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همدان

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی

8

نخستین و بزرگترین محور توسعه 
استان همدان در سایه سرمایه گذاری 

گروه امکاتلی ترکیه کلید خورد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان همدان:

هم زمان با هفته تعاون 
14 طرح تعاونی در همدان 

به بهره برداری رسید

2

روایاتی از فعالیت های جمعیت هالل 
احمر همدان:

از غربالگری در ورودی شهر 
تا آموزش آحاد جامعه 

در خانه های هالل

4

مدیرعامل سازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری همدان:

چشم انداز روشن 
حمل و نقل ایمن در شهر همدان

2

رئیس دانشگاه پیام نور:
دانشجویان کم برخوردار 
دانشگاه پیام نور امسال 

بورسیه می شوند

7

دستاوردهای فصل 22 کاوش های 
باستان شناختی در تپه هگمتانه همدان

برآورد 2 میلیارد تومان دیگر 
برای اتمام فصل 22 کاوش  های 

تپه هگمتانه

4

3

به همت شهرداری منطقه 3 همدان:
افتتاح بلوار شهدای سالمت 

در همدان

3

مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح همدان:
با مجاهدت پرسنل نیروگاه شهید 

بدون خاموشی  تابستان  مفتح 
در استان همدان رقم خورد

8

معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهری 
شهرداری همدان خبرداد:

پیشرفت ۸۰ درصدی 
مطالعات قطار شهری همدان

6

6

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های بنیاد مسکن 
با حضور دکترنوبخت معاون رئیس جمهور

آغاز ساخت ۲ هزار واحد مسکن روستایی در استان همدان
به گزارش نسیم همدان: عملیات ساخت ۲ هزار 
واحد مسکونی در استان همدان برای محرومان با 
حضور معاون رئیس جمهور در روستای حاتم آباد 

کبودراهنگ آغاز شد.
محمــد باقر نوبخت، معــاون رئیس جمهور در 
مراســم طرح ســاخت مســکن محرومان استان 
همــدان گفت: ۱۶ طرح تولیدی بــا ۳۰۰ میلیارد 
تومان و مسکن های روستایی در استان همدان به 

بهره برداری می رسند
وی ادامــه داد: امیدواریم اجرای این طرح ها در 

۹ ماه به پایان برسد.
ایــن ۱۶ طــرح  از آغــاز ســاخت  نوبخــت 
واحد های تولیدی در استان خبر داد و افزود: با راه 
اندازی این واحد های تولیدی برای ۱۹ هزار و ۲۶۲ 

نفر اشتغال ایجاد می شود.
عزیزاهلل مهدیان، معاون بازســازی و مســکن 
روســتایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم در این 
مراسم گفت: تعدادی از خانواده ها به دلیل نداشتن 
آورده توان ساخت مســاکن خود را نداشتند و در 
خانه های آســیب پذیر زندگی می کردند و از پایان 
سال ۹۷ با کمک سازمان مدیریت برنامه و بودجه 
با تامین ســهم آورده مردم از ســوی دولت، برای 
خانواده های محروم مسکن های جدید ساخته شد.

وی بیان کرد: خوشــبختانه در ابتدای پارسال 
۱۰۰ هزار  واحد تعیین تکلیف شــده اســت و از 
این تعداد ســاخت  بیش از ۲۲ هزار واحد به پایان 

رسیده و بقیه در حال ساخت است.
مهدیان ادامه داد: ســاخت ۲۰۰۰ واحد  مسکن 
روســتایی محرومان ظرف مدت یکســال باید به 

پایان برسند.
این مقام مسئول اضافه کرد: با توجه به شرایطی 
که در استان همدان برای ساخت مسکن محرومان 
داریم ایــن طرح ها را ۹ ماهه تکمیــل و به مردم 

تحویل می دهیم.
* تا پايان امسال تمام واحد های خسارت 

ديده از سیل بازسازی می شوند
معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد 
مسکن همچنین در حاشــیه بهره برداری از هشت 
هزار واحد مسکونی روستایی بازسازی شده استان 
همــدان و در جمع خبرنگاران از بازســازی تمام 
واحد های خسارت دیده از سیل تا پایان سال خبر 
داد و گفت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مســکن 
روســتایی در قالب بازســازی واحد های مسکونی 
آســیب دیده و بهسازی مسکن روستایی، نوسازی 
شده اند که این موضوع ۵۰ درصد کل مسکن های 

روستایی کشور را شامل می شود.
وی اظهار داشت: پنج میلیون و ۳۵۰ هزار واحد 
مسکونی در سطح روستا های کشور وجود دارد که 

از ۱۵ ســال پیش تاکنون، هر ســال به ۲۰۰ هزار 
واحد، تسهیالت ارزان قیمت واگذار شده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی ابراز داشت: تسهیالت قرض الحسنه 
نیز بــه مالکان مســکن های روســتایی پرداخت 
می شود و سقف آن از ۱۰ میلیون تومان می باشد.

مهدیان یادآورشد: بازسازی واحد های مسکونی 
روستایی ادامه دارد و امسال هم با مصوبه دولت و 
ابالغ آن به بانک ها، تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی، 
با کارمزد پنــج درصد برای ســاخت این واحد ها 

پرداخت می شود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی کشور بیان کرد: در همدان شدت 
سیل مثل استان لرستان نبود، اما بارندگی مداوم و 
شدید موجب تخریب واحد های مسکونی روستایی 

شد.
* بهره بــرداری از 8 هزار واحد مســکن 

روستايی سیل زدگان استان همدان
حســن ظفری مدیرکل بنیاد مســکن استان 
همدان در مراســم در روستای ) رباط شورین( در 
جمع خبرنــگاران افزود: در مجموع ۱۰ هزار واحد 
برای سیل زدگان همدان با اعتبار یک هزار و ۵۳۰ 
میلیــارد تومان در قالب تســهیالت بانکی، کمک 
بالعوض حســاب ۱۰۰ امام خمینــی)ره(، کمک 
بالعوض دولت و آورده متقاضی ساخته شده است.
وی ادامــه داد: از ایــن تعداد ۱۰ هــزار واحد 
مســکونی ســاخته شــده، هشــت هزار واحد از 
تســهیالت بازســازی و تعــداد ۲ هــزار واحد از 

تسهیالت  بهسازی بهره مند شدند.
ظفــری ادامه داد:  برای ســاخت این ۱۰ هزار 
واحد از تسهیالت بانکی، کمک بالعوض و سیمان 
رایگان هدیه رهبر معظم انقالب استفاده شده است 
و این طرح به شــکل  متمرکز در روستای شورین 

در استان همدان افتتاح شد.
محمد باقر نوبخت، معــاون رئیس جمهور هم 
با اشــاره به اینکه در اســتان همدلی خوبی وجود 
دارد بیان کرد: خوشــبختانه رابطه بسیار صمیمانه 
در بین ســازمان برنامه بودجه و کمیسیون برنامه 
بودجه حاکی از اتصال دو قوه اســت که امیدواریم 
که با همکاری هم با هدف تحقق اهداف نظام گام 

برداریم و آن خدمت صادقانه به مردم است.
نماینــده مــردم همدان و فامنیــن در مجلس 
شــورای اســالمی هم با بیان اینکه باید خوشحال 
باشــیم مراســم افتتــاح ۸ هزار واحد مســکونی 
بازسازی و دو هزار واحد نوسازی شده است، اظهار 
داشــت: دولت موفق شــده ۸ هزار واحد مسکونی 
بازسازی و دو هزار واحد نوسازی افتتاح کند و این 

برکات جمهوری اسالمی است.
حمید رضــا حاجی بابایی ابراز داشــت: برنامه 
ریزی خوبی در اســتان انجام می شود و حاشیه ای 
نداریم و به همین دلیــل برنامه ها به خوبی پیش 

می رود.
شاهرخی، استاندار همدان نیز در این مراسم با 
بیان اینکه رئیس جمهور تاکید به مســکن آسیب 
دیدگان دارد و امروز شــاهد این توجه هســتیم، 
گفت: همدان دومین اســتان کشــور با بیشترین 
بارش های ســیالبی پارســال بود،که بــا مدیریت 
خوب مسئوالن مسکن های آسیب دیده به سرعت 

بازسازی و یا ساخت مجدد شدند
تفاهم نامه ساخت مســکن با حضور نوبخت در 

همدان منعقد شد.
* انعقاد تفاهم نامه طرح های جهش تولید 

همدان 
تفاهم نامه ای بین سازمان برنامه و بودجه کشور، 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی و استانداری همدان 
در راستای تامین مسکن برای خانوارهای نیازمند و 
بدون سرپناه مناسب در همدان و طرح های جهش 
تولید این استان با حضور محمدباقر نوبخت منعقد 

شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی همدان در 
حاشیه این آیین بیان کرد: هدف از این تفاهم نامه 
ساخت دو هزار واحد مسکونی با متوسط مساحت 

۶۰ متر مربع است.
ظفــری افزود: جامعــه هدف ایــن تفاهم نامه 
خانوارهــای کم درآمد و آســیب پذیر، خانوارهای 
دارای واحــد مســکونی غیرمقــاوم و در معرض 
خطر، خانوارهای محروم دارای مســکن مناسب و 
خانوارهای محروم زیر پوشــش نهادهای حمایتی 

است.
وی دربــاره منابع مالی و نحــوه تامین اعتبار 
اظهارکرد: منابع مورد نیاز شــامل کمک بالعوض 
به ازای هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان و تسهیالت 
ویــژه بهســازی مســکن و آورده متقاضی تامین 

می شود.
ظفری بیان داشــت: پیگیــری الزم از مراجع 
صــدور پروانه به منظور صــدور مجوزهای الزم به 
صورت رایگان از دیگر تعهدات اســتانداری در این 

تفاهم نامه است.

افتتاح بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان های آموزشی همدان 

با حضور وزیر نیرو انجام شد:

سد نعمت آباد اسدآباد 
با اعتبار 794 میلیارد ريال 

به بهره برداری رسید

دکتر رضا اردکانیان به منظور بهره برداری از سد نعمت آباد با استقبال سید 
سعید شاهرخی اســتاندار همدان، مهندس منصور ستوده مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای همدان، حجت االســالم حســینی مجد امام جمعه اســدآباد، 
درویشــی فرماندار و تعدادی از مدیران و مسئوالن اســتانی وارد شهرستان 
اسدآباد شد. در راستای تداوم پویش »هر هفته الف-ب- ایران« با حضور وزیر 
نیرو، اســتاندار همدان و تنی چند از مســئولین استان همدان سد نعمت آباد 

افتتاح شد.
وزیر نیرو با اشــاره به بهره برداری از ۲۵۰ پروژه وزارت نیرو تا پایان ســال 

جاری، گفت:کاهش خسارات جنگ اقتصادی به کشور در اولویت است.  
 دکتر رضا اردکانیان در آیین افتتاح ســد نعمت آباد شهرســتان اسدآباد، 
اظهــار کرد: از توفیقات و خوشــبختی ها و نتیجه دعــای خیر والدین بنده و 
همکارانم اســت که در این ایام توفیق خدمت رسانی به هموطنانمان را داریم 
و تردیــد ندارم آیندگان از این روزهایی که بر مردم ایران می گذرد، بســیار 

خواهند گفت و خواهند نوشت. 

افتتاح و کلنگ زنی 5 پروژه آب و برق
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان:

هم زمان با هفته تعاون 14 طرح تعاونی در همدان به بهره برداری رسید

مديــرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
امسال 14  تعاون  استان همدان گفت: هفته 
طرح با ايجاد فرصت شغلی برای 235 نفر در 

اين استان به بهره برداری رسید.
احمــد توصیفیــان در نشســت بــا فعاالن 
بخــش تعاون و مراســم پانزدهمین دوره معرفی 
تعاونی های برتر اســتان ضمن تسلیت ایام محرم 
و گرامیداشــت هفته تعاون با اشاره به مزیت های 
تعاونی ها در کشــور افــزود: تعاونی هــا بهترین 
ساختار جهت اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی 
و کاهش فاصله طبقاتی هســتند کــه در ایجاد 

فرصت های جدید اشتغال موثرند. 
وی افزود: فرهنگ ما معتقد به تعاون اســت، 
گسترش فرهنگ تعاون، باعث کارآفرینی ، توسعه 
و عدالت اجتماعی و توزیع بهتر و مناسب تر ثروت 

در جامعه می شود. 
وی تصریح کــرد: اهمیت موضــوع تعاونی ها 
بــه این دلیل اســت که تعاونی ها، ســازمان ها و 
نهادهای مردمی هســتند که در عین برخورداری 
از خصوصیات و مشخصات یک واحد اقتصادی و 
تجــاری، دارای ارزش های مکتبی و اجتماعی هم 
می باشــند و یکی از اهداف واالی تعاون، ساختن 
انسانی با مســئولیت های فردی و جمعی است و 
تعاون روش موثری برای نیل به مشارکت واقعی و 
حقیقی و دائمی همه مردم در اجرای برنامه های 

توسعه کشور است.
توصیفیــان بیان کرد: تعاون راهکار مناســب 
برای گــردش عدالت اجتماعی اســت و اقتصاد 
تعاون بــا نگرش اقتصاد انســان محــور، دارای 
ویژگی هــای رشــد گرایی و باز توزیعی اســت و 
فعالیــت در عرصه تعاون موجــب رونق و جهش 
تولیــد داخلی، اســتقالل و اســتفاده از ظرفیت 
ظرفیت های اقتصادی اســت به گونه ای که تعاون 
موجب تجمیع سرمایه ها، سرمایه گذاری داخلی، 

مشارکت افراد در برابری فرصت ها است.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان همدان گفــت: برای توســعه اقتصادی 
نیازمند کار جمعی، ســخت کوشــی، پشتکار، 
مســئولیت پذیری اجتماعی و تقویت ســرمایه  
انســانی و اجتماعی اســت و ضرورت دارد باور 

تعــاون، فرهنــگ کار و کار جمعــی در جامعه 
تقویت شــود، چراکه فعالیــت در عرصه تعاون 
عالوه بر تاب آوری اقتصادی در شــرایط اعمال 
تحریم هــا با حاکــم بودن روح جمعی ســبب 

نقش آفرینی در پیشرفت کشور خواهد شد. 
 وی اظهارکرد: تعاون کارگروهی، داوطلبانه و 
نظام مند است، تکیه بر توان تعاون و شرکت های 
تعاونی که چتر گســترده آنها اقشار کم درآمد و 
آسیب پذیر را پوشش می دهد در واقع زیرساخت 
اقتصاد مقاومتی در کشــور اســت و رویکرد این 
اداره کل حمایــت، هدایت و نظــارت بر تعاونی ها 
اســت بــه گونه ای کــه ضمن کمک بــه ثبت و 
راه انــدازی تعاونی هــا و در اولویت قــرار دادن و 
پیگیری پرونده های تسهیالت شرکت های تعاونی 
متقاضی، برگزاری دوره های آموزشــی مورد نیاز، 
بازدید از کلیه تعاونی ها و اتحادیه های فعال انجام 

می شود.
 وی با تاکید بر اینکه توســعه اقتصادی فقط 
توســعه بنگاه های اقتصادی بزرگ نیست، گفت: 
برای توســعه روســتاها می توان به ظرفیت های 
بخــش کشــاورزی و خدمــات از قبیــل حوزه 
گردشــگری و بوم گــردی توجــه و اشــتغال و 

درآمدزایی الزم را ایجاد کرد.
 وی افزود: در کشــور ما بخش تعاونی، یکی از 
بخش های فعال در حوزه اقتصادی کشــور است 
و خصوصاً در ســالیان اخیر شاهد افزایش بیشتر 

تعاونی ها هستیم.
توصیفیان بیان داشت: از سوی دیگر بسیاری از 
مردم عزیز روستاها و عشایر کشور ما فعالیت های 
تولیــدی کوچک خود را بــه قیمت های ارزان به 
فروش می رســانند یا از طریق واسطه ها سودشان 
را از دست می دهند، همین تولیدات کم وقتی در 
قالب مشارکت در یک شرکت تعاونی شکل بگیرد 
و هدایت شــود می تواند هم دوام بیشتری داشته 
باشــد، هم از حمایت های دولتی برخوردار شود 
و هم به قیمت مناســب به فروش برسد و دست 
واسطه ها را از ســودی که باید عاید تولیدکننده 
زحمت کش ایرانی در روستاها و عشایر شود کوتاه 

نماید.
مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان در خصوص برنامه و عملکرد شاخص های 
حوزه تعاون در ســال جاری گفت: استان همدان 
دارای ۱۱۷۲ شــرکت تعاونــی و اتحادیه فعال با 
فرصت شــغلی ۱۳ هزار و ۴۳۲ نفر می باشد که 
درگرایش های مختلف در حال فعالیت می باشند.

وی بیان کرد: با توجه به وظیفه این اداره کل 
مبنی بر نظارت، هدایــت و حمایت از تعاونی ها، 
نظارت از کلیه تعاونی ها در طول ســال در برنامه 
این اداره کل می باشــد که با توجه به مشــکالت 
بیمــاری کرونا تا کنون از ۳۰۳ شــرکت تعاونی 
توسط کارشناســان این اداره کل بازدید به عمل 
آمده و مشکالت و نواقص آن ها مورد بررسی قرار 

گرفته و به آنها کتباً اعالم گردیده است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که شرکت های 
تعاونــی شــخصیت های حقوقــی می باشــند و 

می بایســت قوانین و مقررات این بخش توســط 
تعاونی ها رعایت گردد، این اداره کل موظف است 
دوره های آموزشی) شــامل مهارتی- مدیریتی و 
حقوقی(، جهت تعاونی ها برگزار نماید که این امر 
به صورت مجازی در ســال جاری در حال انجام 
می باشد) تاکنون ۱۶ هزار و ۵۱۰ نفر ساعت دوره 

برگزار گردیده است(. 
مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اظهار داشــت: ایــن اداره کل با تشــکیل کمیته 
صیانت از تعاونی ها در جهت حمایت از تعاونی ها 
بــه ویژه تعاونی های تولیدی اشــتغال زا در حال 
فعالیت می باشــد) مشــکالت بیمه ای –مالیاتی- 

تسهیالتی و یا دستگاههای اجرایی ذیربط(.
توصیفیــان از افتتاح مرکز مدیریت و کســب 
و کار توســعه نوآوری تعاون با حضور اســاتید و 
خبرگان بخش تعاون این استان خبر داد و گفت: 
اســتان همدان جــزو اولین اســتان ها در زمینه 
راه اندازی مرکز مدیریت و کســب و کار توســعه 

نوآوری می باشد.
 وی با اشــاره بــه راه اندازی ســامانه جامع و 

هوشــمند بخش تعاون کشــور تصریح کرد: این 
سامانه با هدف شــفافیت و اعمال نظارت اعضای 
تعاونی ها در دســترس قرار گرفته اســت و کلیه 
تعاونی هــا موظفنــد مجامع عمومی خــود را در 
سامانه فوق ثبت نمایند. همچنین از جمله مزایای 
این سامانه این اســت که برای تشکیل تعاونی ها 
نیــاز به حضور نبــوده و به روزرســانی اطالعات 

موجود در سامانه انجام می شود.
وی از افتتاح ۱۴ شــرکت تعاونــی با فرصت 
شــغلی ۲۳۵ نفر و حــدود ۲۲۲ میلیــارد ریال 
ســرمایه گذاری در هفته تعاون خبر داد و اظهار 
کــرد: در بخش هــای صنعتــی شــامل ۶ طرح،  
کشــاورزی ۱ طرح، مســکن ۱طرح، خدماتی ۵ 
طرح و همچنین شــرکت تعاونی محافظ سازان 
رزن به عنوان طرح نمونه افتتاحی این اســتان با 
حضور معاون وزیر و معاون استاندار افتتاح گردید.
وی بــا اشــاره به برنامــه ویژه حــوزه تعاون 
اســتان در ســال ۱۳۹۹ با عنایت به شعار سال 

)جهــش تولید( به موارد زیر اشــاره کرد و گفت: 
با ظرفیت  ۱-شناســایی تعاونی های تولیدی که 
کامل در حال فعالیت نمی باشــند. ۲- شناسایی 
تعاونی هــای تولیدی که ظرفیت توســعه دارند. 
۳- تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام تعاونی های 
تولیدی.۴- توسعه طرح های تولیدی موفق تعاونی 
.۵- ایجــاد و به بهره برداری رســاندن طرح های 
تولیدی جدید تعاونی.۶- ارتباط شــبکه ای مابین 
تعاونی های تولیدی و توزیعی. ۷- راه اندازی مرکز 

مدیریت و کسب و کار و توسعه نوآوری تعاون.
همچنین دراین مراسم از شرکت تعاونی های 

ذیل تجلیل بعمل آمد:
شــرکت تعاونی پاک فن بخار همدان، شرکت 
تعاونی ســیمان هگمتان رزن، شــرکت تعاونی 
زیست آب فرایند زاگرس، شرکت تعاونی دهیاری 
مرکزی مالیــر، شــرکت تعاونی پارت شــیمی 
تویســرکان، شــرکت تعاونی بهاران لبــن بهار، 
شرکت تعاونی سفیده فجر اورقین، شرکت تعاونی 
کوثر همدان، شــرکت تعاونــی دهیاری گل تپه، 
شــرکت تعاونی کیف جوان بهار، شرکت تعاونی 

پایا بســپار آریا، شرکت تعاونی الوند دوخت غرب 
کبودراهنگ، شرکت تعاونی نوآوران صنعت سبز 
همدان، شرکت تعاونی اتحادیه مصرف فرهنگیان 

همدان.
* افتتاح سومین خانه امید بازنشستگان 

استان درشهرستان نهاوند
مدیــر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان افزود: ســومین خانه امید بازنشســتگان 
کشــوری اســتان همدان با حضور معاون توسعه 
مدیریت ومنابــع وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی 
، معاون سیاســی امنیتی واجتماعی اســتانداری 
و مســئولین صندوق بازنشســتگی کشوری در 

شهرستان نهاوند افتتاح شد.
توصیفیان درحاشــیه این افتتاح گفت: هدف 
از ســاخت خانه هــای امید، تالش بــرای ارتقاء 
منزلت و ایجاد نشــاط و شــادابی در میان قشر 
بازنشستگان کشوری و جلب مشارکت  فرهیخته 
فعاالنه آنان جهت حضور در برنامه های مختلف و 

برقراری ارتباط و دیدار بازنشســتگان با یکدیگر 
به منظــور تبادل تجربه هــا در حوزه های مختلف 

است.
وی خاطرنشــان کــرد: خانه امیــد نهاوند در 
یکی از بهترین پارک های شهرستان و با زیربنای 
۵۰۰مترمربع ساخته شــده تا بازنشستگان عزیز 
بتوانند در یک فضای شــاد اوقات فراغت خود را 

سپری کنند.
مدیــر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی اســتان 
همــدان گفت: این مجموعه فرهنگی، اجتماعی و 
آموزشــی با طرحی جدید در یک طبقه ســاخته 
شده که دارای بخش های مختلفی همچون سالن 
اجتماعــات، نمازخانه، اتاق های آموزشــی، اتاق 
پزشــک، کتابخانه و آمفی تئاتر، اتاق مدیریت و 

کافی شاپ است.
* افتتاح شــرکت تعاونی محافظ سازان 
آرش درحوزه اســتحصال فلزات غیر آهنی 

)مس( 
غالمرضا پناه، معاون توســعه مدیریت ومنابع 
وزارت تعاون،کارورفــاه اجتماعــی در آیین بهره 
برداری از شــرکت تعاونی "محافظ  سازان آرش" 
در شهرســتان رزن اســتان همدان بــا بیان این 
مطلب تصریح کــرد: تشــکیل تعاونی ها اقتصاد 
کشور را متحول کرده اســت لذا ضمن کمک به 
شبکه ســازی تعاونی ها، باید شرایط برای تثبیت 

اشتغال فراهم شود.
وی با اشــاره بــه این کــه بــرای آبادانی و 
باید توسعه  ساماندهی وضعیت اقتصادی جامعه، 
شــرکت های تعاونی در اولویت قرار گیرد، تصریح 
کرد: شــرکت تعاونی هایی که در اســتان همدان 
افتتاح می شــود، نمونه فعالیت هایی است که در 

شرایط سخت تحریم شکل می گیرد. 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: در این شرکت ها، مهندسان 
و دانش آموختگان دانشــگاهی با افکار، اندیشــه ها 
و تخصص هــای مختلف کنار هم قــرار گرفته اند و 

سرمایه گذاری بزرگی را به وجود می آورند.
پناه تصریح کرد: فرهنگ تعاونی را می توان با 
دانش فنی و کیفیت باالتر مجموعه ای به سرانجام 

رساند و چالش های پیش رو را حل کرد.
وی با اشاره به فعالیت بانک توسعه تعاون و اعطای 
تسهیالت به تعاونگران اظهار کرد: بانک توسعه تعاون 

۷۰ درصد تسهیالت را به تعاونی ها می دهد.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس فضا و جغرافیای 
کســب و کار باید از تعاونی ها حمایت کرد، ادامه 
داد: در استان ها شورای هماهنگی تعاون می تواند 
نقــش تامین ســرمایه اجتماعی را ایفــا کند تا 
برنامه های این حوزه به صورت جامع دنبال شود.

الزم به ذکر اســت: شــرکت تعاونی "محافظ  
ســازان آرش" با اعتبــار ۱۵ میلیــارد تومان با 
اشتغال زایی مستقیم ۵۰ و غیرمستقیم ۱۵۰ نفر 
در زمینی به مساحت هفت هزار و ۸۹۰ متر مربع 
با زیربنای ۱۵۰۰  متر مربع در حوزه اســتحصال 
فلزات غیر آهنی )مس( در شــهرک صنعتی رزن 

فعالیت خود را آغاز کرد.

استاندار همدان: 
مردم براي تامین کاالهاي ضروري 

نگراني نداشته باشند

اســتاندار همدان در نشست اعضاي کمیســیون برنامه ريزي، 
هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان، گفت: با توجه 
به نقش همکاري مردم در مبارزه با قاچاق کاال بايد فرهنگ نخريدن 
اين قبیل کاالها ترويج و نهادينه شود و نظارت بیشتري بر شبکه هاي 

توزيع کاال صورت گیرد
مهندس ســید سعید شــاهرخي افزود: به منظور مبارزه بي امان با پدیده 
کاالي قاچاق باید با افراد فاقد هویت و ســایت هــاي فروش این قبیل اقالم 

برخورد شود و این برخورد قهري همراه با مدیریت بازار باشد.
وي اضافه کرد: یکي از مزیت هاي برجســته همــدان همراهي صنوف با 
کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و وجود بازاریان متدین و با انصاف است که 

باید این را قدر بدانیم.
استاندار همدان بر ضرورت تامین مایحتاج و کاالهاي ضروري مردم تاکید 
کرد و افزود: با توجه به اطالعات به دســت آمده از موجودي انبارها، وضعیت 
کاالهاي راهبردي در اســتان مطلوب اســت بنابراین باید در کنار نظارت بر 
فرایند توزیع، جلب نظر توزیع کننده و کسبه ها مد نظر مسووالن قرار گیرد.

شــاهرخي ادامه داد: با توجه به شــیوع ویروس کرونا، همچنان نظارت بر 
تامین کاالهاي سالمت محور مورد تاکید است هر چند کاالهاي مورد نیاز در 

داخل استان تولید مي شود.
وي بیــان کرد: حمایت از تولیــد، توزیع و مصرف کننده باید مد نظر قرار 
گیرد و با توجه به اینکه کمبود کاال به شکل جدي و ملموس نیست اما قیمت 

ها را باید با دقت رصد کرد.
استاندار همدان افزود: انتطار مي رود تولید و توزیع کننده وضعیت مصرف 
کننــده را درک و بازاریان خودشــان با افرادي که دنبال بــد نام کردن آنها 

هستند برخورد کنند.
شاهرخي یادآوري کرد: از سال گذشته چالش قیمت گوشت و خروج دام 
از اســتان به سمت کشورهاي همســایه وجود داشت و در این راستا با ایجاد 
محدودیت هایي از قاچاق دام جلوگیري شــد؛ هر چند این محدودیت ها هم 

اینک باید رفع و برداشته شود.
وي خواستار تسریع در روند پالک کوبي دام سبک و سنگین شد و گفت: تا ماه 
آینده ۵۰ درصد دام هاي استان و تا پایان سال تمام دام ها باید هویت دار شوند.

استاندار همدان ادامه داد: باید با در نظر گرفتن زمان بندي دقیق از نیروي 
بسیج، جمعیت هالل احمر و ظرفیت دهیاران و بخشداران براي شتاب بخشي 

به روند طرح پالک گذاري دام ها استفاده کنند.
شــاهرخي درباره صدور شناسه از ســامانه جامع تجارت براي کاالها نیز 
گفت: با توجه به شرایط کشور، باید از تولید داخل حمایت و زمینه احداث و 

راه اندازي واحدهاي تولیدي در داخل کشور و استان را فراهم کرد.
وي با بیان اینکه اگر تولید متناسب با تقاضا نباشد با افزایش قیمت مواجه 
مي شــویم، افزود: بنابراین باید این موضوع بــه خوبي مدیریت و نباید خالء 

کمبود کاال با انواع کاالي قاچاق جبران شود.

راه اندازی سامانه هوشمند 
اداره کل اقتصاد ودارایی استان همدان 

دکتر محمودی در آئین بهره برداری از ســامانه هوشــمند اين 
اداره کل با کد دســتوری #19009*6655* گفت تسهیل و تسريع 
دسترسی مردم، بنگاه ها و دستگاه های اجرايی به خدمات اين اداره 
کل فارغ از زمان و مکان از مهمترين اهداف توسعه دولت الکترونیک 
و هوشمندسازی اداره کل امور اقتصادی و دارايی استان همدان است.

وی بیان کرد: سیاســتهای کلی نظــام اداری یعنی توســعه نظام اداری 
الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی 

نیز مبین اهمیت همین موضوع است.
وی تصریح کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان که همواره 
در ارائه خدمات نوین به شــهروندان و دستگاه های اجرای پیشتاز بوده است 
، در شــرایط حال کشور و شیوع ویروس کرونا و توصیه های سازمان جهانی 
بهداشت مبنی عدم حضور در اجتماعات غیر ضرور، برآن شد سامانه هوشمند  
را راه اندازی نماید. ازجمله امکانات این ســامانه  می توان به آشنایی با تمام 
بخش ها وخدمات اداره کل، ارتباط مســتقیم با مدیر کل، ثبت درخواست ها 
و پیشنهادات، اطالع رسانی در خصوص طرح های سرمایه گذاری و فاینانس 

و عضویت در شیکه های اطالع رسانی اشاره نمود.
محمودی در ادامه صحبت های خود  ســرعت باال در پاسخگویی، امنیت 
در انتقال اطالعات، استفاده رایگان برای عموم مردم و دسترسی آسان بدون 

استفاده از اینترنت را از ویژگی های مهم این سامانه دانست.
رئیس شــورای هماهنگی دســتگاه های تابعه وزارت اقتصاد در اســتان 
همدان اضافه کرد: در راســتای توســعه دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند 
و همچنین به منظور اطالع رســانی هوشمندانه و ارائه خدمات نوین، آسان و 
مؤثر به شــهروندان و دســتگاه های اجرایی وکاهش حضور فیزیکی افراد  به 
عنوان اولین اســتان در میان ادارات کل امور اقتصادی ودارایی کشــور، این 

سامانه از امروز آماده بهره برداری خواهد بود.
*  همدان در بین 29 دستگاه شورای هماهنگی وزارت متبوع در استان 

با عنایت به اعالم دبیر ستاد اقامه نماز وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی 
بر  پایان ارزیابی عملکرد ســال ۱۳۹۸ اقامه نماز دستگاه های اجرایی کشور 
در چهار راهبرد آموزشی_پژوهشی، تبلیغی_ترویجی، مدیریتی_تمهیدی و 
مستند سازی و اعالم نتایج نهایی به سازمان اداری و استخدامی کشور، ستاد 
اقامه نماز این اداره کل با درصد موفقیت ۹۰ در جایگاه اول و جز ۳۰ دستگاه 

برتر کشور در بین ۵۶۷ دستگاه تابعه وزارت متبوع قرار گرفت. 
گفتنی اســت بانک ســپه شعبه سرپرســتی و اداره کل گمرک با در صد 
موفقیت ۶۹ و ۶۸ به ترتیب رتبه های دوم و سوم را در استان کسب نمودند.

خبــر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان:

چشم انداز روشن حمل و نقل ایمن در شهر همدان

به گزارش نســیم همدان: در يک تعريف 
کلي مي توان اهداف يک سازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهري را تالش در راستای بهبود 
امر عبور و مرور در شــهر از طريق مطالعه، 
برنامه ريــزی،  طراحی،  آمــوزش، نظارت و 
هماهنگی در امــر حمل و نقل و ترافیک به 
منظور جابجايی ايمن،  ارزان،  سريع و راحت 

مسافران، عابران و کاال دانست.
بــا این وصف هــر مجموعــه مدیریتی حمل 
و نقــل و ترافیک شــهری در چارچوب قوانین و 
مقررات و مصوبات و اســناد باالدست و مطابق با 
سیاستگذاری شورای متناظر استانی و طرح های 
شهرداری و نیازهای منطقه ای،  اهداف خردتری را 

هدفگذاری و اجرا می کند.
شــهر همدان از جمله شــهرهایی اســت که 
هم اکنون به دلیل رشــد و گسترش سریع تراکم 
جمعیــت، افزایش چشــمگیر وســایل نقلیه، با 
بسیاری از پدیده های ترافیکی درگیر می باشد که 
این امر لزوم مدیریت و ســاماندهی حمل و نقل 
ترافیک در این شــهر را ضروری ســاخته است و 
تاکنون توانســته بسیاری از مشکالت و معضالت 
ترافیکی را حل و تسهیل در امر عبور و مرور برای 

شهروندان را رقم بزند.
لذا به همین منظور با مدیرعامل سازمان حمل 
و نقــل و ترافیک شــهرداری همدان در خصوص 
اقداماتــی که تاکنــون انجام داده انــد به گفتگو 

پرداختیم.
وحید غفــاری ضمن قدردانــی از تالش های 

شــبانه روزی کارکنان سازمان حمل ونقل ترافیک 
شــهری، می گوید: امیدواریم با بهبود عبورومرور 
در سطح شــهر و توسعه ایمنی همشهریان عزیز، 
افزایــش فرهنگ حمل ونقــل عمومی نیز صورت 

پذیرد.
وی بیــان کــرد: اصــالح و مهندســی معابر 
برای همه شــهروندان بویژه سالمندان، مدیریت 
زیرســاخت  های حمــل و نقــل، تــردد ایمــن 
شهروندان، استفاده از حمل و نقل پاک، مدیریت 
ترافیک  کنتــرل  مرکز  نگهداشــت  بهره برداری، 
شهر و دوربین های شهر از وظایف ایجاد سازمان 
مدیریت و مهندسی حمل و نقل شهرداری است.

وی،  احداث،  تعمیر و نگهداری پاساژهای عابر 
پیاده سطح شهر در راستای تأمین ایمنی عابران 
پیاده و کاهش تصادفات را از مهمترین طرح های 
این ســازمان برشــمرد و اضافه کــرد: همچنین 
شست وشــوی تجهیــزات ترافیکی  در راســتای 
استفاده بهینه و نگهداری آنان را از دیگر وظایف 

محوله سازمان حمل ونقل ترافیک برشمرد.
وی تصریــح کــرد: مدیریت، تهیــه و نصب 
عالئــم راهنمایی و رانندگــی، انجام مطالعات در 
حوزه های حمل و نقل و هوشمندسازی ، مدیریت 
توقفگاه های حاشــیه ای و پارکینگ های شــهر و 
اطالع رسانی به موقع و مستمر وضع ترافیکی شهر 
از وظایف این سازمان بوده و هدف نهایی کنترل 

و کاهش ترافیک شهری است.
مدیرعامل ســازمان حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری همدان از هزینه کرد ۶ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون ریالی جهت خط کشــی محــوری معابر 
سطح شهر و ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی برای 
اجرای خط کشــی عابر پیاده، کف نوشــته و لوگو 
خبرداد و عنوان کرد: با توجه به ضرورت افزایش 
ایمنی و آرامســازی ترافیک شهری، حدود ۳۵۱ 
متر طول سرعتگاه در جهت آرامسازی ترافیک و 

افزایش ایمنی آسفالت شده است.
غفاری با بیان اینکه در راســتای ســهولت در 
ایاب وذهاب همشــهریان و با توجه به نیاز مکانی 
۱۶۵ عدد چراغ های راهنمایی و چشمک زن نصب 
و بهسازی شده است، گفت: همچنین تعداد۵۰۰۰ 
عدد ســیلندر ترافیکی و تجهیزات دیگری شامل 
کاشــن تانک، بشکه ترافیکی و جداکننده نصب و 

تعویض شده است.
وی با بیان اینکه نصــب و راه اندازی تابلوهای 
ترافیکی و اســتفاده بهینه از آن ها ضروری است، 
اضافــه کرد: تعــداد ۱۳۳ عدد تابلــوی ترافیکی 
در ســطح شهر نصب شــده و تعمیر، نگهداری و 
راه انــدازی مجدد تابلوهــای VMS موجود نیز 
از دیگــر اقدامات ســازمان حمل ونقــل ترافیک 

محسوب می شود.
مدیرعامل ســازمان حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری همدان نصب ســرعت گیر پالستیکی، 
اســتپر، نیوجرســی، گل میخ، دیوایــدر و.... را از 
دیگر اقدامات سازمان حمل ونقل ترافیک برشمرد 
و گفــت: تعداد ۲۳۶ عدد راهبند امگا در ســطح 
شهر نصب شده و شست وشوی تجهیزات ترافیکی 
و رنگ آمیزی ۲۰۰۰ عــدد پایه تابلو و ۳۰۰ عدد 

نیوجرسی نیز اجرا شده است.
وی با اشــاره به احداث پل های عابر پیاده نیز 
ادامه داد: در راستای افزایش ایمنی عابران پیاده 
تعدادی از پل های عابرپیاده تا پایان ســال جاری 

به بهره برداری می رسند.
وی با بیــان اینکه تعداد پل هــای عابر پیاده 
تاکنون ۲۱ عــدد بوده و تعمیــر و نگهداری آن 
به عهده این ســازمان اســت، بیان داشت: از این 
تعداد ۱۶ پل مکانیزه اســت که به نظر می رســد 
فرهنگ سازی جهت اســتفاده درست از پل های 
عابر پیاده، مکانیزه و عدم تخریب اموال عمومی، 

امری بسیار مهم و ضروری باشد.
وی توســعه، تجهیــز و نوســازی تجهیزات و 
زیرســاخت های حمل و نقل درون شــهری را از 
اولویت های اساســی شــهرداری همدان دانست 
و گفت: افزایش روزانه خودروهای شــخصی نیز 
می طلبد در راســتای توسعه شــهری، به مقوله 
حمل و نقل و رفع ترافیک اهتمام جدی شود که 
به همین منظور دو دستگاه پارکینگ مکانیزه در 

خیابان بین النهرین احداث می شود.
غفاری درخصوص مدیریت پارک حاشیه ای و 
محوطه ای اظهار کرد: در جهت اســتفاده عادالنه 
همه شهروندان از فضاهای پارک موجود در سطح 
شــهر، پیگیری های مداوم جهت راه اندازی مجدد 

این طرح انجام می شود.
وی توجه بــه پارک محلــه ای را اقدامی ضروری 

خواند و خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پارک های 
محوطه ای و حاشیه ای در جهت رفع موانع و مشکالت 

آن ها اقداماتی صورت پذیرفته است.
مدیرعامل ســازمان حمــل و نقل و ترافیک 
شهرداری همدان ترویج حمل ونقل پاک را یک 
ترافیک  دانست وگفت: سازمان  وظیفه همگانی 

شهرداری اقدام به  خرید ۱۰۰ دستگاه دوچرخه 
را در راستای ترویج حمل ونقل پاک کرده است 
و در جهــت افزایش فرهنگ دوچرخه ســواری 
نوجوانان و جوانان شــهرمان، این سازمان اقدام 
به احداث ۱۰ کانکس دوچرخه جدید در سطح 

شهر کرده است.
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مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح همدان:

با مجاهدت پرسنل نیروگاه شهید مفتح تابستان بدون خاموشی در استان همدان رقم خورد
تولید ۲ درصد از برق کشور توسط نیروگاه شهید مفتح

مدير عامل نیروگاه شهید مفتح گفت: از پیک 
تابســتان 98 تا موفقیتی که در تابستان امسال 
بدســت آمد حاصل تالش يکســاله همکارانی 
است که با مجاهدت در شرايط سخت توانستند 
تابستان بدون خاموشی را در استان همدان رقم 

زنند.
عبدالمجید دیناروند اظهار داشــت: تابســتان سال 
گذشــته به جهت شــاخص هایی که نیروگاه را ارزیابی 
کردند این نیروگاه حائز رتبه اول ضریب اطمینان و نرخ 
انرژی قابل تولید، کسب رتبه اول در کنترل فرکانس و 

کسب رتبه دوم آمادگی تولید گردید .
وی تصریح کرد: ســال گذشــته نام نیروگاه شهید 
مفتح همدان در بین نیروگاه های کشور درخشید و این 
نتیجه تالش و مجاهدت همکاران ما در نیروگاه شهید 
مفتح اســت و توان کارکنان این شرکت بیش از آنچه 

بود که انتظار داشتیم.
دیناروند اضافه کرد: با توجه به نتایج کسب شده در 
سال گذشته توانستیم با برنامه ریزی های الزم شاخص 
عملکردها را بهبود بخشــیم و این امر همزمان با شعار 
ســال جهش تولید بود و موجب شد عملکرد مطلوبی 

داشته باشیم.
وی گفت: باشیوع ویروس کوید ۱۹ نه تنها نیروگاه 
شهید مفتح دچار رکود و کم کاری نشد بلکه با رعایت 
کامل پروتکل ها و تعداد حضور کنترل شــده پرسنل 

توانســت در موعد مقرر آماده تولید حداکثری در پیک 
مصرف تابستان باشد.

مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح با بیان اینکه با همه 
گیری شــیوع کرونا، کارکنان ایــن مجموعه با رعایت 
کامل دســتورالعمل های بهداشــتی فصل تعمیرات را 
طبق برنامه ریزی زمان بندی شــده به پایان رساندند و 
واحد های نیروگاه بــا آمادگی کامل در مدار تولید قرار 
گرفــت، ادامه داد: فصل تعمیراتی از ابتدای اســفند تا 
اواســط خرداد ادامه دارد و بازدیــد از همه واحدها و 
آمادگی برای تولید پیک تابستان محک زده می شود و 
پیک مصرف تابستان از ۱۵ خرداد تا دهه اول شهریور 

ماه ادامه دارد.
وی تصریح کرد: در پیک تابستان تمامی نیروگاه ها 

باید با توان حداکثری در مدار تولید باشند.
وی اضافه کرد: حضور پرشور و پرتالش همکاران با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی 
در تناقض بود و ســالمت عملکردی را می توانست زیر 
سوال ببرد اما با  همت و رعایت پروتکل ها نه تنها فصل 
تعمیرات را به خوبی پشت سر گذاشتیم  بلکه توانستیم 
در تولید برق رکورد ۲۷ ســاله نیروگاه شکسته شود و 
تولیــد هر ۴ واحد نیروگاه باالترین رقم را از ابتدای راه 

اندازی تا کنون داشته باشد.
مدیرعامل نیروگاه اظهار داشت: محدودیت هایی که 
ســال گذشته به جهت فرسودگی برخی از تجهیزات را 

داشــتیم امسال در فصل تعمیرات توانستیم ۹۳ درصد 
محدودیت ها را برطرف کنیم و همانند یک نیروگاه تازه 
تأســیس شده با ظرفیت هزار مگاوات در مدار باشیم و 
شــعار جهش تولید در نیروگاه شــهید مفتح را تحقق 

بخشیم.
وی گفت: در راســتای پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونا و عمل به مســئولیت های اجتماعی، این نیروگاه 
توانســت بیش از ۲۵۰ هزار لیتــر محلول ضد عفونی 
کننده ســطوح را تولید و به صــورت رایگان در اختیار 
ادارات، ســازمان ها، مراکز آموزشی و بهداشتی درمانی 

قرار دهد.
مدیرعامــل نیــروگاه شــهید مفتح با بیــان اینکه 
عملکــرد نیروگاه به صورت هفتگی مورد بررســی قرار 
می گیرد اضافه کرد: ســال گذشــته ۵ میلیون و ۳۵۰ 
هزار مگاوات بر ساعت تولید برق تعهد این شرکت بوده 
که خوشــبختانه تولید این نیروگاه بیش از این رقم در 
حدود ۶ میلیون مگاوات بر ســاعت بود که به شــبکه 

تزریق شده است.
وی تأمین تجهیزات نیروگاه را از منابع داخلی کشور 
دانست و افزود: در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی و 
حمایــت از تولیــد داخلی خرید خارجــی در نیروگاه 
ممنوع است و تمامی تجهیزات از طریق ساخت داخلی 

تأمین می شود.
وی با بیــان اینکه امروز مصرف آب زیرزمینی برای 

تولید برق نیروگاه به صفر رســیده است، اضافه کرد: به 
منظور صرفه جویی در مصرف آب، طی سال های اخیر 
عالوه بر احداث حوضچه هــای تزریق مصنوعی، پروژه 
انتقال پســاب تصفیه شده شــهر همدان و برج خنک 
کننده واحد یــک به اجرا درآمده اســت و هم اکنون 
بیش از ۱۵۰۰ متر مکعب بر ساعت پساب وارد نیروگاه 

می شود.
دیناروند ابــراز کرد: با احداث برج خنک کننده ۸۰ 

درصد آب مصرفی نیروگاه کاهش یافته است.
وی گفت: عملیات احداث برج خنک کن واحد ۲ نیز  
در حال انجام اســت و پیش بینی می شود تا پایان سال 

۱۴۰۰ برج خنک کن واحد ۲ به بهره برداری برسد.
دینارونــد اضافه کرد: هم اکنــون تولید ۲ درصد از 
برق کشور توسط نیروگاه شهید مفتح است و این مهم 
نشــأت گرفته از تخصص و تالش پرسنل پر تالش این 

نیروگاه است.
وی افــزود: ایــن نیروگاه بــا اتکا به توان پرســنل 
زحمتکش خود عالوه بر تولید پایدار انرژی و هیچ گونه 
خروج اضطراری توانســت نقش مؤثری در تأمین برق 

مورد نیاز شبکه داشته باشد.
دینارونــد اضافه کرد: صنعت برق کشــورما جز ۱۴ 
صنعت برتر کشــور دنیا اســت و پا در چکمه خدمت 
گذاشته ایم و همانند سربازی پا در رکاب برای خدمت 

رسانی هستیم.

به همت شهرداری منطقه 3 همدان:

افتتاح بلوار شهدای سالمت در همدان
آيین افتتاح بلوار »شــهدای سالمت« همدان 
با حضور نماينده ولی فقیه در اســتان، استاندار، 
فرماندار، رئیس و برخی از اعضای شورای اسالمی 
شهر، شهردار، برخی از مديران کل دستگاه های 
اجرايی و خدمات رسان، معاونان شهردار، مديران 

مناطق و ساکنان و اهالی کوی نبوت برگزار شد.
* آيت ا... شــعبانی: اســتمرار بلوار شهدای 
سالمت تا میدان شهید سردار همدانی )فرودگاه( 
منجر به رفع گره ترافیکی در ورودی شهر همدان 

خواهد شد
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان در آیین افتتاح 
این بلوار اظهار کرد: عملکرد جهادی مجموعه شهرداری 
همدان و سایر دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در 
رفع محرومیت منطقه کم برخــوردار کوی نبوت قابل 

تقدیر است.
آیت حبیب ا... شــعبانی تصریح کــرد: حدود دو ماه 
پیش موضوع ســاماندهی این منطقه در دســتور کار 
مســؤوالن قرار گرفت و مقرر شد در یک اقدام جهادی 
و در جهــت رفع محرومیت ها و مشــکالت اهالی کوی 
نبوت اقدامات مؤثری انجام شــود که خوشبختانه امروز 
شاهد هستیم در زمان کوتاهی این مشکالت به حداقل 
رسیده است و امیدواریم با اجرای سایر اقدامات اجرایی 
و خدماتی شاهد رفع کامل مشکالت این منطقه باشیم.
امــام جمعه همدان بــر لزوم توجه بــه مناطق کم 
برخوردار در اســتان تأکید کرد و گفت: شــهرداری در 
این زمینه عملکرد جهادی و خیلی خوبی داشــته است 
و خوشــبختانه استانداری همدان، شورای اسالمی شهر 
و سایر دستگاه های اجرایی و خدمات رسان نیز در این 

زمینه بسیار پر تالش حضور پیدا کرده اند.
وی ادامه داد: انتظار ما و مردم از تمامی مســؤوالن 
توجه بیشــتر به مناطق کم برخــوردار در جهت تحقق 
کامــل عدالت اجتماعی و توســعه متوازن اســت و در 
این میان شایسته نیســت در برخی از مناطق امکانات 

بیشتری اختصاص یابد.
آیت ا... شعبانی در ادامه خواستار استمرار این بلوار تا 
میدان شهید سردار همدانی )فرودگاه( در جهت تسهیل 
رفت و آمد شــهروندان و رفع گــره ترافیکی در ورودی 

شهر همدان شد.
با حمايت های شورای اسالمی  * شــاهرخی: 
شهر و تالش های شهردار و مدير منطقه سه کوی 

نبوت در مسیر آبادانی قرار گرفته است
اســتاندارهمدان نیز که در این مراسم حضور داشت 
بر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و شیوه نامه های 
بهداشتی و استفاده از ماسک در شرایط فعلی تأکید کرد 
و گفت: در دو ماه گذشــته سه مرتبه در خدمت مردم 
کوی نوبت بودیم و خوشــبختانه امروز شــاهد پیشبرد 

اهداف و برنامه های مورد نظر در این منطقه هستیم.
سید ســعید شــاهرخی در ادامه این مراسم، گفت: 
حــدود ۴۵ روز پیش به درخواســت اهالــی و بزرگان 
منطقه، بــه همراه مدیران کل دســتگاه های اجرایی و 
خدمات رســان در جمع مردم حاضر شــدیم و بعد از 
شناســایی و احصا نیازهای اساسی منطقه، تقسیم کار 
صورت گرفت و امروز شاهد هستیم بخش اعظم و اصلی 

مشکالت منطقه در مدت ۳۵ روز رفع شده است.
وی در ادامــه بــا تقدیر از اقدامات شــبانه روزی و 
جهادی شهرداری منطقه سه همدان، بیان کرد: پیش از 
این شاهد کمبود منابع و امکانات در این منطقه بودیم 
که با حمایت های شورا و پیگیری های مجدانه و جهادی 
شهردار و مدیر منطقه سه این منطقه در مسیر آبادانی 
قرار گرفته اســت و خوشــبختانه امروز با ساماندهی و 
اقدامات صورت گرفته، شاهد افزایش ارزش افزوده بهای 

امالک این منطقه هستیم.
وی عنــوان کرد: شــهرداری همــدان بخش اعظم 
اقدامات انجام شــده در این منطقه را عهده دار بود که 
خوشــبختانه با اجــرای فعالیت هــای مختلف عملکرد 
رضایت مندی در این راستا داشته است و رضایت مندی 

مردم را کسب کرده است.
شــاهرخی با تأکید بر اینکه بهداشت در این منطقه 
ارتقــا یافته اســت، گفت: آب شــرب ایــن منطقه به 
عنوان مهمترین درخواست شــهروندان مطرح بود که 
خوشبختانه با مساعدت شرکت آبفا؛ بیش از ۷ کیلومتر 
لوله گذاری انجام شــد و امروز آب شــرب کوی نوبت از 
نظر کمی و کیفی بهبود یافته است، ضمن اجرای طرح 
جمــع آوری فاضالب کوی نبوت بایســتی به وضعیت 
فاضالب های رها شــده در کوچه نیز دقت نظر داشت تا 

اقدامات به خوبی به اتمام برسد.
استاندار همدان تأکید کرد: بخشی از روشنایی معابر 
منطقه انجام شده است و مابقی نیز باید به سرعت انجام 
گیرد تا اهالی این منطقه مشکل روشنایی نداشته باشند.
وی عنوان کــرد: رودخانه این منطقه در گذشــته 

مشــکالت زیادی را بــرای مردم ایجاد کــرده بود که 
خوشبختانه با پوشش رودخانه و تسطیح و آسفالت این 

بلوار این مشکل نیز رفع شده است.
در  نبوت  کوی  مشارکت شهروندان  گردان:   *

بازگشايی معابر ستودنی است
رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز در این مراسم 
بیان کرد: مشــارکت مردم در اجرای پروژه های شهری 

بسیار حایز اهمیت است و خوشبختانه مردم این منطقه 
در بازگشــایی و تعریض این بلوار مشارکت و همراهی 

خوبی با مجموعه مدیریت شهری داشتند.
کامران گردان با بیان اینکه توســعه متوازن امکانات 
در نقاط مختلف شــهر به ویژه در مناطق کم برخوردار 
مــورد توجه و تأکید جدی شــورای پنجم و شــهردار 
همدان قرار دارد، افزود: با توجه به صحبت های نماینده 
ولی فقیه در اســتان همدان مبنی بر ادامه این مسیر تا 
میدان شهید سردار همدانی )میدان فرودگاه( مطالعات 
این طرح در دســتور کار قرار می گیرد و در بودجه سال 

آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 * صوفی: ظرف 35 روز عملیات دال گذاری، 
پوشــش رودخانه، جدول گذاری، زيرســازی و 

آسفالت بلوار »شهدای سالمت« انجام شد
شــهردار همدان نیز در این مراسم گفت: در اجرای 
این پروژه شــهری از حمایت های مدیریت ارشد استان، 
فرماندار، شرکت های خدمات رسان آبفا، برق، مخابرات 
و... که همراه بودند، تشــکر می کنم و خوشبختانه امروز 
شاهد افزایش رضایتمندی مردم این منطقه هستیم که 

قطعاً رضایت خداوند را نیز به همراه دارد.
عباس صوفی اضافه کرد:  مدیریت شــهری همدان 
تمام تالش خود را در جهت خدمت رســانی مطلوب به 
مردم و ارتقای ســطح کمی و کیفی زندگی شهروندان 
به کار گرفته اســت و در این خصــوص توجه ویژه ای 
به مناطق کم برخوردار شــهر دارد کــه قطعاً با اجرای 
پروژه های مختلف شــاهد کاهش بزه های اجتماعی در 

این مناطق خواهیم بود.

وی افــزود: این منطقه به عنــوان یکی از نقاط کم 
برخوردار شــهر همدان محسوب می شــود که پیش از 
این کمبود امکانات رفاهی و بهداشــتی، مشــکالتی را 
برای مردم و ســاکنان این منطقه بــه وجود آورده بود 
که خوشــبختانه با اقدام جهادی شهرداری منطقه سه؛ 
شــاهد آبادانی، افزایش نشــاط اجتماعی و از بُن بست 

خارج شدن این منطقه هستیم.

شهردار کالنشهر همدان افزود: پوشش رودخانه این 
مسیر یکی از مطالبات شــهروندان این منطقه بود که 
با تالش شــبانه روزی مجموعه شــهرداری منطقه سه 
در مدت ۳۵ روز شــاهد دال گذاری، پوشش رودخانه، 
جدول گذاری، زیرســازی و آســفالت بلوار »شــهدای 

سالمت« بودیم.
وی بیان کرد: به همت ســازمان عمران و باز آفرینی 
فضاهای شهرداری همدان و در اقدامی بی سابقه و تنها 
در ظرف مدت یک روز، حدود ۴ هزار تن آســفالت در 
این مسیر یک کیلومتری حمل و توزیع شد که به نوبه 

خود یک رکورد کشوری محسوب می شود.
* حجت االســالم فاضلیان: مســجد »شهید 
المصطفی الحســینی« نقش محــوری در رفع 

مشکالت اين منطقه داشته است
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی همدان هم 
که در این مراســم حضور داشــت گفت: قدردان تالش 
شبانه روزی تمامی خادمان مردم هستیم که در جهت 
رفع محرومیت ها و امکانــات قدم های مهم و اثرگذاری 

را بر می دارند.
حجت االسالم سیدحســن فاضلیان افزود: توسعه و 
آبادانی این منطقه از بُعد ظاهری بسیار ارزشمند و قابل 
تحسین است که شــاهد تالش های جهادی شهرداری 
همدان و سایر مسؤوالن اجرایی در این منطقه هستیم 
که در کنار این موضوع باید به بُعد باطنی و معنوی این 

پروژه نیز توجه ویژه ای شود.
وی در ایــن باره اضافه کرد: از صدر اســالم تاکنون 
مســاجد به عنــوان مهم ترین پایگاه و ســنگر مردمی 
نقــش مهم و محوری را عهده دار هســتند و امروز نیز 
شاهد آن هســتیم که با پیگیری و همت امام جماعت 
و نمازگزاران مسجد »شهید المصطفی الحسینی« کوی 
نبوت؛ مسؤولین اجرایی در چندین مرتبه در این منطقه 
حاضر می شوند و در جهت رفع محرومیت ها تصمیمات 

و اقدامات مهمی را مورد توجه قرار می دهند.
وی ادامه داد: شــهید سید مصطفی الحسینی بیش 
از ۱۷ کشــور را به منظور تبلیغ اسالم سفر کرد و نقش 
مهمی در معرفی اســالم داشت و بعد از شهادت ایشان 
نیز مادر این شــهید بزرگوار اقدام به احداث این مسجد 
کرد که امروز این مسجد سبب خیر و برکت این منطقه 
شــده است و همه ما و به ویژه اهالی این منطقه باید از 

جایگاه مسجد و خون شهدا به خوبی دفاع کنیم.
* حجت االسالم جوادی: موضوع آب شرب اين 
منطقه مرتفع شد اما مشکل فاضالب اين منطقه 

همچنان پابرجاست
امام جماعت مســجد »شهید المصطفی الحسینی« 
کوی نبــوت نیز به نمایندگی از اهالــی کوی نوبت در 
این مراســم گفت: قدردان تمامی زحمات و تالش های 
جهادی دو ماه اخیر مسؤوالن در آبادانی و رفع مشکالت 

این منطقه هستیم.
حجت االســالم جــوادی ادامــه داد: فعالیت هــای 
شبانه روزی استاندار، شهردار، مدیر منطقه سه و مدیران 
دستگاه خدمات رســان برکسی پوشیده نیست و امروز 

شاهد رضایت اهالی این منطقه هستیم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری های صورت 

گرفته مشــکل آب شــرب این منطقه مرتفع شــد اما 
مشــکل فاضالب ایــن منطقه همچنان پابرجاســت و 
نیازمند تخصیص اعتبار اســت که امیدواریم به زودی 

مرتفع شود.
جوادی در ادامه بیان کرد: از زحمات شــرکت توزیع 
نیروی برق همدان در روشنایی معابر کوی نوبت تشکر 
می کنیم اما درخواست داریم روشنایی رفوژ وسط بلوار 
شهدای ســالمت و ســایر معابر نیز در کمترین زمان 

اجرایی شود.
* فیضی منش: احداث بلوار »شهدای سالمت« 

با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ريال
مدیر منطقه ســه شــهرداری همدان نیز در جریان 
این مراســم، گفت: این پروژه به عنوان یکی از مطالبات 
چندین ســاله مردم این منطقه به شمار می رفت که با 
حمایت های شورای اسالمی شهر و تأکید ویژه شهردار 
همدان موضوع ســاماندهی و بازگشــایی این معبر در 
دســتور کار شهرداری منطقه ســه قرار گرفت و ظرف 

مدت ۳۵ روز به اتمام رسید.
محمدرضا فیضی منش با بیان اینکه در احداث این 
بلوار تاکنون ۵۵ میلیارد ریال هزینه شــده است، اظهار 
کرد: اجرای این پروژه از اواســط مردادماه امسال آغاز 
شد و در اقدام نخست پوشــش رودخانه این منطقه با 

اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به پایان رسید.
وی در ایــن باره ادامــه داد: در گام دوم عملیات 
زیرســازی معبر با اعتباری بالغ بــر ۱۰ میلیارد ریال 
به منظور عملیات آســفالت ریزی به اتمام رسید و در 
اقدام پایانی و با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال روکش کامل 
آسفالت بلوار »شهدای سالمت« به طول یک کیلومتر 

انجام شد.
وی تصریح کرد:  در راســتای محرومیت زدایی این 
منطقه و با تأکید شهردار همدان؛ به زودی کار مطالعات 
و طراحی پارک در این منطقه آغاز خواهد شــد که در 
همین راستا و به تناوب، خدماتی نظیر پیاده رو سازی، 
توسعه فضای سبز، روشنایی معابر و سایر اقدامات الزم 

در این منطقه انجام خواهد شد.
فیضی منش عنوان کرد: با توجه به ساخت و سازهای 
غیرمجاز در پهنه ســبز این مسیر در سال های گذشته، 
تعدادی از اهالی درخواســت تغییر کاربری داشــته اند 
که این موضوع توسط شــهرداری منطقه سه در قالب 
کاربری مختلط به کمیســیون ماده ۵ ارائه شــده است 
که با توجه به ضوابط شهرسازی و در صورت صالحدید 
و موافقت اعضای این کمیســیون و تحقق این موضوع 
شاهد رضایت حداکثری ســاکنان این منطقه خواهیم 

بود.
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برآورد 2 میلیارد تومان دیگر برای اتمام فصل 22 کاوش  های تپه هگمتانه

هگمتانۀ  تپه  بیست ودوم  فصل  کاوش  گروه 
همــدان، پس از گذشــت 37 ســال از آغاز 
از انتخاب  کاوش ها در سال 1362 و شش دهه 
محل تپه هگمتانه در بافت قديمی شهر همدان 
کنونی برای جستجوی بقايای ماّدی دورۀ ماد در 
دهــۀ 1340، به مواد فرهنگی آن دوره در بافت 

و بستری نسبتًا مطمئن دست پیدا کرده است.
به گزارش نســیم همدان: همــدان امروزی وارث 
نام و جایــگاه جغرافیای تاریخی هگمتانۀ باســتانی 
است؛ چونان که زبان شناسان پژوهیده اند هگمتانه به 
معنــی »محل گرد آمدن« اســت، جایی و جایگاهی 
بــرای تجمع و تجمیع و وفــاق و توافق، محلی برای 
هماهنگــی و همراهی و این خود یکــی از زیباترین 
و عمیق ترین معانی برای نام شــهری کهن می تواند 
باشــد و هست؛ شهری که می سازندش از برای پیوند 
و پیوستگی و همبستگی. هگمتانۀ باستان در روزگار 
برپایی اش نشــانی بوده برای آغاز دورانی نو، نمادی 
برای شــروعی دوباره؛ مادها ســازندگان این شــهر، 
هگمتانه را سرآغازی برای تاریخ خویش می شمردند، 
برای یکی شــدن با هم، برای اتحــاد، و برای قیام و 
خیزش علیه یــوغ منفور امپراتوری آشــور که چند 
ســده ایران غربی را پایمال ســپاهیان خویش کرده 
بود، بنابراین هگمتانۀ مــادان نماد حریت و آزادی و 

آزادی خواهی و استقالل هم بود.
هگمتانه در تاریخ باســتان و نزد باستانیان همان 
مقام را داشــت که برای مثال شــوش و بابل و آتن و 
ُرم می داشــتند؛ مگر نه اینکه پدر تاریخ، هروُدتوس 
هالیکارناسوســی، در تواریخ خویش، گرداگرد باروی 
هگمتانه را البد به جهت نشان دادن اهمیت و اعتبار 
آن با باروی آتن می ســنجید؟ مگر نــه اینکه بعدتر 

قدمــت و تاریخ بنایــش را البد به جهــت نمایاندن 
کهنگی با ُرم می ســنجیدند، و هم شــکل بنایش را 
بــاز با همان ُرم و با هفت تپۀ آن شــهر همســان و 
همســاز می دیدند و می یافتند، و مگر نه اینکه تقریباً 
همۀ جهانگردان و پیشــتازان و مسافران غربی که به 
جای جای مشــرق زمین سرک می کشیدند به همان 
اندازه که در جســتجوی شــهر دانیال و دارالسلطنۀ 
داریوش در شوشــان، و شهر ابراهیم و برج نمرود در 
بابل زمین بودنــد، هفت باروی رنگین کمانی هگمتانه 
را نیز می جســتند. هگمتانه در کنار شــهر پارسیان، 
تخت جمشــید، مظهر همۀ توانمندیهای شــهریاران 

ایران باستان بود.
هگمتانه، نیای همدان، همچنین چونان باراندازی 
امن و مطمئــن، پایگاه و ایســتگاهی مهم در طول 
شاهراه خراســان بزرگ، آن مسیر مبادالت بازرگانی 
شرق و غرب دنیای باستان، همچون یکی از مقاصد و 
منازل و معابر معتبر سفرهای تجاری روزگار باستان 
مابین ورارودان )ماورالنهر( در دوردســت های مشرق 
خویــش از یک ســوی و میانــرودان )بین النهرین( 
در نزدیکی هــای مغرب خویش از ســوی دیگر عمل 
می کرده است؛ و کیست که نداند در این شط جاری 
و در ایــن شــاهراه مهم، و در این شــریان و جریان 
عظیم مبادالتی فقط و فقط مال التجاره میان مشرق و 
مغرب دست به دست نمی شد که اندیشه ها و انگاره ها 
و باورهــا و کیشــها به اقصــای دور و نزدیک جهان 
راه می جســتند و مخاطبان و نیوشندگان خویش را 
می یافتند. پس هگمتانه طی حیات دیرینه سال خود 
در کنار جابه جــا کردن مجموعۀ مال و منال و اموال 
مادی کاروانیــان تاریخ همچنین در مقــام امانتدار 
دارایی های معنوی و تأثیرگذار در حرکت و صیرورت 
تاریخ عمل می کرده و نقشــی درخور خویش در فراز 
آمدن و برکشیده  شدن معنا و مفهوم بشریت و تمدن 

بشری ایفا کرده است.
* پیگیری سند باستان شناسی تپه هگمتانه 

در فصل 22 کاوش
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان همدان گفت: تشکیل پرونده ثبت 
جهانی مجموعه محوطه هگمتانه، بافت تاریخی شهر 
همدان، بــازار، میدان امــام)ره( و ارتباط آن ها طی 

قرون مختلف در حال انجام است.
علی مالمیــر گفت: خوشــبختانه ثبــت این اثر 
باســتانی یکی از اولویت های معاونت میراث فرهنگی 
کشــور و مهمترین پیشنهاد استان همدان برای ثبت 

جهانی است.
وی ادامــه داد: این فصــل از کاوش هگمتانه از 

حدود یک ماه گذشته آغاز شده و سواالت فراوانی 
دربــاره ایــن محوطه پر رمــز و راز وجود دارد که 
امیدواریم در کاوش به پاسخ آنها برسیم و مواردی 
کــه کاوش این محوطه را ضروری می ســازد بحث 
گردشــگری و اطالعــات مورد نیــاز آن برای ثبت 

است. جهانی 
وی تصریح کرد: در ایــن فصل از کاوش در حال 
پیگیری ســند باستان شناســی محوطه هستیم که 
بتوانیم آن را در قالب ســند اســتان تدوین کنیم تا 
بتوانیم در قالب برنامه مــدون از تیم های خارجی و 
ظرفیت های داخلی کمــک بگیریم و با تامین اعتبار 
و پیگیری مســتمر فاصله بین کاوش هــا را کاهش 
دهیم و خواناســازی برج و باروهای محوطه هگمتانه 
از موضوعاتی اســت که از گذشته در دستور کار بوده 
است و پایه اش در این فصل کاوش آغاز شده که نیاز 

به تداوم و تامین اعتبار برای سال های آینده دارد. 
وی با بیان اینکه حوزه باســتان شناسی نیازمند 
توجه بیشــتر و تامین اعتبار اســت، گفــت: به نظر 
می رســد به این حوزه بودجه کمتری اختصاص داده 
شــده است در صورتی که حداقل هم تراز حوزه هایی 
ماننــد مرمت به بودجه نیاز دارد و عالوه بر پرداختن 
به حوزه باستان شناسی هگمتانه، در حال تهیه طرح 
راهبردی با افق ۲۰ ســاله در این محوطه باســتانی 
هســتیم که بتوانیم از منظر باستان شناسی و سپس 
در حوزه حفاظت، مرمت و تاسیسات گردشگری نیز 

به آن بپردازیم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان همدان درباره میزان اعتبار فصل 
۲۲ کاوش ایــن محوطه نیز بیــان کرد: طی یک ماه 
گذشته حدود ۲۳۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده 
و طبق برآوردهای انجام شــده کل کاوش حدود یک 
و نیم تا دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در ســال 
جاری جمع آوری و انتشار یافته  کاوش های هگمتانه 
به ویژه ۱۱ فصلی که به سرپرستی دکتر محمدرحیم 

صراف انجام شده است، پیگیری خواهد شد.

سرپرســت ۲۲ فصل کاوش تپه باستانی هگمتانه 
نیز در ادامه درباره کاوش های انجام شده در محوطه 
باســتاتی هگمتانــه بیان کــرد: از ســال ۶۲ تا ۷۹ 
هجری شمســی ۱۲ فصل کاوش به سرپرستی دکتر 
محمدرحیم صراف در این محوطه انجام شده و پس 
از آن چهار فصل دیگر به سرپرســتی دکتر آذرنوش 
انجام گرفته است و یک فصل کاوش نیز به سرپرستی 
شــارل فوسه باستان شناس فرانسوی در سال ۱۹۱۳ 
میــالدی در محوطه تپه هگمتانــه و برخی تپه های 

باستانی منطقه مانند تپه پیسا صورت گرفته است.
این باستان شناس دوره تاریخی ایران اظهار کرد: 
مســئوالن میراث فرهنگی کشور اهمیت زیادی برای 
تپه هگمتانه قائل هستند و امیدواریم با نگاه جدید به 
این تپه، تــالش و درس گرفتن از مجموعه تجربیات 
چند نسل از باستان شناسان بتوانیم قدم های برداشته 

شده را جلوتر ببریم.
کاوش هــای  فصــل  بیســت ودومین   *

باستان شناختی تپه هگمتانه
مهرداد ملکزاده، سرپرســت هیئت باستان شناسی 
کاوش هــای  فصــل  بیســت ودومین  گفــت:  نیــز 
باستان شــناختی تپه هگمتانه در شهر همدان که از 
سوی ادارۀ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان همدان و پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
هگمتانه تعریف شــده بود، با مجوز پژوهشگاه انجام 

گرفت.
این باستان شــناس هدف از این کاوش را در وهلۀ 
نخست بازبینی در عرصه و حریم هگمتانه خصوصاً از 
طریق ساماندهی ضلع و جبهۀ جنوبی محوطه عنوان 
کــرد؛ جایی که با بخشــی از بازار ســنتی و قدیمی 
همدان موســوم به بازار آهنگران اتصال و اصطکاک 

پیدا می کرد و این خود از دیرباز از معضالت محیطی 
محوطه به شمار می آمد که خوشبختانه با پیمایش ها 
و سنجش ها و تکیه بر دانسته ها و آموخته های فصول 
پیشین و گمانه زنیها چند راهکار اجرایی و عملی برای 

حل این مشکل طرح و پیشنهاد شد.
ملک زاده خاطرنشــان کرد: افــزون بر آن هدف 
اداری و اجرایی، گروه کاوش تالش کرد با اســتفادۀ 
بهینه از فرصت فراهم آمده، به پاره ای از اهداف علمی 

و پژوهشی خود نیز دست یابد.
وی تصریح کرد: ناگفته پیداست به دلیل تنگناهای 
مالی موجود، گروه های باستان شناســی در سال های 
اخیر با مشکالت عدیده ای دست به گریبان هستند، 
به تبع آن گروه کاوش فصل بیست ودوم در هگمتانه 
هم فقط تــوان به کارگیری تعداد بســیار محدودی 
نیروی کارشناســی و کارگری را در اختیار داشت با 
این وصف نتایج این فصل می تواند امیدبخش ارزیابی 
شود و گروه تقریباً به تمامی اهدافی که مدنظر  داشت 

دست پیدا کرد.
عملیات  افزود:  باستان شناســی  سرپرست هیئت 
میدانی کاوش در چهار کارگاه چال  شــترخواب، برج 
و بارو، بازخوانــی کاوش فصول ۱۹ و ۲۰ در نزدیکی 

دیوار جنوبی محوطــه و گمانۀ عمیق کارگاه مرکزی 
ساماندهی شد.

ملــک زاده در تشــریح  کارگاه چال  شــترخواب 
گفت: »در فصل ســیزدهم کاوش، به ســال ۱۳۸۴، 
به سرپرستی زنده یاد دکتر مسعود آذرنوش، نگارنده 
)مهــرداد ملکزاده( در مقام معاون هیئت، با همکاری 
علی اکبــر وحدتی و رضا ناصــری، موفق به بازکردن 
یک گمانۀ پیشــرو در کف چال شترخواب شده بود و 
در عمق ۳۰۰ ســانتی متری به بقایای دیواری سنگی 
و در کنار آن ســفال های شــاخص دورۀ هخامنشی، 
عصر آهن پایانی و قدیمتر دست یافته بود؛ متأسفانه 
این دســتاورد بســیار مهم در آن زمان محل توجه 

سرپرست کاوش قرار نگرفت.«
وی افــزود: در فاصلۀ بیش از پانزده ســالۀ مابین 
۱۳۸۴ تــا ۱۳۹۹ آن کارگاه بنا بر دالیل نادانســته 
توســط افراد یا اشخاصی ناشــناخته ویران، منهدم، 
معــدوم و با نخاله های ســاختمانی و بعضاً زباله های 

متعفن پُر و از انظار ناپدید شده بود.
سرپرست هیئت باستان شناسی در تشریح  کارگاه 
بازخوانــی کاوش فصــول ۱۹ و ۲۰ در نزدیکی دیوار 
جنوبی محوطه خاطرنشــان کرد: در این کارگاه برای 
مشــخص کردن نحوۀ ارتباط معماری منظم مربعاتی 
معــروف تپه هگمتانه با الیه هــای احتمالی زیرین و 
دیریــن در پای یکی از دیوارهای یافت شــدۀ فصول 
پیشین گمانه ای پیشــرو ایجاد شد که نشان داد آن 
دیوارها مستقیما روی خشت هایی تقریباً همسان ولی 

قدیمی تر بنا شده است.
ملک زاده با تشــریح فعالیت های صورت گرفته در 
گمانۀ عمیق کارگاه مرکزی افزود: پس از گســترش 
خاکبــرداری در کارگاه مرکــزی طــی فصل پنجم 
کاوش )۱۳۷۳( و فصــول بعدی، که منجر به پیدایی 
آن معماری معروف منظم شبکه بندی شــده )۵/۱۷ 
در ۵/۱۷ متر( شــد  و در پــی آن فهم پیمون بندی 
)modulation( حاکم بر آن شــبکه بندی، دکتر 
صراف تا واپســین روزهای حضــور خویش در مقام 
سرپرستی کاوش ها تمامی توان و همت خود را صرف 
یافتــن و کاویدن بافت ها و بخش هایی بیشــتر از آن 

معماری در نقاط مختلف پهنۀ تپه هگمتانه کرد.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد گروه کاوش فصل 
بیست ودوم پس از ۳۷ سال از آغاز کاوش ها در سال 
۱۳۶۲ و پس از گذشت شش دهه از انتخاب محل تپه 
هگمتانه در بافت قدیمی شــهر همدان کنونی برای 
جســتجوی بقایای ماّدی دورۀ مــاد در دهۀ ۱۳۴۰، 
به مواد فرهنگی آن دوره در بافت و بســتری نســبتاً 

مطمئن دست پیدا کرده است.

روایاتی از فعالیت های جمعیت هالل احمر همدان:

از غربالگری در ورودی شهر تا آموزش آحاد جامعه در خانه های هالل

به گزارش نسیم همدان: جمعیت  هالل احمر 
در طول صد  ســال فعالیت خود همواره معین 
دولت بــوده و به صورت داوطلبانه و مردم نهاد 
اداره می شود و بخشی از  فعالیت های حاکمیتی 
به عهده  دارد و در حوزه های  )امدادونجات(  را 
بهداشت و  درمان، آموزش، برنامه های فرهنگی 
وحوزه جوانان و در عرصــه مبارزه با کرونا در 
است  داشته  چشمگیری  فعالیت های  اول  صف 
لذا برآن شديم تا با مديرعامل اين جمعیت به 

گفتگو بنشینیم که در ادامه می خوانید:
علی ســنجربگی با اشاره به مهمترین فعالیت های 
صورت گرفته در حوزه امداد و نجات گفت: نظارت به 
ارائه خدمات در پست های پایش سالمت سطح استان 
و نظارت بــر رعایت پروتکل های بهداشــتی، توزیع 
اقالم بهداشــتی به منظور حفظ سالمت نجاتگران و 
امدادگران وانجام طرح تست غربالگری کرونا در ۱۴ 
پست در سطح استان در ۹ شهرستان به مدت ۳۰روز 
جهت شناســایی افراد مشــکوک به بیماری کرونا و 
غربالگری حــدود ۴۴۰هزار نفر توســط نجاتگران و 
داوطلبان، برنامه ریزی، پیگیــری در خصوص زلزله 
احتمالی تهران به عنوان استان معین از طریق بازدید 
میدانــی از منطقــه ۱۹ و ارزیابــی و مکان یابی این 
منطقه و حضورفعال درسه مانور لحظه صفر کشوری، 
ارائه خدمات امدادی مســتمر به تصادفات و حوادث 
جاده ای و امدادرســانی به ۲۱۲نفر که در ۱۱۷حادثه 
دچار مصدومیت شده بودند، ارائه خدمات امدادی به 
آسیب دیدگان در ارتفاعات الوند و مناطق کوهستانی 
اســتان، پرداخت ایــاب و ذهاب نجاتگــران  قبل از 
حقوق پرســنل جزء اولویت های کاری این جمعیت 

محسوب شده است.
وی، از راه انــدازی ۸۵ خانه هالل در روســتاها و 
محالت خبرداد و افزود: ســاختار و امکانات و فعالیت 
خانه های داوطلبانه است که در مناطق حادثه خیز با 
هدف ارائه خدمات عام المنفعه تاســیس گردیده اند 
و بــا برگزاری دوره های آمــوزش همگانی، عمومی و 
تخصصی، آمادگی روستاییان را جهت پاسخگویی به 

حوادث و تاب آوری باال می برند.

مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان همدان 
به فعال ســازی کد دو پرســنل و چینش چارت ها و 
برگزاری برنامــه توان افزایی در تمامــی پایگاه های 
امدادی و بین شــهری و کوهســتان اشــاره نمود و 
خاطرنشــان کرد: در حوزه درمان و توانبخشــی نیز 
اقداماتی از قبیل برگزاری جلســات مدیریت بحران 
دبیرخانــه کرونا، توزیع ۳۵ هزار بســته بهداشــتی 
جهت پرســنل، داوطلبان و نجاتگران فعال و برپایی 
ایســتگاه های غربالگری در مراسم مختلف را داشته 

ایم.
ســنجربگی با اشــاره به جذب اعتبار ۱۵میلیارد 
۷۹۷میلیــون ریالی برای هفت پــروژه تعمیراتی در 
ستاد و شهرستان ها و پرداخت دیون پیمانکاران افزود: 
راه اندازی درمانگاه شامل واحدهای پزشک عمومی، 
چشم پزشــکی، مشــاوره، کاردرمانی، گفتاردرمانی، 
افزایش شیفت   ، مامایی، پاراکلینیک، واکسیناسیون 
فیزیوتراپی و انجام الکتروتراپی، مکانوتراپی، لیزتراپی 
و مگنیــت تراپی برای مراجعیــن و نیز ارائه خدمات 
دارویی در داروخانه به تعداد ۱۶هزار ۲۵۷نســخه که 

دراین حوزه انجام گرفته است
وی بــا اشــاره به تهیــه و توزیع چندیــن مورد 
سیسمونی، جهیزیه و نیز خرید لوازم خانگی و تقبل 
رهن و اجاره مســکن، تجهیزات توانبخشی درحوزه 
داوطلبــان، گفت: ارائه کمک هزینــه درمان و اهداء 
بسته های حمایتی و معرفی نیازمندان جهت دریافت 
تســهیالت، برپایی۶ کارگاه تولید ماسک، دستکش و 
گان بیمارســتانی و نیز مشــارکت ۱۱۰۳داوطلب به 
مدت ۴۴۰۵۲نفر ساعت وحضور ۱۰۳ نفر از پزشکان 
و پیرا پزشکان داوطلب دربحث اطالع رسانی کرونا و 
جمع آوری ۹میلیــارد و ۸۱میلیون ریال کمک های 
نقدی وغیر نقدی، ارائــه خدمات به ۳۱۰۶۶مددجو، 
تهیه و توزیع ســبد معیشتی و بسته های اهدایی بین 
محرومین و متاثرین ناشــی از کرونــا ضد عفونی و 
گندزدایی معابر وخیابان ها به میزان ۱۹۰۰ کیلومتر، 
تولید و توزیع ۸۵ هزار ماسک، دستکش و گان توسط 
خیریــن و جوانان  واریز مبلغ ۳۰۰ هــزار تومان به 
حســاب سرپرســت های خانوار بیماران کرونایی به 

تعداد ۹۰۰ نفر از اقدامات حوزه داوطلبان می باشد.
ااین مقام مســئول یادآور شد: برگزاری پنجمین 
دوره انتخابات مجامع استان و انتخاب ارکان مدیریتی 
ایــن نهاد عــام المنفعه با شــرکت ۲۱۶۰ نفر در ۹ 
شهرستان تابعه استان با رعایت دقیق دستورالعمل ها 
و بخشــنامه های مربوطه و انتخاب اعضای شــورای 
اجرایــی شهرســتان ها  به تعداد ۴۵ نفــر در مرحله 
اول و نیز انتخاب هیئت مدیره مرکز استان با حضور 
منتخبین شهرســتان ها به تعداد ۶نفر در مرحله دوم 
طی یک فرایند مشــخص نیز از اقدامات شاخص این 

معاونت می باشد.
سنجربگی در ادامه با اشاره به  فعالیت جوانان و 
اجرای طرح سالمت گفت: اجرای طرح غمگساران 
جوان در راســتای همدردی با خانــواده متوفیان 
کرونا و شهدای سالمت و اجرای طرح شادی خانه 
به خانه  برای آرامش و شــادی کــودکان، اجرای 
مانور تحکیم سالمت و مشارکت درطرح غربالگری 

برای دوره های امتحانات نهایی و متوسطه و کنکور 
سراسری و اجرای طرح نذر سالمت برای عزاداران 
امام حســین)ع( و کســب رتبه ممتاز کشــوری، 
بوده  نفرازاقدامات معاونت جوانان   ۴۶۹ عضوگیری 

است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان با 
شاره به آموزش  پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی در مراسم مذهبی و هیات ها برای ۴۰۵۱۹ 
نفــر گفت: ۱۴۲۸ نفر آموزش هــای مهارت های پایه 
داوطلبــی، ۷۱۴ نفــر هم به صــورت ضمن خدمت 
دوره ها را بصورت حضوری گذرانده اند و بیش از ۱۵۰ 
هزار نفر هم از طریق  اطالع رسانی در فضای مجازی، 
رســانه ای و آموزش هــای همگانی حضــوری و غیر 
حضوری در خصوص رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و فاصله گذاری اجتماعی در راســتای پیشــگیری از 
آلودگی به کرونا از آموزش های این معاونت بهره مند 

شده اند.
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پوشش سقف تاالر 
همایش های بین المللی 

و قرآنی

 پروژه تاالر همايش های بین المللی و 
قرآنی سال 83 در سفری که مقام معظم 
تصويب  داشتند  همدان  به شهر  رهبری 
شــد و در ســال 85 پس از جانمايی و 
طراحی، عملیات اجرايی آن آغاز شد و 

در سال 95 به بهره برداری رسید.
 ایــن مرکــز دارای یک تــاالر اصلی به 
مســاحت ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع و ظرفیت 
هــزار و چهارصــد صندلی می باشــد که در 
ســالیان اخیر به دلیل عدم پوشش سقف این 
تاالر امکان استفاده از آن وجود نداشته است، 
شــهرداری منطقه یک از ابتدای سال جاری 
عملیات اجرا و پوشــش سقف میانی این تاالر 
را آغاز کرده است به همین دلیل مصاحبه ای 
را با مســعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک 
ترتیب دادیم تا از ادامه روند اجرایی این پروژه 

مطلع شویم:
دهبانــی صابر بــا بیان اینکه امســال در 
بودجه شــهرداری منطقه یــک اعتباری ۶۵ 
میلیــارد ریالی جهت اجرای ســقف میانی و 
پوشش سقف تاالر همایش های بین المللی و 
قرآنی در نظر گرفته شده است گفت با توجه 
به مطالعات و بــرآورد مالی که بر روی طرح 
صورت پذیرفت بنا شد تا گنبد اصلی این تاالر 
که دارای ارتفاعی ۶۵ متری اســت به عنوان 
یک المان شــهری به قوت خود باقی بماند و 
در زیر این گنبد بافت میانی فضاکار با ارتفاع 

۱۵متری احداث شود.
وی ادامه داد ســازه عرقچین میانی اجرا 
شــده بر روی این تاالر از نــوع خرپای فضا 
کار می باشــد که در گنبــد اصلی نیز به کار 
رفته است و پوششــی که برروی آن در حال 

اجراست از جنس کلزیپ است.
مدیــر منطقــه یک گفت پــس از اجرای 
پوشــش گالوانیزه اولیه که هم اکنون مراحل 
پایانــی آن در حال اجراســت عملیات عایق 
کاری با الیه های رطوبت گیر و پشــم سنگ 
اجرا می شــود و پوشــش نهایی که از جنس 
آلومنیوم اســت نیز صــورت می گیرد و پس 
از آن عملیــات طراحی و اجرای تاسیســات 
دکوراسیون داخلی و تجهیز تاالر آغاز خواهد 

شد.

پزشک قالبی در همدان 
دستگیر شد

معاونت  بخشی  اعتبار  و  نظارت  مدير 
از  درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان 
بازداشــت فردی خبر داد که بر اساس 
شکايت يکی از شــهروندان مدعی بود 
که بیماری های عفونی و مزمن را درمان 

می کند.
محمد کریمی از بازداشــت یک پزشــک 
قالبی در همدان خبــر داد و اظهار کرد: یک 
فرد در منزل مسکونی خود اقدام به پذیرش، 
معاینــه و درمــان مراجعین می کــرد که با 

پیگیری های صورت گرفته بازداشت شد.
وی با بیان اینکه این پزشــک قالبی طب 
ســنتی با طبابت بیماران و با تجویز گیاهان 
دارویی، مبالغ زیادی از شــهروندان دریافت 
می کرد گفــت: او برای درمان بیماری عفونی 
هیدرآدنیت چرکی فرد شــاکی ۱۰۰ میلیون 

ریال دریافت کرده بود.
مدیــر نظــارت و اعتبار بخشــی معاونت 
درمان دانشــگاه علوم پزشکی همدان با بیان 
اینکــه صالحیت حرفه ای پزشــکان از طریق 
سازمان نظام پزشــکی تأیید می شود عنوان 
کرد: چنانچه همشــهریان از ایــن متهم که 
در میدان شــاهد ۱۲ متــری والیت اقدام به 
طبابــت می کرد شــکایتی دال بر درمان غیر 
قانونی دارند و مورد ســوء استفاده مالی قرار 
گرفته اند با ارائه مســتندات به معاونت درمان 

مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: شاکیان می توانند به 
چهار راه خواجه رشــید ساختمان شماره دو 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی بخش 
مدیریــت نظارت بر درمان مراجعه کنند تا به 

امور آنها رسیدگی شود.
کریمی از هموطنان خواست برای دریافت 
خدمات پزشــکی به مراکز مورد تأیید وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه 
و هرگونه موارد مشــکوک را از طریق مراجع 
مربوطه یعنی دانشــگاه علوم پزشکی و نظام 

پزشکی پیگیری کنند.
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مدیرکل دامپزشکی استان همدان:
تمام کشتارگاه های استان دارای سیستم پیش 
سرد است و به صورت صنعتی اداره می شود

استان  دامپزشــکی  مديرکل 
همدان از راه اندازی سامانه آنالين 
دامی  خام  مواد  بهداشتی  بازرسی 
در همدان برای نخســتین بار در 

کشور خبر داد.
مدیرکل  رسولی  محمودرضا  دکتر 
دامپزشــکی  استان با اشاره به اینکه 
و  بهداشــت  در  دامپزشــکی  امروزه 
ســالمت فرآورده هــای خــام دامی 
ســهم قابل توجهی از ســبد غذایی 
خانواده هــا را به خود اختصاص داده 
است اظهار کرد: در حال حاضر تمام 

کشــتارگاه های استان دارای سیستم پیش سرد  است و به صورت صنعتی 
اداره می شود.

وی با بیان اینکه در راه اندازی واحدهای بسته بندی در سطح کشتارگاه های 
استان تالش های زیادی صورت گرفته است گفت: خوشبختانه در حال حاضر 
زیرســاخت های بهداشتی خوبی در سطح استان فراهم شده به طوری که که 
اکنون در ســه شهر اســتان آالیش های دامی به صورت بســته بندی به بازار 
عرضه می شود و در صورت مشاهده خارج از بسته بندی نیز برخوردهای الزم 

صورت می گیرد.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان عنوان کرد: با توجه به شناسنامه دار 
بودن کاالهای بســته بندی و درج مشــخصات الزم در این شناســنامه ها 
از قبیل نوع جنســیت، تاریــخ تولید و انقضاء که مورد بازدید بهداشــتی 
کارشناســان و مســئولین فنی دامپزشــکی نیز قرار می گیرد، استفاده از 
کاالهای بســته بندی شده در ســطح استان از اســتقبال خوبی برخوردار 

بوده است.
وی بیان کرد: در این زمینه انواع مواد خام دامی همچون گوشــت سفید، 

گوشت قرمز، آالیش دامی و پای مرغ در بازار استان عرضه می شود.
دکتر رســولی به بازرسی ســاالنه بیش از  ۱۰۰ هزار مورد از مراکز تولید، 
توزیع و عرضه فرآورده های خام در ســطح استان همدان اشاره کرد و گفت: 
باتوجه به مصرف حجم باالی کاغذ در بازرســی ها برای نخستین بار در سطح 
کشور اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه آنالین بازرسی بهداشتی مواد خام 
دامی کردیم که  کارشناســان دامپزشــکی در حین بازدید به الفاصله نتیجه 

بازرسی را به سرورها انتقال می دهند.
وی تاکید کرد: در این بازرســی ها زمان و مکان بازرسی قابل رصد و حتی 

امکان تصویر برداری و ارسال به صورت آنالین وجود دارد.
مدیرکل دامپزشــکی استان همدان با بیان اینکه ساالنه بیش از ۵۰۰ تن 
انواع فرآورده های خام دامی فاســد و غیر بهداشتی کشف، ضبط و از چرخه 
مصرف انســانی خارج می شــود افزود: این مهم حاصل نظارت های مستمر و 

شبانه روزی کارشناسان دامپزشکی است.
وی تاکیــد کرد: در این راســتا بیش از ۶۰۰ واحــد متخلف به مراجع 
قضایی و انتظامی معرفی شــده که بیشــترین موارد تخلــف به تعزیرات 

می شود. معرفی 
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اين روزها با رشــد چشمگیر استفاده از 
اتفاقات  وقوع  اجتماعی  مختلف  شبکه های 
مختلف هم در اين شــبکه ها افزايش يافته 
اســت. ايرانی ها هم از اين امر مســتثنی 
نیستند و بســیاری از آن ها مشتری جدی 
استفاده از اين شبکه های اجتماعی هستند 
و در برخی موارد هــم پذيرای اتفاقات آن 

هستند.
یکی از این شبکه های اجتماعی؛ اینستاگرام 
اســت پدیده نوظهور بســتری برای جوالن بی 

حجابی و محجبه های خودنما است.
اینستاگرام شــبکه ای اجتماعی رنگارنگ که 
چشــم هر بیننده ای را به خــود خیره می کند 
که طرفداران آن دهه هفتادی ها و هشــتادی ها 
هســتند و می توان گفت سبک زندگی آن ها را 

دچار تغییر و تحول کرده است.
اینستاگرام )بدون فرهنگ سازی( به »بطن« 
زندگی مردم ورود پیدا کرده و باعث آسیب شده 
و فضای مناســبی را برای »موج سواری« جریان 
هــای »ضدفرهنگی« که در فضــای واقعی نمی 
توانند اغراض ضدفرهنگی خــود را پیش ببرند، 

شده است.
در میان ایــن فضای مجازی افــرادی تحت 
عنوان بالگر با خودنمایی ســعی در جذب فالور 
برای کســب درآمد دارند افــرادی تاثیرگذار در 
زندگی نوجوانان و جوانــان ایرانی که گاه باطن 
زندگی خود را با ظاهر زندگی آنان مقایســه می 
کنند که این مهم می تواند خود موجب اختالل 

در زندگی جوانان ایرانی شود.
در واقع پوشــش های نامتعــارف بالگرها و 
همراهی خانواده های آنــان امری ضد نقیض با 
فرهنگ ایرانی اسالمی است که موجب ترویج بی 

بندوباری در بین خانواده های ایرانی می شود.
 این مســئله باعث شده اســت جریان های 
ضدفرهنگی نیز ناهنجــاری های خود را ابتدا از 
طریق فضای مجازی قبح شــکنی کنند و پس از 
عادی شدن آن را در فضای حقیقی تسری دهند 
که نمونه بارز آن را در چند سال اخیر در مسئله 

آزادی یواشــکی توسط مسیح علی نژاد؛ خبرنگار 
ضد انقالب دیدیم.

حتی برخی از بالگرها نیز با ساخت اکانت های 
فیک یا خریدن طرفداران دروغین سعی دارند با 
تعریف و تمجید، خود را محبوب در زمینه فضای 
مجازی بدانند و گاها خود را فرمانده لشــگر برند 

تبلیغاتی خود معرفی می کنند. 
بحران بدحجابــی در فضای مجــازی مدت 
زیادی نیست خود را به عنوان یک چالش دینی 
و فرهنگی مطرح کرده اســت و این موضوع تنها 
چند ســال است که پس از شــکل گیری شبکه   

های اجتماعی خود را نشان داده است.
پوشش های نامتعارف در اینستاگرام به حدی 
افزایش داشته اســت که چندوقت پیش پلیس 
ایران حجاب در اینستاگرام را اجباری خواند اما 
تاکنون واکنشــی در این امر مشاهده نشده است 
و همچنــان جوالن بی حجابی در فضای مجازی 

رخ نشان می دهد. 
آن هــا آزادانه از فضایی کــه رایگان و بدون 
محدودیت زمانی یا سانســور حکومت ها اســت 
نظر می دهند، ویدیــو تولید می کنند، الیو می 
گذارنــد و از هر موضوع و مطلبــی که بخواهند 

حرف می زنند.
الیــو تبدیل بــه ابزار پرمخاطبــی در فضای 
مجازی ایرانی ها شــده است، به طوری که از ۸ 
شــب به بعد بازار الیوهای اینستاگرامی داغ می 
شــود، اما بهتر است با تولید محتوای مفید و هر 
چنــد جذاب واکنش ها و انتقادهایی را در محور 
فضای مجازی و خصوصا اینستاگرام ایجاد کنیم.

فضای مجازی به حدی قابل اهمیت اســت که 
امام خامنه ای ســال ها است که دغدغه فرهنگی و 
غفلت از آســیب های فضای مجازی را گوشزد می 
کنند، ایشان فرموده است اگر من امروز رهبر انقالب 
نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور می شدم که 

این اهمیت فضای مجازی را نشان می دهد.
تدوین ســند حکمرانی فضای مجازی انقالب 
اســالمی باید هماهنگ با بیانیه گام دوم انقالب 
به سمت ایجاد تمدن نوین اسالمی و ظهور باشد. 
باید صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات مان را در 
ســطح تراز جهانی ارتقا دهیم تا بتوانیم سرویس 
هــا و خدماتی را به صورت بیــن المللی و برای 
مردم دنیا ارائه کنیم که این همان شــعار ما می 
توانیم است که در بیانیه نیز رهبر حکیم انقالب 

اسالمی به آن اشاره کرده اند. 
بنابرایــن، کســانی کــه به جــای حجاب و 
پاکدامنــی و عفت و حیا، به ســراغ بی حجابی و 
بی عفتی و بی حیایی می روند، خود را در شرایطی 
قرار می دهند که نخستین آسیب را به خودشان 

وارد می سازند.
با توجه بــه اینکه چنین رفتار ضد شــرعی 
و اخالقــی موجب ناپاکی فرد و خروج از مســیر 
طهارت قلبی و فطرت سالم است، به طور طبیعی 
قلب و دل او به زنگار گناه آلوده شــده و سپس 
طبیعت اصلی خود را از دست می دهد و طبیعت 
ثانوی به خود می گیرد. از این رو از انسانی طیب 
به انســانی پلید تبدیل می شود و به طور طبیعی 
کســانی که خبیث و پلید هستند به سوی آنان 
کشــیده می شــوند. بنابراین، تعــرض و اذیت و 
آزار نســبت به زنان بی حجاب و خبیث از سوی 

خبیثان انجام می شود.

آغازبه کارسینماهای همدان 
سبز  بهمن  مؤسســه  سینماهای  مدير 
اســتان  ســینماهای  کرد:  اعالم  همدان 
چهارشنبه چهارم خردادماه  روز  از  همدان 

بازگشايی شدند.
ســعید شــرفی بیان کرد: قرار بــود آغاز به 
کار ســینماها از اول تیرماه صــورت بپذیرد اما 

از آنجایــی که فیلم ها توســط تهیه کنندگان و 
صاحبان فیلم ها به ما ارائه نشــده بود، این زمان 

به چهارشنبه 4 تیرماه موکول شد.
شــرفی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکه 
کروناویــروس در اســتان هنوز کنترل نشــده 
اســت، حتماً پروتکل های بهداشــتی و فاصله 

گذاری اجتماعی در ســینماهای استان رعایت 
خواهد شد.

وی در رابطه با افزایش قیمت بلیت سینماها 
مطرح کرد: هنــوز تصمیمی برای افزایش قیمت 
بلیت سینما نگرفته ایم و بلیت فروشی همچون 
گذشته به صورت آنالین و فروش در باجه اتفاق 

خواهد افتاد.
مدیر ســینماهای مؤسسه بهمن سبز همدان 
در پایان درباره فیلم هایی که قرار اســت اکران 
شــود، توضیح داد: فیلم های »خوب، بد، جلف 
۲« و »شنای پروانه« در سینماهای استان اکران 

خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان همدان:

سد خرمرود دو سال آینده 
به اتمام می رسد

آب  شرکت  مدیرعامل 
همدان  اســتان  منطقه ای 
از پیشــرفت 3۰ درصدی 
خرمــرود  ســد  پــروژه 
تویسرکان خبر داد و گفت: 
سد خرمرود دو سال آینده 

به اتمام می رسد.
منصور ســتوده با اشــاره به آغاز عملیات 
اجرایــی این پــروژه، اظهار کــرد: از ابتدای 
خردادماه سال جاری عملیات حفاری تزریق 
این سد آغاز شده و پیمانکار نیروهای خود را 

در محل پروژه مستقر کرده است.
وی با بیان اینکه ســد خرمــرود با هدف 
تأمین آب شــرب روســتاهای اطراف احداث 
می شــود، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
روســتاهای مجــاور این ســد از طریق چاه 
آبرسانی می شوند که با احداث این سد تأمین 

آب شرب روستاها صورت می گیرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
همدان خاطرنشــان کرد: سد خرمرود توسط 
بخش خصوصی احداث شده و کل هزینه این 
پروژه 3۲۰ میلیارد تومان خواهد بود که ۱۸۰ 

میلیارد تومان آورده پیمانکار است.
وی با بیان اینکه ســد خرمــرود قرار بود 
امســال به اتمام برسد، افزود: به علت افزایش 
قیمت ها و مباحثی که در دو سال اخیر اتفاق 
افتــاده، ســرمایه گذار نتوانســته آورده خود 
را بــه طور کامل تأمین کنــد و دنبال راهکار 
دیگری بــود که با آغاز عملیات اجرایی پروژه 
پیش بینی می شــود دو سال آینده این سد به 

اتمام برسد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همــدان دربــاره وضعیــت آبی اســتان نیز 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت منابع 
آبی استان خوب اســت و مشکلی در تأمین 
آب وجود ندارد اما مردم همچنان باید الگوی 

مصرف را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه ســد اکباتان دارای 33 
میلیون مترمکعب آب اســت، یادآور شد: در 
حال حاضر ســد اکباتان و سد آبشینه تقریباً 
پر هســتند اما با رعایت شــهروندان همدانی 
امیدواریم تابســتان امسال مشــکلی نداشته 

باشیم.

خبــر

جلیلوند:
محدوده منطقه دو شهرداري 

به کارگاه بزرگ عمراني تبدیل شده است
توزیع عادالنه پروژه ها و توسعه همه جانبه منطقه

رویکرد شهرداري منطقه2

مهندس حامد جلیلوند مدیــر منطقه با اعالم این 
خبر افزود: شــهرها به  عنوان موتورهاي رشد و توسعه 
اجتماعــي داراي پتانســلي باور نکردني هســتند که 
بي شــک مورد توجه قرار مي گیرند،رشد فزآینده ابعاد 
شهرنشیني و شــکل گیري مقیاس هاي جدید از رشد 
شــهري در طي چند دهه اخیر موجب شده است که 
شهر و شهرســازي معاصر با چالش هاي نویني مواجه 

گردد به دلیل گســتردگي ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهري و پیچیدگي 
این مســائل توجه و تأکید برنامه ریزي و مدیریت شــهرها، بیش از هر زمان 
دیگري به ســطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگي شهري متوجه شده است 
طوري که توســعه و تغییرات شهري و شهرنشــیني از مهم ترین پدیده هاي 
دوران اخیر به شمار مي آید در این میان شهرداري به  عنوان مدیریت شهري 

نقش کلیدي در فرآیند مدیریت و سازمان دهي شهرها بر عهده دارد.
وي افزود: خدمات عمومي یکي از ابعاد زندگي شــهروندان است که سطح 
کیفي آن ســطح رضایتمندي را تعیین مي کندو شــهرداري منطقه دو با در 
نظــر گرفتن این امر پروژه هاي متعددي را در ســال جاري در دســتور کار 

قرار داده است .
حامد جلیلوند به پروژه هاي در دســت اقدام اشاره نمود و بیان داشت: با 
هدف افزایش هرچه بیشــتر رفاه شهروندان، تسهیل و ایمني در تردد وسائل 
نقلیه و زیباســازي و مناسب سازي محیط شــهري، اجراي عملیات گسترده 
روکش آسفالت معابِر محالت محدوده شهرداري منطقه ? در حال انجام مي 
باشد تا این شهرداري با تالش شبانه روزي و بدون وقفه خود در تمامي زمینه 
هاي عمراني، هیچ فرصتي را جهت عمران و آباداني منطقه دو از دست ندهد.
مدیر منطقه دو از آغاز نهضت جدولگذاري پیاده روســازي و ســاماندهي 
معابر سطح منطقه خبر داد و افزود: در سال جدید پیاده روهاي سطح منطقه 
با رویکرد ایمن ســازي و مناسب سازي و زیبا سازي معابر پیاده رو در جهت 
تسهیل در عبور و مرور شهروندان بصورت سنگ فرش در چندین معبر سطح 
منطقــه از جمله  پیاده رو ســازي خیابان نایب احمــد ،  گلزار ، بلورا عباس 
دوران ، بلوار صدر و بهارســتان ، بلوار رنجبران و مطهري ، خیابان فرهنگ ،  
بلوار محمدیه  و آرام شــرقي و غربي ، بلوار عمار   و ....  در حال انجام اســت  
که عملیات عمراني در قالب خاکبرداري، زیرســازي، جدولگذاري ، مناســب 
ســازي فضاي باغچه هاي طول پیاده رو، ایجــاد نهري و دال گذاري و نصب 

جالیز جدید اجرا مي شود .
وی یکي از رویکرد هاي کاري سال جاري را توسعه فضاي سبز در نواحي 
که با کمبود این ســرانه مواجه هستند برشمرد و افزود: با شناسایي فضاهاي 
مستعد به ویژه در نواحي کم برخوردار و بافت فرسوده نسبت به تملک زمین 

و احداث بوستان اقدام مي شود.
وي همچنین تصریح کرد: امسال در منطقه دو شهرداري خبرهاي خوبي 
در حوزه فضاي ســبز خواهیم داشــت که آغاز بهره برداري از بوستان گلها و 

احداث پارک محله اي در مناطق محروم از مهم ترین آن ها است.

خبــر

اینستاگرام پدیده نوظهور برای جوالن 
بی حجابی

سوءاستفاده از چادر برای الیک بیشتر!
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همدان

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی

»حاجی زين العابدينی« 
مديرکل اوقاف همدان 

شد
بازگشایی رقبه شاهزاده 

حسین)ع( قبل از ماه محرم

گزارش6

مدیرکل بهزیستی استان همدان خبر داد:

بهره برداری از 53 پروژه 
در هفته بهزيستی

۲۳۹ مددجو از چرخه مستمری بگیران 
بهزیستی همدان خارج شدند

مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان در جمع 
خبرنــگاران گفت: این طیف از افراد تنها از چرخه 
مســتمری بگیران خارج شــدند و دیگر خدمات 
مورد نیاز مشــاوره ای و اشــتغال به آنها همچنان 

ارائه می شود.

گزارش8

همدان ميزبان چهارمين 
المپياد ورزش همگانی 

دانشجويان پسر
دانشکاه بوعلی سینا ۳ تا ۸ مرداد ماه میزبان 
چهارمیــن المپیاد ورزش همگانی دانشــجویان 
پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 

است.

گزارش6

رئیس سازمان صنعت، معدن 
وتجارت استان همدان خبر داد:

بهره برداری از 28 واحد 
صنعتی بزرگ طی سه 

سال آينده 
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
از افتتاح 28 طرح صنعتی تا  استان همدان 
سه سال آينده خبر داد و گفت: پروژه فوالد 

جعفری به چرخه توليد برخواهد گشت.
حمیدرضا متین در جمــع خبرنگاران با بیان 
اینکه برخی اقــام 17، 20 و 25 درصد افزایش 
قیمت داشــته اند اظهار کرد: علیرغــم باال رفتن 
قیمت برنج ممنوعیت صادرات اعام نشده و پیگیر 

ممنوعیت صادرات هستیم.

3 گزارش

در همدان رقم خورد

فعاليت رسمی بزرگترين 
مرکز آموزش هتلداری 
و گردشگری غرب کشور

بزرگترین مرکز آموزش هتلداری و گردشگری 
غرب کشور در زمین به مساحت ۶ هزار متر مربع 
با حضور مســئوالن ملی و استانی در همدان بهره 

برداری شد.
عملیــات اجرایــی مرکز آمــوزش هتلداری و 
گردشــگری از ســال ۸5 آغاز شــد امــا به علت 
محدودیت تأمین اعتبــار، احداث این طرح برای 
چند ســال متوقف مانده بود کــه در نهایت مرکز 

آموزش هتلداری در سه طبقه بهره برداری شد.

3 گزارش

سومین مانور دور میزی 
ستاد مدیریت بحران 
شهرداری برگزار شد 
مانور دور ميزی 
گامی به سوی 
ارتقا سطح 
آمادگی مسئولين

2

سرپرست منطقه یک شهرداری 
همدان خبر داد:

احداث سايت 
موزه ميدان 
امام خمينی)ره( 
در سال 98 

8

کلید اداره فرهنگ همدان 
به احمدرضا احسانی سپرده شد

در بازدید استاندار همدان از سد خرمرود تویسرکان مطرح شد؛

تأمین آب 47 روستا از سد خرمرود
7
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان

کيفيت آب شرب روستايی
خط قرمز ماست

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان:

آسفالت 95 درصد راه های روستايی 
استان همدان

ايجاد3 هزار شغل در بخش کشاورزی 
اشتغال 26 درصد استان در بخش کشاورزی

در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان همدان مطرح شد:

عملیات اتصال نهاوند به شبکه ریلی سرعت گرفت مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب روستایی استان 
همدان در نشست خبری که به مناسبت هفته صرفه 
جویی برگزار شد گفت: حدود   795 روستای استان 
همدان تحت پوشش خدمات شرکت آبفار قرار دارد و 
154 هزار مشترک در این روستاها از خدمات شرکت 

آبفار بهره مند هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره 
به اینکه اســتان همــدان از لحاظ آســفالت بودن 
راههای روستایی، جزو پنج استان برتر کشور است 
افزود : برنامه ریزی کشور برای آسفالت خانوارهای 
باالی50 می باشــدکه پرونده 50 خانوار در استان 

به طور کامل بسته شده و ...

سال گذشته سه هزار شــغل در بخش کشاورزی 
ایجاد شــده است که این تعداد شغل با ۳50 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری ایجاد شده است. رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی استان همدان در نشست خبری که 
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد گفت: در 

این هفته 79 طرح با اشتغالزایی ...

4

4

3

کاشت 14 هزار اصله درخت 
در سایت پسماند زباله

دفن 20 تن نایلون در همدان 

حضرت آیت اهلل خامنه ای:
اين جانب از اين که کســانی 
می کوشند تا در ميان مردم ما 
و  اسراف  و  گرايی  تجمل  رسم 
ولخرجی را شايع کنند، شديداً 
نگران و متأســفم و از اين که 
مردم فداکار و انقالبی ايران در 
گرايی  مصرف  به  امور شخصی 
ســوق داده شــوند و قناعت 
به خدا  ببرند،  ياد  از  را  انقالبی 

پناه می برم.

2

2

شنا کردن در محدوده سدها وتاسیسات آبی استان همدان
 ممنوع است

آبی همچون  تاسيسات  اينکه  بااعالم  ای همدان  منطقه  روابط عمومی شرکت آب 
درياچه، سدها محل های مناسبی برای شنا نيست از شهروندان و روستاييان خواسته 
است که از شنا در اين مکان ها خودداری کنند. در اين اطالعيه آمده است همه ساله 
از  تعطيل، شماری  وروزهای  هفته   پايانی  روزهای  در  ويژه  وبه  گرما  فصل  آغاز  با 
شهروندان بدون توجه به عالئم هشدار دهنده و اطالعيه های مکرر اين شرکت در 
درياچه، سدها ونيز بندهای انحرافی و کانال های آبياری و زهکشی اقدام به شنا می 
کنند که اين سهل انگاری و بی توجهی موجب بروز خسارتهای جانی و مالی  فراوان 
برای هموطنان می شود. روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان ضمن تاکيد بر 
اين نکته که تاسيسات يادشده محل مناسبی برای شنا نيست، از هموطنانی که اين 
اماکن را برای تفريح انتخاب می کنند، درخواست کرد تا به خاطر حفظ سالمت خود 

وخانواده شان به عاليم هشدار دهنده و تذکر ماموران توجه جدی کنند.
همچنين در اين اطالعيه تاکيد شده است بديهی است اين شرکت و واحدهای تابعه 
در صورت بروز هرگونه حادثه در مناطق ياد شده ، هيچ گونه مسئوليتی به عهده 

نخواهد داشت.

اطالعیه

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

4

 سمیرا قادری ندیب

ثبت نام 1۸ هزار نفر در طرح مسکن ملی
زمین دولتی ساخت و ساز در همدان کم است

همدان  استان  شهرسازی  و  راه  مديرکل 
گفت: در استان همدان 18 هزار نفر در طرح 

اقدام ملی تأمین مسکن ثبت نام کرده اند.
داریوش حســینی با اشاره به طرح اقدام ملی 
تأمین مسکن اظهار کرد: طرح اقدام ملی و ودیعه 
مسکن دو طرحی است که در سطح کالن از سوی 

خود رئیس جمهور و وزارتخانه دنبال می شود.
وی ادامــه داد: در طــرح ملی مســکن چون 
عرصه کمی در اســتان داریم آن دسته از اراضی 
که متعلق به دولت و قابلیت احداث ســاختمان 

داشته باشد، به مردم واگذار می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان 
اینکه در این طــرح ۱۸ هزار نفر ثبت نام کرده اند 
افزود: پس از پاالیش انجام شــده از بین واجدین 
شرایط ۱۶ هزار نفر مجاز به شرکت در این طرح 

شدند.
وی با بیــان اینکه تاکنون ۶۰۰ هــزار نفر از 
واجدین شــرایط طرح ملی مسکن ودیعه اول ۴۰ 
میلیون تومانی را واریز کرده اند اظهار کرد: مابقی 
افراد نیز تا پایان شهریور فرصت واریز مبلغ اولیه 

طرح را دارند.
حســینی با تاکید بر اینکه در محدوده شــهر 
زمین دولتی برای ســاخت و ساز کم است افزود: 
دولت باید با مشــارکت مردم ساخت و ساز طرح 

اقدام ملی مسکن را پیش ببرد.

وی بــا بیــان اینکه در صــورت تمایل امکان 
اســتفاده متقاضیان از مساکن مهر در قالب طرح 
اقدام ملی مسکن وجود دارد گفت: در طرح اقدام 
ملی مسکن قرار شد آن تعداد از مسکن  های مهر 
نیمه تمام که پیشرفت فیزیکی دارند و قیمت تمام 

شــده آن برای مردم کمتر اســت، برای واگذاری 
آماده شود.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان همدان 
با بیــان اینکه یک هزار و ۷۰۰ واحد از مســاکن 
مهر شهرهای مالیر، فامنین و کبودراهنگ آماده 
واگذاری اســت بیــان کرد: در طــرح اقدام ملی 
مسکن راه و شهرسازی در ساخت دخالتی ندارد 
و تنها تامین کننده زمین اســت و ســتاد اجرایی 
فرمــان امــام و بنیاد مســکن در ســاخت ورود 

می کنند.
وی بــا اعالم آمادگــی از اینکه می توان زمین 
انفرادی نیز در اختیار متقاضیان گذاشــت گفت: 
اگر قیمت زمین یک ســوم قیمت ســاخت باشد 
به صورت اجاره ۹۹ ســاله واگذار می شــود و اگر 
بیشتر باشــد به صورت فروش اقساطی ۱۰ ساله 

خواهد بود.
حســینی در خصوص جامانده های طرح اقدام 
ملی مسکن نیز گفت: جامانده ها پس از مشخص 
شــدن تعداد انصرافی های ثبت نام اولیه می توانند 

ثبت نام کنند.

راه اندازی سامانه بومی »سحاب« در مديريت شهری همدان
نايب رئیس سال دوم و سوم 
از  همدان  اسالمی شهر  شورای 
سحاب  بومی  سامانه  راه اندازی 

در مديريت شهری خبر داد.
در  بادامی نجــات  حمیــد 
رییســه  هیئت  انتخابات  جلســه 
شورای  پنجم  دوره  چهارم  ســال 
قدردانی  ضمــن  همــدان  شــهر 
از تالش هــای ابراهیــم مولوی و 
کامران گران در کســوت ریاست 

دوره اول تا ســوم شــورا، ابراز امیدواری کرد 
همچــون ســابق در خدمت مردم هســتیم و 
قطعاً همه جریان های سیاســی باید در راستای 

خدمت به مردم حرکت کنند.
وی تأکیــد کــرد: عنوان کــردن اصولگرایان 
انقالبی، کاماًل ایراد دارد؛ انقالبی کســی است که 
برای مردم و رضایت مردم کار کند و ضد انقالب، 

مسئولی است که مردم را ناراضی کند.
نایب رئیس ســال دوم و سوم شورای اسالمی 
شــهر همدان با تأکید بر اینکه هرگونه مسئولیت 
در راستای پیشبرد اهداف شهر و خدمت به مردم 

ارزشــمند اســت؛ اظهار کرد: در 
حوزه نیروی انسانی و مالی که این 
مسئولیت از سوی ریاست شورا بر 
عهده من بود، ســعی کردم عدالت 
را رعایت کنم و این حوزه را در حد 
توان مدیریت کردم تا انحرافی در 

بودجه شورا نداشته باشیم.
به گفتــه وی؛ با توجه به اینکه 
رقم ریالی بودجه شــورا در طول 
سه سال گذشته ثابت مانده بود و 
در حد توان مدیریت شــد که این اعتبار تا پایان 
امســال هم جوابگوی هزینه های شــورا، نیروی 

انسانی و... خواهد بود.
بادامی نجات از راه اندازی ســامانه ســحاب در 
شورای شــهر همدان برای نخستین بار در کشور 
در مهرماه امســال خبر داد و گفــت: امروز تمام 
مشکالت فنی این نر م افزار بومی استخراج و مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی افــزود: با راه اندازی این ســامانه، قابلیت 
مدیریــت و دسترســی آســان تر بــه اطالعات 
کمیسیون ها، صحن شــورا و خروجی آن موجود 

است.
نایب رئیس ســال دوم و ســوم شورای شهر 
همدان از بارگذاری مناســب ســامانه شــفافیت 
شهرداری همدان خبر داد و اظهار کرد: انتظارات 
در این زمینــه همچنان باالســت و باید با قوت 

بیشتری پیش برود.
وی با تأکیــد بر اینکه قابیلت دسترســی به 
تمامــی مصوبات دوره پنجم شــورا در ســایت 
شورای شهر برای شــهروندان وجود دارد؛ افزود: 
بارگذاری اطالعات در ســامانه سحاب به صورت 
اتوماتیک و بدون دخالت انسان انجام می گیرد و 
تمام اطالعات مورد نظر همراه با جزئیات در این 
سامانه، بارگذاری می شود که این مهم در شورای 

پنجم رقم خورده است.
بادامی نجــات در پایــان از تمــام دبیــران، 
کارشناسان و مشاوران شــورای شهر همدان که 
پابه پای اعضای شورا تالش کردند، قدردانی کرد 
و گفــت: با تجه بــه اینکه ارتباطــات و خروجی 
مناســبی از کمیســیون ها با نظارت کارشناسی 
صورت پذیرفته اســت که امیدواریــم این مهم، 

ادامه دار باشد.

جریمه 745 میلیون ریالی 
قاچاق پوشاک

به مقصد قزوين  پوشاک قاچاق درگناوه 
بارگیری شده بود.

تعزیرات حکومتی همدان عالوه بر ضبط کاال 
متهم را به جزای نقدی نیز محکوم کرد .  

به گزارش روابط عمومــی اداره کل تعزیرات 
حکومتی اســتان همدان ،داریوش جودکی مدیر 
کل تعزیــرات حکومتی اســتان گفت : با وصول 
پرونده قاچاق مشــخص شــد فــردی مقادیری 
پوشــاک قاچاق )به ارزش  ۵۰۵ میلیون و ۰۳۵ 
هزار و ۲۰۸ریال( را بوســیله خودرو ســواری به 
ســمت قزوین حمل می کرد که پس از تعقیب 
وگریز در محور های مواصالتی استان متوقف شد 
. شــعبه اول ویژه قاچاق کاال وارز اداره کل  پس 
از تحقیقات الزم وجری تشــریفات قانونی متهم 
را عــالوه بر ضبط کاال ، بــه پرداخت مبلغ ۷۴۵ 
میلیون و ۰۳۵ هزار و ۲۰۸ریال جزای نقدی در 

حق دولت محکوم کرد.
با تالش اجرای احکام وپس از انسداد حساب 
های متهم تــا کنون ۵۰ درصد از جریمه وصول 

وبه حساب خزانه دولت واریز شده است .

همايش صنعت چاپ آبان ماه در همدان 
برگزار می شود

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان گفت: همايش صنعت چاپ اســتان 

همدان آبان ماه برگزار می شود.
احمدرضا احســانی اظهار کرد: مراسم تجلیل 
از فعاالن حوزه نشر استان همدان آبان ماه امسال 
همزمان با هفته کتاب جمهوری اســالمی برگزار 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال به دلیل شیوع ویروس 

کرونا و همین طور همزمان شدن روز صنعت چاپ 
با ایــام عزاداری حضرت سیدالشــهدا)ع(، امکان 
برگزاری مراسم گردهمایی و همایش، طبق روال 
سال های گذشته وجود نداشت بیان کرد: صنعت 
چاپ از زیرساخت های اصلی حوزه فرهنگ بوده 
و توجه بــه دغدغه های فعاالن ایــن حوزه برای 

دستیابی به توسعه فرهنگی ضروری است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان تصریح کرد: هر سال روز صنعت چاپ در 
شــهریورماه، بهانه ای بود تا تالشگران حوزه چاپ 
و نشــر گرد هم آمده و به بررسی مسائل مختلف 
ایــن حوزه بپردازند و در کنار آن از فعاالن نمونه 

هم تجلیل شود.
وی با اشــاره به فعالیــت ۱۴۷ واحد چاپ در 
همدان اضافه کرد: امسال به دلیل شرایط ویژه و 
شــیوع بیماری کرونا این برنامه شکل دیگری به 
خود گرفته و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
مراسم تجلیل از فعاالن صنعت چاپ در آبان ماه 

برگزار خواهد شد.

فرماندار همدان

»پرشین ياقوت« بايد تکمیل شود
اينکه 62 درصد  بیان  با  فرماندار همدان 
تعهد اشتغال شهرســتان همدان در سال 
جاری با 3 هزار و 897 شــغل محقق شده 
است گفت: از اين میزان 2 هزار و 276 نفر 

معادل 60 درصد بیمه شده جديد هستند.
حسین افشاری با بیان اینکه ۶۲ درصد تهعد 
اشتغال شهرستان همدان در سال جاری با ۳ هزار 
و ۸۹۷ نفر اشتغال جدید ایجاد شده است اظهار 
کرد: باید از کســانی در این حوزه دســت اندرکار 

هستند  تقدیر و تشکر شود.
وی با اشــاره به اینکه ۳۸ درصد از تعهد باقی 
مانده نیز محقق خواهد شــد افــزود: پروژه های 
اجرایــی به ویژه طرح هایی کــه عملیات اجرایی 

دارند پیش از فصل بارش انجام شود.
فرماندار شهرســتان همدان با تأکید بر اینکه 
طبق گزارش ســه ماه فصل بهار اشــتغال و پنج 
ماهه تامین اجتماعی ۲ هزار و ۲۷۶ نفر بیمه شده 
اســت تصریح کرد: این موضــوع موفقیت مهمی 

محسوب می شود.
وی از همکاری همیشــگی بانک ها در سطح 
شهرســتان خبر داد و با تقدیر از مســووالن آنها 
تصریح کرد: خوشبختانه مانع جدی در همدان در 

راستای همکاری با بانک ها وجود ندارد.
افشاری در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
اینکــه درباره پــروژه پــارک ۲۴۰ هکتاری نظر 
دستگاه های خدمات رســان تعیین ظرفیت است 
خاطرنشان کرد: شــهرداری تعهدات خود انجام 

داده که این موضوع قابل تقدیر اســت اما در این 
مرحله باید ســرمایه گذار معرفی شود و متناسب 
با ظرفیت ایجاد شده دستگاه های خدمات رسان 

ورود کنند.
وی با تأکید بر اینکه طرح های بزرگی همچون 
پرشین یاقوت و ســرمایه گذاری ترکیه ای را باید 
دســت در دســت هم با جدیت به اتمام برسانیم 
گفت: واحد تولیدی »قــارچ نگین« از واحدهای 
راکد همدان بود که با ۷۰ نفر اشــتغالزایی مجدد 
آغاز به کار کــرده و در حال حاضر با صد درصد 
ظرفیت و ســودی بالغ بر ۸ میلیارد تومان سود 

خالص فعال است.
افشــاری با تأکید بر اینکه ایجاد تعهد اشتغال 
دستگاه های اجرایی پایان سال گذشته با پیشنهاد 
خود دســتگاه ها بر اساس ظرفیت موجود تعیین 
شــده اســت افزود: این تعداد طرح  با محوریت 
رونق تولید که ثمره آن اشــتغال اســت تصویب 

شده است.
وی با بیان اینکه طرح های کوچک و متوسط 
همان حلقــه مفقوده تولید اســت چراکه عالوه 
بر ســرمایه کمتر ریســک پذیری کمتر نیز دارد 
یادآورشــد: از این دســت طرح های اقتصادی در 
مناطق روســتایی با نیروی کار بیشتر وجود دارد 

که این موضوع جای بسی خوشحالی است.
فرماندار شهرستان همدان در پایان سخنانش 
بیان کرد: از ۳ هزار  و ۸۹۷ اشتغال ایجاد شده ۲ 
هزار و ۲۷۶ نفر معادل ۶۰ درصد بیمه شده است.
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با حضور وزیر نیرو انجام شد:

سد نعمت آباد اسدآباد با اعتبار ۷۹4 میلیارد ریال به بهره برداری رسید

به گزارش نسیم همدان: دکتر رضا اردکانیان 
به منظور بهره برداری از ســد نعمــت آباد با 
استقبال سید سعید شاهرخی استاندار همدان، 
آب  شرکت  مديرعامل  ستوده  منصور  مهندس 
منطقه ای همدان، حجت االسالم حسینی مجد 
امام جمعه اسدآباد، درويشی فرماندار و تعدادی 
از مديران و مســئوالن استانی وارد شهرستان 
اسدآباد شد. در راستای تداوم پويش »هر هفته 
الف-ب- ايران« با حضور وزير نیرو، اســتاندار 
همدان و تنی چند از مســئولین استان همدان 

سد نعمت آباد افتتاح شد.
* بهره بــرداری از 250 پروژه وزارت نیرو تا 

پايان سالجاری
وزیر نیرو با اشــاره به بهره بــرداری از ۲۵۰ پروژه 
وزارت نیــرو تــا پایان ســال جــاری، گفت:کاهش 
خسارات جنگ اقتصادی به کشور در اولویت است.  

 دکتر رضا اردکانیان در آیین افتتاح ســد نعمت 
آباد شهرســتان اســدآباد، اظهار کرد: از توفیقات و 
خوشــبختی ها و نتیجــه دعای خیــر والدین بنده و 
همکارانم اســت که در این ایام توفیق خدمت رسانی 
به هموطنانمان را داریم و تردید ندارم آیندگان از این 
روزهایی که بر مردم ایران می گذرد، بســیار خواهند 

گفت و خواهند نوشت. 
وی افــزود: در حال حاضــر در میدان جنگ قرار 
داریــم و مثل هــر صحنه جنگی ِعــده و ُعده خیلی 
مهم اســت و تعداد مــرزداران و همبســتگی آنها و 

تجهیزاتشان فوق العاده اهمیت دارد و این عده و عده 
نشــان می دهد که مرزها حفظ یا منجر به شکســت 

می شود. 
وی خاطرنشــان کــرد: امروز جنگ مــا در حوزه 
اقتصاد و روح و روان جامعه است و به همان اندازه که 
۴۰ ســال پیش در دوران دفاع مقدس در آن میدان 
پایمردی هــا تعیین کننده بود و ما تــا آینده از این 
پایمردی ها خواهیم شنید، امروز هم در صحنه جنگ 
اقتصادی و روانی عملکرد ما ثبت و ضبط خواهد شد.
وی ادامه داد: به لحاظ اقتصادی فشار سنگینی بر 
کشور و مردم وارد اســت و همه در تالش هستیم با 
استقامت و فعالیت بیشتر، کاهش هزینه ها و افزایش 
بهــره وری خســارات جنگ را به حداقل برســانیم و 

دشمن را به شکست وا داریم.
وزیر نیــرو مطرح کرد: در جنــگ روانی هم تاب 
آوری جامعه ما بســیار حائز اهمیت است به طوریکه 
همه کســانی که در این صحنه فعال هستند عمل و 
رفتارشان ثبت و ضبط خواهد شد اما من اگر خودم را 
در سال های بعد قرار دهم و مواجه با این سوال که در 
این سال ها کدام گروه نقش و تأثیر اصلی در راهبری 
بیشــتری داشتند و انگشت اشاره ما به سمت تریبون 
داران است، همه کســانی که این روزها تریبونی در 
اختیار دارند، از بنده گرفته تا مســئول رســانه همه 
کسانی که مستقیم و غیرمستقیم با اصلی ترین صحنه 

جنگ که روح و رکان است، ارتباط دارند. 
اردکانیان تصریح کرد: دشــمنان می خواهند تاب 

آوری مردم ما را کاهــش دهند تا برنامه های خود را 
بعد از آن به اجرا درآورند بنابراین وظیفه کسانی که 
مستقیم و غیرمســتقیم با روح و روان مردم سروکار 
دارنــد، در تاریخ ثبت خواهد شــد و هدف اصلی ما 
در تمام عرصه ها افزایش رضایتمندی در مردم است. 
وی با بیان اینکه بنده به عنوان مســئول اجرایی 
خود و همکارانم را موظف کردم تا پایان ســال ۲۵۰ 
پروژه را در کشور در شرایط تحریم به افتتاح برسانند، 
گفــت:  امروز ما این توفیــق را داریم در هفته ۲۱ ام 
پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران مهمان هموطنان 

در استان همدان باشــیم تا افتتاح همزمان آبرسانی 
به ۴۰۰ روستای کشور در ۲۰ استان در مرکز همدان 

را داشته باشیم.
* هر ســه ســال يک ســد در همدان به 

بهره برداری رسید
اســتاندار همدان گفت: بــا روی کار آمدن دولت 
یازدهم و دوازدهم، به طور متوســط هر سه سال یک 

سد تاثیرگذار در این استان ساخته شده است.   
سید سعید شاهرخی همچنین در این آیین افزود: 
راه انــدازی پویــش "الف_ب_ایران" ابتکار بســیار 

ارزشمند و تاثیرگذاری است و نمایش گذاشته شدن 
آن موجب دلگرمی مردم شده است. 

وی اظهار داشت: وزارت نیرو در همدان طرح های 
مهم و تاثیرگذاری در حــوزه آب و برق اجرا کرده و 
ساخت سد یکی از اقدامات بســیار مهم وزارت نیرو 

برای توسعه همدان است.
وی گفت: در دولت تدبیر و امید هر سه سال یک 
ســد در این استان ساخته شــده است که در تامین 
حق آب های حوزه های مختلف بسیار تاثیرگذار است. 
اســتاندار همدان با بیان اینکه در ســیالب نوروز 
۱۳۹۸ این ســدها نقش به ســزایی در مهار ســیل 
داشــتند ادامه داد: در این ســیالب، همدان با ۳۳۷ 
میلی متر دومین بارش را در کشــور داشت اما با این 
وجود کمترین خســارت را در بین استان های سیل 

دیده داشت.
شــاهرخی خاطر نشــان کرد: وزارت نیرو با نگاه 
بلنــدی که در حوزه آب دارد بیــش از ۸۰۰ میلیارد 
تومان از طرح های استان را به بخش خصوصی واگذار 

کرده است.
* سد نعمت آباد جلوه ای نوين از گردشگری 

است
همــدان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
بهره بــرداری از ســد نعمت آبــاد را گام بزرگی برای 
جهش تولید در بخش کشــاورزی دانســت و گفت: 
این سد جلوه ای نوین از گردشگری را در این منطقه 

ایجاد می کند.

مهندس منصور ســتوده در ادامه اظهار داشــت: 
بهره برداری از این طرح تبلور دیگری از رشد صنعت 

در استان همدان است. 
وی توزیع حق آبه در همه نقاط شهری و روستایی 
را از وظایف دولت دانست و گفت: این مهم در اولویت 

شرکت آب منطقه ای در استان همدان قرار دارد. 
وی خاطرنشان کرد: آب منطقه ای همدان با ایجاد 
چند سد، تامین آب شــرب سالم و فراهم کردن آب 
صنایع در دولت تدبیر و امید، برای رونق و توسعه این 

استان کوشیده است. 
مدیرعامل آب منطقه ای همدان افزود: تامین آب 
نیروگاه شهید مفتح، پتروشیمی هگمتانه و چند طرح 
بزرگ دیگر از محل پساب کار ارزشمندی بوده است. 
وی یادآوری کرد: سدنعمت آباد با هدف تامین آب 
۴۵۰ هکتار اراضی کشاورزی گام بزرگی برای جهش 
تولید محسوب می شود و جلوه ای نوین از گردشگری 

را در این منطقه ایجاد می کند.
وزیــر نیرو در پویــش هر هفته الــف- ب-ایران 
)ساخت و سازها( و )ساز و کارها( هفته بیست و یکم 
به استان همدان ســفر کرد و در این سفر طرح های 
ســد مخزنی نعمت آباد، آبرســانی به ۳۰ روستا در 
سطح اســتان همدان، سه طرح تامین برق و افزایش 
ظرفیــت در مالیــر، رزن، اســدآباد را افتتاح کرد و 
عملیات اجرایی خط ۴۰۰ کیلوولت مالیر_خرم آباد 
نیز آغاز شــد. برای این طرح هــا در مجموع ۵۸۸۰ 

میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

افتتاح بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان های آموزشی همدان 
دانشــکده  رئیس  کتايــون درخشــنده، 
با  اختصاصی  گفتگوی  در  داروســازی همدان 
نســیم همدان گفت: چرخه بهداشت و درمان 
در داخل بیمارســتان و با بستری شدن طوالنی 
بیمار و يا با يک معاينه ساده پزشکی، با دارو و 

داروخانه تکمیل می شود.
وی افــزود: داروســاز در چرخــه درمــان نقش 
تکمیل کننده را دارد و اگر داروساز نباشد، این چرخه 
معیوب خواهد بود و مشــکالت متعددی در مســیر 

درمان بیماران پیش می آید.
وی بیان کــرد: مهمترین نقش در درمان بیماران 
را دارو و داروساز برعهده دارد و در صورت عدم وجود 
این دو عامل، نقص بزرگی در سیســتم بهداشــتی و 
درمانــی به  وجود می آید در این راســتا مســئوالن 
ارشــد حوزه بهداشت و درمان نگاه ویژه ای به جایگاه 

داروساز در نظام سالمت دارند.
وی دارو را یــک کاالی اســتراتژیک و خدمــات 
دارویی را نیز خدماتی اســتراتِژیک دانســت و گفت: 
نقش دارو در تمام مراحل تشــخیص، پیشــگیری و 
درمــان غیرقابل انکار اســت و دارای اهمیت زیادی 

است.
درخشنده افزود: بنابراین نقش آفرینی متخصصان 
رشــته داروســازی در مراحل مختلف به کارگیری و 
توقف مصرف می تواند به بهبود خدمات نظام سالمت 

کمک به سزایی داشته باشد.
وی بر جایگاه و نقش داروســاز در چرخه درمان 
تاکید کرد چراکه سیر درمان بیماری اشخاص در انتها 
به دست داروســاز به کمال می رسد و باید داروسازان 

اخالق در داروسازی را به طور کامل رعایت کنند.
رئیس دانشکده داروسازی همدان گفت: دانشکده 
همدان ظرفیت توســعه رشــته های داروســازی در 
مقاطع تحصیلی تخصصی را دارد و به تربیت دانشجو 

می پردازد.
درخشــنده ادامــه داد: برگــزاری مراســم هایی 
همچون ســالگرد تاسیس دانشــکده داروسازی، روز 
کارمنــد و برپایی مراســمات فرهنگــی و مذهبی از 
جمله برنامه های اجرا شده در این دانشکده به شمار 

می روند.
وی همچنیــن بیــان داشــت: امســال در هفته 
داروسازی، ۳ تن از اساتید به عنوان داروسازان نمونه 
اســتانی و ۴ تن به عنوان داروســاز نمونه دانشگاهی 

نیز معرفی شدند.
وی در ادامه ضمن آرزوی موفقیت و ســربلندی 
برای دانشــجویان رشته داروســازی افزود: تالش و 
همــت مضاعف جهت پیشــبرد اهــداف این دانش، 

توسط دانشجویان بسیار مهم و قابل توجه است.
وی از فعالیت رشــته های داروســازی در استان 
ســخن گفت و اظهار کــرد: در حــال حاضر مقطع 
دکتری حرفه ای داروســازی و دو رشــته تحصیالت 
تکمیلی سم شناسی و شیمی دارویی در همدان فعال 

است.
وی با بیان اینکه دکتری حرفه ای از ســال ۸۹ در 
این دانشکده فعال شده است،  گفت: ۳۶۰ دانشجوی 
ایرانی و ۷۰ دانشــجوی خارجی از کشــور کردستان 
عراق و پاکســتان در دانشــکده داروســازی همدان 

تحصیل می کنند.
رئیس دانشــکده داروســازی همدان با اشاره به 
تحصیل ۲۰ دانشجوی تحصیالت تکمیلی در این در 
دانشکده افزود: هفت پرونده در خصوص ورود رشته  
مقاطع  ph.D دســت اقدام داریــم و به دنبال ورود 
رشــته ph.D نانوتکنولوژی دارویی، سم شناســی و 

بیوتکنولوژی دارویی در دانشکده هستیم.
وی با اشاره به وضعیت دانشکده داروسازی همدان 
در کشــور گفت: با وجود اینکه دانشکده جوان است 

و از سال ۸۹ با ۱۹ دانشجو از طبقه فوقانی دانشکده 
دندانپزشکی شروع به فعالیت کرده و اکنون دارای ۸ 
هزار مترمربع مســاحت با ۱۹ آزمایشگاه تحقیقاتی با 
۲۵ هیات علمی و انواع کتاب در رشته داروسازی به 

زبان فارسی و التین است.
درخشــنده از فعالیت دانشــکده داروســازی در 
رشــته های داروسازی صنعتی،  بیوتکنولویی دارویی، 
 داروســازی بالینی و گروه گیاهان دارویی خبرداد و 
بیان داشت: تاسیس دانشــکده داروسازی در استان 
همدان از نقاط قوتی است که شرکت های داروسازی 
بتوانند از ظرفیت آن اســتفاده کنند و این صنعت را 

گسترش دهند.
وی با بیان اینکه بخــش مراقبت های دارویی در 
بیمارستان های آموزشی استان همدان به بهره برداری 
می رسد، گفت:  بیمارســتان فرشچیان سینا و شهید 

بهشــتی از جمله بیمارســتان های آموزشی همدان 
کــه در زمینه دارویی و مشــاوره تخصصصی فعالیت 

خواهند کرد.
وی ادامه داد: داروخانه تخصصی و فوق تخصصی 
دانشــکده علوم پزشــکی همــدان به عنــوان تنها 
داروخانه ای آموزشــی سطح شــهر به بیماران صعب 

العالج خدمات ارائه می دهد.
رئیــس دانشــکده داروســازی همــدان درباره 
وضعیت داروهای مورد اســتفاده و اعالم شده توسط 
پروتکل های بهداشــتی در استان همدان اظهار کرد: 
داروهای توصیه شده در دستورالعمل ها و پروتکل های 
درمانی برای بیماران مبتال به کووید ۱۹ به میزان نیاز 
در اســتان همدان وجود داشــته و کمبودی در این 

زمینه در استان حس نمی شود.
وی بــا بیان اینکه ۴۰ هزار لیتــر مواد ضدعفونی 

نیز تهیه و در بیمارســتان ها توزیع شده است، گفت:  
همچنیــن داروهای مطرح شــده در پروتکل وزارت 
بهداشت برای بیماران کرونایی به میزان نیاز در تمام 

بیمارستان های استان همدان توزیع شده است.
وی درباره داروهایی کــه در فضای مجازی برای 
درمــان کووید ۱۹ معرفی می شــوند، اعالم کرد: هر 
گونــه تبلیغ و فــروش دارو در فضای مجازی نه تنها 
برای بیماری کرونا بلکه برای تمامی بیماری ها ممنوع 
بوده و مجوزی برای فروش اینترنتی دارو صادر نشده 

است.
وی یادی از شــهیدان جهاد سالمت کرد و گفت: 
این روزها با شــیوع کرونا هشــت داروساز در کشور 
شهید شدند که روحشان شــاد باشد و امیدواریم ما 

نیز ادامه دهنده راه آنها باشیم.
درخشنده، دانشکده داروسازی استان همدان را به 
عنوان یک ظرفیت ارزشــمند دانست و اظهار داشت: 
استان همدان فعالیت خود را با کارخانه های هگمتان 
داروی غرب، فاران شیمی، اکسیر و سبحان در زمینه 
صنعت داروســازی آغاز کرده است و خوشبختانه در 
چند سال گذشته در استان همدان صنعت داروسازی 
پیشــرفت چشمگیری داشته اســت و توانسته است 

جایگاه مناسبی را در کشور کسب نماید.
وی از راه انــدازی رشــته داروســازی در مقطع 
تحصیلی دکترای داروســازی خبرداد و ابراز داشت: 
این در حالیســت که اتفاقات بزرگی در آن از لحاظ 

پژوهشی و آموزشی رخ داده خواهد داد.
وی همچنیــن از راه اندازی بــاغ گیاهان دارویی 
توسط دانشــکده داروسازی خبر داد و گفت:  این باغ 
در ۲ هزار مترمربع در زمینه کاشت گیاهان دارویی و 

مصارف پزشکی به زودی افتتاح می شود.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر ارتباط کاملی را 
با صنعت دارویی داریم که تنها به شرکت های داخلی 

مربوط نمی شــود و با خارج از استان نیز وجود دارد، 
بیان کرد: در بخش فناوری با توجه به مرکز رشــد و 
کلین رومی که در دانشــکده وجود دارد فعالیت هایی 
در زمینــه ســاخت فرموالســیون فرآورده ها آن هم 
بیشتر آرایشی و بهداشتی انجام و در حوزه پژوهشی 

نیز هر سال مقاالت زیادی ارائه می شود.
رئیس دانشکده داروسازی همدان تاکید کرد: سال 
۲۰۱۹ تعــداد ۵۰ مقاله و امســال تاکنون نزدیک به 
۷۰ مقاله ارائه شــده و در مجمــوع از لحاظ فعالیت 
پژوهشــی و علمی دانشکده پیشــرفت قابل توجهی 

داشته است.
وی افزود: با تعداد فارغ التحصیالنی که در استان 
همدان وجود دارد الزم است به این نکته توجه شود 
که نیاز است صنعت داروســازی در استان گسترش 
یابد تا هــم از ظرفیــت داروســازان فارغ التحصیل 
استفاده شود و هم اینکه با اشتغال زایی کمک شایانی 

به کشور در راستای تولید دارو شود.
در  کــه  داروهایــی  خوشــبختانه  گفــت:  وی 
کارخانه هــای تولید داروی اســتان همــدان تولید 
می شود نســبت به موارد مشــابهی که وجود داشته 
اســت، از کیفیت بهتــری برخوردار بوده اســت که 

افتخاری برای سربلندی استان همدان است.
درخشــنده تصریح کرد: مســلما داروهایی که در 
استان تولید می شود چنانچه تولید انبوه داشته باشند 

می توانند صادرات هم داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد: استقرار دانشکده داروسازی 
کمک بزرگی به صنعت داروســازی اســتان همدان 
است و آزمایشگاه دانشکده داروسازی استان همدان 
موقعیت خوبی را برای اســتان ایجاد کرده اســت و 
قابلیت آنالیز دارو ها را دارد و بسیاری از مراکز از این 
آزمایشگاه جهت آنالیز داروهای تولیدی خود استفاده 

می کنند و تاییدیه می گیرند.
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وزیر نیرو:

بیش از 2۸1 هزار نفر تحت پوشش طرح های آبرسانی قرار گرفتند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان:فاز دوم تصفیه خانه همدان امسال وارد مدار بهره برداری می شود

مديرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
همدان گفت: فــاز دوم تصفیه خانه همدان تا 
پايان سال جاری وارد مدار بهره برداری می شود.

همزمان با برگزاری بیست و یکمین هفته از پویش 
»هر هفتــه الف- ب- ایران« و با حضور وزیر نیرو در 
اســتان همدان طرح های آبرسانی به ۴۰۰ روستا در 

۲۰ استان به طور همزمان به بهره برداری رسیدند.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در آئین افتتاح همزمان 
طرح های آبرســانی به ۴۰۰ روستا در ۲۰ استان که 
در سالن شهدای دولت استانداری همدان برگزارشد، 
گفت: همزمان بــا برگزاری بیســت و یکمین هفته 
پویــش »هر هفته الف- ب ایران« بیش از ۲۸۱ هزار 
نفر تحت پوشــش طرح های آبرسانی قرار گرفتندکه 
در این راســتا بالغ بر ۳۷۹ میلیارد تومان ســرمایه 

گذاری شده است.
وی افــزود: الف و ب حروف آغازین الفبا اســت و 
الفبای هــر کار زیر بنای آن کار اســت و آب و برق 

زیربنای طرح های توسعه و عمران کشور هستند.
وی ادامــه داد: فــارغ از آنکــه مــا تحــت تأثیر 
شدیدترین تحریم های ظالمانه قرار داشته ایم، میدان 
و آزمون بزرگی برای ملت ایران ایجاد شده که بیرون 

آمدن سرافرازانه ما از آن را شاهد هستیم.
وزیر نیرو در خصــوص دغدغه هایی که در زمینه 
تأمین آب در همــدان وجود دارد نیز گفت: نباید در 

اســتان همدان، دغدغه و دل مشغولی ها برای تأمین 
آب در درازمدت وجود داشته باشد چراکه موضوع به 
شکل مناسبی در مسیر اطمینان بخشی قرار خواهد 

گرفت.
اردکانیان با بیان اینکه مردمان همدان، مردمانی 
خوش مصرف هستند، گفت: مردم همدان قدر آب و 
انــرژی را می دانند و کارهای الگووارانه ای در همدان 

در حال اجرا است.
وزیر نیرو در این راستا به موضوع تصفیه فاضالب 
در همدان اشــاره کرد و افزود: مصــرف آب نیروگاه 
مفتح در گذشته برابر ۱۵ میلیون مترمکعب در سال 
بود که این امر به آب های زیرزمینی و موضوع تأمین 

آب شرب آسیب وارد می کرد.
وی عنــوان کــرد: هم اکنــون خــط انتقال ۴۰ 
کیلومتری انتقال پســاب به نیروگاه در این محدوده 

وجود دارد و چاه ها مسلوب المنفعه شده اند.
وزیــر نیــرو در زمینــه تأمیــن آب منطقه ویژه 
اقتصادی جهان آباد نیز مطرح کرد: برای این منطقه 
نیز از سوی وزارت نیرو بالغ بر یک میلیون مترمکعب 

پساب تصفیه خانه تخصیص داده شده است.
وی ادامه داد: مطالعات این طرح، از سوی شرکت 
آب منطقه ای به انجام رســیده و بر اســاس دستور 
استاندار همدان بالغ بر ۲۰ کیلومتر خط انتقال پساب 
از محل نیروگاه به منطقه ویژه اقتصادی با ســرمایه 

گذاری بخش خصوصی به انجام خواهد رسید
وی با اشاره به اینکه تعداد ۵۴ پروژه در حوزه آب 
و برق در اســتان همدان در دست اجرا است، عنوان 
کرد: این طرح ها با سرمایه گذاری ۴ میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون تومانی دنبال می شوند.
وزیر نیــرو در خصوص طرح هایی کــه امروز در 
حوزه آب و برق همدان افتتاح شــد نیز گفت: ســه 
پروژه مهم پست های برق، آغاز عملیات اجرایی خط 
انتقال خرم آباد به مالیر و افتتاح ســد نعمت آباد به 
عنوان هفتمین ســدی که در سال جاری افتتاح شد، 

پروژه های امروز همدان در حوزه های مطروحه بود.
اردکانیان با بیان اینکه تا پایان سال طرح آبرسانی 
به یک هزار و ۳۰۰ روســتا در سطح کشور به پایان 
خواهد رســید، عنوان کرد: بر آنیم تا در سال جهش 
تولید که نقش آب و برق و انرژی در آن حائز اهمیت 
اســت، برنامه های توسعه و عمران کشور را بی وقفه 

دنبال کنیم.
وزیر نیرو ادامه داد: امســال موفق شدیم تابستان 
گرم را نه بدون خاموشــی بلکه با افزایش بیش از ۴ 
درصدی عرضه انرژی و افزایش بیش از ۳۰ درصدی 

صادرات انرژی پشت سر بگذاریم.
*  1708 روســتای کشــور تا پايان سال از 

نعمت آب بهره مند خواهند شد
حمیدرضا جانبــاز در ادامه نیز اظهار کرد: تمامی 

فعالیت های آب و فاضالب شــهری و روستایی ادغام 
شده و بر همین اساس بزرگ ترین طرح کوچک سازی 

دولت شکل گرفت.
جانباز بابیان اینکــه در آذرماه به دو بخش توجه 
خواهیم کرد که یک موضوع ارتقای سطح خدمات و 
تســهیل گری در بخش خدمات رسانی به روستاییان 
کشور و دیگری ارزیابی از منظر خدمات رسانی بهتر 
است؛ عنوان کرد: در تمام استان ها شرکت ها مستقر 
شده و در بیشتر اســتان ها ساختار ابالغی شرکت ها 

اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینکه در هفته بیست و یکم پویش 
»الف - ب ایران« آبرســانی به ۴۰۰ روســتا در ۲۰ 
استان با جمعیت ۲۸۱ هزار نفر و اعتبار ۳۷۹ میلیارد 
تومان افتتاح می شود؛ گفت: از ابتدای سال آبرسانی 

به ۴۸ روستا اجرایی شده است.
وی افزود: هدف پویش در ســال جاری آبرسانی 
به یک هزار و ۷۰۸ روســتا بــا جمعیت ۹۱۴ هزار نفر 
اســت که در پایان نیمه اول ســال به ۴۴۸ روســتا 

آبرسانی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور بیان کرد: 
تا پایان سال گذشته هفت میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در 
روســتاهای کشور از نعمت آب سالم بهره مند شدند 
کــه با این افتتاح این طرح هــا جمعیت برخوردار به 

بیش از هشت میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می رسد.

جانباز یادآور شــد: به طــور میانگین هر هفته به 
۳۵ روستا آبرسانی شــده و در ۲۰ استان پروژه های 

مختلفی افتتاح می شود.
استاندار همدان نیز اظهار کرد: در استان همدان چه 
در زمینه اجرای پروژه های ملی و چه استانی همدان به 

یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است.
سید ســعید شــاهرخی با بیان اینکه پروژه های 
وزارت نیــرو در بخــش عمرانی در اســتان همدان 
می درخشد؛ افزود: افتتاح سه سد طی سال های اخیر 
و افتتاح ســد نعمت آباد اقدامات ارزشمندی است که 
هم در تأمین آب شرب و هم در تأمین آب کشاورزی 

نیاز عمده استان همدان را تأمین می کند.
استاندار همدان بیان کرد: وزارت نیرو بیش از ۸۰۰ 
میلیارد تومان از پروژه های مهم بخش آب و برق استان 

همدان را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
وی بــا بیان اینکه نیروگاه شــهید مفتح با قدرت 
کار را دنبال می کند و به عنوان نیروگاه برتر آمادگی 
خدمات رســانی دارد، گفت: در بخش آب و فاضالب 
۳۱ شــهر در اســتان همدان به اتفاق ۷۰۰ روستا به 

شبکه آب شرب سالم متصل هستند.
ســید هادی حســینی، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان همدان با اشــاره به آبرسانی به ۳۰ 
روستا در استان همدان، گفت: این طرح با اعتبار ۴۸ 
میلیارد تومان اجرایی شده و بر اساس اجرای آن ۲۸ 

هزار نفر از جمعیت روستایی استان همدان از شبکه 
آبرسانی سالم و پایدار بهره مند می شوند.

وی از اجرای طرح آبرســانی در شهرســتان های 
همــدان، مالیــر، نهاونــد، تویســرکان، اســدآباد، 
کبودرآهنگ و رزن و زیر پوشش قرار گرفتن ۹ هزار 
خانــواده خبر داد و گفت: این طــرح با اجرای پنج 
مجتمع آبرســانی محقق و حدود ۱۹۲ لیتر در ثانیه 

آب سالم و پایدار تولید می شود.
حســینی با بیان اینکه اجــرای یک هزار و ۲۵۰ 
متر مکعب مخزن زمینــی، ۲۵۰ متر مکعب مخزن 
هوایی، ۶۳ هزار و ۵۷۷ متر خط انتقال و اصالح ۹۶ 
هزار و ۷۵۰ متر از شــبکه فرســوده آب نیز از دیگر 
اقدامات این طرح است، گفت: برای اجرای این طرح 
۵ هزار و ۲۹۴ متر شــبکه آبرسانی جدید ایجاد و در 
مجموع ۱۶۶ کیلومتر خطوط انتقال شــبکه توزیع 

اجرایی شده است.
وی بــا تاکید بــر اینکه اجرای ایــن طرح برای 
۲۶۳ نفر بــه صورت مســتقیم و ۷۷ نفر به صورت 
غیر مستقیم اشــتغال به همراه داشته است از بهره 
بــرداری فاز دوم تصفیه خانه همدان تا پایان ســال 
جــاری خبــر داد و افــزود: اصالح و توســعه ۲۹۰ 
کیلومتــر خط فاضالب و برخــورداری ۷۵ درصدی 
جمعیت حاشــیه شــهر همدان از شــبکه فاضالب 

شهری از دیگر اقدامات است.

رئیس دانشگاه پیام نور:

دانشجويان کم برخوردار دانشگاه پیام نور امسال بورسیه می شوند

ريیس دانشــگاه پیــام نورمنطقه 4 با 
عنوان اينکه بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور 
برخوردار  کم  دانشجويان  تحصیلی  بورسیه 
را آغاز کرده است گفت: امسال دانشجويان 
کم برخوردار دانشگاه پیام نور با کمک اين 

بنیاد بورسیه تحصیلی می شوند.
دکتر صفی ا... صفایی افزود: دانشــجویانی که 
قادر به پرداخت شــهریه تحصیلی خود نیســتند 
از طریق دانشــگاه شناســایی و به بنیاد معرفی 
می شــوند و با کمــک و حمایت بنیــاد حامیان 
دانشگاه پیام نور، این دانشجویان به صورت ترمی 

و یا کل مدت تحصیل بورسیه می شوند.

وی با عنوان اینکه متاســفانه به دلیل شــیوع 
بیماری کرونا جلســات با خیرین به کندی انجام 
می شود، اظهار داشت: در حال حاضر خیرین تعهد 
بورسیه تحصیلی تعدادی از دانشجویان بی بضاعت 
را تقبل کرده اند اما روند کار با همت بیشــتری 
ادامه خواهد داشــت و به عدد قابل توجهی دست 

خواهیم یافت.
دکتــر صفایی قرار گرفتن بورســیه تحصیلی 
دانشجویان در سبد تســهیالت دانشگاه پیام نور 
را بسیار ارزشمند دانست و گفت: در شرایطی که 
به دلیل بیماری کرونا، اقتصاد کشورملتهب است، 
کمک خیریــن برای ادامه تحصیل دانشــجویان 

می تواند راهگشا باشد.
مراحل درخواســت وام شــهریه دانشجویی از 
صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری
وی افــزود: دانشــجویاني که بــرای بار اول 
قصد ثبت درخواست وام دانشــجویي دارند باید 
به دانشــگاه مراجعه کنند و توســط کارشــناس 
صندوق رفاه دانشگاه تحصیلی خود مراجعه کنند. 
وضعیــت تحصیلی و وضعیــت حقوقی ضامن را 
جهت داشتن شــرایط دریافت وام براساس آئین 

نامه های صندوق رفاه بررسی کنند.
فرم های ســند تعهد و فرم مــدارک وام را از 

دانشــگاه گرفته و پر کنند و سپس جهت تکمیل 
پرونده به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه نمایند 

و در پایان اسناد را به دانشگاه تحویل دهند.
صفایی در ادامه بیان کرد: بعد از ثبت اســناد 
درپورتال دانشجویی صندوق رفاه تشکیل پرونده 
بدهند و پــس از تایید صندوق رفاه  به ســایت 
مراجعه نمایند و درخواســت وام خود را تکمیل 

کنند.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: درخواست وام 
در ســامانه صندوق رفاه، فقط برای دانشجویانی 
فعال می شــود که در مهلــت مقررانتخاب واحد 
نمایند و اطالعات اشتغال به تحصیل آنان دربازه 
زمانی مشخص شده به سامانه صندوق رفاه ارسال 

گردیده باشد. 

معاون قضایی دادگستری کل استان خبر داد

ساخت حدود 450 ويال در باغات يکی از شهرستان های همدان

استان  کل  دادگســتری  قضايی  معاون 
همدان با بیــان اينکه قانون حفظ کاربری 
گفت:  اســت،  مانده  کاغذ  روی  بر  اراضی 
باال در  450 ويال بــا متراژهای  به  نزديک 
باغات يکی از شهرســتان های همدان در 
ســاخته شده اســت، اين ساخت وسازها 
يک شــبه صورت نمی گیرد و عدم نظارت 
اين رخداد  ابتدای کار موجب  و کنترل در 

می شود.

عباس نجفی بــا حضور در کارگاه آموزشــی 
بررســی زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی 
زارعــی و باغات ویژه قضات و مدیران امور اراضی 
اســتان همدان، بیان کرد: قانــون حفظ کاربری 
اراضی سالهاســت تصویب شــده اســت اما چه 
اندازه امروز توانســتیم در این حوزه عمل کنیم. 
ساخت و ســازهای غیرمجاز به هر طریقی قلع و 
قمع شــد اما در پاسخ به این ســوال که آیا واقعا 
کاربری اراضی را حفظ کردیم؟ باید بگوییم خیر، 
خســارت دو جانبه نیز دیدیم چراکه هم منابع و 
هم کاربری اراضی را از دست داده ایم به طوریکه 
وقتی یک زمین کشــاورزی تبدیل به بنا می شود 
الیه های خاک از بین می رود و قابلیت کشت خود 

را نیز از دست می دهد.
وی ادامه داد: به علت فقدان اراده، ابزار تأمین  
نشــده و قانون بر کاغذ مانده است و اگر  بخواهیم 
با این روش پیش برویم عمال هیچ احیاء کاربری 
صورت نگرفته و هرســاله میزان اراضی زیر کشت 

ما کاهش پیدا می کند.
نجفــی اظهار کرد: در قالب موضوعاتی مانند 
رسانه ها وجه سلبی  غیرمجاز  تخریب سازه های 
موضــوع را می بینند که در شــرایطی که اجازه 
داده شــده ســازه شکل بگیرد ســپس تخریب 

شــود، در نظر عموم مردم اصــال وجهه خوبی 
نــدارد و ســازمان جهادکشــاورزی باید تمام 
همت خــود را بگذارد تا به این نقطه نرســد و 

نگیرد. ساخت سازی صورت 
وی بــا بیان اینکه در ســطح اســتان تعداد 
محدودی گشــت داریم که با ایــن  حجم  اراضی 
اگر گشــت های ما تمام شبانه روز بچرخند باز هم 
کفاف کل استان را نیز نمی دهند، افزود: سازمان 
جهادکشــاورزی می تواند با اســتفاده از امکانات 
به روز و نقشــه های ماهــواره ای لحظه ای رصد و 
تغییرات را مشــاهده کند همچنیــن در صورت 
اطالع از تخلف، مأموران جهادکشــاورزی  نیاز به 
 حکم ندارند و رأســا در ابتــدای کار باید جلوی 

ساخت و ساز را بگیرند.
معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: نزدیک 
بــه ۴۵۰ ویال با متراژهای بــاال در باغات یکی از 
شهرستان های همدان در ساخته شده است، این 
ساخت وســازها یک شبه صورت نمی گیرد و عدم 
نظارت و کنترل در ابتدای کار موجب این رخداد 

می شود.
وی ادامــه داد: پیشــگیری مســتلزم آگاهی 
بخشی است، بسیاری از کشاورزان از اینکه تغییر 

کاربری جرم محسوب می شــود، اطالعی ندارند 
و این امر نشــان می دهد در این بخش درســت 
عمل نکرده ایم بنابراین اطالع رســانی، آموزش و 
به کارگیری ابزارهــا و تجهیزات الزم در این باره 

بسیار با اهمیت است.
نجفی با بیان اینکه قبل از شــروع کار اصال 
نبایــد اجازه تغییر کاربــری دهیم، اذعان کرد: 
در بخش اجــرا نیز باید پــس از تخریب محل 
نخاله های ســاحتمانی تخلیه شود همچنین  از 
که  فــردی  بــرای  ســازمان جهادکشــاورزی 
خســارات وارد کرده اســت دادخواست مطالبه 
ضــرر و زیان دهد و اعاده وضع به حال ســابق 

بگیرد. صورت 
معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان همدان اذعان کرد: براساس 
قانون ســازمان جهادکشاورزی باید رأسا در همه 
ساخت وســاز هــای غیرمجاز در هــر مرحله ای 
که هســت، ورود پیدا کند اما متأســفانه بعد از 
تغییرکاربری نه  تنها به طرح مســئله اقدام نشده 
اســت بلکه بعد از تکمیل ساخت و ساز و بعد از 
ســال ها تازه طرح دعوا می کنند و چنین مسائلی 
باعث سوءاســتفاده برخی افراد سودجو و فرصت 

طلب می شود.

هدیه شیرین سینما به دوستداران هنر هفتم 
در همدان؛ فیلم ها نیم بها به روی پرده می رود

اين روزها حال ســینما خوب نیست و سايه کرونا بر آن سنگینی 
می کند؛ صنعتی که در شــرايط عادی هم در استان همدان وضعیت 

چندان مطلوبی ندارد.
شاید وقتی نخستین فیلم در ایران به نمایش درآمد؛ کسی تصور نمی کرد 
که این هنر نوپدید تا این اندازه محبوبیت پیدا کند. حاال امروز فیلم و تصاویر 
متحرک، بخش جدانشدنی زندگی مان شــده و نه تنها در سینما که در سایر 
وســایل ارتباط جمعی چون تلویزیون، فضای وب و حتی گوشی تلفن همراه 

قابل مشاهده است.
با این حال هنوز ســینما به عنوان خانــه هنر هفتم، محبوبیت خود را در 
بین مردم حفظ کرده و طرفداران پر و پا قرصی دارد زیرا تماشــای فیلم های 

تازه روی پرده لذت خاص خود را دارد.
هنر هفتم در ســرزمین پارسی قدمتی ۱۲۰ ساله دارد و در پایتخت تاریخ 
و تمدن ۹۰ ســاله. پس از افتتاح ســینما "الوند" در میدان مرکزی همدان 
که حاال "فلســطین" نامیده می شــود؛ ســینماهایی دیگری با نام "مایاک"، 
"شــکوفه"، "تاج"، "هما" و "لوکس" یکی پس از دیگری ایجاد شــد، اما به 

دلیل مشکالت مالی و سایر مسائل تعطیل شدند.
حاال امروز تنها ســینما فلســطین و قدس)هما( در همدان فعال بوده و با 
به شــمار آوردن ســینما "بهمن" مالیر تنها ۳ سینما وابسته به حوزه هنری 
در اســتان همدان وجود دارد. ســینما کانون وابسته به کانون پرورش فکری 
هم دیگر ســینمای همدان اســت که در مرکز استان واقع شده و بسیاری از 

شهرستان ها سینما ندارند.
هرچنــد حال و روز هنر هفتم در همدان کمی تا قســمتی نامطلوب بود، 
اما حضور میهمان ناخوانده ای به نام "کرونا ویروس" بر مشکالت این صنعت 

افزود و چراغ سینما به یک باره خاموش شد.
مدیر امور سینما های مؤسسه بهمن سبز حوزه هنری همدان به "تسنیم" 
می گوید: استقبال مردم از فیلم ها در دو سینمای همدان و سینما بهمن مالیر 

خوب بود، اما تعطیلی ناشی از همه گیری کرونا به این صنعت آسیب زد.
سعید شــرفی می افزاید: پس از چند ماه تعطیلی و باوجود رعایت مسائل 
بهداشــتی، مردم رغبت چندانی به حضور در ســینما ندارند و در هر نوبت، 
بســیاری از صندلی های خالی اســت درحالی که حضور تماشاگران در سالن 
ســینما، یکی در میان و ضربدری است و فاصله هر دو نوبت، سالن ضدعفونی 

می شود.
وی با اشــاره به هدیه حوزه هنری به بهانه روز ســینما هم اعالم می کند: 
بهای بلیت سینماها در ۲۱ شهریور نیم بها محاسبه شد و برای تشویق مردم 
به حضور پررنگ در ســالن ها هم از ۲۲ تا ۲۶ شــهریور بهــای بلیت نیم بها 

حساب می شود.
مدیر ســینما های مؤسســه بهمن ســبز همدان از تعطیلی سینما قدس 
همدان خبر داده و می گوید: بازســازی این ســینما به تازگی آغاز شده و سه 

ماهی طول می کشد، اما قرار است تغییر قابل توجهی در آن انجام شود.
شــرفی می  افزاید: در حاال حاضر تنها ســینما فلســطین همدان با ۳۷۰ 
صندلــی و ســینما بهمن مالیر با ۳۷۴ صندلی، فیلم هــا را اکران می کنند و  

فیلم ها هر روز  ۴ نوبت به روی پرده می رود.
وی با بیان اینکه نرخ بلیت سینما در همدان بدون تخفیف ۱۲ هزار تومان 
اســت، اعالم می کند: هم اکنون "زن ها فرشته اند ۲" ، "تا ابد" و " بی حسی 

موضعی " در سینماهای همدان و مالیر اکران می شود.
ســینما صنعتی پرطرفدار در جهان است؛ هنری که این روزها تحت تأثیر 
یک میهمان ناخوانده قرار گرفته و با بداقبالی روبرو شــده است. هرچند این 
صنعت در نبود کرونا هم  شــرایط خوبی در همدان نداشــت و بســیاری از 

شهرهای استان سینما ندارند.

خبــر

رئیس اداره نظارت و بازرسی 
سازمان صمت استان همدان:

قیمت تخم مرغ در روزهای 
آینده کاهش می یابد

بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  همدان 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
قیمت  افزايش  اينکه  به  اشاره  با  همدان 
مرغداران  اتحاديه  ســوی  از  تخم مرغ 
قیمت  کاهش  از  اســت،  گرفته  صورت 

تخم مرغ در روزهای آينده خبر داد.
داریوش صفــاری در گفت وگو با ایســنا، 
اظهــار کرد: افزایش قیمتــی که در تخم مرغ 
دیده شــده، به علت افزایــش قیمت از طرف 
اتحادیــه مرغداران بوده اســت کــه در چند 
روز آینــده با کاهش قیمــت تخم مرغ مواجه 

می شویم.
رئیس اداره نظارت و بازرســی ســازمان 
صنعت، معــدن و تجــارت اســتان همدان 
خاطرنشــان کــرد: در حال حاضــر فروش 
تخم مرغ بیشــتر به صورت کیلویی است که 

کیلویی ۱۴ هزار تومان به فروش می رسد.
وی با بیان اینکه قیمت لبنیات براســاس 
ســتاد تنظیم بــازار در تاریخ هفتــم تیرماه 
۹۹ افزایــش پیدا کرده اســت، یادآور شــد: 
محصوالت لبنی مثل شــیر بطری یک لیتری 
۱.۵ درصد چربی به قیمــت ۵۶۰۰ تومان و 
شــیر بطری یک لیتری با دو درصد چربی به 
۵۹۰۰ تومان رسیده که براساس میزان درصد 

چربی، قیمت ها متفاوت است.
صفــاری با بیــان اینکه افزایــش قیمت 
لبنیات به علت افزایش شــیرخام بوده است، 
افزود: شــیر یک لیتری با سه درصد چربی به 
قیمــت ۶۵۰۰ تومان و بــا ۳.۲ درصد چربی 
۶۶۰۰ تومان، ماســت کم چــرب ۹۰۰ گرمی 
۱.۵ درصدی به قیمت ۶۶۰۰ تومان، ماســت 
پرچرب ســه درصد ۷۳۰۰ تومان و ماســت 
دبــه ای دو و نیم کیلویی کم چرب ۱.۵ درصد 
۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده 

می رسد.
وی با اشــاره به اینکه قیمت مرغ در بازار 
همدان بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان است، اظهار 
کــرد: چند عامل منجر به افزایش قیمت مرغ 
در بازار شــده کــه از جملــه افزایش قیمت 

نهاده ها و میزان تقاضای بازار بوده است.

خبــر
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نشانی: همدان، ابتدای خیابان مهديه
کوچه شهید زندی،  پالک 80

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی همدان

امام جواد)ع(:

عّزت مؤمن در بی نیازی و طمع نداشتن 
به مال و زندگی دیگران است.

بحاراالنوار، ج72، ص1۰۹

حدیث

جز روی تو من با صنمی غیر نسازم
زین اتش دل یکسره در سوز و گدازم

زان قوت عشق تو مگر بار خدایا
پاکیزه شود طینت هر روز نمازم

رشید صیدمرادی

قیمت طال و سکهشعر

1قیمـت هر گرم طال 0 , 9 8 5 , 0 0 0
109,000,000قیمت تمام سکه
5قیمت نیم سکه 6 , 7 0 0 , 0 0 0
3قیمت ربع سکه ۲ , 0 5 0 , 0 0 0

1قیمت سکه یك گرمي 7 , 5 1 0 , 0 0 0 ال
ري

ه 
بـ

ـا 
هـ

ت 
مـ

يـ
ق همدان

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی

معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری همدان خبرداد:

پیشرفت ۸۰ درصدی مطالعات قطار شهری همدان

عزیزاله یوســفی، معاون امور زیربنایی و حمل و 
نقل شــهری شــهردار همدان در جمع خبرنگاران با 
اشــاره به ارائه گزارش عملکرد این معاونت در سال 
۹۸ و پنج ماه نخست سال جاری، گفت: ابتدای سال 
جاری شهر همدان نیز همانند سایر شهرهای کشور با 
بحث اپیدمی بیماری کرونا مواجه شد و در این اتفاق 
ناخوشایند محدودیت هایی را در جامعه ایجاد کرد که 

پروژه های عمرانی نیز از آن استثنا نیست.
وی با اشــاره به اینکه به تبع شــرایط ایجادشده 
جلســاتی در شورای اســالمی شــهر و نیز شورای 
معاونین شــهرداری به منظور دســت یابی به اهداف 
پروژه هــا برگزار شــد، افزود: این جلســات درحالی 
برگزار شــد که توقف و یا انتظار برای تعیین تکلیف 
چگونگی برپایی کارگاه عمرانی از ســوی ستاد کرونا 

تصمیم سازی شود.
وی با تأکید بر اینکه در اجرای پروژه های عمرانی 
سه مقوله زمان، هزینه و کیفیت مدنظر است، تصریح 
کرد: معاونــت امور زیربنایی وظیفه کنترل، هدایت و 
نظارت پروژه های عمرانی را براساس ضوابط و مقررات 
دارد و آنچه در پروژه های عمرانی مدنظر است، زمان، 

هزینه و کیفیت است.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار 
همدان ابراز داشــت: در پروژه هــای عمرانی کیفیت 
حــرف اول را می زند و برای ما زمــان در پروژه های 
عمرانی بســیار مهم است و براساس مهندسی ارزش 
هزینه های هر پروژه باید بتواند پروژه را اقتصادی کند 
به طوریکه اگر پروژه ها اقتصادی نباشد و تحت الشعاع 

هزینه های سربار قرار بگیرد، عماًل موفق نشده ایم.
وی کل بودجه ســازمان ها و ســتاد شهرداری در 
بخش عمرانــی را ۵۲۰ میلیارد تومان اســت خواند 
و گفــت: این میزان بودجــه ۵۲ درصد از کل بودجه 

شــهرداری را شامل می شود و بودجه عمرانی ستاد و 
مناطق در کل ۴۴۲ میلیارد تومان است که مجموعاً 

۵۶ درصد از کل بودجه را دربرمی گیرد.
وی با اشــاره به حمایت شــورای اســالمی شهر 
همدان در تخصیص بودجه و تالش شهردار در تسریع 
انجــام پروژه های عمرانی، اظهار کــرد: همدان جزو 
معدود شــهرهایی است که شــورای شهر با مدیریت 
شهری همسو بوده و برای ارتقا شهر همدان تعامالت 

سازنده ای دارند.
*  افزايش 25 درصدی بودجه عمرانی نسبت 

به سال گذشته
یوســفی با تأکید بر اینکه در بخش عمرانی شاهد 
افزایش ۲۵ درصدی بودجه نســبت به سال گذشته 
هســتیم، خاطرنشــان کرد: بودجه ملی و اســتانی 
تخصیص داده شده به حوزه عمرانی در سال قبل ۱۶ 
میلیــارد و ۹۰۰ میلیون بود کــه در قالب ۱۵ پروژه 

تعریف شد.
وی با بیان اینکه در شــش ماه ســال ۹۹ نیز دو 
میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومــان از محل جرائم و دو 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومان از محــل توازن به 
شــهرداری ابالغ شده اســت، ادامه داد: در سال ۹۸ 
از مجمــوع ۳۷۱ میلیارد تومانی که بودجه ســتاد و 
مناطق چهارگانه شهرداری بوده، ۲۶۸ میلیارد تومان 
عقــد قرارداد پروژه های عمرانــی با ۸۹ درصد از کل 

بودجه بوده است.
یوسفی با بیان اینکه ۶۶ درصد قرارداد پروژه های 
عمرانی در سال ۹۹ منعقد شده است، یادآور شد: در 
مجموع نســبت کل قراردادهای منعقد شده در سال 
۹۹ به بودجه عمرانی شهرداری ۶۶ درصد است که با 

احتساب بودجه تملک به ۸۲ درصدد می رسد.
این مســؤول با اشــاره به پروژه های شاخص و در 

حال اجرای شــهرداری همدان، مطــرح کرد: پروژه 
تقاطع غیرهمســطح ســردار همدانی در حال حاضر 
دارای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و تاکنون ۴۴ 

میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شده است.
* مطالعات طرح جامع حمل و نقل ترافیک 
همدان سه سال است که به پايان رسیده است

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار 
همدان از پیشــرفت ۲۸ درصدی فــاز دوم پل غدیر 
خبــر داد و گفت: همچنیــن پارکینگ آقاجانی بیگ 
۷۵ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد و مطالعات طرح 
جامع حمل و نقل ترافیک همدان سه سال است که 

به پایان رسیده است.
یوســفی با بیان اینکه شهرداری نسبت به انتخاب 
مشــاور اقدام کرده و براساس بخشنامه هیئت وزیران 
بایــد تهیه طــرح مطالعاتی طرح جامــع حمل ونقل 
ترافیک با طرح جامع شــهری همدان هم زمان باشد 
تا هم پوشــانی الزم را داشته باشد، اذعان کرد: عالوه  
بر این مطالعات ماده ۲۳ امکان ســنجی قطار شهری 
همدان با ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اســتانی دارای 

۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.
وی ادامــه داد: دو یا ســه طرح توســط مشــاور 
ذی صالح پرزنت شــده و حتی یکی از کریدورها نیز 
مورد تأیید قرار گرفته اســت که این مزیت می تواند 
یک تحول بسیار مهم در حمل ونقل همدان را در پی 

داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه شــاخص اســتفاده از حمل 
و نقل عمومی در هر شــهر باید ۷۰ درصد باشــد که 
متأســفانه در شــهر همدان پایین اســت، ادامه داد: 
ناوگان حمل و نقل عمومی در همدان ضعف دارد که 
شــاید به همین علت مردم نمی توانند از این ناوگان 
اســتفاده کنند که با اجرایی شدن قطار شهری افق 

بسیار روشنی در حمل و نقل عمومی خواهیم داشت.
یوسفی با بیان اینکه دو پایانه مسافری و ۱۵ پایانه 
باری ســبک و سنگین در شــهر همدان وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: تعداد اتوبوس های موجود در خط 
در بخــش خصوصی ۹۵ دســتگاه و در بخش دولتی 
۲۶ دســتگاه اســت که ۱۷ دســتگاه اتوبوس جدید 
نیز خریداری شــده و تاکنون ۱۰ دســتگاه تحویل 
شــهرداری همدان شده و هفت دســتگاه باقی مانده 

است.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار 
همدان با اشــاره به فرســودگی ناوگان حمل و نقل 
عمومی همدان، گفت: امســال و سال آینده باید فکر 
اساسی برای ناوگان حمل و نقل عمومی شهر همدان 

کنیم.
برای  اتوبوس جديد  * خريد 17 دســتگاه 

همدان
وی با بیان اینکه ۲۵۰ دســتگاه اتوبوس در شهر 
همدان درحال خدمات دهی به شــهروندان هستند، 
اظهــار کرد: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوســازی 
ناوگان اتوبوسی شهر همدان درنظر گرفته شده است.

وی بــا بیان اینکه ۱۱۰ دســتگاه اتوبوس شــهر 
همدان زیر هشت ســال عمر دارند، خاطرنشان کرد: 
عمر ناوگان حمل و نقل عمومی شــهر همدان از پنج 
تا ۱۵ ســال بوده و نزدیک به فرســودگی است که با 
نوسازی و خرید ۱۷ دستگاه جدید به دنبال بهسازی 

ناوگان هستیم.
یوســفی با اشاره به اینکه طبق سند ششم توسعه 
می بایســت درصد تصادفات در شــهرها کاهش یابد، 
گفت: ۱۲ درصد از عوامل تصادفات درون شهری معابر 

و مابقی عوامل انسانی و فرهنگی در رانندگی است.
وی با اشــاره به اینکه در سال ۹۹ از ۱۸۷ تصادف 

در ســطح شــهر همدان ۲۷ مورد مربوط به تنگنای 
عرض معبر بوده است، افزود: در این بخش می بایست 
عالوه بر تقویت زیرســاخت ها جهــت ارتقای فرهنگ 

شهروندی نیز کوشید.
یوســفی در خصوص عدم ســرویس دهی پُل های 
عابر پیاده مکانیزه، خاطرنشــان کرد: در شهر همدان 
۲۲ پُل عابر پیاده وجود دارد که خوشبختانه از ابتدای 
سال همه این پُل ها همه روزه سرویس دهی می کنند؛ 
بنابرایــن درصــورت مشــاهده عدم ســرویس دهی 
پله برقی هــا و آسانســورها از طریــق ســامانه ۱۳۷ 

اطالع رسانی کنید.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار 
همدان با بیان اینکه پله برقی و آسانسور همه پل های 
شهر همدان فعال هســتند، تصریح کرد: پله برقی و 
آسانســور پل های عابر پیاده همدان سرویس شده و 
زیر بار هســتند اما باید در زمینه آموزش شهروندی 
و استفاده از تجهیزات شــهری بیشتر فرهنگ سازی 

شود.
وی از خرید پنج پل عابر پیاده برای شهر همدان 
خبر داد و بیان کرد: قرارداد خرید پنج پل عابر پیاده 
به صورت بی اُ تی بســته شده اســت که ۳۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
معــاون امــور زیربنایی و حمل و نقل شــهری 
شــهردار همدان از احداث حوضچه شــیرابه زباله 
در سایت زباله شــهر همدان خبر داد و گفت: سه 
حوضچه به وســعت ۶۰ هزار مترمربع در ســایت 
زباله شــهر همدان ایجاد شــده که براســاس فعل 
و انفعاالت شــیمیایی این شــیرابه ها جذب زمین 
نمی شــود که درحال حاضر ۵۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشــته و ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 

برای این پروژه برآورد شده است.

* نوسان قیمت گريبان گیر اجرای پروژه های 
عمرانی شهری

وی درخصوص ســرانجام میدان تره بار نیز اظهار 
کرد: متأسفانه با وجود گذشت چیزی حدود پنج سال 

از کلنگ زنی، پروژه پیشرفت مطلوبی ندارد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه از نگاه فنی این 
کنسرســیوم یا نمی تواند و یا نمی خواهد پروژه را به 
پایان برساند، عنوان کرد: با وجود ایجاد زیرساخت ها 
و در اختیار گذاشــتن زمین ســرمایه گذار این پروژه 

نتوانسته به تعهداتش عمل کند.
وی با بیان اینکه طبق مشــاهدات و گزارش های 
هفتگی از محل پروژه ما امیدی به اتمام پروژه توسط 
این کنسرســیوم نداریم و مدیریت استان هم به این 
نتیجه رسیده که باید تعیین تکلیف شود، اذعان کرد: 

درواقع به دنبال یک طرفه شدن این پروژه هستیم.
یوســفی با بیان اینکــه انتظار مــی رود با تعیین 
تکلیف ســرمایه گذار شــهرداری ســرمایه گذاری را 
پای کار بیاورد که بتواند پروژه را به نتیجه برســاند، 
خاطرنشان کرد: درخصوص پروژه بازار سینا نیز باید 
بگویم این پروژه از سال های قبل آغاز شده و به دالیل 
مختلف نتوانســته به موقع تحویل داده شود، بنابراین 
به دنبال آن هستیم که ســال آینده پروژه تکمیل و 

تحویل داده شود.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار 
همدان در ادامه با اشــاره به کاهش حجم عملیات ها 
نسبت به سال های گذشته در همدان، افزود: افزایش 
نامتعارف قیمت ها باعث شــده که مدیریت شــهری، 
عملیات های عمرانی و شهرســازی را با قیمت جدید 
اعــالم کند و اگر این افزایــش قیمت ها نبود همت و 
تالش نیــروی کار حجم دو برابری پروژه ها را تحویل 

می داد. 

نخستین و بزرگترین محور توسعه استان همدان در سایه سرمایه گذاری گروه امکاتلی ترکیه کلید خورد

فاطمه بختیاری:  به گزارش نســیم همدان؛ 
تقريبا از اواخر ســده نوزدهم بود که سرمايه 
وارد جرگه سرمايه  مستقیم  به صورت  گذاران 
گذاری در ايران شــدند که صنعت نفت ايران 
و بهره برداری از شــیالت شــمال ســرآغاز 
ايران محســوب  ســرمايه گذاری خارجی در 
می گردد که در اين راستا از سال 1881 تا 1992 
میالدی ) 1258 تا 1331  هجری شمسی( تعداد 
27 امتیاز و قرارداد از جانب دولت ايران با اتباع 
ودولت روس منعقد شــد که موضوع  قرارداد 
فوق بســیار متنوع بود از جمله سرمايه گذاری 
و بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در 
دريای خزر، تأســیس بانک استقراضی روسیه 
در ايران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض 
ايران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت ونیز 

احداث راه آهن جلفا_تبريز را شامل می شد.
حال با این مقدمه می توان چنین ارزیابی نمود که 
ســرمایه گذار خارجی همواره در کشور، بدنبال جایی 
است که بتواند به سود آوری بیشتری دست پیدا کند 
و همچنین در پی حضور در بازاری مناســب اســت 
که در واقــع موفقیتش تضمین گردد و نیز در جایی 
سرمایه گذاری می کند که در آن  هزینه تولید بسیار 
پایین باشد در واقع بدنبال تحرک آزاد است تا بتواند 
با تقویت قوای اقتصادی کشــور هدف به هدف های 

سود آورتری نائل شود.
اما مشــوق ها و حمایت هایی می بایســت از سوی 
مســوولین امر صورت پذیرد تا منجر به ادامه فعالیت 
مستمر ســرمایه گذاران خارجی شــود، از جمله این 

مشــوق ها کــه در بخش هــای مختلف کشــاورزی، 
صنعتی، میــراث فرهنگی و گردشــگری و صادرات 
کاال و اقــالم با برند ایرانی انجــام می پذیرد می توان، 
از محل هایی که  هدف ســرمایه گذاری است، داده ها 
و اطالعات مشــروحی در اختیار سرمایه گذار خارجی 
قرار گیــرد، وضع قوانیــن پایدار و پرهیز از پرســه 
بوروکراسی های ســخت و طویل اداری، معافیت های 

مالیاتی و... اشاره نمود. 
  * بالغ بر صد میلیون يورو ارزش کل پروژه 
ســرمايه گذاری گروه امکاتلی ترکیه در استان 

همدان است
 در راســتای اهداف بلند ســرمایه گذاری و ایجاد 
رونق اقتصــادی، بخصوص اســتفاده از ظرفیت های 
بخش سرمایه گذاری خارجی، سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت مردمی شهرداری همدان با تمام قوا زمینه 
تشکیل و به ثمر رســیدن این مهم را سرلوحه کار و 
تالش شــبانه روزی و مجدانه خود قرار داده اســت، 
بر همین اســاس  رئیس ســازمان ســرمایه گذاری 
مشــارکت های مردمی شــهرداری همدان در گفتگو 
با خبرنگار نســیم همدان، با اظهــار این مطلب که 
خوشبختانه با نامه وزیر اموراقتصادی و دارایی، دکتر 
دژپسند، رجیســتری و مصوبه گروه امکاتلی ترکیه، 
گام های بلندی در شرف ســرمایه گذاری خارجی در 
همدان رقم خواهد خورد، افزود: در چند سال گذشته 
این اولین و بزرگترین رجیســتری ســرمایه گذاری 

خارجی است که در استان همدان محقق می شود.
مهران حاجیان عنوان کرد: بیش از دوهزار میلیارد 
تومان در زمینه اجرای پروژه ها، ســرمایه گذاری شده 
اســت که با آورده شهرداری بالغ بر صد میلیون یورو 

ارزش کل پروژه ها خواهد شد.
وی بــا تصریح ایــن مطلب که همــکاری گروه 
امکاتلــی ترکیه در بحث گردشــگری و بحث ارزش 
افزوده اتفاقات بســیارخوبی را برای شهر و شهرداری 
همدان بدنبال خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه 
بودجه ســال ۹۹ شــهرداری در حدود هزار میلیارد 
تومان اســت با انجام پروژه مذکور، سهمی بیشتر از 

هزار میلیارد تومان نصیب شهرداری خواهد شد. 
حاجیان از اشــتغالزایی بیش از ۵ هزار نفر بطور 
غیر مستقیم و در حدود ۵۰۰ نفر اشتغالزایی بصورت 
مســتقیم  در پروژه مذکور خبر داد و عنوان کرد: در 
ســایت پروژه باغ ویال، ذون های ورزشــی، ذون های 
فروشــگاهی و تفریحی و ذون های فضای سبز به جز 
محوطه باغ ها، در شهرک توریستی و گردشگری و باغ 

ویال مد نظر قرار گرفته است. 
وی بــا تشــریح ایــن مطلــب کــه ســازمان 
ســرمایه گذاری اقدام مهم دیگری بــا عنوان طرح 
گازوئیــل یــورو چهار و یورو پنج در دســت اقدام 
دارد، افزود: طرح مذکور، مربوط به پسماند شهری 
است که در این زمینه اقدامات بسیار خوبی صورت 
پذیرفته، تا آنجا که فیزی پالســتادی کاملی آماده 

شــده است و همچنین در خصوص این طرح با سه 
شــرکت بین المللــی هماهنگی انجــام گرفته که 
پای کار باشــند، با توجه به اینکه زمین و ســایت 
شــمار اســتان برای دفن زباله، تحویل ومتعلق به 
شــهرداری همدان است و روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
تن زباله دفن می شــود و همچنیــن در این رابطه 
طی ســال های متمادی مشــکالتی وجود داشته، 
پیش بینی می شود که  با طرح مذکور حدود چهار، 
پنج میلیون تن دفن زباله در ســطح اســتان انجام 
پذیرد وهمچنین با ایجاد پاالیشــگاه گازوئیلی یورو 
چهار و یورو پنج از پســماند، از نظر سالمت زیست 
محیطــی، اتفاقات مبــارک و مهمــی رقم خواهد 
خورد کــه تبعات مختص بخــود را دارد، از جمله 
اینکه دیگر شــیر آبه ای وجود نــدارد و همه آنچه 
که از قبل دفن شــده نیز با این پروژه استحصال و 

می شود. استفاده 
حاجیان در خصوص اجرای طــرح گازوئیل یورو 
چهار و یورو پنج تصریــح کرد: تمام مجوزهای طرح 
اخذ شــده و پیش بینی ما بر این است که در شهریور 
ماه فراخوانی در این رابطه برگزار شــود و به شــرط 
نبودن مشــکل برای ورود تجهیزات وماشین آالت بر 
اساس قول ســرمایه گذار ایرانی و آلمانی، امیدواریم 
بتوانیم بحث پاالیشگاه گازوئیل از پسماند را به انجام 

برسانیم.
این مقام مسوول با اشــاره به ایجاد سرویس های 

بهداشتی، افزود: در همین راستا فراخوانی به منظور 
ایجاد نود چشمه سرویس بهداشتی  به سرمایه گذاری 
bolt برگزار شــد که شرکت کننده خارج از استانی 
هم داشــتیم که قرار اســت  ظرف مدت چندین ماه  
۹۰ چشمه سرویس بهداشــتی در ۲۲ نقطه مناطق 
ســه و چهار، بعنوان پایلود راه اندازی شــود که این 
اقدام می تواند شــرایط را برای اســتفاده شهروندان 
وگردشگران تسهیل  بخشدکه این امر بسیار ضروری 
و مبرم است، همچنین با این اتفاق، منطقه یک و دو 

شهرداری نیز استارت کار انجام خواهد گرفت. 
وی در راستای ســرمایه گذاری خارجی افزود: بر 
همین اســاس، دوازده نقطه شهر برای ایجاد پل های 
عابر پیاده هماهنگ شــده اســت که جلسات نهایی 
ایــن طرح قرار اســت با حضور شــهردار همدان در 
تهران برگزار شــود که این طرح بــه نوبه خود یک 
ســرمایه گذاری  بسیار خوبی محســوب می شود که 
در احــداث هیچ یک از این طرح هــا ریالی از جیب 
شهرداری هزینه نمی شود و کلی آورده بدنبال خواهد 

داشت. 
حاجیان همچنین خاطر نشــان کرد: در خصوص  
بحث سرویس بهداشــتی در ۲۲ نقطه شهر، حداقل 
۵۰ میلیــارد ریال برای ســرمایه گذار هزینه دارد که 
در این خصوص شهر و شهرداری منتفع خواهد شد. 
این مقام مســوول گفت: در پــروژه پل های عابر 
پیــاده نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری 

انجام خواهد شد. 
حاجیان اظهار داشت: در مورد مبحث سد اکباتان 
کارهــا همچنان پیش مــی رود و همچنین در بحث 
اراضی   ۴۵ هکتاری قرار است که فراخوانی از سوی 
ســایت گیاهان دارویی و گل محمدی برگزار شود و 
نیز  پروژه صد میلیاردی در خیابان تختی در دستور 
کار اســت که این پــروژه، مراحل نهایی را ســپری 
می کند کــه بیش از ۵۰۰ واحد پارکینگ را شــامل 
می شــود، که در مجموع با اختصاص قســمت های 
تجاری، نزدیک به۱۶هزارمتر مربع فضای ســاخت و 

ساز را در بر خواهد گرفت. 
رئیس ســازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شــهرداری همدان، تصریح کــرد: در تالش 
هســتیم که طرح ها و پروژه های در دســت انجام را 
به پایان برســانیم که هم بحث اشــتغال و هم بحث 
سرمایه گذاری در شهر  با این اقدامات محقق گردد. 

حاجیان در رابطه با این که ســاخت و ســازها به 
بافت قدیمی شهر آسیب نمی زند، عنوان کرد: ساخت 
و ســازها عموما در نقاط کم برخودار و کمتر توسعه 
یافته شــهر که اکثرا  تیغ و خار و بیابان است انجام 
خواهد شــدکه این فرایند ساخت و ســازها بیشتر، 
ســمت جاده راه آهن و ســمت عرضی حسن آباد و 
شــورین را در بردارد،  هدف از انجام این کار، توسعه 

متوازن در تمامی نقاط شهر است. 
وی در تشــریح وظایف سازمان ســرمایه گذاری 
گفت: این ســازمان در دو قسمت به فعالیت مشغول 
اســت، یکی مبحث سرمایه گذاری اســت و دیگری 
مبحــث مشــارکت های مردمی، یکــی از مهمترین 
وظایف سازمان سرمایه گذاری استان همدان، تسهیل 
در فرایند سرمایه گذاری و امور مشارکت های مردمی 
است، سازمان ســرمایه گذاری بر اساس شیوه نامه ها 
و  قوانین و تعرفه خدماتی که مورد تایید شــورا قرار 
گرفته است،  آمادگی دارد که سرمایه های مردمی را 
بهم و همچنین دستگاه های اداری و دولتی ربط دهد 
و باعث شــود پروژه ای به سرانجام برسد که بر همین 
اســاس در حال حاضر با توجه به نرخ قیمت مسکن 
که در رنج باالیی قرار دارد، برخی ســازنده ها ترجیح 
می دهند که به صورت نقد و اقساط کار را پیش ببرند 
که این امر باعث پایین آمدن رشد مشارکت ها در این 

سازمان شده است.


