
استان  دستگاه هاى  برخى  عملكرد  از  كوتاه 
تحليلى محتواى  با  همراه 

|ISNN: 2322-4665|پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

ويژه سالگشت پيروزى انقالب اسالمى / بهمن 1398

www.hamedanpayam.com



 نفر
ى 2

 برا
ديه

سعي
يد 
ز خر

مرك
د از 

خري
ال 
كس

ي
نفر

ى 2 
 برا
ديه

سعي
يد 
 خر
ركز

از م
يد 
 خر
 ماه

6
نفر

ى 2 
 برا
ديه

سعي
يد 
 خر
ركز

از م
يد 
 خر
 ماه

3
 نفر

16 
راى

يه ب
عيد

د س
خري

كز 
ز مر

يد ا
ه خر

2 ما

تاريخ قرعه كشى:
9 اسفندماه (مرحله اول)
23 اسفندماه (مرحله دوم)
محل قرعه كشى:
برج سعيديه، ساعت 21:30

ى2
ا
ده

ع
د

كزخ
ازمم
د

لخ
كا

2 16
رى

يب
ي

ري
رز

ز
ري

6
2

ريال)
ماه 1000000 

(هر 

www.hamedanpayam.com



ويژه نامه تحليلى و خبرى دهه فجر 98
صاحب امتياز و مديرمسئول: نصرت ا... طاقتى احسن 
سردبير: يدا... طاقتى احسن
مدير اجرايى: سيده ثريا جاللى 
مدير تحريريه: اكرم چهاردولى 
مدير ويژه نامه: شكوفه رنجبر 
طراح و صفحه آراء : سيد صالح الدين حسينى
عكس: مهدى كلوندى
ويراستاران: سميرا افشار، زهرا زنگنه
تايپ: نسرين اميدزاده نيك، ناهيد باب الحوائجى

اشتراك: زويا اصالت 
با سپاس از همكارى ادارات دولتى و بخش خصوصى استان 
 همكاران روزنامه در واحدهاى بازرگانى، شهرستان، نيازمندى ها
رسانه ديجيتال، مالى و حسابدارى، ادارى وكارگزينى، روابط عمومى
پيك هاى توزيع  و پرسنل مركز چاپ و بسته بندى همدان (پيام رسانه)
دفتر روزنامه: همدان، خيابان مهديه، ساختمان پيام  تلفن: 08138264433

چاپخانه: همدان، شهرك صنعتى بهاران، بلوار صنعت، خيابان نهم تلفن: 
08134586731-3
www.hamedanpayam.com :سايت
info@hamedanpayam.com :ايميل
@hamedanpayam : کانال تلگرامی 

آيت ا... خامنه اى:
انقالب اسالمى سرآغاز تقابل دوگانه جديد 

اسالم، استكبار و پديده برجسته جهان معاصر است
 رهبر عزيز انقالب از اين رو فائق آمدن بر اين شرايط را در گرو مديريت جهادى و 

اعتقاد به اصل «ما مى توانيم» دانسته و عامل عزت و پيشرفت ايران اسالمى در همه 
عرصه ها را در بيانيه گام دوم انقالب، فراهم كردن بستر عملياتى شدن شعار «ما 

مى توانيم» ترسيم كرده اند.
به بيان ايشان «از ميان همه ى ملت هاى زير ستم، كمتر ملتى به انقالب همت مى گمارد و در ميان 

ملت هايى كه به پا خاسته و انقالب كرده اند، كمتر ديده شده كه توانسته باشند كار را به نهايت رسانده 
و به جز تغيير حكومت ها، آرمان هاى انقالبى را حفظ كرده باشند.» ايشان چنين نتيجه گيرى كردند كه 
«انقالب پرشكوه ملت ايران كه بزرگ ترين و مردمى ترين انقالب عصر جديد است، تنها انقالبى است كه 

يك چله ى پرافتخار را بدون خيانت به آرمان هايش پشت سر نهاده و در برابر همه ى وسوسه هايى كه 
غيرقابل مقاومت به نظر مى رسيدند، از كرامت خود و اصالت شعارهايش صيانت كرده و اينك 

وارد دومين مرحله ى خودسازى، جامعه پردازى و تمدن سازى شده است.»

 يك ســال از  
ابالغ بيانيه گام دوم انقالب توسط مقام 

معظــم رهبري گذشــت. حضرت آيــت ا... خامنه اى 

شاخص هايي را در اين بيانيه براي دهه پنجم انقالب تعيين كرده و قرار 

اســت جزو سياست هاي كالن كشوري براي توسعه و پيشرفت كشور در نظر گرفته 

شته آنچه از نحوه برخورد با اين بيانيه و عمل به ديدگاه هاي رهبر 
شود. در يكسال گذ

انقالب مي شــود استنباط كرد، رفتاري شعارگونه اســت. اتفاقات و حوادث يكسال 

گذشته كشور كه اغلب حاوى اخبار ناخوشايندي بود، نشان داد نه تنها در سياست هاي 

كالن از سوي دولتمردان در سطح ملي و استاني برنامه عملياتي مدوني تهيه نشده 

ذشته را نيز به كنار نهاده و بيشتر 
است، بلكه در بسياري از شاخص ها ما الگوهاي گ

به سمتي رفته ايم تا روش هاي منسوخ شده آزمون و خطا را در پيش بگيريم.

نوسانات شــديد ارزي،  تضعيف بنيه اقتصادي مردم، افزايش فسادهاي بين المللي و 

چالش در بسياري از حوزه ها نشان دهنده اين موضوع است.

تضعيــف قدرت تصدي گري دولت و ضعف سيســتم قانونگذاري كه وظيفه نظارت 

بر اجراي قوانين را دارد، به قدرى شــدت پيدا كرده اســت كه مردم را از بسياري از 

دولتمردان و منتخبان خود ناخشنود كرده است. 

بنابراين در سالجاري برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي فرصتي است تا يكبار 

ديگر خانه تكاني اساسي در خانه اي شود كه قرار بود براي ملت باشد.

كه منتخبان مردم بتوانند در حوزه وظايف خود درست و 
با اين شــرايط در صورتي 

دقيق عمل كنند، بهترين راهكار خروج از شرايط موجود، پرچمداري براي ساير قوا و 

حوزه هاى مجلس خواهد بود تا سيستم ناكارآمد موجود در دولت و ساير بخش هاي 

اجرايي و خدماتي با تغيير و تحول و حركت به سوي برنامه ها و اقدامات علمي برود.

دهه فجر امسال در سايه انتخابات مجلس آنقدر كمرنگ شد كه دستاوردهاي اندك 

دولتي هم ديده نشــد و حتي حاميان دولت نيز به  دست خالي بودن دولت رسيدند؛ 

دولتي كه شــايد از خدا خواســته بدش نيامد خود را در سايه شلوغي هاي انتخابات 

دســتاوردها، برنامه ها و اقدامات دهه فجر 
مخفي كند. به طور اختصاصي مي توان به 

ر تعداد هرچند آمار و ارقام بزرگ مطرح 
ن نيز اشاره كرد كه در آن از نظ

امسال در استا

شد، اما سطح كيفي و ميزان سرمايه گذاري و اشتغالزايي و تأثيرگذاري اين پروژه ها 

آنقدر پايين بود كه در مقابل خيلي از پروژه هاي بزرگ گذشته ناچيز مي نمود؛ هرچند 

اغلب اينها نيز به  همت بخش خصوصي استان بود.

دهه فجر امسال به نام سردار مقاومت شهيد سليماني نام گرفت و فرصتي شد تا يكبار 

ديگر مردم انقالبي كشــور و استان عالقه مندي خود را به نظام با حضور در مراسم 

شــهيد سليماني و راهپيمايي 22 بهمن نشان دهند تا سنگ تمامي باشد براي آنكه 

مردم در مقابل دولتمردان هميشه همراه بوده و هستند و اين دولتمردان هستند كه 

به جاي سياست زدگي و بي توجهي به جايگاه ولي نعمتان خود بايد پاسخ درستي به 
مطالبات جامعه بدهند. 

ي از عملكرد دستگاه ها و اداراتي است كه در البه الي اين همه 
ويژه نامه حاضر مختصر

هياهو همچنان خدمات شايسته اي را به مردم ارائه مي دهند و خود را در پشت سنگر 

اتفاقات مختلف پنهان نمي كنند. برخالف بسياري از مديران كه ادعاي پاسخگويي، 

شفافيت، اطالع رساني و... را دارند و محك توانمندي و مديريت خود را در ارتباط با 
جامعه به كمك رسانه ها مي دانند.

عالوه بر «همدان پيام» در بســياري از رسانه هاي اســتان نيز گزارش عملكردي از 

دســتگاه هاي اجرايي و خدماتي از عالي ترين مقام تا كوچك ترين اداره ديده نشده 
است.

همدان پيام در هياهوي انتخابات و بسياري از اتفاقات جامعه از جمله كرونا و حادثه 

هواپيمايي و شهادت سردار مقاومت به وظيفه اطالع رساني خود عمل نموده و ويژه نامه 

حاضر را با كمك روابط عمومي ها و همكاري مديران دستگاه ها منتشر كرده است.

با تبريك آغاز چهل ودومين سالگشــت پيروزي انقالب و گراميداشــت ياد شهداي 

هيد) همچنان در كنار مردم 
انقالب و شــهيد "ســليماني" (جلد مزين به نام اين ش

پيگير توسعه استان هستيم.
 پيروزي باشيد.

مقاومت دار 
سر نام  به 
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ســال گذشــته رهبر معظم انقالب بيانيه 
راهبردى خودشــان را كه بــه گام دوم انقالب 
معروف شــد، صادر فرمودند كه در آن بيانيه بر 
لــزوم جوانگرايــى، پويايى و تحرك بيشــتر 
مديريت هاى نظام اســالمى با محوريت جوانان 
انقالبى تأكيد فرموده بودند. معظم له همچنين 
به تازگــى در پيامــى به اتحاديــه انجمن هاى 
مى  ســال ا
اروپا  دانشجويان 
همين  بــر  هم 
تأكيد  موضــوع 
كــه  داشــتند 
گام  بايد  جوانان 
را  انقــالب  دوم 

تحقق بخشند. 
آســتانه  در 
يكميــن  چهل و
پيروزى  سالگرد 
انقالب اسالمى و 
نخستين سالگرد صدور بيانيه گام دوم انقالب 
قرار گرفته ايم كه لــزوم بازخوانى اين بيانيه و 
همينطور بررسى عملكرد مديران در اين زمينه 
و ميزان تحقق انتظارات و مطالبات رهبرى در 

اين بيانه بيش از پيش آشكار مى شود. 
امســال نخســتين ســالگرد گام دوم و فجر 
چهل ويكم مصادف شــده اســت با برگزارى 
يازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى كه اين تقارن خجســته را به فال 
نيك مى گيريم؛ زيرا قرار اســت ان شــاءا... 
با ورود فكرهاى جــوان به مهمترين مركز 
تصميم گيرى كشــور يعنى مجلس شوراى 
اســالمى كه بــه فرموده امــام راحل در 
رأس امور اســت، مجلســى جوان چه به 
لحاظ ســنى و چه به لحاظ فكرى شكل 
دهيــم تا بتوانــد در تراز دهــه پنجم و 
گام دوم انقــالب گام هــاى مؤثرترى در 
حــوزه قانون گذارى و نظارت بردارد و با 

تشكيل مجلسى كه عصاره فضايل ملت باشد، 
گام دوم انقــالب با حضــور جوانان انقالبى و 

متعهد و متخصص محكمتر برداشته شود. 
آنگونه كه از نظرات مردم و تحليل هاى رسانه اى 
برداشــت مى شود، اين اســت كه مجلس دهم 
نتوانســته اســت همراه با گام دوم انقالب در 
يك سال گذشته حركت كند ولى از آنجايى كه 
عمر مجلس دهم رو به پايان اســت، اميد است 
مجلس جديد با ويژ گى هايى كه ذكر شد، بتواند 

جبران مافات نمايد. 
از قــوه مقننه و مجلس كــه بگذريم در حوزه 
اجرا و قوه مجريه هم حركت در راســتاى گام 
دوم انقالب و انتظارات رهبرى در حد مطلوب 
نبوده است و بايد در 2 سال باقى مانده دولت 

دوازدهم قدم هاى بيشترى براى تحقق بيانيه گام 
دوم برداشته شود كه از جمله آنها ميدان دادن 
به جوانان و لــزوم حاكميت فكرهاى جوان در 
بدنه مديريتى كشــور اســت. اصوالً دولت هاى 
يازدهــم و دوازدهم بــه دولت هاى پير معروف 
شده اند و به جز يك وزير جوان از مديران ارشد 

دولتى كسى در 
حد و انــدازه و 
گام  انتظــارات 
انقــالب  دوم 
و  نيســتند 
مديريتــى  دِر 
همان  به  كشور 
سابق  پاشــنه 
؛  خــد مى چر

يعنى حاكميت مديران پا به ســن گذاشــته و 
بى انگيزه كــه به هزار و يك دليل ديگر قادر به 
برآورده كردن انتظارات مردم به ويژه قشر جوان 
جامعه بــا توجه به گام دوم انقالب نيســتند، 
بى تحركــى و بى انگيزگى اين مديران آنها را به 
روزمرگى دچار كرده و از خالقيت باز داشــته 

است. 
بايد اين سيستم فشــل مديريتى هرچه زودتر 
خانه تكانى شده و راه براى ورود فكرهاى جوان 
و جديــد به بدنه مديريتى بازگردد و حلقه هاى 
بسته مديريتى كه سال ها است در بين تعدادى 
شناخته  افراد  از 
مى چرخد،  شده 

پاره گردد. 
حــوزه  در 
ييــه  ه قضا قو
آمــدن  بــا 
حجت االســالم 
رئيسى، تحركات 
ى  يــد جد
و  شــده  آغــاز 
خوبى  اقدامــات 
حوزه هــاى  در 
به ويژه  مختلــف 
فســاد  با  مبارزه 
مى گيرد،  صورت 
همچنان  ولــى 
زيادى  مشكالت 
در ايــن حــوزه 
براى مردم وجود 
دارد كه بايد بــا مديريت هاى جوان و 
كارآمد و ارائه راه حل هــاى جديد آنها 

برطرف شود. 
شايسته است در نخستين سالگرد بيانيه 
گام دوم انقالب مديران استان گزارشى از 
عملكرد خــود در اين زمينه را به مردم و 

رسانه ها ارائه دهند. 

كرديم؟ چه  دوم  گام  اول  سال 
 فيض ا... مظفرپور

بايد اين سيستم 
فشل مديريتى 
هرچه زودتر 

خانه تكانى شده 
و راه براى ورود 
فكرهاى جوان 

و جديد به بدنه 
مديريتى بازگردد

www.hamedanpayam.com



ويژه دهه پنجم پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، بهمن ماه 1398

3

با دميدن آفتاب ماه بهمن بر ســرزمين 
ايران، انقالب بــزرگ و طاغوت برانداز مردم 
پرافتخار و ريشــه دار اين سرزمين هم از 40

ســالگى عبــور مى كند و دوران حماســه و 
خيزش عظيم ملتى مبارز و مقاوم را بر تاريخ 
ايران ضميمه مى ســازد. انقالب اسالمى در 
ايران به ارگان مهم و سرنوشت سازى استوار 
اســت كه اعتقــاد و ايمان مــردم، حضور و 
حمايت مردم، واليت مدارى و برخوردارى از 
پشــتوانه اى محكــم از نيروهاى بســيجى و 
رزمنده و ارتشــى قدرتمند و معتقد از اركان 
آن  اصلــى 

هستند. 
شــك  بــدون 
ضامــن بقــا و 
هــر  امنيــت 
در  كشــورى 
به  منطقه  هــر 
يا  امن  ظاهــر 
پر  منطقــه اى 
و  آشــوب  از 
فتنه، قواى دفاعى آن كشــور اســت و وجود 
سپاه پاســداران انقالب اسالمى همانگونه كه 
امام خمينى(ره) بنيان گــذار انقالب و نظام 
جمهورى اســالمى تعبيــر فرموده اند، مولود 
ايــن انقالب بزرگ و هســته مقاومت و دوام 
و همچنين امنيت انقالب و سرزمين اسالمى 
ايران اســت و ســپاه و ارتش چون مشــت 
گره كرده ملت بزرگ ايران، در برابر هر تهديد 

بيگانه آماده است. 
همانگونه كه از واژه ســپاه پاسداران انقالب 
برمى آيد،  اسالمى 
وظيفــه اين نهاد 
برآمده از فرزندان 
بر  جان  و  برومند 
كــف ايــن آب و 
از  بيشــتر  خاك، 
حفظ  امــرى  هر 
انقالب  تماميــت 
و خانــه انقــالب 
در برابــر خطرات 
تمهيــدات  و 
دشــمنان است و 
ســرداران  وجود 
بــزرگ و مخلص 
كه هزاران آن چه در جنگ تحميلى و چه در 
جبهه هاى مقابله با عنصرهاى شيطانى نظير 
داعش، جان شــيرين خود را فدا كرده اند به 
الگوى جوان هاى شــجاع و مخلص و فداكار 
ايرانى تبديل شده و حيات پايدارى براى اين 
قــدرت صميمى به وجود آورده اند. در همين 
معنا مردان سلحشــورى مانند سردار حسين 
همدانى و ســردار سپهبد قاســم سليمانى 
نقطه عطف بســيج و سپاه پاسداران به شمار 
مى آيند كه با شــهادت خويش در تاريخ اين 
كشــور و اين ملت در نقطه انــكار افتخار و 

اسوه هاى واقعى قرار گرفته اند. 
نظير ســردار همدانــى و ســليمانى نه تنها 
در جبهه هــاى جنگ رويارويى با دشــمنان 
كينــه دوز ايــن آب و خاك بلكــه در تمام 

جبهه هاى سياســى، اجتماعــى، اقتصادى و 
مديريت بى غــل و غش، مى تواننــد الگويى 
شــفاف و مثال زدنــى براى تمام مســئوالن 
كوچك و بزرگ باشــند و مديران جامعه ما 
در هر تصميم و خدمت و صداقت و فداكارى 
به چنين انســان هاى خداجوى اقتدا كنند، 
بايــد به اين واقعيت بزرگ و راهگشــا توجه 
كنيم كه نه تنها در شــرايط امروز و بلكه در 
تمــام عرصه هاى انقالب اســالمى، جنگ با 

دشمن، تالش و زحمت براى موفقيت انقالب 
و پيشرفت جامعه ايران فقط به دست گرفتن 
سالح و يا هدف ترور كور دشمن قرار گرفتن 
نيســت و مديريت مخلصانه در تمام عرصه ها 
به واقع جنگ با دشــمن و خدمت به دين و 

مردم و كشور به شمار مى آيد. 
امام حســين(ع) در گرماگرم واقعه عاشــورا و 
در محاصره دشمن خطاب به دشمنان و تمام 
كســانى كه در صف دشمن بودند و با سكوت 

و بى تفاوتــى خويش آب بر آســياب دشــمن 
مى ريختنــد، فرياد برآورد، «اگــر دين نداريد 
الاقل آزاده باشــيد» اين خطاب بســيارى از 
مردم و به ويژه مديران امروزى جامعه ما را هم 
شامل مى شــود كه اگر نمى توانيد مانند سردار 
همدانى ها و ســليمانى ها به جنگ روياروى با 
دشــمنان تا دندان مسلح برويد، الاقل از همان 
پشــت ميز رياســت و مديريت خود، به فكر 

خدمت و تقويت جامعه خود باشيد!!!

 مهدى ناصرنژاد 

اگر نمى توانيد مانند 
سردار همدانى ها و 
سليمانى ها به جنگ 
روياروى با دشمنان 

تا دندان مسلح 
برويد، الاقل از 

همان پشت ميز به 
فكر خدمت و تقويت 
جامعه خود باشيد!!!

هاست سليمانى  و  ها  همدانى  سردار  نداى 
باشيد زاده  آ ريد،  ندا دين  گر  ا
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موجود مشكالت  و  مقاومت  گفتمان 
 انقالب اســالمى ايران كــه با رهبرى 
عظيم الشــأن  راحــل  امــام  پيامبرگونــه 
بنيان گذارى شد، مؤلفه هاى قدرتى دارد كه 
يكى از اين مؤلفه ها موضوع استقالل است. 
استقالل يكى از شعارهاى محورى مردم در 
زمان انقالب بود كه مردم «استقالل، آزادى، 
استقالل  مى دادند.  سر  اسالمى»  جمهورى 
به معناى قطع رابطه با دنياى خارج نيست، 

بلكه قطع وابستگى به دنياى خارج است. 
گفتمــان مقاومــت در برابــر زياده خواهى 
دشــمنان و بيگانگان بر اســاس آموزه هاى 
دينى و قرآنى شــكل گرفته است؛ آنجا كه 
مى فرمايد نبايد كافران بر مؤمنان مســلط 

شوند. 
سلطه بيگانه بر سياست، فرهنگ و اقتصاد 
درد مشــترك بسيارى از كشورهاى وابسته 
اســت كه چون گفتمان تسليم را در پيش 
گرفته انــد، امروز گســتاخى ســردمداران 
آمريكايــى را به آنجايى رســانده كه از آن 
كشــورها به عنوان گاو شيرده ياد مى كند و 
هر روز خواستار پول هاى بيشترى است، تا 
امنيت آنها را تأمين كند. اگرچه اين تأمين 
امنيت در حقيقت تأمين امنيت شركت هاى 

نفتى و منافع خود آنهاست. 
گفتمان مقاومت در طول 8 سال دفاع مقدس 
و پس از آن در مواقع مختلف و حساس كه 
نظام اسالمى در برابر زياده خواهى دشمنان 

قرار گرفته به خوبى جــواب داده و راهكار 
موفقى براى پيشبرد برنامه هاى كشور است. 
اگــر در اوايل انقالب گفتمــان مقاومت در 
مقابل گفتمان تســليم و مذاكره كه نهضت 
آزادى و ليبرال ها ســردمدار آن بودند، قد 
علم نمى كرد، كشــور در همان اوايل دوباره 
به دام وابستگى به قدرت هاى جهانى به ويژه 

تســخير  مى افتاد.  آمريكا 
آمريكا  جاسوســى  النــه 
براى گفتمــان مقاومت و 
در مقابــل گفتمان ذلت و 

تسليم بود. 
در دوره دفاع 8 ساله برخى 
مــردم و  هم امــام راحل 
عظيم الشأن بر پايان جنگ 
بــدون هيچ دســتاوردى  
همواره بر گفتمان مقاومت 
در برابر صدام و پشتيبانش 
معتقد  و  داشــتند  تأكيد 
بودند كه اگــر رزمندگان 

اسالم دســت از مقاومت بكشند و يك قدم 
عقب بنشينند، دشمن 10 قدم جلو خواهد 
آمــد. در طول 2 دهه گذشــته هم موضوع 
گفتمان مقاومــت و گفتمــان مذاكره كه 
در نهايت به تســليم مى انجامــد، همواره 
بين سياســيون و جناح هاى كشور مطرح 
بــوده و انجام مذاكرات هســته  اى در دوره 

اصالحات كه در نهايت هم شكســت خورد 
و به دســتور رهبــر معظم انقــالب دوباره 
فعاليت هاى هسته اى در همان زمان دولت 
اصالحات شــروع به كار كرد؛ زيرا گفتمان 
سازش نتوانست كارى از پيش ببرد و دوباره 
مسئوالن به گفتمان مقاومت روى آوردند و 
اين گفتمان در دوره دولت هاى نهم و دهم 
بــه اوج خود رســيد و 
در  بزرگى  پيشرفت هاى 
زمينه فناورى هسته اى، 
هواوفضــا، ســلول هاى 
بنيــادى، ماهواره و... در 
شــرايطى كه دشــمن 
اعمال  را  تجريم ها  همه 
كرده بود به دســت آمد 
و نشان داد مقاومت تنها 
راه موفقيت اين كشــور 
زياده خواهى  برابــر  در 
دشمن و تحريم و تهديد 

آنهاست. 
بــا روى كار آمــدن دولت يازدهــم دوباره 
گفتمــان مقاومــت به گفتمــان مذاكره و 
گفت وگــو و اعتمــاد به غرب تبديل شــد 
كه نتيجــه آن برجام بى فرجــام بود كه 2

ســال پيش طرف آمريكايى از اين معاهده 
بين المللى خارج شد و نشان داد كه گفتمان 
مذاكره و تسليم هيچ دستاوردى براى ملت 

ايران نداشته اســت و اروپاى فشل و ترسو 
كه حتى داد وزير خارجــه را هم درآورده، 
توان انجام هيچ كارى بدون اجازه آمريكا را 
ندارد و هيچ كدام از تعهدات خود در برجام 

را انجام نمى دهد. 
امام خمينــى(ره) مى فرمايد: مــا كه ادعا 
مى كنيم مســلمانيم بنشــينيم سر ميز و 
با ايشــان صحبت كنيم كــه بياييد با هم 
مصالحه كنيم. كشــور بايد تصفيه شود. از 
اين مغزهاى پوســيده اى كه عاشق آمريكا 

هستند. 
حال دوباره به نظر مى رســد روى آوردن 
به گفتمان مقاومت در شــرايط ســخت 
تحريم و تهديد دشــمن، راهكار اساســى 
برون رفت از اين وضعيت است. در شرايط 
فعلى با شــهادت سردار سليمانى و سپس 
انتقام سختى كه محور مقاومت از آمريكا 
گرفت، گفتمــان مقاومت به روزهاى اوج 
خود برگشــته اســت و در داخل كشــور 
هم يك صدا همه مســئوالن بر حمايت از 
محور مقاومت و گفتمان مقاومت و پرهيز 
گفتمان از ذلت و تســليم تأكيد دارند كه 
در رأس همــه رهبر معظم انقالب همواره 
به گفتمان مقاومت در برابر دشمن تأكيد 
دارند و مذاكــره را نفى مى كنند و نتيجه 
آن را به عيان ديده ايم كه مقاومت همواره 

پيروزى را دربر داشته است.

حال دوباره 
به نظر مى رسد 
روى آوردن به 
مقاومت  گفتمان 

در شرايط 
سخت تحريم و 
تهديد دشمن، 
راهكار اساسى 

برون رفت از اين 
وضعيت است.
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  چهل و يكمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى را در حالى پشت سر 
مى گذاريم كه سال گذشته در طليعه دهه پنجم انقالب رهبر معظم انقالب 
اسالمى 7 توصيه كليدى را در قالب بيانيه گام دوم انقالب به ملت شريف 
ايران به  ويــژه جوانان در حوزه هاى علم و پژوهــش، معنويت و اخالق، 
اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، اســتقالل و آزادى، عزت ملى، روابط 

خارجى و مرزبندى با دشمن و هم سبك زندگى ارائه فرمودند. 

ضرورت  و  انقالب  پنجم  دهه 
راهبردى  برنامه  تدوين 
استان  توسعه  براى 

صدور اين بيانيه مهم و راهبردى كه به نوعى روشن كننده چراغ راه آينده بود، فصل 
جديدى از تصميم سازى، تصميم گيرى، برنامه ريزى و تالش در بخش هاى مختلف با 

محوريت اولويت هاى تعريف شده براى جامعه بود. 
 انتظار بر اين بوده و هست كه هريك از سرفصل هاى مهم اين بيانيه گفتمان جديدى 

را متناسب با آرمان هاى انقالبى در جامعه تعميق و تحكيم ببخشد. 
 محورهاى 7گانه بيانيه مذكور ترســيم كننده مسيرهايى است كه بايد حركت هاى 

هدفمند در آن شكل بگيرد. 
 به بيان ديگر اين بيانيه همچنين بازخوانى وظايف انقالبى ما براى حركت در مسير 

اميدبخش آينده اى درخشان محسوب مى شود. 
بر اين اســاس در دهه پنجم از انقالب بايد برنامه ريزى دقيق و هدفمند ذيل بيانيه 
راهبردى گام دوم انقالب و متناســب با اولويت ها، شرايط و اقتضائات زمانى و مكانى 

صورت گيرد تا آنچه در قالب اهداف توسعه مد نظر داريم، محقق گردد. 
اين مهم در ســطح اســتان هم بايد با جديت بيشترى دنبال شــود؛ به گونه اى كه 
برنامه ريزى هاى بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت بر مبناى بيانيه گام دوم و متناسب 

با اولويت هاى توسعه استان صورت گيرد. 
يكى از سؤاالت مهم و اساسى مردم به ويژه جوانان اين است كه برنامه استان در دهه 
پنجم انقالب در ابعاد مختلف چيست و چه اولويت هايى بايد بيشتر مورد توجه قرار 

گيرد تا مسير پيشرفت و توسعه هموارتر شود؟
البته اولويت هاى توسعه استان متناسب با ظرفيت هاى استان در حوزه هاى مختلف 
مشــخص و پيش از اين تعريف شده است. همچنين مسئوالن استان پيش از اين از 
تدوين ســندى براى توسعه استان ســخن گفته و تأكيد دارند كه اين سند مبناى 
حركت بخش هاى مختلف اســت تا بهتر بتواند از ظرفيت ها، امكانات و فرصت هاى 

موجود براى رشد و توسعه همه جانبه و پايدار استان استفاده كرد. 
اينگونه اسناد به عالوه اولويت هاى تعريف شده براى توسعه استان مهم بوده و چنانچه 
در حركت ها و اقدامات ما به درستى مبنا قرار گيرند، نتايج بهترى را خواهيم گرفت؛ 
اما آنچه در شرايط كنونى داراى اهميت بيشترى است، برنامه مشخص ما براى دهه 

پنجم انقالب است كه بايد ابعاد آن براى افكار عمومى روشن شود. 
اينكه در برنامه ريزى ها و تالش هاى بخش هاى مختلف محوريت چيست و نگاه اصلى 
اســتان در اين دهه بر اساس چه موضوع يا موضوعاتى است كه بتواند در پايان دهه 
پنجم ارتقاى جايگاه استان را نمايان سازد، بحث مهمى است كه بايد در طليعه چهل 

و دومين بهار انقالب بيش از پيش به آن پرداخته شود. 
امروز با گذشت يك سال از صدور بيانيه گام دوم وقت آن رسيده است كه برنامه هاى 
اســتان براى دهه پنجم انقالب و در نگاهى كلى تر حتى دهه هاى بعد مشخص شود 
و دراين ميان آنچه بيشــتر اهميت دارد و ضرورت آن متناسب با اولويت هاى توسعه 
استان بيش از پيش احساس مى شود، مورد توجه جدى برنامه ريزان، تصميم سازان، 

تصميم گيرندگان و مجريان باشد. 
امروز بايد ضمن توجه به ظرفيت هاى موجود كه براى توسعه پرشتاب استان اهميت 
به سزايى دارند، راه هاى نرفته و خألهايى كه در حوزه هاى مختلف احساس مى شود، 

مورد توجه قرار گيرند. 
بر اين اســاس ما بايد برنامه راهبردى داشته باشيم و آهنگ حركت به گونه اى باشد 

كه در پايان يك دهه به نتايجى دست يابيم كه براى آنها هدفگذارى شده است. 
نگاه راهبردى به توسعه استان ايجاب مى كند كه اقدام و عمل ما در قالب برنامه هاى 
مشــخص كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت باشــد تا بتوانيم گام هاى مؤثرى براى 

توسعه پايدار و پيشرفته همه جانبه استان برداريم. 

www.hamedanpayam.com
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تاريخ وقوع حادثه علت وقوع حادثه 
20 فروردين 92 زلزله اى كه به بزرگى 6,1 ريشتر در منطقه دشتى بوشهر رخ داده است كه در اين زمين لرزه، 35 نفر كه 22 نفر زن، 12 نفر مرد جان خود را از دست دادند.

7 آذر 92زلزله اى بزرگ در جنوب كشور باعث مرگ 8 نفر شد و اكثر قربانيان از روستاييان بودند 15 كيلومترى برازجان در شمال استان بوشهر اعالم شد 
12 دى 92زلزله 5 ريشترى در بستك وهرمزگان آمد 

12 خرداد 93طوفان در شهر تهران بر اثر اين طوفان كه با سرعت وحشتناكى تهران را در نورديد 5 نفر از شهروندان تهران به علت سقوط و اصابت شى سرگردان در هوا جان خود را از دست دادند 
سقوط آنتونف در تهران و كشته شدن 39 نفر 

اين هواپيمان نترتف سپاهان ايربا 48 سرنشين در مسير تهران- طبس، اندكى پس از بلند شدن از فرودگاه مهرآباد در شهرك آزاد سقوط كرد.
علت سقوط: هواپيما بيش از حد مجاز پرواز در تابستان بار حمل كرده بود 

19 تير 93

مهر 93حادثه تروريستى از نوع اسيد پاشى 
مهر 93سقوط هواپيماى نظامى و شهادت 7 مقام ارشد نظامى، نيروى انتظامى با 7 سرنشين از تهران به مقصد زاهدان پرواز كرد و در ساعت 19:20 دقيقه اين هواپيما در حوالى منطقه انار كرمان از رادار خارج شد

ريزش تونل مترو در مشهد 
16 اسفند 93سقف تونل شماره 2 متر در مشهد بر سر 13 نفر فرو ريخت و هر 13 نفر زير آوار ماندند، دو نفر كشته 11 نفر ديگر مجروح شدند 

2 مهر 94 (همزمان با عيد قربان)فاجعه منا دست كم 2236 نفر از حجاج در سراسر جهان به علت بى كفايتى مسئولين صعودى به خاك خون كشيدند كه تعداد جانباختگان ايران، 464 نفر بودند 
دندانپزشك اسيد پاش

5 ارديبهشت 95يك زن مقيم كانادا به دليل اختالفات خانوادگى به سر و صورت خاله اش اسيد پاشيد 

عبور مرگ از هفت خوان 
برخورد دو قطار در نزديكى هفت خوان كه مرگ 45 نفر را در بر داشت و همچنين قطار تبريز- مشهد به دليل نقص فنى در منطقه اى ما بين سمنان- دامغان متوقف شده بود و قطار دوم كه از توقف 

قطار دوم كه از توقف قطار اول خبر نداشت با سرعت زياد به اين قطار برخورد كرد و باعث آتش سوزى واگن ها شد.
5 آذر 95

بزرگترين حادثه: فاجعه پالسكو (جان 30 نفر را گرفتن) 
29 دى 95آتش سوزى احتماالً به دليل اتصالى برق رخ داده است و پالسكو در حال فرو ريختن بود كه با فرو ريختن ساختمان 

5 ارديبهشت 96انفجار معدن يورت: ده ها كارگر معدن زغال سنگ را در زير زمين گرفتار كرد 
17 خرداد 96حمله داعش به مجلس ايران، در اين حمله 5 نفر داعش كشته شدند و 17 نفر هم به دست داعشى ها جان باختند 

ربودن و كشته شدگان كودكان بى گناه 
6 تيرماه 96از جمله: بنيتا، اهورا، كيميا، ابوالفضل، آتنا (كودكان 8 ماهه تا 11 ساله اى بودند كه قربانى جنايت هاى سياه شدند)

21 آبان 96زلزله كرمانشاه به بزرگى 7/3 ريشتر 620 تن كشته و بيش از 9000 تن زخمى شدند. 
نفتكش ايرانى سانچى حامل 136 هزار تن مايعات گازى، برخورد يك كشتى بارى با آن دچار آتش سوزى شد.

16 دى ماه 3296 نفر سرنشين اين كشتى جان خود را از دست دادند.

سقوط هواپيما مسافربرى تهران-ياسوج
دراثر برخورد هواپيما با كوه دنا سقوط كرد و دراين حادثه 65 سرنشين هواپيما جان باختند 

اجساد برخى هم به دليل كوهستانى بودن منطقه يافت نشد.
29 بهمن 96

31 شهريور ماه 97حمله تروريستى به رژه نيروهاى مسلح اهواز (4 تروريست به مراسم نيروهاى مسلح در اهواز حمله كردند و منجر به شهادت 25 نفر و جراحت 69 نفر ديگر شد) 
اتوبوس مرگ در دانشگاه آزاد 

4 دى ماه 97واژگونى حامل دانشجويان در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران، منجر به مرگ به 9 دانشجو و مصدوميت 37 نفر گرديد.

سيل در استان هاى گلستان، مازندران، خراسان شمالى، فارس، كرمانشاه، خوزستان، لرستان، همدان ميزان تلفات در 1 : 17 نفر 
ميزان تلفات در 5 : 23 نفر 
ميزان تلفات در 1: 21 نفر 

فروردين ماه 98
در تاريخ هاى 1-5-11 فروردين 

رخ داد 
17 آبان 98زلزله در آذربايجان شرقى كه 7 نفر تلفات داد 

24 آبان 98اعتراضات و اغتشاشات در پى گرانى بنزين 
13 دى ماه 98ترور سپهبد قاسم سليمانى توسط آمريكا 

17 دى ماه 98ازدحام كرمان در تشييع پيكر سپهبد سليمانى 
سقوط هواپيماى اوكراين بر اثر خطاى انسانى 

18 دى ماه 98پس از خروج از فرودگاه امام خمينى در نزديكى شهريار سقوط كرد كه دراين سانحه تعداد176نفرهموطنان ايرانى جان باختند

22 دى ماه 98سيل در استان هرمزگان، سيستان و بلوچستان 

ايران تن  بر  شش ساله  زخم هاى 
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37 
د ت

ن با

ه كردند و منجر به شهادت 25 نفر و جراحت 69 نفر ديگر شد) 

د

3 نفر گرديد.
1 : 17 نفر در

ختند

سانحه يا حادثه اعم از طبيعى يا توسط 
خود بشر، پديده اى است كه جامعه مبتال براى 
مقابله با آن اقدامات و عملياتى را اجرا مى كند 
در تعريفى ديگر مى توان گفت وضعيتى كه در 
آن افراد جوامع در معرض آسيب پذيرى قرار 
مى گيرند به حدى كــه زندگى علمى آنها را 
مــورد تهديد قــرار مى گيرد و آثار ناشــى از 
ســاختارهاى اقتصــادى و اجتماعى را تحت 

تأثير قرار مى دهد.

بر اســاس مســتندات رســانه اى و اطالعات 
به دســت آمــده، ديديم كه طى ده ســال 
اخير اتفاقات ناگوار و تلخى از جمله ســيل، 
در  بزرگ،  ساختمان هاى  ريزش  آتش سوزى، 
برداشته اســت كه به طور ميانگين مى توان 
گفت، در هر سال حدود 4 فاجعه در ماه هاى 
مختلف رخ داده است كه همواره خسارت هاى 

جانى، مالى را به هموطنان وارد كرده است.

 نيلوفر بهره مند

www.hamedanpayam.com
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يازدهم  مجلس  كه   كارزارى 
رد دا رو  پيش 

اســفندماه 
انتخابات  سال جارى 
در  يازدهم  مجلــس 
كشور برگزار مى شود، 
كــه  انتخاباتــى 
سرنوشــت منتخبان 
را  جديــد  مجلــس 

مشــخص مى كند، نمايندگانى كه به مدت 4 ســال بايد قوانين و 
طرح هاى مختلفى را براى كشور و شهروندان تصويب كنند. 

از همان روز هايى كه ليســت اميد تهران هــر 30 نامزد خود را با 
آرا بســيار باال و چند برابرى نسبت به منتخبان دور گذشته راهى 
مجلس كرد، برهم خوردن توازن قدرت جريان هاى سياسى و حمله 
تروريستى به ساختمان مجلس و حضور بى سابقه زنان در پارلمان، 
همه و همه اين احتمال را مطرح مى ساخت كه در اين دوره 4 ساله 

قطعاً شاهد اتفاقات متفاوتى در بهارستان خواهيم بود. 
برخــى صاحب نظران اقدامــات مجلس دهم در حــوزه تصويب 
قوانين بــراى رفع موانع توليد، ســاماندهى ارزش افزوده، آبادانى 
روستا ها و يكسان ســازى ارز مثبت و قابل دفاع مى دانند، مواردى 
ماننــد قانون حفاظت از خاك، قانون هــواى پاك، قانون حفاظت 
بهره بــردارى از منابع ژنتيكى، قانون جامع حدنگار كشــور، قانون 
حفاظــت، احيا و مديريت تاالب هاى كشــور مثل درياچه اروميه، 
قانون افزايش ظرفيت پااليشــگاه ها و ميعانات گازى و نفت خام با 
استفاده از سرمايه گذارى مردمى، قانون ساماندهى صنعت خودرو، 
قانون حمايت از محيط بانان و جنگل بانان، قانون حمايت مرمت و 

احياى بافت هاى تاريخى 
قانــون  فرهنگــى، 
تعيين تكليف استخدامى 
حق التدريســى  معلمان 
نهضت  آموزشــياران  و 
ســوادآموزى از جملــه 
ديگر مواردى اســت كه 
دهم  مجلــس  حاميان 
روشــن  نقاط  عنوان  به 
عملكــرد خــود مطرح 

مى كنند. 
همچنين  ليست  اين  در 
مــواردى ماننــد قانون 
هنرمندان،  از  حمايــت 
اســتادكاران و فعــاالن 
قانــون  صنايع دســتى، 
حقــوق  از  حمايــت 

معلوالن، قانون نظام جامع آموزش تربيت فنى حرفه اى و مهارتى، 
قانون پيشگيرى و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمى، قانون تأسيس 
و اداره مدارس و مراكز آموزشى-پرورشى غيردولتى، قانون تشكيل 
وزارت ميراث فرهنگى و گردشــگرى و صنايع دستى، قانون كاهش 
ســاعات كار بانوان شاغل داراى شــرايط خاص، قانون حمايت از 
كودكان و نوجوانان، قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشســتگان، 
قانون استاندارد، قانون صدور چك، قانون اصالح مبارزه با پولشويى، 
قانون تشديد مجازات اسيدپاشى و حمايت بزه ديدگان ناشى از آن، 
قانــون تجارت، قانون مناطق آزاد و ويژه، قانون ســامانه موعديان 
و پايانه فروش به عنــوان پيگيرى هاى مثبت مجلس دهم مطرح 

مى شود. 
قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستى 
آمريكا در منطقه، قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران 
به عنوان ســازمان تروريستى توســط آمريكا، قانون الحاق دولت 
جمهورى اســالمى به پيمان مودت و همكارى در جنوب شــرق 
آسيا، قانون موافقت نامه همكارى در زمينه پيشگيرى و واكنش به 
شرايط اضطرارى در درياى خزر، قانون اصالح تشكيالت و وظايف 
و انتخابات شوراى اسالمى كشور و انتخاب شهرداران، اعالم ارتش 
آمريكا را به عنوان تروريســت و بيش از مجموع 175 قانون كه به 

تصويب مجلس دهم رسيده يا بخش هايى از آن مصوب و مابقى در 
دست بررسى و نهايى شدن است از منظر مدافعان عملكرد مجلس 

به عنوان نقاط قابل دفاع در اين دوره ارزيابى مى شوند. 
 تحقيق و تفحص هاى مجلس دهم

در اين دوره شــش تحقيق و تفحص در مجلس نهايى و نتيجه آن 
قرائت و بررسى نحوه برخورد با كارگران در تكاب، بررسى عملكرد 
صندوق ذخيره فرهنگيان، بررســى عملكرد شــركت ملى صنايع 
مس ايران، بررسى عملكرد شــركت كشت و صنعت كارون طرح 
توسعه آن، طرح توســعه كارخانه نيشكر و صنايع جانبى، تحقيق 
و تفحص از تأمين اجتماعى، وضعيت افراد 2تابعيتى و شناســايى 
خأل هــاى قانونى آن كليد خورد و موارد ديگر تحقيق و تفحص در 

جريان رسيدگى است. 
در بُعد نظارتى مجلس، 178 مورد ســؤال نماينــدگان از وزرا در 
مجلــس مطرح شــد و 29 مورد آن به اخطار به وزرا منجر شــد، 
همچنين در 6 مورد وزرا اســتيضاح شــدند و به 2 وزير رأى عدم 
اعتماد داده شــد و مواردى نظير اقتصــاد مقاومتى و چالش هاى 
آن، وضعيت صنعت، وضعيت آب كشور، وضعيت بخش 
كشــاورزى و چالش هاى آن، ركــود در بخش صنعت و 

اقتصــاد مقاومتى، وضعيت صندوق هاى بازنشســتگى، 
وضعيت بازار نفت و گاز، عملكرد ســتاد مبارزه با قاچاق 

و ارز، مشــكل ريزگرد ها و آلودگى هوا، بررســى حادثه پالســكو، 
بررســى قرارداد هــاى نفتى، بررســى وضعيت بازار ارز، بررســى 
وضعيت بارندگى و سيل، بررسى زلزله در استان هاى غربى، بررسى 
آسيب هاى اجتماعى، بررســى فضاى مجازى و ابعاد مختلف آن، 
بررسى وضعيت يارانه ها، بررسى حوادث مختلف نظير حادثه قطار 
و ســقوط هواپيما، سؤال از رئيس جمهور و نظاير آن كه با حضور 

مسئوالن ذى ربط مدنظر مجلس قرار گرفت. 
 كميسيون هاى مجلس دهم

نمايندگان در طول اين دوره با حضور در كميسيون هاى تخصصى، 
2 هزار و 542 جلســه نظارتى با حضور مســئوالن دســتگاه هاى 
اجرايى داشــته اند كه به 38 گزارش از عملكرد دستگاه ها و برخى 
تخلفات منجر شد و 34 مورد از گزارش در صحن علنى قرائت شد. 
12 گــزارش نظارتــى مطابــق مــاده 234 آئين نامــه داخلى، 
كميسيون هاى تخصصى از نقض يا استنكاف از قانون ارائه كردند و 

در مجلس قرائت شد. 
عالوه بر ايــن مطابق ماده 
234 آئين نامــه داخلــى، 
كميســيون هاى تخصصى 
از نقــض يا اســتنكاف از 
نظارتى  گزارش  قانون 12 
ارائه كردند كه در مجلس 
قرائت و نتيجه آن به قوه قضاييه ارجاع شــد، گزارش كميســيون 
انرژى در تهيه نكردن ســند ملى انرژى كشور، گزارش كميسيون 
عمران در مورد ناوگان شــبكه ريلى، گزارش كميسيون اقتصادى 
در مورد اجرانشــدن قانون نظارت بر مؤسســات اعتبارى، گزارش 
كميسيون فرهنگى در اجرانشــدن قانون تسهيل ازدواج جوانان، 
گزارش كميســيون ويژه درباره اجرانشدن سياست هاى كلى اصل 
44 قانون اساسى، گزارش كميسيون انرژى درباره اجرانشدن بند 
(هـ) تبصره 6 قانون بودجه مربوط به تخصيص و پرداخت عوارض 

برق، بخشى از اين موارد بوده است. 
كميســيون اصــل 90 در بُعد نظارت، 5 هزار و 475 شــكايت را 
رســيدگى و 12 فقره گزارش به مجلــس ارائه كرد و 3 گزارش از 
تخلفات كشف شــده به قوه قضاييه ارجاع شد، عالوه بر آن 3 هزار و 
677 پرونده در دادسراى ديوان محاسبات كشور مطرح و 78 هزار 

ميليارد ريال دريافت و به حساب خزانه كشور واريز شد.
عالوه بر اين موارد در سال نخست مجلس دهم برنامه ششم توسعه 
از ســوى دولت تقديم مجلس شد و همان سال هم نمايندگان آن 
را تصويب كردند؛ قانون برنامه ششم مشتمل بر 124 ماده و 128

تبصره در روزهاى پايانى دى ماه پارســال تقديم مجلس شــوراى 
اســالمى شد و در جلسه علنى 14 اسفندماه 95 به تصويب رسيد 
و در تاريخ 21 اســفندماه 95 از سوى مجمع تشخيص مصلحت 
نظــام با اصالح چند بند از مصوبه مجلس، موافق با مصلحت نظام 

تشخيص داده شد. 
اليحه برنامه ششــم در 
مسير تصويب راه پر پيچ 
و خمى پيمود و انتقادات 
زيادى بر آن وارد شــد؛ 
عــده اى  به طورى كــه 
اليحه  اين  كردند  عنوان 
يك برنامه نيســت بلكه 
احكام را به عنوان مقدمه 
ارائه  مجلــس  به  برنامه 
كرده اســت و در برخى 
اعتبارات  و  زمان  احكام، 

نامشخص است. 
 مجلس دهم 

و لوايح

نمايندگان مجلس دهم 8 ارديبهشــت 97 اليحــه اصالح قانون 
مبــارزه با پولشــويى را با 139 رأى موافــق، 55 رأى مخالف و 2 
رأى ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در جلسه علنى تصويب 
كردند. همچنين در جلســه علنى ايــن روز كليات اليحه اصالح 
قانون تأمين مالى تروريســم بــا 129 رأى موافق، 73 مخالف و 7 
رأى ممتنع از مجموع 223 نماينده حاضر در جلسه علنى مجلس 

شوراى اسالمى تصويب شد. 
مجلس شــوراى اســالمى ســوم مهر 97 اليحه الحــاق ايران به 
كنوانسيون سازمان ملل براى مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملى 
را بــا 141 رأى موافق، 46 رأى مخالف و 9 رأى ممتنع از مجموع 
244 نماينده حاضر در اين جلســه تصويــب كردند. اين اليحه با 
افت و خيزهاى بســيارى در مجلس روبــه رو بود، اما در نهايت به 
تصويب رسيد و سپس به شوراى نگهبان و پس از رفت و برگشت 
ميان مجلس شوراى اسالمى وشوراى نگهبان به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام ارجاع شد. 
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در زمان بررسى اين لوايح در مجلس شوراى اسالمى حرف 
و حديث هاى بسيارى مطرح شد، جريان هاى سياسى هم 
با افراط و تفريط درباره اين لوايح به جوسازى هاى داخلى 
در اين باره دامن زدند؛ برخى مقابل مجلس در اعتراض به 
اين لوايح تجمع كردند همزمان با بررسى لوايح در مجلس 
برخى نمايندگان از دريافت پيامك هاى تهديدآميز در اين 
باره خبر دادنــد؛ برخى نمايندگان هنگام رأى گيرى لوايح 
جنجالى تالش كردند با ايجاد آبستراكســيون، در مســير 

تصويب آنها سنگ اندازى كنند. 
مصوبه بدون ضمانت اجرايى منع 

به كارگيرى بازنشستگان
يكى از حاشــيه هاى مجلــس دهم تصويــب قانون منع 
به كارگيرى بازنشستگان بود چنان  كه پس از تصويب اين 
قانون برخى تالش هــا براى حفظ مديران مجرب در بدنه 
دولت و دســتگاه هاى مختلف حكومتى و حاكميتى انجام 
شد و درخواست هايى از سوى برخى نمايندگان براى ايجاد 
استثنائاتى درباره اين قانون از جمله شهردارى ها به ميان 
آمد و نمايندگان مجلس استفساريه اى براى اين موضوع به 
مجلس ارائه كردند؛ استفساريه مستثنى كردن شهردارى ها 
از قانــون منع به كارگيرى بــا موافقت نكردن مجلس رأى 
نياورد؛ نمايندگان با 96 رأى موافق، 126 رأى مخالف و 6

رأى ممتنع در مجلس شوراى اسالمى آن را رد كردند، با 
اين وجود اما همچنان مديران كهنسالى با چندين سمت 
كليدى از بيشتر نهادها و ادارات كشور مشغول به فعاليت 
هستند و اين مصوبه تنها در مواردى براى از ميدان به در 

كردن رقابى سياسى مفيد به فايده بوده است. 
*استانى شدن انتخابات

نمايندگان در جلســه علنى 19 دى ماه 97، كليات طرح 
اصالح قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى، استانى شدن 
انتخابات را با 155 رأى موافق، 64 رأى مخالف و دو رأى 
ممتنع از مجموع 231 نماينده حاضر در مجلس شــوراى 
اسالمى تصويب كردند، اين طرح پس از تصويب نهايى به 
شوراى نگهبان ارجاع و پس از ارجاعات چند باره سرانجام 
به مجمع تشخيص داده شد. الكترونيك شدن انتخابات هم 
در كنار همين طرح مدنظر قرار داده شده كه در روزهاى 

گذشته بار ديگر بحث هايى داغ را رقم زده است. 
برخى نمايندگان بــه موافقت با اين طرح 
پرداخته و مســائل ملى را اولويت مجلس 
برشمردند و ســير انتخابات به نظام حزبى 
و پرهيز از قبيله گرايــى و فردمحورى را از 
مزاياى اين طرح برشمردند؛ برخى هم آن 
را داراى معايبى دانسته و عنوان كردند كه 
در نتيجــه اين طرح نه مــردم بلكه احزاب 

تصميم گيرى مى كنند. 
 شفافيت آرا محل دعواهاى حزبى

طــرح شــفافيت آرا نماينــدگان از ديگر 
طرح هايى اســت كه در مجلس شــوراى 
اســالمى با ســروصداى زيادى همراه بود؛ 

نمايندگان در جلســه علنى 14 شــهريورماه با 108 رأى 
مخالف و 5 رأى ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در 
جلســه با يك فوريت طرح الحاق 2 تبصره به ماده 119

قانون آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى كه در مورد 
شفافيت آراى نمايندگان است، مخالفت كردند. 

2 جريان اصالح طلب و اصولگراى مجلس درباره اين طرح 
مواضعى متفاوت داشــتند و گاهى اوقــات همصدا از اين 
طرح دفاع مى كردند، به طورى كه شــمارى از نمايندگان 
آن را يك ضرورت عنوان و اســتدالل مى كردند كه تعهد، 

پاسخگويى و مسئوليت پذيرى نسبت به آراى نمايندگان از 
مزيت هاى اين طرح است و برخى ديگر آن را ابزارى براى 
سوءاســتفاده و بهره بردارى برخى دستگاه ها و همچنين 
جريان هاى سياسى در كشور و اعمال فشار بر نمايندگان 

به واسطه آرا بيان مى كردند. 
در نهايت با اين دستاويز كه شفافيت آرا در وضعيت حضور 
گروه هاى قدرت مى تواند بــه تفتيش عقايد و ممانعت از 
ايفاى وظايف قانونى نمايندگان منتقد منجر شــود، اين 

طرح به محاق رفت. 
ازدواج دختران زير 13 سال

طرح ممنوعيت ازدواج دختران زير 13 ســال و يا همان 
كودك همسرى، مدت ها در راه رو هاى مجلس و پيش از آن 
در دولت در رفت و آمد بود. طرحى كه ازدواج دختران زير 

13 سال و پسران زير 15 سال را منع مى كرد. 
طرح «كودك همسرى» در جلسه علنى مهرماه سال 97
مجلس با يك فوريت تصويب شد كه كميسيون حقوقى و 
قضايى اين طرح را به دليل «جامع و كامل نبودن» متوقف 
كرد، اما بررســى و پيگيرى در رابطه با آن از سوى برخى 
نمايندگان مجلس از جمله پروانه سلحشــورى ادامه پيدا 
كرد و با توجه موارد داراى منافات با شــرع به كميسيون 

حقوقى رفت. 
مصوبه مجلس براى تعيين 

سقف حقوق مديران
با افشاى حقوق هاى نجومى برخى مديران، 
مجلس مصوبه اى را تصويب و ابالغ كرد كه 
براساس آن حقوق مديران داراى چارچوب 
و ســقف شــد. به موجب اين مصوبه سقف 
دريافتى همه حقوق بگيران از جمله مديران 
12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين شــد 
و ســقف دريافتى 4 گروه مستثنى شده از 
جمله مشــاغل تخصصى، مشاغل عملياتى، 
مناطق مرزى و مناطــق محروم 30 درصد 
بيش از ســقف دريافتى همه حقوق بگيران 

يعنى حدود 16 ميليون تومان خواهد بود. 
اين مصوبه هم كنــش  و واكنش هايى را برانگيخت؛چنان 
كه تكنوكرات هاى باســابقه اين چنين طرح هايى را عامل 
دلسردى مديران تلقى كردند و گروه هاى 
ديگرى به شدت به استقبال آن رفتند، اما 
در عمل به اعتقاد صاحب نظران همچنان 
ضمانت اجرايى دقيقــى براى اين قانون 
وجود ندارد و راه هــاى زيادى براى دور 
زدن قانون و باالبردن دريافتى هاى بدون 

ردپا وجود دارد. 
تبديل سازمان ميراث 
فرهنگى به وزارت خانه

در هميــن دوره نماينــدگان مجلس در 
اقدامــى با مــاده واحده طرح تشــكيل 
و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى،  وزارت 

صنايع دستى با 137 رأى موافقت كردند. 
ميراث فرهنگــى،  ســازمان  طــرح،  ايــن  براســاس 
صنايع دستى و گردشــگرى با تمام اختيارات و وظايفى 
كه به موجب قوانين و مقررات دارا اســت، با رعايت بند 
(د) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشورى و بدون 
توسعه تشــكيالت و افزايش نيروى انســانى به وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى تبديل و 
على اصغر مونسان نخســتين وزير ميراث فرهنگى كشور 

شد. 

 اعطاى تابعيت به فرزندان مادرانى كه 
با افراد غيرايرانى ازدواج مى كنند

نمايندگان مجلس اليحه دولت كــه براى رفع تبعيض و 
اعطــا تابعيت ايرانى به فرزندانى كه حاصل ازدواج مادران 
ايرانى با مردان غيرايرانى هستند را تصويب و ابالغ كردند. 
تا پيش از اين تابعيت و شناسنامه ايرانى فقط به فرزندانى 
كه پدرايرانى داشتند تعلق مى گرفت و از آن سو مشكالت 
عديده اى را براى فرزندان زنانى كه با مردان خارجى ازدواج 
كرده بودند ايجاد كرده بود. بسيارى از اين زنان كه ساكن 
ايران و با مردان افغان ازدواج كرده اند، نمى توانستند براى 
فرزندان خود شناسنامه بگيرند كه همين موضوع موجب 
مشكالت عمده اى براى رفت و آمد، تحصيل و شغل ايجاد 

كرده بود. 
براساس اين اليحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با 
مردان خارجى مى توانند به درخواست مادر ايرانى خود به 
تابعيت ايرانى درآيند. اين فرزندان درصورت تقاضانكردن 
مادر مى توانند پس از رسيدن به سن 18 سالگى تقاضاى 
تابعيت كنند كه در صورت نبود مشكل امنيتى مى توانند 

به تابعيت ايرانى پذيرفته شوند. 
مخالفان اعتقاد دارند ايــن اليحه بيش از آنكه براى زنان 
ايرانى مزيت به شمار رود و وضعيت تابعيت فرزندان آن ها 
را مشــخص كند، به مــردان غيرايرانى 
امتياز مى دهد و همين مســأله موجب 
مى شــود تا مشــكالت كودك همسرى 
و حتى خريد و فــروش دختران ايرانى 
در مناطــق مرزنشــين و فقيــر براى 
گرفتن اقامت بدون قيد و شــرط مردان 
مهمى  چالش  يابــد؛  افزايش  غيرايرانى 
كه با اصالحيه شوراى نگهبان و افزودن 
قيد «نداشتن مشكل امنيتى» و نظارت 
اطالعات  ســازمان  و  اطالعــات  وزارت 
سپاه پاســداران انقالب اسالمى بر قبول 
درخواســت تابعيت فرزنــدان حاصل از 
ازدواج مادران ايرانى و پدران غيرايرانى و همچنين صدور 
پروانه اقامــت براى پدر غيرايرانى آنان تا حدودى برطرف 

شد، اما همچنان نگرانى هايى در اين زمينه باقى است. 
تأمين امنيت زنان

يكى از موارد جنجالــى مجلس دهم اليحه تأمين امنيت 
زنان در برابر خشــونت بود كه در دولت نخســت حسن 
روحانى و در دورانى كه شهيندخت موالوردى معاونت امور 
زنان رياست جمهورى را بر عهده داشت، تدوين شد و پس 
از بررسى در كميسيون لوايح دولت، به دليل قضايى بودن 
و داشــتن بخش مجازات ها، از دولت به قوه قضاييه ارسال 
و حدود 6 ماه در اين قوه بررســى و نهايى شد و سرانجام 
به دفتر رئيس قوه قضاييه كنونى تقديم شد، اما مدت يك 

سال معطل و منتظر اظهارنظر رئيس اين قوه ماند. 
اليحه تأمين امنيــت زنان با هدف تحكيم بنيان خانواده، 
تأميــن امنيــت و كرامت زنــان، پيشــگيرى از جرايم 
خشــونت آميز و حمايت از زنان خشونت ديده تهيه شده 
اســت و ابتدا در 92 ماده تنظيم شد كه پس از آن به 81

ماده و درنهايت به 77 ماده رسيد. 
اين اليحه مورد حمالت گســترده طيف هاى ســنتى قرار 
گرفت و تقليدى از قوانين غربى دانســته شد، كه در پاره اى 
موارد خالف نص صريح برخى متون دينى است با اين وجود 
در سطح جامعه بســيارى از زنان مفاد ذيل اليحه كه حتى 
خشونت كالمى و تعقيب و آزارهاى خاص را هم مدنظر قرار 

بود براى امنيت روانى جامعه مفيد ارزيابى مى كردند. 

فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان 
ايرانى با مردان 
خارجى مى توانند 

به درخواست 
مادر ايرانى خود 
به تابعيت ايرانى 

درآيند

اليحه تأمين امنيت 
زنان مورد حمالت 
گسترده طيف هاى 

سنتى قرار 
گرفت و تقليدى 
از قوانين غربى 
دانسته شد
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 جنجال مسئوالن دوتابعيتى 
بحث هاى مربوط به مسئوالن دوتابعيتى و آقازادگان ساكن 
خارج از كشور، از ابتداى مجلس دهم جنجال هاى زيادى 
به همراه داشــت، از تذكر پى در پى برخى وكالى ملت به 
رئيس جمهــور تا انجام تحقيق و تفحــص از حضور افراد 
دوتابعيتــى و داراى گرين كارت در بدنه مديريتى كشــور 
و زمزمه هايــى براى الزام به ممنوعيت ســكونت فرزندان 

مسئوالن در خارج از كشور به سبب مسائل امنيتى. 
در نهايت هيأت تحقيق و تفحص از مســئوالن دوتابعيتى 
و داراى گرين كارت پس از يك ســال تالش، گزارش خود 
را در قالب 33 صفحه متن و 40 صفحه پيوست به همراه 
ضمائم (تمامى مكاتبات تيم تحقيق و تفحص با دستگاه ها 
و ســازمان ها) تقديم كميســيون امنيت ملى و سياست 
خارجــى كرد و در نوبت قرائــت در صحن علنى پارلمان 

قرار گرفت. 
در اين طــرح الزاماتى براى به كارگيرى نكــردن افراد با 
تابعيت مضاعف يا دوتابعيتى تعيين شــده تا به كارگيرى 
دوتابعيتى ها در دستگاه هاى حساس دولتى ممنوع شود. 

به گفتــه طراحان، طــرح مذكور در ذيــل طرح اصالح 
قانون تابعيت تعريف شــده است و درحال حاضر در دست 

رسيدگى در كميسيون قضايى و حقوقى مجلس است. 
افزايش 20 درصدى حقوق ها

يكى از طرح هاى پر ســر و صدا و جنجالى 
استفســاريه  دوفوريت  طرح  دهم،  مجلس 
جزء يك بنــد (الف) تبصــره (12) قانون 
بودجه ســال 97 بود كه به ميزان افزايش 
حقوق طبقات پايين جامعه و جلوگيرى از 
افزايش حقوق نماينــدگان، وزرا، معاونين، 

استانداران و مقامات ديگر اختصاص دارد. 
در واقع نماينــدگان در تبصره (12) قانون 
بودجه ســال 97 مصوب كــرده بودند كه 
حقوق كارمندان دولت با كمترين دريافتى، 
نهايتا تا ســقف 20 درصد افزايش يابد، اما 

پس از مصوبه مجلس، هيأت دولت مصوب كرد كه حقوق 
كاركنانش در سال جارى، بين 12 تا 16 درصد افزايش يابد 
بنابراين بسيارى از نمايندگان مجلس، آن را خالف قانون و 

مصوبه مجلس عنوان كردند. 
استفســاريه مجلس درباره ميزان افزايــش 20 درصدى 
حقــوق كارمنــدان دولت همچنيــن به تأييد شــوراى 
نگهبان رســيد و از ســوى على الريجانى رئيس مجلس 
به حجت االسالم حســن روحانى رئيس جمهور ابالغ شد 
و ســرانجام هم رئيس جمهور اين مصوبه را براى اجرا، به 

دستگاه هاى دولتى ابالغ كرد. 
دائمى شدن قانون آزمايشى آئين دادرسى كيفرى دائمى، 
افزايش ســهميه كنكور همســران و فرزندان ايثارگران، 
تصويب اليحه حفاظت از خــاك، تصويب جزئيات طرح 
اصالح قانون صدور چك، تعيين شروط استخدام معلمان 
حق التدريســى و تحقيق و تفحص از خودروسازان داخلى 
از ديگر موارد مهمى اســت كــه در عملكرد مجلس دهم 

قابل اشاره است. 
در همين دوره نمايندگان مجلس با بيشــترين آرا اليحه 
الحاق ايران به كنوانســيون ســازمان ملل براى مبارزه با 
جرايم ســازمان يافته فراملى يا همان «پالرمو» را مصوب 
كردند كه اين اليحه در چند مرحله بين مجلس و شوراى 
نگهبان رفت و برگشت داشت كه پس از اصرار نمايندگان 
براى اعالم نظر به مجمع تشــخيص مصلحت نظام ارجاع 

شد و در نهايت به فرجام نرسيد. 

طرح ساماندهى پيام رسان هاى اجتماعى در مجلس مطرح 
و بررســى آن در كميته فضاى مجازى ذيل كميســيون 
فرهنگى مجلس آغاز شــد. اين طرح در زمان مطرح شدن 
با واكنش انتقادى برخى كارشناسان و رسانه ها مواجه شد. 
بسيارى از كارشناسان معتقد بودند كه طرح پيام رسان هاى 
اجتماعى و بندهاى موجود اين طرح بيشــتر از آنكه نگاه 
فنى به طرح ســاماندهى در اين حوزه داشــته باشد، نگاه 
امنيتى و سياســى به فعاليت در فضاى مجازى دارد. اين 
طرح پس از تصويب در كميته فضاى مجازى در كميسيون 
فرهنگى بررسى شد و به دنبال اعتراض به بند هاى مختلف 
اين طرح، در دى ماه با رأى اعضا كميسيون براى رسيدگى 

بيشتر و رفع ايرادات به مركز پژوهش ها سپرده شد. 
اتهام وكيل الدوله بودن كثيرى از 

نمايندگان
يكى از مــواردى كه در مقاطعى به عنــوان نقطه ضعف 
مجلس دهم مطرح شــد، وكيل الدوله بودن تعداد زيادى 
از نماينــدگان اين دوره بوده اســت چنان كه در مواردى 
اســتيضاح هاى متعدد بدون ثمر باقى مى ماند و يا فردى 
مورد ســوال و ابهام، دوباره از همين مجلس رأى اعتماد 

مى گرفت. 
برخى نمايندگان بر همين مبنا اعتقاد داشــتند، مجلس 
دهم مجلســى بدون فراكسيون اكثريت 
در معناى راســتين بوده است، چنان كه 
در مجالس گذشته 2 فراكسيون قدرتمند 
وجود داشــت، اما در مجلــس دهم در 
طرح ها و لوايح مهم تكليف روشــن نبود 
كه افراد به چه رأى مى دهند و ذيل كدام 

پايگاه هستند. 
طرح انتقــال آب از دريــاى خزر هم از 
ديگر مواردى بود كه در اين دوره مجلس 
حاشــيه هاى زيادى همراه داشــت و با 
نمايندگان  از  زيادى  تعداد  مخالفت هاى 
و كارشناسان مواجه شــد اما با حمايت 
ضمنى ســازمان محيط زيســت و وزير نيرو همچنان در 

مظان اجرايى شدن است. 
به هــر حال در شــرايط فعلى كه كمتــر از 10 روز 
بــه آغاز انتخابات مجلس شــوراى اســالمى مانده و 
به نظر مى رســد بخشــى از سياســت هاى كلى نظام 
قانون گذارى ابالغى توســط مقــام معظم رهبرى بايد 
در مجلس بعد دنبال شــود، مــواردى از قبيل حذف 
قوانين زائد و دســت وپاگير اقتصادى، جلب مشاركت 
قانونى  نهادهــاى  و  ذى نفعــان  مــردم،  حداكثــرى 
مردم نهاد تخصصــى و صنفى در فرايند قانون گذارى، 
عدالت محورى در قوانيــن و اجتناب از تبعيض ناروا، 
عمومى بودن قانون و شــمول و جامعيت آن و پرهيز 
از اســتثناهاى قانونى، تعيين ســازوكارى از ســوى 
طرح  قابليت  تشــخيص  براى  اسالمى  شوراى  مجلس 
در مجلس (موضوع اصل 75 قانون اساســى) پيش از 
طرح و اعــالم وصول، تعيين اولويت هاى قانون گذارى 
با محوريت گره گشايى از امور اجرايى كشور، پيگيرى 
و تمركز بر اصول اجرانشــده ى قانون اساســى، سند 
چشــم انداز، سياســت هاى كلى نظام و همچنين قابل 
ســنجش بودن اجراى قوانين، معطوف بودن مصوبات 
به نيازهاى واقعى كشــور، شــفافيت و ابهام نداشــتن 
مصوات و قوانين و اســتحكام در ادبيات و اصطالحات 
حقوقــى كه محورهايــى مهم تلقى مى شــوند و بايد 

سرلوحه فعاليت تقنينى مجلس يازدهم قرار گيرند. 

نمايندگان مجلس با 
بيشترين آرا اليحه 

الحاق ايران به 
كنوانسيون سازمان ملل 

براى مبارزه با جرايم 
سازمان يافته فراملى 
يا همان «پالرمو» را 
مصوب كردند
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1- يكى از كاركردهاى احزاب و تشكل هاى 
سياســى، رصد تحوالت حــوزه فعاليت و اعالم 
موضع در ارتباط با آنها و همراهى با تحوالتى كه 
با خط مشــى حزب همخوانى دارد و رد تحوالت 

ناهمخوان با مواضع حزب است. 
در واقــع احزاب وظيفه دارند به پشــتوانه اعضا، 
حوزه نفوذ و پشتوانه مردمى كه كسب كرده اند، 
در تحوالت نقش آفرين بوده و نظر و موضع خود را 

در تمام موارد اعالم كنند. 
2- بيشــتر احزاب را در ايران، احزاب 

فصلى مى دانند، به شــكلى كه 
اين احــزاب تنها در فصل 

انتخابات فعال شــده 
و حــوزه فعاليت 

را  خــود 
منحصر به 

انتخابات 
مى كنند. 

اين احــزاب تنها 
در فصل انتخابات فعال 

بــوده و در ارتباط با انتخابات 
نقش آفرينى دارند و پس از آن ديگر 

خبرى از آنها نيست. 
3- احــزاب در ايران در يك دســته بندى كلى، 
احزاب سراسرى و احزاب استانى خوانده مى شوند. 
بيشــتر احزاب فعاليت سراســرى دارند و دفاتر 
در  آنهــا  شــعبات 
ماننــد  اســتان ها 
است  فعال  همدان 
كــه ايــن دفاتر با 
دفتــر مركــزى در 
ارتباط بوده و بيشتر 
حمايت  آنها  تالش 
در  حزب  مواضع  از 

كشــور اســت و معموال اين احزاب در ارتباط با 
تحوالت استان و شهرستان ها كمتر اعالم موضع 

دارند. 
4- خانه احزاب به عنوان يك تشكل سياسى در 
كشور و استان ها فعال شده تا بتواند مسائل صنفى 

احــزاب را پيگيرى كند اما 
ايــن خانه، 

به ويژه در دوره جديد، 
هم در كشور و هم در استان، نتوانسته همگرايى 
الزم را ايجاد كند و درباره مســائل صنفى احزاب 

اعالم موضع يا نقش آفرينى مثبت داشته باشد. 
به عنوان نمونه، به نظر مى رسد اكنون در استان 
احــزاب براى فعاليــت در تاالرها و ســالن هاى 
شــهرهاى اســتان به ويژه شــهر مركز استان، 
بالتكليف هستند و به همين دليل فعاليت هايى 
همچــون برگزارى گفت وگو و مناظــره و... را در 
دفاتر خود انجام مى دهند و تاكنون خانه احزاب 

موفق به حل اين مشكل صنفى احزاب در استان 
نشده است. 

5- احزاب استان در 2 ائتالف بزرگ اصالح طلبان 
و اصولگرايان تحت عنوان شــوراى هماهنگى و 
شــوراى وحدت قابل دسته بندى هستند كه اين 
شده  سبب  دســته بندى 

بيشــتر 

وقــت و انــرژى آنها 
براى تالش حزبى، بــراى افزايش جايگاه و نفوذ 

خود در اين شوراها صرف شود. 
بروز درگيرى ها و اعتراضات و اعالم مواضع احزاب 

استان، بيشتر در اين زمينه تاكنون بوده است. 
6- احزاب استان بيشتر به بازى هاى پشت پرده و 
چراغ خاموش عالقه دارند و به همين دليل سعى 
مى كنند مسائل اســتان را در البى ها و رايزنى ها 
پيگيرى كنند و اعالم موضع شفاف نداشته باشند 
مگر در مواقعى معدود كــه گويا از اين البى ها و 

رايزنى ها نتيجه اى حاصل نكرده اند. 
اين شــيوه موجب شــده برخى افراد مسئول در 
حزبى به جاى كل اعضاى حزب نشسته و مواضع 
آنان در هنگام البى و رايزنى موضع حزب قلمداد 
شود و شيوه تفكر حزبى و اعالم مواضع بر اساس 
خرد جمعى، چندان در بيشتر احزاب رعايت نشود. 
7- احزاب اســتان در اصطالح، احزاب بى آزارى 
براى مسئوالن هستند و آنها خيالشان راحت است 
كه هيچ اقدامى در اســتان با اعتراض احزاب 
همراه نخواهد شد و اگر هم بشود قابل 
اعتنا نخواهد بود زيرا با همراهى 
همراه  عمومــى،  افــكار 

نخواهد شد. 
احزاب استان اگر 
هند  ا مى خو
روند  اين 
تغيير 

كند 
در  و 
ت  ال تحــو
يــن  فر نقش آ
باشــند، نبايد تنها در 
فصــل انتخابات فعال بوده و 
در مورد هر تحولــى در اين مقطع 

اعالم موضوع كنند. 
البته برخى احزاب در طول سال اعالم موضع 
نســبت به تحوالت شــهرى و سياسى استان 
داشته اند، اما اين اعالم مواضع ادامه دار نبوده 
و به نظر مى رســد بيشــتر براى رفع تكليف 
انجام شــده اســت زيرا اگر احزاب به تكليف 
خود به درستى عمل مى كردند قطعا تحوالت 
بهتــرى در تمــام حوزه هــا از جملــه حوزه 
مديريت شــهرى، مديريت سياسى و فرهنگى 
و توســعه منابع انسانى اســتان رخ مى داد و 
استان از نشــاط سياسى و اجتماعى بيشترى 

بود.  برخوردار 

در تمام موارد اعالم كنند. 
2- بيشــتر احزاب را در ايران، احزاب 

فصلى مى دانند، به شــكلى كه 
ين احــزاب تنها در فصل 

نتخابات فعال شــده 
و حــوزه فعاليت 

را  خــود 
منحصر به 

نتخابات 
مى كنند. 

ين احــزاب تنها 
در فصل انتخابات فعال 

بــوده و در ارتباط با انتخابات 
نقش آفرينى دارند و پس از آن ديگر 

خبرى از آنها نيست. 
3- احــزاب در ايران در يك دســته بندى كلى، 
حزاب سراسرى و احزاب استانى خوانده مى شوند. 
فات ند ا ا ت ال ف زا ا ت ش

به ويژه در دوره جديد، 
ا گ ته ان نت تا ا كش

وقــت و انــرژى آنها 
ذ نف گا ا ش افزا ا ز تالش ا

كه هيچ اقدامى در اســتان با اعتراض اح
همراه نخواهد شد و اگر هم بشود
اعتنا نخواهد بود زيرا با همر
ه عمومــى،  افــكار 

نخواهد شد.
احزاب استان
مى خو
اين

تغ

و
تحــو
فر نقش آ

باشــند، نبايد تنه
فصــل انتخابات فعال بو
در مورد هر تحولــى در اين م

اعالم موضوع كنند. 
البته برخى احزاب در طول سال اعالم مو
نســبت به تحوالت شــهرى و سياسى اس
ن ا ه ا ا اض ال ا ا ا ا اشتهاند

ستان
ا در تحوالت  احزاب  ستانبى نقشى 
ا در تحوالت  احزاب  بى نقشى 

احزاب استان بيشتر 
به بازى هاى پشت پرده 
و چراغ خاموش عالقه 
دارند و به همين دليل 
سعى مى كنند مسائل 
استان را در البى ها و 
رايزنى ها پيگيرى كنند

www.hamedanpayam.com



ويژه دهه پنجم پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، بهمن ماه 1398

11

ستان
ا در تحوالت  احزاب  بى نقشى 

 روند فعاليت ستاد انتخابات در استان و شهرستان ها 
را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ســتاد انتخابات استان پس از شكل گيرى ســتاد انتخابات كشور از 
ارديبهشت ماه تقريبا فعال شد، عمدتاً بر اين نكته متمركز هستيم كه 
شــرايط و بستر هاى برگزارى انتخابات سالم و قانونى را فراهم كنيم. 
طبيعتا انتخابات يك مقوله فرهنگى، اجتماعى و سياســى و متأثر از 
بسيارى مؤلفه ها است، پس طبيعى است كه شما بايد نگاه همه جانبه 

و تحليل گرانه به اين پديده داشته باشيد. 
 در ستاد انتخابات مسائل امنيتى و اجرايى انتخابات و فضاى سياسى 
آســيب ها و چالش ها تحليل مى شــود و در حوزه پشتيبانى تدارك 
ملزومات و امكانات، مســائلى كه در حوزه هاى اخذ رأى الزم هست 

بررسى مى شود. 
 كيفيت انتخابات مجلس در استان بر اساس 

ارزيابى ها چگونه است؟
تجربه انتخابات گذشــته نشان مى دهد مشــاركت مردم در عرصه 
انتخابــات در حد قابل قبولى خواهد بود. شــايد عده اى اينگونه القا 
مى كنند كه مسائل و مشكالت جامعه موجب افت مشاركت مى شود 
اما در دوره هاى گذشــته هم مسائل و مشكالت كمى نداشتيم به هر 
حال در هر مقطعى با يكســرى مسائل چه داخلى و خارجى روبه رو 
بوديم، اما با اين حال مردم در انتخابات شــركت كردند فكر مى كنم 

در اين انتخابات هم قطعا مشاركت در حد قابل قبولى خواهد بود. 
هم ســابقه گذشته و هم ضرورت حفظ انقالب، نظام و كشور ايجاب 
مى كند كه مردم مشاركت داشته باشند زيرا مردم در همه شرايط اين 
الزام را براى حفاظت از انقالب داشــتند و شركت كردند البته ميزان 
مشاركت در انتخابات مختلف هم متفاوت است در انتخابات رياست 
جمهورى شايد خيلى نمى شد قاطع نظر داد، اما مشاركت در مجلس 
متفاوت است مقدارى مسائل قومى، طايفه اى، فاميلى و حس روابط 

دوستانه و كارى در اين انتخابات تأثيرگذار است. 
در انتخابات مجلس به ويژه يك شهرستان كوچك تمام تالشش اين 
است كه فرد مورد نظر خودشان رأى بياورد. بنابراين مشاركت در حد 

قابل قبول خواهد بود. 
اينكه گفته مى شود شرايط اقتصادى دخيل است، قبول دارم بى تأثير 
نيست، در استان همدان در مقطعى مشاركت حدود 52 درصد بود و 

در مقطعى 74 درصد. 
البته فاكتور هاى ديگرى هم مؤثر هستند مثال اگر 
در عرصــه رقابت همه جريان هــاى فكرى حضور 
داشته باشند اين موضوع در مشاركت بى تأثير نيست 
باألخره در اين جامعه عده اى نگاه سياسى به مسائل 
دارند و دلشان مى خواهد فردى از جناح خودشان به 
مجلس ورود پيدا كند يا عملكرد مجريان، ناظران و 
اطالع رسانى به جامعه مؤثر است درحالى كه ما فقط 

به موضوع اقتصاد توجه مى كنيم. 

 نقش احزاب در اين زمينه چيست؟
نســبت به گذشــته شــرايط احزاب براى فعاليت در حوزه انتخابيه 
پررنگ تر شــده اســت، اين موضوع در انتخابات گذشته نيز نمايان 
بود. احزاب بى تأثير نيســتند همين كه در فضاى سياسى، جريان ها 
فعال مى شوند و فرد موردنظر خود را به عنوان كانديدا و نامزد معرفى 
مى كنــد يا براى آنها تبليغ مى كند در آحاد جامعه هم وقتى گرايش 
به يك جريان سياســى باشد مردم نگاه مى كنند احزاب چه كسى را 

معرفى مى كنند. از فرد معرفى شده تبعيت مى كنند. 
 هر چند تأثيرگذارى جريان هاى فكرى پررنگ تر شده است اما هنوز 
شرايط مطلوب حاصل نشده و هنوز مرجعيتى كه احزاب بايد داشته 

باشند ايجاد نشده است. 
 دغدغه هاى خاص ستاد انتخابات

در انتخابات آتى چيست؟
خوشبختانه ســتاد انتخابات دغدغه اى براى مجموع فرايندهاى 25 
گانــه انتخابات ندارد. از آغاز انتخابات گرفته تا تشــكيل هيأت هاى 
اجرايى، بررسى صالحيت ها، تعيين شعب آموزش امكانات و ملزومات 

تعرفه و... مشكلى نداريم. 
افــرادى با تجربه در اين حوزه كار مى كنند، همه موارد را پيش بينى 
كرديم. شــايد برخى مســائل مانند رعايت نكردن قانون، در حوزه 
كانديداها و تبليغات اتفاق بيفتد يا در حوزه طرفداران و حاميانشان 
تخلفاتى صورت بگيرد بخشــى از آن به عقيده من به شور انتخاباتى 

باز مى گردد زيرا عرصه رقابت اين مباحث را مى طلبد. 
اگــر آن ها هم واقعا اخالق، قانون و حرمــت آدم ها را نگه دارند فكر 
نمى كنم مشــكلى از اين بابت داشــته باشــيم. اما به هر حال شايد 
يكى از مســائلى كه بايد بيشــتر دقت كنيم توجه به جوسازى ها و 
تخريب هايى است كه در فضاى مجازى صورت مى گيرد؛ اين موضوع 

نياز به دقت و تأمل بيشترى دارد. 
درباره نوع تعامل ستاد با هيأت نظارت توضيح دهيد.

تعامل با هيأت هاى نظارت را در دســتور كار داريم، قطعا اين تعامل 
را به شــكل مطلوبى از حوزه اجرا دنبال مى كنيم، آمادگى داريم كه 
بــا همكارى دوســتان در هيأت نظارت بتوانيم با كمترين مشــكل 
انتخابات را برگزار كنيم. بنابراين تالش مى كنيم انتخابات قانونمند، 

بدون جانبدارى و طرفدارى را برگزار كنيم. 
ما به فرماندارى ها و بخشدارى ها توصيه كرديم 
اين تعامل را در شهرســتان ها داشته باشند. در 
استان هم جلسات مشتركى با دوستان داشتيم 
ايــن ارتباط نزديــك و همراه بــا تعامل بخش 
عمده اى از مسائلى كه معموالً در انتخابات پيش 

مى آيد را حل مى كند. 
ميزان تأثيرگذارى هيأت بازرسى در 
فرايند پيشگيرى از تخلفات را توضيح 

دهيد؟

حســن اجراى انتخابات برعهده وزارت كشور هست، بنابراين وزارت 
كشــور براى انجام وظيفه مى تواند بازرســانى براى انتخابات تعيين 
كند. اين هيأت  بازرسى براى تحقق اين بند از قانون و حسن اجراى 
انتخابات وظيفه دارند اگر جايى تخلفى صورت مى گيرد بررســى و 

گزارش دهند. 
نقش عمده هيأت بازرســى زمانى هســت كه مشكلى پيش مى آيد 
يا تخلفى صورت مى گيرد. پس گزارش هاى هيأت بازرســى از روند 
انتخابات، شــعب اخذ رأى، فرماندارى ها و بخشدارى ها قابل استناد 

و استفاده هست. 
 ارزيابى شما از فعاليت رسانه ها در ايام انتخابات 

چگونه است؟
رســانه ها جايگاه تأثيرگذارى در اجــراى انتخابات، به ميدان آوردن 
جريان هاى فكرى و سياسى، اطالع رسانى درست، باالبردن مشاركت 
نقش هاى دارند و مى توانند از برخى آسيب ها و چالش هاى احتمالى 

پيشگيرى كنند. 
اما با توجه به اينكه صداهاى مختلفى از رسانه ها بلند مى شود طبيعتا 
در مواردى يكديگر را خنثى، نفعى يا تخريب مى كنند اگر اين موارد 

نباشد فكر مى كنم انتخابات اوج تأثيرگذارى رسانه محسوب شود. 
درباره ســالمت انتخابات در اجرا و ضمانت آن توضيح 

دهيد؟
رعايت قانون يكى از مواردى اســت كه سالمت انتخابات را تضمين 
مى كند، تأكيد ما بر اجراى انتخابات بر اساس قانون است در همين 
راستا به فرمانداران و بخشداران تأكيد مى كنيم كه مر قانون را رعايت 

كنند. 
دوم موضوع بى طرفى و نبود جانبدارى هســت. تمام تالش مى كنيم 
اين اتفاق بيفتد و خواهد افتاد اجازه نمى دهيم همكاران ما در بحث 

انتخابات جانبدارانه فعاليت كنند. 
فراهــم كردن فضــاى رقابت براى افرادى كــه وارد عرصه انتخابات 
مى شــوند، دفاع از حقوق رأى دهنده و رأى گيرنده و حقى كه قانون 
براى آن ها قائل شــده است را از وظايف خود مى دانيم و معتقديم در 

سالمت انتخابات مؤثر خواهد بود. 
ما از طرف خودمان اين فضا را فراهم خواهيم كرد زيرا معتقديم اين 
موارد سالمت انتخابات را تضمين مى كند. همه صحبت ها، آموزش ها 
و جلســات حول محور بر اين اساس است كه انتخابات را سالم و بر 

اساس آنچه كه قانون بر عهده ما گذاشته برگزار كنيم. 
نمى توان گفــت تخلفــات انتخاباتى انجام نمى شــود اما عمدتا 
در حــوزه اجرا يا نظارت نيســت خارج از حيطــه اختيارات اين 
2 دســتگاه انجام مى شــود؛ بيشــتر در رابطه با هواداران كانديدا 
و تبليغات اســت. در ارتباط با سالمت انتخابات هم تأكيد رئيس 
جمهور و هم وزير كشــور استاندار و ســتاد انتخابات استان است 
همه ما هم مكلف هســتيم و رعايت مى كنيم كه انشــاءا... قانون 

اجرا شود. 

دبير ستاد انتخابات استان:

ماست اصلى  وظيفه  قانون  رعايت  و  بى طرفى 
  انتخابات آينده در راه است و كارگزاران اين عرصه در 
تكاپوى برگزارى آبرومندانه اين رويداد مدتى است وارد عمل 

شده اند. 
حساســيت اين دوره از انتخابات بر كسى پوشيده نيست و 
شــرايط بغرنج و پيچيده اى كه بر جامعه تحميل شده، نتيجه 

اين رويداد را براى نظام و كشور حياتى كرده است. 
در نشستى كه با ابوالقاسم الماسى دبير ستاد انتخابات استان 
داشتيم به پاره اى نكات و مسائل مرتبط با انتخابات پرداختيم. 
وى كه مدت 6 سال مدير كل حوزه سياسى استاندارى بوده؛ 
14 دوره انتخابات شــامل مجلس شــوراى اسالمى رياست 
جمهورى و شــوراها را برگزار كرده و به جرأت مى توان گفت 
يكى از مســلط ترين و موفق ترين مديــران در اين عرصه 

سياسى است. 

الماسى در اين گفت وگو اختالف نظر جناح ها را طبيعى دانسته و 
معتقد است كه آنچه اين موارد را غيرطبيعى نشان مى دهد تلقى 
و برداشت جامعه است كه همه ما انتظار داريم همه اطالح طلب ها 
يك جور فكر كنند يا اصالح طلب ها هيچ مشكلى نداشته باشند 

و  به گونه اى فكر مى كنند كه قدرت را بگيرند. 
الماســى رعايت قانون بى طرفى و جانبدارى نداشــتن را از 
مواردى مى داند كه ســالمت انتخابــات را تضمين مى كند و 
مى گويد: به فرمانداران و بخشــداران همواره تأكيد مى كنيم 

كه ُمرقانون را رعايت كنند. 
وى مى گويد: دفاع از حقوق رأى دهنده و رأى گيرنده و حقى 
كه قانون براى آن ها قائل شده است را از وظايف خود مى دانيم 

و معتقديم در سالمت انتخابات مؤثر خواهد بود. 
در ادامه متن كامل مصاحبه را با هم مى خوانيم:

رعايت قانون يكى 
از مواردى است كه 

سالمت انتخابات 
را تضمين مى كند. 
تأكيد ما بر اجراى 
انتخابات بر اساس 

قانون است

ويژه دهه پنجم پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، بهمن ماه 1398

11

 اكرم چهاردولى

www.hamedanpayam.com



ويژه دهه پنجم پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، بهمن ماه 1398

12

» مريم مقدم 
13 سال پيش، يعنى در سال 1385 وقتى طرح پياده راه سازى 
خيابان هاى شهر همدان به منظور كنترل ترافيك مركز شهر (ميدان 
امام خمينــى(ره) ) مطرح شــد بســيارى از كارشناســان جاى 
پيوســت هاى فرهنگى؛ اقتصادى و گردشگرى را در اين طرح خالى 

ديدند و پيش بينى كردند اين طرح راه به ناكجاآباد مى برد. 
از همان ســال ها تيغ تيز تغييرات به جان شــهر افتاد و مسئوالن 
شهرى و اعضاى شــورا كه ديدند با وجود ايجاد پل ها، زيرگذرها و 
روگذرهاى هزينه بر نتوانستند از بار ترافيكى و آشفتگى مركز شهر 
بكاهند و در اين ارتباط انتقادهاى زيادى بر آنان وارد شــده اســت 
كه بايد پاسخگوى مردم باشــند، طرح خاك خورده پياده  راه سازى 
خيابان هاى اكباتان و بوعلى را دوباره 2 سال پيش از آرشيو مصوبات 
شورا بيرون كشيدند تا با اجراى آن بتوانند يك فعاليت پرفايده را براى 

كه دور بعدى انتخابات شــورا 
يك 

ســال ديگر برگزار خواهد شد به مردم گزارش دهند. خيابان هاى 6
گانه همدان يكى پس از ديگرى رديف شــدند تا پياده راه شوند اما... 
چند صباحى نگذشته همين تصميم گيرها نشستند و گفتند اجراى 

طرح با مشكل روبه رو شده است پس تغيير شرايط مى دهد!
*اجراى پياده راه سازى منتفى نشده است 

اجراى پياده راه ســازى 4 خيابان منتهى به ميدان امام خمينى(ره) 
شهر همدان منتفى نشده است. رئيس شوراى اسالمى شهر همدان 

با عنوان اين مطلب گفت: اين پروژه به قوت خود باقى است.
كامــران گردان با بيان اينكه اجراى اين پروژه در طرح باالدســتى 
منتفى نشــده، اظهــار كــرد: در صورتى كــه بخواهيــم اجراى 
پياده راه ســازى را در خيابان هاى تختى، باباطاهر، شريعتى و شهدا 
همچون بوعلى و اكباتان منتفى كنيم بايد موضوع در طرح تفصيلى 
ديده شود اما هنوز تغييرى رخ نداده و پروژه به قوت خود باقى است. 

ختصــاص وى با بيان اينكه اجراى اين پروژه در گرو  ا

اعتبار اســت، تصريح كرد: هنوز بودجه ســال 99 شهردارى به 
شــورا نيامده تا ببينيــم اين پروژه در بودجه ســال آينده ديده 

شده است يا نه؟
گــردان درباره ورود خودروهاى مســافربرى ون به پياده راه اكباتان 
شهر همدان بيان كرد: اين تصميم شوراى ترافيك استان بوده است 
تا مغازه داران اين پياده راه كه دچار مشــكالت اقتصادى شده اند با 

آمدن اين خودروها از وضعيت مناسبى برخوردار شوند. 
وى تصريح كــرد: بنا به گفته معاون عمرانى اســتاندار همدان در 
شــوراى ترافيك استان، ون ها به صورت آزمايشى تا ارديبهشت ماه 
ســال 99 در پياده راه اكباتان تردد خواهند داشت تا نتايج حاصله 

بررسى شود. 
 تبديل دوباره پياده راه اكباتان به خيابان، حاصل 

يك توجيه غيركارشناسانه است 
ضر  پس از حدود 2 ســال از تبديل شــدن خيابان درحال حا

اكباتان بــه پياده راه در يك تصميم گيرى 
غيركارشناسى ضمن بى توجهى به تمام 
جوانب امــر و بدون اطالع مديريت 
شهرى پياده راه اكباتان با توجيه 
ايجاد رونق اقتصادى به 

ى  و ر

ريريرككارشرشناسى ضمن بى توجهى به تمام  غغ
رييتت ججواوانبنب امــر و و بدون اطاطالعالع مديد
اشهرىى پياده راهه ا اكبكباتتانان با توجيجيهه ا اا اك اا ا ش
ب بهه رورونق اقتقتصاصادىدى ايجاجادد

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى و ور ور ور ور ورر ور وررررر وور ر
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خودروها باز شده است! 
رئيس مركز مطالعات شوراى شهر همدان در گفت وگو با همدان پيام 
با عنوان ايــن مطلب گفت: در اين اقدام هزينه هاى بســيار باالى 
مديريت شــهرى و زحمات فراوان متوليان امر ناديده گرفته شده و 
موجب هدر رفت اين همه سرمايه شده است. طرح هاى شهرى براى 
جا افتادن و موفقيت نياز به گذر زمان داشــته تا به شكوفايى كامل 
برســند كه در اين امر، برنامه هاى توسعه پايدار و شكوفايى شهرى 

سازمان ملل نيز اشاره شده است. 
ابراهيم مولوى عنوان كرد: براساس طرح تفصيلى شهر همدان و با 
مصوبه شوراى عالى شهرسازى و معمارى در راستاى حفظ، حراست 
و صيانت بناهاى فاخر، ميراث كالبدى، ساختمان هاى داراى ارزش 
تاريخى، مسجد جامع، بازار و سراها و كاروانسراها و در مجموع بافت 
تاريخــى همدان رينگ مركزى تصميماتى براى مركزى ترين نقطه 

شهر اتخاذ شد. 
وى گفت: تصميم بر اين اســاس بود كه رينگ مركزى شــهر كه 
شــامل ميدان مركزى و خيابان هاى 6گانه منشعب از آن است به 

پياده راه تبديل شود. 
پيرو اين مصوبه و دســتورالعمل شوراى اســالمى دوره چهارم، 
اجراى فاز نخست مصوب شــد تا خيابان بوعلى، ميدان مركزى 
شــهر و خيابــان اكباتان بــه يك محــور فرهنگى بــا اولويت 

انسان محور تبديل شود. 
مولوى عنوان كرد: بر اين اســاس شهردارى با همت مديران و 
مهندساِن قابل خود و پيمانكاران زحمتكش خود توانست 
در مــدت زمان قابل قبول بــا بهترين كيفيت اين كار 
را با صــرف ده ها ميليارد تومان از جيب شــهروندان 
همدانى به سرانجام رساند. اين امر مى توانست موجب 
شكوفايى شهرى و ماندگارى بيشتر توريست و گردشگر 

در كهن شهر همدان شود. 
اين محور فرهنگى قــرار بود موجب ايجاد تعامالت 
اجتماعى مثبت بين شــهروندان عزيز و ديدارهاى 

چهره به چهره خانواده ها و اقوام گردد. 
 حاال كميتــه ترافيــك شهرســتان در يك كار 
غيركارشناســى بــدون در نظر گرفتــن زحمات 
فراوان و هزينه هاى انجام شده از منابع شهردارى 
به عنوان حقوق عامه به بازگشايى خيابان اكباتان 
بــه روى خودروهاى ون و تاكســى تا مســجد 

حضرت صاحب الزمان(عج) اقدام كرده است. 
تصميمى كه توجيه اين كار از سوى آنها كمك 
به رونق كســب وكار مغازه داران و كسبه خيابان 

اكباتان است. 
ايــن تصميــم در حالى اتخاذ شــد كــه بايد 
مى دانســتند كه اجراى طرح هاى شهرى براى 
به نتيجه نهايى رسيدن و شكوفايى اقتصادى 

نياز به گذر زمان دارند. 
وى تأكيد كــرد: در صورتى كــه اگر طرح 
پياده راه به قوت خــود باقى مى ماند، رونق 
جذب توريست و گردشــگر در اين محور 
به طــور قطعى موجب رونــق اقتصادى و 
كسب درآمد از صنعت گردشگرى و منابع 

باالى آن خواهد داشت. 
عالوه بر آســيبى كه ايــن تغيير اجراى 
طرح پياده راه به خودرومحور شدن در 
اكباتان خواهد داشــت. تردد خودروها 

در ايــن محور موجب ايجــاد ناامنى ذهنى، روحــى و روانى براى 
شــهروندان و خانواده ها خواهد بود و موجب هدررفت زمان و منابع 

مالى شهردارى مى شود. 
رئيس مركز مطالعات شوراى شهر همدان گفت: بازگشايى پياده راه 
اكباتان به روى خودروها طرحى غيركارشناســى است و هزينه هاى 

صرف شده را هدر مى دهد. 
ابراهيــم مولوى با بيان اينكه كالن شــهر همدان به عنوان پايتخت 
تاريــخ و تمدن ايران زمين داراى ظرفيت هاى گوناگونى اســت كه 
بايد با برنامه ريزى دقيق و استفاده از نظرات صاحب نظران در حوزه 
مديريت شهرى و با يك نگاه كالن و همه جانبه در حوزه هاى متعدد 
شــهرى به آنچه كه در شأن اين شــهر پرآوازه هست رسيد، گفت: 
كارآمد سازى شهرى براى ارائه خدمات بهتر به شهروندان به عنوان 
ســهامداران اصلى فرآيند توســعه پايدار و متوازن شهرى از اهداف 

اصلى مديران شهرى است. 
وى گفت: در اين راســتا بــا توجه به بعد انســان محورانه و نقش 
شهروندان مطالبه گر و حذف بخشى از وسايط نقليه از معابر شهرى 
همدان خيابان هاى بوعلى، اكباتان و ميدان امام به تأكيد شــوراى 

اسالمى دوره چهارم به پياده راه تبديل شد. 
مولوى افزود: پياده راه هاى ايجاد شــده امــروزه به عنوان يك محور 
زيباى فرهنگى تفريحى توريســتى مورد اســتقبال همشهريان و 

گردشگران قرار گرفته است. 
وى گفت: اين طرح گامى بلند در راستاى بازگرداندن هويت تاريخى 
ميدان مركزى و 6 خيابان منشــعب از آن به عنوان نحستين طرح 
شهرســازى ايران بــوده به طورى كه اين محــور فرهنگى، تفريحى 
و توريســتى از آرامگاه بوعلى سينا شــروع شده و با گذر از خيابان 
شــبانه روزى بوعلى و معمارى بى بديل ميدان امام و بافت كالبدى 
بازار ســنتى همدان به عنوان بارانداز اقتصادى غرب كشــور و قلب 
اقتصادى جاده جهانى ابريشم و مسجد زيباى جامع و بناى آخرين 
آن و ســراها، راسته ها و كاروانســراها و ده ها بناى ماندگار به قلب 
مدنيت شهرنشــينى و حكومــت دارى ايرانيان باســتان يعنى تپه 

باستانى هگمتانه مى رسد. 
مولوى اجراى پياده راه را موجب ماندگارى گردشــگران در شــهر 
همدان به  مدت طوالنى ترى دانست و گفت: در اين طرح بافت هاى 
فرســوده و ناكارآمد شهرى نيز احيا شــده و موجب تمركززدايى از 

هسته مركزى شهر شده است. 
وى تأكيد كرد: ايجاد يك بســتر و محور فرهنگى براى تردد پياده 
فضايى بى نظير در شــهر را فراهم ســاخته و ضمن افزايش ضريب 
ايمنى تردد موجب ايجاد سرزندگى و نشاط اجتماعى و فراهم شدن 

ديدارهاى چهره به چهره با تعامالت اجتماعى شده است. 
مولوى تأكيد كرد: احيا و بازنده سازى بافت ها و بناهاى ارزشمند به 
مثابه ثروت هاى فرهنگى جامعه سبب افزايش استفاده از فرصت هاى 

مغفول مانده گردشگرى در شهر همدان شده است. 
اما شــنيده ها حاكى از اين اســت كه خبرهايى مبنــى بر انصراف 
مديريت شهرى همدان از اجراى پياده راه سازى در 4 خيابان منتهى 
به ميدان مركزى همدان منتشــر شــده بود ضمن اينكه ازدو روز 

گذشته ون ها به پياده راه اكباتان وارد شدند. 
 مستندات خاك خورده 

هنوز پس از 4 سال خبر استاندار وقت همدان در سال 1396 مبنى 
بر اينكه 6 خيابان اصلى همدان پياده راه مى شود در گوش رسانه ها 
زنگ مى زند خبرى كه بارها براى تحليل آن نوشــتيم اين تصميم 
براى اجرايى شدن كارشناسى نيســت و نياز به پيوست فرهنگى و 
گردشــگرى دارد اما جدى گرفته نشد و حاال پس از اجراى طرح و 
اختصاص هزينه هاى كالن و قفل كردن يك خيابان اصلى در شــهر 

و اتالف انرژى و نيروى انســانى به راحتى مديريت شهرى سمت و 
ســوى تصميم گيرى هاى خود را تغييــر داده و اعالم مى كند موقتا 
پياده راه ســنگ فرش شــده را فرش زير پاى ون هاى تاكســيرانى 

مى كنيم تا مشكل مردم شهر را حل كنيم! 
31 فروردين 1396 بود كه محمدناصر نيكبخت در اجالس ماهانه 
اصناف همدان اعالم كــرد 6 خيابان اصلى همدان با رضايت مردم 
قرار شــد پياده راه شــود. حال شــوراى ترافيك مى گويد به خاطر 

نارضايتى شهروندان دوباره پياده راه اكباتان خيابان مى شود. 
ادعاى برنامه ريزان شهرى در همدان اين بود كه، طرح پياده راه سازى 
6 خيابان اصلى شهر همدان با الگوگيرى از شهرهاى موفق داخلى 
و خارجى و براســاس مصوبه شوراى عالى شهرسازى و معمارى كه 
در ســال 85 بارها و بارها مورد توجه مديريت شهرى قرار گرفت به 
اجرا رسيد اما خروجى اين روزهاى پياده راه بيانگر چيز ديگرى است. 
مستندات به جا مانده از جلسات مديران يكى پس از ديگرى بيانگر 
اين است، طرح پياده راه سازى در دوره چهارم شوراى اسالمى شهر 
به طــور جدى تر در اولويت اقدامات قــرار گرفت؛ به نحوى كه پس 
از بررسى هاى كارشناسى همه جانبه، ســرانجام در سال 1396 در 
خيابان بوعلى همدان كليد خورد. به عقيده كارشناســان امر، اين 
طرح گامى بــراى بازگرداندن هويت تاريخى ميــدان مركزى و 6

خيابان اصلى شهر است و از اين رهگذر بافت هاى فرسوده و ناكارآمد 
شهر نيز احيا خواهند شد. 

در طرح پياده راه ســازى تمركززدايى از هسته مركزى شهر عالوه بر 
حفظ بافت هــاى تاريخى، فضايى به منظور تــردد افراد پياده در 6

خيابــان اصلى را فراهم مى آورد تا از اين جهت ظرفيت هاى معقول 
در شــهر نظير بازار تاريخى شــهر در خيابان اكباتــان، يا آرامگاه 

شيخ الرئيس بوعلى سينا بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. 
به گفته كارشناســان مجرى طرح، پياده راه سازى پيامدهاى مثبتى 
همچــون افزايش ضريب ايمنــى تردد، رونق اقتصــادى و ارتقاى 

ارزش افزوده، ارتقاى كيفيت زيســت محيطى شهر، ايجاد نشاط 
و سرزندگى در شــهر، بازيابى هويت تاريخى ميدان مركزى، 

تمركززدايى از هســته مركزى شهر، بهره گيرى از ظرفيت 
گردشگرى خيابان هاى شهر، افزايش تعامالت اجتماعى، 

انتقال وســايل حمل ونقل عمومى به پارك سوارها و 
نظم بخشى به شهر و پس گرفتن معابر از خودروها 

را به دنبال دارد. اما حاال هنوز يك سال از اجراى 
پروژه نگذشــته مسير تحوالت شهرى تغيير 

كــرد و راه به ناكجاآباد بــرد؛ اقدامى كه 
به راحتى، مردم پيش از به ثمر رسيدن 

آن شــاهد لغــو تصميم گيرى هاى 
مديران شهرى به دليل اعتراض 

چند شهروند بودند!!!
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جامعــه 
اقشــار  از  پزشــكى 

فرهيخته كشــور اســت كه 
تاكنون در تمام صحنه هاى سياسى و 

اجتماعى در كنار مردم فعاالنه حضور داشته اند، 
اين درحالى است كه متأســفانه جامعه پزشكى در سال هاى 
گذشته به نوعى به انفعال و سرخوردگى درونى دچار شده زيرا 
حجم مطالبات فراوان جامعه پزشكى تاكنون با برون داده هاى 

واقعى و اجرايى همراه نبوده است.
بر اين اساس مشاهده مى شــود كه جامعه پزشكى امسال در 
حوزه هاى مختلفى به نقد كشيده شده است؛ به طورى كه شايد 
ســال 98 را بتوان سالى نامگذارى كرد كه پرونده هاى مالياتى 

و قصورات پزشكان در همدان بيش از پيش خودنمايى كرد. 
از طرف ديگر توزيع نامناسب درآمد در جامعه پزشكى طورى 
بوده كه در ســال هاى گذشــته بسيارى از پزشــكان، به ويژه 
پزشــكان عمومى از حداقل دريافت ها برخوردار بوده اند و اين 
امر موجب شــده كه امروز برخى در اين حوزه انباشت ثروت 
كنند و گروهى ديگر به جــرم هم صنف بودن مورد بى مهرى 
قرار گيرند با اينكه ممكن است برخى پزشكان شهر مشكالت 
معيشــتى، رفاهى و صنفى در زمره مهمترين دغدغه هايشان 
باشــد اما درآمد هاى نجومى برخى ديگر كل بازى را زير سوال 

برده است.
ميليون ها نفر از مردم به صدها هزار پزشك در زمينه بهداشت 
و درمان  تكيه مى كنند و انتظارات از جامعه پزشــكى افزايش 
يافته اســت به عبارتى مردم احساســات متضادى نسبت به 

پزشكان دارند. 
از يك ســو، پزشــكان اغلب در صدر ليست «ستوده ترين» و 
«مورد احترام ترين» حرفه ها قرار دارند؛ به نظر مى رسد كه مردم 
آموزش پزشكى و قدرت ذهنى پزشكان را تحسين مى كنند و 
حس مى كنند كه پزشكان كســانى هستند كه توانايى نجات 

جان آنها را دارند.
اما از سوى ديگر، در بسيارى از مردم واكنش منفى و احساس 
خشــم نسبت به پزشكان وجود دارد؛ بخشى از اين موضوع به 
درآمد باالى پزشكان و زندگى تجمالتى آنها برمى گردد احتماال 
ساير عوامل مربوط به اين حقيقت باشد كه پزشكان به اندازه اى 
كه بيماران انتظار دارند براى آنها وقت نمى گذارند يا اقداماتى 

(مانند آزمايشات يا ويزيتهاى اضافى) انجام مى دهند كه از ديد 
بيماران براى كسب درآمد است تا مراقبت از بيماران همچنين 
گروهى از بيماران مى گويند آنطور كه انتظار دارند پزشكان را 

فداكار نمى بينند.
اين اســت كه در سال 98 شــاهد بوديم قصورات پزشكان تا 
جايى پيش رفــت كه مرگ ثريا را در كنــار مرگ هاى اعالم 
نشده در آنفلوانزا در استان شــاهد بوديم با اين حال در روند 
پيشــگيرى و كاهش اين قصورات راه به جايى نبرديم و هنوز 

كه هنوز است همچنان اين راه بى پايان در همدان ادامه دارد.
از طرفى ديگر در ســالى كه گذشــت قشر پزشكان را وادار به 
پرداخت ماليات كردند اما جالب است كه براى فرار از مسئوليتى 
كه شــانه مالى آن ها را مى فشرد بهانه هاى خنده دار از نابلدى 
كاركردن با دستگاه پز تا معرفى كارت بانكى منشى هايشان را 
در پيش گرفتند و اين شــد كه امــروزه تقريبا تا حدود زيادى 

اعتماد مردم نسبت به اين قشر تحت تأثير قرار گرفت.
بنابراين از ابتداى امسال بحث الزامى شدن نصب كارتخوان در 
مطب هاى پزشــكان به طور جدى مطرح شد، موضوعى كه هر 
چند از سوى جامعه پزشــكى تبعيض آميز خوانده شد، اما در 
دستور كار سازمان امور مالياتى قرار گرفت و در مرحله نخست 

قرار شد 
كه پزشكان 
ماه  مرداد   23 تا 
دريافت  براى   ،1398

كارتخوان ثبت نام كنند.
اين درحالى بود كه پس از گذشت 
ضرب االجل تعيين شــده از سوى سازمان 
امور مالياتى،  ســازمان نظام پزشكى به عنوان سازمان 
صنفى پزشكان، اعالم كرد كه زيرساخت هاى الزم براى ثبت نام 
كارتخوان از سوى پزشكان در سامانه ثبت كارتخواِن سازمان 

امور مالياتى فراهم نيست و پزشكان سرگردان شده اند. 
برهمين اســاس هم ســازمان امور مالياتى مهلــت ثبت نام 
كارتخــوان را مجددا تا 31 مرداد تمديد كرد و نهايتا نيز اعالم 
شد كه از اول مهرماه، نداشتن كارتخوان به منزله فرار مالياتى 

تلقى مى شود.
در اين بازه زمانى همچنان نصب كارتخوان در مطب پزشكان 
با حاشــيه هايى همراه بود؛ به طورى كه انتشار نامه محمدرضا 
ظفرقندى، رئيس كل سازمان نظام پزشــكى به سازمان امور 
مالياتى مبنى بر لزوم آموزش فرآيند ثبت و استفاده از سامانه 
فروشگاهى و تعويق زمان استفاده از اين سامانه به دليل آشنا 
نبودن برخى افراد جامعه پزشــكى در استفاده از آن، بر آتش 
حاشيه ها دميد و دســت مايه طنز و سوژه شبكه هاى مجازى 

شد.
بحث درباره فرار مالياتى و درآمدهاى پزشكان حكايت طوالنى، 
پرحاشــيه و ناتمامى است كه هر سال جدل هايى بى نتيجه را 

به دنبال داشته است.
حــاال در خبر ها مطرح مى شــود كه  بيــش از 50 درصد از 
مشــموالن حوزه درمان به عنوان قشــر فرهيخته و قانون مدار 
جامعه، ضمن اســتقبال قابل قبولى كــه از قانون كرده اند در 
ســامانه فروشــگاهى ثبت نام كرده اند با اين حال هنوز شاهد 
برخــى قانون شــكنى ها در مطب ها و كلينيك هاى پزشــكى 
هســتيم و همچنان برخى پزشكان براى فرار از قانون خود را 
پشــت  نام و نشان هاى متفاوت از منشــى هاى خود گرفته تا 

بستگان درجه يك و 2 پنهان مى كنند.
بر همين اساس مركز پاســخگويى 1526 در ادارات كل امور 
مالياتى عالوه بر پاسخگويى به پرســش ها و ابهامات مؤديان، 
آمــاده دريافت شــكايات مردمى در صورت مشــاهده تخلف 
هســتند تا نظم از دســت رفته درباره درآمد هاى پزشكان بار 

ديگر به جامعه بازگردانده شود.

تضادها  مــوج 
مـــردم  بين  در 
پزشكى جامعه  و 

www.hamedanpayam.com
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  مديركل امور اقتصادي و دارايى استان 
جــذب  وضعيــت  دربــاره  همــدان 
ســرمايه گذاري خارجي در شــرايط تحريم، 
گفت: ميزان جلب ســرمايه گذارى در كشور 
50 درصد افزايش يافته اســت، در اســتان 
همدان در چندســال گذشــته 116 ميليون 
دالر ســرمايه گذارى خارجــى در بخش هاى 

    مختلف صورت گرفته است.
سيدناصر محمودي ادامه داد: از 116 ميليون 
دالر سرمايه گذارى خارجى 95 ميليون دالر 
جذب شــده و 24 ميليون دالر در حال طى 

فرآيند جذب است.
وى با اشــاره به اشــتغالزايى هــزار و 554

نفرى اين ســرمايه گذارى ها، افزود: 9 طرح با 
سرمايه گذارى خارجى به بهره بردارى رسيده 
اســت، يك طرح با ســرمايه گذارى خارجى 
در دســت پيگيــرى و داراى مجوز و 2 طرح 
پيگرى  دســت  در  خارجى  ســرمايه گذارى 

نيازمند تمديد در استان وجود دارد.
محمــودى در ادامــه گفــت: 77 فرصــت 
سرمايه گذارى در 3 بخش شناسايى شده كه 

24 فرصت در اولويت است.
مديــركل اقتصــاد و دارايى اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: امسال با ســرمايه گذاران 
كشــور تركيه و آلمان در زمينــه تجهيزات 
پزشكى مذاكره اوليه صورت گرفته است كه 

اميدواريم تا سال آينده به نتيجه برسد.
وي در توضيح راه انــدازي پنجره واحد هم 
گفــت: در حال حاضر هــم مجوزها از يك 
ســاعت تا يك هفته صادر مي شوند. اما اين 
هنر نيســت كه مجوز را يك ســاعته صادر 
كنيم سپس ســرمايه گذار مدت ها به دنبال 
گرفتــن اســتعالم از اداره هــاي مختلــف 
باشــند. آنچه دنبالش هســتيم اين اســت 
كه در هميــن محل تمام اســتعالم ها چه 
براي ســرمايه گذاران خارجــي و چه براي 
ادارات  همــه  از  داخلــي  ســرمايه گذاران 
گرفته شود كه در تالش هستيم اين اتفاق 

به زودي رخ بدهد.
مدير كل اقتصــاد و دارايي اســتان همدان 
ادامه داد: درآمد اســتان در ســالجارى 866
ميلياردتومان بوده اســت، كــه 18 درصد از 
درآمد اســتان مربوط به دستگاه هاى اجرايى 
و 80 درصــد مربوط به ماليات بوده اســت 
كه اولويت اســتان، اول در تحقق درآمدهاى 
مالياتى نيســت بلكه همــدان در اين زمينه 
رتبه اســتان 24 است. اين نشان مي دهد كه 
استان تأكيدش بر شناسايي حوزه هاي جديد 
مالياتي است. به طوري كه در 2 سال گذشته 
تاكنون 6 هزار پرونده فرار مالياتى شناسايى 
شده كه امور مالياتى در حال بررسى پرونده 

آنها است.
مديركل اقتصاد و دارايى اســتان همدان با 
تأكيد براينكه بايد به ســمتى حركت كنيم 
كه بودجه كشــور از محل ماليــات تأمين 
اقتصاد  اصلى  سياست هاى  اظهاركرد:  شود، 
مقاومتــى اين اســت كه بودجه كشــور از 
درآمدهاى مالياتى و غيرنفتى كســب شود 
كه اين كار بدون كارشناســى انجام نشده 

است.

وى در پاسخ به سؤال ديگري درباره وضعيت 
فروش خانه هاي ســازماني در استان، عنوان 
كرد: تاكنون 24 واحد از خانه هاى ســازمانى 
اقتصاد و دارايى به فروش رســيده و به خزانه 

واريز شده است.
محمــودى با تأكيد بر مولدســازى و فروش 

دارايى هاى دولت، اظهار كــرد: امالك مازاد 
بر نياز دولت 18 برابر نقدينگى دولت اســت 
كه طرح مولدســازى دارايى هــاى دولت در 
راستاى سبك ســازى دولت است و براى اين 
منظور ســامانه "ســادا" ايجاد شده كه تمام 
دســتگاه هاى دولتى اموال خــود را در اين 
ســامانه ثبت مى كنند كــه در 99 درصد از 
اموال دســتگاه هاى اجرايى استان ثبت شده 

است.
محمــودي درباره وضعيت همدان در فســاد 

اداري گفــت: تاكنــون كار تحقيقي در اين 
رابطه نداشــته ايم اما به جرأت مي گويم كه 
تاكنون ذي حساباِن مســتقيم و غيرمستقيم 
تاكنون فسادي در ادارات شناسايي نكرده اند 

كه منجر به ايجاد پرونده شود.
وى در ادامه درباره نتيجه حضور وزير اقتصاد 

و بررســي پرونده ملكي بانك ملي و شاهزاده 
حســين، گفت: اختالف حقوقــى بين اوقاف 
و بانك ملى وجــود دارد كه اوقاف ادعا دارد 
اين ملك از لحاظ وقفى مربوط به شــاهزاده 
حسين(ع) اســت كه وزير اقتصاد در سفرى 
كه به استان داشته از اين مكان بازديد كرد و 
دستور داد كارگروهى براى حل وفصل موضوع 

تشكيل شود.
مديركل اقتصاد و دارايى استان همدان افزود: 
2 پيشــنهاد در اين رابطه وجود دارد كه قرار 

اســت در كارگروه مربوطه مطــرح و نتيجه 
نهايى به وزير اعالم شود.

 تهاتر 50 ميليارد تومانى بدهى 
و مطالبات بخش خصوصى از دولت

وى درباره گاليه استاندار همدان از بانك هاى 
    خصوصى استان در زمينه هزينه سپردههاى 
اســتان در ســاير اســتان ها، تصريــح كرد: 
بانك هــاى     خصوصى بايد 50 تا 60 درصد از 
سپرده هاى اســتان را در همان استان هزينه 
كنند كه اين موضوع به جد پيگيرى مى شود.

محمــودى از تهاتر 50 ميليارد تومانى بدهى 
و مطالبات بخش خصوصى از دولت خبر داد 
و يادآور شــد: اشــخاص حقيقى و حقوقى و 
نهادهاى خصوصــى در صورتى كه به بخش 
دولتى بدهى داشــته يا از دولت طلب دارند، 
مى توانند اطالع دهند تا ميزان بدهى يا طلب 

آنها را تهاتر كنيم.
وى با بيان اينكه رتبه كسب وكار استان رو به 
بهبود بود اما تحت تأثير شرايط بين الملل قرار 
گرفته است، خاطرنشان كرد: رتبه كسب وكار 
اســتان همــدان در ســال 95 از 22 به 11
رســيده بود كه در سالجارى رتبه استان 20

شده است.
محمودى با اشــاره به اينكه با يك كارتخوان 
نمى توان از فرار مالياتى جلوگيرى كرد، گفت: 
سازمان امور مالياتى براى نصب كارتخوان در 
مطب پزشكان سازوكار دارد و در ستاد درآمد 
استان به دنبال راهكارهايى براى واقعى كردن 
كارتخوان در تمام صنوف هســتيم البته فعًال 
براى كنترل حساب هاى     مشتريان خود ورود 

نكرده ايم.
افزايش 12 درصدى درآمد 

استان در سال 99
وى با اشاره به اينكه درآمد استان در بودجه 
99 نسبت به سال گذشــته 12 درصد رشد 
داشــته اســت، بيان كرد: هزار و 50 ميليارد 
تومــان درآمــد در بودجه 99 براى اســتان 
همدان ديده شــده كه از  هزار و 50 ميليارد 
تومان درآمــد اســتان، 940 ميليارد تومان 

درآمد مالياتى بوده است.
محمودى با بيان اينكه در اســتان همدان 
بيش از 150 هزار نفر از دريافت سهام سود 
عدالت  سهام  فرم  جامانده اند، گفت:  عدالت 
يــك ميليــون و 561 هزار نفر در اســتان 
همدان تكميل شــده است كه از اين تعداد 
يك ميليون و 362 هــزار نفر ثبت نام خود 
را قطعى كرده اند و در سال هاى     86 و 87
هم 476 هزار و 794 نفر از مشموالن 345
ميليارد ريال ســود ســهام عدالت دريافت 

كردند.
وى از صادرات 86 ميليون دالرى در 9 ماهه 
امســال خبر داد و گفت: در 9 ماهه امســال 
477 هزار تن كاال به ارزش 86 ميليون دالر 
صادرات از استان همدان صورت گرفته است.
مديــركل اقتصاد و دارايى اســتان همدان با 
بيان اينكه در ســال 98 هدفگذارى صادرات 
اســتان همدان هزار ميليون دالر بوده است، 
يادآور شــد: همچنين در اين مدت 5/6 هزار 
تن كاال بــه ارزش 27/6 ميليــون دالر وارد 

استان شده است.

مديركل اقتصاد و دارايى استان همدان خبر داد

موجب  تحريم ها  
سرمايه گذاري  جذب 
است شده  همدان  در 

www.hamedanpayam.com
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كلنگ زنـى 
طـرح فاضالب شهـر فـامنين

سال مبدا بهره بردارى از طرح فاضالب فامنين سال 1403 و سال مقصد 
1428 در نظر گرفته شــده است. جمعيت سال مقصد حدود 20 هزار 
نفر تعيين شده و توليد سرانه فاضالب در سال مقصد برابر 148 ليتر در 
شــبانه روز مي باشد. ظرفيت تصفيه خانه فاضالب در مرحله اول اجرايى 
بــراى 2 خط جريان ورودى  هــزار و 697 مترمكعب در روز براى 13

هزار و 153 نفر مى باشد.
اقدامات انجام شده تاكنون:

تملك سايت تصفيه خانه به مساحت 1/6 هكتار در قسمت جنوب غربى شهر 
عقد قراردادها: اجراى خط انتقال فاضالب شهر فامنين، خريد 4 هزار و 900 متر 

لوله پلى اتيلن به قطر 500 ميليمتر، خريد ديوار پيش ساخته بتنى تصفيه خانه 
اعتبار مصوب: از محل ملى استانى 34 هزار و 800 ميليون ريال، از محل توازن 

20 هزار ميليون ريال، در مجموع 54 هزار و 800 ميليون ريال
اعتبار تخصيص يافته، مبلغ 9 هزار ميليون ريال (16درصد) از محل توازن 

اطالعات شبكه جمع آوري و خط انتقال 
متراژ (كيلومتر)قطر (mm)توضيحاترديف

5005خط انتقال1
3151,7اصلى2
25035,3اصلى3
20050فرعى4

92جمع كل شبكه و خط انتقال
هزينه هاي برآورد شده طرح فاضالب فامنين (ميليون ريال)

22487برآورد اجراي خط انتقال
141012برآورد اجراي شبكه اصلي و فرعي
82101برآورد اجراى تصفيه خانه فاضالب
21840برآورد كل هزينه هاى جانبى

267440جمع كل هزينه ها
كلنگ زنى خط انتقال دوم 
فاضالب شهر تويسركان

مشخصات كلى طرح:
با توجه به بافت ويژه شهر تويســركان و همچنين عبور رود خانه هاى 
متعــدد از داخل شــهر و توپوگرافى منطقه، جهت احيــاى رودخانه 
عين آبــاد و نيزانتقال فاضالب مناطق شــهرك قائم، شــهرك نيروى 
انتظامى، شهرك فرهنگيان و ســپاه و همچنين روستاهاى عين آباد و 
رودآور نياز به ســاخت دومين خط انتقال فاضالب براى اتصال به خط 
انتقال اصلى شــهر تويســركان با اجراى 4 هزار و 500 متر لوله با قطر 
400 ميليمتر از جنس پلى اتيلن دوجداره كاروگيت مى باشد. با اجراى 
اين طرح، فاضالب 6 هزار فقره از انشعابات مشتركين شهر تويسركان به 

تصفيه خانه شهر انتقال مى يابد. 
برآورد اوليه خط انتقال دوم فاضالب شهر تويسركان 

(ميليون ريال)
خريد لوله پلى اتيلن كاروگيت فاضالبى 400 به 

10,215همراه واشر 
11,950اجرا پروژه توسط پيمانكار ذى صالح 

1,427خريد اراضى و خسارت كشت 
23,592جمع كل 

خط انتقال دوم فاضالب شهر تويسركان، طرح فاضالب شهر فامنين 
و ساخت و تجهيز ايستگاه پمپاژ آب شهيد جالل قربانى شهر نهاوند 

در دهه فجر سال 98 كلنگ زني و بهره برداري شدند. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان در آئين كلنگ زنى 
خط انتقال دوم فاضالب شــهر تويسركان گفت: پروژه موافقت نامه 
فاضالب شهر تويسركان تقريبا در ســال هاى 94 و 95 تمام شده 
بود و با توجه به باقى ماندن كار، فعاليت هاى زيادى انجام شــد تا 
توانســتيم دوباره براى اين پروژه موافقت نامه باز كنيم كه مى توان 

گفت از كارهاى استثنايى در كشور است.
بــه گــزارش روابط عمومــى آبفاى اســتان همدان، ســيدهادى 
حســينى بيدار با بيان اينكه از اين ميــزان 25 ميليارد تومان براى 
اجراى شبكه و 5 ميليارد تومان مربوط به تصفيه خانه است، گفت: 
از اين محل در سال اول 3 ميليارد و 500 ميليون تومان و در سال 

دوم 22 ميليارد و 500  ميليون تومان اعتبار جذب كرديم.
وى تصريح كرد: در 2 ســال گذشته در مجموع 10 كيلومتر شبكه 

فاضالب كار كرده ايم.
حســينى بيدار با اشاره به وجود 80 كيلومتر شبكه مدرن فاضالب، 
30 كيلومتــر شــبكه ســنتى و 5 كيلومتر خط انتقال در شــهر 
تويســركان، گفت: جمعيت تحت پوشش شــبكه فاضالب در شهر 
تويســركان بدون درنظر گرفتن روستاهايى كه به شهر پيوسته 99

درصد و با درنظر گرفتن اين روستاها 90 درصد است.
 طرح فاضالب شهر فامنين كلنگ زنى شد

عمليات آغاز پروژه طرح فاضالب شــهر فامنيــن به عنوان يكى از 
مهمترين پروژه هاى استان همدان كلنگ زنى شد.

مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان همدان هزينه هاي برآورد 
شــده طرح فاضالب فامنين را حدود 27 ميليارد تومان عنوان كرد 

و گفــت كه بيش از 2 ميليارد تومــان آن مربوط به خط انتقال آن 
مى باشد.

حســينى بيدار با بيان اينكه سال مبدأ بهره بردارى از طرح فاضالب 
فامنين سال 1403 و سال مقصد 1428 با جمعيت حدود 20 هزار 
نفر تعيين شده اســت، گفت: توليد سرانه فاضالب در سال مقصد 

برابر 148 ليتر در شبانه روز مي باشد.
2 پــروژه مهم آب و فاضالب شهرســتان نهاوند نيز افتتاح شــد. 
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان همدان در آئين افتتاح 
پروژه ها عنوان كرد: عمال در 4 سال گذشته در بخش فاضالب بالغ 

بر16ميليارد تومان هزينه كرده ايم.
حســينى بيدار افزود: نخستين پروژه ايســتگاه پمپاژ شهيد جالل 
قربانى با هزينه كرد 5 ميليارد تومان كه اين ايستگاه پمپاژ، هدايت 
آب اســتحصالى از 8 حلقه چاه آب شرب با ظرفيت 582 ليتر در 
ثانيــه به 4 مخزن زمينــى ذخيره به حجم 21
هزار متر مكعب در سطح شهر نهاوند را به عهده 
خواهد داشت كه اين مخازن 50 درصد جمعيت 
شــهر نهاوند را پوشــش مى دهند و پروژه دوم، 
اصالح و توســعه شــبكه آب و فاضالب خيابان 

سعدى با اعتبار 550 ميليون تومان است.
وى افزود: شــبكه جمع آورى و انتقال فاضالب 
شــهر فامنين 92 كيلومترخواهد بود كه شامل 

خطوط انتقال اصلى و فرعى مى باشد.
و آب شركت مهم پروژههاى و طرحها
مباركفجر دهه در همدان استان فاضالب

سال1398
ساخت و تجهيز ايستگاه پمپاژ آب شهيد جالل 

قربانى شهر نهاوند
مبلغ هزينه شده: 5 ميليارد تومان

وظيفه اين ايســتگاه پمپــاژ جديد، هدايت آب 
استحصالى از 8 حلقه چاه آب شرب با ظرفيت 
582 ليتر در ثانيه به 4 مخزن زمينى ذخيره به 
حجم 21 هزار متر مكعب در سطح شهر نهاوند است كه اين مخازن 

50 درصد جمعيت شهر نهاوند را تحت پوشش خود دارند.
اقدامات صورت گرفته  براى ســاخت ايســتگاه پمپاژ 

شهيد جالل قربانى:
ساخت سوله به متراژ 300 متر مربع

اجــراى خطوط مكش و رانش به اقطار 500 و 600 ميليمتر چدن 
داكتيل به طول 350 متر

نصب شيرآالت و اتصاالت مورد نياز
خريد و نصب تانك ضربه گير به حجم 6/5 متر مكعب

خريد و نصب 10 دستگاه الكتروپمپ سانتريفيوژ
خريد و نصب 10 دستگاه تابلو راه انداز سافت استارتر و درايو

خريد و نصب يك دستگاه تابلو توزيع برق
و .....

مشخصات اصالح و توسعـه شبكه آب و فاضالب خيابان سعدى شهر نهاوند
توسعه شبكه فاضالباصالح شبكه آب

300 مترمتراژ500 مترمتراژ
كاروگيت فاضالبى250 م منوع و قطر لولهچدن داكتيل 100 م منوع و قطر لوله

103 فقرهانشعابات نصب شده103 فقرهانشعابات استاندارد شده
1,230,000,000مبلغ هزينه  شده جهت شبكه1,735,000,000مبلغ كل هزينه  شده جهت شبكه
مبلغ هزينه  شده بابت انشعابات 

مبلغ هزينه شده بابت خريد 1,700,000,000و لوله و اتصاالت
835,000,000لوازم انشعابات

مبلغ كل هزينه شده بخش 3,435,000,000مبلغ كل هزينه شده بخش آب
2,065,000,000فاضالب
جمع كل هزينه كرد: 550 ميليون تومان

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان:

توسعه اي طرح   3
شد انجام   98 فجر  دهه  در 

www.hamedanpayam.com
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مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اعالم كرد 

روستايى  اشتغال  تسهيالت  پرداخت  درصدى   108 تحقق 
 خدمات اداره كل سامانه  اي و شفاف است

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى درباره 
پرداخت تسهيالت اشتغال پايدار روستايى گفت: 
سهم استان از تســهيالت روستايى 3/11 درصد 
است كه اختصاص اين درصد از سهميه به استان 
بى سايقه بوده است، به گونه اى كه سهم استان در 
4 مرحله تخصيص يافته تاكنون درمجموع به مبلغ 
3 هزار و 690 ميليارد ريال است (بانك كشاورزي 
هــزار و 653 ميليارد ريال، توســعه تعاون 679
ميليارد ريال، پست بانك 641 و صندوق كارآفريني 
اميد 717 ميليارد ريال) كه بخشــى از آن براى 
طرح هاى دســتگاه هاى حمايتى اختصاص يافته 

است.
احمد توصيفيان ادامه داد: درمجموع تعداد 3 هزار 
و 102 طرح اشــتغال روستايي به مبلغ 4 هزار و 
9 ميليارد ريال معادل 108 درصد تحقق سهميه 
تســهيالت به  متقاضيان عقد قــرارداد پرداخت 
گرديده است و تحقق اين سهم را ناشى از تعامل 
و همكارى خوب بانك ها، دســتگاه هاى اجرايى با 
كميته هاى فنى اســتانى و شهرستانى و تدابير و 
حمايت هاى اســتاندار محترم، حــوزه اقتصادى 
استاندارى، سازمان مديريت و فرماندارن محترم 

دانستند.
وى افزود: استان همدان در پرداخت كمي و كيفي 
تسهيالت اشــتغالزا عملكرد موفقي داشته است 
به گونه اي كه ضمــن رعايت دقيق فرايند اعطاي 
تســهيالت به متقاضيان، نظارت بــر طرح هاي 
متقاضيــان از مرحله پيش، حيــن و پس از اجرا 
توســط دســتگاه هاي اجرائي، بانك ها و اعضاي 
كميته نظــارت انجام مى شــود و اين نظارت در 
تســهيالت با بهره پايين مانند تسهيالت اشتغال 
پايــدار روســتايي دقيق تر و بيش تر مي باشــد. 
شــاهد اين موضوع اين اســت كه در راســتاى 

شفافيت خدمات و تسهيالت ارائه شده، ليست و 
مشخصات كليه طرح هاى روستايى كه تسهيالت 
به آنها پرداخت شده است ماهيانه بر روى سايت 
به روزرســانى مى شــود. همچنيــن كميته هاى 
نظارت شهرستاني و نهاد هاى حمايتى به صورت 
تمام شمارى از همه طرح ها نظارت به عمل آورده 
و تعداد 670 طرح توســط كميته نظارت استاني 
و ملي مورد بازديد قرار گرفته اســت و در نتيجه 
تعداد30 طرح كه به تعهدات خود عمل ننموده اند 
توسط كميته نظارت استان مصوب گرديده است 

كه توسط بانك هاى عامل ِدين به حال شوند. 
 ايشــان درباره حمايت از مشــاغل خانگي گفت 
از زمان تصويب قانون ساماندهى مشاغل خانگى 
تاكنــون براي تعداد 38 هزار نفر مجوز مشــاغل 
خانگــي صادر گرديــده اســت، همچنين مبلغ 
180ميليارد ريال تسهيالت با نرخ 4 درصد توسط 
بانك هاي عامل سپه، صادرات، مسكن در سال 97
به دارندگان مجوز مشاغل خانگي استان پرداخت 
گرديده است. و درسالجارى نيز 58 ميليارد ريال 
تسهيالت براى طرح هاى پشتيبان مشاغل خانگى 
توســط بانك هاى رفاه و توســعه تعاون در حال 

پرداخت است. 
 مديــركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعــى درباره 
فعاليت هــاى حــوزه اجتماعــى اداره كل، گفت: 
عالوه بر برگزاري 25 كارگاه آموزش پيشــگيري 
از آسيب هاي اجتماعي، 4 كارگاه آموزشى آشنايي 
بــا قوانين و مقــررات بيمه اجتماعــي كارگران 
ساختماني، دوره هاي آموزشي پيشگيري از ايدز، 
پيشــگيري از اعتياد و مهارت هاي زندگي براي 
كارگران، بهبان ها و بهداشــت يــاران، بازديد از 
30 كارگاه خانه هاى بهداشــت كارگرى در سطح 
اســتان، نظارت بر32 مورد عملكرد شــوراهاى 

متناظــر هماهنگى، ارائه خدمات بهداشــتى به 
بيمه شــدگان كارگرى در سطح استان، راه اندازى 
2 كارگاه خانه بهداشــت كارگــرى در واحدهاى 
توليدى داراى شــرايط، 250 مورد نشست هاى 
فرهنگى با موضوع اقامه نماز با مديران واحدهاى 
توليدى اســتان و برگــزارى چهاردهمين دوره 
مسابقات قران كريم ويژه جامعه كار و توليد استان 
با حضور 200 شــركت كننده بخشى از خدمات 

ارائه شده مى باشد. 
 وى با اشــاره به اينكه با تكيه بــر توان تعاون و 
شــركت هاى تعاونى كه چتر گسترده آنها اقشار 
كم درآمد و آسيب پذير را پوشش مى دهد، درواقع 
زيرساخت اقتصاد مقاومتى در كشور است، افزود: 
رويكرد ايــن اداره كل، حمايت، هدايت و نظارت 
بر تعاوني ها اســت به گونه اي كه ضمن كمك به 
ثبت و راه انــدازي تعاوني ها و در اولويت قراردادن 
و پيگيري پرونده هاي تسهيالت شركت ها، تعاوني 
متقاضي برگزاري دوره هاي آموزشــي موردنياز، 
بازديد از كليه تعاوني ها و اتحاديه هاي فعال انجام 
مي شود؛ براين اســاس تعداد هزار و 149 تعاوني 
و اتحاديه با تنوع وگستردگي موضوع فعاليت در 
استان فعال است و ســاالنه 40 هزار  نفر ساعت 
آموزش به اعضاى تعاونى ها براى توانمندسازى آنها 

ارائه مى گردد. 
 توصيفيان درباره فعاليت هاى حوزه معاونت روابط 
كار گفت: وظيفه اين حوزه نظارت برحسن اجراى 
قانون كار و ديگر مقررات كار اســت به طورى كه 
در 10ماهه ســال 1398، 3 هــزار و 685 مورد 
بازرســي ادواري، 2 هزار و 289 فقره بازرســي 
موردي از كارگاه هاي مشــمول قانون كار استان 
انجام شده اســت، همچنين تعداد 66 دوره براى 
آموزش كارگران و تعــداد 37 دوره براى آموزش 

كارفرمايان برگزار گرديده و تعداد 255 درخواست 
تأييدصالحيت مســئول ايمنى كارگاه ها به اداره 
بازرســى واصل و بررسى شــده است و به منظور 
درخواست متقاضيان مشــاغل سخت و زيان آور 
استفاده از اين قانون در 10ماهه سال1398، 37

جلسه كميته بدوي و 6 جلسه كميته تجديدنظر 
تشكيل شده و درخواست آنان بررسي شده است. 
 ايشان درباره رسيدگى مراجع حل اختالف استان 
اظهاركــرد: به منظور شــفافيت، ارتقاى كيفيت 
و تســريع در رونــد ارائه خدمات بــه كارگران و 
كارفرمايان استان از طريق پرونده الكترونيكى هر 
فرد در ســامانه جامع روابط كار صورت مى گيرد 
و در 10ماهه ســال 98 درمجموع تعداد 4 هزار 
و 220 دادخواســت به ادارات تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى و هيأت هاى تشــخيص شهرستان هاى 
تابعه ارائه گرديده اســت كه در مقايسه با مدت 
مشــابه در ســال 97 كه رقم دادخواست 4 هزار 
و 366 بــوده 3درصــد كاهش نشــان مى دهد. 
همچنين در مدت فوق هزار و393 دادخواســت 
تجديدنظرخواهــى به ادارات تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى و هيأت هاى حل اختالف شهرستان هاى 
همدان و مالير ارائه گرديده اســت كه نســبت 
به مدت مشــابه در سال گذشــته كه رقم هزار و  

425بوده  2درصد كاهش نشان مى دهد. 
 توصيفيان بــا بيان اين كه به منظــور قانونمند 
كردن خواسته هاي صنفى كارگران و كارفرمايان 
در 10ماهه ســال 98 ضمن تجديــد انتخابات 
42 تشــكل كارگرى وكارفرمايى در استان تعداد 
22 تشــكل كارگرى و كارفرمايى (شامل شوراي 
اســالمي كار، نماينده كارگر و انجمن صنفي) در 
كارگاه هاي مشمول قانون كار استان تأسيس شده 

است.
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  قوه مقننه از دو نهاد مجلس شــوراى اسالمى و شوراى 
نگهبان تشكيل شده و مجلس شوراى اسالمى نهاد قانونگذارى 
جمهورى اســالمى است كه اعضاى آن با راى مستقيم مردم 
انتخاب مى شوند. جمعه مورخه 98/12/2 روز انتخابات و تعيين 

سرنوشت يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى است. 
كانديداهاى منتخب مردمى به عنوان نماينده وارد مجلس شوراى 
اســالمى شــده و اين نمايندگان به مدت يك دوره چهار ساله در 
پســتى حســاس انجام وظيفه مى كنند. از ايــن روى افرادى كه 
عالقمند به حضور و كســب كرســى در مجلس شــوراى اسالمى 
هستند بعد از تاييد صالحيت توسط مراجع مرتبط از جمله شوراى 

نگهبان براى ورود به مجلس در 
عرصه انتخاباتى با يكديگر به 

رقابت مى پردازند.
در ايــن ايام كه تا شــروع 
تبليغاتى  رقابــت  عرصــه 
چندانى  زمــان  كانديداها 
فرصــت  اســت  نمانــده 
و  شــمرده  غنيمــت  را 

كارشناســان  و بــا 
اساتيد دانشگاه 

حسين رضا 

طاهرى رئيس سابق دانشــگاه پيام نور همدان، سيد كاظم اكرمى 
نماينده دوره اول مجلس شوراى اسالمى و جعفر محقق پژوهشگر و 
كارشناس مسائل سياسى در پيرامون مسائل انتخابات و حواشى آن 
از جمله رد صالحيت ها، عملكرد و ائتالف احزاب، مشارك مردمى 

در انتخابات و غيره گفت و گو كرديم كه در ادامه مى خوانيد.
 كانديداها

بايد نگاه ملى به انتخابات داشته باشند
رئيس سابق دانشگاه پيام نور همدان با بيان اينكه عملكرد شوراى 
نگهبان تاثيرى بر چگونگى حضور مردم نخواهد گذاشــت، گفت: 

اكنون در وضعيتى به ســر مى بريم كه مشــاركت 
آحــاد مردم براى توفيق نظام جمهورى اســالمى 
الزم است و در استان هر چه مشاركت باالتر باشد 

به نفع استان و كشور خواهد بود.
حسين رضا طاهرى اظهار داشت: در يازدهين دوره 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى شاهد مشارك 
كم رنگ تــر مردم نخواهيم بود، چــرا كه انتخابات 
هر ســاله در دقيقه 90 اوج گرفته و پرشور برگزار 

مى شود.
وى تاكيد كرد: اكنون بايد رســانه ها كار دســته 

جمعى انجام داده و اهميت انتخابات را براى مردم تشــريح كنند. 
خود نمايندگان هم براى مردم توضيح دهند كه مشــاركت مردم 
در انتخابات تاثير مهمى در روند نگاه بين المللى بر كشــور خواهد 
داشت، نمايندگان ابتدا مشاركت را تشويق كرده و بايد نگاه ملى به 

انتخابات داشته باشند.
رئيس سابق دانشــگاه پيام نور همدان ادامه داد: نمايندگان كه رد 

صالحيت شــده اند دليل شــوراى نگهبان را صادقانه اعالم كنند و 
اجازه دهند كه مردم قضاوت كنند كه حق به چه كسى است.

طاهرى با بيان اينكه اصول گرايان و اصالح طلبان جناه محســوب 

مى شــوند، گفت: اگر در 
معنى  به  حــزب  ايران 
واقعــى كلمــه وجود 
داشــت مى توانست 
فيلتــر مناســبى 
گزينش  بــراى 
كانديداها بوده 
كانــون  و 
شــى  ز مو آ
ســبى  منا
براى تعليم افراد مســئوليت پذير به عنوان نماينده باشند، افرادى 
كــه از اين طريق وارد مجلس مى شــوند مطمئنا افراد كارآمدترى 

خواهند بود.
وى با اظهار به اينكه متاســفانه در كشورمان حزب به معنى واقعى 
وجود ندارد، افزود: احزاب در كشور ما مانند قارچ  در اوقات نزديك 
انتخابات رشد مى كنند و بعد از انتخابات حذف مى شوند و در برابر 
مردم پاسخگو نيستند. از جمله شرايطى كه باعث عدم شكل گيرى 
احزاب واقعى در كشــورمان مى شود مى توان به عدم رشد سياسى 

مناسب در بين آحاد مردم اشاره كرد.
رئيس سابق دانشگاه پيام نور همدان با بيان اينكه 
نماينده هر استانى نماد تمدن و فرهنگ آن استان 
خواهد بــود، گفت: نمايندگانى كــه هزينه هاى 
نامتعارفى را براى انتخابات در نظر مى گيرند، اين 
افراد ديگر نمى توانند نماينده مردم باشند و تبديل 
به برده هاى سياسى افرادى مى شوند كه براى راى 
آوردن ايشــان هزينــه كرده اند. و لــذا وقتى كه 
نماينده مديون افرادى باشــد كه براى وى هزينه 
كرده اند بــراى اداى دين مجبور به تبعيت از اين 

افراد خواهد شد.
 تخصص افراد مالك خوبى براى تاييد صالحيت ها 

خواهد بود
نماينده بهار و كبودرآهنگ در دوره اول مجلس شوراى اسالمى نيز 
با بيان اينكه در اين دوره از انتخابات مجلس شوراى اسالمى شاهد 
رد صالحيت ها در حد وســيعى بوديم، اظهــار كرد: آقاى مطهرى 
فرزند شهيد مطهرى به دليل بعضى انتقادها رد صالحيت مى شود. 

آيا افرادى كه انتقاد مى كنند را بايد از دور خارج كرد؟ پســر خود 
بنده آقاى سيد محمد اكرمى را به علت عدم التزام عملى به اسالم 
رد صالحيت كرده اند. آيا در معيار هاى اســالمى بســيجى بودن و 

هئيت رفتن مالك سنجش به التزام عملى به اسالم است؟
سيد كاظم اكرمى با بيان اينكه آقايان در شوراى نگهبان و مراجع 
تعيين صالحيت ادعا مى كنند كه نــگاه گروهى ندارند و بى طرف 
عمل مى كنند، اما در رد صالحيت ها خالف اين را نشان  مى دهند، 
گفت: اين اظهارات صريح در دوه هاى قبل نبوده و اين داليل براى 
رد صالحيت ها جديد اســت. اين بر خالف قانون اساسى اول و دوم 
اســت. اين قانون شوراى نگهبان بوده و اين افراد هم در اين دنيا و 

هم در آخرت بايد در حضور اولياى خدا و شهدا پاسخ گو باشند.
وى بــا تاكيد بر اينكــه تخصص افراد مالك خوبــى براى تعيين 
صالحيت نمايندگان اســت، افزود: كســانى كه به مجلس راه پيدا 
كرده و كارهايى جدا و خارج از حيطه وظايفشان انجام دادند، مردم 
بايد سوابق اين ها را مطالعه كنند تا خيانت اين افراد و آسيب هايى 

كه مردم و مملكت زده اند را متوجه شوند.
نماينده سابق مجلس شوراى اســالمى بيان كرد: تغييراتى كه در 
قانون تعيين صالحيت ها در مســير ارتقــاء، ملى و عمومى كردن 
مجلس است مسلماً به نفع مجلس و جامعه خواهد بود. اما قوانينى 
كه انتخابات را محدود مى كنند، باعث سركار آمدن گروهى خاص 

مى شــود و يا افراد منتقد را كنار مى زند، اين قوانين به ضرر جامعه 
بوده و مخرب است.

 يك از مالك هاى اصلى مردم ساالرى 
انتخابات آزاد است

يك پژوهشگر و كارشناس مسائل سياسى هم با بيان اينكه يكى از 
مالك ها و معيار هاى اصلى در مبحث مردم ســاالرى انتخابات آزاد 
و تكيه بر انتخابات و رأى مردم اســت، افــزود: مراجع امور تعيين 
صالحيت ها بايد وسعت نظر داشته باشند و براى داشتن يك فضاى 
رقابتى و آزاد با مشــارك پررنگ مردمــى در انتخابات بايد بتوانند 

زمينه حضور منتقدين و احزاب مختلف را تامين كنند.
جعفر محقــق با اعتقاد بر اينكه نمايندگان رد صالحيت شــده از 
اعمال خود پشيمان هستند، گفت: در عين حال مراجع امور تعيين 
صالحيت ها بايد وسعت نظر داشته باشند و براى داشتن يك فضاى 
رقابتــى و آزاد در انتخابات بايــد بتوانند حضور منتقدين و احزاب 

مختلف در انتخابات را پر رنگ تر كنند.
وى بــا اظهار اينكه در ايــن دوره از انتخابات تكليف اطالح طلبان 
مشــخص نيست و براى رهبريت اين حزب به توافق در ميان خود 
نرســيده اند، گفت: وضع اصولگرايان چنــدان بهتر از اطالح طلبان 
نيست و در بين اكثريت احزاب اصولگرا اتحاد و ائتالفى وجود ندارد، 
در انتخابات پيش رو فضاى رقابت حزبى وجود ندارد، قبل انتخابات 
گفته بودند كه در انتخابات ايــن دوره مجلس كانديداها از طريق 

احزاب اقدام خواهند كرد كه اين مهم حاصل نگرديد.
اين كارشناس مســائل سياســى با انتقاد از اينكه اصولگرايان در 
اســتان همدان اعمــال و روش صحيحى را در پيــش نگرفته اند، 
افزود: جريان هاى اصولگرا در استان تنها از يك فرد خاص حمايت 
مى كنند، در زمينه ائتالف ميان اصولگرايان جذب حداكثرى صورت 
بگيرد. برادرانى كه در حزب ائتالف هستند بايد سعه صدر، بصيرت، 
وســعت نظر و عقالنيت بيشترى را داشته باشــند تا ديگر احزاب 

اصولگرا و واليى را در خود جاى دهند. 
محقــق در مورد مشــكالت پيرامون مجلس آينــده و انتخابات 
پيــش رو افزود: حضور نمايندگان فعلــى مجلس كه براى دوره 
بعد انتخابات مجلس رد صالحيت شــده اند ضعف قانونى وجود 
دارد. زمينه هــاى تخلف در رد صالحيت ها را مى توان يك، خالء 
قانونى دو، اشــتباهات مراجع امور در تعيين صالحيت ها و سه، 

خود نمايندگان دانست.

عالقمند به حضور و كســب كرســى در مجلس شــوراى اسالمى 
هستند بعد از تاييد صالحيت توسط مراجع مرتبط از جمله شوراى 

نگهبان براى ورود به مجلس در 
عرصه انتخاباتى با يكديگر به 

رقابت مى پردازند.
در ايــن ايام كه تا شــروع 
تبليغاتى  رقابــت  عرصــه 
چندانى  زمــان  كانديداها 
فرصــت  اســت  نمانــده 
و  شــمرده  غنيمــت  را 

كارشناســان  و بــا 
اساتيد دانشگاه 

حسين رضا 

مشاركت
مردم  آحاد   
نتخابات  ا در 
ا  ر نظام  توفيق 
مى كند تضمين 

نمايندگانى كه 
هزينه هاى نامتعارفى 

را براى انتخابات 
در نظر مى گيرند، 

نمى توانند نماينده 
مردم باشند.
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» سليمان رحيمى 
  ورزش اســتان همدان از دهه فجر ســال 
گذشته تا دهه فجر امسال روند پر افت و خيزى 
را دنبال كرده است و شاهد تحوالت چشمگيرى 

بوده ايم.
پيــش از دهه فجر ســال 97 بود كــه مديريت 

دستگاه ورزش استان متحول شد و محسن 
منعم  رسول  جايگزين  جهانشــير 

گرديد و روحى تازه در كالبد 
اســتان  ورزش  بى جــان 

دميده شد.
محســن جهانشير براى 
اعتالى ورزش اســتان 
فعاليــت خــود را در 
و  كرد  آغــاز  اســتان 
نخســتين  همان  در 
حضورش  روزهــاى 
در اســتان رئــوس 
برنامه هــاى خــود 
را ترســيم كــرد. 

توجــه به نام بــزرگ پاس و حمايــت و پشــتيبانى از اين 
تيم، شــكوفايى مجدد ورزش كهن كشــتى استان، حمايت 
از قهرمانــان و مدال  آوران، فعال كــردن پروژه هاى راكد و 
خاك خــورده، تعميم و گســترش ورزش همگانى، توجه به 
اســتعداديابى و حضور پررنگ در المپياد و نقش پررنگ در 
كاروان المپيك از جمله اهداف جهانشــير در استان بود كه 
تقريباً در بيشــتر اين برنامه ها روند رو به جلويى داشــته و 

است. شده  كسب  موفقيت هايى 
بــا حمايت دســتگاه ورزشــى و پشــتيبانى اســتاندارى 
و ديگر مســئوالن اســتان پــاس جان تــازه اى گرفت و 
به رغم مشــكالت و نارســايى ها به حيات خود ادامه داد؛ 
در آخرين روزهــاى فصل گذشــته و در قدم هاى پايانى 
از صعــود باز ماند امــا با تالش جهانشــير و ديگر عوامل 
اين تيم دوباره ســربلند كرد و اكنون شــاهد آن هستيم 
كــه يكى از مدعيان اصلى صعود اســت، ايــن تيم به رغم 
مشــكالت مالى فراوان توانســت با پرداخت گوشــه اى از 
بدهى هــا دوباره نفس بكشــد كه اميد مــى رود با حمايت 
بيشــتر راه صعود اين تيم كه برند آسيايى دارد را هموار 

كنيم و به دســته باالتر صعود كنيم.
از ديگــر شــاخصه هاى مديــر كل ورزش و جــوان در يك 
سال گذشته حمايت و پشــتيبانى از ورزش كشتى است. با 

روى كار آمدن حميدرضا يارى در رأس 
دستگاه  حمايت  و  اســتان  كشتى  هرم 
ورزشى اين رشــته كهن و رو به موت 
دوبــاره جانى تازه گرفــت و با اتحاد و 
يكدلى كشــتى دوباره بيدار شد و در 
يك سال گذشته شــاهد موفقيت هايى 
در اين رشــته مردمى بوديم. پروژه هاى 
ورزش استان ركودى چشمگير داشت 
كه جهانشــير با تالش شــبانه روزى 
كرد  فعال  را  آنها  ساخت وساز  روند 
و تعــدادى از آنها به بهره بردارى 
رســيد و حدود 7 پــروژه نيز 
در همين ايــام دهه فجر 
وزيــر  حضــور  بــا 

بــه  جوانــان  و  ورزش 
رسيد. بهره بردارى 

راه اندازى پيست اسكى 
اســتانداردهاى  بــا 

تخصيص  جهانى، 
بــراى  بودجــه 

ى  ه هــا ژ و پر
فعال  و  راكد 
ن  د نمــو
هيأت هــاى 

ورزشى از ديگر امور دستگاه ورزشى بود كه اجرايى شد.
از ديگر شــاخص ها بايد به حمايت دستگاه ورزش از قهرمانان 
و مدال آوران اشــاره كــرد؛ به طورى كه در هــر اعزام تيم هاى 
ملى كه ورزشكاران اســتان عضويت داشتيد محسن جهانشير 
در اردوهاى تيم هاى ملى حضــور يافت و با دلگرمى قهرمانان 
استان را بدرقه كرد و پس از بازگشت نيز استقبال گرمى داشت 
و قهرمانان و مدال آوران را در همان روز ورود به استان به دفتر 

استاندار برد و آنها را تشويق مى كرد.
در استعداديابى نيز دستگاه ورزش سال پربارى را سپرى كرد و 
تالش شد تا نخبه ها شناسايى شوند و در المپيادها بدرخشند. 
در دومين المپياد اســتعداديابى ورزش اســتان از نظر كسب 

مدال رشد 15 درصدى داشــت اما در مرغوبيت مدال ها نزول 
داشتيم كه در چند ماه گذشته روى اين ضعف ها كار شده كه 

اميد مى رود در سومين دوره المپيادها نتايج آن را ببينيم.
يكى ديگر از شــاخصه هاى مدير كل ورزش و جوانان اســتان 
حضور گرم و سركشى به خانواده هاى شهداى ورزشكار بود كه 

اثرات مثبتى در پى داشته است.
يكى از اهدافى كه جهانشــير در ورزش استان نتوانست عملى 
كنــد حضور 15 درصدى در تركيب كاروان اعزامى به المپيك 
2020 بود كه به رغم تالش  تاكنون اتفاق نيفتاده است كه اميد 
مى رود اين ضعف برطرف شــده و انشــاءا... در المپيك بعدى 

حضور پررنگى داشته باشيم.
البته بايد اذعان كرد كه اين موفقيت ها و شكســت ها معطوف 
مديريت جديد اســتان نيســت و در ســال آينــده مى توان 
دست پخت جهانشير را بيشتر مزه  مزه كرد و بر روند رو به رشد 

ورزش استان استناد كرد.
مديريت ورزش اســتان اگر خواهان موفقيت در اســتان است 
بايد بازوان پرقدرتى داشــته باشد و عوامل كاردانى را در كنار 
خود داشته باشد بازوان مدير كل معاونان و رؤساى هيأت هاى 
ورزشــى هستند؛ اگر دستگاه ورزش اســتان هيأت هاى پويا و 
فعالى داشته باشد و از معاونان فعال و كاردان بهره  ببرد، آنگاه 

مى توان به آينده ورزش اســتان دل بست زيرا يك دست صدا 
ندارد و جهانشير به تنهايى نمى تواند معجزه كند.

محسن جهانشير در طول يك سال گذشته تالش كرد تا بيشتر 
هيأت ها را از بالتكليفى نجات داده و تا پايان سال همه هيأت ها 
رئيس خواهند داشت تا در سال 99 ورزش استان با برنامه هاى 
تدوين شــده حركت كند و شاهد شــكوفايى ورزش در استان 

باشيم.
خوشــبختانه با وفاقى كه در حوزه ورزش شــاهد هســتيم و 
حمايت مســئوالن ارشــد اســتان مى توان آينده روشــنى را 
براى ورزش اســتان ترسيم كرد و در سال جديد شاهد كسب 

مدال هاى رنگارنگ كشورى و بين المللى باشيم.

مى
ســتان همدان از دهه فجر ســال 
 فجر امسال روند پر افت و خيزى 
ست و شاهد تحوالت چشمگيرى 

فجر ســال 97 بود كــه مديريت 
شد و محسن متحول ستان

منعم  رسول  گزين 
تازه در كالبد 

اســتان  ش

شير براى 
ســتان 
را در د
و كرد 
ســتين 
ضورش 
ـوس 
ــود 
رد. 

رأس حميدرضا يارى در روى كار آمدن
دستگاه  حمايت  و  اســتان  كشتى  هرم 
ورزشى اين رشــته كهن و رو به موت 
دوبــاره جانى تازه گرفــت و با اتحاد و 
يكدلى كشــتى دوباره بيدار شد و در 
يك سال گذشته شــاهد موفقيت هايى 
در اين رشــته مردمى بوديم. پروژه هاى 
ركودى چشمگير داشت  استان ورزش
كه جهانشــير با تالش شــبانه روزى 
كرد  فعال  را  آنها  ساخت وساز  روند 
و تعــدادى از آنها به بهره بردارى 
رســيد و حدود 7 پــروژه نيز 
در همين ايــام دهه فجر 
وزيــر حضــور بــا 

استان  ورزش   
فجر  تا  فجـر  ز  ا     
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رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان درباره استقرار 
دبيرخانه كالن منطقه 3 آمايشــى گفت: به طور كلى در 
كشور در حوزه ســالمت تعداد 10 كالن منطقه وجود دارد و 
دانشگاه هاى بزرگ كه از جنبه هاى مختلف داراى ظرفيت هاى 

باالترى هستند به عنوان رئيس آن قطب محسوب مى شوند.
رشــيد حيدرى مقدم با اشاره به اينكه سال 94 استدالل هاى 
متعدد و رايزنى هاى بســيار در شــوراى گسترش دانشگاه ها 
مطرح شد، اظهار كرد: تنها كالن منطقه 3 آمايشى 2 رئيس 
دارد و رياســت آن به صورت چرخشــى با كرمانشاه و همدان 

است.
وى با بيان اينكه در زمان وزارت دكتر هاشمى موضوع رياست 
دوســاالنه همدان و كرمانشاه مطرح شد، خاطر نشان كرد كه 
از يك بهمن ماه امســال به مدت 2 سال دبيرخانه در دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان مى مانــد و اميد مــى رود كه در اين 
مدت ظرفيت هاى دانشــگاه پررنگ نشان داده شود 
تــا دبيرخانه به طــور دايم 
همــدان  در 

استقرار پيدا كند.
حيدرى مقدم، دانشــگاه هاى علوم پزشكى همدان، كرمانشاه، 
ســنندج، ايالم و دانشــكده علوم پزشــكى اســدآباد را جزو 
دانشــگاه هاى كالن منطقه 3 آمايشــى غرب كشــور خواند و 
درباره فلســفه تشكيل كالن مناطق گفت: تمام استراتژى ها و 
سياست گذارى هاى آموزشــى، بهداشتى، درمانى، دارو و غذا، 
پشتيبانى، دانشــجويى و پژوهشــى در كالن منطقه در نظر 

گرفته مى شود.
انتخاب دانشگاه علوم پزشكى همدان 
به عنوان دانشگاه رتبه سرآمد

وى از انتخاب دانشــگاه علوم پزشــكى همدان 
به عنــوان دانشــگاه رتبه ســرآمد خبر داد 
و گفــت: در بررســى هاى انجام شــده 
از طــرف دبيرخانــه هيــأت امناى 
كل غــرب كشــور 6 دانشــگاه 
سرآمد  دانشــگاه هاى  به عنوان 
عملياتــى  برنامه هــاى  در 
انتخــاب شــدند و همدان 
بــا ميزان تحقــق برنامه 
در  درصــدى   94/74
عملياتى  پايش  سامانه 
ســال 97 در   HOP
در بين 67 دانشــگاه 
علوم پزشــكى كشور 
دانشــگاه  به عنــوان 

سرآمد شناخته شد.
تشــريح  بــا  وى 
ى  ى هــا نمند ا تو
دانشگاه علوم پزشكى 
كرد:  اظهــار  همدان 
اين دانشــگاه در حوزه 
اختالف  بــا  آمــوزش 
ظرفيت هاى  از  زيــادى 
بيشــترى در غرب كشور 
همچنين  است،  برخوردار 
در حوزه بهداشــتى نيز در 
بخش عمــده اى از مباحث 
آزمايشــگاه ها  ازجملــه 
نيــز  واكســن  ذخيــره  و 
توانمندى هاى خوبى وجود 

دارد.
بيان  با  دانشــگاه  رئيس 
علوم  دانشــگاه  اينكــه 
پزشــكى همــدان در 
حــوزه غذا و دارو به 
عنــوان تيپ يك 
شده  انتخاب 
 ، ســت ا

گفت: خوشــبختانه ازنظر تأمين دارو و پوشــش غرب كشور 
وضعيت مناسبى نسبت به بقيه مناطق وجود دارد.

وى با تشريح توانمندى هاى دانشگاه در حوزه درمان و معاونت 
توســعه مديريت و منابع دانشــگاه گفت: طبق بررســى هاى 
انجام شــده 18 تا 22 درصد بيمارانى كه در بخش كلينيكى 
و بخش بيماران ســرپايى بيمارستانى و بيمارستان ها بررسى 

مى شوند مربوط به مناطق مختلف غرب كشور هستند.
وى با اشــاره به اينكه در تمــام دنيا بيمارســتان زير 500
تخت، صرفه اقتصادى نــدارد، گفت: تا پايان دولت راه اندازى 

بيمارستان هزار تخت خوابى به شكل جدى مورد توجه است.
قدردانى از اقدامات خيرخواهانه 

بنياد فرشچيان
حيدرى مقــدم با قدردانى از خدمات ارزنده بنياد فرشــچيان 
ازجمله بيمارستان سينا، مركز آموزشى و درمانى قلب و عروق 
فرشــچيان، مركز جامع سرطان و دانشگاه صنعتى و خوابگاه 
دانشجويان متأهل گفت: مركز جامع سرطان در مساحت 25
هزار متر ايجاد مى شود و هم اكنون دستگاه هاى شتاب دهنده 
خريدارى شــده فاز يك آن  در نيمه نخســت سال 99 پس از 

دريافت مجوزها و برگزارى مناقص غات آغاز مى شود.
مركز پزشــكى هســته اى كلينيك اميد، مردم منطقه غرب 

كشور را بى نياز خواهد كرد
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان گفت: مركز پزشكى 
هسته اى كلينيك اميد، مردم منطقه غرب كشور را در درمان 
بيمارى هاى مرتبط از مراجعه به ديگر استان ها بى نياز خواهد 

كرد.
رشيد حيدرى مقدم در آئين افتتاح همزمان 4 پروژه دانشگاه 
علوم پزشــكى در مركز تخصصى و فوق تخصصى اميد، اظهار 
كــرد: 4 طرحى كه به صــورت همزمان با اين پــروژه افتتاح 
مى شــوند با واگذارى به بخش غيردولتــى و بدون يك ريال 
هزينه از اعتبارات دولتى بــا حدود 10 ميليارد تومان هزينه 
افتتاح و بهره بردارى شدند كه دســتگاه گاما كمرا هزينه اى 

رئيس دانشگاه علوم پزشكى اعالم كرد:

 3 منطقه  كالن  نه  بيرخا د ر  ا ســتقر ا
همدان پزشكى  علوم  دانشــگاه  در  آمايشى 
 مركز پزشكى هسته اى كلينيك اميد، مردم منطقه غرب كشور را بى نياز خواهد كرد
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بالــغ بر 65 ميليــارد ريال دربرداشــته، همچنين دســتگاه 
راديولوژى ايــن مركز با اعتبار 7 ميليــارد ريال خريدارى و 

نصب شده  است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه مركز پزشكى 
هســته اى اميد نيــاز درمانى بيماران اســتان و حتى منطقه 
غرب كشــور را تأمين خواهد كرد گفت: مركز تصويربردارى 
فوق تخصصى اميد؛ آزمايشــگاه و داروخانه اين مركز 3 پروژه 
ديگرى هســتند كه در چارچوب طرح هاى اقتصاد مقاومتى با 

مشاركت بخش خصوصى افتتاح شدند.
دكتر حيدرى مقدم همچنين از اشــتغال زايى اين مجموعه 
بــراى 15 نفر خبــر داد و عنوان كرد: در شــهر همدان 5

كلينيك ويژه دانشــگاهى و 5 كلينيك غيردانشگاهى وجود 
دارد كــه همه با تعرفه دولتى بيمــاران را ويزيت مى كنند 
و ســاالنه يك هفتم جمعيت استان معادل 22 هزار نفر در 
هر ماه در كلينيك اميد ويزيت مى شــوند كه تجربه موفقى 
در زمينــه اقتصاد مقاومتى و الگويى مناســب براى افرادى 
اســت كه مايل هســتند در طرح هاى بهداشــت و درمان 

كنند. سرمايه گذارى 
مركز جامع خدمات سالمت

در روستاى كهكدان مالير بهره بردارى شد
مدير شــبكه بهداشــت و درمان مالير با بيان اينكه به واسطه 
اجراى طرح تحول سالمت انقالبى در حوزه بهداشت و درمان 
رخ داد و اجراى 27 خانه بهداشــت، 18 مركز جامع سالمت، 
4 پايگاه ســالمت، مركز دندانپزشكى ســينا، مركز غربالگرى 
سرطان بيمارســتان مهر، اورژانس بيمارستان مهر، اورژانس 
بيمارستان امام حسين(ع) با 28 تخت، ايجاد پد هلى كوپتر و 
بيمارستان 96 تختخوابى را از دستاوردهاى اين طرح برشمرد.
محسن تركاشــوند گفت: از محل اجراى طرح تحول سالمت 
تجهيزاتى همچــون دســتگاه ام.آر.آى، سى.تى.اســكن، 2

دستگاه راديولوژى ديجيتال، آندوسكوپى، توسعه سى.سى.يو 
و آى.ســى.يو و ساير تجهيزات پزشــكى براى اين شهرستان 

جذب شد.
اين مركز با مســاحت 536 مترمربع در 2 طبقه با اعتبار يك 
ميليارد و 500 ميليون تومان ســاخته شد كه 4 روستا با يك 

هزار و 46 خانوار از اين مركز بهره مند مى شوند.
افتتاح مركز خدمات جامع سالمت
امام حسين(ع) در منطقه خضر

مركز خدمات جامع سالمت امام حسين(ع) با حضور مسئوالن 
دانشگاه، معاون اســتاندار و نماينده مردم همدان در مجلس 

شوراى اسالمى در منطقه خضر افتتاح شد.
محمد خيرانديش رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان نيز 

با اشــاره به اينكه ســاخت اين مركز بالغ بر 
750 ميليون تومان هزينه دربرداشته است، 
گفــت: اين مجموعه در مســاحت 650 متر 
مربع ساخته در ســالجارى ساخته و افتتاح 

شد.
وى افزود: 2 پزشــك و يك دندانپزشك در 
كنــار 21 نفر از همكاران در اين مجموعه به 
مردم منطقه خضر خدمت رســانى مى كنند 
و پايگاه ســالمت مجيدآبــاد نيز كه در روند 
ســاخت قــرار دارد در هفتــه ســالمت به 
بهره بردارى رسيده و به ارائه خدمت به مردم 

اين منطقه كمك خواهد كرد.
افتتاح مركز خدمات جامع 
سالمت شبانه روزى اللجين

به نشــان مدير شــبكه بهداشــت و درمان 
شهرستان بهار در آئين افتتاح مركز خدمات 
جامع سالمت شهر اللجين با حضور آزادبخت 
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همــدان و جمعى از مســئوالن اســتانى و 

 ، نى ســتا شهر
ايــن  اظهاركــرد: 

و  طبقه  در3   مركــز 
و 240 هزار  زيربناى  با 

مترمربــع و بــا اعتبارى 
بالــغ بر يك و نيم ميليارد 
استانى،  اعتبارات  از  تومان 
دانشــگاه علوم پزشــكى و 
به صورت  بخشى  همچنين 
خيرى ســاخته شده است 
و به صورت استاندارد داراى 
داروخانه،  پزشــكى،  كادر 
مامايــى،  دندانپزشــكى، 
بهداشــت خانواده، واحد 
پيشــگيرى، بهداشــت 
حرفــه اى،  و  محيــط 
پانســمان  و  تزريقات 
و ... اســت و به صورت 
شــبانه روزى به مردم 
منطقــه خدمت ارائه 

مى شود.
پــروژه  افتتــاح 
پايــگاه  ســاختمانى 
پيــش  اورژانــس 

بيمارستانى كرفس
ســاختمان  ســاخت 
جاده اى  اورژانس  پايگاه 
1397 ســال  از  كرفس 

شــروع شد و براى ساخت 
و تجهيز اين مركز به همراه 

يــك دســتگاه آمبوالنس بنز 
اســپرينتر كه به ايــن مركز در 

سال گذشــته تحقق يافته است در 
مجموع 18 ميليارد ريال هزينه شــده 

است..
افتتــاح مركز خدمات جامع ســالمت شــهرى 

روستايى شماره يك شفا
مصطفى آزادبخت معاون سياسى و امنيتى استاندار همدان 

در افتتاح مركز خدمات جامع سالمت شهرى روستايى شماره 
يك شــفا از مديريت و وحدت موجود شهرستان كبودراهنگ 
قدردانى كرد و اظهار داشــت: نظام مقدس جمهورى اسالمى 
با وحدت به پيروزى رســيده است و همه 
براى  يكديگر  دست دردســت  مســئوالن 

خدمت به مردم تالش كنند.
مدير شبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
كبودراهنگ با مشــاركت بانك ملى ايران 
مجموعــا 3 ميليارد تومان براى ســاخت 
و تجهيــز مركز بهداشــت درمانى شــفا 

اختصاص داده شده است.
على احمدى افــزود: در مجموع 20 هزار 
نفر شــامل 10 هزار نفر جمعيت شهرى و 
10 هزار نفر جمعيت روستايى از اين مركز 

خدمات مى گيرند.
افتتاح بخش همودياليز 
بيمارستان وليعصر(عج) و 

آزمايشگاه مركزى شهيد ابهرى 
رزن

بخــش همو دياليز دوســتى بيمارســتان 
وليعصر(عج) رزن با حضور معاون توســعه 
مديريت و منابع اســتاندارى همدان مير 

و  صفــدرى 
و  سى.تى.اســكن  خير 

همودياليز دوســتى، مدير شــبكه بهداشت 
شهرســتان رزن و همچنين ساير مســئوالن شهرستان رزن 

افتتاح شد.
موانيه ئى مدير شــبكه بهداشــت شهرســتان رزن در مراسم 
افتتاحيه گفت: آغاز عمليات اجرايى ساختمان سى.تى.اسكن 
و همودياليز دوســتى در سال 95 در زمينى به مساحت 450
مترمربع در محوطه بيمارستان وليعصر(عج) و با اعتبارى بالغ 
بر 15 ميليارد ريال توســط خير ســالمت حاج على دوستى 
شروع شد و هم اكنون بخش همودياليز آن تكميل و بهردارى 

شد.
براى خريد و تجهيز آن 8 ميليارد ريال توســط دانشگاه علوم 

پزشكى همدان هزينه شده است.
موانيه ئى همچنين در مراســم افتتاحيه آزمايشــگاه مركزى 
شهيد ابهرى شهرســتان رزن نيز گفت: آغاز عمليات اجرايى 
ساختمان آزمايشگاه شهيد اكبر ابهرى در سال 96 در زمينى 
به مســاحت 120 مترمربع در محوطــه مركز خدمات جامع 
سالمت شهرك فرهنگيان رزن و با اعتبارى بالغ بر 3 ميليارد 
ريال توســط خير سالمت حاج احسان شروع شد و هم اكنون 

تكميل و بهره بردارى شد.
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  رئيس پارك علم و فناورى استان همدان گفت: در 
ســالجارى صد و 61 طرح فناورى پيشــرفته از 
حمايت هاى پــارك علم و فناورى اســتان بهره مند 

مى شوند. 
دكتر محمدحســن مرادى در نشست خبرى كه به مناسبت 
فرارســيدن چهل ويكمين بهار آزادى برگزار شد با بيان اينكه 
بخش خصوصى بازوان توانمند ما هستند، اظهار كرد: رويكرد 
ما اينگونه اســت تا جايى كه مى توانيم بايد از ظرفيت بخش 

خصوصى براى رونق اقتصاد بهره بگيريم. 
وى همچنين افزود: در شــرايط كنونى نيازمند افراد خالق، 
جسور، پرتالش، ريسك پذير و آشنا با بازار كسب وكار هستيم. 
رئيس پارك علم وفناورى اســتان همدان تأكيد كرد: اساتيد 
دانشــگاه نبايد در حوزه توليد علم و دانش متوقف شوند بلكه 
بايد با ريسك پذيرى و جسارت به بازار كسب وكار دانش بنيان 
قدم گذاشــته و با تأسيس شركت در راستاى توليد و فروش 

محصوالت فناورانه گام بردارند. 

 پارك حلقه اتصال توليد و صادرات  
وى تعريف پارك علم و فناورى را تعميق فناورى در كسب وكار 
دانست و اذعان كرد: پارك يك ركن نيست بلكه به عنوان يك 
عنصر تســهيل گر بايد فرآيند توليد تا صادرات محصوالت را 
هموار كند كه اين مهم مستلزم ارتباطات قوى با دستگاه هاى 

دولتى، مراكز علمى و بخش خصوصى است. 

صادرات موفق در گرو برندسازى 
مــرادى با تأكيد بر اينكه در شــرايط كنونى مشــكل اصلى 
بى توجهى به صادرات است، تشــريح كرد: از آن جايى كه در 
كشور ما نيروى كار، مواد اوليه و... بسيار ارزان تر از كشورهاى 
ديگرى مانند تايوان و تركيه اســت توليد محصوالت مختلف 

نيز بسيار ارزان تر تمام مى شود.
وى با تصريح بر لزوم برندســازى در حوزه صادرات، ادامه داد: 
در مقطــع كنونى هيچ كشــورى قادر به رقابت با ما نيســت 
زيرا بــا قيمت كم توليــد مى كنيم بنابراين بــا فراهم كردن 

زيرساخت هاى مى توانيم به خوبى صادرات كنيم.  
وى با اعــالم اينكــه فعاليت هــاى پارك 
خالصه  محصــوالت  توليــد  در 
نمى شــود، ابــراز كرد: 

درحال حاضــر درصد بااليى از فعاليت هــاى پارك براى ارائه 
خدمات انجام مى شــود و به جرأت مى تــوان گفت در آينده 

قريب به 80 درصد از مشاغل در اين حوزه توليد مى شود. 
پذيــرش و حمايت 78 واحد فنــاور و طرح فناورى در مراكز 

رشد و مراكز نوآورى در سالجارى 
رئيس پارك علم و فناورى همدان در ادامه به ارائه آمار جامع 
پارك علم و فناورى اســتان همدان در سال 1398 پرداخت 
و تشريح كرد: در ســالجارى درمجموع 78 طرح فناورى در 
پارك علم و فناورى، مراكز رشــد و مراكز نوآورى وابسته در 
ســطح استان پذيرش شــده اند و در مجموع صد و 61 طرح 
فناورى پيشرفته از حمايت هاى پارك علم و فناورى بهره مند 
مى شــوند، كه از اين تعداد 61 طرح فناورى در مركز رشــد 
شهرستان همدان، 25 طرح فناورى در مركز رشد مالير، 12
طرح فناورى در مركز رشــد رزن، 9 طــرح فناورى در مركز 
رشــد كبودراهنگ، 7 طرح فناورى در مركز رشــد اللجين، 
2 طرح فنــاورى در مركز نوآورى اســدآباد، 5 طرح فناورى 
در مركــز نوآورى نهاوند و 9 طرح فنــاورى در مركز نوآورى 

دانشگاه صنعتى پذيرش شده اند.
وى با بيان اينكه 14 مؤسســه فناور نيز در سالجارى پذيرش 
شده اند، عنوان كرد: تعداد مؤسسات فناور مستقر به 32 واحد 
رسيده كه از اين تعداد 12 واحد در پارك دفتر دارند و مابقى 
در خــارج از پارك فعاليت مى كننــد و از حمايت هاى پارك 

استفاده مى كنند. 
 اشتغالزايى 870 نفر

مرادى با بيان اينكه خوشــبختانه مؤسسات فناور، مراكز 
رشــد و مراكز نوآورى استان توانســته اند زمينه اشتغال 
870 نفــر را فراهم كنند، افزود: ميــزان فروش داخلى 
محصوالت پارك علم و فناورى اســتان در ســالجارى 
508 هــزار و 812 ميليون ريــال و فروش خارجى اين 

رئيس پارك علم وفناورى استان همدان:

استان در  پيشرفته  فناورى  طرح   116 از  حمايت 
اساتيد دانشگاه به حوزه كسب وكار دانش بنيان ورود كنند

 )1398دي  ماه ( فناوري همدان  آمار جامع پارك علم و

مستقر
غير مستقر (مشترك 

يا خارج از پارك)
خارجي (هزار دالر)داخلي (ميليون ريال)

14321220263,137519425موسسات فناور
2661263521,7900172مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان همدان
6251697,2350118مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان مالير
51257200,700062مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان رزن

39906,700029مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان كبودراهنگ
7220600012مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان اللجين
1660450028مركز رشد واحدهاي فناور مشترك كشاورزي

22201,00004مركز نوآوري اسدآباد
53307,20007مركز نوآوري نهاوند

0000006مركز نوآوري تويسركان
9909007مركز نوآوري دانشگاه صنعتي

781618180508,812519870جمع 

استقرار
اشتغال پذيرش

فروش
عنوان

تعداد واحد هاي فناورمستقر در 
پارك / مركز رشد/مركز نوآوري
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محصوالت به 519 هزار دالر رسيده است.
وى با اشــاره بــه اينكه پارك در ســال 98 از محل اعتبارات 
صندوق هــا و بانك هــا 6 هزار ميليون ريــال حمايت مالى از 
واحد هاى فناور داشــته اســت، تأكيد كرد: همچنين مجموع 
حمايت هــاى مالى پارك از محل منابع داخلى نيز به 5 هزار و 

482ميليون ريال رسيده است.
رئيــس پارك علم و فناورى اســتان همدان در بخش ديگرى 
از ســخنانش با تأكيد بر ضرورت راه اندازى شتاب دهنده هاى 
تخصصــى در اســتان همدان، خبــر داد: برنامــه راه اندازى 
شتاب دهنده نوآوران اكباتان (شتاب دهنده تخصصى انرژى)، 
تخصصى  سحر(شــتاب دهنده  صنايع غذايــى  شــتاب دهنده 
صنايع غذايى)، شتاب دهنده توان (شتاب دهنده تخصصى حوزه 
سالمت)، شتاب دهنده تخصصى كشاورزى، شتاب دهنده الوان 
رس (شتاب دهنده تخصصى صنعت چينى و آالت بهداشتى)، 
شتاب دهنده الوند (شــتاب دهنده تخصصى صنايع فرهنگى)، 
شتاب دهنده تخصصى انگور، شــتاب دهنده تخصصى مبل و 
منبت، شــتاب دهنده تخصص گردو و شتاب دهنده تخصصى 

دارو را در دستور كار خود قرار داده ايم. 

 صندوق پژوهش و فناورى، موتور محرك 
شركت هاى دانش بنيان 

رئيس پارك علم و فناورى همدان با اعالم اينكه خوشــبختانه 
مجوز فعاليت صندوق پژوهش و فناورى اخذ شده است، خبر 
داد: اين صندوق با اعتبارى بالغ بر 50 ميليارد تومان به عنوان 
حمايت كننده مالى شــركت هاى دانش بنيان است و ما تالش 
مى كنيم كه پيش از فرارســيدن نــوروز 1399 آن را ثبت و 

عملياتى كنيم. 
وى اين صنــدوق را موتور محرك شــركت هاى دانش بنيان 
قلمــداد كرد و گفت: بيش از 50 درصد اعتبارات اين صندوق 
در اختيــار بخش خصوصى و كمتر از 50 درصد آن در اختيار 

بخش دولتى است. 
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در 10 ماهه نخست امسال، 192 نفر از محكومان غيرعمد استان از 
بند اسارت آزاد شدند.

 مدير ستاد ديه همدان گفت: با اقدام و پيگيرى هاى مجدانه عوامل ستاد ديه، در 
10 ماهه سال 98، 192 نفر از محكومان غيرعمد استان با مبلغ كل بدهى 300

ميليارد و 643 ميليون و 292 هزار ريال از بند اسارت آزاد شدند.
يدا… روحانى منش، با بيان اينكه از ميان زندانيان آزادى، 9 نفر بانو و 183 نفر 
آقا هستند، گفت: از اين افراد 11 نفر محكومان ديه، 140 نفر محكوميت مالى و 

41 نفر هم محكومان مهريه و نفقه بودند.
وى افزود: در ارتباط با شــركت هاى بيمــه و پيگيرى هاى به عمل آمده مبلغ 2

ميليارد و 562 ميليون ريال از اين طريق براى مجموع تصادفات پرداخت شــده 
است.

وى گفت: با ارسال پرونده هاى ديه واجد شرايط به صندوق تأمين خسارت هاى 
بدنى و دريافت مبلغ 4 ميليارد و 350 ميليون ريال، تعدادى از مددجويان از اين 
طريق آزاد شــده اند، مبلغ 103 ميليارد و 328 ميليون ريال نيز به صورت اعسار 

به تقسيط تأمين و پذيرفته شده است.
روحانى منش ابراز كرد: كمك هاى پرداختى از سوى ستاد ديه براى پرونده هاى 
مالــى و مهريــه، مبلغى بالغ بر 36 ميليــارد و 449 ميليون ريال بوده اســت، 
تســهيالت بانكى از سوى بانك هاى عامل نيز مبلغى بالغ بر 25 ميليارد و 672

ميليون ريال بوده است.
مدير ســتاد ديه استان گفت: در دعوت از شاكيان پرونده ها، مبلغ 117 ميليارد 
و 656 ميليون ريال با دريافت گذشــت رضايتمندانه حاصل شــد و آورده خود 

مددجويان نيز مبلغى بالغ بر 10 ميليارد و 624 ميليون ريال بوده است.

زندانى   192 آزادى 
غيرعمد  جرائم 

همدان در 

گزارش آمار عملكرد (10 ماهه) سال 1398 ستاد ديه استان همدان
(از تاريخ 98/01/01 لغايت 98/10/30)

(ارقام به ريال مى باشد)
جمع  كل سال تا پايان دى ماهدى ماهآمار 9 ماههعنوان فرآيند

283/424/904/11517/218/388/183300/643/292/298مبلغ كل بدهى مددجويان
19227219 نفرتعداد كل آزادى

11112 نفرتعداد پرونده هاى ديه
14020160 نفرتعداد پرونده هاى مالى
29534 نفرتعداد پرونده هاى مهريه
12113 نفرتعداد پرونده هاى نفقه

9110 نفرتعداد زن
18326209 نفرتعداد مرد

2/417/030/000145/500/0002/562/530/000مبلغ كل شركت هاى بيمه
4/350/508/00004/350/508/000پرداختى صندوق تأمين خسارت هاى بدنى

111/388/484/7056/315/362/832117/656/847/537اخذ گذشت رضايتمندانه از شكات توسط ستاد ديه
9/536/677/3721/273/638/35110/624/315/723نقدينگى مددجويان
101/573/204/0381/521/887/000103/328/091/038مبلغ اعسار به تقسيط

33/436/000/0003/013/000/00036/449/000/000مبلغ كمك پرداختى جهت پرونده هاى مالى و ديه
20/723/000/0004/949/000/00025/672/000/000مبلغ وام (ملت، ملى، تجارت، صادرات)
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سياست شهردارى توسعه متوازن در تمامى مناطق 
رضايتمندى  افزايش  همين راســتا  در  شهر اســت 

شهروندان از عملكرد مديريت شهرى را شاهد هستيم. 
شــهردار همدان اظهار كرد: در ســال جارى 400 پروژه بزرگ و 
كوچك در شــهر همدان در حال اجراســت كه خوشبختانه 80

درصد از اين پروژه هاى شــهردارى در بودجه امســال ديده شده 
است. 

عباس صوفى افزود: تدوين برنامه 5 ســاله مديريت شهرى توسط 
معاونت برنامه ريزى و ســرمايه انســانى در دســت تهيه است و 
در هميــن رابطه با مشــاور طــرح جامع تفصيلى شــهر همدان 
هماهنگى هاى الزم در حال انجام اســت. براى نخســتين بار اين 
طرح توسط شــهردارى همدان در حال تهيه اســت؛ زيرا برنامه 
و آينده 30 ســاله شــهر همدان در اين طرح ديده شــده است و 
به همين خاطر جلســات متعدد و هدفمندى با مشاور برگزار شده 
اســت تا بتوانيم چشــم انداز و دورنماى شهر همدان را به بهترين 

شكل ممكن ترسيم و اجرايى كنيم. 
وى با بيان اينكه اقدامات مناســب و زيرســاختى نيز در 

حوزه معاونت هــاى خدمات شــهرى، عمرانى، مالى، 
اقتصــادى، برنامه ريــزى و نيروى انســانى در حال 
شكل گيرى و انجام اســت، افزود: براى نخستين بار 
شاهد شناسنامه دار شدن مستغالت مديريت شهرى 
هســتيم كه در قياس با ســال هاى گذشــته عوايد 

مناسبى را براى شهردارى به همراه داشته است. 
*جذب منابــع ملى براى اجراى پروژه هاى شــهرى 

ضرورى است
شهردار بيان كرد: در اجراى برخى پروژه هاى شهرى 

نيازمند جذب منابع ملى هســتيم كه در همين رابطه 
نمايندگان مردم شهر همدان در مجلس شوراى اسالمى 

و مسئوالن استان اقدامات و پيگيرى هاى مناسب را 
داشته اند كه انتظار داريم اين موضوعات بيش 

از گذشــته مورد توجه قــرار گيرد؛ 
زيــرا برخى شــهردارى هاى 

شــهرهاى اطــراف نظير 
كرمانشاه از طريق جذب 

ملــى،  منابــع 

ى  ه هــا ژ و پر
مهمــى را پيگيرى كرده و 

به سرانجام رسانده اند. 
وى تصريح كرد: براى نخستين بار در دوره مديريت 
شهرى اخذ اوراق مشاركت پيگيرى شد كه خوشبختانه با همكارى 
مجلس مبلغ هزار ميليارد ريال به منظور توسعه حمل ونقل عمومى 
در شــهر همدان دريافت شــده اســت و براى خريد اتوبوس هاى 

 درون شهرى هزينه خواهد شد. 
صوفــى در ادامه گفــت: در حوزه ســرمايه گذارى و جذب بخش 
خصوصــى در اجراى پروژه هاى مديريت شــهرى اقدامات خوبى 
صورت گرفته اســت كه نيازمند وقت و زمان است و در بلندمدت 
آثار مثبت خود را در جهت توسعه و آبادانى شهر نشان خواهد داد. 
وى توجه به نيازها و خواســته هاى شهروندان را مهمترين محور 

برنامه ريزى در شهردارى عنوان كرد و گفت: سامانه ارتباط مردمى 
137 شــهردارى همدان يكى از مهمترين و ارزنده ترين اقداماتى 
بوده كه خوشــبختانه نتايج مثبتى را بــراى افزايش رضايتمندى 
شهروندان به همراه داشته است و تمامى مجموعه 
از معاونان و مديران گرفته تا كاركنان، 
از طريــق اين ســامانه اقدام به 
در  و  پيگيــرى  شناســايى، 
درخواســت ها  رفع  نهايت 
شــهروندان  نيازهــاى  و 

مى كنند. 
همدان  شــهردارى 
بــه  اشــاره  بــا 
يكميــن  چهل و
پيــروزى  ســالگرد 
ب  نقــال ا

گفت:  اسالمى 
بيــش از 70 برنامــه بــا 
به مناسبت  مى مانيم»  عنوان «انقالبى 
گراميداشت چهل ويكمين سالگرد پيروزى انقالب 

اسالمى در ايام ا... دهه فجر برگزار كرد. 
صوفى با بيان اينكه به منظور برگزارى هر چه باشــكوه تر جشــن 
پيــروزى انقالب ســتاد دهه فجر انقالب اســالمى در اســتان و 
شهرستان همدان تشكيل شد، اظهار كرد: بر اساس شرح وظايف 
تعيين شــده در اين ستاد، مســئوليت كارگروه مديريت شهرى و 

فضاسازى شهر به شهردارى همدان محول شد. 
وى افزود: به منظور فضاسازى و تزئينات محيط شهرى، هماهنگى 

و مشــاركت در آذين بندى اماكن، ميادين و معابر عمومى شهر، 
ايجاد يادمان ها و نمادهاى مناسب با اين ايام عزيز، حمايت و 

ايجاد بسترى مناسب براى مشاركت خودجوش شهروندان، 
محالت، تشــكل ها و مراكــز فرهنگــى و تبليغى و نيز 
ساماندهى ناوگان حمل ونقل عمومى براى ارائه خدمات 
مناســب در اين دهه و همچنين برگزارى جشن ها و 
مشــاركت در برگزارى مراسم ويژه اين ايام مناطق و 
سازمان هاى شــهردارى همدان به طراحى و تدوين 

برنامه هايى اقدام كردند. 
وى با بيان اينكه به مناســبت گراميداشت چهل و يكمين سالگرد 
پيروزى انقالب اســالمى شــهردارى همدان بيش از 70 برنامه با 
عنوان «انقالبى مى مانيم» تدارك ديده شــد، گفت: با هماهنگى 
واحد اجتماعى و فرهنگى مناطق 4گانه شــهردارى و مشــاركت 
كارگروه مســاجد، جشــن هاى دهه فجر با عنوان "41 محله، 41

مسجد و 41 جشن" در اين ايام برگزار شد. 
شــهردار همدان با اشــاره به اينكه مناطق 4گانه همدان با پرچم 
پرافتخار جمهورى اســالمى ايران آذين بندى  شدند، عنوان كرد: 
نصب بنر با فرمايشاتى از بنيان گذار انقالب اسالمى و رهبر معظم 
انقالب، آذين بندى ســاختمان هاى متعلق به شــهردارى، برپايى 
نمايشگاه هاى عكس انقالب، آذين بندى ورودى هاى شهر و پل ها 
و برنامه نورافشــانى در چندين نقطه از شهر همزمان با آغاز دهه 
مبارك فجر از ديگر برنامه هاى شــهردارى همدان در گراميداشت 

يوم ا... دهه فجر بود. 
صوفى با اشــاره به اينكه اتوبوس هاى شهرى و 

تاكســى ها نيــز در اين ايام 
به  مزين 

پرچــم 
ايران مى شــود، 
تصريــح كــرد: همزمان 
با ســالگرد ورود امــام راحل رژه 
تاكسى ها را در شهر همدان خواهيم داشت. 

وى با بيان اينكه سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان نيز جشــن هاى انقالب را در فرهنگسراهاى 
شــهردارى برگزار و تأكيد كــرد: برگزارى انواع نمايشــگاه هاى 
عكــس در نگارخانه هــا، برگزارى نشســت هاى تخصصى ادبى با 

موضوع انقــالب، برگزارى محفل ادبــى روايتگرى انقالب، 
برگزارى مسابقات متنوع ورزشى و برگزارى 

اردوهاى خاطرات انقالب از ديگر 
برنامه هاى اين ســازمان 

مبارك  دهــه  در 
فجر بود. 

شهرى   متوازن  توسعه 
شهردارى هاى  برنامه  مبناى 
«انقالبى مى مانيم» همدان

و رح ن ر ن هر
شده  هدفمندى با مشاور برگزار جلســات متعدد و
م چشــم انداز و دورنماى شهر همدان را به بهترين 

سيم و اجرايى كنيم. 
اقدامات مناســب و زيرســاختى نيز در 

ـاى خدمات شــهرى، عمرانى، مالى، 
مه ريــزى و نيروى انســانى در حال
جام اســت، افزود: براى نخستين بار 
دار شدن مستغالت مديريت شهرى 
قياس با ســال هاى گذشــته عوايد 

شهردارى به همراه داشته است. 
براى اجراى پروژه هاى شــهرى  ملى

اجراى برخى پروژه هاى شهرى  د: در
نابع ملى هســتيم كه در همين رابطه 

شهر همدان در مجلس شوراى اسالمى 
اقدامات و پيگيرى هاى مناسب را  ن

ظار داريم اين موضوعات بيش 
توجه قــرار گيرد؛  د

ـهردارى هاى 
راف نظير 
جذب  يق

ى، 

ى ن ر رز و ن ر ه ز ى ن ر هر
رضايتمندى  بوده كه خوشــبختانه نتايج مثبتى را بــراى افزايش
شهروندان به همراه داشته است و تمامى مجموعه 
از معاونان و مديران گرفته تا كاركنان، 
از طريــق اين ســامانه اقدام به 
در  و  پيگيــرى  شناســايى، 
درخواســت ها  رفع  نهايت 
شــهروندان  نيازهــاى  و 

مى كنند. 
همدان  شــهردارى 
بــه  اشــاره  بــا 
يكميــن چهل و

پيــروزى  ســالگرد
ب  نقــال ا

ن و
پيروزى انقالب اســالمى شــهر
عنوان «انقالبى مى مانيم» تدارك
واحد اجتماعى و فرهنگى مناطق
كارگروه مســاجد، جشــن هاى
مسجد و 41 جشن" در اين ايام
شــهردار همدان با اشــاره به اين
پرافتخار جمهورى اســالمى اير
نصب بنر با فرمايشاتى از بنيان گ
انقالب، آذين بندى ســاختمان ه
نمايشگاه هاى عكس انقالب، آذي
در چندين و برنامه نورافشــانى
برنامه هاى ش از ديگر مبارك فجر

يوم ا... دهه فجر بود. 
صوفى با اشــاره ب
تاكســى ها ني
به  مزين 
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شــهردارى منطقه يــك به عنوان 
شــهر  در  پيشــرو  مناطق  يكى از 
مهمى  پروژه هاى  است  توانسته  همدان، 
را با حمايت هاى اعضاى شوراى اسالمى 
شهر و شهردار همدان اجرا كرده كه اين 
پروژه ها با پيشرفت قابل توجهى در حال 

انجام هستند.
شــهردار منطقــه يك همدان با اشــاره به 
پروژه هــاى ايــن منطقــه عنــوان كرد در 
سالجارى 84 ميليارد تومان بودجه عمرانى 
اين شــهردارى بوده اســت كــه با تالش 
تمامــى همكاران ايــن منطقه توانســتيم 
را  پروژه ها  درصدى   80 پيشــرفت  تاكنون 

كنيم. محقق 
مســعود دهبانى صابر با اشــاره به اينكه در 
ســالجارى يكى از اقداماتى كه شــهردارى 
مناسب سازى  است  آن  به دنبال  منطقه  اين 
اضافه  است،  پياده روها  استانداردســازى  و 
با  تاكنــون  ســالجارى  ابتــداى  از  كــرد: 
تومانى  ميليارد   27 بودجــه  گرفتن  درنظر 
بــراى پياده رو هــاى اين منطقــه عمليات 
پياده روســازى را آغاز كرديــم كه در اين 
بيــن نــگاه ويــژه اى به قوانيــن و ضوابط 
پياده رو ســازى براى اســتفاده تمامى افراد 

داشته ايم. جامعه 
وى با بيــان اينكه پروژه پياده روســازى در 
بلوار ارم با مساحت 50 هزار مترمربع، يكى از 
پروژه هاى مهم اين منطقه است كه تا انتهاى 
ســالجارى به بهره بــردارى خواهد رســيد، 
ابرازكرد: از مجموعــه اقدامات صورت گرفته 
در بلــوار ارم مى توان به كف ســازى پياده رو 
ارم، مبلمان شــهرى، روشنايى و نورپردازى، 
ويژه  مسير  دوچرخه ســوارى،  مسير  ساخت 
نابينايان، ساخت مسير عبور اورژانس و آتش 

نشانى و... اشاره كرد.
دهبانــى صابر با اشــاره به اينكــه پياده رو 
بوعلى يكــى از پردترددتريــن پياده رو هاى 
شــهر همــدان اســت افــزود: در ابتــدا 
ديگر  بــا  انجام شــده  هماهنگى هــاى  بــا 
تمامــى  خدمات رســان  دســتگاه هاى 
و  شده  جمع آورى  قديمى  زيرســاخت هاى 
زيرســاخت هاى جديد جايگزين شدند و در 
ادامــه تمامى نهر ها به صورت كامل اليروبى 
شــده و دال گذارى هاى جديد اجرا شــده 

است.
وى افزود: از ديگر مــوارد در اجراى پياده رو 
بوعلــى مى تــوان به اجــراى نورپــردازى و 
اجراى  قطره اى،  آبيارى  مســير،  روشــنايى 
ســنگ فرش هاى  و  گرانيتــى  ســنگ فرش 
مخصوص تردد نابينايان و كم بينايان اشــاره 

كرد.
وى همچنين در ادامه توجه به ارتقاى كيفى 
معابر تاريخى و پرتــردد همدان مانند پروژه   
روسازى راسته مظفريه و محوطه استر را كه 
بــا همكارى همه جانبه اصناف و كســبه اين 
بازار در حال انجام اســت از ديگر برنامه هاى 
مهم پياده روســازى اين منطقه در سالجارى 

دانست. 
دهبانى صابــر عنــوان كــرد كــه از ديگــر 

اقدامات اين منطقه در حوزه پياده روســازى 
مى توان به ترميم و بازســازى پياده رو مسير 
عباس آباد تــا گنجنامه، خيابان پاســداران، 
زمانــى،  شــهيد  خيابــان  پياده روســازى 
پياده روســازى و مناسب ســازى بلوار بعثت، 
بهسازى و مناسب سازى معابر دره مرادبيگ، 

ســعيديه،  خيابان هــاى  در  پياده روســازى 
جهان نما و بلوار شــهردارى، مناسب ســازى 
و جدول گــذارى 2 طرف خيابــان مطهرى، 
پياده روسازى ميدان شريعتى و پياده روسازى 
2 طرف بلوار اســالميان، بلوار شاه حســينى 

اشاره كرد.
مدير منطقه يك شــهردارى همدان با بيان 
اينكه اليروبى نكــردن رودخانه ها و كانال ها 
يكى از عوامل مهم در به وجود آمدن طغيان ها 
و آبگرفتگى هــا به هنگام بارش هاى شــديد 
هستند، عنوان كرد: اين منطقه در سالجارى 

موفق به اليروبى و مرمــت بيش از هزار متر 
از قنات ها، رودخانه هاى زيرزمينى و كانال ها 
شده است كه موجب افزايش سطح تاب آورى 

شهرى خواهد شد. 
وى پــروژه اليروبــى و ترميــم رودخانــه 
زيرزمينــى بلــوار خّيرين مدرسه ســاز كه 

با نشســت خيابــان موجــب به وجودآمدن 
مشــكالتى براى ســاكنان اين منطقه شده 
بــود را يكى از پروژه هاى مهم در اين زمينه 
دانســت كه بيش از 500 متر از آن توسط 
اكيپ امانى منطقه با صرفه جويى اقتصادى 
5 ميليــارد ريالى اليروبــى و كف و ديواره 

آن مرمت شد.
اين مقــام مســئول همچنيــن پروژه هاى 
ترميم ديواره ها و كــف رودخانه زيرزمينى 
حق گويان، قنــات انتقال آب زيرگذر بعثت 
در خيابان جهان نما بــا طول بيش از 400

متر، ترميم و پاكســازى رودخانه زيرزمينى 
پشــت مركز خريد ميالد، اليروبى رودخانه 
به ويــژه  و  جواديــه  خيابــان  زيرزمينــى 
محدوده مقابل حســينيه امام كه به صورت 
خطرناكــى پر از نخاله و زباله شــده بود از 
ديگر پروژه هاى اجراشــده در اين حوزه در 

بودند.  سالجارى 

شهردارى منطقه يك خبر داد

عمرانى  پروژه   95 انجام 
پياده روسازى مترمربع  هزار   117 و 
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دهبانى صابــر مرمت و بهســازى جدول ها، 
و  كانال ها  همچنيــن  كانيوهــا،  و  نهرهــا 
مســيل هاى ســطح منطقــه در فضايى به 
متــراژ 11 هــزار متــر طــول را از ديگر 
اقدامات شــهردارى منطقه يــك در براى 
جلوگيــرى از آبگرفتگى در ســطح معابر و 
طغيان احتمالى، دانســت كه از جمله آن 
مى توان به ســاخت و مرمت نهــرى بلوار 
بلوار  نهــرى  طرف)،  احمدى روشــن (يك 
شــهيد اســالميان، نهرى خيابان سعيديه، 
جدول گــذارى خيابــان رفرانــدوم، نهرى 
نهرى  مرمت  و  ســاخت  حق گويان  خبابان 
بلوار بعثت (دو طرف)، ديواركشى رودخانه 
انتهاى بلوار خيرين مدرسه ساز، دال گذارى 

بر روى رودخانه نيازمند، اشاره كرد.
مدير منطقه يك شــهردارى همدان يكى از 
دغدغه هــاى ايــن منطقه را رســيدگى به 
آســفالت معابر و خيابان ها دانست و ادامه 
داد در اين راســتا با درنظر گرفتن بودجه 
23 ميليارد تومانى تا كنون اقدام به خريد 
30 هزار تن آســفالت كرده اســت كه اين 
امر به 2 صورت دســتى و مكانيزه در حال 

است. انجام 
وى در ادامــه اضافه كرد: بلوار ارم، خيابان 
ســعيديه شــمالى و جنوبى، بلــوار بعثت، 
تازه ســاخت  مجاور  معابر  بوعلــى،  خيابان 
خيابان  ارم،  بوستان  پاركينگ  دادگسترى، 
بوســتان ارم، خيابــان پرســتار 18 مترى 
خيابان  پيــروزى،  متــرى   18 گلســتان، 
ركنى 18 متــرى رودخانه و كوچه بهرامى 
و گلــزار، كمال آباد 12 متــرى بختيارى، 
ســعيديه  گلشــن،  باغ  كوچه  نيكو،  كوچه 
كوچه توســعه، بلوار كاشانى كوچه رستمى 
از معابرى هســتند كه در سالجارى پروژه 

آسفالت ريزى در آنها انجام شده است. 
شــهردار منطقه يك همدان بــا بيان اينكه 

در ســال جــارى 2 هــزار و 500 مترمربع 
ژئوتكستايل آســفالتى خريدارى شده است 
عنوان نمود در خيابان هايى كه حجم ترافيك 
سنگينى مانند بلوار بعثت و خيابان سعيديه 
را دارند ســعى شده اســت تا با استفاده از 
ژئوتكســتايل بتوانيم عمر آسفالت را تا حد 

ممكن باال ببريم.
همچنين وى با اشــاره بــه اينكه پيامدهاى 
توســعه شــهرى و پيچيدگى هاى معضالت 
زيســت محيطى آنها موجوديت فضاى سبز و 
گســترش آن را براى هميشه اجتناب ناپذير 
كرده اند، خاطرنشــان كرد: توسعه و ساخت 

پارك ها بــا اعتبار 2/5 ميليــارد تومان را از 
اولويت هاى اين منطقه به شمار مى رود. 

دهبانى صابــر افــزود: در حال حاضر اجراى 
پــارك نــوارى كمال آباد و هنرســتان كه 
و  پذيرفتــه  صــورت  آن  زيرســازى هاى 
همچنيــن پارك نــوارى ميــدان بيمه از 
استادان تا بلوار بعثت را در دستور كار قرار 
داديم و در بحث بازسازى پارك ها و فضاى 
ســبز مى توان به ترميم و بازســازى پارك 
ســروقامتان،  پارك  نرگس،  پــارك  مردم، 
پارك شــهيد دوروزى و ترميم بوستان ارم 

نمود. اشاره 

وى در ادامه تصريح كرد: آبنماهاى ســطح 
منطقه با رويكرد مصــرف هرچه كمتر آب 
و ارتقاى زيبايى بصرى نوســازى و تجهيز 
گشــتند كه از مهم ترين آنهــا مى توان به 
آبنماى ميدان شــريعتى، ميــدان ماليات، 
ميدان جهــاد، خيابان بوعلى، تاالر فجر و... 

اشاره كرد.
مدير منطقه يك شــهردارى همدان با اشاره 
به اينكه بســيارى از نقاط گردشــگرى شهر 
همــدان در ســطح منطقه يك مى باشــد، 
عنوان كرد در همين راســتا ســاخت سايت 

موزه ميدان امــام(ره) با اعتبارى بالغ بر 2/5
ميليارد تومان و با سازه اى 300 متر مربعى و 
مساحت محوطه اى هزار و 100 مترمربعى در 

حال انجام است.
وى با اشــاره اينكــه پروژه محوطه ســازى 
گنجنامه از ديگر پروژه هاى نقاط گردشگرى 
در ايــن منطقه اســت، بيان كــرد: عالوه بر 
بهداشتى  سرويس هاى  تمامى  پياده روسازى، 
اين مجموعه نيز در حال نوســازى هستند. 
همچنين نوســازى و تجهيز ســرويس هاى 
بهداشــتى پارك هاى منطقه از جمله پارك 
الله، پــارك مــدرس و... از ديگــر اقدامات 

سالجارى هستند.
مدير منطقه يك شــهردارى جداره ســازى 
مغازه ها  تبليغاتــى  تابلوهــاى  تعويــض  و 
در پيــاده رو بوعلى از ديگــر اقدامات مؤثر 
در حوزه گردشــگرى به شــمار مى رود كه 
خوشــبختانه با همكارى كســبه پياده رو و 
توانســته ايم  تومانى  ميليون  اعتبار 500  با 
تابلوهــاى تبليغاتى قديمى را تعويض كرده 
و زيرســاخت هاى قديمى برق و تلفن را با 
كه  كنيم  ســاماندهى  ادارات  اين  همكارى 
اين پروژه نيز با ســرعت قابل قبولى درحال 

است.  پيشرفت 

وى عنــوان كرد: يكــى از پروژه هاى مهم 
اين منطقه در ســالجارى پــروژه تكميل 
تــاالر همايش هاى قرآنى بوده اســت كه 
خوشــبختانه توانســتيم بــا اعتبــارى 6

ميليارد تومانى اين پروژه را به ســرانجام 
برســانيم و شــاهد تكميل آن در ماه هاى 

باشيم. آينده 
دهبانــى صابــر در پايــان با بيــان اينكه 
اقدامــات اجتماعــى، فرهنگى و ورزشــى 
مديريت شهرى از اهميت و جايگاه ويژه اى 
برخوردار اســت عنوان كرد در اين راســتا 
به عقد قرارداد و ساخت زمين هاى ورزشى 
چندمنظــوره در پارك الله، بوســتان ارم، 
دره مرادبيگ و اصالح زمين ورزشى پارك 
مردم اقدام شــده است، از ديگر موارد مؤثر 
در ايــن حــوزه مى توان بــه خريد و نصب 
مخازن زيرزمينى مكانيزه تفكيك پســماند 
نــام برد كه درحال انجام اســت، همچنين 
از ابتــداى ســالجارى آموزش شــهروندى 
را به طــور مســتمر در حوزه هــاى مختلف 
تكاليف  ترافيك،  پســماند،  و  محيط زيست 
شهروندى، مســئوليت اجتماعى و ... دنبال 

كرده ايم.
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از  استفاده 
ظرفيت هاى موجود در اجراى پروژه هاى عمرانى 

مدير منطقه 2 شــهرارى همدان ضمن تسليت و گرامى 
داشت يادو خاطره شهيد ســپهبد حاج قاسم سليمانى و 
شــهداى حادثه سقوط هواپيمايى با گرامى داشت ايام ا... 
دهــه فجر گفت: نظر به توان كارى و ظرفيت هاى موجود 
در منطقه به رغم ســرماى هوا در فصل سرما و مشكالتى 
در همين راســتا پروژه هــاى عمرانــى و خدماتى كه در 
دستور كار شــهردارى اين منطقه قرار گرفته همچنان با 
رعايــت اصول فنى در حال اجرا اســت كه خادمان مردم 
در شــهردارى با شــور و شــوق خدمت در فصل زيباى 

نيز  تمامى اين زمســتان  اهتمام ورزيدند تــا 
ه هــا  ژ و را با ســرعت و دقت و در عين پر

نظارت حساسيت  مستقيم با 

مهندســان فنى عمرانى منطقه به 
اتمام برسند. 

حامد جليلونــد در ادامه افزود: 
هم اكنون منطقه2 شــهردارى 
چندين پروژه مهم و تأثيرگذار 
از جملــه ســاخت پاركينگ 
هدايت  آقاجانى بيگ،  طبقاتى 
آب هاى سطحى تقاطع رسالت، 
پياده روســازى  و  جدول گذارى 
به صورت گســترده، ســاماندهى 
مصلــى و ديــوار چينــى، احياى 
قنات هاى سطح منطقه و... در دست 
اجرا دارد و حتى سرما هوا نيز نمى تواند 
در همــت تالشــگران اين منطقــه را براى 

رسيدن به اهدافشان مانعى ايجاد كند. 
وى با بيان اينكه شهردارى منطقه2 پروژه هاى متعددى 
را براى رفاه حال شــهروندان منطقه در دست اقدام دارد، 
اظهار كرد: اجــراى پروژه هاى متعــدد نيازمند بودجه و 
اعتبارات الزم اســت و تا هنگامى كــه اعتبارات مورد نياز 
تأمين نشــود نمى توان عمليات اجرايى را آغاز كرد، وى 
افزود: شــهردارى منطقه 2 خود را موظف به پاسخگويى 
و تأميــن نيازها و رضايتمندى شــهروندان مى داند و در 
راستاى تأمين خواســته هاى شهروندان تمام تالش خود 
را معطوف كرده اســت. كه با توجه به ارزيابى عملكردها 

ن  گفت وضعيت عمرانى مطلوبى با شتاب مى تــوا
بيشــتر نســبت به ســال هاى 
گذشته در اين منطقه شاهد 
ارائه  عملكرد  كه  هســتيم 
شــده ســال جارى در 
شهر  اســالمى  شوارى 

مورد تحسين و 

تقدير رئيس و اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان گرديد. 
مديــر منطقه 2 با اشــاره بــه فعاليت هــاى مهم جارى 
مجموعــه خود ابراز كــرد: آنچه روزى به عنــوان رويا در 
اذهان و خواســت شــهروندان همدانى تداعى شــده بود 
امروز با عزم و اراده جدى شــوراى اسالمى شهر و شهردار 
همدان و مجموعه شــهردارى به واقعيت تبديل شــده و 

انجام مى گيرد. 
جليلوند به پروژه هاى در دســت اقدام اشاره كرد و افزود: 
باغ گل ها از پروژه هاى مهم اين منطقه اســت كه يكى از 
پارك هاى تخصصى در دســت اقدام است كه باغى بزرگ 
در قالب پارك محله اى محسوب مى شود و از اين نظر كه 
همدان به عنوان شــهر اطلسى ها مشــهور است باغ گل ها 
احياى همدان به عنوان شهر اطلسى ها است كه البته باغى 
محصور و آموزشــى است تا ضمن برگزارى نمايشگاه هاى 
هفتگــى گل و گيــاه امكان مراقبت از گل هــا نيز فراهم 
مى شود كه انشاا... در آينده نزديك قابل بهره بردارى است. 
 وى هدايــت آبهاى ســطحى بلوار مطهــرى را از ديگر 
پروژه هــاى مهــم منطقه 2 دانســت و افــزود: با هدف 
جمــع آورى و هدايت آب هاى ســطحى و پيشــگيرى از 
مشكالت آبگرفتگى در زمان بارش طرح لوله گذارى و دفع 

آب هاى سطحى در حال اجراست. 
اعتبار  مســئول  مقام  را 100اين  پروژه  اين  عمرانى 

عنوان  ريــال  كرد و افــزود: 2ميليارد 
و  متــر هــزار   500

از  استفاده 
ظرفيت هاى موجود در اجراى پروژه هاى عمرانى 

شــهرارى همدان ضمن تسليت و گرامى  2 مدير منطقه
داشت يادو خاطره شهيد ســپهبد حاج قاسم سليمانى و 
شــهداى حادثه سقوط هواپيمايى با گرامى داشت ايام ا... 
دهــه فجر گفت: نظر به توان كارى و ظرفيت هاى موجود 
در منطقه به رغم ســرماى هوا در فصل سرما و مشكالتى 
در همين راســتا پروژه هــاى عمرانــى و خدماتى كه در 
دستور كار شــهردارى اين منطقه قرار گرفته همچنان با 
رعايــت اصول فنى در حال اجرا اســت كه خادمان مردم 
در شــهردارى با شــور و شــوق خدمت در فصل زيباى 

نيز  تمامى اين زمســتان  اهتمام ورزيدند تــا 
ه هــا ژ و را با ســرعت و دقت و در عين پر
نظارت حساسيت  مستقيم با 

آب هاى سطحى تقاطع رسالت، 
پياده روســازى  و  جدول گذارى 
به صورت گســترده، ســاماندهى 
مصلــى و ديــوار چينــى، احياى 
قنات هاى سطح منطقه و... در دست 
اجرا دارد و حتى سرما هوا نيز نمى تواند 
در همــت تالشــگران اين منطقــه را براى 

رسيدن به اهدافشان مانعى ايجاد كند. 
وى با بيان اينكه شهردارى منطقه2 پروژه هاى متعددى 
را براى رفاه حال شــهروندان منطقه در دست اقدام دارد، 
اظهار كرد: اجــراى پروژه هاى متعــدد نيازمند بودجه و 
اعتبارات الزم اســت و تا هنگامى كــه اعتبارات مورد نياز 
تأمين نشــود نمى توان عمليات اجرايى را آغاز كرد، وى 
خود را موظف به پاسخگويى  افزود: شــهردارى منطقه 2
و تأميــن نيازها و رضايتمندى شــهروندان مى داند و در 
راستاى تأمين خواســته هاى شهروندان تمام تالش خود 
را معطوف كرده اســت. كه با توجه به ارزيابى عملكردها 

ن  گفت وضعيت عمرانى مطلوبى با شتاب مى تــوا
بيشــتر نســبت به ســال هاى 
گذشته در اين منطقه شاهد 
ارائه  عملكرد  كه  هســتيم 
شــده ســال جارى در 
شهر  اســالمى  شوارى 

مورد تحسين و 

جليلوند به پروژه هاى در دســت اقدام اشاره كرد و افزود: 
باغ گل ها از پروژه هاى مهم اين منطقه اســت كه يكى از 
پارك هاى تخصصى در دســت اقدام است كه باغى بزرگ 
در قالب پارك محله اى محسوب مى شود و از اين نظر كه 
همدان به عنوان شــهر اطلسى ها مشــهور است باغ گل ها 
احياى همدان به عنوان شهر اطلسى ها است كه البته باغى 
محصور و آموزشــى است تا ضمن برگزارى نمايشگاه هاى 
هفتگــى گل و گيــاه امكان مراقبت از گل هــا نيز فراهم 
مى شود كه انشاا... در آينده نزديك قابل بهره بردارى است. 
 وى هدايــت آبهاى ســطحى بلوار مطهــرى را از ديگر 
دانســت و افــزود: با هدف  پروژه هــاى مهــم منطقه 2
جمــع آورى و هدايت آب هاى ســطحى و پيشــگيرى از 
مشكالت آبگرفتگى در زمان بارش طرح لوله گذارى و دفع 

آب هاى سطحى در حال اجراست. 
اعتبار  مســئول  مقام  را 100اين  پروژه  اين  عمرانى 

عنوان  ريــال  كرد و افــزود: 2ميليارد 
و  متــر هــزار  500

مدير منطقه 2 
شهردارى همدان 
خبر داد
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لوله گذارى در خيابان هاى اطراف ميدان رسالت و بلوار چمران 
در حال انجام اســت كه از طريق آن آب هاى سطحى به سمت 

رودخانه پشت پمپ بنزين فروغ هدايت مى شود. 
شهردارى منطقه 2 پيشتاز 

مدير منطقه 2 در ادامه از آغــاز اجراى عملياتى طرح عمرانى 
پياده روســازى به صورت گسترده در ســطح منطقه خبر داد و 
افزود: پياده رو هاى استاندارد كه قابليت پياده روى مطمئن براى 
شهروندان را داشــته باشــند مى توانند موجب ايجاد بسيارى 
از تعامالت مثبت بين شــهروندان شــود از آنجايى كه تأمين 
امنيت شهروندان هنگام عبور و مرور از معابر، يكى از مهمترين 
وظايف شــهردارى ها محسوب مى شــود در راستاى بهسازى و 
استانداردسازى پياده رو ها در حفظ امنيت و آرامش شهروندان 
به ويژه معلوالن، جانبازان، سالمندان و نابينايان تالش مى شود و 
به همين دليل بازسازى و ساخت پياده رو ها از جمله فعاليت هاى 

مستمر در دستور كار شهردارى منطقه 2 است. 
 مدير منطقه 2 وســعت پياده رو ســازى را 20 هزار مترمربع با 
اعتبارى بالغ بر 81 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: پياده روسازى 

خيابان گلــزار، بلوار عباس دوران، بلــوار صدر، بلوار 
رنجبــران، 

خيابان 
هنگ  فر
از   ... و 

جملــه 
يــى  ه ها ژ و پر
كــه  اســت 
ت  عمليــا
قالب  در  عمرانــى 

فضاى  مناسب ســازى  جدول گذارى،  زيرســازى،  خاكبردارى، 
باغچه هاى طول پياده رو و نصب جاليز جديد اجرا مى شود. 

وى در ادامه ضمن بيان پيشــرفت چشمگير پروژه هاى عمرانى 
خاطرنشان كرد: يكى از مهمترين انتظارات شهروندان تسطيح 
و آســفالت معابر عمومى در سطح منطقه بود كه تاكنون بخش 
عمده اى به حمدا... با تالش همكاران به صورت شبانه روزى انجام 

شده و هنوز ادامه دارد. 

جليلونــد از اجراى عمليات آســفالت ريزى و لكه گيرى بيش از 
24 هزار تن در ســطح منطقه 2 خبــر داد و افزود: با توجه به 
وضعيت نامناسب قســمت هايى از آسفالت كوچه ها و خيابان ها 
ســطح منطقه، اجراى عمليات روكش آسفالت معابر به صورت 

ويژه در سطح منطقه 2 در حال انجام است. 
وى افزود: شــهروندان در مراجعه به شــهردارى درخواست 

انجام ترميم و لكه گيرى آســفالت كوچه ها و معابر 
شهرى منطقه را دارند كه در اين باره واحد 

فنى مهندســى 
منطقــه  ايــن 
اجراى  مداوم  به صورت 
و  فينيشر  توسط  آسفالت 
اكيپ دســتى را در دستور 
كار دارد كــه طبــق بازديد 
مهندســى  فنى  كارشناســان 
منطقــه اولويت بندى الزم براى 
آســفالت ريزى صورت مى گيرد و 
در اين راســتا حجم بســيار زيادى 
آســفالت در معابر اصلــى و فرعى از 
جمله كوچه مشــكى، كوچه هاى رفاه، 
تعاون و خيابان نوژه در شــهرك شهيد 
بهشتى، بلوار مدنى، 18 مترى ميالد، بلوار 

مطهرى و ... پخش و اجرا شده است. 
جليلونــد هدف از اين اقدامات را بهســازى و 
زيباســازى محيط، بهبود تردد خودروها، ايمنى 
تردد و رسيدن به اســتانداردهاى مطلوب شهرى 
دانســت و گفــت: منطقه 2شــهردارى بــا جديت 
مســئوالن اجرايــى با همــكارى ســازمان عمران با 
اقداماتى بى ســابقه با حجم عملياتى باال توانسته است 
خدمات شايسته اى در 5 ماهه نخست سالجارى در بخش 
آســفالت به شــهروندان ارائه كند و اميدواريم با پيگيرى 

ويــژه بتوانيم خدمات ارزنده اى را براى رفاه شــهروندان 
به سرانجام برسانيم. 

وى از عمليات گسترده پياده روسازى، جدول گذارى 
و ايجــاد نهرى در 
ســطح منطقــه 
افزود:  و  داد  خبر 

با توجــه به اهميت و 
ضــرورت نگاه به مســائل عمرانى 

شهر و مديريت شــهرى سطح اين 
منطقه با هدف ســاماندهى معابر 

و همچنيــن زيباســازى فضاى 
جداول  مناسب سازى  و  شهرى 
خيابان هاى سطح منطقه اين 
پــروژه در دســتور كار قرار 

داده شد. 

جليلوند با اعالم اينكه اين اقدامات موجب تحوالت ســاختارى 
مثبتى خواهد شد، افزود: در همين راستا بيش از 8 هزار و 500

متر طول عمليات جدول گــذارى با اعتبارى بالغ بر10 ميليارد 
ريال را در ســطح منطقه شاهد هســتيم كه از جمله پروژه ها 
مى توان بــه جدول گذارى و ايجاد خيابان ارغوان در شــهرك 

بهشــتى، خيابان ذولفقار، خيابان بوعلى و ... اشاره كرد 
كه شاهد اجراى عمليات عمرانى هستيم. 
پاركينگ  ظرفيــت   2 منطقــه  مديــر 

طبقاتى آقاجانــى بيگ را 531
خــودرو عنــوان كرد و 

افزود: اين پروژه 
8 طبقه در 

ساخت  حال  در 
است كه با تالش همكاران 
در شهردارى در پى آن هستيم كه 
در كوتاهترين زمان به بهره بردارى برسانيم. 
وى در ادامه به برخى پروژه هاى اجرا شــده اشاره 
كــرد و گفت: ســاخت پــارك محله اى كــوى محمديه 
جدول گذارى، پياده روســازى، حفــر چاه و اليروبــى قنوات، 
ســاخت كانال و هدايت آب هاى ســطحى و زيرســازى معابر، 
اصالح هندســى، تهيه و اجراى سيســتم آبيارى مكانيزه براى 
فضاى ســبز منطقه، خريدونصب وسايل بازى كودكان و اجراى 
نصب كفپوش گرانولى براى ايمن ســازى محوطه بازى كودكان 
در پارك هاى سطح منطقه، ساخت پارك هاى جديد، بازسازى 
پارك هاى ســطح منطقه، اجراى روشــنايى پارك هاى ســطح 
منطقه، پياده راه ســازى، تجهيز بازســازى پل هاى عابرپياده از 

جمله پروژه هايى است كه به اتمام رسيده اند. 
وى از آماده ســازى، انتشــار و توزيع فيش عوارض نوســازى 
به منظور اجراى قانون نوســازى و عمران شهرى در اين منطقه 
خبرداد و افــزود: بخش قابل توجهــى از فعاليت هاى عمرانى، 
اجتماعــى، ترافيكى و خدماتى شــهر از طريــق دريافت اين 
عوارض به وســيله شــهروندان محترم انجام مى گيرد كه اميد 
اســت با همكارى و هميارى شهروندان اين منطقه در پرداخت 
به موقع عوارض نوسازى، ضمن برخوردارى از 30 درصد تخفيف 
پرداخت اينترنتى در عوارض مذكور، شــاهد رونق فعاليت هاى 

شهردارى در توسعه و آبادانى شهر باشيم. 
ديگر حوزه كارى شهردارى منطقه 2 كه مهندس 

جليلوند درباره عملكرد آن اشاره كرد 
شهرى  امور  پرداخت  بخش 

منطقه بــود كه وى 
كرد  اشــاره 

روزانــه 

افزود: پياده رو هاى استاندارد كه قابليت پياده روى مطمئن براى 
شهروندان را داشــته باشــند مى توانند موجب ايجاد بسيارى 
از تعامالت مثبت بين شــهروندان شــود از آنجايى كه تأمين 
امنيت شهروندان هنگام عبور و مرور از معابر، يكى از مهمترين 
وظايف شــهردارى ها محسوب مى شــود در راستاى بهسازى و 
استانداردسازى پياده رو ها در حفظ امنيت و آرامش شهروندان 
به ويژه معلوالن، جانبازان، سالمندان و نابينايان تالش مى شود و 
به همين دليل بازسازى و ساخت پياده رو ها از جمله فعاليت هاى 

است.  مستمر در دستور كار شهردارى منطقه 2
هزار مترمربع با  وســعت پياده رو ســازى را 20  مدير منطقه 2
اعتبارى بالغ بر 81 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: پياده روسازى

خيابان گلــزار، بلوار عباس دوران، بلــوار صدر، بلوار 
رنجبــران، 

خيابان
هنگ فر
از  ... و 

جملــه 
يــى ه ها ژ و پر
كــه اســت 
ت عمليــا
قالب در  عمرانــى 

ادامه دارد.  شده و هنوز

جليلونــد از اجراى عمليات آســفال
خ 24 هزار تن در ســطح منطقه 2
وضعيت نامناسب قســمت هايى از

ســطح منطقه، اجراى عمليات روك
در حال انج ويژه در سطح منطقه 2
وى افزود: شــهروندان در مراجعه به
ك انجام ترميم و لكه گيرى آســفالت
شهرى منطقه را دارند كه در اين بار

ك
كار
منطق
آســفا
در اين ر
آســفالت
جمله كوچه
تعاون و خياب
بهشتى، بلوار م

مطهرى و ... پخش
جليلونــد هدف از
زيباســازى محيط،
تردد و رسيدن به اسـ
دانســت و گفــت: منط
مســئوالن اجرايــى با هم
اقداماتى بى ســابقه با حجم
5 ماهه خدمات شايسته اى در
آســفالت به شــهروندان ارائه
ويــژه بتوانيم خدمات ارزنده اى ر

به سرانجام برسانيم. 
وى از عمليات گسترده پياده روسازى

ايجــاد نهرى در و
ســطح منطقــه 
افزود:  و  داد خبر 

با توجــه به اهميت و
ضــرورت نگاه به مســائل عمرانى

شهر و مديريت شــهرى سطح اين
منطقه با هدف ســاماندهى معابر
زيباســازى فضاى  و همچنيــن
جداول مناسب سازى  و  شهرى 
خيابان هاى سطح منطقه اين 
پــروژه در دســتور كار قرار

داده شد. 
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به طور متوسط صد تن زباله از سطح منطقه جمع آورى و حمل 
مى شــود كه در 6 ماه به ميزان تقريبى 17/100 تن جمع آورى 

و به محل دفن بهداشتى حمل شده است. 
جليلوند نقش مشــاركت عمومى شهروندان را در اجرايى شدن 
اهــداف منجر به خدمت بى بديل دانســت و افــزود: به موازات 
عمليات عمرانى در ســطح منطقه بــه فعاليت هاى فرهنگى و 
اجتماعــى هم توجه ويژه اى شــده و در اين راســتا چند مورد 
جلسه با شوراهاى اجتماعى محالت برگزار و جشن هاى محلى 
و مســابقات خانوادگى تا پيش از شــروع محرم برنامه ريزى و 

اجرايى شد. 
مديــر منطقه 2 اذعان كرد: مشــاركت جويى مــردم منطقه 2
شايسته تقدير و احترام است كه تمام تالش همكارانم در اداره 
منطقــه 2 معطوف به مهياكردن زمينه زندگى ايده آل شــهرى 

براى شهروندان خوب همدانى است. 
وى با اعالم اينكه شهردارى يك نهاد بسيار مهم و تأثيرگذار در 
اداره شــهر است و وظيفه شهردارى تنها يك وظيفه خدماتى و 
عمرانى نيست بلكه شــهردارى يك نهاد اثرگذار است كه تمام 
فرايندها و تعامالت اجتماعى يك شهر را در بر مى گيرد، افزود: 
شهردارى منطقه 2 با آگاهى از اين امر عالوه بر اجراى پروژه هاى 
مهم عمرانــى در زمينه هاى فرهنگى نيز فعاليت چشــمگيرى 

داشته است. 

جليلوند افزود: شــهردارى منطقه 2 در اجراى مراســم ملى و 
مذهبــى و برنامه هاى فرهنگى از جملــه برگزارى دعاى عرفه، 
ايام فاطميه، ايام نوروز، بزرگداشــت ارتحال امام خمينى(ره) و 
ايام شــعبانيه، آذين بندى نماز عيد فطر و فعاليت هاى ديگر به 
ميزان قابل توجهى حضور داشــته و به ويژه بــا نهاد ها، افراد و 
گروه هاى مختلف در اين زمينه ها مشاركت داشته است و ديگر 
فعاليت هاى اين حوزه تهيه و ارسال خبر و گزارش هاى خبرى، 
تعامل با رســانه ها در موارد متعدد، تهيه و آرشيو فيلم و صدا، 
عكس از اخبــار منعكس، بهره گيــرى از فناورى هاى IT براى 
پيشــبرد فعاليت هاى اين واحد و ... در زمره اقدامات منطقه 2

شهردارى بوده كه قابل اشاره است. 
وى در پايــان اعــالم كرد: با توجــه به روز هاى پايانى ســال، 

ادارات شــهردارى منطقه 2
با هــدف ارج نهادن و تكريم 
ارباب رجوع در ايام هفته به 
استثناى روزهاى پنجشنبه و 
بعدازظهرها  تعطيل  روزهاى 
از ســاعت 14 الى 16 آماده 

ارائه خدمات است. 

ر هر ر
با هــدف ارج نهادن و تكريم 
ارباب رجوع در ايام هفته به 
استثناى روزهاى پنجشنبه و 
بعدازظهرها  تعطيل  روزهاى 
آماده  الى 16 از ســاعت 14

ارائه خدمات است. 
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سرپرست ســازمان حمل ونقل و ترافيك شــهردارى همدان 
ضمن گراميداشت چهل ويكمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 
اسالمى ايران و با اشــاره به انجام عمليات گسترده خط كشى معابر 
شهر همدان، گفت: عمليات خط كشى معابر شهر همدان همه ساله 
از ابتداى ســال شــروع و تا پايان شــهريور ماه ادامه دارد كه اين 
خط كشــى ها شــامل: خط كشــى  محورى، خط كشــى عابرپياده، 

كف نوشته، تقاطع ويژه، شوران، جناغى هاو... است. 
وى با بيان اينكه ســازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى با كنترل 
و پشــتيبانى 19 تقاطع در سطح شــهر در راستاى ايمنى و كاهش 
ترافيك شهرى گام مؤثرى برداشته است، افزود: تقاطع هاى پژوهش، 
فردوسى، جانبازان، پيچ زندان، پرديس، نظرى، تقاطع حبيبى، نايب 
احمــد، تقاطع توپچى، ســعيديه پايين، تقاطع خيابان كرمانشــاه 
به شــهيد زمانى و... از جمله مواردى هســتند كــه مورد كنترل و 

ساعته   24 پشتيبانى 

هستند. 
به  اشــاره  با  غفــارى 

اينكه پاساژ عابرپياده يكى از موارد 
ايمنى عبور عرضى از خيابان است، اضافه كرد: 

اين ســازمان با نصب 24 پاســاژ عابرپياده در سطح شهر و 
كنترل و پشــتيبانى 24 ساعته براى نوســازى آنها همواره همراه و 

همگام همشهريان بوده است. 
وى گفت: از پاســاژ هاى عابرپياده در سطح شــهر مى توان به پاساژ 
عابرپياده امام زاده عبدا... ، خيابان پاستور، بلوار فاطميه، بلوار بعثت، 
بلوار الوند، بلوار بهشــت، بلوار دانشگاه آزاد، كاشــانى، بلوار مدنى، 

قاسم آباد و شهرك فرهنگيان اشاره كرد. 
سرپرست ســازمان حمل ونقل و ترافيك شــهردارى همدان تأكيد 
كرد: به منظور ايمن سازى گذرگاه هاى عابران پياده در معابر پرخطر، 
ســازمان حمل ونقل و ترافيك به نصب چراغ هاى چشمك زن اقدام 
نموده است كه از جمله چراغ هاى چشمك زن دستك دار مى توان به 
چراغ هاى بلوار خرم رودى، خيابان اســتادان، خيابان طالقانى و بلوار 

كاشانى اشاره كرد. 

غفارى افزود: همچنيــن باتوجه به حادثه آفرين بودن و مشــكالت 
ترافيكى و تردد خودروها در معابرى چون بلوار جهانيان، بلوار اميريه، 
بلــوار بعثت، ميدان مــدرس، تقاطع جانبازان ســازمان حمل ونقل 
و ترافيك شــهردارى به جداســازى معابر با جداكننده هاى فلزى و 

مينى نيوجرسى اقدام نموده است. 
وى با بيان اينكه به منظور تأمين جانى عابران و ايمن سازى معابر، سازمان 
حمل ونقل و ترافيك به نرده كشى معابر پرخطر و پرتردد را اقدام كرده 
اســت، بيان كرد: ازجمله مسيرهايى كه در 2 سال گذشته نرده گذارى 
شده است، مى توان به بلوار بعثت (زيرگذر پژوهش) به متراژ 400 متر، 

پايانه سرگذر 500 متر و بلوار ارتش 2 هزار و 500 متر اشاره كرد. 
وى با بيان اينكه ســرعت باال در معابر يكى از موارد پرخطر و حادثه 
آفرين است، اظهار كرد: كاهش سرعت به وسيله كاهنده هاى سرعت 
يكى از اقدامات سازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى است. در طول 2

ل  سا
گذشــته هــزار و 500 متر 

سرعتكاه آسفالتى اجرا شده است. 
وى با اشــاره به اينكه ايمنى عبورو تردد خودروها يكى از مهمترين 
اهداف ســازمان حملونقل و ترافيك شهردارى اســت، عنوان كرد: 
به منظور ايمن ســازى معابــر، جناقى ها، دوربرگردان هــا و ميادين 

ترافيكى از سيلندر يا استوانه ها ى ترافيكى استفاده مى كند. 
غفارى همچنين افزود: در راســتاى فعاليت هاى آموزش شهروندى 
و اطالع رســانى در زمينه معرفى تجهيزات ايمنى و اســتفاده بهينه 
شــهروندان از آن، ســازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى همدان 
به ســاخت 2 قسمت فيلم آموزشى با موضوع پل عابر پياده و اهميت 
اســتفاده از آن و كاله ايمنــى و ضرورت اســتفاده از آن در هنگام 

موتور سوارى اقدام كرده است. 
وى به حضور فعال و پرشــور در نمايشــگاه كودك و نوجوان اشاره 
كرد و گفت: مطابق برنامه همه ســاله به منظور آموزش ترافيكى به 
دانش آموزان ســازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى همدان امسال 
نيز با حضور در نمايشــگاه كودك و نوجوان و با 
اجــراى مجريــان برتر شــهر در 
گروهى  همايش هــاى 
نمايشگاه  در 

بــا بازديد بيش از 25
تا 30 هزار بازديدكننده، پربازديدكننده ترين غرفه به شمار آمد. 

وى همچنيــن حضــور فعال و پرشــور در نمايشــگاه كودك و 
نوجــوان، برگــزارى همايش هــاى دوچرخه ســوارى با حضور 
ادارات مختلف شــهر، تهيه، چاپ و توزيع بروشــور آموزشــى 
ايمنــى در مؤسســات آموزش عالــى، توزيع بيــش از 6 هزار 
بســته آموزشــى در بيــن دانش آموزان مــدارس، آموزش در 
پــارك ترافيــك و حضور در مــدارس با هماهنگــى اداره كل 
آموزش وپرورش اســتان را از مهم تريــن برنامه هاى فرهنگى و 
آموزش عمومى و تبليغات براى ارتقاى ســطح فرهنگ و رفتار 

كرد.  محسوب  شهروندان  ترافيكى 

همدان شهر  تقاطع   19 كنترل 
ترافيكى بار  كاهش  در  مؤثر  گامى 

و رل ور ر و ز و ى ز ه
ساعته  24 پشتيبانى

هستند. 
به  اشــاره  با  غفــارى 

موارد  اينكه پاساژ عابرپياده يكى از
است، اضافه كرد:  از خيابان عبور عرضى ايمنى

و شهر سطح اين ســازمان با نصب 24 پاســاژ عابرپياده در
ساعته براى نوســازى آنها همواره همراه و  24 كنترل و پشــتيبانى

بوده است.  همگام همشهريان

ول ر ر هر ر لو لو ن ز ز ى

ل  سا
متر  گذشــته هــزار و 500

ى ر وزش ور ر ق و ر
دانش آموزان ســازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى همدان امسال 
نيز با حضور در نمايشــگاه كودك و نوجوان و با 
اجــراى مجريــان برتر شــهر در 
گروهى همايش هــاى 

نمايشگاه  در 

25 بــا بازديد بيش از

» مجيد بيات
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مدير منطقه 3 شهردارى همدان از عملكرد 9 ماهه شهردارى 
در حوزه هاى مختلف منطقــه 3 اطالعاتى درباره هزينه ها و 
درآمدها، آســفالت معابر، كف سازى و پياده رو سازى، تعريض 
و ساخت كندرو، ديواركشى و پوشش رودخانه ها، ساماندهى 

معابر، بازسازى و مرمت پارك ها ارائه كرد. 

وى بــا اشــاره به 50
پروژه فعــال در اين منطقه افــزود: عملكرد اجرايى 

ايــن منطقه در حوزه هاى خــرد و كالن با توجه به بودجه 
مصوب، پيش خواهد رفت و با اين مهم ســعى در تسريع 

پروژه هاى عمرانى خواهد شــد كه در سالجارى ديواركشى 
رودخانه مجاور كوچه شــهيد صفرى بــا اعتبار11 ميليارد 
و 805ميليون ريال، ديواركشــى و پوشش رودخانه پشت 
فرهنگســراى واليت با اعتبارى بالغ بر 28ميليارد و 381
ميليون ريال، ديواركشى رودخانه جنب بلوار كوثر شهرك 
شــهيدمدنى با اعتبارى بيش از 5 ميليارد ريال و پوشش 
رودخانه فجر شــهرك شــهيد مدنى با اعتبار 28
انجــام  823ميليــون  و  ميليــارد 

شده است. 
اينكــه  بيــان  بــا  فيضى منــش 
شهرك  آزادگان  بلوار  پياده روســازى 
شهيد مدنى با اعتبار 6 ميليارد و 187
ميليون ريال، بلوار كوثر شهرك شهيد 
مدنى با اعتبارى بالغ بر 5 ميليارد ريال 
و بلــوار آيت ا... تألهى با اعتبار 6 ميليارد 
و 746 ميليون ريال انجام شده ، ادامه داد: 
پياده روسازى بلوار وحدت كوى خضر نيز 
با اعتبار8 ميليارد و 700 ميليون ريال در 

حال انجام است. 
مدير منطقه 3 شــهردارى همدان، ساخت 
بلوار  تعريض  شهروند،  پارك  كندرو 
سردار شهيد همدانى، ساخت كندرو 
بلــوار امام(ره) مقابل تعويض پالك و 
ساخت كندرو بلوار امام(ره) روبه روى 
شــورين با اعتبار 17ميليــارد و143
ميليــون ريــال را از ديگــر طرح هاى 

منطقه 3 شهردارى برشمرد. 
وى همچنيــن از ســاخت پارك60هزار 
مترى گلستان با اعتبار 21 ميليارد و 692
ميليون ريال، ساخت پارك بلوار دانشگاه 
آزاد با اعتبار 10 ميليــارد و 652ميليون 
ريال، ساخت مخزن سنگى پارك كوى رضا 
با اعتبار 824 ميليون ريال و ساخت 
مخزن ســنگى پارك پــل هوايى و 

گلدان گذارى پل هوايى خبر داد. 
فيضى منــش يادآورى كرد: ســاخت 
پارك ياس شــهرك شــهيد مدنى با 
اعتبار3 ميليــارد و900 ميليون ريال، 
ســاخت پارك شقايق شــهرك شهيد 
مدنى با اعتبارى بالغ بر 3 ميليارد ريال، 
ساخت سرويس بهداشتى پارك شاهد و 
ساخت سالن ورزشى فرهنگسراى واليت 

از ديگر طرح ها بوده است. 
وى افــزود: تكميل مغازه هاى بازارســنگ 
مزار بهشت همدان، توسعه ساختمان ادارى 
شــهردارى منطقه 3، ساخت شبكه 
جمع آورى فاضالب شهرك صنعتى، 
زيرســازى و جدول گــذارى معبــر 
35مترى خضر، ورودى باغ بهشــت و 
خيابان فرخ سرشت سنگ فرش محوطه 
سرگذر از طرح هاى عمرانى در راستاى 
توســعه منطقه 3 شهردارى همدان در 

راستاى رفاه شهروندان است. 
مديــر منطقــه 3 شــهردارى همــدان 
همچنين روشنايى پل17شهريور، ترميم و 
بازسازى قنات گيجيله جوالن، ديواركشى 
ضلع غربى فرهنگســراى واليــت و خريد 
و اجــراى 25 هزار تن آســفالت را از ديگر 

خدمات عمرانى اين منطقه برشمرد. 
وى با بيان اينكه عمليات عمرانى براى تسهيل در عبورومرور 

مدير منطقه 3 شهردارى همدان 
خبر داد 

ركشى ديوا
پوشش  و  
نه ها رودخا
ر  عتبا ا با 
لى يا ر رد  ميليا  8 0

مدير منطقه 3 شــهردارى همدان ضمن 
گراميداشــت چهل ويكميــن ســالگرد 
رفاه  جهت  گفت:  اســالمى،  انقالب  پيروزى 
رودخانه  ديواركشى   ،3 منطقه  ساكنان  حال 
مجــاور كوچــه شــهيد صفرى بــا اعتبار 
و  ديواركشى  ريال،  ميليون   805 و  11ميليارد 
با  واليت  فرهنگسراى  پشت  رودخانه  پوشش 
اعتبارى بالغ بــر 28 ميليارد و 308 ميليون 
شــهرك  كوثر  رودخانه  ديواركشــى  ريال، 
5ميليارد  از  بيش  اعتبارى  با  مدنى  شــهيد 

 ساماندهى محوطه سرگذر براى تسه
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و روان سازى ترافيك ورودى بلوار انقالب انجام شده، اظهار 
كرد: عمليات تخريب ســاختمان ســرويس بهداشــتى و 
جابه جايى ايستگاه شــركت حمل و نقل مسافربرى سوارى 
برون شــهرى واقــع در ورودى بلوار انقــالب جنب تقاطع 

غير هم سطح غدير نيز در سال جارى انجام شده است. 
مدير منطقه 3 شهردارى همدان به تعريض و ساخت كندرو 
بلوار شهيد ســردار همدانى در راستاى طرح تفصيلى نيز 

اشاره و تصريح كرد: ساخت كندرو 
اين بلوار از ارديبهشت ماه سالجارى 
باتملــك چندين قطعــه از اراضى و 
قسمتى از 2 كارخانه آغاز و عمليات 

عمرانى آن به اتمام رسيد. 
فيضى منش، اجراى تمام مراحل تملك، 
تخريب، بازگشــايى وبهســازى ورودى 
كوى نظربيگ در يك روز، ساخت ميدان 
صنعتگر در 7ســاعت، بازگشايى معبر از 
خيابان توپچى به بلوار بديع الزمان را ظرف 
48 ساعت و ساماندهى معابر حفارى شده 
سرگذر و همچنين خاكبردارى، زيرسازى و 
ساماندهى محوطه سرگذر با 7اكيپ عمرانى 

وخدماتى به صورت شــبانه و درمدت 
8ســاعت براى اجراى سنگ فرش را 
ازخدمات سرعتى اين منطقه برشمرد.

 مدير منطقه 3: تملك امالك مسيرى 
بلوار قدر (خضر)، تملك و بازگشــايى 
كــوى فرخ سرشــت، تملــك امالك 
مســيرى جوالن، تملك امالك ورودى 
شــهر و بلوار بهشــت (مغازه هاى سنگ 
فروش ها)، تملك امالك مسيرى ورودى 
خضــر و خيابان اصلــى و تملك امالك 
واقع در بلوار ملت را از اهم اقدامات واحد 

امالك شهردارى منطقه 3 دانست. 
فيضى منش در ادامه به افتتاح زمين 
واليبال  زميــن  و  توحيد  ورزشــى 
نشــاط و زميــن بازى هــاى بومى 
محلى درشهرك شهيد مدنى و زمين 
فوتبــال غدير دركــوى خضر و زمين 
فوتبال دستى انســانى براى نخستين 
بار در همــدان و همچنين ســرويس 
بهداشتى پارك شــاهد با اعتبارى بالغ 
بر 16ميليــارد ريال در دهه مبارك فجر 
اشاره كرد وگفت: يكى از برنامه ريزى هاى 
مديريت شهرى ساخت فضاهاى فرهنگى 
و ورزشى براى اســتفاده شهروندانى است 
كــه به تنهايــى قادر به فراهــم كردن آن 

نيستند. 
وى درباره ديگــر اقدامات منطقه 3

حوزه  در  به ويژه  همدان  شــهردارى 
فرهنگــى بــه آذين بنــدى معابر در 
ميز  برگزارى  مختلف،  مناســبت هاى 
خدمت در مســاجد و تهيــه گزارش، 
واحدهاى  همه  عملكرد  اطالع رســانى 
منطقه به صورت روزانه و ماهانه، برگزارى 
مراســم افتتاحيه و ســاير مراســم هاى 
مناســبتى، برگزارى، اطالع رسانى، تهيه 
گــزارش و پيگيرى مطالبات شــهروندان 
در مالقات هاى مردمى، ارتباط مســتمر با 
اصحاب رســانه، تهيه تصويــر و نيز تهيه و 

تدوين كليپ از عملكرد واحدهاى منطقه 3، طراحى المان 
و تابلــوى معرف محله هاى منطقــه، طراحى و نصب بنر با 

موضوع شفاف سازى پروژه ها، برگزارى جشن ويژه شب يلدا 
و پيگيرى و تدارك جهت نصب المان حضرت آيت ا... تألهى 

توسط روابط عمومى اين منطقه اشاره كرد. 
مدير منطقه 3 شــهردارى همدان در پايــان بابيان اينكه 

60درصــد از پروژه هاى عمرانــى اين منطقه به 
رسيده  بهره بردارى 

پروژه هــا  مابقــى  و 
پيشرفت 50درصدى دارد، گفت: ضمن تشكر از صبر 
و شــكيبايى شهروندان در طول انجام پروژه هاى عمرانى با 

پرداخت به موقع عوارض ما را درآبادانى شهريارى نمايند.

ريال و پوشــش رودخانه فجر شهرك شهيد 
ميليون   823 و  28ميليــارد  اعتبار  با  مدنى 

شده است.  انجام 
منطقه  به ويژه  شهردارى  كارشناسان  و  مديران 
3 شهر همدان به صورت شبانه روزى در راستاى 
پروژه هاى  پيشرفت  و  شهروندان  رضايت  جلب 
كه  مى دهند  ارائه  را  ارزنده اى  خدمات  عمرانى، 
براى اطالع از آن ها بــا محمدرضا فيضى منش، 
مدير منطقه 3 شــهردارى همدان به گفت وگو 

پرداختيم كه در ادامه مى خوانيد: 

هيل در عبور ومرور شهروندان و كسبه 
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مجيــد يوســفى نويدگفت: بلوار ارتــش از محورهاى مهم 
ارتباطى شــهر همدان (پايتخت تاريــخ و تمدن) با مركز، 
جنوب و غرب كشــور اســت كــه بار ترافيكــى فراوانى را 
هر روز متحمل مى شــود و براى بهبــود وضعيت عبور در 
اين محور ضرورت دارد كه عرض معبر به تناســب ترافيك 
عبــورى افزايش يابد. بــه اين دليل نيز شــهردارى طرح 

بازگشــايى معبر و اصالح هندسى آن را در دستور كار 
قرار داده است.

وى ادامه داد: همدان شــهرى باستانى 
مراكز  از  كــه  اســت  تاريخى  و 

مهم گردشــگرى كشــور 
محســوب  نيــز 

ســفر  مقصد  مختلف،  زمانــى  بازه هــاى  در  و  مى شــود 
هموطنان و گردشــگران از غرب كشــور و بالعكس بوده 
اســت و گردشــگران براى ورود به شــهر همدان بايد از 
ايــن محور عبورى (چهارباغ ارتش) براى ورود به شــهر 
اســتفاده كنند كه اين محور به دليــل ترافيك روزافزون 
بايــد تعريض و ســاماندهى شــود و اجــراى اين طرح 
براى شــهردارى با همكارى و تعامل كه اهالى و كســبه 
دارنــد، اهميت و اولويت خاصــى دارد و موجب افزايش 
رضايت شــهروندان همدانى و ميهمانان شهر خواهد شد. 
محدوده اجراى طــرح نيز در مســير و حدفاصل تقاطع 
روگذر و ناهمســطح سردار شهيد سعيد قهارى و ورودى 

دارد.  قرار  خيبر  زيرگذر 
يوســفى نويد با يادآورى ســاماندهى و بهبــود عبورومرور 
و ترافيــك در ضلع غربى بلوار ارتش همــدان در ماه هاى 
گذشــته اظهــار كرد: با اجــراى طرح ســاماندهى در اين 
محدوده بوســتان پرديس را بهره بردارى كرديم و ســپس 
نوبت به ســاماندهى بخش شــرقى چهاربــاغ (بلوار) ارتش 
رسيد كه براى اجراى طرح ساماندهى، روان سازى ترافيك، 
اصــالح و بهبــود عبورومرور محــور بلوار ارتــش،  تملك 
پالك هاى واقع شده در عرض محور ارتباطى را آغاز كرديم 
و شهردارى همدان براى افزايش رغبت مالكان طبق توافق 
قانونى امتياز تجارى ســازى و رايگان شدن پروانه ساخت را 
درنظر گرفتيم. طرح اصالح هندسى نيز به كميسيون ماده 

5 ارجاع شده است.
يوســفى نويد گفــت: بر اســاس نحوه اجــراى طرح 

و پيش بينى هــا بــازه زمانــى اجــراى طرح 
ســاماندهى، اصالح و بازگشــايى معبر 

بلوار ارتش حدود 3ســال است،  
بــا تعامــل و همدلــى و 

اهالى  كه  مشاركت 
با  تاكنــون 

شــهردارى منطقه داشــتند، حتى تصــور مى كنيم طرح 
بازگشــايى اين معبر و اصالح هندسى آن با سرعت بيشتر 
و در زمان كمترى اجرايى شــود و با توجه به اعتبارى كه 
امســال در بودجه شــهردارى براى اجراى اين طرح لحاظ 
شــده است بقيه پالك هاى واقع در مسير نيز تملك خواهد 
شــد كه رايزنى الزم را با مالكان در دستور كار قرار داديم 

و اجرايى شده است.
وى افزود: با اجراى اين طرح مهم و اثرگذار كه غرب كشور را 
به مركز كشــور و غرب و جنوب كشور متصل مى كند، شاهد 
ايجاد مســير و محور مواصالتى مناسب، ايمن و درخور شأن 

پايتخت تاريخ و تمدن ايران خواهيم بود.

همچنين  وى  بــا  
اشاره به اجراى 7 طرح عمرانى در منطقه 

4 همدان اظهار كرد: اين طرح ها با 
برنامه ريزى هاى  بــه  توجــه 

كــوى  در  شــهردارى 
و  فرهنگيــان 

ير  ســا

*ايمن سازى و نرده كشى رودخانه ها
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شهردارى منطق

بازگشايى با  معابر   ترافيك  باروان سازى  با  معابر   ترافيك  سازى  روان 
است كار  دستور  در  هندسى  اصالح  كاو  دستور  در  هندسى  اصالح  و 

  شــهردار منطقه 4 همدان گفت: از اقدام ها و اولويت هاى اصلى شهردارى منطقه 4 همدان بهينه سازى عبورومرور و 
روان سازى ترافيك براى شهروندان در منطقه 4 است؛ بر اين اساس با بازگشايى محورهاى عبورى، تعريض معابر و اصالح 
هندسى مسيرهاى عبورى شهر اين هدف را محقق خواهيم كرد و براى تحقق بخشى از اين هدف بازگشايى و تعريض معبر 

چهارباغ ارتش همدان در دستوركار شهردارى منطقه 4 قرار گرفته است.
در مراســم  بازگشايى و  اصالح هندســى معبر پرترافيك همدان، بلوار ارتش كه در مسير عبورى خودروهاى سنگين و 
مســافرى از مبدأ غرب كشور (استان هاى كرمانشاه، ايالم و كردســتان) به مركز كشور و جنوب و بالعكس است، يكى از 
نمايندگان مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى، يكى از اعضاى هيأت مديره اتاق اصناف همدان (احمد گازرانى) جمعى 

از مردم ساكن در منطقه و معتمدان مردمى منطقه و جمعى از مديران شهرى حضور داشتند.
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مناطق شهردارى منطقه 4 اجرايى شده است تا سطح كمى و 
كيفى خدماتى شهردارى در منطقه بيش از پيش افزايش يابد. 
از شهروندان ساكن در منطقه نيز تقاضا داريم بيش از گذشته 

شهردارى را در خدمات رسانى يارى دهند.
يوســفى نويد يكــى از ايــن طرح هــاى عمرانى را مســير 
دسترســى 45 مترى آيت ا... نجفى به كــوى فرهنگيان با 
مســاحت 20 هزار و 250 مترمربــع و اعتبارى حدود 25

ميليــارد و 805 ميليون ريال نــام برد و افزود: اجراى اين 
طرح نقش بســيار مهمى در كاهش ترافيك منطقه به ويژه 
ورودى كوى فرهنگيان و تقاطع روگذر و ناهمســطح غدير 
دارد كه بــا برنامه ريزى ها انتظار داريــم اين طرح عمرانى 
شهرى همدان در ورودى شــهر از مسير همدان به تهران 

در بازه زمانى 8 ماه به پايان برسد.
وى ازديگر طرح هاى عمران شــهرى شــهردارى منطقه 4 را 
اجراى كندرو بلوار آيت ا... نجفى عنوان 
كــرد و ادامه داد: 
طرح   ايــن 

نيز 

با مســاحت 6 هزار مترمربع و با اعتبارى در حدود 6 ميليارد 
ريال در حال اجراست.

همچنيــن از ديگــر طرح هــاى شــهردارى منطقــه 4 نيز 
پياده روســازى خيابان آزادى كوى فرهنگيان با مســاحت 4
هــزار و 80 مترمربع و اعتبارى در حــدود 5 ميليارد و 388

ميليون ريال، ديواركشــى و اليروبى رودخانه بلوار بهنامجو با 
200 متر طول و اعتبارى در حدود 9 ميليارد و 740 ميليون 

ريال اجرايى و بهره بردارى شد.
شــهردار منطقه 4 همدان درباره توســعه فضاى ســبز و 
ســاماندهى آن نيــز اظهار كرد: بوســتان جيبــى انتهاى 
كوچه نظام در كوى فرهنگيان با مســاحتى در حدود 317

مترمربع و اعتبارى در حدود 200 ميليون ريال و بوســتان 
جيبى ابتداى خيابان دانش آموز در كوى فرهنگيان با 259

مترمربع مســاحت و اعتبارى در حدود 300 ميليون ريال 
شدند. بهره بردارى 

افزون بر اين طرح ها براى تســهيل عبورومرور شــهروندان 
تخريب ملك مسيرى ابتداى كوچه يكم در كوى فرهنگيان 
بــا 160 مترمربــع مســاحت و اعتبارى در حــدود 800

ميلياردريال با توجه به فصل بارش ها، ديواركشــى رودخانه 
كوى فرهنگيان در حال انجام اســت كه همزمان با 
نيز  رودخانه  اليروبى  رودخانه  ديواركشــى 

اجرا خواهد شد.
 مجيد يوســفى نويد گفت: 
بيــش از  اجــراى 
هزارتــن   18
كش  و ر

آســفالت، افزايش 100 درصدى فضاى ســبز با ســاخت و 
بازسازى 6 بوســتان، ديواركشى و ســاماندهى بيش از 
8 رودخانــه، تملك و تخريب 26 ملك مســيرى 
از برخى ديگر اقدام هــاى عمرانى منطقه 4

بوده است كه با برنامه ريزى هاى انجام 
شده براى ســال آينده نيز اين 
به  خدمات رســانى  روند 
ادامــه  شــهروندان 

خواهد داشت.

قه 4 همدان:

بازگشايى با  معابر   ترافيك  ازگشايىروان سازى 
است كار  دستور  در  هندسى  اصالح  استو  شار 

رت
ر ا
لوا
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ك ن
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واقع د
 *ادامه عمليات تكميلى ساخت ساختمان رفاهى و راهنماى گردشگرى 

 

 
  

 

 

بزرگ عمرانى بلوار آيت ا... نجفى پايان پروژه 
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» مجيد بيات
سازمان  سرپرست 
سيما، منظر و فضاى 
سبز شهرى شهردارى همدان ضمن 
تبريك چهل ويكمين ســالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى 
اظهار كرد: زيباسازي محيط شهري از اولويت هاي شهرداري همدان 

است و در اين زمينه برنامه هاي متعددي در حال اجراست. 
بابك مهدي آزاد افزود: ارتقاي كيفيت معابر و زيباســازي محيط 
شهري از شاخص هاي افزايش نشاط و سالمتي در بحث جامعه و 

از طرح هاي اولويت دار اين شهرداري است. 
وي اظهار كرد: در راستاي ايجاد جلوه هاي بصري و زيباسازي 
محيط شــهري، شهرداري همدان به ساخت و نصب نمادهايي 

در سطح شهر اقدام كرده است. 
مهدى آزاد در ادامه با بيان اينكه المان هاى سطح شهر را درسال 
98 نسبت به ســال گذشــته افزايش داده ايم، خاطرنشان كرد: 
تعــداد المان ها را از 237 مورد به 315 مورد رســانده ايم كه در 

زيباسازى و جلوه هاى بصرى شهر تأثير مناسبى داشته است. 
وى افــزود: در حوزه فضاى ســبز نيز شــاهد تغيير 66207

متر مربعى الگوى كاشــت بوده ايم كه اين اقدامات در انتهاى 
خيابان شــكريه، انتهاى بلوار اعتماديــه و بلوار آيت ا... نجفى 
اجرايى شده اســت. همچنين 49427 متر مربع پارك جديد 
در سطح شــهر ســاخت كرده ايم كه نمونه بارز اين اقدامات 
شامل: پارك هاى آئين روشن، پرديسان، باغ گل ها، منوچهرى 
(فاز 2) ، فدك (فاز 2)، نوارى ارتش، ياس، مســير ســالمت، 

بلواراميريه و پارك شقايق است. 
سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى 
همــدان كاشــت بيــش از 600 اصله درخت چند ســاله در 
اعتماديه شــرقى، ميدان عاشــورا، بلوار خليج فارس، خيابان 
بوعلى، كندرو پارك شــهروند و بلــوار ارم را از ديگر اقدامات 
حوزه فضاى ســبز اين سازمان برشــمرد و ادامه داد: اجراى 
سيســتم آبيارى تحت فشــار به طول 136 هكتار و همچنين 
اقداماتــى نظير هرس درختان، كاشــت گل هــاى فصلى در 
سطح شــهر و جابه جايى درختان در بلوار فرودگاه نيز در اين 

چارچوب توسط اين سازمان انجام شده است. 
مهدى آزاد در ادامه با اشــاره اينكه بازســازى 8 آبنما 

و ســرويس هاى بهداشــتى در نقاط مختلف شهر 
انجام شــده، ابراز كــرد: ميدان هاى مدرس، 

رســالت، امام حســن، پياده راه بوعلى، 
ميدان پيشــاهنگى، ميــدان بيمه و 
هستند  مكان هايى  شــريعتى  ميدان 
كه بازســازى آبنماهــا در آنان انجام 

شده است. 
سبز  ديوار  اجراى  از  همچمنين  وى 
در پــل هوايــى و بلوار بهشــت به 
متراژ هــزار و 920مترمربع نام برد 

و افزود: اين اقدامات در ايجاد جلوه هاى زيبا در ســطح شــهر 
تأثير به سزايى داشته اســت، همچنين استانداردسازى وسايل 
بــازى در پارك هــا، برف تكانى و سم پاشــى از جمله كارهايى 
اســت كه با توجه به شرايط متفاوت فصلى توسط اين سازمان 

در نقاط مختلف انجام شده است. 
سرپرست سازمان ســيما، منظر و فضاي سبز شــهري با اشاره 
به اهميت آموزش شــهروندان و فرهنگ ســازى در زمينه حفظ 
و نگهدارى فضاى ســبز بيان كرد: دراين راستا نيز اقداماتى نظير 
(برگزارى پويش نهال به جاى سبزه، توزيع 20هزار بسته بذر افرا 
و هزار بســته كود كمپوست در مركز تحقيقات آموزش و فضاى 
سبز، آموزش و توزيع بذر در فروشگاه هاى بزرگ بين شهروندان، 
آموزش حفظ و نگهدارى فضاى سبز به هزار و 500 دانش آموز در 
مدارس توسط كارشناسان ) به صورت گسترده انجام شده است. 
مهدى آزاد در ادامه خاطرنشــان كرد: تعــداد90 المان به همراه 
360 ســازه نورى با مبلغ 14 ميليــارد و 745 ميليون ريال در 
سطح شهر ســاخته و جاگذارى شده و تجهيزات پاركى از قبيل 
7 ست بازى، 120وسايل بدنسازى و 2 هزار متر مربع كف پوش، 
56 نيمكت، 100 سطل زباله به منظور برطرف كردن نياز اماكن 

مختلف خريدارى شده است. 
وى در قســمت ديگرى از ســخنان خود افزود: طراحى و اجراى 
2 هزار و 760 متر مربع نقاشــى ديوارى در سطح شهر با اعتبار 
بالغ بر 2 ميليارد و 890 ميليون ريال انجام شــده است تا نمايى 
متفاوت و جذاب به شــهر بدهد، همچنين ســاخت و نصب 16
تابلوى تبليغاتى در سطح شهر از ديگر اقدامات مهم اين سازمان 

بوده است. 
 مهدى آزاد گفت: به منظور دسترســى راحــت به اماكن مختلف 
و رفاه حال شــهروندان، تابلوهاى معرف مســير از قبيل، اسامى 
كوچه ها، معابر و بلوارها، راهنماى مسير  بيش از 10/000 مورد 
و نورپردازى در 12 مورد در ســطح شهر شامل پل هاى سواره رو، 

پياده رو و همچنين ميادين اصلى شهر انجام شده است. 
همچنين ســاماندهى تابلوهاى ســردرب 

اماكن تجارى و ادارى با صدور بيش 
از 250 عدد مجوز انجام شــده 

است.

نصب بيش 
از 30 يادمان 
به مناسبت 
ايام  ا... دهه 

فجر

سرپرست ســازمان سيما، منظر و فضاى ســبز شهرى شهردارى 
همدان در اين باره اظهار كرد: ســازمان سيما، منظر و فضاى سبز 
شهرى شهردارى همدان به آذين بندى، نورپردازى، نصب يادمان و 

فضاسازى متناسب با اين ايام اقدام كرده است. 
وى يادآور شــد: باهدف تداعى كردن يــاد و خاطرات ايام پيروزى 
انقالب اسالمى اين سازمان اقدامات الزم را درباره ساخت نمادهاى 

مناسبتى انجام داده است. 
مهدى آزاد از نصب بيش از 60 يادمان به مناسبت ايام دهه مبارك 
فجر خبر داد و گفت: اين يادمان ها شــامل يادمان هاى مناسبتى، 
نورآرايى و چيدمان هنرى با نماد پيروزى و ســاير نمادهاى فلزى 
است. وى همچنين نصب ريسه هاى پارچه اى، نصب ريسه ال اى دى 
به ميزان بيش از 37 هزار متر در سطح شهر را از اقدامات مهم اين 

سازمان در اين ايام برشمرد. 
وى افزود: در ايــام دهه فجر طرح هايى با اين موضوع طراحى و در 
12سازه تبليغاتى سطح شهر به مساحت حدود500مترمربع نصب 
شد. همچنين به منظور نصب بنرهاى تبليغاتى هيأت هاى مذهبى 
در ايــن ايــام و نيز نصب بنرهاى ويژه دهه فجر از ســوى ادارات و 
سازمان ها تمامى ظرفيت تبليغاتى اين سازمان براى پوشش تبليغات 

مذكور تخصيص يافت. 

سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري همدان:

شهري  محيط  زيباسازي 
است همدان  شهرداري  ولويت هاي  ا ز  ا

» مجيد بيات
سازمان سرپرست 
سيما، منظر و فضاى
ن دانض ىه دا ىشه زشه س
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سازمان ســرمايه گذارى به عنوان قلب تپنده جذب 
سرمايه گذاران در راستاى ايجاد توسعه همه جانبه در شهر 
همدان و اجراى طرح ها و پروژه هاى شاخص گام هاى مهمى 

را برداشته است. 
مهران حاجيان ضمن تبريك چهل ويكمين سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى و گراميداشت ايام دهه فجر، توسعه همه جانبه جامعه، در 
كنــار بهره گيرى از افراد جوان متخصــص را يكى از اهداف عاليه 
انقالب دانست كه اين ســازمان با وجود همين اشخاص اقدامات 

تأثيرگذارى در اين حوزه به مرحله اجرا رسانده است. 
وى در ادامه با اشاره به تنظيم بودجه سال 99 در شهردارى همدان 
و لزوم توجه به طرح هاى ســازمان سرمايه گذارى خاطرنشان كرد: 
بودجه پيوستى به مبلغ 4 هزار و 800 ميليارد تومان مختص اين 
سازمان توســط شهردار همدان به شوراى اسالمى شهر ارائه شده 

كه شامل 45 طرح پيشنهادى اين سازمان است. 
حاجيان هدف اصلى سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى 
شــهردارى همدان را اجراى سياســت خودكفايى به منظور جلب 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى و مشاركت شــهروندان در انجام 
طرح هاى عمرانى و مصوب شوراى اسالمى شهر همدان عنوان كرد 
و گفت: رفع موانع و مشــكالت اجرايى در زمينه كسب درآمدهاى 
پايدار براى شــهردارى همدان و ارتقــاى كمى و كيفى پروژه هاى 
شهرى و تســريع اجراى طرح هاى عمرانى، صنعتى، كشاورزى و 
گردشگرى و با ديد حمايت از تمام سرمايه گذاران در شهر همدان 

از جمله اهداف سازمان است. 
مدير عامل اين ســازمان خاطر نشان كرد: پروژه شهرك توريستى 
باغ ويال، طرح توليد گازوئيل از پسماند، پاركينگ ها و بازارچه هاى 
محلى و شهر بازى بزرگ همدان از طرح هاى مهم اين سازمان در 

سال پيشرو هستند. 
حاجيــان بــا اشــاره بــه مبحث 
گردشــگرى و اهميت به ســزا آن 
در جــذب گردشــگران داخلى و 
خارجــى در همــدان اضافه كرد: 
همدان به داليل تاريخى و طبيعى 
گردشــگران  مقصد  شــهرهاى  از 
محســوب مى شــود كه در همين 
راســتا طرح هايى نظير زيپ الين، 
بالــن، پارك آبــى، بــاغ گل ها و 
مجموعه هاى ورزشــى و هتل هاى 
5 ســتاره به منظور جذب اين افراد 

پيش بينى شده است. 
وى بــا بيــان اينكــه در حــوزه 
عبورومرور و امنيت شــهروندان از 
معبر هم اجراى پل هاى عابر پياده 
مقرر شــده است كه با برنامه ريزى 
انجام شده و جذب سرمايه گذاران 

اين مورد هم اجرايى خواهد شد. 
اجــراى  مســئول  مقــام  ايــن 
و  تجــارى  مجموعه هــاى 
هايپرماركت هاى بزرگ و همچنين 
ســايت بازار خودرو را از پروژه هاى 
تجــارى مهــم دانســت كــه به 
اشــتغالزايى در شهر كمك خواهد 

كرد. 

حاجيــان در ادامه با اشــاره به مشــاركت با اشــخاص حقيقى و 
حقوقى به منظور اجراى نيرو گاه هاى مقياس كوچك تصريح كرد: 
طرح هاى شهرك آزمايش و غرفه هاى سنگ از ديگر نمونه اى اين 

نوع مشاركت هستند. 
وى در ادامــه پروژه ســاماندهى 

نخاله هاى ســاختمانى، شهرك 
تبديلــى  صنايــع  ســالمت، 
گل محمدى در جنب ســايت 
اكباتــان، ميدان بــار و طرح 
عصر طاليى را در كنار ساير 
طرح هايى كه در ورودى هاى 

شهر مقرر شده اند را 
از برنامه هاى مهم در 
اين سازمان برشمرد. 

338 پروژه  به  حاجيان 
هكتارى سمت دانشگاه آزاد 
كه مى توانــد زمينه خوبى 
در زمينــه انــواع طرح هاى 

اشاره  هم  باشــد  گردشگرى 
كــرد و ادامــه داد: 

يت  ســا
2 4 0

هكتارى جنب ســد اكباتان كه ايــن زمين موقعيت خوبى از نظر 
جغرافيايــى دارد، براى شــهربازى و انواع طرح هــاى تفريحى و 

گردشگرى استفاده خواهد شد. 
مديرعامل سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى 
همدان گفت: طرح 101 هكتارى بوســتان واليت به عنوان 
يكى از بهترين نقاط غرب كشــور براى گردشــگرى و 

تفريحى و ايجاد پارك تفريحى است. 
دبيرخانــه  در  ســازمان  به عضويــت  حاجيــان 
كالنشــهرهاى كشــور با توجه به جايگاه ويژه اى 
كه ســازمان دارد اشــاره كرد و گفــت: عضويت 
در كميســيون حقوقى كالنشــهرها و همچنين 
عضويت در كميســيون سرمايه گذارى كالنشهرها 
مى تواند كمك شــايانى در سطح كشور به سازمان 

سرمايه گذارى كند. 
حاجيان در بخش ديگر سخنانش با بيان اين مطلب 
كه در تمام قراردادهاى ســرمايه گذارى، سازمان هاى 
شــهردارى بايد از كانال ســازمان ســرمايه گذارى و 
مشــاركت هاى عمومى شــهردارى عبور كنند، ابراز 
كرد: بر اساس ابالغيه وزارت كشور و دستور 
شــهردار و تأييد شــوراى اسالمى 
شــهر تمام قراردادها توسط 
انجام  ســازمان  اين 

مى شود. 

مديرعامل سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى همدان اعالم كردمديرعامل سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى همدان اعالم كرد

عمرانى  و  گردشگرى  صنعتى،  پروژه  چند  اجراى 
تومانى  ميليارد   800 و  هزار   4 اعتبار  با 

ى

انقالب 
معه، در 
ف عاليه 
قدامات 

همدان
ن كرد: 
ص اين 
ئه شده 

مردمى 
جلب  ر
ر انجام 
ن كرد 
مدهاى 
ژه هاى 
ورزى و 
همدان 

ريستى 
چه هاى 
مان در 

ن و ر ز ر و ش ز هر رح
مشاركت هستند.  نوع

وى در ادامــه پروژه ســاماندهى 
نخاله هاى ســاختمانى، شهرك 
تبديلــى صنايــع  ســالمت، 
گل محمدى در جنب ســايت 
اكباتــان، ميدان بــار و طرح 
كنار ساير را در عصر طاليى

طرح هايى كه در ورودى هاى 
شهر مقرر شده اند را 
برنامه هاى مهم در از

اين سازمان برشمرد. 
338 پروژه  به  حاجيان 

هكتارى سمت دانشگاه آزاد 
كه مى توانــد زمينه خوبى 
در زمينــه انــواع طرح هاى 

اشاره  هم  باشــد  گردشگرى 
كــرد و ادامــه داد: 

يت  ســا
2 4 0

و ر ر
سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمىشهردارى مديرعامل سازمان
هكتارى بوســتان واليت به عنوان همدان گفت: طرح 101
يكى از بهترين نقاط غرب كشــور براى گردشــگرى و

تفريحى و ايجاد پارك تفريحى است.
دبيرخانــه در  ســازمان  به عضويــت  حاجيــان 
كالنشــهرهاى كشــور با توجه به جايگاه ويژه اى
دارد اشــاره كرد و گفــت: عضويت كه ســازمان
در كميســيون حقوقى كالنشــهرها و همچنين
عضويت در كميســيون سرمايه گذارى كالنشهرها
به سازمان در سطح كشور مى تواند كمك شــايانى

سرمايه گذارى كند. 
حاجيان در بخش ديگر سخنانش با بيان اين مطلب
كه در تمام قراردادهاى ســرمايه گذارى، سازمان هاى
شــهردارى بايد از كانال ســازمان ســرمايه گذارى و
مشــاركت هاى عمومى شــهردارى عبور كنند، ابراز
دستور و ابالغيه وزارت كشور كرد: بر اساس
شــهردار و تأييد شــوراى اسالمى
شــهر تمام قراردادها توسط
انجام ســازمان  اين 

مى شود.

» محمدحسين نورى فر
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 مديرسازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
كشــاورزى شــهردارى همــدان ضمن گراميداشــت 
چهل ويكمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و گراميداشت 
ياد و خاطره سردار بزرگ اسالم حاج قاسم سليمانى، اهم 
وظايف و اقدامات سازمان ســاماندهى مشاغل شهرى و 

فرآورده هاى كشاورزى شهردارى همدان  را شرح داد.
معراج عاشــورلو با بيان اين كه ساماندهى صفوف و مشاغل مزاحم 
شــهرى با رويكرد ايجاد هم زيستى، سامان بخشى، تغيير فعاليت، 
نوسازى مشاغل از اهم وظايف اين سازمان است، ادامه داد: باتوجه 
به ويژگى هاى محلى و اســتفاده از ابزارهاى تشــويقى و بازدارنده 
با همكارى اصناف و اتحاديه هاى صنفى مديريت ايجاد، توســعه، 
بهره بــردارى و مركزى ميوه و تره بار و نظــارت بر عملكرد آنها با 

همكارى دستگاه ها و نهاد هاى ذى ربط انجام مى شود. 
وى خاطــر نشــان كرد: مديريت ايجــاد، توســعه، بهره بردارى و 
نگهدارى بازارهاى ثابت و محله اى عرضه محصوالت و فرآورده هاى 
كشــاورزى، دامى، طيور و آبزيان و نظارت بر عملكرد آنها نيز در 

بخش ديگرى از اقدامات اين  نهاد قرار دارد.
عاشــورلو مديريت تهيه و اجراى طرح هــاى موضوعى و موضعى 
ساماندهى مشاغل شهرى در چارچوب طرح هاى جامع و تفصيلى 

شــهرى را از وظايــف مهم اين 
ســازمان دانســت و 

نشــان  خاطر 
 : د كــر

مديريت ايجاد و توسعه تأسيسات و صنايع تبديلى و تكميلى الزم 
به منظور نگهدارى، ذخيره سازى، درجه بندى، بسته بندى و فرآورى 
و يا توزيع محصــوالت و فرآورده هاى كشــاورزى، دامى، طيور و 
آبزيــان و نظارت بر آنها به منظور ايجاد تــوازن در اين بخش ها از 

اهميت به سزايى برخوردار است.
وى با اشــاره به اينكه مديريت ايجاد و بهره بردارى از بازارچه هاى 
محلــى موقت براى عرضــه توليدات صاحبان مشــاغل خانگى و 
همچنين ســاماندهى دست فروشان و فروشندگان و اهداكنندگان 
كاالهاى دســت دوم از ديگر اقدامات اين مجموعه به شمار مى رود، 
افزود: اين ســازمان با اتخاذ تمهيدات الزم براى تسهيل 
استفاده شهروندان از مهارتهاى فنى و تخصصى 
كارگــران موقت و فصلــى داراى مجوز 
ايــن  در  ذى صــالح  مراجــع  از 
حــوزه كمك به ســزايى  به 
همشهريان عزيز مى كند. 
ســازمان  مديــر      
مشاغل  ساماندهى 
و  شــهرى 
فرآورده هــاى 

شــهردارى  كشــاورزى 
همدان  ايجاد و پايش 

آمار  و  اطالعــات 
مربوط به ميادين 
بازارهــاى  و 
و  تره بار  و  ميوه 
مراكز  با  ارتباط 
رعايت  ذى ربط، 

استاندارها، ضوابط 
و مقــررات ايمنى، 

بهداشت ومحيط زيست 
در حوزه فعاليت را از وظايف 

اصلى اين سازمان دانست.
 عاشورلو در ادامه آموزش شهروندى و ارتقاى آگاهى هاى عمومى در 
زمينه ساماندهى مشاغل شهرى، اصالح الگوهاى خريد، نگهدارى 
و مصرف محصوالت و فرآورده هاى كشــاورزى و زمينه سازى الزم 
به منظور جلب مشاركت هاى عمومى با استفاده از ظرفيت شوراى 
اســالمى شهر را امرى بديهى در اين حوزه دانست كه مى تواند به 

ايجاد خدمات رسانى بهتر به شهروندان تأثيرگذار باشد.

مأموريت هاى و  وظايف  اهم 
شهرى  مشاغل  ساماندهى  سازمان 
ى ز ر و كشا ه هاى  د ر و آ فر و 

 وى در پايان سخنان 
خــود برخى ديگر از وظايف و اقدامات مهم 

سازمان ساماندهى مشاغل شــهرى و فرآورد هاى كشاورزى 
شــهردارى همدان براى رفاه حال شهروندان، ايجاد نظم و زيبايى منظره 

شهرى، جلوگيرى از سدمعبر،كاهش ترافيك  به صورت تيتروار اشاره كرد:
1-ساماندهى پرنده فروشان غيرمجاز سطح شهر همدان و همچنين پيگيرى تعطيلى و انتقال 

پرنده فروشان بازار مظفريه به مركز ساماندهى موقت پرنده فروشان واقع در خيابان فرات.
2-ساخت غرفه هاى عرضه سوغات، صنايع دستى و غذا در بلوار ارم به منظور ايجاد شور و نشاط اجتماعى 

و گسترش توريسم.
3-كانكس گل فروشى به تعداد 3 دستگاه به منظور ترويج فرهنگ نگهدارى گل و گياه در محل هاى مورد نياز.

4-ساخت و واگذارى 2 عدد كالسكه سيار گل فروشى.
5-احيا و بازسازى ايستگاه هاى عرضه مستقيم ميوه و تره بار و محصوالت كشاورزى در سطح شهر.

6-ساماندهى و نظارت روزانه روزبازارهاى هفتگى در 10 نقطه از سطح شهر همدان.
7-مديريت و نظارت هفتگى بر بازارچه هاى محلى شهروند.

8-مديريت و نظارت بر بازارچه موقت پرندگان و ماكيان زنده.
9-ساماندهى وانت بارهاى عرضه ميوه و تره بار در 7 نقطه از سطح شهر.

10-مديريت و ساماندهى دست فروشان گنج نامه با همسان سازى و ايجاد سازه هاى جديد.
11-جابه جايى و ساماندهى جمعه بازار استوك فروشان خيابان اكباتان و انتقال به ترمينال سفيدآبى.

12-پيگيرى موضوعات مرتبط با مركز ساماندهى كارگران فصلى و ساختمانى و پيگيرى بيمه بيش از 12 هزار نفر 
شهروند بدون بيمه در مركز ذكرشده.

13-مشاركت در مديريت و ساماندهى سايت استقبال از مسافران نوروزى.
14-مشاركت در برپايى جشن گذر يلدا.

15-مطالعه طراحى بازارچه چندمنظوره شهرك مدرس.
16-تهيه و تصويب شــرح خدمات مطالعات طرح جامع ساماندهى مشاغل و صنوف 

شهر همدان در شوراى پژوهشى استاندارى همدان.
17- مشــاركت و همكارى با كميسيون تنظيم بازار در تهيه و 

توزيع كاالهاى اساسى.
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  16طرح آبخيزداري، توسعه جنگل و احياء و اصالح 
مراتع همزمان بــا چهل و يكمين ســالگرد پيروزي  
شــكوهمند انقالب اســالمي در دهه فجر امسال به 

بهره برداري رسيد.
به گــزارش پايــگاه اطالع رســانى اداره كل منابــع طبيعى 
وآبخيــزدارى اســتان همدان، مديــركل منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى اســتان همدان گفت: از 16 طرح آماده افتتاح در 
دهه فجر امســال 13 طرح در حوزه جنگل و مرتع و 3 طرح 

مربوط به حوزه آبخيزداري است.
اســفنديار خزائى بيــان كــرد: طرح هاي منابــع طبيعى 
وآبخيزداري بيشــتر از اينكه در ايجاد اشتغال نقش داشته 
باشــند، در حفظ آب و خاك ارزشــمند هســتند و زمينه 
ســرمايه گذاري و ايجاد اشــتغال براي حــوزه كارآفرين را 

مي كند. فراهم 
وى افزود: همه طرح هــاى منابع طبيعى وآبخيزدارى به دليل 
اهميت ويژه اى كه در حفظ منابع پايه آب و خاك دارند مهم 

و زيرساختى هستند.
وى افزود: در شهرســتان هاى همــدان، كبودراهنگ و مالير 
هــر كدام 1پروژه جنگل و 1 پروژه مرتــع، در نهاوند 2پروژه 
جنگل كارى و 2پروژه آبخيزدارى و درشهرســتان تويسركان 
1پــروژه احيا و اصــالح مراتع و1پــروژه آبخيــزدارى و در 
شهرســتان هاى اسدآباد، بهار رزن و درگزين هر كدام 1پروژه 
جنگل كارى و جمعا 16 پروژه در استان  همدان در دهه فجر 

امسال افتتاح مى شود.
خزائــى افــزود: جمعا طرح هــاى منابع طبيعى اســتان با 
اعتبــارى بالــغ بــر 20138ميليون ريال ومشــاركت هاى 
مردمى و ســاير دســتگاه هاى اجرائى در دهه فجر امسال  
با اشــتغالزايى بالغ بر 8 هزار و 222نفر روز به بهره بردارى 

رسيد.  خواهد 
مديركل منابــع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان حجم 
پــروژه هاى آبخيــزدارى را 4 هــزار متر مكعب، و وســعت 
پروژه هاى توســعه جنگل واحياء واصــالح مراتع  را بيش از 

883 هكتار عنوان كرد.
خزائى اثربخشــى و اهــداف مهم پروژه هــاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى را كنترل فرســايش، پيشــگيرى از وقوع سيل، 
تغذيه ســفره هاى آب زيرزمينى، توســعه پوشــش گياهى، 
ذخيره نزوالت جوى و نهايتــا حفظ آب و خاك، رونق توليد 

وكشاورزى برشمرد.
مديــركل منابــع طبيعــي و آبخيــزداري اســتان گفت: 

توجــه به حفــظ وتوســعه طرح هــاى منابــع طبيعي از 

دســتاوردهاى انقالب اســالمي بوده و تا پيــش از هزار و 
372 توجهــى به طرح هــاى آبخيزداري وجود نداشــت و 
پس از انقالب اســالمى در اســتان همدان بالغ بر 22هزار 

ســازه بزرگ وكوچك آبخيزدارى ســاخته شــده و وسعت 

جنگل هاى اســتان بــه بيش از 42هزار هكتار رســيده كه 
نقش بســيار مهمى در حفط آب وخاك وجذب توريســم 

است. داشته  گردشگرى  صنعت  وتوسعه 

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى به مناسبت دهه فجر اعالم كرد

طرح  1 6 ز  ا رى  ا د بهره بر
ن ستا ا ر  د
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  معاونت آموزش ابتدايى
 كسب رتبه دوم كشور در پوشش مجالت رشد در كشور

 اجراى طرح يك روز بدون كيف در بيش از هزار و 500 مدرسه ابتدايى استان
 اجراى طرح يك روز با والدين براى ترويج مشاركت اوليا در انجام امور مدارس

 اجراى طرح ســفيران آموزشــى و ارائه خدمات آموزشى به بيش از 6 هزار و 
232 دانش آموز ديرآموز

 اجراى طرح درس پژوهى با تحت پوشش قرار دادن 4 هزار و 349 معلم
 برگزارى جشنواره جابربن حيان با پوشش 84 هزار و 791 دانش آموز

 اجراى طرح جهادگران آموزشى براى ارائه خدمات به دانش آموزان ديرآموز
 برگزارى جشنواره استانى بازى هاى بومى- محلى دوره پيش دبستانى

 آشنايى با آداب و مهارت هاى زندگى اسالمى در تمامى كالس هاى اول تا پنجم ابتدايى
 جذب بيش از 800 دانش آموز عشايرى در جهت انسداد مبادى بى سوادى

 تجهيز 25 كالس عشايرى به لب تاپ، چادر و تابلو وايت برد با پايه
 افتتاح بيش از 150 اتاق بازى و يادگيرى در سطح
 پوشش باالى 60 درصدى در دوره پيش دبستانى

 تجهيز 60 درصد مراكز پيش دبستانى استان
 افزايش نرخ پوشش تحصيلى دوره ابتدايى به 99/39 درصد

معاونت پرورشى وفرهنگى
 كسب رتبه برتر كشور در اجراى برگزارى نماز بين دستگاه هاى اجرايى و تجليل از مديركل آموزش وپرورش 

استان در اجالس كشورى نماز
 كسب رتبه برتر استانى در برگزارى نماز در بين دستگاه هاى اجرايى استان

 غبارروبى و آماده سازى بيش از هزار و 730 نمازخانه مدارس استان
 ســازماندهى 260 روحانــى و 154 روحانى طرح امين و در مجمــوع 414 روحانى و هزار امام جماعت 

فرهنگى براى اقامه نماز در مدارس
 حضور ائمه جمعه استان در نماز جماعت ظهر و عصر مدارس به تعداد بيش از 250 آموزشگاه

 اجراى بيش از 500 جشن تكليف ويژه دانش آموزان سوم ابتدايى دختران و نهم پسران
 اعزام هزار دانش آموز استان به شهر مقدس قم در قالب طرح  «معرفت 6 »

 اعزام بيش از 152 طلبه متخصص طرح امين و طلبه سرباز به مدارس استان
 برگزارى بيش از 2 هزار گفتمان دينى در مدارس استان با حضور بيش از 100 طلبه

 شركت بيش از 90 هزار دانش آموز در مسابقات نماز، قرآن و عترت
 پرداخت مطالبات ائمه جماعات روحانى مدارس 

 پيگيرى مفروش نمودن 50 نماز خانه در سطح استان
 برگزارى طرح پيوند مدرسه و مسجد در بيش از 200 مدرسه

 اجراى برنامه «احلى من العسل» در سراسر استان
 فعاليت 500 هيأت مذهبى در مدارس استان

 برگزارى گفتمان هاى مهدوى و عطر انتظار در مدارس
 اجراى طرح كشورى مصباح الهدى «امام شناسى»
 اجراى طرح «نهضت حفظ جزء سى قرآن كريم»

 اجراى طرح ابتكارى «طرح فجر قرآن كريم»
 اجراى طرح «درس هايى از قرآن» با حضور بيش از 70 هزار دانش آموز

 برگزارى بيش از هزار محفل انس با قرآن كريم
 فعاليت 13 مركز دارالقرآن الكريم استان

 كسب 4 رتبه نخست، 6 رتبه دوم، يك رتبه سوم و 10 رتبه برگزيده كشورى در مسابقات فرهنگى و هنرى
 شركت 27 هزار نفر از دانش آموزان و فرهنگيان استان در نوزدهمين دورهى فراخوان ملى پرسش مهر

 برگزارى جشنواره دانايى توانايى
 اجراى طرح هميار مشاور با ارائه آموزش هاى الزم به دانش آموزان

 اجراى طرح رابطان هسته هاى مشاوره در مدارس ابتدايى
 اعزام دانش آموزان دختر و پسر به اردوى راهيان نور

معاونت آموزش متوسطه
 برگزارى جشنواره مهارت هاى هنرى هنرستان هاى كاردانش

 برگزارى نخستين دوره المپياد شايستگى محور و راهيابى 6 نفر از هنرجويان استان به مرحله كشورى
 برگزارى بيستمين دوره جشنواره هنرهاى تجسمى و راهيابى 3 نفر از هنرجويات استان به مرحله كشورى

 اجراى دوره كارآموزى/كارورزى 6 هزار و 478 نفر از هنرجويان
 كسب رتبه عالى كشور توسط سرگروه هاى آموزشى

 كسب رتبه نخست كشورى در پانزدهمين جشنواره الگوهاى تدريس برتر
 كسب رتبه دوم كشورى در پانزدهمين جشنواره الگوهاى تدريس برتر

 كسب رتبه برتر كشورى در پودمان هاى درس كار و فناورى
 جذب دانش آموزان متوسطه نخست و دوم بازمانده از تحصيل

 شناسايى و كيفيت بخشى به 30 مدرسه الزم التوجه
 كسب رتبه زير 3 هزار به تعداد 275 نفر دانش آموز در كنكور سراسرى

 كسب رتبه 4 كنكور توسط دانش آموز همدانى
 اجراى طرح ايران مهارت در 150 مدرسه

 اجراى برنامه ويژه مدرسه (بوم) در تمامى مدارس 
  معاونت سوادآموزى

 پوشش بيش از 95/6 درصد سوادآموزان (باالتر ازميانگين كشورى)

  مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان گفت: دستگاه تعليم و تربيت استان بر 
اساس سند تحول بنيادين در مسير تعالى و پيشرفت حركت مى كند. 

محمد پورداود با بيان اينكه انقالب اسالمى از جمله پديده هاى شگفت انگيز و شگرف قرن بيستم بود، 
اظهار كرد: فرهنگيان و دانش آموزان نقش مهمى در پاسدارى از ارزش هاى انقالب اسالمى داشته اند. 
پورداود افزود: امسال در شرايطى چهل ويكمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى را جشن مى گيريم كه 
ســردار دل ها، سپهبد سليمانى در ميان ما نيست؛ هرچند عطر شهادت اين بزرگ مرد در هر كوى و 
برزنى پيچيده و به بركت خون پاك اين شهيد واالمقام وحدت و انسجام ملى و اقتدار نظام اسالمى 

بيش از پيش مسجل است. 
وى افزود: امروز بر خود مى باليم كه در ســايه نظام مقدس جمهورى اســالمى شــاهد موفقيت ها و 

پيروزى هاى فراوان در عرصه ها مختلف به ويژه در عرصه هاى علمى، آموزشى و فناورى هستيم. 

مديركل آموزش وپرورش اســتان موفقيت هاى دســتگاه تعليم و تربيت به عنوان محور اصلى توسعه 
پايدار را از جمله دســتاوردهاى انقالب ذكر كرد و خاطرنشان كرد: آموزش وپرورش استان بر مبناى 

سند تحول بنيادين در مسير پيشرفت و تعالى حركت مى كند. 
پورداود كســب رتبه 4 كنكور سراســرى توسط دانش آموز همدانى، كســب رتبه برتر نماز در بين 
تمام دســتگاه هاى اجرايى كشــور توســط آموزش وپرورش استان، كســب رتبه نخست شوراهاى 
آموزش وپرورش كشــور توسط آموزش وپرورش استان و پوشــش بيش از 102 درصد حجم ابالغى 
ســوادآموزى را از جمله موفقيت هاى دستگاه تعليم و تربيت استان ذكر كرد و افزود: اين موفقيت ها 

حاصل برنامه ريزى درست، كار تيمى و همت همكاران عزيز ما در صف و ستاد بوده است. 
مديركل آموزش وپرورش استان در ادامه دستاوردهاى دستگاه تعليم و تربيت استان در حوزه مختلف 

را اينگونه تشريح كرد:

مديركل آموزش و پرورش 
استان همدان مطرح كرد

پرشتاب  حركت 
استان  تربيت  و  تعليم  دستگاه 
مسيرتعالى در 

 سمانه جهانگيرى

www.hamedanpayam.com
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 پوشش 102 درصدى حجم ابالغى دوره هاى سوادآموزى
 راه اندازى 12 مركز يادگيرى محلى

 اجراى طرح آموزش عملى نماز 256
 تشكيل حلقه هاى كتاب خوانى هزار و 500

 اجراى طرح آموزش رايانه
 برگزارى مسابقات كتاب خوانى و انشاءنويسى

 توانمندسازى آموزش دهندگان آزاد و فرهنگى
 اجراى طرح توانمندسازى زنان روستايى

  معاونت تربيت بدنى و سالمت
 كسب رتبه يازدهم رقابت هاى ورزشى دانش آموزان سراسر كشور در مجموع 32 استان شركت كننده. 

 برگزارى دوره هاى آموزشى مهارت هاى پايه براى آموزگاران غيرتخصصى
 خريد تجهيزات ورزشى و ارسال آنها در قالب كاروان تجهيزات به شهرستان ها، نواحى و مناطق

 راه اندازى 9 كالس درس تربيت بدنى در سطح استان
 برگزارى انتخابات انجمن ورزشى دانش آموزى در 323 مدرسه

 برگزارى المپياد ورزشى درون مدرسه اى در سراسر استان
 تجهيز سالن اختصاصى تيراندازى در سازمان دانش آموزى و خريدارى سيبل الكترونيكى

 ساخت و بهره بردارى از زمين چمن مصنوعى در منطقه جوكار و تويسركان
 تكميل شناسنامه سالمت و معاينه ادوارى صد درصد دانش آموزان پايه هاى چهارم، هفتم و دهم

 آموزش تغذيه سالم و نظارت بر پايگاه هاى تغذيه سالم دانش آموزان
 اجراى طرح آهن يارى

 همكارى در اجراى واكسيناسيون صد درصد دانش آموزان پايه دهم دوره ى متوسطه دوم
 ايمن سازى محيط و تجهيزات بهداشتى مدارس

 اجراى طرح آموزش سفيران سالمت دانش آموزى
 همكارى در اجراى طرح ارتقاى بهداشــت دهان ودندان صد درصد دانش آموزان ابتدايى و اجراى وارنيش 

فلورايد تراپى دانش آموزان پايه ى هفتم
 اجراى طرح دانش آموز آماده در روز هاى سخت دادرس در سطح استان

 كمك به اجراى طرح هاى محيط زيست، منابع طبيعى، آموزش مصرف صحيح آب، برق و مديريت انرژى، 
تفكيك پســماند، كاهش مصرف مواد اوليه و كاغذ، گسترش فرهنگ پياده روى و دوچرخه سوارى در راستاى 

اجراى فرهنگ تحرك و ورزش با سازمان حفاظت محيط زيست استان
 اجراى طرح آگاه سازى پيشگيرى از معلوليت ها و غربالگرى اختالالت ژنتيك براى صد درصد دانش آموزان 

پايه دهم و يازدهم
 اجراى طرح مدارس مروج سالمت در 700 آموزشگاه استان

 اجراى طرح سالمت نوجوانى و آموزش بهداشت دوران بلوغ ويژه ى مدارس شبانه روزى
 عقد تفاهم نامه همكارى با دانشكده ى توانبخشى دانشگاه علوم پزشكى و مجمع خيرين سالمت استان براى 

ارائه خدمات كمك درمانى به دانش آموزان و فرهنگيان مبتال به بيمارى هاى سخت درمان
  معاونت پژوهش، برنامه ريزى و آموزش نيروى انسانى

 سامان دهى مطلوب نيروى انسانى و جذب ساعت حق التدريس استان
 تعيين سهميه استخدام ماده 28 به تعداد 244 نفر
 تعيين سهميه دانشگاه فرهنگيان به تعداد 440 نفر

 كسب رتبه چهارم كشور در سامان دهى نيروى انسانى
 تشكيل 13 جلسه كميته برنامه ريزى ســرمايه انسانى و تصميم گيرى درباره موضوعات مرتبط و ارسال 

صورت جلسات و مصوبات كميته به كارگروه توسعه ى مديريت استان
 برگزارى 10 نشست علمى تخصصى به منظور كاربست يافته هاى پژوهشى

 انجام 4 طرح پژوهشى در زمينه پاسخگويى به نيازهاى پژوهشى حوزه هاى مختلف آموزش وپرورش استان
 طراحى 5 اولويت پژوهشى در حال اجرا با نگاه مسأله محورى و منتهى به حل مسائل آموزش وپرورش استان

 برگزارى 271 عنوان دوره آموزشى به ميزان 1725689 نفرساعت
 برگزارى 10 عنوان دوره ى آموزشى ويژه ى مديران مدارس

 اتصال هزار و 956 مدرسه به شبكه ملى اطالعات در سطح استان
 هوشمندسازى تعداد 5 هزار و 7 كالس درس در مدارس استان

 برگزارى مرور آثار برگزيده جشنواره بين المللى فيلم رشد
 برگزارى جشنواره توليد محتواى الكترونيكى

  معاونت توسعه مديريت و پشتيبانى
 بازنشستگى و صدور احكام حقوقى هزار و 100 نفر از همكاران فرهنگى

 تقدير از بازنشستگان نمونه استانى
 صدور احكام رتبه بندى معلمان

 جذب نيروى حق التدريس به تعداد 987 نفر
 جذب نيروى متعهد خدمت دانشگاه فرهنگيان به تعداد 498 نفر

 جذب نيروى ماده 28 دانشگاه فرهنگيان (آزمون) به تعداد 244 نفر
 تبديل وضعيت نيروهاى پيمانى به استخدام رسمى به تعداد هزار و 800 نفر

 توسعه درمانگاه فرهنگيان در سطح شهرستان ها

 ساخت 9 استخر ويژه فرهنگيان در سطح استان
  اداره شاهد و امور ايثارگران

 ديدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان در مناسبت هاى مختلف
 برگزارى يادواره شهداى فرهنگى و دانش آموز

 ساخت يادمان شهدا و گنجينه آثار به جا مانده از شهدا در مدارس
 برگزارى نمايشگاه از آثار و تصاوير شهدا و دل نوشته اى دانش آموزان

 دعوت از رزمندگان، جانبازان و آزادگان در مراسم و مناسبت ها در مدارس تحت عنوان راويان ايثار
 ساخت و نصب المان و يادمان شهدا در مدارس شاهد

 صدور ديپلم افتخارى براى فرزندان، والدين، همسران محترم شهدا و آزادگان و جانبازان

  اداره استعدادهاى درخشان
 دريافت 80 مدال رنگارنگ در مسابقات علمى توسط دانش آموزان

 كسب 5 مدال طالى جهانى در المپياد هاى علمى شيمى و نجوم و اخترفيزيك
 كسب 3 مدال نقره جهانى در المپياد هاى علمى شيمى و نجوم و اخترفيزيك

 كســب 15 مدال طالى كشورى در المپياد هاى شيمى، كامپيوتر، نجوم و اخترفيزيك، ادبى و سلول هاى 
بنيادى و پزشكى باز شناختى

 كســب 25 مدال نقره كشورى در رشته هاى شــيمى، رياضى، كامپيوتر، فيزيك، زيست شناسى، نجوم و 
اخترفيزيك، ادبى و سلول هاى بنيادى و پزشكى بازشناختى

 كســب 30 مدال برنز كشورى در رشته هاى رياضى، شيمى، ســلول هاى بنيادى و پزشكى بازشناختى، 
زيست شناسى، فيزيك، كامپيوتر و ادبى

آموزش وپرورش استثنائى
 اجراى طرح سنجش سالمت جسمانى و آمادگى تحصيلى نوآموزان

 ارائه خدمات آموزشى، پرورشى و توانبخشى به دانش آموزان با نياز هاى ويژه
 خريد تجهيزات آموزشى و توانبخشى و توزيع در مدارس استثنايى

 تشكيل پايگاه هاى تابستانى به منظور غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان
 ارائه خدمات حمايتى از قبيل خريد وسايل توان بخشى به كودكان و دانش آموزان با نيازهاى ويژه

 پيگيرى تكميل پروژه در حال ساخت ويژه دانش آموزان طيف اتيسم
 اجراى المپياد درون مدرسه اى دانش آموزان با نيازهاى ويژه

 راه اندازى اتاق بازى و يادگيرى در مدارس استثنايى
 تأمين هزينه هاى توان بخشى و دارويى دانش آموزان با نيازهاى ويژه

 راه اندازى اتاق ورزش براى دانش آموزان با نيازهاى ويژه
 توســعه و تجهيز مراكز مشــكالت ويژه يادگيرى در راســتاى ارائه خدمات بــه دانش آموزان داراى 

مشكالت يادگيرى
 برگزارى جشنواره هاى ياددهى،يادگيرى با رويكرد تدريس انفرادى، درس پژوهى و اقدام پژوهى

 كسب مدال هاى جهانى و كشورى توسط دانش آموزان با نيازهاى ويژه در مسابقات ورزشى
 كســب رتبه هاى برتركشورى توســط دانش آموزان با نيازهاى ويژه و كاركنان مدارس استثنايى در 

جشنواره ها و مسابقات علمى و فرهنگى

اداره گزينش
 انجام مراحل گزينشــي دانشــجومعلمان جديد، پيماني مــاده 28، تبديل وضعيت، تغيير رســته، 

سربازمعلم، سربازطلبه، حق التدريس، تمديدي و غيردولتي در اسرع وقت و مطابق مقررات
 برگزاري دوره هاي ضمن خدمت براى محققان و مصاحبه گران مطابق برنامه هيأت مركزي

 مجهز شدن دفاتر شهرستان و مناطق به سيستم رايانه و شبكه به منظور راه اندازي بانك منابع

امور بانوان
 برگزارى دوره هاى آموزشى ويژه زنان فرهنگى سرپرست خانوار

 طرح توانمندسازى دانش آموزان دختر
 اجراى طرح تقويت مهارت هاى گفت وگو در مدارس متوسطه نخست دخترانه استان

  اداره مشاركت هاى مردمى و مدارس غير دولتى
 گزينش 3 هزار افراد شاغل در مدارس و مراكز غيردولتى
 صدور 102 مجوز حقيقى براى تأسيس مدارس و مراكز
 صدور 15 مجوز حقوقى براى تأسيس مدارس و مراكز

 صدور 100 مجوز راه اندازى
 برگزارى 12 جلسه شوراى نظارت

 برگزارى 8 هزار نفر ساعت دوره آموزشى ضمن خدمت
 برگزارى 13 شوراهاى آموزش وپرورش با كسب رتبه برتر كشور توسط شوراى آموزش و پرورش استان

 افزايش پوشش تحصيلى مدارس آموزش از راه دور
 الكترونيكى كردن مدارس آموزش از راه دور

- جذب دانش آموزان الزم التعليم و بازمانده از تحصيل
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» پروين سليمى 
  ســتاد امر به معروف به لحــاظ قانونى، 
پشتيبان ســمن هاى محيط زيســتى و حفظ 
محيط زيســت اســت و مى طلبد حفظ محيط 
زيســت به عنــوان «معروف» توســط امامان 
جماعت در مســاجد، فرهنگ ســازى شود كه 
براى پيشبرد اين اهداف، 4 فرهنگسرا در سطح 
شــهر با موضوعــات بازيافت ظــروف يك بار 
مصرف، مواد شــوينده و جايگزين هاى طبيعى 

آن براى زنان خانه دار، ايجاد شده است. 
دبير ســمن رهپويان طبيعت ســپهر الوند با 
برشــمردن وظايف اين تشــكل ها گفت: اين 
نهادهــاى مردمى در هر كشــورى با نام هاى 
متفاوتــى شــناخته مى شــوند كــه درعرصه 
جهانى ايــن نهادها را به عنوان ســازمان هاى 
غيردولتــى(NGO) و در ايــران نيز با عنوان 
«سمن» مى شناسند، اين نهادهاى غيردولتى و 
غيروابسته نقش واسطه اى ميان جامعه و دولت 
دارند و پازل تكميل كننده شكاف ميان اين 2

بخش به شمار مى روند. 
مهرداد نهاوندچــى در گفت وگو با همدان پيام 
افزود: سمن ها در جهان كنونى وظايف مهمى 
را دارند و نمى تــوان جامعه اى را بدون حضور 
اين تشــكل ها تصور كرد، زيرا هالل احمر نيز 
يكــى از اين ســازمان-هاى مردم نهاد اســت 
و اهميت وجود آن ســبب شــده اســت تا در 
ســازمان ملل متحد كرســى هاى مشورتى به 

دست آورد. 
 نهاوندچيان خاطرنشان كرد: فعاليت اين دسته 
از ســازمان ها در جامعه مى تواند به هدف هايى 
توانمندسازى  دولت،  كوچك ســازى  همچون 
مردم، افزايش سرمايه اجتماعى، كارآمدسازى 
نظام اقتصادى، بهينه سازى فرآيند برنامه ريزى، 
عملياتى كردن برنامه ها و مقابله با آســيب هاى 

اجتماعى را در بر داشته باشد. 
دبير ســمن رهپويان طبيعت سپهر الوند ادامه 
داد: به مناســب روز هواى پاك كه از 29 دى 
ماه آغاز شــده اســت، برنامه هــاى آموزش و 
فرهنگ ســازى براى حفظ محيط زيستى در 
حال انجام اســت در ابتداى فعاليت ها جمعى 
ازاعضاى ســمن ها و فعاالن حوزه گردشگرى 
استان همدان در ديدار با نماينده ولى فقيه در 
اســتان گزارشى از انواع آموزش ها، جايزه سرو 

عاشورايى، 

فرهنگ ســازى هيأت هــاى مذهبــى در دهه 
نخســت محرم و اربعين و آموزش هاى مساجد 

ارائه دادند. 
در ايــن ديــدار آيــت ا... حبيب ا... شــعبانى؛ 
محيط زيســت را امرى دينى تشريح كردند و 
حديــث از پيامبر اكــرم(ص) را نقل كرد كه، 
مردم در ســه چيز (آتش، آب و مرتع) شريك 

هستند. 
امام جمعه همدان در ادامه تصريح كرد: منظور 
كلمه (ســخر) در قرآن، به مفهوم تســخير و 

تخريب نيست. 
وى دراين باره ادامه داد: ستاد امر به معروف به 
لحاظ قانونى پشتيبان سمن هاى محيط زيستى 
و حفــظ محيط زيســت اســت و مى تواند در 
مواردى كــه تخلفات محيط زيســت صورت 
بگيرد، به مسائل ورود پيدا كند. فرهنگ سازى 
بايســتى  مســاجد  در 
گســترش بيابنــد و 
كنيم  تــالش 

حفــظ 

محيط زيســت به عنوان «معروف» مطرح شود 
زيــرا ظرفيت هاى مناســبى در اســتان براى 
گردشــگرى وجــود دارد بايد فرهنگ ســازى 
صورت گيرد كه به محيط زيست آسيبى نرسد. 
در  كارگاه   4 برنامه هــا،  ايــن  ادامــه  در 
فرهنگ ســراهاى ســطح شــهر با موضوعات 
بازيافت، ظروف يكبار مصرف، مواد شــوينده و 
جايگزين هاى طبيعــى آن براى زنان خانه دار، 

برگزار شده است. 
 وى افــزود: بــه مناســبت 
روز هواى پــاك نيز آموزش 
كودكان در مدارس در قالب 
نمايــش دربــاره حمل ونقل 
عمومى و پســماند همچنين 
به منظور  مســابقاتى  اجراى 
ترويــج فرهنگ اســتفاده از 
عمومى  حمل ونقل  نــاوگان 
برگــزار شــد و در ادامه به 
دانش آمــوزان كارت بليــت 
الكترونيكى اتوبوس داده شد. 
 توزيع كيســه هاى پارچه اى، 

آموزش بازيافت و تفكيك پسماند با شعار، نه به 
پالستيك از ديگر برنامه هاى سمن ها در مدارس 
بوده است و 4 سمن، ايمن شهر هگمتان، نسيم 
طرالن آروين نارون، رهپويان طبيعت سپهر الوند 
و دوستداران حيوانات همدان در غالب تيم لوتوس 
و همچنين با همكارى معاونت اجتماعى (آموزش 
شــهروندى) شــهردارى در اجراى اين برنامه ها 

مشاركت دارند. 
شعار امسال روز هواى پاك، اقدام و عمل است 
كه از شــهروندان انتظار مى رود با اقدام و عمل 
بــه موارد هــر چند كوچــك در حفظ محيط 
زيست و رسيدن به يك آســمان آبى و زمين 

پاك گام هاى بزرگى بردارند و مشكالت بزرگى 
را حل كنند. 

وى اظهار كــرد: امضــاى تفاهم نامه همكارى 
شركت نمايشــگاه ها با اداره كل محيط زيست 
استان و ســمن هاى دوست دار طبيعت، شامل 
همكارى هــاى 3جانبــه براى فرهنگ ســازى 
كاهــش مصــرف ظــروف يك بــار مصرف و 
آاليندگــى كمتر از ديگر برنامه هاى ســمن ها 
بود كه اين تفاهم نامه كه به امضاى مديرعامل 
مديركل  همدان،  نمايشگاه 
اســتان  زيســت  محيــط 
ســمن هاى  نماينــده  و 

دوست دار طبيعت رسيد. 
نهاوندچيان گفت: محســن 
مديــركل  جعفرى نــژاد، 
اســتان  محيط زيســت 
يكى  را  همدان  نمايشــگاه 
در  پيشــرو  نهادهــاى  از 
محيط  مسائل  رعايت  مورد 
زيســتى دانســت و ابــراز 
اميــدوارى كرد كه عملكرد 
ايــن مجموعه بتواند ديگر نهادها را نيز ترغيب 

به فعاليت در اين راستا بكند. 
وى گريــزى نيز به نظر مديرعامل نمايشــگاه 
بين المللى همــدان زد و گفت: حميد گلى پور 
نيز در اين نشست با تشكر از ديدگاه اداره كل 
محيط زيســت گفت دست اندركاران نمايشگاه 
استان همدان از هيچ گونه كمكى به دوستداران 
و فعــاالن محيط زيســت فروگــذار نخواهــد 
كــرد و فعاليت  هايى نيز بــراى كاهش مصرف 
انرژى و اطالع رســانى و فرهنگ ســازى حفظ 
محيط زيست از جمله فعاليت هاى نمايشگاه در 

راستاى حفظ محيط زيست است. 

مهرداد نهاوندچى دبير سمن رهپويان طبيعت سپهر الوند تأكيد مى كند

سمن ها توانمندى     
مردم  توانمندسازى  و  دولت  كوچك سازى 

يى ىور ي ب ر
گســترش بيابنــد و
كنيم تــالش 
حفــظ

4 فرهنگسرا با 
موضوعات بازيافت 

ظروف يك بار مصرف، 
مواد شوينده و 

جايگزين هاى طبيعى 
آن براى زنان خانه دار، 

ايجاد شده است.
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مدير كل نوســازى مدارس از بهره بردارى 11 پروژه با 
زيربناى 12 هزار و 441 مترمربع در دهه فجر كه 82 كالس 

دارد با اعتبار 24 ميليارد و 240 ميليون تومان خبر داد.
فرزاد تيمورى اظهار كرد: يكى از اين پروژه ها نوسازى مدرسه «ابن 
ســينا» با تزريق منابع ملى به تعــداد 26 كالس درس و 12 اتاق 
اســت كه حدود 7 ميليارد تومان اعتبار آن است كه اين پروژه از 
سال 1394 آغاز شد و امسال با زيربناى 4 هزار و 400 مترمربع با 

حضور استاندار به بهره بردارى رسيد.
وى با اشاره به اينكه مدرسه 12 كالسه نيز در مجاورت مدرسه ابن سينا 
در قالب پروژه حيات طيبه ساخته شد كه قرار است مهرماه سال آينده 
به بهره بردارى برسد و در حال حاضر 45 درصد پيشرفت دارد، گفت: 

در اين مجتمع استخر شنا نيز ساخته مى شود.
وى به اتمام عمليات اجرايى اســتخر شــناى ناحيه 2 نيز اشاره و 
بيان كرد: دومين پروژه افتتاح مدرســه خيريه «بنياد مصلى نژاد» 
در ميدان 13 آبان اســت كه شامل 2 هزار و 150 مترمربع با 12

كالس درس و 13 اتاق بوده كه هزينه هاى آن تمام خيرى و شامل 
4 ميليارد تومان است.

مديركل نوســازى، توســعه و تجهيز مدارس اســتان همدان به 
استانداردسازى سامانه گرمايشى 40 مدرسه با 337 كالس درس 
و با اعتبــار 4 ميليارد و 710 ميليون تومان اشــاره كرد و گفت: 
كلنگ زنى 3 مدرســه روستاى ســيمين، مدرسه عصمتيه پشت 
مســجد ميرزاتقى، مدرسه روستاى آبشــينه هركدام با اعتبار به 

ترتيب 700، 800 و 500 ميليون تومان از جمله پروژه ها است.
هزينه 50 ميليارد تومانى در استانداردسازى 

سامانه گرمايشى مدارس همدان
تيمورى درباره استانداردســازى سامانه گرمايشى مدارس با بيان 
اينكه براى آن اعتبار ملى لحاظ شــده اســت، تصريح كرد: برنامه 
عملياتى حذف كامل بخارى نفتى از مدارس اجرا شــد و در سال 
گذشــته بخارى نفتى از مدارس استان حذف شد و با اعتبار بيش 
از 50 ميليارد تومان ســامانه گرمايشى يك هزار و 362 مدرسه با 

تعداد 6 هزار و 300 كالس درس استانداردسازى شد.
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان ادامه داد: 
از 2 هزار و 621 مدرســه استان، 70 درصد آن شامل هزار و 834

مدرسه با شوفاژ و پكيج، 29 درصد آن با بخارى گازى استاندارد و 
يك درصد آن شــامل 27 مدرسه با شوفاژ برقى و بخارى برقى در 

حال گرمايش است.
35 درصد مدارس استان نيازمند بازسازى است

تيمــورى با اعالم اينكه تبديل ســامانه گرمايش بخارى گازى به 
شــوفاژ و بخارى برقى به بخارى گازى كم مصرف از جمله اهداف 
اســت، عنوان كرد: از 2 هزار و 621 مدرســه بــا 11 هزار و 821

كالس درس، 65 درصد بدون نياز به بازسازى و 35 درصد مدارس 
استان نيازمند بازسازى است.

وى در ادامه ســخنانش ســرانه آموزش در اســتان را به ازاى هر 
دانش آمــوز 6/87 درصد اعالم كرد و با بيان اينكه اين عدد بايد به 
8/39 درصد برسد و استان يزد در اين زمينه پيشتاز است، تصريح 
كرد: 54 پروژه خيرى در اســتان داريم كه بــراى تكميل به 16

ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
مديركل نوسازى، توســعه و تجهيز مدارس استان همدان ضمن 

اشاره به وجود 27 پروژه ملى نيمه تمام با 33 ميليارد تومان اعتبار 
و 21 پروژه تخريب و بازســازى با 15 ميليارد تومان اعتبار عنوان 
كرد: در سطح اســتان 102 پروژه ملى، 40 پروژه استانداردسازى 
ســامانه گرمايشــى و 150 پروژه اســتانى نيمه تمام داريم كه در 

مجموع 292 پروژه نيمه تمام در استان وجود دارد.
وى با بيان اينكــه از 115 پروژه ناتمام، پروژه هاى كانون فرهنگى 
مالير و اســدآباد كه از سال 85 آغاز شده بود امسال اعتبار خوبى 

جذب كردند، افزود: ســال آينده بخش عمده اى از اين پروژه هاى 
نيمه تمام افتتاح خواهند شد.

بيشــترين آمــار حــذف مــدارس نفتــى متعلق به 
كبودراهنگ بود

تيمورى با اشاره به اينكه اعتبارات ملى براساس شاخص در مناطق 
توزيع مى شــود، خاطرنشان كرد: بيشــترين آمار حذف مدارس 
نفتى در شهرستان كبودراهنگ بود كه تمام آنها از اعتبارات ملى 

استانداردسازى انجام شد.
وى بــا تأكيد بر اينكه مدرسه ســازى، نوســازى مدارس و تجهيز 
امكانات همواره نيازمند كمك خيرين مدرسه ساز است، به فعاليت 
874 خير مدرسه ســاز در استان اشــاره و بيان كرد: ميزان تعهد 
خيرين مدرسه ساز استان در سال 1377، 571 ميليون تومان بود 
كه اين رقم امســال به 41 ميليارد و 776 ميليون تومان رسيد كه 
در مجموع ميزان تعهد خيرين مدرسه ســاز 285 ميليارد و 937

ميليون تومان اســت 

كه 194 ميليارد و 699 ميليون تومان محقق شده است كه بر اين 
اساس 72 درصد آن محقق شده است.

مديركل نوســازى، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان با اشاره 
به اينكه تعداد 3 هزار و 328 نفر فرهنگى ماهيانه با اهداى مبلغى 
از حقوق خود در مدرسه ســازى كمك مى كنند مبلغ اين كمك ها 
را ســاليانه 300 ميليون تومان عنوان كرد و افزود: 314 پروژه از 
ســال 77 تا دى ماه ســالجارى با هزار و 920 كالس درس و اتاق 

و زيربناى 221 هزار و 324 مترمربع توســط خيرين مدرسه ساز 
ساخته شده است.

تيمورى با اشاره به اينكه مدرسه استقالل همدان به مدرسه سبز 
مبدل مى شــود، عنوان كرد: 10 اســتخر شــنا در استان در حال 
ساخت اســت كه از اين تعداد 7 مورد فعال است و چندين سالن 

ورزشى نيز در حال ساخت است.
وى سرانه ورزش استان را 8 مترمربع اعالم كرد و با تأكيد بر اينكه 
اين عدد بايد به 11 مترمربع برسد، اظهار كرد: تاكنون 245 هزار 
مترمربع از محوطه مدارس اســتان آسفالت و 268 هزار مترمربع 

عايق پيش ساخته شده است.
وجود 24 مدرسه كانكسى در همدان

تيمورى در پايان تعداد مدارس كانكسى استان را 24 مدرسه اعالم 
كرد و گفــت: حدود 240 دانش آمــوز در اين كانكس ها تحصيل 

مى كنند.

مديركل نوسازى و تجهيز مدارس خبر داد

مدارس  نوسازى  پروژه   11 افتتاح 
استان  در  فجر  دهه  با  همزمان  
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 شاخص ترين اقدامات انجام شده 
شركت آب منطقه اى همدان

ســتوده در ادامه مهمترين و شــاخص ترين اقدامات انجام شده 
شركت آب منطقه اى همدان را به شرح زير عنوان كرد.

 سرمايه گذارى بخش خصوصى براى اجراى سد، تصفيه خانه 
آب شرب و خطوط آبرسانى حدود 500 ميليارد تومان 

6 ســد در حال بهره بردارى اكباتان، آبشــينه، شيرين ســو، 
ســرابى، كالن و شــنجور) با حجم مخزن104/2 و حجم تنظيم 

81/5 ميليون متر مكعب
3 ســد در حال ســاخت نعمت آباد، خرمرود، گرين با حجم 

مخزن 23 و حجم تنظيم 31/12 ميليون متر مكعب
 ســد در حال مطالعه آالن بــا حجم مخزن 3 و حجم تنظيم 

1/9 ميليون متر مكعب
 اجراى خطوط آبرسانى شــرب از سدهاى سرابى تويسركان 
(به طول 14 كيلومتر) و كالن مالير (به طول 35 كيلومتر) و تالوار 

(به طول 110كيلومتر)
 انعقــاد 2 قــرارداد BOT تصفيه خانــه شــهرهاى مالير و 

تويسركان به مبلغ 622 ميليارد ريال
 مطالعه و ساخت تصفيه خانه هاى فاضالب براى تصفيه پساب 
توليدى در شــهر هاى اســتان با تخصيص آب حدود 83 ميليون 

متر مكعب در سال
 اجراى خط انتقال پســاب تصفيه خانه فاضالب شهر همدان 
به نيروگاه شهيد مفتح به طول 44 كيلومتر و اعتبار 860 ميليارد 

ريال با تخصيص 12 ميليون متر مكعب در سال
 صدور مجوز خط انتقال پســاب تصفيه خانه فاضالب شــهر 
همدان به پتروشــيمى هكمتانه به طول 11 كيلومتر و تخصيص 

0/63 ميليون متر مكعب
 مطالعه اجراى خط انتقال پســاب تصفيه خانه فاضالب شهر 
همدان به منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد به طول 21 كيلومتر و 

با ظرفيت 5 ميليون متر مكعب
 ســاخت 215 كيلومتر شــبكه هاى اصلى آبيارى و زهكشى 

مدرن و نيمه مدرن براى مصارف كشاورزى
 ســاخت 16 تغذيه مصنوعى با حجم تغذيه 33 ميليون متر 

مكعب در سال براى احياى منابع آب زيرزمينى
 ساخت 36 بند انحرافى با حجم انحراف 280 ميليون متر مكعب 

در سال براى مصارف كشاورزى و احياى منابع آب زيرزمينى
 تأمين آب كشــاورزى : هــزار و 881 ميليون متر مكعب در 
ســال (90 درصد)، تأمين آب شرب: 135 ميليون متر مكعب در 

سال (6 درصد) (94شــهرى+41 روستايى)، تأمين آب صنايع و 
خدمات : 73 ميليون متر مكعب در سال (4 درصد)

 اجراى مصوبات ســال 1393 شــوراى عالى آب درباره طرح 
تعادل بخشى منابع آب زيرزمينى در استان

 تشكيل شوراى حفاظت از منابع آب استان و شهرستان ها و 
كارگروه سازگار با كم آبى در استان (مصوبه هيأت دولت )

 راه اندازى و تقويت 28 اكيپ گشــت و بازرســى شبانه روزى 
به منظور نظــارت بر بهره بــردارى از منابــع آب و جلوگيرى از 

برداشت غيرمجاز و همچنين حفر چاه هاى غيرمجاز
 تعادل بخشــى منابع آب زيرزمينى به ميــزان 270 ميليون 
متر مكعب ناشــى از انســداد 4 هزار و480 حلقه چاه غيرمجاز، 
جلوگيرى از حفر بيش از 3 هزار و100 حلقه چاه غيرمجاز جديد، 

توقيف بيش  از هزار دســتگاه حفارى غيرمجاز در حين تردد و يا 
حفارى و نصب 4 هزار و 680 دستگاه كنتور هوشمند آب و برق 
كه به كاهش روند افت ســطح آب زيرزمينى در همه دشت هاى 

استان منجر شده است
 آمار بردارى مرحله ســوم از منابع آبى اســتان شــامل چاه، 

چشمه، قنوات و آب هاى سطحى از سال 1396
 راه انــدازى دولــت الكترونيك براى ارائــه همه خدمات آب 
زيرزمينى در استان (بيش از 50 خدمت) از طريق سامانه ساماب 

وزارت نيرو و دفاتر پيشخوان
 سامانه 3 هزار 151 براى اطالع رسانى تخلفات آبى

 تفاهم نامــه طرح ملــى دانش آموزى نجــات آب (داناب) و 
گسترش سواد آبى با محوريت كتاب انسان و محيط زيست 

همدان  منطقه اى  آب  شــركت  ولويت  ا برسانى  آ پروژه هاى 

پروژه آبرسانى به شهر همدان، آبرسانى شهرستان تويسركان از سد سرابى، آبرسانى به مالير از سد 
كالن،ساخت سد نعمت آباد و خرم رود تويســركان، مطالعه و اجراى و تعادل بخشى و پخش سيل از 

جمله پروژه هاى بخش آب استان است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان تكميل و تجهيز شبكه هاى اندازه گيرى آب هاى زيرزمينى، مطالعه 
بســتر و حريم رودخانه ها، تكميل و تجهيز ايســتگاه هاى پايش كيفى منابع آب و اليروبى و ساماندهى 

رودخانه ها را از ديگر پروژه هاى بخش آب استان برشمرد.
منصور ستوده با بيان اينكه ميزان بارش در سال آبى جارى در استان همدان نسبت به ميانگين بلندمدت 
افزايش 2 درصدى داشته است، تصريح كرد: از ابتداى سال آبى جارى تاكنون 173 ميلى متر بارش ثبت 

شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد كاهش داشته است.
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دومين  بــا  همزمان 
روز از ايام ا... دهه فجر و با 

حضــور فرمانــدار، امــام جمعه، 
فاضالب  و  آب  امــور  مدير  بخشــدار، 

از  ديگرى  جمع  و  بهار  شهرســتان  روستايى 
باريك  آب  روستاى  به  آب رسانى  پروژه  مسئوالن؛ 

رسيد.  بهره بردارى  به 
در اين مراســم؛ مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان 
بهار ضمن گراميداشــت ســالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 
اســالمى و بــا ارائه توضيحاتــى گفت: پروژه آب رســانى به 
روستاى آب باريك از سال 95 كليد خورد كه خوشبختانه با 
بهره بردارى از اين پروژه جمعيتى بالغ بر 200 نفر در روستاى 

مذكور از نعمت آب شرب سالم و بهداشتى برخوردار شدند.
سيد ســمير حســينى عنوان كرد: در همين راستا؛ اليروبى 
و بهســازى يك حلقه چاه، اجراى شــبكه توزيع، خط پمپاژ 
و خــط انتقال به طول 4 كيلومتــر، اجراى خط برق و نصب 
ترانســفورماتور به طول 300 متر و ســاخت يك باب مخزن 
زمينى 50 متر مكعبى از محل اعتبارات ملى و با هزينه كرد 

410 ميليون تومان عملياتى شد.
الزم به ذكر اســت اين پروژه يكى از چند پروژه آب رســانى 
است كه با صرف اعتبارات ملى و استانى؛ بخشى از مشتركان 
روســتايى در شهرستان بهار را از نعمت آب سالم و بهداشتى 

برخوردار كرده است. 

 بهره بردارى از 
پروژه اجراى شبكه توزيع 

و استانداردسازى انشعابات در 
عين آباد كبودراهنگ

همچنين؛ همزمان با اين ايام و با حضور جمعى از مســئوالن؛ 
پروژه اجراى شــبكه توزيع و استانداردســازى انشعابات آب 
شرب روســتاى عين آباد ازتوابع شهرســتان كبودراهنگ به 

بهره بردارى رسيد. 
در ايــن مراســم باقر پورقاســمى مدير امــور آب و فاضالب 
روســتايى شهرســتان كبودراهنگ ضمن گراميداشت ايام ا... 
دهه فجر و با اشــاره به اينكه خدمت رســانى هرچه بيشتر و 
بهتر به مشــتركان ازافتخارات ما است، گفت: در همين راستا 
در نخستين روز از دهه فجر ســالجارى، پروژه اجراى شبكه 
توزيع و استانداردسازى انشعابات آب شرب روستاى عين آباد 

به بهره بردارى رسيد. 

ى  و
بيــان  ينكه بــا  ا

ايــن  محل اعتبــارات  از  پــروژه 
اعتبارات ملى و اســتانى هزينه شده اســت، عنوان كرد: در 
راستاى اجراى شــبكه توزيع و استانداردسازى انشعابات آب 
شرب روستاى عين آباد هزار و 500 ميليون ريال اعتبار صرف 

شده است. 
پورقاسمى توضيح داد: روستاى عين آباد با 106 خانوار و 375

نفر جمعيت از خدمات امور آب و فاضالب روستايى شهرستان 
كبودراهنگ برخوردار است. 

همزمان با ايام ا... دهه فجر عملياتى شد

آب رسانى 
باريك  آب  روستاى  به 

بهار شهرستان 
www.hamedanpayam.com
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 بزرگتريــن مزيت شــركت تــوان ديد آتى 
بهره گيــرى از ظرفيت بزرگ خريــد پهناى باند از 
شركت ارتباطات زيرساخت از 5 هزار و 757 مسير 
بين المللى، همچنين دارا بودن بزرگترين ديتاسنتر 

محتوايى پهناى باند داخل كشور، است. 
 شركت توان ديدآتى در حوزه نرم افزار و سخت افزار 
آمادگــى خود را براى همكارى با همه شــركت ها 
و ادارات دولتــى و خصوصى اســتان همدان اعالم 

مى دارد. 
خدماتى كه اين شركت ارائه مى دهد آنتى ويروس 
و محصــوالت امنيت ســايبرى، فــروش، نصب و 
پشتيبانى انواع آنتى ويروس هاى اليسنس اورجينال، 
فروش ضد باج افزار هيمدال HEIMDAL است. 
برگزارى همايــش و كالس هاى آموزشــى درباره 
امنيت فضاى مجازى و سايبرى فروش و پشتيبانى 

 .FORTINET فايروال هاى سخت افزارى
انجــام پروژه هــاى طراحى ســايت و نرم افزارهاى 
امنيتــى طراحــى، ســاخت و راه انــدازى انــواع 
وب سايت هاى فروشگاهى و سازمانى توليد محتوا و 
سئو سايت فروش گواهى SSL فروش و پشتيبانى 

ACUNETIX نرم افزار تست نفوذ
ارائه خدمات دسترســى بــه اينترنت و راهكارهاى 
ارتباطــى اينترنتى: فروش ســرويس هاى اينترنت 
Line) يا همــان ADSL: ADSL پرســرعت

Subscriber Digital Asymmetric
(فناورى است كه براى برقرارى ارتباط پرسرعت و 
بدون قطعى با اينترنت، طراحى و در اختيار كاربران 
ادارى و خانگى قرار گرفته است. با بهرهگيرى از اين 

فناورى كاربران قادر
خواهنــد بود تنها با اســتفاده از يك خط تلفن، به 
صورت دائم و با ســرعتى باال بــه اينترنت متصل 

شوند. 
 :LTE-TDسرويس اينترنت نسل 4 ثابت 

در حقيقت آخرين  LTE-TDاينترنت نسل 4 ثابت
نسل اينترنت ثابت پهن باند است و بهترين گزينه 
براى تأمين بيســيم اينترنت منازل و ســازمان ها، 
مؤسسات و شركت هاى تجارى به شمار مى رود. اين 
سرويس در مقايسه با ســاير سرويس هاى موجود 
اينترنت ثابت از جمله ADSL و وايمكس تجربه 
ســرعت باالترى را براى كاربر به ارمغان مى آورد و 
محدوديت هايى مانند محدوديت مكانى، عدم امكان 
جابه جايى مودم، نياز به استفاده از خط تلفن و لزوم 
وجود ظرفيت خالى در مركــز مخابرات منطقه را 

برطرف كرده است. 
از مهمترين ويژگى هاى اين ســرويس مى توان به 
راه اندازى سريع و عدم نياز به خط تلفن ثابت براى 
راه اندازى ســرويس، پهناى باند بسيار باال، پايدارى 
بــاالى ســرويس در آپلود و دانلــود، امكان خريد 
بســته هاى متنوع و مقرون بــه صرفه، برخوردارى 
از پشتيبانى 44 ســاعته و نيز ارائه مودم با قابليت 
جابه جايــى و امكان دريافت ســرويس در تمامى 

مناطق تحت پوشش در سراسر كشور اشاره كرد. 
با تــوجه به محــدوديت هاى ارائه ســرويس هاى 
مــــبتنى بر بستـــر مخــابراتى، شــركت انتقال 
داده هاى آســــياتك به ارائه خدمات پــهناى باند 
اشتــــراكى ثابت بر بستــر بى سيم اقــدام نموده 
اســت. نظر به اينكه دسترســى به ايــن خدمات 

مستلزم امكان سنجى دقيق فنى است. 
و  (ســايت ها  داخلــى  ســايت هاى  *ترافيــك   
اپليكيشــن هايى كه ســرور آنها در داخل كشــور 
ميزبانى مى شــود) به صورت نيم بها و نصف ترافيك 

سايت هاى بين الملل، محاسبه مى شود. 
 منظور از ترافيك بين الملل، سايت ها و اپليكيشن هايى 
است كه سرور آنها در خارج از كشور ميزبانى مى شود 

مانند اينستاگرام، تلگرام، گوگل و... 

*ترافيك پيام رسان هاى داخلى مورد تأييد سازمان 
تنظيم مقــررات و ارتباطات راديويى، طبق مصوبه 

462 بصورت يك سوم بها محاسبه مى شود. 
 ،Fi-Wi Public - اينترنت PUBLIC WIFI
سرويس وايرلس عمومى اســت كه در مكان هايى 
كه آســياتك آنجا را مجهز به اين ســرويس كرده 
Wi-Fi باشــد، عموم مردم مى توانند به سرويس

متصل شده و از خدمات اينترنت پرسرعت آسياتك 
استفاده نمايند. 

 - سرويس آســياتل (سرويس VOIP خط تلفن 
ثابت مبتنى برIP) ســرويس آسياتل راهكار تلفن 
ثابت آســياتك است كه براى كاربران اين امكان را 

فراهم مى آورد كه تمامى ارتباطات
تلفنى خود را بر روى بســتر اينترنت و با پروتكل 
VOIP برقرار كنند و با هر شماره تلفنى در ايران 
و جهان تمــاس گرفته و از كيفيت باالى مكالمات 

لذت ببرند. 
با آسياتل: به صورت رايگان و نامحدود با هر شماره 
آســياتل ديگر و بدون استفاده از ترافيك سرويس 

اينترنت خود تماس بگيريد. 
از تعرفه بســيار اقتصــادى براى انــواع مكالمات 
برون شــبكه اى لذت ببريد. به تعداد مورد نيازتان 

خط تلفن ثابت آســياتل 
دريافــت نماييــد. با هر 
از  نقطه  هر  در  شماره اى 
ايران و جهــان به راحتى 

تماس بگيريد. 
در  خدمات  پشتيبانى  از 
7 روز هفته و 44 ساعت 
شبانه روز بهره مند شويد. 
با نصب اپليكيشن اسياتل 
همراه،  گوشــى  روى  بر 
تلفن ثابت را همراه خود 
داشــته باشيد. به راحتى 
فكس ارســال و دريافت 

نماييد. 
با شــماره هاى اضطرارى 
رايــگان   ... و   542
تماس بگيريــد از امكان 
Conference Call
Forwarding و
نماييد.  اســتفاده  Call
فــروش و راه اندازى ديتا 
و  مجازى  ســرور  سنتر، 

اختصاصى
خدمات سرور اختصاصى، 
براى  كارآمــد  امكانــى 
سازمان هاى  و  مؤسسات 

بزرگى اســت كه به داليل مختلف از قبيل ضرورت 
امنيت و پايدارى باال براى اطالعات و خدماتشــان 
نمى خواهند از ســرورهاى اشــتراكى بــا ديگران 

استفاده نمايند. در اين نوع سرويس امكانات
متنوعى براى سرويس گيرنده فراهم مى شود كه از 
آن جمله مى توان به اختصاصى بودن ســرور براى 
مشترى، فضاى نگهدارى باال، امكان داشتن ترافيك 
باال، تســلط و كنترل كامل بر روى سرور اختصاص 
يافتــه، تهيه نســخه پشــتيبان (Up Back)از 
اطالعات و داده هاى سازمان و امكان مديريت سرور 
اختصاصى اشــاره كرد. بهره مندى از اين ويژگى ها 

سبب شده است تا بســيارى از سازمان هاى بزرگ 
داشتن يك ســرور اختصاصى را در مركز دادهاى 
ايمن بســيار به صرفه تر از اســتفاده از فضا بر روى 

سرورهاى مشترك بدانند. 
 ويژگى ها شــركت آســياتك بــراى حفظ امنيت 
ســرورهاى مورد اســتفاده اقداماتى شامل: تأمين 
امنيــت فيزيكى و امنيت اطالعاتــى كامل با تكيه 
بر Firewall، تأمين قفســه هاى طبقه بندى شده 
با قفل-هاى مطمئن و پياده سازى استاندارد امنيت 

47775 ISO اطالعات
اقــدام نمــوده اســت. اســتفاده از امكانات يك 
مركــزداده ى داخلى اختصاصى افــزون بر كاهش 
هزينه-هاى ســازمان ها، امكان كنتــرل، نظارت، 
بهره منــدى از خدمات پشــتيبانى، بهره مندى از 
ســرعت دلخواه و آسودگى خاطر از امنيت سرورها 
و اطالعات را براى ســازمان ها و مشــتريان فراهم 
مى كند. سيســتم هاى اعالم و خاموش كردن آتش 

44x7 خدمات پشتيبانى بى وقفه
نصــب رايگان هــر يــك از سيســتم عامل هاى
FreeBSD, Windows, Linux/Unix

 (Firewall)ارائــه ى خدمات امنيــت اطالعــات
دسترسى كامل مشترى به مديريت سرور

اســتاندارد  پياده ســازى 
ISO امنيــت اطالعــات

سنســور هاى   47775
محيطى جهت كنترل دما 

و رطوبت
اختصاصى:  بانــد  پهناى 
پــر  از  يكــى  آســياتك 
شركت هاى  ظرفيت ترين 
اينترنتى كشــور در حوزه 
ارائه پهناى باند اختصاصى 
به شــركت ها وسازمان ها، 
مراكز دانشــگاهى و حتى 
ســاير اپراتورهــا، بر پايه 
بســترهاى وايرلس، فيبر 
هميــن  در  اســت.  و... 
گسترده اى  پوشش  راستا 
در شــهر تهران و ســاير 
شهرهاى كشور ايجاد شده 
و عــالوه بر آن با توجه به 
ارتباطى  جامع  شبكه هاى 
MPLS- آسياتك بر پايه

زيرساخت  شــبكه  از  IP
پرظرفيت  لينك هــاى  و 
اينترنتى و همچنين ساير 
امكان  بســترهاى انتقال، 
براى  خاص  سرويس دهى 
سازمان ها و شــركت هاى مختلف در سراسر كشور 

مهيا شده است. 
بزرگترين مزيت شــركت در اين گــروه خدمات، 
بهره گيــرى از ظرفيت بزرگ خريــد پهناى باند از 
شركت ارتباطات زيرساخت از 57مسير بين المللى، 
همچنين دارا بودن بزرگترين ديتاســنتر محتوايى 
پهناى باند داخل كشــور، اســت. به همين دليل 
قيمت تمام شــده و كيفيت پهناى باند آســياتك 
بسيار مناسب و داراى مزيت نسبت به رقبا در بازار 

است. 

شركت
آتى  ديد  توان   
در  پيشرو  
اينترنتى خدمات 
همدان استان 
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متاســفانه ســختگيرى در اجــراى ضوابط و قوانيــن موجود در 
دســتگاه هاى دولتى راه را براى ســرمايه گذاران و توليدكنندگان 
اســتان طاقت فرسا كرده است و در اينجا از استاندار همدان تقاضا 

مساعدت داريم. 
مديران شــركت توان ديد آتى با تكيه بر دانش بومى، براى انتقال 
و گســترش تجربه و سرمايه هرچه بيشتر خود به استان با عرضه 
محصوالتى كــه براى ايجاد امنيت و حفاظت فيزيكى كاربرد ويژه 

دارد در خدمت ادارات استان همدان هستند. 
مدير شركت توان ديد آتى استان همدان گفت: اين شركت در حوزه 
امنيت سايبرى، فناورى و اطالعات فعاليت دارد و محصوالت توليد 
شده در اين شــركت انواع راهبند خودرو و نفر، راهبندكف خواب 
(دفنى) اســت كه اين سيســتم ها براى ايجاد سد دفاعى در برابر 
حمــالت انتحارى در ادارات و نهادهايى كــه نياز به كنترل تردد 

امنيتى دارند كاربرد دارد. 
اميد رحيميــان در گفت وگو با همدان پيــام افزود: همه تالش 
مديران شــركت توان ديد آتى اين اســت كه بــا بهره گيرى از 
دانش روز و به كارگيرى مهندســان جوان كشور بتواند خدمات 
هرچه بهتــر براى ايجاد امنيت در مكان هايى كه نياز به نظارت 

و كنترل دارند، بدهد. 
نمايندگى شركت توان ديدآتى در استان همدان نيز بهترين براى 

تجهيز اداراتى مانند بانك ها، پادگان هاى نظامى است. 
رحيميــان افزود: انتظار مى رود مديران اســتان بــراى بازده بهتر 
خدمات اين شركت، ايجاد اشتغال و درآمدزايى براى استان همدان 
از فرصت فعاليت مهندســان شــركت توان ديدآتى بهره بگيرند و 
فرزندان شــهر و ديار خود با استفاده از محصوالت شركت شركت 

توان ديد آتى يارى كنند. 
رحيميــان افزود: در نظر داريم كارگاه توليدى را از اســتان تهران 
به اســتان همدان انتقــال دهيم و براى اين كار نياز به ســاخت 
ســوله و ايجاد كارگاه براى توليد محصول در داخل شــهرك هاى 

صنعتى استان و صادرات به كشورهاى عراق، سوريه، لبنان داريم. 
كه حمايت دســتگاه هاى دولتى و خصوصى استان براى ادامه كار 

حياتى است. 
وى افزود: متأسفانه سختگيرى در اجراى ضوابط و قوانين موجود 
در دستگاه هاى دولتى راه را براى توليدكنندگان استان طاقت فرسا 
كرده اســت و با وجود امكاناتى كه براى بهبود و رشــد صنايع در 
همــدان وجود دارد كه نهاد هاى دولتى با ســنگ اندازى جلو پاى 

توليدكنندگان با پيشرفت مقابله مى كنند. 
 رحيميان خاطرنشان كرد: متأسفانه در بسيارى از موارد صاحبان 

صنايع پــس از دوندگى در ادارات عطــاى آن را به لقايش 
مى بخشند. اين امر در استان همدان نسبت به ساير 

استان هاى كشــور با شدت بيشترى اعمال 
مى  شود. 

مدير شركت توان ديد آتى اظهار 
مى دهد  نشــان  تجربه  كرد: 

صنعت  كــه  شــهرهايى 
چشمگيرى  رشد  آنها 
قوانين  همواره  دارند 
بــه  توجــه  بــا  را 
شــرايط موجــود 
در منطقــه خود 
مى كنند  اجــرا 
را  اولويــت  و 
در  تســهيل 
افزايش  توليد، 
و  بــازده 
اشــتغال زايى 
قرار مى دهند. 

دربــاره  وى 

حضور شــركت توان ديد آتى در نمايشگاه گفت: با هدف معرفى 
توانمندى ها شــركت توان ديد آتى به عنوان يكى از توليد كنندگان 
X Ray ،انواع راهبند (نفر و خودرو، راهبند ضد انتحار، تايركيلر

و...) و براى توســعه و گســترش فروش محصوالت در ششــمين 
نمايشگاه صنايع كوچك و متوسط امسال 

استان همدان نيز حضور يافتيم. 
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ود به استان با عرضه 
 فيزيكى كاربرد ويژه 

: اين شركت در حوزه 
رد و محصوالت توليد 
نفر، راهبندكف خواب 
د سد دفاعى در برابر 
ه نياز به كنترل تردد 

م افزود: همه تالش 
كه بــا بهره گيرى از 
كشور بتواند خدمات 
ى كه نياز به نظارت 

دان نيز بهترين براى 
ى است. 

تان بــراى بازده بهتر 
ى براى استان همدان 
ديدآتى بهره بگيرند و 
صوالت شركت شركت 

ى را از اســتان تهران 
 كار نياز به ســاخت 
داخل شــهرك هاى 

كرده اســت و با وجود امكاناتى كه براى بهبود و رشــد صنايع در 
همــدان وجود دارد كه نهاد هاى دولتى با ســنگ اندازى جلو پاى 

توليدكنندگان با پيشرفت مقابله مى كنند. 
كرد: متأسفانه در بسيارى از موارد صاحبان  رحيميان خاطرنشان

صنايع پــس از دوندگى در ادارات عطــاى آن را به لقايش 
مى بخشند. اين امر در استان همدان نسبت به ساير 

استان هاى كشــور با شدت بيشترى اعمال 
مى  شود. 

مدير شركت توان ديد آتى اظهار 
مى دهد  نشــان  تجربه  كرد: 

صنعت  كــه  شــهرهايى 
چشمگيرى  رشد  آنها 
قوانين  همواره  دارند 
بــه  توجــه  بــا  را 
شــرايط موجــود 
منطقــه خود  در
مى كنند  اجــرا 
را  اولويــت و
در  تســهيل 
افزايش  توليد، 
و  بــازده 
اشــتغال زايى 
قرار مى دهند. 

دربــاره  وى 

استان همدان نيز حضور يافتيم. 

مدير شركت توان ديد آتى استان همدان:مدير شركت توان ديد آتى استان همدان:
كند حمايت  را  توليدكنندگان  رود   مى  انتظار  همدان  اســتاندار  از 

32525965 و 31554 تماس بگيريد و يا به سايت www.tdanet.net مراجعه نماييد.
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گمرك همدان به عنوان دروازه اقتصادى استان نقش 
تعيين كننده اى در توسعه ايفا مى كند چنانچه با كنترل 
ورود و خروج كاال مى تواند در تغيير شاخص هاى اقتصاد و 

به تبع آن اشتغال و توليد نقش اثرگذارى داشته باشد. 
همدان اســتانى كه شاهراه پيوستن به غرب و شمال غرب كشور 
است و از قديم راه ابريشــم از آن مى گذشته است؛ محورى براى 
تجارت و حضور تجار بوده اســت با اين حال هنوز نتوانســته به 
جايگاه واقعى خود در زمينه تجارت و توسعه اقتصادى دست پيدا 
كند اما گمرك اســتان از زمان فعاليت تالش كرده كه اين خأل را 
حل كند كه اميد مى رود در آينده شاهد درخشش تجارت استان 

در عرصه بين الملل باشيم. 
اداره كل گمرك اســتان همدان در سال 1398 و در سالى كه از 
سوى مقام معظم رهبرى با عنوان سال رونق توليد نام گذارى شده، 
توانسته اســت به رغم تحريم هاى ظالمانه عليه كشور و مشكالت 
به وجــود آمده در حــوزه تجارت خارجى 10 ماهه ســال 1398

يسه در بيشــتر حوزه هــاى كارى خود در  مقا
با 10 ماهه سال گذشته افزايش 

عملكرد داشته باشد. 
مديــركل 

گمرك اســتان همدان گفت: در حوزه صادرات گمرك استان در 
10 ماهه سال 1398 مقدار 528/781/958 كيلوگرم كاال به ارزش 
دالرى 104/544/716 دالر از گمرك همدان به كشورهاى عراق، 
تركيه، افغانســتان، چين، پاكستان، فدراســيون روسيه، اوكراين، 
بلغارستان، جيبوتى، عمان، امارت و... در مجموع 43 كشور صادر 
شده كه عمده اين كاالها شــامل: انواع ميگرد آجدار، سيم مسى 
بدون عايق، انواع كشــمش، انواع كلينكر، موتور آبى و غيره بوده 

است. 
مرتضــى نجفى مقدم افزود: درمجموع 167 قلم كاال و افزايش 42
درصد وزنى و 10 درصدى ارزش دالرى در 10 ماهه وجود دارد.

وى ادامــه داد: در حوزه واردات در 10 ماهه ســال 1398 مقدار 
5/075/481 كيلوگــرم كاال بــه ارزش دالرى 26/884/841دالر 
به گمرك اســتان همدان از كشورهاى آلمان، اردن، تركيه، چين، 
ايتاليــا، اوكراين، امــارات، جمهورى كره، هند، ســوئد، هلند و... 

درمجموع از 17 كشور واردات صورت گرفته است. 
مديركل گمــرك با بيان اينكــه عمده كاالهاى وارداتى شــامل 
ماشين آالت خط توليد، منسوج نيافته، گرانول پلى پيروپيلن گريد 
نســاجاى، كالف رنگى كويل آلومينيوم با پوشش 
رنگى، بذر سيب زمينى 
بــوده،  و... 

افزود: درمجموع 72 قلم كاال افزايش 21 درصد وزنى و 13 درصد 
دالرى بوده ايم و اين موضوع بيانگر رونق توليد با مجور گمرك وارد 

استان شده كه شاهد توليد در سالجارى در استان است. 
نجفى مقــدم اظهار كرد: در حوزه مســافرى گمرك همدان در 
ســال 1398 به 4 هزار و 865 نفر مســافر كــه عمدتاً حجاج 

بوده اند خدمات گمركى ارائه كرده است. 
وى بيان كرد: در حوزه قضايى و رسيدگى و پرونده هاى ظن قاچاق 
در واحد قضايى گمرك همدان در 10 ماهه سال 1398تعداد 42
پرونــده كمتر از 10 ميليون ريــال و 90 پرونده بين 10 تا 100

ميليون ريال و 264 پرونده بين 100 ميليون ريال تا يك ميليارد 
ريال و 32 پرونده بيشتر از يك مليارد ريال درمجموع 428 پرونده 
تشكيل و بررســى شــده كه در اين رابطه 496 متهم به مراجع 
قضايى معرفى شــده اند و در اين رابطــه ارزش كاالى پرونده هاى 
فوق 514/171/660/032/188 ريال بوده اســت كه اين موضوع 
بيانگر عزم راسخ گمرك استان در مبارزه با قاچاق كاال و ارز است. 
وى درباره واحد امانات پســتى گمرك همدان مســتقر در اداره 
پست همدان نيز گفت: در 10 ماهه سال 1398 تعداد 552 بسته 
صــدورى به وزن 3 هزار و 314 كيلوگرم و ارزش دالرى 84/150
دالر داشــته كه بيشتر به كشورهاى اتحاديه اروپا و آمريكا، كانادا، 
تركيه، عراق و افغانســتان فرستاده شده اســت و نيز 198 بسته 
وارداتى داشــته كه از اين تعداد براى 9 بسته 9 فقره پته معافيت 
به ارزش 395 دالر صادر شده است و براى 189 بسته ديگر تعداد 
189 فقره پته مســافرتى به ارزش 56/228 دالر و حقوق ورودى 
398/643/300 ريال دريافت شــده كه اين بسته هاى ورودى 
بيشــتر از ســنگاپور و اتحاديه اروپا وارد استان 

شده اند. 
عملياتى شدن گمرك شهرستان نهاوند 
در ايام فرخنده دهه فجر و اتصال سامانه 
جامع امور گمركــى اين گمرك در 
حوزه صادرات خبر داد و افزود: 
در اين راستا از تمامى فعاالن 
حــوزه تجــارت خارجى 
منطقه كــه عالقه مند 
هســتند فعاليــت 
صادراتــى خود را 
در گمرك نهاوند 
دهند  انجــام 
دعوت مى شود 
گمرك  اين  و 
گــى  د ما آ
همكارى و انجام 
امور صادراتى را براى 
رفاه حــال صادركنندگان 
اين  به  مراجعه كننــده  محتــرم 

گمرك را دارد. 

مديركل گمرك خبر داد

سالجارى  در  توليد   رونق 
گمرك مار هاى  آ با 
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سازمان تأمين اجتماعى يك سازمان 
اصلى  مأموريت  كه  است  اجتماعى  بيمه گر 
آن پوشــش كارگران مــزد و حقوق بگير 
به صورت اجبارى و صاحبان حرف و مشاغل 

آزاد به صورت اختيارى است.
مديركل سازمان تأمين اجتماعى استان با اشاره 
به جمعيت بيش از 42 ميليون نفر تحت پوشش 
اين ســازمان اظهار كرد: از اين جمعيت حدود 
14 ميليون نفر بيمه شــده و بيش از 3 ميليون 
نفر مستمرى بگير است كه با درنظر گرفتن افراد 
خانواده بيمه شــدگان 42 ميليون نفر مستحق 

دريافت خدمات سازمان هستند.
اســمعيل نبوى گفت: براســاس قانون، سازمان 
تأمين اجتماعى يك سازمان عمومى غيردولتى 
است كه بخش عمده منابع مالى آن از محل حق 
بيمه ها (با مشاركت بيمه شده و كارفرما) تأمين 

مى شود و متكى به منابع دولتى نيست.
وى افزود: به همين دليل، دارايى ها و سرمايه هاى 
آن متعلق به اقشــار تحت پوشش در نسل هاى 
متوالى است و نمى تواند قابل ادغام با هيچ يك از 

سازمان ها و مؤسسات دولتى يا غيردولتى باشد.
مديركل تأمين اجتماعــى تصريح كرد: تكيه گاه 
اصلى اين سازمان مشاركت سه جانبه كارفرمايان، 
بيمه شــدگان و دولت در عرصه هــاى مختلف 
سياستگذارى، تصميم گيرى هاى كالن و تأمين 

منابع مالى است.
نبــوى بيان كرد: اصــول و مبانى بيمه گرى اين 
ســازمان به نحوى تنظيم شــده كه بين اهداف 
اصلى آن با اهداف كالن نظام اقتصادى كشــور 
همســويى كامل وجــود دارد. از يك ســو رونق 
فعاليت هاى توليــدى و صنعتى موجب افزايش 
جمعيت تحت پوشش بيمه و تقويت منابع مالى 
اين ســازمان مى شود و ازســوى ديگر پوشش 
بيمه اى كارگــران به افزايــش اطمينان خاطر، 
ايجاد امنيت روحى و سالمت جسمى و در نهايت 

ارتقاى بهره ورى نيروى كار منجر مى شود.
مديــركل تأمين اجتماعــى تأكيد كــرد: همه 
عواملــى كه فعاليت هاى اقتصــادى و صنعتى 
را تحت تأثير قــرار مى دهد بر منابع و مصارف 
ســازمان تأمين اجتماعى نيز اثرگذار اســت. 
از جملــه ايــن عوامل مى تــوان بــه بحران 
بيكارى، افزايش نرخ ســالمندى، بى ثباتى در 
فعاليت هاى اقتصادى، افزايش حوادث و سوانح 
در كشور و رشــد روزافزون هزينه هاى درمان 

اشاره كرد.
نبــوى اظهار كــرد: تعهدات اين ســازمان برابر 
سازمان  به وســيله  تعيين شده  اســتانداردهاى 
بين المللــى كار و ســازمان بين المللــى تأمين 
اجتماعــى تنظيــم شــده و باالتريــن حد اين 

اســتانداردها را در بر مى گيرد. چگونگى تحقق 
اين تعهدات و ارائه خدمات به وسيله اين سازمان 
را قانون معين كرده اســت. جلسات فراسازمانى 
براى برقرارى تعامالت بيشــتر و بهتر به منظور 
پيشــبرد اهداف سازمانى و اســتانى و ازسويى 
ديگر عملياتى نمودن شــعار سال «رونق توليد» 
ســعى بر مساعدت حداكثرى حتى با پيگيرى و 
رايزنى هاى متعدد از سازمان مركزى با هدف ارائه 
خدمات سازمان تأمين اجتماعى به بهترين شكل 

ممكن است.
نبوى در پايان گفت: با شــركت در جلســات و 
يا قبولى ميزبانى جلســات بــا ادارت، ارگان ها، 
شــركت ها، بانك ها، اصناف، اشخاص حقيقى و 
حقوقى، حوزه هاى علميه و همچنين ديدارهايى 
با امام جمعه، نمايندگان مجلس، مسئول بسيج 
ادارات و همراهى با استاندار و مديران استاندارى 
در بازديــد از پروژه هــا در بررســى مشــكالت 
شــركت ها و كارخانجات و اصناف به شرح ذيل 
ارائه مى شــود كه مصداق بارز آن همراهى اين 

اداره كل با فعاالن اقتصادى است.
شركت در جلسات استاندارى 

شــركت در جلسات فرماندارى ها و ديدار با 
فرمانداران محترم شهرستان ها 

ديدار با نمايندگان مردم اســتان همدان در 
مجلس شوراى اسالمى 

ديدار با امام جمعه و نماينده ولى فقيه در استان 
برگزارى جلسات با شهردارى 

شــركت در جلسات كارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد، جلســات كميته اســتانى مقابله با 

تحريم، ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى 
شركت در جلســات اداره كل تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى 
ديدار با مجامع امور صنفى 

برگزارى و شــركت در جلســات با كانون 
بازنشستگان (همكار و غيرهمكار) 

شركت در جلسات خانه كارگر 
برگزارى جلســات رســيدگى به اعتراض 

كارفرمايان به ابالغ هاى صورت گرفته
برگزارى جلسات رسيدگى به ادعاى اشتغال 

بيمه شدگان 
برگــزارى جلســات هيــأت تجديــد نظر 

تشخيص مطالبات 
برگــزارى جلســات بــا موضــوع انتخاب 

كارفرمايان نمونه استان 
برگــزارى جلســات انتخــاب و تكريــم 

ازكارافتاده، بازنشسته وهمسر بازمانده نمونه
حضور در حضور در برنامه سامد استاندارى 

و پاسخگويى به سؤاالت مردمى
برگزارى جلسات با خانه مطبوعات و بازديد 

از نشــريه استانى سپهر غرب و انجام مصاحبه با 
برنامه راديويى دريچه (به منظور پاســخگويى به 
سؤاالت شهروندان محترم همدان) و مصاحبه با 

خبرنگاران نشريات استانى 
بازديد از شركت ها به مناسبت گراميداشت 

هفته كار و كارگر 
افتتــاح كارگــزارى شــماره 309 و 314

درشهرستان همدان و افتتاح شعبه اقمارى مريانج
اعــزام همكاران متخصــص و متبحر براى 
آموزش قوانين تأمين اجتماعى و پاسخگويى به 
سؤاالت و ابهامات مربوطه به ادارات و ارگان هاى 

مختلف 
جلسات متفرقه (با شركت ها، كارخانجات، 

مؤسسات، ادارات و ...) 

آخرين آمار 98اسفند 97شرح

ان
دگ
ه ش
يم
ب

124351130699اجباري
1152210231اختياري

2530125754مشاغل آزاد و مددجويان
26392477مقرري بگير بيمه بيكاري

3231931789راننده 
1259311986قاليباف
627623نويسنده

2651025496كارگران ساختمانى
176170زنبورداران

834954كارفرمايان صنفى
35144639بيمه شدگان توافقي

240386244818جمع

مستمري
 بگيران

2986832197بازنشسته
34523471ازكارافتاده

1584616483بازمانده (پرونده)
4916652151جمع
753013767377جمعيت تحت پوشش

%44%43درصد جمعيت تحت پوشش
%70%69درصد جمعيت شهري تحت پوشش

4,94,7ضريب پشتيبانى (نفر)
تعهدات 

پرداختي (ميليون 
ريال)

145068117010كوتاه مدت
81577926793144بلندمدت

367685367189هزينه بيمه بيكاري
كارگاه

(پرونده)

2312423162فعال
1782018012نيمه فعال
4094441174جمع

دفترچه
2902713404صادره
345889213658تجديدي
69234265المثني

نبوى مديركل تأمين اجتماعى اســتان همدان آمار و عملكرد تأمين اجتماعي استان را به 
شرح جدول ذيل برشمرد و افزود سازمان دراستان داراى 2 بخش بيمه اى و درمانى است كه 

عملكرد استان در بخش بيمه اى به شرح ذيل است:

اقدامات 
اجتماعى تأمين  سازمان 
توليد رونق  درسال 
 نيره احمدى
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  يكــى از اهــداف راهبردى ســازمان بيمه 
سالمت ايران اســتقرار سازمان الكترونيك است 
نسخه نويســى،  براى  الزم  اقدامات  منظور  اين  به 
ارجاع  و  بســترى  اسناد  به  مكانيزه  رســيدگى 
الكترونيك انجام گرفته اســت كه با تحقق كامل 
آن عالوه بــر تســريع در روند ارائــه خدمات و 
كاهــش هزينه ها و افزايــش كارايى و بهره ورى، 
ســطح بندى  بالينى  راهنماهاى  اســتقرار  امكان 
ارجاع  نظام  و  خانواده  پزشــك  اجراى  و  خدمات 

فراهم خواهد شد. 
مديــركل بيمه ســالمت اســتان همدان در ايــن زمينه 
بيــان كــرد: مهمترين برنامه اداره كل بيمه ســالمت در 
ســالجارى الكترونيكى شــدن و تحقق دولت الكترونيك 
است و در سومين ســال برنامه ششم توسعه بنا را بر آن 
گذاشــته ايم از شــرايط قانونى و اجرايى موجود حداكثر 
استفاده را برده و الكترونيكى كردن سيستم را در اولويت 
نخســت خود قرار دهيم، اجراى پروژه هــاى الكترونيكى 
موجب كمتر شــدن كاربرد دفترچه بيمه سالمت و حذف 

تدريجى آن خواهد شد. 
ســعيد فرجى اظهار كرد: برنامه الكترونيك ســازمان 4
پروژه استحقاق ســنجى، نسخه نويسى الكترونيكى، ارجاع 
الكترونيك و رســيدگى الكترونيك به اسناد بيمارستانى 
را شــامل مى شــود، يكى از اين پروژه ها استحقاق سنجى 
اســت كه از سال گذشته شروع و تقريباً كامل شده است. 
به اين صورت كه وقتى فرد بيمار به بيمارســتان مراجعه 
كرد و با شماره ملى پذيرش مى شود. با استفاده از شماره 
ملــى نوع و اعتبار بيمه بيمار مشــخص شــده براى وى 
شــماره شناسه اى صادر مى شــود و تمام فرايند درمان و 

پرونده بيمار با آن شناخته مى شود. 

وى افزود: پروژه دوم نسخه نويســى الكترونيكى اســت 
كــه در اين طرح وقتى كه بيمارى به پزشــك مراجعه 
مى كند پزشــك بر اســاس شــرح حال و معاينه اى كه 
انجــام داده بــا وارد كردن كــد ملى فرد در ســامانه 
مربوطه براى وى نســخه تجويز و يا خدمات تشخيصى 
درمانــى درخواســت مى كنــد و بــا گرفتــن يك كد 

5 رقمــى فــرد مى تواند بــا مراجعه بــه داروخانه و يا 
پاراكلينيك نســخه و يا خدمات مــورد نظر را دريافت 

21 داروخانه  85 مطب و  ر كند هم اكنون حــدود  د
ايــن زمينه فعاليــت دارند و بنا را بر 

و  مطب ها  تمامى  كــه  داريم  آن 
مراكــز ارائه دهنده خدمت در 

كنند.  شركت  طرح  اين 
تأكيــد  همچنيــن  وى 
ارجاع  ســوم  پــروژه  كرد: 
اين  به  اســت  الكترونيــك 

صــورت كه فرد مراجعه كننده از خانه بهداشــت به مركز 
بهداشــتى درمانى محل زندگى خــود مراجعه و خدمات 
تشــخيصى درمانى مــورد نياز را دريافــت كرده، پس از 
تشخيص پزشــك در صورت نياز براى ادامه روند درمان 

به صورت الكترونيك به ســطح باالتر ارجاع مى شود. 
مديــر كل بيمه ســالمت اســتان همدان اظهــار كرد: 
چهارمين پروژه رســيدگى الكترونيك به اســناد بسترى 
بيمارســتانى است كه در اســتان همدان از شهريور سال 
جارى شروع شــده اســت و فرايند اجراى اين پروژه به 
اين صورت اســت كه پــس از ترخيص بيمــار و تكميل 
پرونــده بيمار در سيســتم HIS بيمارســتان پرونده به 
صورت الكترونيك به ســامانه پرونده الكترونيك سالمت 
وزارت بهداشت و درمان ارسال شده و سپس در سيستم 
رســيدگى بيمه ســالمت اســتان قرار مى گيرد و مراحل 
رســيدگى به صــورت مكانيزه ثبت شــده و بــه مرحله 
بعدى ارســال مى شــود با اقدامات صورت گرفته تمامى 
بيمارســتان هاى دولتى اســتان تحت پوشش اين پروژه 
هســتند و در اين پروژه اســتان همدان جزو 10 استان 

است.  كشور  نخست 
مديركل بيمه سالمت اســتان همدان با اشاره به پوشش 
58 درصدى بيمه ســالمت در اســتان گفت: حدود يك 
ميليون نفر از جمعيت اســتان همدان تحت پوشش بيمه 
ســالمت قرار دارنــد، از اين تعــداد 162 هزار نفر در 
صندوق بيمه ســالمت همگانى، 608 هزار نفر در 
صندوق بيمه روســتاييان و عشاير، 123هزار 
نفر در صندوق كاركنان دولت، 63 هزار نفر 
در صندوق ســاير اقشــار و حدود 10 هزار 
نفــر در صندوق ايرانيــان از خدمات بيمه 

مى كنند.  استفاده  سالمت 

الكترونيكى  پروژه هاى  اجــراى 
الكترونيك سازمان  استقرار  براى 
همدان  سالمت  بيمه  كل  اداره  در 

ى
پروژه استحقاق ســنجى، نسخه نويسى الكترونيكى، ارجاع
الكترونيك و رســيدگى الكترونيك به اسناد بيمارستانى
را شــامل مى شــود، يكى از اين پروژه ها استحقاق سنجى
اســت كه از سال گذشته شروع و تقريباً كامل شده است.
به اين صورت كه وقتى فرد بيمار به بيمارســتان مراجعه
كرد و با شماره ملى پذيرش مى شود. با استفاده از شماره
ملــى نوع و اعتبار بيمه بيمار مشــخص شــده براى وى
شــماره شناسه اى صادر مى شــود و تمام فرايند درمان و

پرونده بيمار با آن شناخته مى شود. 

ى ى
پاراكلينيك نســخه و يا خدمات مــورد نظر را دريافت 

21 داروخانه  مطب و  85 ر كند هم اكنون حــدود د
ايــن زمينه فعاليــت دارند و بنا را بر 

و  مطب ها  تمامى  كــه  داريم  آن 
مراكــز ارائه دهنده خدمت در 

كنند.  شركت  طرح  اين 
تأكيــد  همچنيــن  وى 
ارجاع  ســوم  پــروژه  كرد: 
اين  به  اســت  الكترونيــك 

پ
درصدى بيمه ســالمت در اســتان گفت: حدود يك  58
ميليون نفر از جمعيت اســتان همدان تحت پوشش بيمه 
هزار نفر در  ســالمت قرار دارنــد، از اين تعــداد 162
هزار نفر در 608 صندوق بيمه ســالمت همگانى،

123هزار  صندوق بيمه روســتاييان و عشاير،
هزار نفر  63 نفر در صندوق كاركنان دولت،
در صندوق ســاير اقشــار و حدود 10 هزار 
نفــر در صندوق ايرانيــان از خدمات بيمه 

مى كنند.  استفاده  سالمت 
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» غزل اسالمي
  1- آماري از تهران ارســال شده كه نشان مي دهد استان 
همدان در پيشرفت پروژه هاي اقتصاد مقاومتي رتبه نخست را 
در بين استان هاي ديگر به دست آورده است. اين پروژه ها با 75 
درصــد پيشــرفت فيزيكــي موجب شــده اند تا همــدان در 
رتبه بندي ها، استان هاي صنعتي مركزي و خوزستان و اصفهان 

را هم جا بگذارد و در پيشروي پروژه ها پيشتازي كند. 
آن طور كه اعالم شده اســت: واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به 
بخش خصوصي نيز ســهم عمده اي در اقتصاد مقاومتي استان 
دارد. در جلســات مختلــف اقتصادي، آمارهايي كه از ســوي 
مديريت ســازمان مديريت و برنامه ريزي اســتان همدان ارائه 
مي شود، نشــان مي دهد كه در اين بخش نيز پيشتاز هستيم. 
ســال 97 گاهي اين آمار به صورت هفتگي با رشــد چشمگير 
اعالم مي شد و حتي در مواقعي پيش آمد كه در آمارها در يك 

هفته حدود 100 پروژه به تعداد واگذاري ها اضافه شد.
طبق اعالم، تا خرداد سالجاري 546 پروژه واگذار شده است و 
آن طور كه در جلسه اقتصاد مقاومتي 10 خرداد سال 98 اعالم 
شد؛ در آن زمان زمينه واگذاري 60 پروژه ديگر هم آماده بوده 
اســت. طبق همين آمارها 23 درصد از پروژه هاي كشور (چه 

مبلغي و چه از نظر تعداد) مربوط به استان همدان است.
پروژه هــاي خصوصي كــه طبق اصل 44 قانون اساســي بايد 
به بخش خصوصي واگذار مي شــد از ســال 96 كه با  جديت 
دنبال كردن خصوصي ســازي به استان ها ابالغ شد در جلسات 
اقتصادي اســتان آمار مي دادند كه فالن تعداد پروژه به بخش 
خصوصي واگذار شده است، اما در مقابل برخي مسئوالن ديگر 
اعالم مي كردند كه مديران دســتگاه ها در واگذاري ها مقاومت 
مي كننــد. در چنين وضعيتي بود كه اســتانداِر وقت بارها به 
مديــران اخطار داد و صحبت هايي بــا اين مضمون خطاب به 
مديران دســتگاه ها داشت كه «واگذاري پروژه ها از قدرت شما 
نمي كاهد و چيزي را از دست نمي دهيد فقط در اجراي قانون 

همكاري كنيد».
حتي يك بار در جلســه اي كه درباره يكي  از پروژه هاي ورزشي 
صحبت شد و اعالم كردند كه در راستاي اجراي اصل 44 قانون 
اساسي، به سرمايه گذار واگذار شده است و اكنون مشغول انجام 
پروژه است اما در فاصله اي كمتر از چند دقيقه فرماندار همان 
شهرستان پيامك ســرمايه گذار را براي استاندار ارسال كرد و 
استاندار هم بالفاصله در همان جلسه پيامك را با صداي بلند 

خواند. مضمون پيامك از زبان ســرمايه گذار اين 
بــود كه: «با اينكه مديــركل مربوطه به 

من قول داده و در جلسه استاني 
هم به تصويب رسيده كه 

اين پــروژه به بنده 
واگذار شود اما 

امروز  تا 

پاسخي از اين اداره نگرفته ام و فعال مرا سرگردان نگه داشته اند.»
اگر تاكنون طبق آمار رئيس ســازمان برنامه و بودجه اســتان 
همدان 500، 600 يا تعداد بيشتري پروژه به  بخش خصوصي 
واگذار شــده، ســازمان مديريت و برنامه ريزي بايد مشخصات 
پروژه را با جزئيات، نام و مشخصات سرمايه گذار و نحوه واگذاري 
را رســانه اي كند تا خبرنگاران بتوانند مستقيما با سرمايه گذار 

تماس گرفته و در جريان جزئيات پروژه قرار بگيرند. 
جلســات اقتصاد مقاومتي صرفا به اعالم آمار واگذاري پروژه ها 
به بخش خصوصي و آمار اشــتغال از سوي اين سازمان بسنده 
شده و در چند سال گذشته صحت اين آمارها هنوز براي مردم 

محرز نشده است.
2- طبق آمار، استان همدان از سال 91 تاكنون در نرخ اشتغال 
جزو استان هاي نخست تا سوم است. نرخ بيكاري استان از سال 
91 تاكنون تك رقمي بوده و فقط در سال 96 با كمي نوسان به 
10/7 درصد رسيده است. اما مردم و برخي نمايندگان مجلس 
تاكنون اين آمارها را قبــول نكرده اند. حميدرضا حاجي بابايي 
در اين زمينه از همه مصرتر اســت و بارها تأكيد كرده كه نرخ 
بيكاري اســتان بيــن 18 تا 23 درصد اســت. چند روز پيش 
هم بــر همين عدد تأكيد كرد كه «آماري كه از ســوي مركز 

اعالم  ، آمار  د مي شــو

درست نيست». 
البته برخي ها تا نام اشتغال و بيكاري مي آيد فكر مي كنند كه 
آمار اشــتغال را اداره كار مي دهــد درصورتي كه تهيه آمار در 
اختيار آنها نيســت و تمام آمارها در اســتان ها توسط سازمان 
برنامه و بودجه تهيه و به ســازمان آمار كشور ارسال مي شود و 

آنها نيز نرخ ها را اعالم مي كنند. 
برخي كارشناســان دولتي كه دست و تخصصي در تهيه آمار 
دارنــد اعداد مربوط به بيكاري و اشــتغال مركز آمار را به طور 
كامــل پذيرفته و مي گويند افرادي كــه به نمايندگان مجلس 
مراجعه مي كنند همه بيكار هستند و كسي كه شغل دارد براي 
پيدا كردن شغل به آنها مراجعه نمي كند، بنابراين جاي تعجب 
ندارد كه نماينــدگان مجلس با حجم زيادي از بيكاران مواجه 

مي شوند و فكر مي كنند كه تعداد بيكارها باال است. 
چندمــاه پيش هم كارشــناس آمار به خبرنــگار همدان پيام 
مي گفت: افرادي كه براي پيدا كردن شــغل فعال هستند جزو 
بيكاران به حساب مي آيند اما اگر فردي 10 روز به دنبال شغل 
نباشد در آمارها جزو بيكاران گنجانده نمي شود! به همين دليل 
ممكن اســت مردم فكر كنند تعداد بيكاران زياد است اما آمار 

مركز آمار چيز ديگري را نشان مي دهد!
3 ســال پيش بود كه خبرنگاران به همــراه چند مدير، مأمور 
راستي آزمايي اشتغال در همدان شدند. اين حركت سروصداي 
زيادي به پا كرد اما هرگز از خبرنگاران آماري مبني بر درستي 
يا نادرستي اشتغال استان منتشر نشد و فقط برخي مسئوالن 
اســتاني اعــالم كردند كه راســتي آزمايي انجام شــد و همه 

خبرنگاران هم آمار اشتغال را قبول دارند.
3- بررســي آماِر فقــط دو گزينه واگــذاري پروژه هاي دولتي 
نيمه تمام و اشتغال در استان همدان، نشان مي دهد كه برخي 
مديران براي نشان دادن وضعيت خوب در حوزه مديريتي خود 
تكيه زيادي به آمارسازي كرده اند. اين آمارسازي ها ممكن است 
در كوتاه مدت آنها را در زمره شاخص ترين مديران استان قرار 
بدهد و حتي موجب ارتقا آنها تا مقام استانداري در استان هاي 
ديگر و يا ميزهاي قابل توجه تر در وزارت خانه ها و دفاتر معاونتي 
رئيس جمهور ارتقا بدهد اما آسيب بلندمدت به استان همدان 

و توسعه آن مي زند. 
اين منش ها هيچ گاه در ذهن يك مدير بومِي اصيل نمي گنجد 
و اگر برخي ها تأكيدشان بر انتخاب مدير بومي در همدان است 
صرفا به دليل نگاه توسعه طلبانه آنها براي استان است. چون 
در بســياري مواقع مديران بومي حتي خواهان 
ترقي در ميز خود نيستند چون دوست 
ندارند كه از استان خود خارج 

شوند.

برخي مديران غيربومي آمار را 
به نفع خود مي چرخانند

سطح  اگر 
باشد  باال  مديران 
استان  اقتصاد 
مي گيرد رونق 
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همراه با همدان پیام
اخبار ویژه انتخابات را دنبال کنید برای انتخابی اصلح

تخفیف ویژه
ارسال به موقع توسط تیم توزیع کننده

رزرو اشرتاک با هامهنگی مسئول مربوطه:
08138253510

www.hamedanpayam.com
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