مترمربع زیربنا، تقویت چارت سازمانى، 
پیگیرى هاى مســتمر براى احداث پســت مالیر 4 
به عنوان یکى از نیازهاى اصلى شــهر براى منطقه 
شهرك ولیعصر(عج) و مســکن مهر و اخذ موافقت 

احداث این پست را از دیگر اقدامات عنوان کرد.
قائــم مقام مدیرعامل در توزیع نیروى برق مالیر نیز 
گفت: تعامل سازنده با دستگاه هاى اجرایى، همدلى و 
وفاق با مجموعه توزیع نیروى برق مالیر و مجموعه 
شهرســتان در کنار تصمیم گیرى با بکارگیرى اصل 

مشورت از اولویت هایى است که دنبال مى شود.
فریبرز امیــدى ارتقاى شــاخص هاى عملکرد این 
شهرستان همچون افزایش وصول مطالبات، کاهش و 
کاهش تلفات را از جمله اولویت ها و برنامه هاى خود 

برشمرد.

تأکید مدیرکل راهدارى همدان 
بر کیفیت بخشى طرح هاى عمرانى

مدیرکل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان بر اجراى 
مطلوب و کیفیت بخشــى هر چه بیشــتر طرح هاى عمرانى این اداره 

کل تأکید کرد.
بــه گزارش روابط عمومــى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اســتان همدان، مصطفى پناهنده در جمع روســا و کارکنان راهدارى 
اســتان بر تسریع در اجرا، تجهیز و تکمیل پروژه هاي نیمه تمام تاکید 
کــرد و اظهار داشــت: همه ما وظیفه داریم براي عمــران و آبادانی و 
پیشــرفت همه جانبه اســتان  و خدمتگذاري صادقانه به مردم با تمام 
توان اقدام کنیم. وى دقت نظر و دلسوزى در اجراى طرح هاى عمرانى 
را مهم برشــمرد و یادآور شــد: همه ما وظیفه داریم فعالیت قانونى و 
اصلى خود را در عین متانت، صبر و مردمدارى انجام دهیم به گونه اى 

که رضایت نسبى ارباب رجوع جلب شود.
پناهنده با تأکید بر اینکه باید جان مردم در اولویت باشــد، یادآور شد: 
تالش می کنیم با حمایت همه مسئوالن استانی و سازمان مرکزي به 
اهداف پیش بینی شــده و اولویت هاى کارى که ارائه خدمات مطلوب 
به مردم، ایمن سازي راه هاي مواصالتی استان، کنترل و نظارت دقیق 

بر تردد و کاهش تلفات جاده اي است، دست یابیم.

مدیرکل راه و شهرسازى همدان:

امسال 20 کیلومتر بزرگراه جدید در همدان احداث مى شود

فریبرز امیدى مدیر توزیع نیروى برق شهرستان مالیر شد

مدیرکل کتابخانه هاى عمومى استان همدان:

﹥ ﹝︴ـــ︀﹜︺﹥  ︻︀دت︋ 
﹠﹫ـ﹟ ﹋﹢د﹋﹩ در  از︨ 
﹢د  ︫﹤﹠︀د﹡ ا﹁︣اد

براى گسترش 
فرهنگ کتابخوانى و 
افزایش ساعت مطالعه 
مشوق هایى چون جشنواره 
رضوى مثمر ثمر است و 
مى تواند عامل انگیزشى 
در این مسیر 
به حساب آید



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
همدان از توزیع 500 بســته حمایتى سبد 
کاالیــى در میان نیازمندان همزمــان با نیمه ماه 

مبارك رمضان خبرداد.
به گزارش روابط عمومــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان همدان ،حمیدرضا نوروزى، رئیس 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان،ضمن 
گرامیداشــت ماه ضیافت الهــى و تأکید بر لزوم 
بهره گیرى از برکات عظیم این ماه به اجراى طرح 

ضیافت الهى در این ماه توسط اوقاف اشاره کرد.
وى مهمتریــن هدف اجراى طرح ضیافت الهى را 
تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگى با استفاده از 
ظرفیت فضاى معنوى ماه مبارك رمضان دانست 
و گفت: تقویت باورها، اعتقــادات و ایجاد فضاى 
معنوى در جامعه به ویژه نسل جوان، ترویج و تبلیغ 

مفاهیم قرآنى از اهداف اجراى این طرح است.
نوروزى گفت: ایجاد فضاى انس با قرآن در جامعه 
در جوار آســتان مقدس امامزادگان، اجراى دقیق 
نیات واقفــان خیراندیش، ایجاد فضــاى تبلیغى 
ترویجــى معارف قرآنــى با برگــزارى محافل و 
مجالس ترتیل و تفسیر قرآن با استفاده از ظرفیت 

مبلغین از دیگر اهداف طرح ضیافت الهى است.
وى با اشــاره به اینکه 15 مبلغ روحانى در زمینه 
اجراى طرح با این مجموعه همکارى دارند، گفت: 
پاسخگویى  محوریت  با  معرفت  خیمه هاى  برپایى 
به مســائل شــرعى در جوار ســه بقعه متبرکه و 
برگــزارى محافــل جزء خوانى قــرآن کریم همه 
روزه در امامــزادگان شــاخص از دیگر محورهاى 
طرح ضیافت الهى اوقاف و امور خیریه شهرستان 

همدان در این ایام است.
رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه همدان از توزیع 
500 بســته حمایتى ســبد کاالیــى در نیمه ماه 
مبارك رمضان خبرداد و عنوان کرد: در راســتاى 
اجراى نیات واقفین خیر اندیش، 500 بســته سبد 

کاالیى به ارزش هر بسته 120 هزار تومان در بین 
خانواده هاى تحت پوشش بهزیستى کمیته امداد و 

نیازمندان توزیع خواهد شد.
وى اشــاره اى به برنامه هاى امامــزادگان و بقاع 
متبرکه شــهر همدان در ایــام ماه مبارك رمضان 
داشــت و ابراز کرد: در امامزاده حسین(ع) همدان، 
مراسم جزء خوانى قرآن کریم در دو نوبت صبح و 

بعدازظهر برگزار مى شود.

 برنامه هاى امامزاده حسین(ع)
نوروزى ادامه داد: مراســم جزءخوانى قرآن کریم 
همه روزه از ســاعت 7:30 الى 9 صبح و 19 الى 
20 بعد ظهر  در آستان مقدس شاهزاده حسین(ع) 
برگزار مى شــود، همچنین جلســات تفسیر قرآن 
کریم با حضــور حضرت «آیــت اهللا خزائلى» از 
مفســرین برجســته قرآن کریم همه روزه پس از 

نماز ظهر و عصر در این مکان دایر است.
رئیس اداره اوقاف همدان گفــت: برنامه افطارى 
ساده هر شــب پس از نماز مغرب و عشاء، برنامه 
مناجات سحرگاهى از ســاعت 1:30 الى 3 بامداد 
با سخنرانى حجت االسالم اســدبیگى، رحمانى و 
حسینى یمین و با مداحى آقایان مهدوى و آزاد جو 
همراه با سحرى ســاده از دیگر برنامه هاى آستان 

مقدس شاهزاده حسین(ع) است.
نوروزى افزود: مراســم لیالى قدر از ساعت 22:30 

الى 3 بامداد با ســخنرانى حجت االسالم مظاهرى 
و بــا مداحى آقایــان آزاد جو، اســدى، مهدوى و 
ســلیمانى و همچنین برنامه جشــن والدت امام 
حســن مجتبى(ع) در روز 14 رمضان پس از نماز 
مغرب و عشــاء با مداحى مداحــى آقایان آزادجو، 
اســدى و مهدوى در امامزاده حســین(ع) برگزار 

خواهد شد.

 برنامه هاى امامزاده عبداهللا(ع)
وى با با بیان اینکه در آســتان مقــدس امامزاده 
عبداهللا(ع) نیز مراســم جزءخوانى قرآن کریم همه 

روز از ســاعت 19 الى 20 عصر برگزار مى شــود، 
افزود: ســخنران دهه اول مــاه مبارك نیز در این 
بقعه، حجت االســالم رســولى، دهه دوم حجت 
االســالم موســوى و دهه ســوم حجت االسالم 
صریحى خواهد بود، گفتنى است برنامه سخنرانى 
هم روزه از نماز مغرب و عشاء در این مکان برگزار 

مى شود.
نوروزى ادامه داد: برنامه جشن والدت امام حسن 
مجتبــى نیز در 15 رمضان پــس از نماز مغرب و 
عشاء با ســخنرانى حجت االسالم حسینى یمین 
و با مداحى مجتبى روشــن روان برگزار مى شود، 
مراســم جشــن ویژه خواهران نیز در همان روز 
ســاعت 18 با نواى گرم مــداح اهل بیت، مددى 

برگزار خواهد شد.
این مقام مســئول از اجراى سنت حسنه «افطارى 
ســاده» همه روزه پس از اذان مغــرب، برگزارى 
مراســم لیالى قدر از ســاعت 22:30 الى 3 بامداد 
با سخنرانى حجت االسالم رحمانى، حسینى یمین، 
اســدبیگى و با مداحى آقایان تلطفى، ســخاوتى ، 
طلواتى و مدرســى در آســتان مقــدس امامزاده 

عبداهللا(ع) همدان خبر داد.

 برنامه هاى امامزاده یحیى(ع)
وى اشــاره اى به برنامه هاى امامــزاده یحیى(ع) 
داشــت و گفت: مراسم جزخوانى قرآن کریم همه 
روزه از ســاعت 19 الى 20 عصر، برنامه سخنرانى 
مذهبــى هر روز پس از نماز ظهر و عصر توســط 
مبلــغ اعزامى حجت االســالم عباســى و برنامه 
افطارى ســاده هر روز بعد از نماز مغرب و عشــاء 
از جمله برنامه هاى این بقعه مقدس است. نوروزى 
ادامه داد: مراســم لیالى قدر از ساعت 22:30 الى 3 
بامداد با سخنرانى آیت اهللا موسوى اصفهانى و حجت 
االسالم بیگلرى و رحمانى و مداحى آقایان زرین قلم 

در آستان مقدس امامزاده یحیى(ع) برگزار مى شود.

رئیــس اداره اوقاف همدان گفت: برنامه جشــن 
والدت امــام حســن مجتبى(ع) نیــز در روز 14 
رمضان پس از نماز مغرب و عشــاء با ســخنرانى 
حجت االســالم حســینى یمین و با مداحى آقاى 
روحى با مشــارکت هیئت رزمندگان اسالم در این 

امامزاده برگزار خواهد شد.

 برنامه هاى امامزاده خاتونیه(س) 
نوروزى با اشــاره به اینکه برنامه هــاى امامزاده 
خاتونیه(س) ویژه خواهران است گفت: برنامه جزء 
خوانى قرآن کریم همه روزه از ســاعت 9 الى 10 
صبح، سخنرانى حجت االسالم زارعى مفرح همه 
روزه از ســاعت 12 الى اذان ظهر همزاه با مداحى 
آقاى رسولى، جشن والدت امام حسن مجتبى(ع) 
نیز نیمــه ماه رمضان از ســاعت 9 صبح الى 12 
ظهر با سخنرانى حجت االسالم زارعى مفرح و با 
مداحى آقاى خارکش در این بقعه برگزار مى شود.

امامزاده  مقدس  آستان  برنامه هاى   
خضر(ع)

وى ادامه داد: در آســتان مقدس امامزاده خضر(ع) 
نیز مراســم جزءخوانى قرآن کریــم همه روزه از 
ســاعت 19 الى 20 عصر برگزار مى شــود، برنامه 
جشــن والدت امام حســن مجتبى نیر در روز 14 
رمضان پس از نماز مغرب و عشــاء با ســخنرانى 
حجت االســالم رضوى و با مداحى آقایان خدابنده 

لو، ترکاشوند و موسوى برگزار خواهد شد.
رئیس اداره اواقاف همدان عنوان کرد: مراسم لیالى 
قدر از ســاعت 22:30 الى 3 بامداد با ســخنرانى 
حجت االسالم رضوى در امامزاده خضر(ع) برگزار 
خواهد شــد، نماز عید ســعید فطر نیز در این بقعه 

اقامه خواهد شد.

 برنامه هــاى بقعه امامــزاده فرزند 
على(ع)

نوروزى اشاره اى به برنامه هاى بقعه امامزاده فرزند 
على(ع) داشــت و بیان کرد: برنامه افطارى ساده 
همه روز پس از نماز مغرب و عشاء، مراسم جشن 
والدت امام حســن مجتبى(ع) 14 رمضان پس از 
نماز مغرب و عشــاء با ســخنرانى حجت االسالم 
ناصرى و با مداحى آقاى ذوالفقارى و مراسم لیالى 
قدر از ساعت 13:30 الى 3 بامداد در آستان مقدس 

امامزاده فرزند على(ع) برگزار خواهد شد.

 برنامه هاى بقعه امامزاده 
عیسى بن احمد(ع)

رئیس اداره اوقاف همدان گفت: در آستان مقدس 
امامزاده عیســى بن احمد (ع) نیز مراســم قرائت 
مناجات امیرالمومنین همه روزه از ســاعت 9 الى 
10 صبــح و برنامه جزء خوانى قرآن کریم هر روز 

ساعت 19 در این مکان برگزار مى شود.
وى ادامــه داد: برنامه جشــن والدت امام حســن 
مجتبى(ع) نیز در روز 14 رمضان پس از نماز مغرب و 
عشاء با مداحى آقایان عابدى و ارغوان و مراسم لیالى 
قدر از ســاعت 22:30 الى 3 بامداد درآستان مقدس 

عیسى بن احمد(ع) برگزار خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان همدان عنوان کرد:
تعیین ماهیت 11 نمونه کاالى صادراتى و 

وارداتى در گمرك همدان
مدیر کل اســتاندارد همدان گفت: تعیین ماهیت 11 نمونه کاالى صادراتى و 
وارداتى به درخواست گمرك همدان توسط آزمایشگاه هاى همکار استاندارد 

انجام شد.
محمــد مددى در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه بررســى ماهیت 
کاالهــاى وارداتــى و صادراتى یکــى از اقدامــات مهــم و راهبردى در 
استاندارد محسوب مى شــود، اظهار داشت: تعیین ماهیت یک فعالیت علمى 
و آزمایشــگاهى اســت و این اقدام براى تعیین ماهیــت محصوالت خام و 
همچنین محصوالتى که جنس آنها مشــخص نیست مانند مایعات، پودرها، 
فلزات، چوب، پلیمرها، الســتیک، مواد شــیمیایى، منسوجات، روغن انجام 

مى شود.
مددى افزود: از 11 نمونه کاال، تعداد 8 کاال صادراتى شــامل یک مورد سود 
سوزآور، یک مورد گل حفارى، یک مورد پارافین جامد، 3 مورد فرو سیلیس و 
2 مورد وازلین و تعداد 3 کاال وارداتى شامل 2 مورد مواد اولیه تولید رنگ هاى 

نساجى و یک مورد شمش آلومینیوم بوده است.
وى با بیان اینکه آزمایشــگاه هاى همکار اســتاندارد در حوزه تعیین ماهیت، 
مــورد تائید مرکز ملى تائید صالحیت ایران قــرار گرفته اند، افزود: در تعیین 
ماهیت با پارامترهاى دقیق اندازه گیرى، ماهیت کاالهاى وارداتى و صادراتى 
بر طبق آزمون هاى مربوطه تعیین مى شــود و نتایج آزمون هاى مربوط براى 

اجرا در اختیار گمرك قرار مى گیرد.
مدیر کل استاندارد همدان ادامه داد: بر اساس نتایج آزمون ها، گمرك عالوه 
بر تعیین تعرفه کاالى مورد نظــر در صورت صحه گذارى بر اظهار صاحب 

کاال، نسبت به صادر یا وارد کردن کاال اقدام مى کند.
مدیرکل استاندارد همدان تصریح کرد: کنترل کیفیت کاالهاى صادراتى مشمول 
استاندارد اجبارى و جلوگیرى از صدور کاالهاى نا مرغوب به منظور فراهم کردن 
امکان رقابت با کاالهاى مشابه خارجى و حفظ بازارهاى بین المللى و همچنین 
کنترل کیفیت کاالهاى وارداتى مشــمول استاندارد اجبارى به منظور حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلى و جلوگیرى از ورود کاالهاى نا مرغوب 

خارجى از مأموریت هاى مهم اداره کل استاندارد است.

کمک 5.7 میلیارد تومانى مردم همدان 
به مناطق سیل زده

مدیرکل کمیته امداد  همدان گفت: از اواســط فروردین  ماه تاکنون بیش از 5 
میلیارد و 700 میلیون تومان کمک هاى نقدى و غیرنقدى مردم اســتان  به 

مناطق سیل زده ارسال شده است.
پیمان ترکمانه در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در همدان، در مورد جمع آورى 
و ارســال کمک هاى مردمى استان همدان به مناطق سیل زده اظهار داشت: 
تاکنــون 672 میلیون تومان کمک نقدى در اســتان همدان براى کمک به 

مناطق سیل زده جمع آورى و ارسال شده است.
وى با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیارد و 66 میلیون تومان نیز کمک غیرنقدى 
در استان جمع آورى و به مناطق سیل زده ارسال شده است، افزود: در مجموع 
بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون تومــان کمک هاى نقدى و غیرنقدى براى 
کمک به هموطنان سیل زده در استان همدان جمع آورى و به مناطق ارسال 

شده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان همدان، ابــراز کرد: از خیرخواهى و کمک هاى 
بى دریغ همشهریان در کمک رسانى به مردم مناطق سیل زده سپاسگزاریم. 
ترکمانه با بیان اینکه تمام خانواده هاى تحت پوشش کمیته امداد و واحدهاى 
مسکونى و اثاثیه آن ها بیمه هستند، افزود: غیر از کمک هاى دولت بخشى از 

خسارت مردم را نیز بیمه پرداخت مى کند.

212 کارگاه تولیدى توسط بسیج سازندگى 
در همدان ایجاد شد

مسئول بسیج سازندگى ســپاه استان همدان گفت: در سال گذشته در حوزه 
اقتصاد مقاومتى بســیج سازندگى در استان همدان 212 کارگاه تولیدى کرد 

که این کارگاه ها براى 440 نفر اشتغال ایجاد کرد.
ســرهنگ على قراباغى در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در همدان در مورد 
عملکرد بســیج سازندگى استان در حوزه اقتصاد مقاومتى اظهار داشت: سال 
گذشــته 212 کارگاه تولیدى با آموزش، مشاوره و راهنمایى بخش مدیریت 
اقتصادى بسیج ســازندگى احداث شد. وى افزود: این کارگاه هاى تولیدى با 
صرف 2 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار در سال گذشته ایجاد شد. مسئول 
بســیج سازندگى سپاه اســتان همدان گفت: 212 کارگاه تولیدى ایجاد شده 
در اســتان در سال گذشته براى 440 نفر اشتغال ایجاد کرد. قراباغى با بیان 
اینکه این کارگاه هاى تولیدى ایجاد شــده در همه حوزه ها بوده است، بیان 
کرد: کارگاه هاى فرآورى محصوالت کشــاورزى، مواد غذایى، صنایع دستى 
و غیره از جمله این کارگاه ها اســت. وى با اشاره به اینکه بر اساس جمعیت 
شهرستان ها این کارگاه ها با نسبتى تقریبا متعادل در همه شهرستان ها ایجاد 

شده است، ابراز کرد: در بحث اقتصاد مقاومتى همه مردم مدنظر هستند. 

فراخوان سى و یکمین جشنواره تئاتر استان 
همدان منتشر شد

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان از انتشار فراخوان 
سى و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان خبر داد

به گزارش روابط عمومى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان، 
على مرادى نور با بیان اینکه سى و یکمین دوره جشنواره تئاتر استان همدان 
از اول تا پنجم شــهریور ماه برگزار خواهد شد؛ اظهار کرد: اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى با همکارى انجمن هنرهاى نمایشى استان، با هدف کشف 
و شــکوفایى استعدادهاى جوان و بهرورى از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان 

این دوره از جشنواره را برگزار مى کند.
مرادى نور با تأکید بر اینکه گروه هاى نمایشــى متقاضى حضور در جشنواره  
تــا پیش از  مرحله ارزیابى  و انتخاب آثار باید اجراى عمومى خود را پشــت 
سر گذاشته باشــند؛ خاطرنشان کرد: سرپرست گروه باید ضمن ارائه تأییدیه 
و پروانه اجرا، درخواســت خود را حداکثر تا 10 مرداد ماه به انجمن هنرهاى 

نمایشى یا اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان مربوطه ارائه کند.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان درج خبر اجراى 
عمومى در درگاه تئاتر اســتان همدان را یکى از شروط الزم براى حضور در 
مرحله ارزیابى و انتخاب آثار براى شــرکت در  سى و یکمین جشنواره تئاتر 
استان همدان اعالم کرد و گفت: از 15 تا 20 مرداد هیأت انتخاب به ارزیابى 
آثار پرداخته و پس از جمع بندى نهایى، آثار راه یافته به جشنواره در روز 25 

مرداد معرفى خواهند شد.
وى از انتخاب دو اثر براى معرفى به دبیرخانه جشنواره بین المللى فجر جهت 
ارزیابى خبر داد و گفت:  امسال بخش مرور نیز در کنار بخش اصلى و رقابتى 
به جشنواره اضافه شده است و یک نمایش از آثار هنرمندان پیشکسوت اجرا 
خواهد شــد. عالوه بر این دو نمایش هم در بخش صحنه اى به صورت غیر 

رقابتى حضور خواهند داشت.

اب استـــــــان4
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى

برنامه هاى بقاع متبرکه همدان

︑﹢زــ︹ ٥٠٠ ︋︧ــ︐﹥ ︾︢اــ﹩ در ﹝﹫ــ︀ن ﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡ان

منابع طبیعى 

خبر

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار خزایى 
در جمــع خبرنگاران از برخــورد با تغییر 
کاربرى باغ ها خبر داد و با اشاره به اینکه ویالها 
و خانه باغ هایى که در جاده ســد اکباتان همدان 
ساخته شده در مستثنیات مردم قرار دارد و منابع 
ملى نیســت، افزود: برخورد بــا تغییر کاربرى ها 
باغ هــا در حیطــه وظایف امور اراضى ســازمان 
جهاد کشــاورزى اســت اما با هر گونه ساخت و 
ســاز غیرمجاز در اراضى منابــع طبیعى برخورد 

مى کنیم.
وى با اشــاره به عــزم جدى منابــع طبیعى براى 
تخریب ســازه هاى احداثــى در اراضى ملى عنوان 
کرد: اجــازه نمى دهیم حتى در یــک متر مربع از 
اراضى منابع طبیعى کــه متعلق به دولت و عموم 

مردم است ساخت و ساز انجام شود.

دستگاه ها با همکارى یکدیگر براى احقاق 
حقوق دولت و ملت اقدام کنند

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان همدان 
با تاکیــد بر اینکه منابع طبیعى بر اســاس قوانین 
و مقررات عمــل مى کند و قانون اجــازه ورود ما 
به مســتثنیات مردم را نداده است، گفت: موضوع 
ساخت و سازهاى غیرمجاز همواره در شوراى حفظ 
حقوق بیت المال مطرح شــده و بر اساس رایزنى 
صــورت گرفته ادارات و دســتگاه ها بــا همکارى 
یکدیگر براى احقاق حقوق دولت و ملت باید اقدام 

کنند.
خزایى با بیان اینکه ســاخت و ســاز غیرقانونى در 
اراضى قابل کتمان نیست، گفت: تلفن 1504 یگان 
حفاظــت از منابع طبیعى به صورت شــبانه روزى 
آماده دریافت گزارش هاى مردمى در رابطه با دخل 

و تصرف و آتش ســوزى در عرصه هاى جنگلى و 
مرتعى استان است.

وى با اشــاره به اینکه طى تعامل صورت گرفته 
با دادگســترى و نیروى انتظامى بــا متخلفان و 
افراد ســود جو و متصرفان منابع طبیعى برخورد 
مى شــود، عنوان کــرد: راه و شهرســازى، امور 
اراضى و منابــع طبیعى به دنبال برخورد قاطع با 
متخلفان هســتند و به زودى جامعه برخوردهاى 
جدى با ســاخت و ســازهاى غیر مجاز را لمس 

کرد. خواهد 
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان همدان 
به پدیده زمین خوارى در اســتان همدان نیز اشاره 
کرد و بابیان اینکه تاکنون تعریف حقوقى خاصى از 
زمین خوارى صورت نگرفته و است، گفت: تصرف 
غیرقانونــى زمین هاى دولتى که به صورت آگاهانه 

و یا ناآگاهانه انجام شــده و کشــاورزان با ورود به 
اراضى منابع طبیعى و انجام شخم و ایجاد شیار در 

آن اقدام به فعالیت مى کنند را شاهدیم.

در 10  نظارتــى  گشــت هاى  و  اکیپ ها 
شهرستان استان همدان فعال است

اســفندیار خزایى با تاکید بر اینکــه قوانین درباره 
تصرف غیرقانونى اراضى دولتى تکلیف را مشخص 
کرده و اگر محرز شود زمین مربوط به اراضى دولتى 
و ملى است طبق قانون با حکم دستگاه قضائى خلع 
ید از فردى خواهد شد که در آن زمین کشت و کار 
انجــام داده و مجازات قانونى آن را هم باید بپذیرد 
و جریمــه را بپردازد، افزود: اکیپ ها و گشــت هاى 

نظارتى در 10 شهرستان استان فعال است.
وى بابیان اینکه یک گشــت نظارتى ویژه اســتان 

همدان نیز براى پیشــگیرى از تخلف ها به صورت 
شــبانه روزى فعالیت دارند، گفــت: در کنار این امر 
ترویج، آموزش و فرهنگ سازى حفظ منابع طبیعى 

را در دستور کار داریم.
وى بــا بیان اینکــه 905 هزار هکتــار منابع ملى 
طبیعى در استان همدان شناسایى شده است، گفت: 
ساالنه حدود 500 پرونده تخلف که ناشى از تصرف 
غیرقانونى اراضى اســت تشکیل مى شود که بیشتر 
آن به دلیلى شخم و شــیارى است که کشاورزان 
در زمین هــاى منابع ملى ایجاد کرده اند و به عنوان 

زمین خوارى شناخته نمى شود.
خزایى بابیــان اینکه از 905 هزار هکتار منابع ملى 
در استان همدان حدود 50 تا 60 هزار هکتار اراضى 
تداخلى است، گفت: حدود 105 هزار هکتار نیز در 

طرح کاداستر قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان همدان خبر داد:

تشکیل ساالنه 500 پرونده تخلف ناشى از تصرف 
اراضى ملى درهمدان

شماره 889 اول خرداد 1398  

مدیــرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان همدان از شناســایى 905 هزار هکتار منابع ملــى طبیعى در همدان خبر داد و 
گفت: ساالنه 500 پرونده تخلف ناشى از تصرف غیرقانونى اراضى ملى تشکیل مى شود.

در راستاى اجراى نیات 
واقفین خیر اندیش، 

500 بسته سبد کاالیى 
به ارزش هر بسته 

120 هزار تومان در 
بین خانواده هاى تحت 

پوشش بهزیستى کمیته 
امداد و نیازمندان توزیع 

خواهد شد

 ایجاد فضاى انس  ایجاد فضاى انس 
با قرآن در جامعه در با قرآن در جامعه در 
جوار آستان مقدس جوار آستان مقدس 

امامزادگان، اجراى دقیق امامزادگان، اجراى دقیق 
نیات واقفان خیراندیش، نیات واقفان خیراندیش، 

ایجاد فضاى تبلیغى ایجاد فضاى تبلیغى 
ترویجى معارف قرآنى ترویجى معارف قرآنى 

با برگزارى محافل و با برگزارى محافل و 
مجالس ترتیل و تفسیر مجالس ترتیل و تفسیر 

قرآن با استفاده از قرآن با استفاده از 
ظرفیت مبلغین از دیگر ظرفیت مبلغین از دیگر 

اهداف طرح ضیافت اهداف طرح ضیافت 
الهى استالهى است



نشست تخصصى سه جانبه در وزارت امور 
خارجه کشور

مدیر کل همکارى هاى چند جانبه اقتصادى وزارت امور خارجه کشور گفت: 
ورود اداره کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان در صنعت گردشگرى 

و هتلدارى کارى  بسیار ارزشمند است
در راســتاى سیاست هاى نوین ســازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور در 
حکمرانــى اقلیمى آموزش ها و همچنین در آســتانه افتتاح بزرگترین مرکز 
آموزش هتلدارى وگردشــگرى غرب کشــور در اســتان همدان ،نشســت 

تخصصى  سه جانبه در وزارت امورخارجه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان 
این نشســت تخصصى به منظور باال بردن و ارتقاء کیفیت در تزاز جهانى با 
حضور مدیر کل همکارى هاى چند جانبه اقتصادى وزارت امور خارجه ،حاتم 
زاده معاون سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور ومدیر کل آموزش فنى و 

حرفه اى استان همدان  تشکیل شد.
بر اســاس این خبر عضویت مرکز آموزشــى هتلدارى و گردشگرى استان 
همدان  در معاهده هاى بین المللى چند جانبه که دولت جمهورى اســالمى 

در آن عضویت دارد مورد بررسى و کنکاش قرار گرفت.
مدیــر کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان با تاکیــد بر اثر صنعت 
گردشگرى و توریسم در اشــتغال ،اقتصادو درآمدزایى گفت:از این حرفه به 
نحو احسن مى توانیم درامر کارآفرینى و توسعه اشتغال پایدار استفاده کنیم.

وهب مختاران توسعه مهارت گردشگرى و صنعت توریسم را در اقتصاد موثر 
دانســت و خبرداد:در حال حاضر در این حوزه هــا اطالعات و مهارت هاى 
الزم بــه اندازه کافى وجود ندارد، کــه امیدواریم با افتتاح این مرکز کمبود و 

نواقص رفع گردد.
معاون ســازمان آموش فنى و حرفه اى کشــور بیان داشت: مرکز آموزش 
هتلدارى و گردشگرى استان همدان مى تواند به رونق این صنعت در غرب 

کشور کمک شایانى نماید.
حاتــم زاده همچنین از پى گیرى هاى مدیــر کل آموزش فنى و حرفه اى 
اســتان همدان در راه اندازى این مرکز در راستاى توسعه صنعت توریسم و 

گردشگرى قدر دانى کرد.
در ادامــه مدیر کل همکارى هاى چند جانبــه اقتصادى وزارت امور خارجه 
کشور گفت: با توجه به موقعیت اقلیمى کشور عزیزمان در منطقه خاورمیانه، 
در حوزه هــاى مختلف ایــن صنعت از جمله:توریســم ورزشى،توریســم 
پزشــکى،تجارى،تاریخى و غیره درامد قابل توجهى به جامعه تزریق خواهد 

شد.
مجیــد بیزمارك ورود اداره کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان در 
صنعت گردشــگرى و هتلــدارى را ارزنده توصیف کرد و افــزود: با نگاهى 
اجمالى به شهر و کشورهاى توریســمى متوجه پایین بودن نرخ بیکارى در 

این مناطق مى شویم.

مدیرکل میراث فرهنگى همدان عنوان کرد:
آغاز عملیات مرمت اموال منقول تاریخى 

مکشوفه از میدان امام(ره)همدان
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى همدان از آغاز عملیات 
حفاظــت و مرمت اموال منقول تاریخى مکشــوفه از میدان امام(ره) شــهر 

همدان خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار مهر، على مالمیر در جمــع خبرنگاران برنامه هاى هفته 
میراث فرهنگى همدان را تشریح کرد و گفت: در آغاز هفته میراث فرهنگى 
با بازدید رایگان از تمام اماکن تحت پوشــش میراث فرهنگى استان در روز 
28 اردیبهشــت روز جهانى موزه به اســتقبال هفته میراث فرهنگى خواهیم 

رفت.
وى در ادامــه گفــت: آغاز عملیات حفاظت و مرمت امــوال منقول تاریخى 
مکشــوفه از میدان امــام (ره) همدان، برگزارى کارگاه آموزشــى کودك و 
حفاظت، برپایى نمایشــگاه عکس از بناهاى تاریخى مرمت شــده در موزه 
هگمتانه به مدت 7 روز و برپایى کارگاه باســتان شناســى کودك در محل 
ســایت باستان شناسى هگمتانه از دیگر برنامه هاى هفته میراث فرهنگى در 

استان همدان است.
على مالمیر افزود: رونمایى از کتاب «سیماى گردشگرى مالیر»، هم اندیشى 
انجمن دوســتداران و حافظان میراث فرهنگى و شــاهنامه خوانى در مالیر، 
بازدید دانش آموزان از کارگاه و آزمایشگاه مرمت اموال منقول تاریخى موزه 

هگمتانه نیز از دیگر برنامه هاى این هفته خواهد بود.
وى بــه دیگر برنامه هاى شهرســتان ها در این هفته اشــاره کرده و گفت: 
برگزارى کارگاه آموزش نقاشى کودکان با موضوع میراث فرهنگى در مالیر، 
اجراى مســابقه گزارش نویســى و نقاشى از آداب و رســوم مردم و اجراى 
مسابقه عکاسى از آثار تاریخى در اسدآباد، تجلیل از خادمان و حامیان میراث 
فرهنگى، برپایى نمایشگاه اموال فرهنگى تاریخى در تویسرکان و تجلیل از 
نیروهاى فعال یگان حفاظت میراث در استان و ده ها برنامه فرهنگى دیگر از 

جمله برنامه هاى هفته میراث فرهنگى در استان همدان خواهد بود.
وى با بیان اینکه بر اســاس قطعنامه شــماره 5 دوازدهمین مجمع عمومى 
کمیته بین المللى موزه ها که در 28 مه 1977 میالدى در مسکو برپا شد، روز 
18 مه برابر با 28 اردیبهشــت به عنوان روز جهانى موزه ها اعالم شده است، 
گفت: از آن ســال در روز جهانى موزه در همه کشورهاى عضو، مراسمى به 
همین مناسبت به اجرا گذاشته مى شود و در ایران نیز یک هفته به نام هفته 
میراث فرهنگى نام گذارى شــده و در این هفته برنامه هاى متنوعى برگزار 

خواهد شد.

20 خرداد آخرین مهلت ارسال اثر براى 
حضور در پاتوق نمایش هاى سنتى

دبیرخانه نوزدهمین جشــنواره نمایش هاى آیینى و ســنتى 20 خرداد را به 
عنوان آخرین مهلت ارســال اثر براى حضور در پاتوق نمایش هاى ســنتى 

کودك و نوجوان (بخش ویژه استاد هنگامه مفید) اعالم کرد
دبیرخانه نوزدهمین جشنواره نمایش هاى آیینى و سنتى تاکید کرد 20 خرداد 
آخرین مهلت ارسال سه نســخه لوح فشرده حاوى فایل تصویرى از اجراى 
اثر براى حضور در پاتوق نمایش هاى ســنتى کودك و نوجوان (بخش ویژه 

استاد هنگامه مفید) است.
پاتوق نمایش هاى ســنتى کودك و نوجوان (بخش ویژه استاد هنگامه مفید) 
با هدف حفظ و ترویج نمونه هاى اصیل نمایش هاى آیینى و ســنتى و انتقال 
تجربه کهن به نســل جدید در قالب چهار بخِش «نقل و روایتگرى کودکان 
و نوجوانــان»، «شــبیه  خوانى»، «قصه گویى و نقالى بــا موضوعات ملهم 
از فرهنــگ و ادبیات عامیانــه ایران ویژه مخاطبان کودك» و «نقاشــى و 
عروسک سازى با موضوعات ملهم از فرهنگ و ادبیات عامیانه ایران» برگزار 
مى شــود که جزئیات آن در فراخوان نوزدهمین جشنواره نمایش هاى آیینى 

و سنتى آمده است.
عالقه مندان مى توانند تا 20 خرداد 98 با ارسال نسخه تصویرى از اجراى خود 
(قصه گویى، شــبیه خوانى و نقل و پرده خوانى)، متقاضى حضور در این بخش 
شــوند. به شرکت کنندگان در بخش هاى گوناگون پاتوق کودك و نوجوان با 
بهره گیرى از نظر اساتید هدایت کننده و کارشناسان کانون نمایش هاى آیینى 

و سنتى هدایایى اهدا خواهد شد.

5اب اقتصــــــاد
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى

نظارت و بازرسى 

زیر خط

و  نظــارت  کمیســیون  رئیس   
بازرسى شــوراى شهر همدان با 
بیان اینکه حدود دو سال از افتتاح پیاده 
راه اکباتان مى گذرد، گفت: نسخه اى که 
براى پیاده راه بوعلى پیچیدیم براى راه 

اکباتان جواب نمى دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، ســید مســعود 
اقتصــاد،  کمیســیون  در  عســگریان 
شوراى  گردشــگرى  و  ســرمایه گذارى 
شــهر همدان با بیان اینکــه حدود دو 
سال از افتتاح پیاده راه اکباتان مى گذرد 
نسخه اى  گفت:  پابرجاست،  مشکالت  و 
که براى پیاده راه بوعلى پیچیدیم براى 
پیاده راه اکباتان همدان جواب نمى دهد.

وى با بیــان اینکه در بازدید از اصفهان، 
یزد و قزوین آنچه مشاهده شد اینکه در 
مسیر پیاده راه قسمتى براى تردد ماشین 
در نظر گرفته شده است، گفت: باید براى 
پیاده راه اکباتان همدان شــرایط ویژه و 

متفاوتى در نظر گرفته شود.
عســگریان با بیان اینکه فعالیت ماشین 
برقى در این پیــاده راه جوابگو نخواهد 
بود، اظهار داشــت: معاونت حمل و نقل 
باید طرحى ارائه دهــد تا براى حل این 

مشکل چاره اندیشى کنیم.
رئیس کمیسیون نظارت و بازرسى شوراى 
شــهر همدان با بیان اینکه قبل از اجراى 
پیاده راه اکباتان تعداد انگشتر فروشان این 
خیابان 7 یا 8 نفر بود اما اکنون همه انگشتر 
فروش شده اند، گفت: باید از انتهاى پیاده 
راه اکباتان تا میدان امام دور برگردانى ایجاد 
و تاکسى خطى در مسیر تردد داشته باشد تا 

پیاده راه رونق بگیرد.
وى با بیان اینکه مشکل اصلى اینجاست 
که فکر مى کنیم هــر کارى براى خیابان 

بوعلى و پیاده راه این مســیر انجام دادیم 
باید براى پیاده راه اکباتان نیز همان انجام 
شود در حالى که نوع نگاه مردم به این دو 
پیاده راه متفاوت است، اظهار داشت: اینکه 
براى نجات بازار اقداماتى صورت گیرد هیچ 

منافاتى با عنوان پیاده راه ندارد.
عســگریان با بیان اینکه نوع مشاغل در 
منطقــه پیاده راه اکباتان مســافر خاص 
خود را مى خواهد، اظهار داشت: مى توان 
تعــدادى تاکســى در انتهاى پیــاده راه 
اکباتان در نظر گرفت و مسیرى را براى 
تردد آنها پیش بینى کرد تا شــاهد رونق 

پیاده راه باشیم.
رئیــس کمیســیون نظارت و بازرســى 
شوراى شهر همدان با بیان اینکه میدان 
مرکــزى همدان 6 خیابــان دارد که به 
این میدان منتهى مى شــوند و هر کدام 
ویژگى هاى خاص خود را دارند به طورى 
که نمى تــوان طرحى واحد را براى همه 
آنها اجرا کرد، اظهار داشت: کارشناسان 
بایــد طرحى ارائه دهند تا تاکســى هاى 
ویژه گردشگرى در پیاده راه اکباتان تردد 

داشته باشند.
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر نیز با بیان اینکه 6 ماه قبل از افتتاح 
پیاده راه اکباتان اتوبوس هاى شهرى از این 
خیابان به پایانه سرگذر منتقل شد، گفت: 
نمى توان براى حل یک مشکل مشکلى را 

به شهر اضافه کرد.
اینکه  بیان  با  پوروخشــورى  سیدمحمد 
پیاده راه شدن قابل تعمیم نیست، اظهار 
داشــت: بخش خصوصــى در پیاده راه 
اکباتان درآمــد اقتصادى ندارد و تمایلى 
به فعالیت تاکســى ها در این مسیر دیده 

نمى شود.

 چندسالیست بر سر زبانها افتاده که همدان بعد از تهران 
باالترین قیمت مســکن را در کشور داراست به طوریکه 
قیمت زمین و مسکن در همدان با سایر استانهاى همجوار تفاوت 
چشــمگیرى دارد. اینکه همدان در بخش مسکن تنه به تنه شهر 

تهران مى زند جاى تأمل دارد. 
به گزارش ایسنا، منطقه همدان، همدان از قدیم االیام به یکى از 
شهرهاى خوش آب و هواى ایران شهرت داشت به طوریکه شهر 
همدان و روســتاهاى اطراف آن از نقاط گردشگرى مورد عالقه 

همه به ویژه پایتخت نشینان بوده است.
آب و هواى مطبوع، آرامش و  دور بودن از شلوغى و ترافیک این 
شهر جمعیت زیادى از پایتخت نشینان را به سمت خود کشاند و 
امروز تأثیر آن را در حوزه مسکن و حتى باغات همدان مى بینیم.
امروز آنچه کارشناســان شــهرى علت گرانى مسکن و زمین در 
همدان عنوان مى کنند توریســتى بودن همدان، صنعتى نبودن 

آن و کمبود زمین است.

آیا به راستى زمین در همدان کم است؟
درســت اســت که نقاط خوش آب و هواى همدان به کوه هاى 
ســربه فلک کشیده الوند منتهى مى شود اما در شمال جغرافیایى 
این شهر تا چشــم کار مى کند، زمین است. زمین هایى که اگر 
تبدیل به شــهرك و ساختمان شــوند مى تواند مشکل مسکن 
بســیارى از اقشار جامعه را حل کرده و آرزوى خانه دار شدن زوج 
هاى جوان را برآورده کند بنابراین نمى توان کمبود زمین را علت 

اصلى و مهم افزایش قیمت مسکن دانست.
یکى از اصول شهرسازى این است که شهر به طور متوازن توسعه 
یابد و عدالت اجتماعى در تمام نقاط شــهر وجود داشته باشد اما 

عدم رعایت این اصل باعث شده رغبت مردم براى خرید زمین و 
ملک در کمربند سبز همدان بیشتر شود و در نهایت قیمت زمین 

و ملک سر به فلک بکشد.

توقف افزایش قیمت مسکن
رئیس اتحادیه مشــاورین امالك همدان در گفت وگو با ایسنا،با 
بیان اینکه بازار مســکن بى رونق شــده است، تأکید کرد: قیمت 
مسکن باالست و افزایش قیمت متوقف شده اما خریدوفروش هم 

کم شده است.
ابراهیم جمالى با تأکید بر اینکه متأسفانه قیمت ها در بخش واقعى 
نیست، گفت: مشاورین امالك هم از قیمت هاى مسکن متعجب 
مى شوند چرا که مى بینیم خانه اى با قیمت مترى 2 میلیون تومان 

به 6 میلیون تومان رسیده است.
وى بابیان اینکه مردم مســکن را با قیمت هاى باال نخرند، افزود: 
به مردم توصیه مى کنیم مســکن را با قیمت هاى باال نخرند چرا 

که قیمت هاى موجود واقعى و کارشناسى شده، نیست.
جمالى تصریح کرد: مردمى که با گران شــدن مسکن به سمت 
خریــد ملک مى روند کار اشــتباهى مى کنند چرا که این اقدام به 

گرانى ها دامن مى زند.
وى با بیان اینکه علت عمده گرانى مســکن خود مردم هســتند، 
یادآور شد: یکسرى از افراد ســودجو به سمت سرمایه گذارى در 
بخش مسکن ورود کرده و باعث به هم خوردن بازار مى شوند در 
حالیکه مراجعى که مجوز ساخت وساز صادر مى کنند، باید اهلیت 
افراد را مدنظر قرار داده و به کســانى کــه در این زمینه فعالیت 

دارند، مجوز دهند.
رئیس اتحادیه مشاورین امالك همدان اظهار کرد: شهردارى به 

لحاظ  وضعیت مالى به هرکســى که متقاضى پروانه است، مجوز 
مى دهد، ما نمى گوییم جلوى ساخت وســاز گرفته شود بلکه باید 

کسانى که اهلیت دارند، مجوز بگیرند.
جمالى با اشــاره به اینکه خریدوفروش وجود دارد اما کم اســت، 
تصریح کرد: متأسفم براى کســانى که با گران شدن مسکن به 

سمت خرید آن هجوم مى آورند.

گوشزد به مشاورین امالك
وى با تأکید با اینکه مشــاورین امالك راضى به افزایش قیمت 
مسکن نیســتند، درباره قیمت گذارى مســکن توسط مشاورین 
امالك، گفت: حوزه کارى مشاورین امالك قیمت گذارى نیست و 

آنها تنها واسطه اى بین طرفین معامله هستند.
جمالى به مشــاورین امالك گوشزد کرد وارد بحث قیمت گذارى 
مسکن نشــوند و افزود: هرکدام از مشــاورین وارد مقوله قیمت 

گذارى مسکن شوند، تخلف صنفى به شمار مى رود.
وى درباره قیمت گذارى مســکن در برخى از سایت هاى تبلیغاتى 
نیز عنوان کرد: این اقدام بى تأثیر در افزایش قیمت مسکن نبوده 
و به عنــوان رئیس اتحادیه مشــاورین امالك هیچ ســایتى که 

قیمت گذارى مى کند را قبول ندارم.

چرا قیمت مسکن در همدان باالست؟
وى درباره اینکه چرا قیمت مسکن در همدان باالست؟ بیان کرد: 
گرانى مســکن تنها در همدان رخ نداده اما به علت اینکه همدان 
شــهرى صنعتى نبوده و از شــرایط آب و هوایى خوبى برخوردار 
است، سرمایه ها در همدان بیشــتر به سمت خریدوفروش ملک 
ســرازیر مى شود و این موضوع باعث شده افزایش قیمت مسکن 

در این شهر بیشتر از سایر شهرها رخ دهد.
جمالــى ادامه داد: محدود بودن شــهر همدان یکى دیگر از علل 
گرانى مسکن است که باید مسئوالن شهرسازى شهر را گسترش 

دهند و به سمت شهرك سازى بروند.

همدان بعد از تهران گرانترین مسکن را ندارد
رئیس انجمن انبوه ســازان استان همدان نیز در گفت وگو با ایسنا 
گفت: اینکه گفته مى شود «همدان بعد از تهران باالترین قیمت 
مسکن را در کشــور داراســت» صحت ندارد. قیمت مسکن در 
باالشــهر تهران از 35 تا 80 میلیون تومان متغیر است در حالیکه 
ملک در باالشهر همدان مترى 14 میلیون تومان معامله مى شود 

بنابراین در مقایسه با تهران قیمت مسکن همدان باال نیست.
محمدصادق پارســامهر با بیان اینکه در بین مردم اینگونه رواج 
پیدا کرده که قیمت مســکن همدان بعد از تهران باالتر اســت، 
اظهارکرد: از نظر کارشناســى این موضــوع واقعا صحت ندارد و 
شــاید به علت نزدیکى همدان به پایتخت اینطور به نظر مى رسد 

که قیمت مسکن در همدان به تهران تنه مى زند.  

مساکن شمال شهر همدان خواهان زیادى ندارد
وى نبــود زمین مطلوب، نزدیکى به تهــران و خوش آب و هوا 
بودن را از دالیل مؤثر در باال بودن قیمت مسکن در شهر همدان 
دانست و افزود: جنوب همدان بر خالف سایر شهرها باالشهر به 
شمار مى رود و مساکن شمال شهر همدان خواهان زیادى نسبت 

به جنوب ندارد.

باالشهر همدان زمین جدیدى ندارد
رئیس انجمن انبوه سازان اســتان همدان با بیان اینکه باالشهر 
همدان دیگر کشــش ندارد، ادامه داد: درحال حاضر در باالشهر 
همدان زمین هاى جدیدى وجود ندارد و ســازندگان به خانه هاى 

قدیمى روى آورده اند.
وى درباره هجوم انبوه سازان به باالى شهر و عدم سرمایه گذارى 
در شــهرك ها و پایین شــهر، تصریح کرد: مطلوبیت خریداران 
مسکن در باالى شهر بیشتر است و از طرفى ارزش افزوده زمین 
هاى پایین شهر کمتر بوده و انبوه سازانى که در پایین شهر ساخت 

و ساز داشتند، متضرر شدند.
پارســامهر نبود زمین هاى تفکیک شــده در پایین شهر را یکى 
دیگر از دالیل کم بودن ســاخت و ساز در این محدوده دانست و 
یادآور شــد: در پایین شهر زمین هاى تفکیک شده و آماده اى که 
زیرساخت الزم را داشته باشد، توسط اداره کل راه و شهرسازى و 
شهردارى ارائه نشده و یاکمتر است تا انبوه سازان در این مناطق 

نیز ساخت و ساز کنند.
وى با بیان اینکــه دور تا دور همدان باغ اســت، اذعان کرد: از 
آنجایى که بیشتر اطراف همدان به باغات ختم مى شود ساخت و 
ساز در قسمت هاى مختلف باالخره به باغ ها مى رسد و این فقط 

مختص باغات باالشهر نیست.

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسى شوراى شهر همدان:

نسخه پیاده راه بوعلى همدان 
در پیاده راه اکباتان جوابگو 

نخواهد بود

شماره 889 اول خرداد 1398 

آگهى 

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1397 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

1-پالك 9715 فرعى مجزى شده از 563 فرعى و کل پالك 562 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى سیف اله نورانى شیوا فرزند محمد اعیانى 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/11 متر مربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

2- پالك 10630 فرعى مجزى شده از 2220 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى اصغر محمدى فرزند ابراهیم  اعیانى ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 204/89 متر مربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

3- پالك 10787  فرعى مجزى شــده از 502فرعى از پالك 139 اصلى آقاى رضا زارع فرزند صفر  اعیانى ششــدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 233/91متر مربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

4- پالك 10805فرعى مجزى شده از 456 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى حسن نوروزى ثابت  فرزندعزت اله اعیانى ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 137/23 متر مربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

5- پالك 10812فرعى مجزى شــده از 563 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى یداهللا نوروزى فرد  فرزنداســد اله اعیانى ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 226/90 متر مربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

6- پــالك 10813فرعى مجزى شــده از 3364 فرعى از پــالك 139 اصلى آقاى محمود غفارى  فرزندجعفر اعیانى ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 167/61 متر مربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

7-پالك 10815فرعى مجزى شــده از 1608 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى جواد زمردى اســماعیل پور  فرزند فتحعلى اعیانى ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 80/33 متر مربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/02 
هادى یونسى عطوف تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/01

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

بــه اســتناد مــاده 12 قانون ثبت اســناد و امالك و مــواد 59 و 64 آیین نامه قانون ثبــت و تبصره ماده 25 
اصالحیه قانون مصوب بهمن سال 1351 و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى اینک اسامى اشخاصى که در سه ماهه چهارم سال 1397 درخواست ثبت نموده اند بشرح ذیل 

آگهى در دو نوبت به فاصله سى روز منتشر خواهد شد

لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك هرکس نسبت به امالك مندرج در این آگهى اعتراض دارد 
اعتراض کتبى خود را از نخســتین روز انتشــار نوبت اول به مدت 90 روز به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند و نیز چنانچه قبال بین متقاضى و معترض دعوایى در دادگاه مطرح شده باشد معترض مى بایست 
گواهى مبنى بر جریان دعوى از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد ضمنا حقوق ارتفاقى 

در زمان تحدید حدود تعیین خواهد شد 

7 م الف

﹨﹞ـــــ︡ان 
 ﹟︣︣ا﹡︐ـــــــــ﹎
﹝︧﹊﹟ را ︋︺︡ 

 ️︐︀︎ از
دارد؟



مدیرکل ورزش و جوانان استان:
 تملک خانه جوانان همدان و مالیر در 

دستور کار است
در جلســه مجمع جوانان اســتان با مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
عنوان شــد، خانه جوانان همدان و مالیر در گام اول اقدامات در سال جارى 

جهت پیگیرى تملک در دستور کار است.
در جلســه مجمع جوانان اســتان با مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
عنوان شــد، خانه جوانان همدان و مالیر در گام اول اقدامات در سال جارى 

جهت پیگیرى تملک در دستور کار است.
محسن جهانشیر در جلســه با اعضاى مجمع جوانان استان گفت: تملک 
خانه جوانان همدان و مالیر در ســال جارى براى گام اول، در دســتور 

کار است.
وى ادامه داد: وجود جوانان به عنوان سرمایه هاى ارزشمند اجتماعى ،نعمتى 
بزرگ اســت و جوانان جز جدایى ناپذیر ورزش است چرا که با نبود جوانان، 

حوزه ورزش نیز بى رنگ خواهد بود.
جهانشــیر ادامه داد: از طرح هاى جوانان حمایت خواهیم کرد و در راستاى 

توانمندسازى و ارتقا جایگاه جوانان بصورت جدى اقدام مى کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:
نقش روابط عمومى ها در ورزش استان مهم 

و تاثیرگذار است 
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: امروزه نقش روابط عمومى ها 

در ورزش بسیار حائز اهمیت، مهم و تاثیر گذار است.
به گزارش روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان استان، محسن جهانشیر 
در مراســم تجلیل از روابط عمومى ادارات و هیات هاى ورزشــى اســتان، 
گفت:مدیران روابط عمومى با کار انگیزشى و توانمندى خود توانسته اند پل 

ارتباطى میان دستگاه ها و جامعه باشند.
وى خواســتار تالش روابط عمومى ها در راســتاى ارائه درســت گزارش و 
انتقال مفاهیم و نیازهاى جامعه شــد و بــه آنان توصیه کرد عنصرى صادق 

براى ورزش باشید.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان اظهار کرد: روابط عمومى و اطالع 
رســانى بخش انکارناپذیر دستگاه ها بشــمار مى رود و در بخش ورزش نیز 
به خصوص در هیات هاى ورزشــى همدان، باید نقش روابط عمومى پررنگ 

تر باشد.
وى اضافه کرد: هر سیســتمى رقیب دارد و اگر بخواهد در اطالع رســانى و 
شناســاندن خود عقب بیافتد، نابود مى شود و در سیستم هاى دولتى و حوزه 
هاى اجتماعى نیز باید نقاط قوت ، شناســایى شــوند و واقعیت ها به اطالع 

مردم رسانده شود.
جهانشــیر برگزارى دوره هاى آموزشى را بسیار ارزنده توصیف کرد و گفت: 
برگزارى چنین دوره هاى آموزشى موجب ارتقاء سطح علمى مسئولین روابط 
عمومى ها خواهد شــد و قطعا روابط عمومى هیئت هاى ورزشــى با حضور 
در این دوره هاى آموزشــى عملکرد هیئت مربوطه خود را بهتر از گذشــته 

انعکاس خواهند کرد.
گفتنى اســت از روابط عمومى برتر هیات هاى ورزشــى و ادارات شهرستان 

هاى استان همدان تجلیل بعمل آمد

مدیرکل ورزش وجوانان استان:
استخر بانوان همدان خردادماه سال جارى به 

بهره بردارى مى رسد
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: در خردادماه ســال جارى، 
استخر سرپوشــیده مجموعه وزشى بانوان شهرســتان همدان بهره بردارى 

مى شود.
به گــزارش خبرگــزارى برنا از همدان، محســن حهانشــیر مدیرکل 
ورزش و جوانــان اســتان از روند احداث پروژه هاى ورزشــى شــهر 

کرد. بازدید  همدان 
مدیرکل ورزش و جوانان استان ابتدا از روند ساخت استخر سرپوشیده بانوان 

همدان بازدید کرد و درجریان روند ساخت این مجموعه قرار گرفت.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان در رابطه با اسنخر مجموعه ورزشى بانوان 
همدان اظهار کرد: کار ســاخت و احداث این پروژه از ســال 86 آغاز شده و 

تاکنون 98 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است .
محســن جهانشیر با بیان اینکه این پروژه از محل اعتبارت استانى مى باشد، 
ادامه داد: مســاحت این اســتخر 1180 متر مربع بوده که در خردادماه سال 

جارى به بهره بردارى مى رسد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان در ادامه از روند احداث سه سالن تخصصى 
همدان بازدید کرد، این مجموعه که از اعتبارات استانى تامین اعتبار گردیده 

در سال 86 آغاز به کار کرده و تا کنون 20 درصد پیشرفت فیزیکى دارد.

مسابقات شطرنج جام رمضان صالح آباد
70 نفر از اعضاى کانون در مسابقات شطرنج 

با یکدیگر به رقابت پرداختند
به گزارش روابط عمومى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان 
همدان به مناســبت ماه مبارك رمضان، مسابقه شطرنج با همکارى انجمن 

شطرنج شهرستان بهار و مرکز صالح آباد برگزار شد.
در این مسابقات  که در روز پنج شنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه از ساعت 13 
الى 19 بطول انجامید، 70 نفر از اعضاء مراکز همدان، اللجین، بهار و صالح 

آباد شرکت داشتند.
شــایان ذکر است که این مسابقات در رده سنى زیر 20سال در هفت دور به 
روش سوییســى انفرادى با فرمت زمانى 20 دقیقه براى هربازیکن و 5ثانیه 

زمان پاداش براى انجام هرحرکت برگزارشد.
در پایان به یازده نفر از بهترین بازیکنان شــرکت کننده در این مســابقات 
توســط آقاى بهزاد مقدم رییس شوراى شهرصالح آباد، لوح و جوایزى اهداء 

گردید.
گفتنى است داورى این مسابقات را آقاى زوالفیان از همدان، خانم عباسى از 
بهار، آقاى قدیمى از صالح آباد و آقاى ربیعى از اللجین به عهده داشــتند و 

نتایج مسابقات بدین شرح اعالم شد:
- قهرمان مســابقات :امیررضا دادگوش از شــهر صالــح آباد(با امتیاز کامل 

وکسب هفت برد پیاپى)
- نایب قهرمان :محمدرضا صفرى  ازاللجین

- نفر سوم : محمد قره خانى از بهار
- نفر اول بانوان: سما طراوتى از بهار(رتبه14)

- نفر برتر بازیکن زیر 16سال: امیر حسین یاور پور ازاللجین(رتبه4)
- نفر برتر شهر اللجین: محمد مصطفى صفرى(رتبه5)

- نفر برتر شهر بهار: بهراد باقرى(رتبه6)
- نفر برتر شهر صالح آباد: یاسین رضایى(رتبه7)

- نفر برتر شهر همدان: پایا یگانگى(رتبه46)
- برترین بازیکن زیر ده سال مسابقات: پویا اکبرى از صالح آباد(رتبه12)

- دومین بازیکن برتر زیر ده سال: حسام دانه داراز صالح آباد(رتبه15)

اب استــان 6
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى

کوتاه از ورزش
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ارتباطاتآب و فاضالب  

 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل: 
نایب رئیس شوراى اسالمى شهر 
همدان گفت: طرح «راه اندازى فرهنگسراى 
کسب وکار شهر همدان (فّکه)» با توجه به 
ضرورت تحقق شعار ســال از سوى رهبر 
انقالب مبنى بر «رونق تولید» و همچنین در 
راســتاى تحقــق آرمان «همدان؛ شــهر 
دوستدار کسب وکار»، توسعه و بهبود فضاى 
کســب وکار و کارآفرینى در شهر از سوى 

شورا مطرح شد
بــه گــزارش روابــط عمومى شــوراى 

اســالمى شــهر همدان، حمید بادامى نجات در جمع خبرنگاران 
بیان کرد: این طرح در سازمان شهردارى همدان به عنوان واحد 
توانمندسازى کسب وکار و کارآفرینى با هدف ساماندهى، توسعه 
و ارتقاى فرهنگ کارآفرینى شهر همدان به تصویب رسیده است.

وى با تأکید بر اینکه این طرح با اولویت توانمندســازى شهروندان 
همدانى در حوزه کسب وکار و کارآفرینى با محوریت اقشار آسیب پذیر 
در دستور کار قرار گرفته، افزود: امروزه مدیریت شهرى نقش مهمى 
را در توسعه اقتصادى کشورها ایفا مى کنند؛ بنابراین شوراى اسالمى 
شهر همدان به استناد قوانین کشور و با در نظر گرفتن عواملى چون 
منبع محورى، محله محورى، فرهنــگ کارآفرینى، راهبردمحورى و 
ساختار مدیریتى مبتنى بر شاخص هاى کارآفرینى شهرى به تدوین 

این طرح اقدام کرده است.
به گفته بادامى نجات، انتظار مى رود شــهردارى همــدان براى ارتقاى 
فرهنگ کار و اشتغال و حمایت از توسعه کسب وکارها، عالوه بر راه اندازى 
فرهنگسراى کسب وکار شــهر همدان، در مراحل آتى بر اساس طرح 

تفصیلى، فرهنگسراهاى بعدى را نیز در سایر نقاط شهر در نظر بگیرد.

وى با بیان اینکه کارآفرینى و کسب وکارهاى 
شهرى به عنوان یک رویکرد اساسى، پایه اى 
بــراى تقویــت بخش خصوصــى و تأمین 
زیرساخت هاى مناسب این بخش محسوب 
مى شود معتقد است: ارائه فرصت و امکانات 
اولیه و کم هزینه به شــهروندان براى بروز 
ایده هاى کسب وکار خالقانه و کارآفرینانه و 
رونق اقتصادى، یکى از رویکردهاى مدیریت 
شــهرى همدان در نقش تســهیل گر حوزه 

کارآفرینى شهرى است.
نایب رئیس شورا همچنین گفت: استفاده از 
ظرفیت هاى محلى براى توسعه فرهنگ کارآفرینى و توانمندسازى 
افراد محلى به منظور ارتقا و توسعه خدمات همه جانبه و در راستاى 
تبدیل شــهردارى همدان از سازمان خدماتى به نهاد اجتماعى از 

رویکردهاى اساسى این طرح است.
بادامى نجات با اشاره به اینکه براى توسعه اکوسیستم کارآفرینى 
در شهر راه بسیار طوالنى را در پیش داریم، معتقد است: بى شک 
بهبود اکوسیســتم کارآفرینى یک شــهر نقش ویژه اى در تحقق 
اهداف چندگانه مدیریت شهرى داشته و در تقویت زیرساخت ها، 
توسعه کسب وکار، افزایش درآمدهاى شهر و ایجاد اشتغال پایدار 

براى جوانان و فارغ التحصیالن آن شهر مؤثر است.
وى با تأکید بر اینکه کارآفرینى ضرورتى اجتناب پذیر براى بقاى 
اقتصاد و تولید اســت، عنوان کرد: «شهر دوست دار کسب وکار» 
شهرى است که ســازمان ها و امکانات آن شــهر براى تسهیل 
و تشــویق فعالیت هاى کارآفرینانه بســیج شوند و تالش  کنند تا 
روحیه کارآفرینى بر تمام بخش ها و فضاى عمومى شــهر حاکم 

شود.

 مدیــر امــور آب و فاضــالب 
اسدآباد  شهرســتان  روســتایى 
قطــع و تبدیل 350 مورد انشــعاب غیر 
مجاز و برخورد قضایــى با متخلفین در 

سال جارى خبر داد. 
آب  شــرکت  عمومى  روابط  گزارش  به 
همدان؛  اســتان  روســتایى  فاضالب  و 
احــد احــدى ایمــان ضمن اشــاره به 
شــده   تدوین  هاى  برنامــه  مجموعــه 
امور آب شهرســتان اســدآباد در سال 
ســاله  همه  که  آنجا  از  جارى،گفـــت: 

بخــش قابل توجهى از آب تولیدى به دلیل وجود انشــعابات 
غیر مجاز از دســترس خارج مى شود؛ در سال جارى کشف 
و برخوردقضایى باعاملین بهره گیرى از 350 مورد انشــعاب 

غیر مجاز در دستور کار مى باشد.
وى در ادامه با بیان اینکه در حوزه امور مشترکین یکى از اهداف 
ترسیم شده در سال جارى تعویض 400 مورد کنتور معیوب مى 
باشــد، عنوان کرد:همچنین بر اساس برنامه هاى تدوین شده؛ 

افزایش 10 درصدى فروش آب نیز در دستور کار مى باشد.
احدى ایمان همچنین بیــان کرد:افزایش 15 درصدى درآمدها 

از محل فروش آب نیز از دیگر برنامه هاى تدوین شده است.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره بــه اینکه در 
حوزه بهره بردارى؛ کاهش قطعى آب بیش از چهارســاعتى 
در شــبکه آبرســانى در دســتور کار مــى باشــد؛ اظهــار 
داشــت:همچنین تعمیرو نوســازى کنتورهــاى حجمى آب 
روستاهاى شهرســتان،بازنگرى در قراردادهاى بهره بردارى 
در راســتاى کاهش هزینه ها و افزایش بهره ورى، تعمیر و 

بازسازى دســتگاههاى کلریناتور آبى 
و جایگزینى بــا کلریناتورهاى گازى 
در  برق  تابلوهاى  بازسازى  و  تعمیر  و 

سال جارى در دست اقدام است. 
مدیــر امــور آب و فاضالب روســتایى 
شهرستان اسدآباد در ادامه با بیان اینکه 
در حوزه پروژه هاى عمرانى نیز افزایش 
بهره مندى تا 95 درصد در دستور کار مى 
باشــد، گفت: در همین راستا 30 میلیارد 
تومان اعتبار به منظــور بهره گیرى در 
پــروژه هاى عمرانى ابالغ شــده که در 

صورت تامین اعتبارات عملیاتى شدن پروژه ها مد نظر مى باشد.
وى در خصــوص پروژه هاى در دســت برنامه ؛عنوان کرد: بر 
همین اســاس؛ حفر چاه بادخوره در مجتمع آبرسانى جنت آباد، 
حفر و تجهیز چاه احمد آباد و تجهیزچاه  روستاهاى چنار سفلى 

،دوبراله و قادرآباد  در دستور کار است.
احدى ایمان همچنین عنوان کرد: در حوزه پروژه هاى عمرانى؛ 
اجراى خطوط پمپاژ و انتقــال از مجتمع النجه گنجه و تکمیل 
شــبکه آبرسانى به روســتاى کمک علیا و کمک سفلى نیز در 

اولویت برنامه هااست.
وى؛آبرســانى به روستاى شهراب، تامین آب و بهسازى چشمه 
هاى گنبله، هودرج، چشمه على و گذر کجین را از جمله برنامه 

هاى در الویت اجرا این شهرستان عنوان کرد.
وى در نهایــت آموزش به دانش آمــوزان در مقاطع مختلف 
تحصیلى و برگزارى جلســات آموزشــى در ایام ماه مبارك 
رمضــان را از دیگــر برنامه هاى در دســت اقــدام در این 

دانست. شهرستان 

 سید مصطفى موسوى از روح ا... محمدى 
فراز به دلیل حضور داوطلبانه و مشارکت در 
مدیریت بحران شــیرین ســو و امدادرســانى به 

مسافران تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى شــیرین سو 
در ایــن مراســم  که با حضور  جمعــى از مدیران 
شــهردارى و خبرنگاران برگزارشد، موسوى گفت: 
در بارش هاى ســیل آســاى فروردین ماه ســال 
جارى بــا توجه به پیش بینى حجــم باالى کار و 
لزوم به کارگیرى ماشــین آالت شهردارى در نقاط 
مختلف شهرى در راستاى پیشــگیرى از هرگونه 
بحران، هماهنگى هاى الزم را جهت اســتفاده از 
ماشــین آالت بخش خصوصى انجام دادیم  تا در 
صورت  نیاز  از امکانات بخش خصوصى در مقابله 
با  بحران بهره بگیریم  که در این راستا آقاى روح 
ا...  محمــدى فراز  در انجام کار داوطلبانه در امداد 

رسانى و مقابله با بحران با استفاده  از ماشین آالت  
خــود اقدام  به انجام  کار خیر خواهانه کرد که مى 
بایست از این شهروند خیرخواه و دغدغه مند تقدیر  

و قدردانى مى شد.
شهردار شیرین سو اضافه  کرد: در مدیریت شهرى 
اگر بخواهیم شــهر را به صورت مطلوب مدیریت 
کنیم نیاز اســت  مشارکت مردمى را افزایش دهیم 
و اعتقاد دارم تا زمانى  که مردم به صحنه نیایند و 
دغدغه توسعه نداشته باشند نمى توان به توسعه در 

مدیریت شهرى دست یافت.
موســوى ادامه داد: مشارکت مردم در پیشگیرى و 
مقابله با بحران تعیین کننده است و در شرایط غیر 
عادى اقدامات داوطلبانه بسیار موثر و حائز اهمیت 

است
وى با اشــاره بــه تاثیــرات روانى حضــور مردم 
در شــرایط بحرانــى گفت: حضور مــردم در کنار 
شهردارى موجب دلگرمى خادمین شهردارى است 
و استمرار این حرکت فرهنگى نوید شهر مشارکت 

جو را مى دهد
یارى رساندن شــهروندان به خادمین خودشان در 
شهردارى در اجراى پروژه ها بسیار امیدوار کننده و 
انگیزه بخش اســت و مشارکت مردمى سرعت کار 

را افزایش میدهد
وى  در ادامه با اشــاره به اینکه شــهردارى  بدون 
یارى و کمک شهروندان نمى تواند در توسعه  شهر 
موفق عمل کند افزود: در سایر حوزه هاى مدیریت 

شهرى نیز الزم است از  پتانسیل بخش خصوصى 
و مشارکت مردم استفاده  کنیم.

شــهردار شیرین  ســو با بیان اینکه در سیل اخیر 
بیشترین خســارات وارده به منازلى بود که اصول 
ســاخت و ساز و شهرسازى را رعایت نکرده بودند، 
گفت: همچنیــن خانه هایى کــه  قدمت  باالیى 
داشــتند و ساختار خشتى داشتند  نیز آسیب  دیدند  
که تمام  خســارت هایى که بــه امالك  مردم و 
تاسیسات شهرى وارد شده  برآورد و به مراجع  ذى 

صالح ارسال شده است.
موســوى اولویت اصلى شــهردارى در سیل اخیر 
را پیشــگیرى و اقدامات پیشــگیرانه  دانســت و 
تاکیدکرد: در ســاعات اولیه بارش ها با اســتفاده 

از اطالعاتى  که از مرکز هواشــناس دریافت شــد 
اقدامــات  موثر بــراى مقابله با بحــران و کاهش 
خسارات احتمالى انجام شــد که با اطالع  رسانى 
به موقع  به شهروندان  شاهد کاهش آسیب بودیم. 
 وى اولویت اصلى در این مورد را حفظ جان مردم  
در مدیریت بحــران عنوان کرد و گفت: با اقدامات  
پیشگیرانه  شــاهد هیچگونه اتفاق  ناگوار در شهر 
شیرین سو نبودیم و آب گرفتگى نیز با تدابیرى که 
اتخاذ شد به حداقل رسید و توانستیم  با بکارگیرى 
تمام توان نیروى انســانى و امکانات شــهردارى 

خسارات  مالى را نیز به حداقل برسانیم.
موســوى در پایان با اشــاره بــه اهمیت فرهنگ 
سازى و پرداختن به امور فرهنگى اجتماعى توسط 
شهردارى اشاره کرد و گفت شهردارى شیرین سو 
مصمم است عالوه بر تکالیف عمرانى و خدماتى، به 

طور جدى به مباحث فرهنگى د اجتماعى بپردازد.

تجلیل شهردار شیرین سو از شهروند مشارکت جو

مدیر امور آب و فاضالب روستایى شهرستان اسدآباد عنوان کرد:

قطع 350 انشعاب غیر مجازدر دستور کار
فرهنگسراى کسب وکار همدان 

در سال «رونق تولید» راه اندازى مى شود 

مدیر عامل  شرکت سیاحتى  علیصدر  در 
نشســت صمیمى  با خبرنــگاران  گفت: 
شــرکت علیصدر یک شرکت خصوصى  است که 
منافع  عام دارد و از این نظر یک شــرکت خاص 
اســت و مایلم تمام توان و عالقــه خود را براى 
پیشرفت،توســعه و حل مشــکالت این مجموعه 

بکار گیرم.
مجید درویشــى با بیان اینکه  حدود  نیم قرن 
از کشــف این غــار  اعجاب انگیــز  مى گذرد  
کارهاى  خوبى براى توســعه آ ن  اتفاق افتاده  
افزود: امــا مهمترین هدف که ثبت جهانى  این 
مجموعه اســت تا کنون اتفــاق نیفتاده و باید 
همه  تــالش و همت خود را براى ثبت این اثر 

بــکار گیریم چرا که ثبت جهانى  این  مجموعه 
مى توانســت  بســیارى از مشکالت همدان در 
زمینه هاى مختلف بخصوص جذب  گردشــگر 
را حل کند و پاى گردشگران  بسیارى که امروز 
از نقاط مختلف کشــور دیدن  مــى کنند را به 

بکشاند. همدان  
وى اضافــه  کرد: امیدواریم  ثبت جهانى علیصدر 
رقــم بخورد  و تحقق این مهــم تا حدود  زیادى 
به همکارى و یارى رســانه ها بســته است و اگر 
رســانه ها در این زمینه  ما را یارى نکنند  اتفاقى 
که انتظار  آن را داریم  به نتیجه نخواهد  رســید 
و امیدوارم  با تالش رســانه هاى اســتان به  این 

جایگاه مهم  دست یابیم.

وى با بیان اینکه طرح ها  و برنامه هاى مختلفى 
براى توســعه  گردشگر  در اســتان و بخصوص 
علیصدر در نظر  گرفته  شــده تا حد قابل توجهى 
موجب جذب گردشــگر خواهد  شــد و امیدواریم  
بتوانیم  در همه  فصول سال پذیرایى گردشگران 

باشیم.
مدیر عامل  شرکت سیاحتى  علیصدر تصریح کرد: 
براى رونق استان،کشور بدنبال جذب گردشگر از 
اربیل و کردستان عراق هستیم تا بتوانیم  در زمانى 
که پیک مسافر نداریم  از این شهرها  گردشگران  
را به همــدان  بیاوریم تا عالوه بــر ارز آورى در 
توسعه  اقتصادى و رونق کسب و کار گام برداریم 

و شرایط گردشگر ى استان را بهبود بخشیم.

درویشى افزود:با پتانسیل هاى مهمى  که در شهر  
همــدان در زمینه  گردشــگرى وجود  دارد  الزم 
است تا در تولید  و ایجاد اشتغال  و بهبود وضعیت  

معیشتى مردم تالش کنیم .
وى یکــى از برنامــه هاى توســعه علیصدر را 
مشارکت مردم  روســتا  معرفى کرد و افزود:با 
برنامه هایى که پیش بینى شــده  به طور قطع 
مردم آن  منطقه از برکات توســعه گردشگرى 
منطقه  بهره مند خواهند شــد چرا که در طرح 
جامع  توســعه علیصدر  برنامــه اى براى جدا  
ســازى ورودى  و خروجى غار  در نظر  گرفته  
شده  که عالوه بر کاهش مدت زمان مسافران  
در صــف ورود به غار زمینه گردش  مســافران 
و گردشــگران  از روســتاى علیصدر نیز فراهم 

شد. خواهد 
وى همچنین  ایجاد  قطار برقى در خروجى روستا 
تا محل پارکینگ  خود روها را نیز  از دیگر برنامه 
هاى توســعه  منطقه گردشگرى علیصدر دانست 
و افزود: همچنین براى کاهــش زمان خریدارى 
بلیت نیز برنامه  اى بــراى فروش اینترنتى بلیت 
در نظر  گرفته  شــده است که به مسافران کمک 

مى کند به
 جاى صرف زمــان در صف بلیــت از طبیعت و 

فضاى   روستا بهره ببرند.
وى همچنیــن  با تقدیر از مدیــر روابط عمومى  
علیصــدر نیز گفــت: تعامل  روابــط عمومى  با 
مجموعه رســانه هاى اســتان و خبرنگاران نقطه 
توســعه و رسیدن  به  اهداف  این مجموعه  است 
چرا که معرفى جایگاه واقعى علیصدر تنها با تعامل  

با رسانه ها اتفاق خواهد افتاد. 
مدیر عامل  شــرکت سیاحتى  علیصدر  همچنین 
گفت:تعامل  با شــهردارى و شوراى  شهر همدان 
در توسعه گردشــگرى و در برهه  اى که شرایط 
اقتصادى خوبى بر کشــور و اســتان حاکم نیست 
مى تواند موجب رونق اقتصادى و حل مشــکالت  
معیشتى مردم  شود و امیدواریم  که همه  دستگاه 
هاى  متولى  و رسانه ها و مردم ما را در  این امر 

مهم  یارى کنند.

کیفیت چرم همدان 
با مشهد برابرى مى کند

کارشــناس ارشــد گردشــگرى اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان، همدان را بــه عنــوان یکى از 
مهمتریــن اســتان هاى مقصد و مســیر 

گردشگرى معرفى کرد.
به گزارش ایســنا، فریبا نعمتى  در نشست 
اســتان  صنایع دســتى  فعاالن  تخصصى 
همــدان، بیان کرد: همدان با مشــخصه 
چرم و سفال در کشور شناخته مى شود که 
عالوه بر این دو صنایع دســتى ناملموسى 

شامل انواع خوراکى ها را دارد.
وى با اشــاره به ثبــت جهانى اللجین به 
عنوان شهر جهانى ســفال، بیان کرد: هر 
کدام از شهرســتان هاى اســتان ویژگى 
خاصــى دارند مانند مالیر کــه به عنوان 
شهر ملى منبت شناخته شده و در صنعت 

مبل سازى سرآمد است.
نعمتى به صنعت چرم در همدان اشاره کرد 
و گفت: در گذشــته محل هاى مختلفى در 
عرصه چرم فعالیت مى کردند که نشــان از 
قدمت این حرفه در استان دارد به گونه اى که 
در حال حاضر هم کیفیت آن با سایر استان 

هاى مطرح مانند مشهد برابرى مى کند.
وى معضل اساسى صنایع دستى را چنین 
عنوان کرد: در این حــوزه تبلیغات خوبى 
انجام نمى شــود، حتــى در رویداد 2018 
شاهد اتفاق خاصى نبودیم و معرفى کامل 
و جامعى از آثار و صنایع دســتى استان به 

عمل نیامد.
نعمتى پیشنهاد کرد: تمام شهرستان هاى 
استان، با جمع آورى اطالعات و پتانسیل 
هاى موجود در شــهر خود بــه اداره کل 
میراث فرهنگى مراجعه کرده تا بروشورى 

براى معرفى آنها تهیه و آماده کنیم.
کارشــناس ارشــد گردشــگرى اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان خاطر نشــان کرد: استان 
همدان توانایى و پتانســیل ایجاد شهرك 
صنایع دستى و اشتغال در این زمینه را دارا 

است و باید از آن استفاده کرد. 



رئیس سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
همدان در جمع خبرنگاران عنوان کرد: از ســال 96 
توســعه دولت الکترونیک، ایجاد شفافیت سازمانى و 
تســهیل در ارائه خدمات جز اولویت هاى کارى این 

سازمان بوده است.
رضا عســکرى اذعان داشــت:ما هر روز شاهد  روند 
رشد و گسترش روزافزون مسایل شهرى، تنوع امور 
کارى شهردارى و رشد فزآینده مسئولیت هستیم به 
همین منظور شرایط جدید ایجاب مى کند که مدیریت 
شهردارى با استفاده از امکانات علمى و تخصصى امور 
شهردارى ها را در قالبى منسجم و با استفاده از تکنیک 

هاى نوین و استانداردهاى مدرن اداره نماید.
وى با بیان اینکه در طى سال هاى گذشته شهردارى 
الکترونیک که منجر به ایجاد شــهر الکترونیک شود 
اتفاق نیفتاده اســت، اظهار داشت: بیش از 14 سال از 
تولد سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
همدان مى گذرد اما رشد این سازمان آنگونه  که باید  

مطلوب نبوده.
رییس سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
همدان گفت: شــهردارى همدان بــا ارائه یک هزار 
خدمت در بین دستگاه هاى اجرایى از جایگاه ویژه اى 

در ارائه خدمات به شهروندان برخوردار است.
عســکرى  با بیان اینکه در دوره پنجم شــوراى 
شــهر و همچنین با عنایت ویژه  شهردار همدان 
به فناورى اطالعات و ارتباطات، توجه خاصى به 
این موضوع شده چرا که در سال هاى قبل روند 
فناورى در شهردارى رضایت بخش نبوده است.

وى افزود: خوشــبختانه در طى این دو سال توانسته 
ایم جایگاه فناورى را ارتقا دهیم و با استفاده از دانش 
مشــاوران و متخصصین و کســب تجربیات کالن 
شــهرها در زمینه اســتفاده از دولت الکترونیک رشد 

چشمگیرى داشته باشیم.
وى  با اشــاره به اینکه تهیه نرم افزار هاى متناسب 
با نیازهاى شهردارى اولویت بندى شده است، گفت: 
این نرم افزارها شامل تهیه نرم افزار جامع شهرسازى، 
بودجه اعتبــارات، مالى و حســابدارى، کنترل طرح 
هاى عمرانى، جامع آمارى و سفارشــى سازى پرتال 
شهردارى همدان، خرید خدمات مشاوره در خصوص 
مشــارکت در شــبکه فیبر نورى، ایجــاد مرکز داده 
پشتیبان، استقرار سامانه 137، اتوماسیون مکاتبات نرم 
افزار حقوقى، پرتال شــوراى اسالمى شهر، نرم افزار 
اتوماسیون مصوبات شورا، توسعه شبکه فیبر نورى و 

تهیه طرح جامع فناورى اطالعات است.

عســکرى  در خصوص نرم افزار جامع شهرســازى 
نیزگفت: این نرم افزار ســامانه یکپارچه اى است که 
تمامى فرآیندهاى مرتبط در حوزه شهرسازى و درآمد 
مجموعه شهردارى همدان را تحت پوشش قرار مى 
دهد و متشکل از سیستم شهرسازى، نوسازى، درآمد، 
امالك، کمیسیون هاى ماده صد، ماده 77، ماده پنج 
و تمامى روال هاى جارى در معاونت شهرســازى و 
معمارى، اداره درآمد مناطق چهارگانه شهردارى و اداره 

درآمد را تحت پوشش قرار خواهد داد.
عسکرى گفت: با اســتقرار فاز نخست سامانه جامع 
شهرسازى، شهروندان مى توانند جا نمایى و نمایش 
موقعیت فیزیکى ملک خود را مشاهده کنند و همچنین 
درخواســت هاى خود را پیگیــرى نمایند و از میزان 
عوارض  نوســازى و نحوه محاسبه آن مطلع شوند و 

بصورت اینترنتى پرداخت نمایند. 
رئیس سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
همدان خاطرنشان کرد: در پروژه نرم افزار جامع، بودجه 
و اعتبارات عقد و ابالغ قرارداد انجام و مراحل اجرایى 
اســتقرار سامانه در حال انجام اســت؛ و استقرار این 
سامانه در 22 فاز براى شهردارى پیش بینى شده است.
وى با اشــاره به عقد و ابالغ قرارداد نرم افزار مالى و 
حسابدارى، یادآور شد: مراحل اجرایى استقرار سامانه در 
حال انجام است؛ این نرم افزار معاونت مالى و اقتصادى، 

معاونــت برنامه ریزى و توســعه، مناطق چهارگانه و 
واحدهاى مرتبط با حوزه مالى مجموعه شــهردارى 

همدان را زیر پوشش قرار مى دهد.
 عسکرى با بیان اینکه نرم افزار کنترل پروژه عمرانى 
بــه منظور رصد پروژه هاى عمرانــى از زمان تعریف 
تا اقدامــات بعدى و پایان پروژه اســت، اظهار کرد:  
پیگیرى هاى مرتبط با پروژه هاى عمرانى در مجموعه 
معاونت مالى، معاونت زیربنایى و واحدهاى مرتبط در 

مناطق چهارگانه را تحت پوشش قرار مى دهد.
وى ســامانه جامع آمارى را ابــزارى براى جمع آورى 
آمار و اطالعات در حوزه هاى مختلف دانست و گفت: 
قرارداد استقرار این سامانه نهایى شده است؛ استقرار 
آن منجر به برنامه ریزى هاى خوب براى ســال هاى 

آینده مى شود.
رئیس سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
همدان از راه اندازى پرتال جامع شهردارى خبر داد و  
بیان کرد: این پروژه براى دسترسى همشهریان عزیز 
به اخبار، اطالع و ارائه خدمات اینترنتى راه اندازى شده 

است.
وى افــزود: پروژه ها بعد از مراحــل عقد قرارداد و 
ابالغ آن در ابتداى سال جارى به پیمانکار، اکنون 
در مرحله اجرایى استقرار آن در حال انجام است و 
در آینده نزدیک پرتال جامع شــهردارى همدان به 

صورت دو زبانه در دســترس شهروندان عزیز قرار 
خواهد گرفت.

وى با بیان اینکه تابستان امسال طرح نهایى توسعه 
فیبر نورى شــهردارى همدان ارائه خواهد شد، افزود: 
حدود 100 کیلومتر در سطح شهر مسیر توسعه فیبر 
نورى را خواهیم داشت؛ اکنون تنها 10-12 کیلومتر 

براى ساختمان هاى شهرداى اجرا شده است.
عسکرى تصریح کرد: به منظور حفاظت از داده هاى 
موجود در زمان هاى بحرانى و ایجاد فضاى نگهدارى 
اطالعات مجموعه شهردارى و نیاز به ظرفیت بیشتر 
براى نصب و ذخیره ســازى اطالعــات نرم افزارهاى 
جدید، پروژه ایجاد مرکز ثانویه دیتا ســنتر در دستور 

کار قرار گرفت.
وى ادامــه داد: مراحل انجام پروژه ایجاد مرکز ثانویه 
دیتا سنتر در سال جارى نهایى و پیمانکار پروژه انتخاب 

شد و به زودى وارد فاز اجرایى مى شود.
رئیس سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
همدان خاطرنشان کرد: نرم افزار اتوماسیون مکاتبات 
از کامل ترین نرم افزارها در این حوزه است که عقد و 
ابالغ قرارداد انجام و مراحل اجرایى استقرار سامانه در 

حال انجام است.
وى با اشاره به سامانه مصوبات شوراى شهر با امکان 
مدیریت طرح و لوایح، سازماندهى مصوبات، مدیریت 

عملکرد کمیســیون ها و مواردى از این دست، یادآور 
شــد: این پروژه به صورت سفارشى و با پوشش تمام 
نیازهاى شوراى شهر با انجام مقدمات الزم شروع و با 

انتخاب پیمانکار در حال انجام است.
عسکرى با اشــاره به طرح تهیه طرح جامع فناورى 
اطالعات براى شهردارى، خاطرنشان کرد: در تالش 
هستیم با همکارى مرکز پژوهش هاى شوراى شهر 
و بهره گیرى از مشــاوران دانشــگاهى در رسیدن به 

شهردارى الکترونیک این سند را تهیه کنیم.
وى در خصــوص بازه زمانى اجــراى پروژه ها، یادآور 
شد: بازه زمانى اجراى پروژه ها و اعتبارات آنها متفاوت 
است؛ شوراى شهر و شهردارى پیگیر تأمین اعتبار و 

پشتیبانى از موضوعات مالى در این حوزه هستند.
رئیس سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
همــدان اظهار کرد: شــهر متعلق به مردم اســت و 
شهرداى همچون یک بنگاه اقتصادى است که مردم 
سهامداران آن هستند و باید به آنها خدمات ارائه شود.

وى با بیان اینکه پرداخت عوارض نوسازى و عوارض 
خودرو به صورت الکترونیکى انجام مى شــود، گفت: 
ارائه دو خدمت از صدها خدمت شهردارى به صورت 

الکترونیکى قابل دفاع نیست.
عسکرى در خصوص اولویت بندى در اجراى پروژه ها 
نیز بیان کرد: پروژه ها بر اساس مطالعات و بررسى اجرا 
مى شود و با هم تداخل ندارند، در نهایت تمام نرم افزارها 

به صورت یکپارچه به یکدیگر لینک مى شود.
وى در خصوص سامانه 137 نیز، تصریح کرد: با وجود 
فعالیت این سامانه به صورت غیر رسمى روزانه بیش 
از 900 مورد تماس در این ســامانه ثبت مى شــود و 
رضایت مندى 75 درصدى شهروندان در این خصوص 

کسب شده است.
رئیس سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى 
همدان افزود: از سال گذشته پروژه هاى حوزه فناورى 
جزء پروژه هاى عمرانى شــهردارى ستاد تعریف شده 

است.
وى بــا بیان اینکه براى مجمــوع پروژه ها حدود 15 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینى شــده بود، خاطرنشان 
کرد: بخش عمده اعتبارات حدود 9 میلیارد تومان به 

بخش دیتا سنتر ثانویه اختصاص دارد.
عســکرى مجموع اعتبــارات این ســازمان به جز 
پروژه هاى عمرانى را 2 میلیارد و 800 میلیون تومان 
دانســت و یادآور شد: در بخش فناورى چیزى به نام 
هزینه نداریم و هرچه خرج مى شــود سرمایه گذارى 

است.

رشد 33 درصدى تب مالت در همدان
سبزیجات آلوده، تهدیدکننده سالمت

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار همدان  با اشــاره به رشد 33 
درصدى تب مالت در اســتان، گفت: دامپزشــکى در کنترل تب مالت تنها 
نبوده و ســایر ادارات همانند جهادکشاورزى و امور عشایرى نیز در کنترل و 

پیشگیرى از این بیمارى موظف هستند.
مصطفى آزاد بخت در کارگروه تخصصى ســالمت و امنیت غذایى اســتان 
همدان، با تأکید بر اینکه مســئولیت ســالمت جامعه در دستان ما مسئوالن 
است، تصریح کرد: متأســفانه برخى از ارگان هایى که در این امر موظف به 
برخورد هســتند، تا کنون عکس العملى از خود نشــان نداده اند؛ این دسته از 
ارگان ها براى فرار از مســئولیت خود، وظایفشان را به سمت مردم و دستگاه 

قضایى سوق مى دهند
وى با اشــاره به عملکرد موفقیت آمیز و افتخارآمیز دانشگاه علوم پزشکى ابن 
ســینا در تمامى عرصه هاى مربوطه، اظهار کرد: بر اســاس ارزیابى وزارت 
کشور از عملکرد دانشگاه هاى علوم پزشکى سراسر استان در طرح تعطیالت 
نوروزى، داشــگاه علوم پزشکى ابن سینا توانست رتبه دوم کشورى را کسب 

کند.
وى با تأکید بر جدیت در بازرســى ها و برخــورد با واحدهاى متخلف، اظهار 
کرد: ســالمت مردم بایــد در اولویت عملکرد تمامى دســتگاه هاى مربوطه 
صورت گیرد از این رو بایــد نظارت و برخورد با واحدهاى متخلف با جدیت 

صورت گیرد.
آزادبخت با بیان اینکه بســیج ملى فشــارخون اقدام مهمى در کاهش آمار 
مرگ ومیر اســت، عنوان کرد: جدیت در انجام و پیگیرى سنجش فشارخون 

مى تواند تأثیر بسزایى در کاهش مرگ و میر در کشور داشته باشد.
وى با تأکید براینکه تمامى اقالم خوراکى، آرایشــى و بهداشتى باید قبل از 
ساخت هرگونه تبلیغ براى تأیید اعتبار و مجوز الزم به دانشگاه علوم پزشکى 
ارسال شــود، بیان کرد: در حال حاضر یکى از مهمترین عوامل تهدیدکننده 
ســالمتى آبیارى سبزیجات به وســیله فاضالب هایى است که باعث شیوع 
بیمارى هاى متعددى مى شــود از این رو مســئوالن مربوطه باید با جدیت 

بیشترى نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.
آزادبخت با بیان اینکه دور زدن قوانین در جامعه مشــهود است، مطرح کرد: 
مسئوالن باید با جدیت از این قانون گریزى ها جلوگیرى کنند؛ نمونه بارز این 
قانون گریزى، وجود پمپ بنزین هاى متخلفى است که باید هرچه سریع تر بر 
اساس قوانین با آنها برخورد شود و مسئوالن مربوطه با جدیت هرچه تمام تر 
براى پایان رســاندن این خطر شهرى پس از 6 سال اقدام کنند به طوریکه 

باید در آینده اى نزدیک شاهد تعطیلى این پمپ بنزین ها باشیم.

امسال «گبه بافى و نخ ریسى» احیا مى شود
معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان همدان اعالم کرد:  هر ســال یک یا دو مورد احیا و زنده ســازى 
هنرهاى منسوخ شــده را داریم که امسال «گبه بافى و نخ ریسى» را در دستور 

کار خود قرار داده ایم.
هاشــم مظاهرى در نشست تخصصى فعاالن صنایع دستى استان همدان، با 
بیان اینکه تولید صنایع دستى معاف از مالیات است، ادامه داد: استان همدان 
از لحاظ آمار صنعتگران هنرمند، جزء پنج استان برتر کشور بوده که در تولید 

صنایع دستى سرآمد و نام آور است.
وى با اشــاره به شرایط اقتصادى کشــور، افزود: صنایع دستى جزء نیازهاى 
اساسى زندگى شهروندان نیست به همین علت فروش این نوع اقالم سخت 

و دشوار است.
مظاهــرى درباره بازار فروش صنایع دســتى عنوان کــرد: تولیدکنندگان و 
فروشــندگان باید خود را نســبت به علم بازاریابى و فــروش به روز کنند و 

توانایى رقابت خود را در این میدان افزایش دهند.
وى خطــاب به دالالن این عرصه، اظهار کرد: ســعى کردیــم با برگزارى 
نمایشگاه هاى سراســرى، واســطه را از بین برده و بین فروشنده و خریدار 

ارتباط مستقیم برقرار کنیم.
مظاهرى با بیان اینکه در بحث صادرات، شرایط سیاسى و اقتصادى دخالت 
و اثر مســتقیم دارد، خاطرنشــان کرد: در ســالجارى آمار صادرات رسمى 
کاهش و غیررسمى افزایش داشته به گونه اى که از 31 میلیارد دالر صادرات 

صنایع دستى، تنها 5 میلیون دالر آن رسمى و قانونى بوده است.
وى با بیان اینکه رسالت اداره صنایع دستى، حفظ صنایع دستى اصیل و بومى 
استان است، اعالم کرد: هر سال یک یا دو مورد احیا و زنده سازى هنرهاى 
منسوخ شــده را داریم که امسال «گبه بافى و نخ ریسى» را در دستور کار خود 

قرار داده ایم.
معاون صنایع دستى استان همدان با تأکید بر اینکه صنایع دستى ارزش افزوده 
بسیار باالیى دارد، عنوان کرد: تولید آثار و صنایع دستى ارزش افزوده فراوانى 

دارد به طوریکه هنر و فرهنگ هیچ کشورى آینده تاریکى ندارد.
وى در پایــان عملکرد پایگاه اینترنتى تلفیق هنــر را فاقد مجوز اعالم کرد 
و گفت: این پایگاه فیلتر شــده به طوریکه حتى از پارك علم و فناورى هم 

هیچ گونه مجوزى اخذ نکرده بود

یخچال میرفتاح توسط یک شرکت معتبر 
مرمت مى شود

معــاون هماهنگى امور عمرانى فرماندارى مالیر گفت: علت ریزش یخچال 
میرفتاح به صورت علمى در دســت بررســى است و این اثر تاریخى مالیر با 

یک شرکت معتبر به  زودى مرمت مى شود.
حسین فارسى در نخستین جلسه ستاد اجرایى خدمات سفر شهرستان مالیر، 
با اشــاره به اینکه اعتبار مرمت بناى یخچال میر فتاح پیش  بینى  شده است، 
تأکیــد کرد: مرمت این اثــر تاریخى باید اصولى و به گونه اى باشــد که در 

سال هاى آینده مجدد تخریب نشود.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه مالیر با دو بِرند جهانى و ملى که دارد قطعًا 
در تابســتان گردشگران و مسافران زیادى را به  سوى خود مى کشاند، گفت: 
با ظرفیت باالي که در مالیر به عنوان شــهر ملی منبت وجود دارد، این شهر 

می تواند به عنوان شهر جهانی منبت نیز مطرح شود.
فارسى با بیان اینکه این جلسه به  صورت فصلى و برحسب ضرورت با هدف 
ارائه خدمات مناســب به گردشگران و مســافرانى که به شهرستان مى آیند، 
تشــکیل مى شود، اظهار کرد: پس از ماه مبارك رمضان تعطیالت عید فطر 
را در پیش رو داریم و از هم اکنون باید شــرایط را براى حضور مســافران و 

گردشگران در شهرستان مهیا سازیم.
وى تأکید کرد: مســافران زیادى در ســطح پارك هاى شهر مالیر تردد  و 
یا اقدام به برپایى چــادر مى کنند، بنابراین ضرورى اســت نیروى انتظامى 

گشت هاى ویژه اى در محل اسکان مسافران داشته باشد.
وى با تأکید براینکه بازدید از دســتگاه هاى اجرایى مرتبط با ســتاد خدمات 
ســفر انجام و در پایان ارزیابى صورت مى گیرد، اظهارکرد: باید بازرسى ها و 
نظارت ها در تابستان و در ایامى که مسافرین در شهرستان حضور دارد بیشتر 

شود تا تخلف و یا سوء استفاده اى از حضور مسافران صورت نپذیرد.
معــاون فرماندار مالیر در ادامه با بیان اینکه براي ملی شــدن منبت مالیر 
زحمات بســیار زیادي کشیده شده اســت که جاي تقدیر دارد، افزود: در این 
خصوص جشــنواره هاي متعددي نیز در شهرســتان برگزارشده و امسال نیز 

جشنواره منبت را با تمام ظرفیت شهرستان خواهیم داشت.

7اب گــــــزارش
نشریه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى

شماره 889خبر اول خرداد 1398

هالل احمر 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان همدان 
در نشست خبر خود با اصحاب رسانه استان به 
مناسبت هفته هالل و روز جهانى صلیب سرخ گفت: 
در حال حاضر 190 کشور عضور صلیب سرخ هستند

بهــروز کارخانه اى با توجه به بحــران هاى اخیر در 
کشور و نقش پررنگ هالل احمردرزمینه امداد رسانى 
بــه حوادث دیدگان مى توان تمام ایــن روزها را روز 
هالل احمر دانست، گفت: خوشبختانه جمعیت هالل 
احمر استان در کنار طرح امداد و نجات نوروزى و طرح 
ایمنى و ســالمت جاده اى توانســته به سیل زدگان 
امدادرسانى خوبى انجام دهد على الخصوص در زمینه 
ارسال اقالم مورد نیاز به مناطق سیل زده کمک هاى 

چشمگیرى کرد. 
وى با اشــاره به اینکه عامل اصلــى مدیریت کردن 
بحران در استان همدان همکارى خوب مردم و حفظ 
آرامش خودشان بوده اســت، اذعان داشت: متاسفانه 
مردم در زمان بحران دچار پریشــانى مى شوند و این 
امر باعث بروز مشــکالت بیشتر و از بین رفتن منابع 

زیادى مى شود.
کارخانــه اى با بیان اینکــه از 11 فروردین ماه تا 11 
اردیبهشت ماه سال جارى مردم نزدیک به250 هزار 
تماس تلفنى با مرکز فوریت هاى هالل احمر داشته 
اند، افزود: از این تعداد 160 هزار تماس در دو روز اول 
حادثه بوده به گونه اى که در هر 17 ثانیه یک تماس 

ثبت شده است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان همدان گفت: در 
حوادث سیالب امسال جمعیت هالل احمر استان 456 
نیروى امــدادى در قالب 156 تیم به مناطق مختلف 
اعزام نموده که بیشــترین عملیات مربوط به استان 
نهاوند با 152 عملیات و کمترین عملیات در شهرستان 

رزن با 9 عملیات صورت گرفته است.
وى اظهار داشــت: تخلیه 588 خانه از آب،توزیع 504 
بســته غذایى، به کارگیر 42 دستگاه آمبوالنس، 94 
خودرو کمکدار، 10 خودرو نجات  و یک مورد ارسال 
قایق به روستاى مهاجر آباد از اقدامات شاخص جمعیت 

هالل احمر استان بود است.
کارخانــه اى به آمار نفرات تحــت تاثیر حادثه اى در 
سطح استان اشاره کرد مجموع حادثه دیدگان 4هزار 
و 293بوده که به 4 هزار و 68 نفر امداد رســانى شده 
است، گفت: در این مدت 14 نفر مصدوم به بیمارستان 
انتقال یافته   و 8 نفر براســاس حوادث ســیل و آب 

گرفتگى فوت شده اند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان همدان  از اعزام 
77 نیروى امدادى به منطقه سیل زده لرستان خبر داد 
و اذعان داشت: از این تعداد 68 نفر جمیتى و 9 نفر غیر 
جمعیتى بوده که  به همراه 2 دستگاه موتور روبین 2 
قالده سگ تجسس و 9 دستگاه خودرو کمک دار به 

لرستان اعزام شده اند.
وى از ارســال یک هــزار و60 تخته پتو، هزار و 400 
تخته چادر، 5 هزار بســته غذایى 72 ساعته، 83 هزار 
و 984 قوطى کنســروجات و یک دســتگاه کانکس 
سرویس بهداشتى توسط جمعیت هالل احمر استان 

همدان به لرستان خبر داد.
کارخانه اى به بخش خدمات معاونت داوطلبان نیز 
اشــاره کرد و با بیان اینکه کمک هاى غیر نقدى 
شــامل کنســروجات، ظروف یکبار مصرف، لوازم 
بهداشــتى، لباس و چکمه، بیسکویت، تخم مرغ و 
برنج از جمله کمک هاى بوده است، گفت: مجموع 
کمک هاى نقدى جمع آورى شده در استان همدان 
که به واسطه برقرارى  9 شعبه، 42 خانه ها هالل، 
63 پایگاه ثابت و ســیار، 5 دستگاه پوز جمع آورى 

شده  بالغ بر 566 میلیون تومان شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان بیان کرد: 
33 نفر از اعضاى معاونت جوانان جمعیت هالل احمر 
هم براى تخلیه خانه ها از آب و شستشوى فرش ها به 

لرستان اعزام شدند.
کارخانه اى گفت: براى گلستان هم هزار و 920 بسته 
غذایى یک ماهه، هزار و 400 بسته غذایى 72 ساعته و 
2 هزار تخته موکت و براى کرمانشاه 500 بسته غذایى 

یک ماهه و 810 بطرى روغن ارسال شده است.
وى افزود: براى اســتان خوزســتان هم از محل انبار 
امدادى، هزار و 500 چادر مسافرتى از انبار، هزار کلمند 
آب و 3 هــزار گالن آب تاشــو و از محل کمک هاى 
مردمــى، هزار و 400 تخته پتو، لباس، برنج، 3 هزار و 
900 قوطى کنســرو، 8 هزار و 200 عدد آب معدنى و 

تعداد زیادى کفش و چکمه ارسال شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان اعالم 
کرد: مردم استان از ابتداى امسال براى کمک به حادثه 
دیدگان بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون تومان به طور 
غیــر نقدى و 566 میلیون تومان به طور نقدى کمک 
داشته اند که کمک هاى نقدى از طرف استان به حساب 

جمعیت هالل احمر کشور واریز شده است.
کارخانه اى بــا بیان اینکه وظیفــه اصلى جمع آورى 
کمک ها با هالل احمر اســت، تصریح کرد: بر اساس 
آیین نامه چگونگى جذب، هدایت و توزیع کمک هاى 
مردمى قانــون مدیریت بحران که به تصویب هیئت 
دولت رســیده در هنگام نیاز بــه جمع آورى کمک از 
مردم، جمعیت هالل احمر دستگاه اصلى به شمار رفته 

و بسیج و کمیته امداد دستگاه هاى معین هستند.
وى اعالم کرد: بر اساس همین آیین نامه تنها جایى که 
مى تواند شماره حساب براى جمع آورى کمک اعالم 
کند، هالل احمر اســت و اگر اشخاص یا جاى دیگر 

چنین کارى کند؛ وجاهت قانونى ندارد.
کارخانه اى گفت: ارزش خدماتى که جمعیت هالل احمر 
استان در سال 97 به مردم ارائه کرده 2 میلیارد و 480 
میلیون تومان بوده و بیــش از 17 میلیارد تومان هم 

هزینه هاى مختلف این جمعیت در استان بوده است.
وى افزود: هزینه تولید هر چادر امدادى، یک میلیون 
و 500 هزار تومان اســت که با اضافه کردن 9 درصد 
ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل، هزینه تمام شده آن 
نزدیک به 2 میلیون تومان مى شود و چادرهاى بهتر 

هم نرخ بیشترى دارند.
کارخانه اى اعالم کــرد: با این وجود در حوادثى نظیر 
زلزله کرمانشاه و سیالب امسال، برخى افراد که جزء 
حادثه دیدگان نبوده و نیازى به چادر نداشــته بر سر 
راه خودروها کمین کرده و براى گرفتن چادر و ســایر 
اقالم هجوم مى آوردنــد که این از معضالت مهم به 

شمار مى رود.
وى تأکید کرد: در کنار فرهنگ سازى باید از نظر قانونى 

کارى کرد که کسى جرأت این کار را نداشته باشد.
کارخانه اى با اشــاره به برنامه هاى هفته هالل احمر 

در همدان هم گفت: برگزارى پیــاده روى خانوادگى 
کارکنان، مسابقه دارت ویژه دانشجویان دانشگاه علمى، 
کاربردى، بازدید از مرکز نگهدارى از توان یابان، تجدید 
میثاق با شهدا و کنترل قند و فشارخون نمازگزاران در 
محل نماز جمعه به طور رایگان از مهم ترین برنامه هاى 

پیش بینى شده براى این هفته به شمار مى رود.
به گفته کارخانه اى ارزش کمک هاى غیر نقدى مردم 
همدان به سیل زلزدگان معادل 2 میلیارد و 800 میلیون 

تومان است
وى با باین اینکه معاونت درمان و توانبخشى جمعیت 
هالل احمر اســتان همدان نیز در تاستان لرستان به 
ارائه خدمات پرداخت گفت: 44نفر شامل 6 پزشک، 6 
پرستار، 2 ماما، 3 روانشناس، 2 کارشناس بهداشت، 4 
امداد گر، 12 کارمند و 7 راننده و دو تکنیسین دارویى 

به این استان اعزام شدند.
کارخانه اى گفت: براى گلستان هم هزار و 920 بسته 
غذایى یک ماهه، هزار و 400 بسته غذایى 72 ساعته و 
2 هزار تخته موکت و براى کرمانشاه 500 بسته غذایى 

یک ماهه و 810 بطرى روغن ارسال شده است.
وى افزود: براى اســتان خوزســتان هم از محل انبار 
امدادى، هزار و 500 چادر مسافرتى از انبار، هزار کلمند 
آب و 3 هــزار گالن آب تاشــو و از محل کمک هاى 
مردمــى، هزار و 400 تخته پتو، لباس، برنج، 3 هزار و 
900 قوطى کنســرو، 8 هزار و 200 عدد آب معدنى و 

تعداد زیادى کفش و چکمه ارسال شده است.
وى با بیان اینکه وظیفه اصلى جمع آورى کمک هاى 
با هالل احمر است، اذعان داشت: براساس آیین نامه 
چگونگى جذب، هدایت و توزیع کمک هاى مردمى 
قانون مدیریت بحران که بــه تصویب هئیت دولت 
رســیده در هنگام نیاز به جمع آورى کمک از مردم، 
جمعیت هالل احمر دســتگاه اصلى به شمار رفته و 

بسیج و کمیته امداد دستگاه هاى معین هستند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان همدان گفت: 
براساس همین آیین نامه تنها جایى که مى تواند شماره 
حساب براى جمع اورى کمک اعالم کند هالل احمر 
است و اگر اشــخاص با جاى دیگر چنین کارى کند 

وجاهت قانونى ندارد.
کارخانــه اى گفت: ارزش خدماتى که جمعیت هالل 
احمر اســتان در ســال 97 بــه مردم ارائــه کرده 2 
میلیاردو480 میلیون تومان بوده و بیش از 17 میلیارد 
تومان هم هزینه هاى مختلف این جمعیت در استان 

بوده است.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
استان همدان:

هالل احمر 
مسئول اصلى جمع 
آورى کمک هاى 
مردمى در زمان 
حوادث است

︣ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉  ︫﹤ ︑﹫﹥ ︵︣ح ︗︀﹝︹ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در را︨︐︀ی ر︨﹫︡ن︋ 
ســازمان فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات 
شهردارى  همدان از سال 1382 ایجاد و 
بعــد از انجام مراحل قانونى از ســال 1384 و 

براســاس اهداف تعیین شــده در اساســنامه 
اولیه؛ این سازمان با هدف ایجاد بانک اطالعاتى 
به منظور استفاده در طراحى و برنامه ریزى هاى 

شهرى شــهردارى، ارتقاء کیفى  و کمى بازدهى 
سیستم هاى موجود و مورد نیاز و افزایش بهره 
ورى آن ها جهت رســاندن اطالعات مورد نیاز و 

درخواست اشخاص ذیربط با استفاده از خدمات 
ماشین و انتشارات نشریات مناسب رسما آغاز 

به کار کرد.

رئیس سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى همدان:
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مدیرمسئول و صاحب امتیاز: .................................. على اکبر فامیل روحانى
مدیراجرایى: .......................................................................... عارفه سلیمانى
09180176203
سرویس خبرى: .............................................................. رضا فامیل روحانى
صفحه آرا: ..................................................................... جالل محمدکریمى
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خبر /ایسنا

وجود بیش از 1200 واحد مسکن مهر ناتمام 
مدیرکل مســکن و شهرسازى اســتان همدان از وجود بیش از 1200 واحد 
مسکن مهر ناتمام در همدان خبرداد و گفت: 1264 واحد مسکن مهر نا تمام  

در استان همدان وجود دارد.
ایســنا/ حسن ربانى ارشد با بیان اینکه امیدواریم مساکن مهر ناتمام تا پایان 
امسال تحویل داده شود،  اظهارکرد: پیش بینى مى شود تعدادى از این مساکن 

در شهریور به نتیجه خواهد رسید و مابقى تا پایان سال تمام خواهد شد.
وى با اشــاره به مســاکن مهر فاقد متقاضى در استان همدان، تصریح کرد:  
340 واحد مسکن مهر فاقد متقاضى در شهرستان مالیر وجود دارد که درصد 
پیشــرفت آن زیر 20 درصد است که  براســاس قانون از حالت مسکن مهر 

خارج مى شوند.
وى با بیان اینکه پیگیر حل مشــکالت حقوقى تعاونى هگمتان شــهر سینا 

هستیم، افزود: تعاونى مسکن مهر فرهنگیان هیچ مشکل حقوقى ندارد.
ربانى ارشد درباره اسناد مساکن مهر نیزخاطرنشان کرد: مردم با مراجعه به راه 
و شهرسازى سند اعیانى واحد خود را دریافت مى کنند و امسال نیز در قانون 
بودجه 98 سند عرصه هم داده شود که به محض اینکه دستورالعمل آن ابالغ 

شود آمادگى اعطاى سند عرصه مساکن مهر نیز وجود دارد.
مدیرکل مسکن و شهرسازى استان همدان با بیان اینکه درهمدان پروژه 64 
واحدى یادمان بنا هنوز تحویل داده نشــده است، ادامه داد: امیدواریم پروژه 

64 واحدى یادمان بنا نیز تا پایان امسال به بهره بردارى برسد.
وى با اشاره به ساخت مســکن خیر ساز در همدان، یادآور شد: سال گذشته 
پروژه 120 واحدى خیرین مســکن ساز همدان اجرایى شد که این پروژه در 

شهریور امسال تحویل داده مى شود.
ربانى ارشد از متقاضیان مســاکن مهر تقاضا کرد تا آورده هاى خود را کامل 
کنند و افزود: متأســفانه مردم آورده هاى خود را کامــل نمى کنند درحالیکه 

مساکن مهر با آورده متقاضیان کامل مى شود.

ایمن سازى 3 محور در همدان
رئیس پلیس راه استان همدان از چهارخطه شدن محور علیصدر- همدان خبر 
داد و گفت: با توجه به اینکه محورعلیصدر یکى از نقاط پرحادثه و پرتردد به 

شمار مى آید، به منظور ایمن سازى محور آن به چهار خط تقسیم مى شود.
ایسنا/ سرهنگ رضا عزیزى ادامه داد: از نقاط حادثه خیز دیگر استان مى توان 

به محور نهاوند به سمت کنگاور، گردنه اسدآباد و سه راه ویان اشاره کرد. 
عزیزى تصریح کرد: براى ایمن سازى سه راه ویان نیز قصد داریم دوربرگردان 
را جابجا کــرده و کمى جلوتر از جایگاه قبلى آورده مضاف بر اینکه شــیار 

گرداننده اصلى نیز نصب شود.
وى با اشــاره به اینکه نقطه روشنایى این محور نیز کمى باید تقویت شود، 
عنوان کرد: در صورت تصویب مصوبه نصب ســرعت گیر نیز قصد داریم دو 
ســرعت گیر در این محور نصب کنیم اما هنوز درخواست و مصوبه آن تأیید 

نشده است.
عزیزى اضافه کرد: هر نقطه حادثه خیز نیز با توجه به تردد پرحجم و تعداد 
حوادث مشخص مى شود به طوریکه در سه راه ویان سالیانه 4 نفر جان خود 

را از دست مى دهند.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان همدان در پایان یادآور شد: ایمن 

سازى گردنه اسدآباد نیز با نصب حفاظ میانى تحقق مى یابد.

همدان رتبه 17 کشورى در آمار طالق را دارد
مدیر کل بهزیستى استان همدان از رسیدگى و مشاوره به 111 مراجعه کننده 

بهزیستى به دلیل همسرآزارى در سال گذشته خبرداد.
ایســنا/ حمیدرضاالوند در کارگروه امور فرهنگى و اجتماعى استان همدان با 
اشاره به ثبت 642 مورد تماس با خط اورژانس اجتماعى(123) در کل استان، 
مطرح کرد: سال گذشته 20 هزار تماس در سراسر استان با خط هاى مربوط 
به بهزیستى ثبت شده است؛ از این تعداد 1480 مورد مورد مشاوره تلفنى 5 

تا 15 دقیقه اى قرار گرفتند.
وى با بیان اینکه براساس آمارهاى موجود، سال گذشته 1200 متقاضى طالق 
در استان براى انجام این کار اقدام کرده بودند، گفت: یکى از وظایف بهزیستى، 
رسیدگى و مداخله به اختالفات خانودگى به منظور جلوگیرى زوجین از انجام 
طالق است؛ از این رو در سال گذشته 2 هزار مورد اختالف حاد خانوادگى با 

مراجعه و دخالت بهزیستى ختم به خیر شد.
مدیر کل بهزیستى استان همدان هدف از تأسیس خانه هاى امن ویژه بانوان 
در ســطح استان را در راستاى کاهش آسیب هاى اجتماعى دانست و عنوان 
کرد: این خانه ها هنگام مراجعه شبانه زنان و دختران در معرض آسیب ساخته 
شــده تا بانوان تنها شب ها با مراجعه به این اماکن از آسیب هاى شدیدترى 
مصون شوند؛سال گذشته 162 زن و دختر به این دسته از خانه ها مراجعه کرده 
که با تالش هاى مشاورین و نیروهاى متخصص مشغول در این اماکن، شاهد 

بازگشت 57 بانو به سمت خانواده بوده ایم.
الوند با بیان اینکه ســال گذشته 111 نفر به علت همسرآزارى با سامانه 123 
تماس گرفته بودند، تصریح کرد: همچنین بر اساس تماس هاى گرفته شده 
با سایر خطوط مربوط به بهزیستى، به 222 نفر از افرادى که مورد خشونت 
خانگى توسط اعضاى خانواده به ویژه همسران خود قرار گرفته بودند نیز مورد 

مشاوره مددکاران و مشاورین بهزیستى قرار گرفتند.
وى با تاکید براینکه همدان درحال حاضر رتبه 17 کشــورى در حوزه 
ثبت طالق را به خود اختصاص داده اســت، عنوان کرد: 250 دستگاه 
اجرایى دربین 12 دســتگاه عضو کارگروه امــور اجتماعى و فرهنگى 
اســتان به منظور کاهش آســیب هاى اجتماعى به ویژه طالق تقسیم 
شده اســت؛ کمپین تحکیم خانواده و اقدامات و برنامه هاى پیش بینى 
شــده در این رابطه به گونه اى موثر بوده که باعث کاهش آمار طالق 

شده است.

شــهردارى منطقه یک همدان با توجه 
به موقعیت جغرافیایى و قرار گرفتن در 
منطقه گردشــگرى همدان از موقعیت ویژه اى 
برخوردار است و شهردار منطقه یک همدان در 
طول خدمت خود اهتمام ویژه اى براى توســعه 
این منطقه داشــته به گونه اى که امروز شاهد 
انجــام عملیــات هــاى عمرانى ویــژه اى در 
راستاى توسعه همدان و گردشگرى این منطقه 

هستیم.
شــهردار منطقه یــک همــدان در گفت و گو 
بــا خبرنگار محــراب ضمن قبولــى طاعات و 
عبادات شــهروندان همدانى، گفت: منطقه یک  
هکتار   1738/399 داراى  همدان   شــهردارى 
مساحت و افزون بر 120 هزار و 187نفرجمعیت  

را در 19محله در خود جاى داده است.
امیر فتحیان نســب با اشاره به نقش شهردارى 
به عنوان یــک نهاد مردمى اضافــه کرد:  در 
گذشــته، شــهردارى ها تنها یک نهاد عمرانى 
و خدماتى بــوده اند اما به تدریــج با به عهده 
گرفتن وظایف ســنگین تر نقــش اجتماعى و 
فرهنگــى را پیدا کرد تا جایى که هم اکنون در 
این زمینه ها جایگاه بیشترى یافته است اگرچه 
اکثریــت مردم گمان مى کنند شــهردارى تنها 

یک نهاد خدماتى است.
شــهردار منطقه  یــک همدان با بیــان اینکه 
نقش مردم یکى از مهمترین عوامل در توســعه 
مشارکت  جلب  گفت:  اســت  شــهرى  طراحى 
مردمى باعث حساس شــدن شهروندان نسبت 
به حفظ محیط زندگى خود مى شود و با اجراى 
پروژه ها زندگى آرام و سالمى در محیط شهرى 

بوجود مى آید.
وى ضمن همدردى با هموطنان ســیل زده به 
حضور کارکنان شــهردارى منطقه یک همدان 
در منطقه روستاى سیل زده  آق قال براى امداد 
رســانى به حادثه دیدگان اشاره کردو گفت: در 
سیل اخیر که در فروردین ماه سال جارى اتفاق 
افتاد شــهردارى منطقه یک همدان  اقدام  به 
کمک به  ســیل زدگان کرد و در  این راســتا  
توزیع غذاى گرم، برنج، گوشــت، روغن، رب، 
ســیب زمینى عدس، لپه ،ظروف یکبارمصرف 
به ارزش بالغ بر یــک میلیارد ریال جهت اهدا 

به مناطق سیل زده ارسال شد.
شــهردار منطقه یک همدان  همچنین با اشاره 
به خدمات عمرانى  در منطقه یک شــهردارى 
گفت: در ســال گذشــته 35هزار تن آســفالت 
ریزى در معابر روکش و لکه گیرى آســفالت با 
هزینه 10 میلیارد تومان در سطح منطقه انجام 

شده است،
 وى ادامه داد: مردم در مراجعه به شــهردارى 
خواهان آســفالت ریزى و لکه گیرى کوچه ها و 
معابر شهرى منطقه هســتند که باید به اطالع 
شــهروندان فهیم منطقه یک شهردارى همدان 
برسانم خدمات شــهرى این منطقه به صورت 
مــداوم در این حــوزه در حال انجام اســت و 
طبق برنامه ریزى و بازدیدى که کارشناســان 
شــهردارى و بخش فنى شهردارى صورت مى 
دهند اولویت بندى الزم آسفالت ریزى صورت 

گرفت. خواهد 
شــهردارى منطقه یک همــدان گفت: تاکنون 
عملیات آسفالت دســتى، فنیشرى و لکه گیرى 
معابر بلوار کاشــانى، میدان پژوهش، بلوار غنى 

زدایان و استاندان کوچه پرواز انجام شد.
وى یکى از اقدامات مهم در خصوص آســفالت 
را نظــارت عنوان کرد و گفــت: یکى از برنامه 
هاى در نظر گرفته امســال، نظارت مهندسین 
مربوطــه به کیفیت آســفالت بوده چــرا که با 
نظارت کیفیت آسفالت از دوباره کارى و هزینه 

مجدد جلو گیرى مى شود.
وى  با بیان اینکه پروژهها و طرحهاي عمرانی 
در راســتاي خدمت رسانی بهتر و با هدف رفاه 
حال شهروندان در دســتور کار شهرداري قرار 
عمرانی،  طرحهاي  اجراي  ضرورت  بر  می گیرد، 
خدماتی و زیرســاختی در ســطح منطقه تأکید 
کــرد و افزود: شــهرداري منطقه یــک نیز با 
اشــراف بر این امر مهم اقدامات متعددي را در 

دستور کار خود قرار داده است.

پیشرفت 85 درصدى پروژه بلوار 
ارم

فتحیان نســب یکى از پروژه شــاخص منطقه 
را بهســازى بلوار ارم عنوان کرد و افزود: بلوار 
گردشــگرى  تفریحى  بلوار  یک  همدان  «ارم» 
اســت که بــراى تامین امنیت حضــور عابران 
پیاده و کاهش تصادف در این منطقه  مدیریت 
شــهرداى تصمیم به بهســازى بلوار ارم گرفته 

اند.
وى با اشــاره به اینکه این پروژه در حال حاضر 
85 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است گفت : 
اعتبار پروژه بهســازى پیاده راه سازى بلوار ارم 
بیش از 57 میلیاردریال پیش بینى شــده که در 
حال حاضــر بیش از  12 میلیــارد ریال هزینه 

شده  است .
وى همچنین از بهســازى نیمه شمالى بلوار ارم 
با پیشــرفت فیزیکــى  80 درصدى  خبر داد و 
گفــت: اعتبــار این طــرح  47 میلیارد  و 945 
میلیون و 214 هزارو 80 ریال پیش بینى شــده  
که در حال حاضر بیش از  35 میلیارد ریال آن 

هزینه شده است. 
شــهردار منطقه یک در ادامه گزارش از فعالیت 

هــاى مدیریت منطقه یک شــهردارى همدان 
پرداخــت و افــزود:  از ابتــداى ســال جارى 
تاکنون، عملیات ترمیم سنگفرش هاى بوستان 
آرماتور  عملیــات   ، پاییــن  فانوس_ســعیدیه 
بندى و بتــن ریزى دال هاى زیرگــذر پیامبر 
اعظم(ص) میــدان بعثت ، تعویــض و اهتزاز 
پرچم ایران میــدان پژوهش ابعادپرچم: 18×9 
ارتفــاع پایه: 54 متر، الیروبى مخزن آب پارك 
مردم، جــدول گذارى نهرى و اصالح مســیر 
سیالب بلوار بعثت- ورودى پل پژوهش، پروژه 
مقابل ساختمان  بعثت،  کندروبلوار  جدول گذارى 
کارگذاشتن  و  جوى  اصالح  جدیددادگســترى، 
لولــه در خیابــان بهادر بیگى، جــدول گذارى 

نهــرى بلوار بعثت و پروژه ســاخت ســرویس 
بهداشــتی ده چشمه در پارك الله با اعتبار بالغ 
بر یک میلیارد دویســت میلیون ریال سبدبافان 
از جمله پروژه هاى عمرانى شــهردارى منطقه 

بوده است.
فتحیان نســب به پروژه نهرســازى بلواربعثت 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این پروژه 85 
درصد پیشــرفت فیزیکى داشــته است و اعتبار 
پیش بینى شــده پروژه نهرسازى  8 میلیارد و 
846 میلیون و 710 هزارو 233 ریال اســت که 
تــا کنون 5 میلیــاردو 300 میلیون ریال هزینه 

شده است.
وى از پروژه پیاده راه ســازى ســعیدیه شمالى 

ســخن گفت و ادامه داد: تاکنون این پروژه 45 
درصد پیشرفت فیزیکى داشته  و اعتبار آن بالغ 
بــر 6 میلیارد  و 480 میلیــون ریال پیش بینى  
شــده که تاکنون 2 میلیارد و 400 میلیون ریال 

هزینه شده است.
شهردارى منطقه یک همدان پروژهاى تحکیم 
بستر بلوار احمدى روشــن با پیشرفت فیزیکى 
50 درصد بــا اعتبار بالغ بــر 2 میلیارد و 222 
میلیون و 844 هزار و 164 ریال  دانســت و از 
بهره بردارى  ســه پروژه  احیاى  پارك ورودى 
شــهربازى رنگین کمان ،پروژه ترمیم پیاده راه 
گنجنامــه  و  ســاماندهى کوچه هاى دره مراد 

بیگ  خبر داد.

فتحیان نسب در ادامه  از فعالیتهاى شهردارى 
منطقه یک همدان درخصــوص احیاى فضاى 
ســبز اظهــار داشــت: از ابتداى ســال جارى 
تاکنون، کود دهى بلوار ارم، علف کشــى بلوار 
بعثــت مقابل اســتاندارى، هرس تــر ون بلوار 
شــکریه، کاشــت گونه هاى دائمى، کاشــت 
درخت افرا در پیاده راه امام(ره)، کاشت گلهاى 
دهى  کود  همدانى،  میرسیدعلى  بوستان  تزئینى 
درختان، هرس و فرم دهى ترون بلوار شــهید 
بهــادر بیگــى، گل کارى و آبیــارى قطره اى 
گلهاى تزئین، کاشت گل استئوسپرموم، کاشت 
نهال خیابان شــهید اســالمیان، واکارى چمن 
رودخانه رکنى، عملیــات باغبانى پارك والیت 
و واکارى چمن پــارك زینبیه از جمله اقدامات 

شاخص شهردارى منطقه یک همدان است.
شــهردارى منطقه یک همدان در ادامه به ارائه 
گزارشــى از فعالیتهاى عمرانى در منطقه چهار 
شــهردارى همدان در مدت یک ســال گذشته 
پرداخت و اضافه کرد: انتظار مى رود در ســال 
جارى بتوانم با حمایتهاى دلســوزانه مسئولین 
همدان  شهر  اســالمى  شوراى  اعضاى  استان، 
،به ویــژه مهندس صوفى شــهردار کوشــاى 
همدان و کارکنان زحمتکش شــهردارى منطقه 
یــک خدمات بیشــترى را بــراى رضایتمندى 

شهروندان ارائه دهیم.

︀ در ﹢زه ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︣داری ﹨  ︫﹟﹫﹍﹠  ︨︿︀︸و
شهردار منطقه یک همدان تاکید کرد:

در گذشــته، شهردارى ها تنها یک نهاد عمرانى 
و خدماتــى بــوده اند اما به تدریــج با به عهده 
گرفتــن وظایف ســنگین تر نقــش اجتماعى و 
فرهنگى را پیــدا کرد تا جایى که هم اکنون در 
این زمینه ها جایگاه بیشترى یافته است اگرچه 
اکثریــت مردم گمان مى کنند شــهردارى تنها 

یک نهاد خدماتى است
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