معاون برنامهریزی و امور اقتصادی استاندار همدان:

کارخانه ای:

هالل احمر مسئول اصلی

هر سه ماه گزارشی
از فعالیتهای اقتصادی
استان ارائه خواهیم داد

جمعآوری کمک های مردمی
در زمان حوادث است
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ماهنامه فرهنگی  -ورزشــی

اردیبهشــتماه  1398سال اول شماره سوم

رئیس شورای اسالمی شهر همدان

گـــزیده اخبـــار
استاندار همدان:

اجازه روزمرگی
به هیچ مدیری
نمیدهیم

روی دکه 500 :تومــان

قیمت 1500 :تومان

تکمیل سایت موزه میدان امام تا دو ماه آینده
(ره)

3

رئیس شورای اسالمی شهر همدان به اختصاص
دو میلیارد تومــان بودجه برای ســاخت و تکمیل

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

ســایت موزه میدان امام(ره) اشاره کرد و گفت :این

فرهنگسرای کسبوکار
همدان در سال
«رونق تولید»
راهاندازی میشود

بودجه از طریق راه و شهرسازی در اختیار شهرداری
قرار می گیرد که بــا اختصاص آن تــا دو ماه آینده
موزه ساخته میشود.
کامران گــردان با بیان اینکه ســاخت ســایت
موزه میدان امام(ره) یک کار مشــترک بین میراث
فرهنگــی ،شــهرداری و راه و شهرســازی اســت،
گفت 2 :میلیــارد تومان از بودجــه بازآفرینی برای

3

این کار اختصاص یافته که قرار اســت از طریق راه

تجلیل شهردار شیرینسو
از شهروند مشارکت جو

و شهرســازی در اختیار شــهرداری قرار گیرد که با
اختصاص این بودجه ،سایت موزه میدان امام(ره)
تا دو ماه آینده تکمیل میشود.
وی به اجرای طرحهای گردشــگری در شهر ،از
جمله آرامسازی بلوار ارم اشاره و بیان کرد :بر اساس
قولی کــه پیمانکار داده اســت تا آخر اردیبهشــت
ســنگفرش آن به میدان قائم(عج) میرســد و با
این اوصاف به نظر میرسد پروژه آرامسازی بلوار تا

شهرداری منطقه یک همدان

زمستان امسال بیشتر طول نکشد.

پیشرفت  ۸۵درصدی بلوار ارم

3

رئیس شورای اسالمی شهر همدان با اعالم این
مطلب که طرحهای آرامســازی و پیادهراهسازی از
جمله طرحهای ماندگار گردشــگری است و به طور
قطع منافع آن در طول مدت مشخص میشود...
در صفحه 3

4

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان

پذیرش  34دانشجوی پاکستانی در دانشگاه علوم پزشکی همدان
شناخته شود در قانون بودجه  98نام آن به بوعلی
سینا تغییر یافت.
تحقق اقتصــاد مقاومتی در دانشــگاه علوم
پزشکی ابن سینا

فراهانی گفــت :برنامه مالی معاونت آموزشــی

دانشگاه توانســتیم منابع مالی را مدیریت کنیم و

عمده آن حقوق هیات علمی و پرســنلی اســت که

در تامین منابع بــا مدیریت به موقــع مانع ایجاد

در صورت عدم مدیریت به شــدت دچار چالش و

مشکل در دانشگاه شدیم.

معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن
سینا گفت :در راستای توسعه و رفع محرومیت ها
طرح های قابل توجهی در دانشــگاه علوم پزشکی

آسیب خواهند شد.
وی تصریح کــرد :با ســاماندهی هیات علمی

علوم پزشکی همدان

توسعه و ایجاد طرح های عمرانی در دانشگاه

ابن ســینای همدان پیــش بینی و انجام شــده

معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن

که توســعه دانشــکده دندانپزشــکی و راه اندازی

ســینا با بیان اینکه تحقق اقتصــاد مقاومتی یکی

بیمارســتان دندانپزشــکی یکــی از مهمترین این

از مهمتریــن اهدافی اســت که دانشــگاه بدنبال

طرح ها است.

عملیاتی کردن آن اســت تصریح کــرد :هم اکنون

فراهانی با بیان اینکه بیمارســتان دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشــکیابن ســینا به سمت تحقق

در ســاختار وزارت بهداشــت تعریف نشده گفت:

این هدف است که جذب دانشــجویان بین المللی

با تــاش دکتر میر اســماعیلی رئیس دانشــکده

و استفاده بهینه از همه امکانات دانشگاه در پیش

دندانپزشــکی مقدمات احداث این بیمارستان در
بیمارســتان آیت ا ...بهاری با ســه میلیارد تومان

برد اهداف این دانشگاه در دست اقدام است.

اعتبار در دست اقدام است.

فراهانی گفــت :در حال حاضر  6هــزارو 359

وی همچنیــن از راه انــدازی مرکز آموزشــی،

دانشــجو در این دانشــگاه مشــغول بــه تحصیل
هستند که با امکانات موجود و تنها با تغییر نگرش

درمانی و توانبخشی نشاط در مجتمع ایثار شهدای

در مدیریت میتوان آمــار را تا دو برابر افزایش داد

غواص خبــر داد و افزود :بنیاد شــهید این مرکز را
از ســال  93ســاخته بود اما امکان بهره برداری از

و در جذب دانشجویان خارجی موفق عمل کنیم.
دکتر فراهانی با بیان اینکــه هم اکنون پذیرش

آن را نداشــتند که با تالش دانشــگاه این مرکز با

دانشــجو در این دانشگاه نســبت به سال  92رشد

اجاره مناســب در اختیار قرار گرفــت و این مرکز

قابل توجهی داشته ،افزود :در ســال  92در مقطع

توانبخشــی در قالب بیمارستان فرشــچیان برای

معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن

تحصیل هستند و جذب دانشجویان بین المللی با

تحصیالت تکمیلی  129دانشــجو پذیرش شده که

بســتری بیماران ام اس و انجام طب فیزیکی به

ســینا همدان در جمع خبرنگاران گفت :طبق قانون

توجه به موقعیت دانشــگاه علوم پزشــکی همدان

به هزارو  558نفر افزایش یافته است.

بیماران ارائه خدمت خواهد کرد.

مصوب ،دانشــگاهها میتوانند یک درصد از سهمیه

یکی از اهدافی اســت که دانشگاه با جدیت بدنبال

پذیرش خــود را به دانشــجویان خارجی اختصاص

تحقق آن است.

دهند که بر این اســاس دانشــگاه علوم پزشــکی

وی حرکت به ســمت دانشــگاه کار آفرین را از

همــدان نیز اقدام بــه جذب دانشــجویان خارجی

مهمترین اهداف این دانشــگاه دانســت و افزود:

نموده که اولین گروه دانشجویان پاکستانی هستند

امــروز دانشــگاه کارآفرین بــدون وابســتگی به

که در این دانشگاه مشغول به تحصیل شدند.

وی تصریح کرد :افزایش دانشــجو در پردیس

دکتر فراهانــی همچنیــن از راه انــدازی مرکز

خود گردان دانشــگاه نیز از  110دانشجو در سال 92

مدیریت آزمــون دانشــگاه خبــر داد و گفت :این
طرح از طرح هایی است که اجرایی شده و در حال

به  750دانشجو در سال  97افزایش یافته است و

حاضر با یک پرسنل اداره میشود.

در مقطع دکتری از  78نفر به  592نفر در ســال
 97افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بــرای راه انــدازی این مرکز

بودجه های کشــوری در حال انجــام فعالیتهای

وی همچنین گفت14 :رشــته کارشناسی ارشد

با هزینه باالیی در ســال  96انجام شــد گفت :این

دکتر فرهــاد فراهانی با بیان اینکــه هم اکنون

مهم آموزشــی و اقتصادی هســتند که دانشــگاه

به  55رشته در سال  92و  83رشــته در سال 97

مرکز تمام الکترونیک اســت که منبع درآمد زایی

 66دانشــجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به

علوم پزشــکی ابن ســینا نیز یکی از دانشگاههای

افزایش یافته است.

تحصیل هستند ،افزود 34 :نفر از این دانشجویان

کارآفرین برتر کشور محسوب میشود.

پاکستانی هستند.

مطلوبی برای دانشگاه است.

معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن

وی همچنیــن از راه انــدازی ســامتکده طب

معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن

ســینا گفت :تعــداد کل اعضای هیــات علمی که

ســنتی ایرانی بدیع الحکما و خدمات طب سنتی

وی با بیــان اینکه عقد قــرار داد جهت پذیرش

ســینا با بیان اینکه دانشــگاه بر اســاس پیگیری

ســاماندهی آن یکی از مهمترین اهداف دانشگاه

و ایجاد باغ گیاهان دارویــی خبر داد و گفت :بهبود

دانشــجویان خارجی با اقلیم کردستان ،پاکستان

صورت گرفته در برنامه بودجه ســال  98به عنوان

اســت نیز در این مدت افزایش یافتــه که که هم

زیر ســاخت های پردیس دانشــگاه یکی دیکر از

و هند انجام شــده ،افزود :هم اکنون از  10کشــور

ابن ســینای همدان تغییــر نــام داده و الزم بود

اکنون  52استاد 107 ،دانشیار 251 ،استادیار48 ،

اقدمات معاونت آموزشی دانشــگاه علوم پزشکی

تاجیکســتان ،ســریالنکا ،ســوریه ،لبنــان ،یمن،

دانشــگاه علوم پزشــکی همدان باتوجــه به مقام

مربی مشغول به فعالیت هســتند که جمع هیات

ابن سینا است.

افغانستان و روسیه نیز در این دانشگاه مشغول به

واالی شــیخ الرئیــس بوعلی ســینا بــه این نام

علمی دانشگاه به  458نفر افزایش یافته است.
عکس تزئینی است

خبـ ـ ـ ـ ـ ــر  -تحلیل
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Ro o yesh e ir a n

شماره سوم

گزارش
غذایی  72ساعته و  2هزار تخته موکت و برای

کرمانشاه  500بســته غذایی یک ماهه و 810

بطری روغن ارسال شده است.

از انبار ،هزار کلمند آب و  3هزار گالن آب تاشو

پتو ،لباس ،برنج 3 ،هزار و  900قوطی کنسرو،

به گفته کارخانــه ای ارزش کمک های غیر

کفش و چکمه ارسال شده است.

مدیرعامل جمعیت هاللاحمراستان همدان

مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان

اســتان به مناســبت هفته هالل و روز جهانی

مدیر عامل جمعیــت هالل احمر اســتان

همدان در نشســت خبر خود با اصحاب رسانه
صلیب ســرخ گفت :درحال حاضر 190کشــور

عضورصلیب سرخ هستند

که درهر 17ثانیه یک تماس ثبت شده است.

همــدان گفــت :در حوادث ســیالب امســال

جمعیت هالل احمر استان  456نیروی امدادی

وی از ارســال یک هزار و 60تخته پتو ،هزار

و  400تخته چــادر 5 ،هزار بســته غذایی 72

بهــروز کارخانــه ای بــا توجه بــه بحران

در قالب  156تیم به مناطق مختلف اعزام نموده

ســاعته 83 ،هزار و  984قوطی کنسروجات و

احمردرزمینه امداد رســانی به حوادث دیدگان

 152عملیات و کمترین عملیات در شهرستان

جمعیت هالل احمر استان همدان به لرستان

های اخیــر در کشــور و نقــش پررنگ هالل

میتوان تمام ایــن روزهــا را روز هالل احمر

دانســت ،گفت :خوشــبختانه جمعیت هالل

که بیشترین عملیات مربوط به استان نهاوند با
رزن با  9عملیات صورتگرفته است.

بود است.

مردم و حفظ آرامش خودشــان بوده اســت،

مختلف این جمعیت در استان بوده است.

برنــج 3 ،هــزار و  900قوطی

کنسرو 8 ،هزار و  200عدد آب
معدنی و تعداد زیادی کفش

و چکمه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه وظیفــه اصلی جمعآوری

کمک های با هالل احمر است ،اذعان داشت:
توزیع کمک های مردمی قانون مدیریت بحران
نیاز به جمعآوری کمک از مردم ،جمعیت هالل

احمر دستگاه اصلی به شــمار رفته و بسیج و
کمیته امداد دستگاه های معین هستند.

مدیرعامــل جمعیــت هاللاحمر اســتان

جوانان جمعیت هاللاحمر هــم برای تخلیه

وی تأکید کرد :در کنار فرهنگسازی باید از

به 250هزار تماس تلفنی بــا مرکز فوریت های

این تعداد  68نفر جمیتی و  9نفر غیر جمعیتی

بیشتری دارند.

اعزام شدند.

 920بســته غذایی یکماهه ،هزار و  400بسته

نظیر زلزله کرمانشاه و ســیالب امسال ،برخی

چادر نداشته بر ســر راه خودروها کمین کرده و
که این ازمعضالت مهم به شمارمیرود.

همدان گفت :براســاس همین آیین نامه تنها

اوری کمک اعالم کند هالل احمر اســت و اگر
قانونی ندارد.

کارخانــه ای گفــت :ارزش خدماتــی کــه

نظر قانونی کاری کرد که کسی جرأت این کار را

جمعیت هالل احمر استان در سال  97به مردم

کارخآنهای با اشــاره بــه برنامههای هفته

و بیــش از  17میلیارد تومان هــم هزینههای

نداشته باشد.

هاللاحمــر در همدان هــم گفــت :برگزاری

بارنامه گفت :این امر به طور جدی و با اجرایی
کردن کنترل بار و بارنامه در اســتان در دستور
کار این اداره کل قرار گرفته است.

پناهنده با ابراز تأســف از وجود فــرار بار در

برای گرفتن چادر و سایر اقالم هجوم میآوردند

سیل زده لرســتان خبر داد و اذعان داشت :از

همدان از اعزام  77نیــروی امدادی به منطقه

تومــان میشــود و چادرهای بهتــر هم نرخ

و پایانه کاال با ضــروری دانســتن کنترل بار و

وجود فرار بار در استان همدان

اشخاص با جای دیگر چنین کاری کند وجاهت

کارخآنهای گفت :برای گلســتان هم هزار و

شده اند.

نقل ،هزینه تمام شده آن نزدیک به  2میلیون

هماهنگیهــای الزم در بخــش حمــل و نقل

آن اقدام کنیم.

پایگاه ثابت و سیار 5 ،دستگاه پوز جمعآوری

کارخانه ای با بیان اینکــه از  11فروردین ماه

 14نفر مصدوم به بیمارستان انتقال یافته و 8

یک میلیون و  500هزار تومان است که با اضافه

در نشســت بررســی مشــکالت و ایجــاد

بازههای زمانی مختلف مقایسه و نسبت به ارتقا

افراد که جزء حادثه دیدگان نبــوده و نیازی به

مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان

ایجاد بانک اطالعاتی به منظور اســتفاده در طراحی

و بیــش از  17میلیارد تومان هــم هزینههای

هــزار و  400تخته پتو ،لباس،

جایی که میتواند شماره حســاب برای جمع

خانهها از آب و شستشوی فرشها به لرستان

شــده در اساســنامه اولیه؛ این ســازمان با هدف

ارائه کرده  2میلیارد و  480میلیون تومان بوده

جادهای اســتان همــدان ،مصطفــی پناهنده

داشــت :باید علل کاهش و افزایــش آن را در

نقدی جمعآوری شده در استان همدان که به

نفر براساس حوادث سیل و آب گرفتگی فوت

قانونی از ســال  1384و براســاس اهداف تعییین

جمعیت هاللاحمر استان در سال  97به مردم

آب و  3هزار گالن آب تاشــو

کارخآنهای اعالم کرد :با این وجود در حوادثی

همدان بیان کرد 33 :نفــر از اعضای معاونت

همدان از ســال  1382ایجاد و بعد از انجام مراحل

کارخآنهــای گفــت :ارزش خدماتــی کــه

عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل

و تناژحمل شده اســتان باید رصد شــود ،ابراز

مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان

نفر امداد رسانی شده است ،گفت :در این مدت

ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری

وجاهت قانونی ندارد.

به گــزارش رویش ایران و به نقــل از روابط

استان همدان با اشــاره به اینکه آمار بارنامهها

از اقدامات شاخص جمعیت هالل احمر استان

های بوده اســت ،گفت :مجمــوع کمک های

شده بالغ بر  566میلیون تومان شده است

هالل احمر داشــته اند ،افزود :از این تعداد 160

و اگر اشخاص یا جای دیگر چنین کاری کند؛

تأکید کرد.

مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جادهای

بیســکویت ،تخم مرغ و برنــج از جمله کمک

دیدگان 4هزار و 293بوده که بــه  4هزار و 68

تا  11اردیبهشت ماه ســال جاری مردم نزدیک

امــدادی ،هــزار و  500چادر

جمعآوری کمک اعالم کند ،هاللاحمر اســت

تنها جایی که میتواند شــماره حســاب برای

نظارت و کنترل بار و بارنامه در اســتان همدان

امر انجام شود.

آمبوالنس 94 ،خودرو کمکدار 10 ،خودرو نجات

یکبار مصرف ،لوازم بهداشتی ،لباس و چکمه،

ای در سطح استان اشــاره کرد مجموع حادثه

میشود.

خوزســتان هم از محل انبار

و از محل کمکهای مردمی،

اســتان بر اجرای هر چه بیشــتر گشــتهای

کاال بدون بارنامه الزم است نظارت جدی بر این

های غیر نقدی شــامل کنســروجات ،ظروف

داوطلبان نیز اشــاره کرد و با بیان اینکه کمک

واسطه برقراری  9شعبه 42 ،خانه ها هالل63 ،

مشکالت بیشــتر و از بین رفتن منابع زیادی

معین هستند.

وی افــزود :برای اســتان

وی اعالم کرد :بر اســاس همین آییننامه

مدیــر کل راهداری و حمــل و نقل جادهای

عمومی جادهای در خصــوص ممنوعیت حمل

ارسال شده است.

مسافرتی از انبار ،هزار کلمند

گشتهای نظارت و کنترل بار
و بارنامه در همدان اجرایی
میشود

وی افزود :بــا توجه به قوانیــن حمل و نقل

کردن  9درصد ارزش افــزوده و هزینه حمل و

وی با اشاره به اینکه عامل اصلی مدیریت

دچار پریشانی میشــوند و این امر باعث بروز

شمار رفته و بسیج و کمیته امداد دستگاههای

استان به
سیلزدگان

کرمانشاه  500بســته غذایی

که به تصویب هئیت دولت رســیده در هنگام

کارخانه ای به آمار نفرات تحت تاثیر حادثه

اذعان داشت :متاســفانه مردم در زمان بحران

مدیریت بحــران که به تصویــب هیئت دولت

یک ماهه و  810بطری روغن

 920بســته غذایی یکماهه ،هزار و  400بسته

وی اظهار داشــت :تخلیه  588خانه از آب،

سیل زدگان امدادرسانی خوبی انجام دهد علی

کردن بحران در استان همدان همکاری خوب

دارویی به این استان اعزام شدند.

کارخانه ای بــه بخش خدمــات معاونت

و یک مورد ارسال قایق به روستای مهاجر آباد

مناطق سیل زده کمک های چشمگیری کرد.

امداد گر 12 ،کارمند و  7راننده و دو تکنیســین

وی افزود :هزینه تولید هــر چادر امدادی،

احمر استان در کنار طرح امداد و نجات نوروزی

الخصوص در زمینه ارســال اقالم مورد نیاز به

خبر داد.

ماما 3 ،روانشــناس 2 ،کارشناس بهداشت4 ،

کــرد :بر اســاس آییننامه چگونگــی جذب،

مردم ،جمعیت هاللاحمر دســتگاه اصلی به

 3میلیارد
مردم

غذایی  72ساعته و  2هزار تخته موکت و برای

رســیده در هنگام نیاز به جمــعآوری کمک از

کمک

تومانی

کارخآنهــای با بیــان اینکه وظیفــه اصلی

هدایــت و توزیــع کمکهای مردمــی قانون



نیز در تاستان لرستان به ارائه خدمات پرداخت

براساس آیین نامه چگونگی جذب ،هدایت و

توزیع  504بسته غذایی ،به کارگیر  42دستگاه

و طرح ایمنی و ســامت جادهای توانسته به

یک دستگاهکانکس سرویس بهداشتی توسط

وی بــا بایــن اینکــه معاونت درمــان و

کارخآنهای گفت :برای گلســتان هم هزار و

جمعآوری کمکها با هاللاحمر است ،تصریح

دار به لرستان اعزام شده اند.

میلیارد و  800میلیون تومان است

میلیون تومان بهطور غیر نقدی و  566میلیون

هاللاحمرکشورواریزشده است.

هزار تماس در دو روز اول حادثه بوده به گونه ای

نقدی مردم همدان به سیل زلزدگان معادل 2

گفت44 :نفر شــامل  6پزشــک 6 ،پرستار2 ،

نقدی از طــرف اســتان بهحســاب جمعیت

بوده که به همراه  2دســتگاه موتــور روبین 2

شمارمیرود.

اعالم کرد :مردم اســتان از ابتدای امسال برای

تومان بهطورنقدیکمک داشتهاندکهکمکهای

قالده سگ تجسس و  9دستگاه خودرو کمک

در محل نماز جمعه بهطــور رایگان از مهمترین

توانبخشی جمعیت هالل احمر استان همدان

کمک به حادثه دیدگان بیش از  2میلیارد و 800

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان

از مرکز نگهداری از توانیابــان ،تجدید میثاق

برنامههای پیشبینیشده برای این هفته به

 8هزار و  200عدد آب معدنــی و تعداد زیادی

هالل احمر مسئول اصلی جمعآوری
کمک های مردمی در زمان حوادث است

دانشجویان دانشــگاه علمی ،کاربردی ،بازدید

وی افزود :برای اســتان خوزســتان هم از

و از محل کمکهای مردمی ،هزار و  400تخته

کارخانه ای:

پیادهروی خانوادگی کارکنان ،مسابقه دارت ویژه

با شــهدا و کنترل قند و فشــارخون نمازگزاران

محل انبار امدادی ،هزار و  500چادر مســافرتی

خب ـ ـ ـ ـ ــر

ارائه کرده  2میلیاردو 480میلیــون تومان بوده
مختلف این جمعیت دراستان بوده است.

گام بلند سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان
در راستای تحقق شهرداری الکترونیک

استان ،ادامه داد :در خصوص حمل بار و صدور
بارنامــه در مســیر افزایــش گام برداشــتهایم
اما آمار چندان مناســب نیســت ،زیــرا فرار بار
در اســتان وجود دارد کــه درصدد هســتیم با
ارائه راهکارهای مناســب از این امر به شــدت
جلوگیری کنیم.
مدیرکل راهداری استان همدان بیان داشت:
اقدامات نظارتی و کنترلی با همکاری پلیس راه
استان و با دقت نظر افزایش یافته تا کنترل بار
به شکل مطلوبتری در استان انجام شود.
پناهنــده با تأکید بــر اینکه در تــاش برای
رفع مشــکالت در حوزه حمل و نقلی اســتان با
تمام تــوان و ظرفیت موجــود در این مجموعه
هســتیم ،افــزود :امیدواریم با همــکاری همه
دســتگاههای ذیربــط و انجمنهــای صنفی و
به ویژه شــرکتهای باربری و رانندگان اســتان
بتوانیم شــاهد کمترین تخلــف و نارضایتی در
این حوزه باشیم.

فناوری اطالعات برای شــهرداری ،خاطرنشان کرد:
در تالش هســتیم با همکاری مرکــز پژوهشهای
شورای شــهر و بهرهگیری از مشاوران دانشگاهی در
رسیدن به شــهرداری الکترونیک این سند را تهیه
کنیم.

وبرنامهریزی های شــهری شــهرداری ارتقاء کیفی

شــهرداری خبر داد و بیــان کرد :این پــروژه برای

و کمی بازدهی سیســتم های موجود و مورد نیاز و

وی در خصــوص بــازه زمانی اجــرای پروژهها،

دسترسی همشهریان عزیزبه اخبار ،اطالع رسانی و

افزایش بهــره وری آن ها جهت رســاندن اطالعات

یادآور شــد :بازه زمانی اجرای پروژههــا و اعتبارات

ارائه خدمات اینترنتی راه ندازی شده است

آنها متفاوت است؛ شورای شــهر و شهرداری پیگیر

مورد نیاز و درخواست اشخاص ذیربط با استفاده از

وی افزود :پروژها بعد از مراحــل عقد قرارداد و

خدمات ماشین و انتشارات نشریات مناسب رسما

ابالغ آن درابتدای ســال جاری بــه پیمانکار ،اکنون

آغاز به کار کرد.

نرمافزار اتوماسیون
مکاتبات از کاملترین
نرمافزارها در این
حوزه است که عقد و
ابالغ قرارداد انجام و
مراحل اجرایی استقرار
سامانه در حال انجام
است.

رئیس ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات
شــهرداری همدان در جمع خبرنگاران عنوان کرد :از
سال  96توسعه دولت الکترونیک ،ایجاد شفافیت
سازمانی و تسهیل در ارائه خدمات جز اولویت های
کاری این سازمان بوده است.
رضا عسکری اذعان داشت :ما هر روز شاهد روند
رشد و گسترش روزافزون مسایل شهری ،تنوع امور
کاری شهرداری و رشــد فزآینده مسئولیت هستیم
به همیــن منظــور ایجاب میشــود کــه مدیریت

تأمین اعتبار و پشتیبانی از موضوعات مالی در این
حوزه هستند.

در مرحله اجرایی اســتقرار آن اکنون در حال انجام

رئیس ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات

اســت و در آینده نزدیــک پرتال جامع شــهرداری

شــهرداری همدان اظهار کرد :شــهر متعلق به مردم

همدن به صورت دو زبانه در دســترس شــهروندان

اســت و شــهردای همچون یک بنــگاه اقتصادی

عزیز قرار خواهد گرفت.

است که مردم سهامداران آن هســتند و باید به آنها

وی با بیان اینکه تابســتان امســال طرح نهایی

خدمات ارائه شود.

توســعه فیبر نوری شــهرداری همدان ارائه خواهد

وی با بیــان اینکــه پرداخت عوارض نوســازی

شــد ،افزود :حدود  100کیلومتر در سطح شهر مسیر

و عــوارض خودرو بــه صــورت الکتیرونیکی انجام

توسعه فیبر نوری را خواهیم داشت؛ اکنون تنها -10

میشــود ،گفت :ارائه دو خدمــت از صدها خدمت

 12کیلومتر برای ساختمآنهای شــهردای اجرا شده

شهرداری به صورت الکترونیکی قابل دفاع نیست.

است.

عســکری در خصوص اولویتبنــدی در اجرای

شهرداری با اســتفاده از امکانات علمی و تخصصی

عســکری تصریح کرد :بــه منظــور حفاظت از

امور شــهرداری ها را در قالبی منسجم و با استفاده

پروژهها نیز بیان کرد :پروژهها بر اســاس مطالعات

دادههای موجود در زمآنهای بحرانی و ایجاد فضای

از تکنیک هــای نوین و اســتانداردهای مدرن اداره

و بررســی اجرا میشــود و با هم تداخل ندارند ،در

نگهــداری اطالعات مجموعــه شــهرداری و نیاز به

نهایت تمام نرمافزارها به صورت یکپارچه به یکدیگر

ظرفیت بیشــتر برای نصب و ذخیرهسازی اطالعات

لینک میشود.

نماید.
وی با بیــان اینکه در طی ســال های گذشــته
شــهرداری الکترونیــک کــه منجر به ایجاد شــهر

تجربیات کالن شــهرهای در زمینه استفاده از دولت

نوســازی ،درآمد ،امالک ،کمیسیون های ماده صد،

سامانه در حال انجام اســت؛ این نرمافزار معاونت

نرمافزارهــای جدید پروژه ،ایجاد مرکــز ثانویه دیتا

الکترونیک رشد چشمگیری داشته باشیم.

ماده  ،77ماده پنج و تمامــی روال های جاری در

مالی و اقتصادی ،معاونت برنامهریزی و توســعه،

سنتر در دستور کار قرار گرفت.

وی در خصوص ســامانه  137نیز ،تصریح کرد:
با وجود فعالیت این ســامانه به صورت غیر رسمی

الکترونیک شود اتفاق نیفتاده است ،اظهار داشت:

وی با اشاره به اینکه تهیه نرم افزار های متناسب

معاونت شهرســازی و معماری ،اداره درآمد مناطق

مناطق چهارگانه و واحدهای مرتبــط با حوزه مالی

وی ادامه داد :مراحل انجام پــروژه ایجاد مرکز

بیش از  14سال از تولد سازمان فناوری اطالعات و

با نیازهای شــهرداری اولویت بندی شــده اســت،

روزانه بیش از  900مورد تماس در این سامانه ثبت

چهارگانه شــهرداری و اداره درآمد را تحت پوشش

مجموعه شــهرداری همــدان را زیر پوشــش قرار

ثانویه دیتا ســنتر در ســال جاری نهایی و پیمانکار

ارتباطات شــهرداری همدان می گذرد اما رشد این

گفت :این نرم افزارهای شامل تهیه نرم افزار جامع

میشود و رضایتمندی  75درصدی شهروندان در

قرار خواهد داد.

میدهد.

پروژه انتخاب شــد و بــه زودی وارد فــاز اجرایی

این خصوص کسب شده است.

سازمان آنگونه که باید مطلوب نبوده است

شهرســازی ،بودجه اعتبارات ،مالی و حســابداری،

عســکری گفت :با اســتقرار فاز نخست سامانه

عســکری با بیان اینکــه نرمافزار کنتــرل پروژه

میشود.

رئیس ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات

رییس ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات

کنترل طرح های عمرانی ،جامع آماری و سفارشی

جامع شهرســاز ،شــهروندان میتوانند جا نمایی و

عمرانی به منظــور رصد پروژههــای عمرانی از زمان

رئیس ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات

شــهرداری همدان گفت :شــهرداری همدان با ارائه

ســازی پرتال شــهرداری همدان ،خریــد خدمات

شــهرداری همدان افزود :از سال گذشته پروژههای

نمایش موقعیــت فیزیکی ملک خود را مشــاهده

تعریف تــا اقدامات بعــدی و پایان پروژه اســت،

شــهرداری همــدان خاطرنشــان کــرد :نرمافــزار

یک هزار خدمت در بین دســتگاه هــای اجرایی از

مشاوره در خصوص مشــارکت در شبکه فیبر نوری،

حوزه فناوری جــزء پروژههای عمرانی شــهرداری

کنند و همچنین درخواســت های خــود را پیگیری

اظهار کرد :پیگیریهای مرتبط با پروژههای عمرانی

اتوماسیون مکاتبات از کاملترین نرمافزارها در این

جایگاه ویــژه ای در ارائــه خدمات به شــهروندان

ایجاد مرکز داده پشــتیبان ،اســتقرار سامانه ،137

ستاد تعریف شده است.

نمایند و از میزان عوارض نوســازی ونحوه محاسبه

در مجموعــه معاونــت مالــی ،معاونــت زیربنایی

حوزه اســت که عقد و ابالغ قرارداد انجام و مراحل

اتوماسیون مکاتبات نرم افزار حقوقی ،پرتال شورای

آن مطلع شوند و بصورت اینترنتی پرداخت نمایند.

و واحدهــای مرتبــط در مناطق چهارگانــه را تحت

اجرایی استقرار سامانه در حال انجام است.

برخوردار است.

وی با بیــان اینکه برای مجمــوع پروژهها حدود
 15میلیــارد تومــان اعتبــار پیشبینی شــده بود،

عســکری با بیان اینکــه در دوره پنجم شــورای

اسالمی شهر ،نرم افزار اتوماســیون مصوبات شورا،

رئیس ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات

شــهر و همچنین با عنایت ویژه شــهردار همدان به

توسعه شبکه فیبر نوری و تهیه طرح جامع فناوری

شهرداری همدان خاطرنشان کرد :در پروژه نرمافزار

وی ســامانه جامــع آمــاری را ابــزاری بــرای

فناوری اطالعات و ارتباطــات ،توجه خاصی به این

اطالعات است.

جامع ،بودجه و اعتبارات عقد و ابالغ قرارداد انجام و

جمعآوری آمــار و اطالعات در حوزههــای مختلف

عسکری در خصوص نرم افزار جامع شهرسازی

مراحل اجرایی استقرار سامانه در حال انجام است؛

دانست و گفت :قرارداد اســتقرار این سامانه نهایی

دســت ،یادآور شــد :این پروژه به صورت سفارشی

نیزگفت :این نرم افزار سامانه یکپارچه ای است که

و اســتقرار این ســامانه در  22فاز برای شــهرداری

شده اســت؛ اســتقرار آن منجر به برنامهریزیهای

و با پوشــش تمام نیازهای شورای شــهر با انجام

وی افــزود :خوشــبختانه در طی این دو ســال

تمامی فرآینده های مرتبط در حوزه شهرســازی و

پروژههای عمرانی را  2میلیارد و  800میلیون تومان

پیشبینی شده است.

خوب برای سالهای آینده میشود.

مقدمات الزم شــروع و با انتخاب پیمانکار در حال

دانست و یادآور شد :در بخش فناوری چیزی به نام

انجام است.

هزینه نداریم و هرچه خرج میشود سرمایهگذاری

موضوع شده چرا که در سال های قبل روند فناوری
در شهرداری رضایت بخش نبوده است.

پوشش قرار میدهد.

توانســته ایم جایگاه فنــاوری را ارتقــا دهیم و با

درآمد مجموعه شــهرداری همدان را تحت پوشش

وی با اشاره به عقد و ابالغ قرارداد نرمافزار مالی

رئیس ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات

استفاده از دانش مشــاوران و متخصصین و کسب

قرار می دهد و متشــکل از سیســتم شهرســازی،

و حسابداری ،یادآور شــد :مراحل اجرایی استقرار

شــهرداری همــدان از راه انــدازی پرتــال جامــع

وی با اشاره به ســامانه مصوبات شورای شهر با

خاطرنشــان کرد :بخش عمده اعتبــارات حدود 9

امکان مدیریت طرح و لوایح ،سازماندهی مصوبات،

میلیارد تومان به بخش دیتا سنتر ثانویه اختصاص

مدیریــت عملکرد کمیســیونها و مــواردی از این

دارد.
عسکری مجموع اعتبارات این ســازمان به جز

عســکری با اشــاره به طرح تهیه طــرح جامع

است.
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شماره سوم

اجرای طرح جامع توسع ه علیصدر با هدف ثبت جهانی این اثر

عقد تفاهم نامه با اربیل و کردستان عراق در راستای جذب گردشگران
مدیر عامل شــرکت ســیاحتی علیصدر در نشست

مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر تصریح کرد:

خصوصی استکه منافع عام دارد و ازاین نظریک شرکت

و کردستان عراق هستیم تا بتوانیم در زمانی که پیک

صمیمی با خبرنگاران گفت :شرکت علیصدر یک شرکت

خاص اســت و مایلم تمام توان و عالقه خــود را برای
پیشرفت ،توسعه و حل مشکالت این مجموعه بکارگیرم.

مجید درویشی با بیان اینکه حدود نیم قرن از کشف

برای رونق استان ،کشور بدنبال جذب گردشگر از اربیل
مسافر نداریم از این شهرها گردشــگران را به همدان

بیاوریم تا عالوه بــر ارز آوری در توســعه اقتصادی و
رونق کســب و کار گام برداریم و شــرایط گردشگر ی

این غاراعجاب انگیزمیگذردکارهای خوبی برای توسعه

استان را بهبود بخشیم.

جهانی این مجموعه است تا کنون اتفاق نیفتاده و باید

همدان در زمینه گردشــگری وجود دارد الزم است تا

آ ن اتفاق افتاده افــزود :اما مهمتریــن هدف که ثبت
همه تالش و همت خود را برای ثبت این اثر بکار گیریم

چرا که ثبت جهانی این مجموعه میتوانست بسیاری از
مشکالت همدان در زمینه های مختلف بخصوص

درویشی افزود :با پتانسیل های مهمی که در شهر

در تولید و ایجاد اشــتغال و بهبود وضعیت معیشتی

مردم تالش کنیــم .وی یکی از برنامههای توســعه

با برنامههایی که پیش بینی شــده به طور قطع مردم
آن منطقه از برکات توسعه گردشگری منطقه بهره مند

خواهند شــد چرا که در طرح جامع توســعه علیصدر

برنامه ای برای جــدا ســازی ورودی و خروجی غار
در نظر گرفته شــده که عالوه بر کاهــش مدت زمان

مسافران در صف ورود به غار زمینه گردش مسافران و
گردشگران از روستای علیصدر نیز فراهم خواهد شد.

وی همچنین ایجاد قطار برقی در خروجی روستا

همچنین برای کاهش زمان خریداری بلیت نیز برنامه

توسعه منطقه گردشــگری علیصدر دانست و افزود:

اســت که به مســافران کمک می کند به جای صرف

تا محل پارکینگ خود روهــا را نیز از دیگر برنامههای

به هیچکدام ازمدیران استان نمیدهیم.

سید سعید شاهرخی در جلسه اعضای کارگروه

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان ،افزود:
برنامه محوری را به جد در دستور کار قرار داده ایم و

اجازه روزمرگی به هیچ مدیری نداده و روزانه عملکرد
تمام مدیران رصد می شود.

استاندار همدان به روسای دستگاه های اجرایی

و بانکها هشــدار داد که در شــرایط جنگ اقتصادی
کنونی نیازمند مدیران شــجاع و قانونمند هستیم

و افراد خالف این شــرایط در تیم مدیریتی استان

جایگاهی ندارند .وی با اشاره به مشکالت اقتصادی
مدیرانی با این ویژگی ها گشوده می شود.

کشور در شــاخص های گوناگون است اما وضعیت
موجود راضی کننده نیست و در شرایط تحریم باید

از تمام ظرفیت ها برای تحقق سیاست های ابالغی
دولت تالشکنیم.

اســتاندار همدان تاکید کرد :توجه به معیشت و

اشتغال از اولویت های استان است و در این راستا
رونق بخشــی واحدهای تولیدی ،توسعه صنایع و

جذب سرمایهگذاری های جدید را پیگیری میکنیم.

وی از اجرای ســند عملیاتی توســعه همدان به

عنوان نقشه راه استان تا پایان برنامه ششم یاد کرد و
گفت :این سند سرلوحه برنامهها و فعالیتهای این

استان قرارگرفته است.

شــاهرخی خاطرنشــان کــرد :وضعیت بیش

از ســه هزار واحد تولیدی و صنعتی همــدان برای

برنامهریزی های کالن استان ارزیابی شده و برای به

روز رسانی و احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل
برنامهریزی ویژه انجام می شود.

استاندار همدان یادآوری کرد :در ذیل سند توسعه

استان ســاالنه  50هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری
برای ایجاد اشــتغال و تثبیت شــغل های موجود

صورت میگیرد.

وی با تاکید بر رونق تولید و توســعه اشــتغال

همکاری و یاری رسانه ها بسته است و اگر رسانه
را داریم به نتیجه نخواهد رسید و امیدوارم با تالش

گفت :تعامل با شــهرداری و شورای شهر همدان

وی با بیان اینکه طرح ها و برنامههای مختلفی

اقتصادی خوبی بر کشــور و استان حاکم نیست

مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان

هزارمترمکعبی روســتای کهکدان تا اوایل تابستان
سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب

روستایی استان همدان؛ محمد رضا ترکاشوند ضمن

اشاره به پروژه های در دست اقدام و عملیاتی شده
درسطح روستاهای شهرستان مالیر؛ گفت :از جمله
این پروژه های میتوان به اتمام حفر چاه مکانیکی

روستای دهنو آورزمان به عمق  120متر و همچنین

پیگیری اخذ پروانه و خریداری لوازم مورد نیازتجهیز

چاه طی روزهای آتی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه خوشــبختانه طی سال جاری

ساخت مخزن  50متر مکعبی روستای ضربعلی و

ورود آن به مدارامکان پذیرشــد؛ عنوان کرد :اجرای

پروژه برق خورشیدی روستای منگاوی نیز در حال
انجام است.

ترکاشــوند در ادامه با اذعان بــه اینکه عملیات

اجرای خط برق و نصب ترانس در روستاهای کوسج
خلیل و شوشاب نیز در حال انجام است؛خاطرنشان

کرد :عملیــات تعمیر و بازســازی شــبکه داخلی

روســتای آورزمان هم آغاز شــده و در حــال انجام

است .وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره

به اینکه خوشبختانه ساخت مخزن هزار متر مکعبی

روســتای کهکدان نیز به اتمام رسیده؛ یادآورشد :در
حال حاضر پیمانکار به دنبال ساخت حوضچه و ورود

مخزن به مدار است که انتظار می رود بهره برداری از
این مخزن در روزهای ابتدایی تابستان امکان پذیر

شود .مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان
مالیرهمچنین گفت :پروژه مجتمع آبرســانی علی
ّآباد و حسین آباد نیز در دست اقدام می باشد و این
پروژه ها در مرحله انتخاب پیمانکارهستند .وی در

نهایت ضمن اشاره به دیگر پروژه های در دست اقدام
این شهرســتان عنوان کرد :حفر چاه در روستاهای

واشان و قشــاق انوچ نیز در دست اقدام می باشد،
ضمن اینکه تمامی پروژه های یادشــده در ســال

جاری به طور کامل قابل بهره برداری خواهند بود.

در توســعه گردشــگری و در برههای که شرایط

رسانه های استان به این جایگاه مهم دست یابیم.

میواند موجب رونق اقتصادی و حل مشــکالت

برای توسعه گردشگر در استان و بخصوص علیصدر

معیشــتی مــردم شــود و امیدواریم کــه همه

در نظر گرفته شده تا حد قابل توجهی موجب جذب

دستگاههای متولی و رســانه ها و مردم ما را در

گردشگر خواهد شــد و امیدواریم بتوانیم در همه

این امر مهم یاری کنند.

فصول سال پذیراییگردشگران باشیم.

سید مصطفی موســوی ازروح ا ...محمدی
فراز بــه دلیل حضــور داوطلبانه و مشــارکت در
مدیریت بحران شیرین سو تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری شیرین
سو در این مراســم که با حضور جمعی از مدیران
شهرداری و خبرنگاران برگزارشد ،موسوی گفت:

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

در بارش های ســیل آســای فروردین ماه سال

فرهنگسرای کسبوکار همدان در سال «رونق تولید» راهاندازی میشود

جاری با توجه به پیش بینی حجــم باالی کار و
لزوم به کارگیری ماشین آالت شهرداری در نقاط

نایب رئیس شــورای اســامی شــهر همدان

آســیبپذیر در دســتور کار قرار گرفتــه ،افزود:

تقویت بخش خصوصی و تأمین زیرســاختهای

مختلف شهری در راستای پیشگیری از هرگونه

گفت :طرح «راهاندازی فرهنگســرای کســبوکار
شــهر همدان ّ
(فکه)» با توجه بــه ضرورت تحقق

امروزه مدیریت شهری نقش مهمی را در توسعه

مناســب این بخش محســوب میشــود معتقد

بحران ،هماهنگی های الزم را جهت اســتفاده از

اقتصادی کشــورها ایفا میکنند؛ بنابراین شورای

اســت :ارائه فرصت و امکانات اولیه و کمهزینه به

ماشین آالت بخش خصوصی انجام دادیم تا در

شعار ســال از ســوی رهبر انقالب مبنی بر «رونق

اســامی شــهر همدان به اســتناد قوانین کشور

شهروندان برای بروز ایدههای کسبوکار خالقانه و

صورت نیاز از امکانات بخش خصوصی در مقابله

تولیــد» و همچنیــن در راســتای تحقــق آرمان

و با در نظــر گرفتن عواملی چــون منبعمحوری،

کارآفرینانه و رونق اقتصــادی ،یکی از رویکردهای

با بحران بهره بگیریم که در این راستا آقای روح

«همدان؛ شــهر دوستدار کســبوکار» ،توسعه و

محلهمحوری ،فرهنگ کارآفرینی ،راهبردمحوری

مدیریت شــهری همدان در نقش تسهیلگر حوزه

ا ...محمدی فراز در انجــام کار داوطلبانه در امداد

بهبود فضای کســبوکار و کارآفرینی در شــهر از

و ســاختار مدیریتــی مبتنــی بر شــاخصهای

کارآفرینی شهری است.

سوی شورا مطرح شد.

کارآفرینی شــهری بــه تدوین این طــرح اقدام

تحقق اهداف چندگانه مدیریت شهری داشته و در

رسانی و مقابله با بحران با اســتفاده از ماشین

نایب رئیس شــورا همچنین گفت :استفاده از

تقویت زیرساختها ،توســعه کسبوکار ،افزایش

آالت خود اقــدام به انجام کار خیــر خواهانه کرد

ظرفیتهای محلی برای توسعه فرهنگ کارآفرینی

درآمدهای شــهر و ایجاد اشــتغال پایــدار برای

که می بایست از این شهروند خیرخواه و دغدغه

همدان ،حمیــد بادامینجات در جمــع خبرنگاران

به گفته بادامینجات ،انتظار میرود شــهرداری

و توانمندسازی افراد محلی بهمنظور ارتقا و توسعه

جوانان و فارغالتحصیالن آن شهر مؤثر است.

مند تقدیر و قدردانی میشد.

به گزارش روابط عمومیشــورای اسالمی شهر

کرده است.

بیان کرد :این طرح در سازمان شهرداری همدان به

همــدان بــرای ارتقای فرهنــگ کار و اشــتغال و

خدمات همهجانبه و در راســتای تبدیل شهرداری

وی بــا تأکید بــر اینکــه کارآفرینــی ضرورتی

شهردار شیرین ســو اضافه کرد :در مدیریت

عنوان واحد توانمندسازی کســبوکار و کارآفرینی

حمایت از توسعه کســبوکارها ،عالوه بر راهاندازی

همدان از ســازمان خدماتی به نهــاد اجتماعی از

اجتنابپذیر برای بقــای اقتصاد و تولید اســت،

شهری اگر بخواهیم شــهر را به صورت مطلوب

با هدف ســاماندهی ،توســعه و ارتقــای فرهنگ

فرهنگسرای کسبوکار شهر همدان ،در مراحل آتی

رویکردهای اساسی این طرح است.

عنوان کرد« :شهر دوستدار کســبوکار» شهری

مدیریت کنیم نیاز اســت مشــارکت مردمی را

کارآفرینی شهر همدان به تصویب رسیده است.

بر اســاس طرح تفصیلی ،فرهنگسراهای بعدی را

بادامینجات با اشــاره به اینکه برای توســعه

است که سازمآنها و امکانات آن شهر برای تسهیل

افزایش دهیم و اعتقــاد دارم تا زمانی که مردم

اکوسیســتم کارآفرینی در شــهر راه بسیار طوالنی

و تشــویق فعالیتهای کارآفرینانه بسیج شوند و

به صحنه نیایند و دغدغه توسعه نداشته باشند

توانمندســازی شــهروندان همدانــی در حــوزه

وی با بیان اینکه کارآفرینی و کســبوکارهای

را در پیش داریم ،معتقد اســت :بیشــک بهبود

تالشکنند تا روحیه کارآفرینی بر تمام بخشها و

نمیتوان به توســعه در مدیریت شهری دست

کســبوکار و کارآفرینــی بــا محوریت اقشــار

شهری بهعنوان یک رویکرد اساسی ،پایهای برای

اکوسیســتم کارآفرینی یک شهر نقش ویژهای در

فضای عمومی شهر حاکم شود.

یافت.

وی بــا تأکید بر اینکــه این طرح بــا اولویت

نیز در سایر نقاط شهر در نظر بگیرد.

گزارش

موســوی ادامــه داد :مشــارکت مــردم در

رئیس شورای اسالمی شهر همدان

پیشگیری و مقابله با بحران تعیین کننده است

تکمیل سایت موزه میدان امام تا دو ماه آینده
(ره)

کارگروه به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مالیر از اتمام عملیات اجرایی وبهره برداری از مخزن

مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر همچنین

ها در این زمینه ما را یاری نکنند اتفاقی که انتظار آن

اهداف استان تالش کرد.

بهرهبرداریاز مخزنهزار متر
مکعبیروستای کهکدانتا
اوایلتابستانجاری

چرا که معرفی جایــگاه واقعی علیصــدر تنها با

تعامل با رسانهها اتفاق خواهد افتاد.

شاهرخی همچنین خواستار توجه ویژه اعضای

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان مالیر خبر داد:

توسعه و رســیدن به اهداف این مجموعه است

رقم بخورد و تحقــق این مهم تا حــدود زیادی به

نیســت و باید به طور عملیاتی و جدی برای نیل به

تولیدکنندگان ازهیچکوششی دریغ نکنیم.

با مجموعه رسانههای اســتان و خبرنگاران نقطه

همدانبکشاند.

اســتان به مدیران توصیه کرد :زمــان آزمون و خطا

شد و افزود :برای برداشتن سنگ و موانع پیش پای

زمان در صــف بلیت از طبیعت و فضای روســتا
عمومی علیصدر نیز گفــت :تعامل روابط عمومی

وی اضافه کرد :امیدواریم ثبت جهانی علیصدر

جامعه گفت :گره از گرفتاری های مردم تنها به دست

شــاهرخی افزود :همدان از استان های پیشتاز

ای برای فــروش اینترنتی بلیت در نظر گرفته شــده

بهره ببرند .وی همچنین بــا تقدیر از مدیر روابط

که امروز از نقاط مختلف کشور دیدن می کنند را به
جنگ اقتصادی را تجربه می کنیم و اجاره روزمرگی

تجلیل شهردار شیرینسو
از شهروند مشارکت جو

علیصدر را مشارکت مردم روستا معرفی کرد و افزود:

جذب گردشگر را حل کند و پای گردشگران بسیاری

استاندار همدان گفت :هم اینک شرایط تحریم و

خب ـ ـ ـ ـ ــر

رئیس شــورای اســامی شــهر همدان به
اختصاص دو میلیارد تومان بودجه برای ساخت

موثر و حائز اهمیت است
وی با اشــاره به تاثیرات روانــی حضور مردم
در شــرایط بحرانی گفت :حضور مــردم در کنار

گرفته شده اســت که در مجموع  430ریزپروژه

پیــادهراه بوعلی نیــز ابراز کــرد :از مدتها قبل

تصویــب هیأت تطبیــق ،شــهرداری موظف به

شــهرداری موجب دلگرمی خادمین شهرداری

طی سال جاری اجرا میشود.

این طرح وجود دارد اما دستفروشــی به دلیل

اجرای آن است.

است و اســتمرار این حرکت فرهنگی نوید شهر

و تکمیل سایت موزه میدان امام(ره) اشاره کرد

گردان به رضایتمنــدی  70درصدی مردم از

بیکاری و نبود شــغل به وجود آمــده و در این

و گفت :این بودجه از طریق راه و شهرسازی در

مدیریت شهری و شورا اشــاره و بیان کرد85 :

شــرایط اقتصادی نمیتوان به مردم فشار آورد

اختیار شــهرداری قرار می گیرد که با اختصاص

درصد مصوبات شــورا در کمیته انطباق تصویب

و البته قرار است دستفروشــان را به پیادهراه

شده است.

اکباتان منتقل کنیم.

آن تا دو ماه آینده موزه ساخته میشود.

و در شرایط غیر عادی اقدامات داوطلبانه بسیار

کامران گردان با بیان اینکه ســاخت سایت

گردان با تأکید بــر توزیع متوازن امکانات در

مــوزه میدان امــام(ره) یک کار مشــترک بین

شــهر تصریح کرد :همه اعضای شــورا به توزیع

میراث فرهنگی ،شــهرداری و راه و شهرســازی

عادالنه امکانات در همه شــهر تأکیــد دارند اما

اســت ،گفــت 2 :میلیــارد تومــان از بودجــه

آنقدر مشکالت داریم که هر چقدر هم رسیدگی

بازآفرینــی برای ایــن کار اختصــاص یافته که

میکنیم باز هم برخی امور ناقص است.

بادامینجــات :اجــرای طرح صــدور پروانه

قراباغــی :متولی در زمینه مرمــت خانههای
تاریخی نداریم

رئیس کمیســیون اقتصاد ،ســرمایهگذاری

و گردشــگری شورای اســامی شــهر همدان

مشارکت جو را می دهد
یــاری رســاندن شــهروندان بــه خادمین
خودشان در شهرداری در اجرای پروژه ها بسیار
امیدوار کننده و انگیزه بخش اســت و مشارکت
مردمی سرعت کار را افزایش میدهد

نیز در ادامه با اشــاره به اینکه در شــهر همدان

وی در ادامه با اشــاره به اینکه شهرداری بدون

زیرســاختهای گردشــگری همچون راهآهن،

یاری و کمک شهروندان نمیتواند در توسعه شهر

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز

بزرگراه ،آزادراه و فــرودگاه وجــود دارد ،اما در

موفق عمل کند افزود :در سایر حوزه های مدیریت

در این نشست به الکترونیکی کردن فرآیندهای

حــوزه ســرمایهگذاری گردشــگری هماهنگی

شهری نیز الزم است از پتانسیل بخش خصوصی

قرار اســت از طریق راه و شهرســازی در اختیار

رئیس شــورای اســامی شــهر همدان به

شــهری اشــاره و بیان کرد 70 :درصد خدمات

وجود ندارد ،تصریح کرد :خطرپذیری در جذب

و مشارکت مردم استفاده کنیم.

شهرداری قرار گیرد که با اختصاص این بودجه،

افزایش نرخ کرایه تاکسیها اشاره کرد و گفت:

شهرداری قابلیت برونســپاری و الکترونیکی

سرمایهگذار پایین است.

ســایت موزه میدان امام(ره) تــا دو ماه آینده

یک هزار دستگاه تاکسی فرســوده داریم که به

شدن دارد.

تکمیل میشود.

دلیل شرایط اقتصادی قادر به تعویض نیستند.

الکترونیکی

شهردار شیرین سو با بیان اینکه در سیل اخیر

وی با اشاره به اینکه کمیسیون سرمایهگذاری

بیشترین خسارات وارده به منازلی بود که اصول

شورا توانســته پنجره ســرمایهگذاری مدیریت

ساخت و ساز و شهرسازی را رعایت نکرده بودند،

وی به اجرای طرحهای گردشــگری

شــهری را باز کنــد ،عنوان کرد :مشــکالت

گفت :همچنین خانــه هایی کــه قدمت باالیی

در شــهر ،از جمله آرامســازی بلوار ارم

ســاخت ســایت میوه و ترهبار حل شــده

داشتند و ســاختار خشتی داشــتند نیز آسیب

اشــاره و بیان کرد :بر اســاس قولی که

و به زودی ســاخت آن آغاز میشــود و با

دیدند که تمام خسارت هایی که به امالک مردم

پیمانکار داده اســت تا آخر اردیبهشت

رایزنیهای انجام شــده مشکالت مجتمع

و تاسیسات شهری وارد شده برآورد و به مراجع

ســنگفرش آن به میــدان قائم(عج)

عصر طالیی هگمتانه نیز حل شده است.

ذی صالح ارسال شده است.

حمیــد بادامینجــات بــا اشــاره بــه

میرسد و با این اوصاف به نظر میرسد

قراباغی به تعیین تکلیف هتل قدیمی

موســوی اولویت اصلی شــهرداری در سیل

پــروژه آرامســازی بلــوار تا زمســتان

نیز اشــاره کرد و با اعالم اینکه مشــکالت

اخیر را پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه دانست

امسال بیشتر طول نکشد.

این پــروژه که با شــهرداری داشــت ،حل

و تاکیدکرد :در ساعات اولیه بارش ها با استفاده

رئیس شورای اسالمی شهر همدان با

شده اســت ،ابراز کرد :همدان اگرچه شهر

از اطالعاتی که از مرکز هواشــناس دریافت شــد

اعالم این مطلب که طرحهای آرامسازی

گردشــگری اســت اما در زمینه تبلیغات

اقدامات موثر بــرای مقابله با بحــران و کاهش

و پیادهراهســازی از جملــه طرحهــای

ضعیف عمل شده است.

خسارات احتمالی انجام شــد که با اطالع رسانی

ماندگار گردشــگری اســت و بــه طور

وی به نبــود پایه پــروازی در فرودگاه

به موقع به شهروندان شاهد کاهش آسیب بودیم.

قطع منافع آن در طول مدت مشــخص

همدان به عنوان یک مشــکل اشــاره کرد

وی اولویت اصلی در این مــورد را حفظ جان

میشــود ،افــزود :شــورای اســامی

و گفــت :بــرای تبلیغــات برون اســتانی

مردم در مدیریت بحــران عنوان کــرد و گفت :با

شــهر همدان از ســرمایهگذاران بخش

بودجهای را مصوب کردیم.

گردشــگری حمایت میکند و هدف ما

اقدامات پیشگیرانه شاهد هیچگونه اتفاق ناگوار

رئیس کمیسیون اقتصاد ،سرمایهگذاری

در شهر شیرین ســو نبودیم و آب گرفتگی نیز با

گردان در مــورد عمارت نورمهــال نیز گفت:

پیشبینــی  7میلیــارد تومــان بودجه برای

و گردشگری شــورای اسالمی شــهر همدان به

تدابیری که اتخاذ شد به حداقل رسید و توانستیم

گردان در ادامه به راهاندازی شورای اجتماعی

این موضوع جنبه ملی پیدا کرده است و به نظر

حوزه فناوری گفت :یکی از اقداماتی که قرار

فراخوان جذب گردشــگر برای سایت گردشگری

با بکارگیری تمام توان نیروی انسانی و امکانات

محالت در چهار منطقه شــهر به صــورت آزمونه

میرسد مدیریت ارشد استان باید در این زمینه

است انجام شــود اجرای طرح صدور پروانه

همــدان نیز اشــاره و بیــان کرد :مرمــت بافت

شهرداری خسارات مالی را نیز به حداقل برسانیم.

اشاره کرد و گفت :با اســتقرار شورای اجتماعی

ورود کند.

الکترونیکی اســت که برای نخســتین بار در

تاریخی از اولویتهاســت و متأسفانه متولی در

موســوی در پایان با اشاره به اهمیت فرهنگ

همدان انجام میشــود و مقدمات کار انجام

زمینه مرمت خانههای تاریخی نداریم.

توسعه و رونق صنعت گردشگری است.

محالت حل مشکالت مردم سریعتر میشود.

وی اظهار کرد :نرخگــذاری کرایه اتوبوسها

وی به افزایش  25درصدی بودجه شهرداری

نیز در شــورای اتوبوســرانی انجام میشــود و

از  600میلیارد تومان به  800میلیارد تومان اشاره

قیمت بلیت که برای شهروندان  400تومان ارائه

کرد و افزود 57 :درصــد بودجه برای پروژههای

میشود برای شهرداری  1200تومان است.

عمرانی و  43درصــد برای امور جــاری در نظر

گردان در خصوص ساماندهی دستفروشان

ســازی و پرداختن به امور فرهنگــی اجتماعی

قراباغــی اظهــار کرد :بــه دلیــل بیتوجهی

توسط شــهرداری اشــاره کرد و گفت شهرداری

بادامینجات به اجرای طرح شــهاب ،طرح

مدیران ســابق  220ملک واجد ارزش تاریخی

شــیرین ســو مصمم اســت عالوه بر تکالیف

شفافیت شورا و شهرداری نیز اشاره کرد و گفت:

همدان به دلیل عــدم ثبت ملــی تخریب و به

عمرانــی و خدماتی ،بــه طور جدی بــه مباحث

این طرح در شــورا به تصویب رسیده و پس از

تبدیل به آپارتمان شده است.

فرهنگی د اجتماعی بپردازد.

شده است.

ماهنامه فرهنگی  -ورزشی

پایگاه اطالعرسانی KHAMENEI.IR

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :سیدمصطفی موسوی
زیر نظر شورای سردبیری

اردیبهشــت ماه 1398
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نشانی :بلوار مدنی ،ساختمان دکتر برخوردار ،طبقه دوم -
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شهرداری منطقه یک همدان

پیشرفت ۸۵درصدی بلوار ارم
شــهرداری منطقه یک همدان با توجه به موقعیت

خدمــات عمرانی در منطقه یک شــهرداری گفت :در

وی با بیان اینكه پروژههــا و طرحهای عمرانی در

روکــش و لکه گیری آســفالت با هزینــه  10میلیارد

شــهروندان در دســتور كار شــهرداری قرار میگیرد،

جغرافیایی و قرار گرفتن در منطقه گردشگری همدان

سال گذشــته ۳۵هزار تن آســفالت ریزی در معابر

یک همدان در طول خدمت خود اهتمام ویژه ای برای

تومان در سطح منطقه انجام شده است،

انجام عملیات های عمرانی ویژه ای در راستای توسعه

خواهان آســفالت ریزی و لکه گیری کوچهها و معابر

شهردار منطقه یک همدان در گفت و گو با خبرنگار

منطقه یک شهرداری همدان برسانم خدمات شهری

از موقعیت ویژه ای برخوردار اســت و شــهردار منطقه

توسعه این منطقه داشــته به گونه ای که امروز شاهد
همدان و گردشگری این منطقه هستیم.

راســتای خدمت رســانی بهتر و با هدف رفــاه حال
بر ضــرورت اجــرای طرحهــای عمرانــی ،خدماتی و

وی ادامــه داد :مــردم در مراجعه به شــهرداری

زیرســاختی در ســطح منطقه تأكید كــرد و افزود:

شهری منطقه هستند که باید به اطالع شهروندان فهیم

اقدامات متعددی را در دستور كار خود قرار داده است .

شــهرداری منطقه یک نیز با اشــراف بر این امر مهم
پیشرفت  85درصدی پروژه بلوارارم

فتحیان نســب یکی از پروژه شــاخص منطقه را

این طرح  47میلیارد و  945میلیون و  214هزارو 80
ریال پیش بینی شــده که در حال حاضر بیش از 35

میلیارد ریال آن هزینه شده است.

شهردار منطقه یک در ادامه گزارش از فعالیتهای

مدیریت منطقه یک شــهرداری همــدان پرداخت و

افزود :از ابتدای ســال جاری تاکنون ،عملیات ترمیم
ســنگفرش های بوستان فانوس_ســعیدیه پایین،

عملیات آرماتور بندی و بتن ریــزی دال های زیرگذر

محراب ضمن قبولــی طاعات و عبادات شــهروندان

این منطقه به صورت مداوم در این حوزه در حال انجام

 1738/399هکتار مســاحت و افزون بــر  120هزار و

شهرداری و بخش فنی شــهرداری صورت می دهند

همدان یک بلوار تفریحی گردشــگری است که برای

امیر فتحیان نســب با اشــاره به نقش شهرداری

شــهرداری منطقه یک همــدان گفــت :تاکنون

در این منطقه مدیریت شــهردای تصمیم به بهسازی

شــهرداری ها تنها یک نهاد عمرانی و خدماتی بوده

بلوار کاشــانی ،میدان پژوهش ،بلوار غنــی زدایان و

وی با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر 85

اصالح جــوی و کارگذاشــتن لوله در خیابــان بهادر

نقش اجتماعی و فرهنگی را پیدا کرد تا جایی که هم

وی یکی از اقدامات مهم در خصوص آســفالت را

پروژه بهسازی پیاده راه ســازی بلوار ارم بیش از 57

ساخت ســرویس بهداشــتی ده چشــمه در پارک

اگرچه اکثریت مردم گمان می کنند شــهرداری تنها

گرفته امسال ،نظارت مهندســین مربوطه به کیفیت

همدانی ،گفــت :منطقه یک شــهرداری همدان دارای
187نفرجمعیت را در 19محله در خود جای داده است.

اســت و طبق برنامهریزی و بازدیدی که کارشناســان

اولویت بندی الزم آسفالت ریزی صورت خواهد گرفت.

به عنوان یک نهــاد مردمی اضافه کرد :در گذشــته،

عملیات آسفالت دستی ،فنیشری و لکه گیری معابر

اند اما به تدریج با به عهده گرفتن وظایف سنگین تر

استاندان کوچه پرواز انجام شد.

اکنون در این زمینه ها جایگاه بیشــتری یافته است

نظارت عنوان کرد و گفت :یکــی از برنامههای در نظر

یک نهاد خدماتی است.

شــهردار منطقه یک همدان با بیــان اینکه نقش

مردم یکی از مهمتریــن عوامل در توســعه طراحی

آســفالت بوده چرا که با نظارت کیفیت آســفالت از
دوباره کاری و هزینه مجدد جلو گیری میشود.

پیامبر اعظم(ص)_میدان بعثــت ،تعویض و اهتزاز

بهســازی بلوار ارم عنوان کــرد و افزود :بلــوار «ارم»

پرچــم ایران_میدان پژوهــش ابعادپرچــم۹×۱۸ :

تامین امنیت حضور عابران پیــاده و کاهش تصادف

مردم ،جدول گذاری نهری و اصالح مســیر ســیالب

بلوار ارم گرفته اند.

درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اســت گفت :اعتبار
میلیاردریال پیش بینی شده که در حال حاضر بیش
از  12میلیارد ریال هزینه شده است .

وی همچنین از بهسازی نیمه شــمالی بلوار ارم با

پیشرفت فیزیکی  80درصدی خبر داد و گفت :اعتبار

کرد و گفــت :در حال حاضــر این پــروژه  85درصد

درصد با اعتبار بالغ بر  2میلیارد و  222میلیون و 844

شده پروژه نهرسازی  8میلیارد و  846میلیون و 710

احیای پارک ورودی شــهربازی رنگین کمان  ،پروژه

ارتفاع پایــه ۵۴ :متــر ،الیروبی مخــزن آب_پارک

پیشرفت فیزیکی داشته اســت و اعتبار پیش بینی

بلوار بعثت_ورودی پل پژوهش ،پروژه جدولگذاری

هزارو  233ریال اســت که تا کنــون  5میلیاردو 300

کندروبلوار بعثت_مقابلساختمان جدیددادگستری،
بیگی ،جــدول گــذاری نهری بلــوار بعثــت و پروژه

الله با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و دویســت میلیون

ریال_سبدبافان از جمله پروژه های عمرانی شهرداری
منطقه بوده است.

فتحیان نسب به پروژه نهرسازی بلواربعثت اشاره

هزار و  164ریال دانســت و از بهره برداری سه پروژه

ترمیم پیاده راه گنجنامه و ساماندهی کوچه های دره

میلیون ریال هزینه شده است.

مراد بیگ خبر داد.

وی از پروژه پیاده راه ســازی ســعیدیه شــمالی

فتحیان نســب در ادامه از فعالیتهای شهرداری

پیشرفت فیزیکی داشته و اعتبار آن بالغ بر  6میلیارد

اظهار داشت :از ابتدای سال جاری تاکنون ،کود دهی

سخن گفت و ادامه داد :تاکنون این پروژه  45درصد

منطقه یک همدان درخصوص احیای فضای ســبز

و  480میلیــون ریال پیش بینی شــده که تاکنون 2

بلوار ارم ،علف کشــی بلوار بعثت مقابل استانداری،

میلیارد و  400میلیون ریال هزینه شده است.

هرس ترون_بلوار شــکریه ،کاشت گونه های دائمی،

شــهرداری منطقه یک همــدان پروژهای تحکیم

کاشــت درخت افرا در پیــاده راه امام(ره) ،کاشــت

بســتر بلوار احمدی روشن با پیشــرفت فیزیکی 50

گلهای تزئینی_بوستان میرســیدعلی همدانی ،کود

دهی درختان ،هرس و فرم دهی ترون بلوار شــهید

شهری اســت گفت :جلب مشــارکت مردمی باعث

بهــادر بیگــی ،گل کاری و آبیاری قطــره ای گلهای

زندگی خود میشود و با اجرای پروژه ها زندگی آرام و

خیابان شــهید اســامیان ،واکاری چمن_رودخانه

وی ضمــن همدردی بــا هموطنان ســیل زده به

پارک زینبیه از جمله اقدامات شــاخص شــهرداری

منطقه روستای ســیل زده آق قال برای امداد رسانی

شــهرداری منطقه یک همدان در ادامــه به ارائه

در فروردین ماه ســال جاری اتفاق افتاد شــهرداری

شهرداری همدان در مدت یک سال گذشته پرداخت

و در این راستا توزیع غذای گرم ،برنج ،گوشت ،روغن،

با حمایتهای دلســوزانه مسئولین اســتان ،اعضای

ارزش بالغ بر یک میلیــارد ریال جهت اهدا به مناطق

صوفی شهردار کوشای همدان و کارکنان زحمتکش

حساس شدن شــهروندان نســبت به حفظ محیط

تزئین ،کاشــت گل استئوســپرموم ،کاشــت نهال_

سالمی در محیط شهری بوجود می آید.

رکنی ،عملیات باغبانی پارک والیت و واکاری چمن

حضور کارکنــان شــهرداری منطقه یک همــدان در

منطقه یک همدان است.

به حادثه دیدگان اشــاره کردو گفت :در سیل اخیر که

گزارشــی از فعالیتهــای عمرانــی در منطقــه چهار

منطقه یک همدان اقدام به کمک به سیل زدگان کرد

و اضافه کــرد :انتظار می رود در ســال جاری بتوانم

رب ،سیب زمینی عدس ،لپه ،ظروف یکبارمصرف به

شــورای اســامی شــهر همدان  ،به ویژه مهندس

سیل زده ارسال شد.

شــهرداری منطقه یــک خدمات بیشــتری را برای

شــهردار منطقه یک همدان همچنین با اشاره به

رضایتمندی شهروندان ارائه دهیم.

استانداری

آب و فاضالب
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان تویسرکان:

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی استاندار همدان:

مشترکین؛ آبفاررا با پرداخت بهنگام قبوض یاری کنند
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان تویسرکان از اجرای  12پروژه

با پیش بینی اعتباری معادل  150میلیون تومان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان؛

بیان اینکه در ســال جاری ســاخت مخزن بتنی  50متر مکعبی روســتای

اجرای شهرستان تویسرکان در ســال جاری؛گفت :در راستای خدمت رسانی

باشد؛ یادآورشد :ســاخت مخزن  75متر مکعبی روستای سازیان با پیش

عمرانی و خدماتی در سال جاری خبرداد.

محمد الوندی با اشــاره به مجموعه پروژه های عمرانی و خدماتی در دســت
به مشــترکین روســتایی؛ بهره برداری از پروژه های آبرســانی در دستور کار

می باشــد که از جمله این پروژه ها میتوان به اجرای شــبکه داخلی و خط
انتقال روســتای قلقل به طول  12کیلومتر با پیش بینــی اعتباری در حدود
 1میلیاردو  700میلیون تومان خبــر داد .وی ادامه داد :همچنین تکمیل خط

انتقال مجتمع اشترمل و اتصال به سد سرابی با پیش بینی اعتباری بالغ بر
 5میلیارد تومان از دیگر پروژه های در دست اقدام می باشد.

الوندی با بیان اینکــه اجرای خط انتقالــی به طول  4کیلومتر و ســاخت

حوضچه و بهسازی چشمه اشترمل نیز با پیش بینی صرف اعتباری بالغ بر 300

میلیون تومان در دست اجرا می باشد ،عنوان کرد :در راستای خدمت رسانی به
مشتکین روستاهای دارانی ،نقده و سفلی؛ اصالح شبکه داخلی در روستاهای
مذکور با صرف اعتباری معــادل  200میلیون تومان مد نظر می باشــد .وی در

ادامه از بهسازی ،ساخت و اجرای خط انتقال چشمه های روستای شهرستانه

غیردولتی به دفاتری گفته میشــود که دولت برای
ارائه خدمات الکترونیک به مردم در ســطح شــهر
تاسیس کرده است.

برگشــته که پیش از آن تحت عنوان دفاتر خدمات

ارتباطی مشــغول به فعالیت بودنــد .همانطور که از

عنوان پروانه دفاتر خدمات ارتباطی مشخص است
خدمات آنها به خدمــات اداره مخابرات و پســت و
پست بانک محدود میشــد و دامنه فعالیت دفاتر

ظاهــر پورمجاهــد در مجمــع عمومــی روابط

باهم بودن و فصــل جهادگرانــه کار کردن اســت و باید

اردیبهشــت روز ارتباطات و روابط عمومی در محل

باشــیم ونقش روابط عمومیها در ایــن خصوص نقش

مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان تویســرکان همچنین با

عمومیهای اســتان همــدان که به مناســبت 27

گاوکران با برآورد اعتباری معادل  100میلیون تومان نیز در دســت اقدام می

هتــل کتیبه برگزار شــد ،ضمن تبریک ایــن روز به

بینی صرف اعتباری معــادل  150میلیون تومان نیزاز دیگــر پروژه های در

میلیون تومان به دنبال خدمت رســانی به مشترکین هســتیم؛عنوان کرد:

هدررفت منابع وجود ندارد.

بینی هزینه کرد  25میلیون تومان نیز از جمله برنامههای تدوین شــده در

سال جاری می باشد.

وی همچنین اعالم کرد :حفر چاه روســتای ارزوج با صــرف  180میلیون

تومان ،اجــرای خط برق و نصب ترانــس جدید در روســتای وردآورد علیا با
صرف  238میلیــون تومان و تامین آب روســتای فتح آباد بــا پیش بینی

هزینه کرد  446میلیون تومان از دیگر پروژه های در دســت اقدام بر اساس
برنامههای مدون شرکت آب و فاضالب استان می باشد.

دستگاه های استان در این زمینه توانستهاند خوش

عمومیهای استان ما رتبه های برتر کشور را داریم و
بدرخشند.

مشــکالت را با یکدیگر مطــرح کنیم تا ایــرادات کار رفع شــود؛ امروز فصل

.6خدمات عوارض خودرو شهرداری

کــه از آن جمله میتوان بــه دفاتر پلیــس  10 +و

خدمات الکترونیک شهر که مربوط به شهرداریها

شدهاند و انجام وظیفه مینمایند.

مشخص شده در آیین نامه اقدام نمایند.

همچنیــن کارگزاریهای تأمیــن اجتماعی و دفاتر

هستند.

پیشخوان هر ســه ســال در طی انتخابات انتخاب

نگردیده اســت و همچنان هم این دفاتر در موازات

وظایف کارگروه فوق بود.

شــایان ذکر اســت نمونه موفق این الگو در کشور

پیشــخوان صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشــخوان

مینماینــد و کلیــه خدمــات ایــن دفاتــر موازی

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی واگذار گردید.

انگلستان سالهاســت که اقدام به خدماترسانی

دفاتر خدمات ارتباطی به دفاتر پیشــخوان دولت و

در آیین نامه مصوب شده در ستاد مدیریت حمل و

فناوری ارتباطات واگذار گردید که اعضاءآن شــامل

پیشخوان دولت که سه ساله میباشد توسط وزارت

مديريت فنــاوری اطالعات اســتانداری و نماینده

دفتر به مردم ارائه میدهند.

نقل و ســوخت صدور و تمدید پروانه فعالیت دفاتر

ارتباطات و فناوری اطالعات صادر شده و همچنین
کارگروه استانی که متشکل از اســتاندار یا نماینده

خدمات الکترونیکی قابل برونســپاری خود را از راه

تاماالختیار وی به عنوان رئیــس کارگروه و نماینده

اجرایی موضوع ماده پنج قانــون مدیریت خدمات

دولت در استان به عنوان اعضاء با حق رأی و حسب

موسســات دولتی موسســات یا نهادهای عمومی

ظایف راهبری ،هدایت و نظــارت و ارزیابی فعالیت

پیشخوان نمودهاند ،موظف شدند ظرف سه ماه پس

اظهارنامههای مالیاتی)

هیأت مدیره و بازرســان آن از بین مسئولین دفاتر

پیشخوان دولت استان همدان میباشند که اعضاء

(پیشخوان ،پلیس  ،10 +بیمه و  )...را در قالب یک

آییننامه اقدام به ایجاد دفاتر با فعالیت مشابه دفاتر

.4خدمات پست

.5خدمات اداره کل امور مالیاتی (مالیات خودرو و

.9خدمات وزارت کار و امور اجتماعی

و توان بــاالی دفاتر خدمــات ارتباطی افتــاد و این
سبب شــد تا طبق آییننامه ً
هیات وزیران در ستاد

دولتــی و غیردولتی میباشــد .کــه قبــل از ابالغ

امیدواریم همه دست به دست هم دهیم تا ایثارگرانه آن را به ثمر برسانیم.

از ابالغ این آیین نامه نسبت به انتقال دفاتر ضوابط

وزارت ارتباطات و تشــکل صنفی دفاتر پیشــخوان
مورد نماینده دستگاه خدمات دهنده در هر استان و
دفاتر در سطح استان ،بررسی ظرفیت توسعه دفاتر

در ســطح اســتان ،نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم

قراردادها و شــرایط و الزامات قــرارداد بین دفاتر و

و همچنین کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در حوزه
دولت الکترونیک از استانداری به وزارت اطالعات و

.8خدمات سازمان بهزیستی

.10خدمات کارگزاریهای بورس آگاه ،مفید ،آســیا

و...

با توجه به آیین نامه جدید دفاتر پیشــخوان دولت

.11خدمات اداره کل منابع طبیعی

.4کاهــش تصدیگــری دولــت و ارائــه خدمات

مقــررات و ارتباطــات رادیویی در حــال تصویب و

.13خدمات سازمان صندوق بازنشستگی کشوری

فساد اقتصادی و اداری همراه با کوچکتر شدن بدنه

اســتان را ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات

دولت از کارگروه اســتانداری حذف و به ســازمان

کشور شامل وزارتخانهها و ســازمانها و شرکتها و

اســتان تصویب شــده و ســاالنه بیش از 20هزار شــغل ایجاد خواهد شد و

 131قانون کار و تحت عنوان انجمــن صنفی دفاتر

دســتگاههای خدمات دهنده و کاهش هزینههای

این دفاتر ارائه دهند و همچنین کلیه دســتگاههای

اقتصادی اســتان قرار گیرند .پورمجاهد در پایان یادآور شــد :سند اشتغال

.7خدمات آموزش و پرورش

با توجه به موفق بودن این طرح در خدماترسانی به

کلیه دستگاههای اجرایی دولتی کشور موظف شدند

هر سه ماه گزارشی از فعالیتهای اقتصادی استان ارائه

وی با تاکید بر وجود برخی مشــکالت در جامعه اظهار کــرد :باید برادرانه

یکدیگر اقدام به خدمت رسانی به مردم مینمایند.

پنج ساله ششم توســعه اقتصادی اجتماعی کشور

معاون برنامهریــزی و امــور اقتصادی اســتانداری

خواهیم داد تا مردم نیــز در جریان رونــد فعالیتهای

در ســال  1396طبــق مصوبه هیــأت متولی دفاتر

 5 ، 4و  25آیین نامه مذکــور بند پ ماده  67قانون

نشانه رفته است.

کشور ادامه داد :در ارزیابی ها براساس تالش روابط

(سیاســت های اصل  44قانون اساسی) و کاهش

بخش عمومی غیر دولتی تغییــر یابد و مطابق مواد

دهنده اهمیت این موضوع بوده و دشمن اقتصاد کشور را

همدان با اشــاره به تدوین برنامه سه ساله استان افزود:

مذبور در محدوده خدمات این ادارات خالصه میشد

مدیریت حمل و نقل ســوخت در سال  1389عنوان

مقام معظم رهبری با شعارهای اقتصادی بوده که نشان

رتبه بندی روابط عمومی دســتگاه های اســتان در

همانگونه که اطالع دارید تاکنــون این مهم محقق

 44قانون اساســی دولت به فکر استفاده از ظرفیت

برند و گفت :چند سال اســت نامگذاری سال ها از سوی

وی با اشــاره به جایگاه باالی اســتان همدان در

دســتگاههای خدمات دهنده از جملــه مهمترین

مردم در ســه حوزه و با توجه به ساسیتهای اصل

همسو با برنامههای اســتان و در جهت همگرایی پیش

دلســوزی برای مردم اســت و قصد مانع تراشی و

کشوری.

و دفاتر تحت نظارت این ادارات بودند .پس از مدتی

پورمجاهد از تمامی مدیران خواســت اقدامات خود را

داشت :باید همه بدانند نقدها و مواردی که از سوی

دست اقدام در سال جاری می باشــد .وی در بخش دیگری از سخنانش با

اتصال و راه اندازی مخزن جدید در روســتای قصبستان تویسرکان با پیش

برجستهای است.

همه فعالین عرضه ارتباطــات و روابط عمومی بیان
رسانه ها و کارمندان و مدیران مطرح میشود از سر

اذعان به اینکه در سال جاری با حفر چاه در روســتای گشانی با صرف 180

در هرجایگاهــی تــاش کنیم تــا در کار خــود بهترین

مزایای برونسپاری خدمات دستگاههای دولتی

دفتر پیشــخوان خدمات دولــت و بخش عمومی

پیشــینه دفاتر شــهر همدان به قبل از سال 1384

هر سه ماه گزارشی از فعالیتهای اقتصادی استان ارائه خواهیم داد

عمومــی آنها و تقویــت بخش خصوصــی و ایجاد

اشتغالب برای قشر جوان و تحصیل کرده.

دفاتر پیشخوان دولت در استان همدان:

که در حال حاضر در معاونت پستی سازمان تنظیم

ابالغ میباشد صدور و تمید پروانه دفاتر پیشخوان
رادیویــی منطقه غرب تحت مدیریــت جناب آقای
مهندس نوری انجام میدهد.

و همچنینکارگروه برای توسعه و ایجاد دفاترپیشخوان

.12خدمات وزارت ورزش و جوانان

.14خدمات امور آب استان

.15خدمات امور برق

.16خدمات شرکت گاز

.17خدمــات دانشــگاههای علوم پزشــکی (کارت
بهداشت اصناف)

استان همدان شامل مدیر کل اداره ارتباطات و فناوری

18خدمات فنی و حرفهای استان (صدور کارت)

فناوری اطالعات اســتانداری جنــاب آقای مهندس

هوشمند رانندگان)

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان جناب

.21خدمات بیمه سالمت

دفاتر پیشــخوان اســتان همدان دارای  28قرارداد

.23خدمات جهاد کشاورزی

اهداف تشکیل دفاتر پیشخوان دولت :

درآمدهاند و مشــکل عمده آنها نبــود درآمد کافی و

استان میباشند که عمده خدمات آنها شامل:

ملی و شناسنامه)

 .2تســریع در ارائــه و دریافــت خدمات توســط

بطور میانگین  960نیــروی تحصیلکرده و جوان در

شاتل و خدمات تلفن ثابت مخابرات

.3تجمیع خدمات عمومــی و دولتی و تمرکززدایی

مردم میباشند.

شرکتهای  papارائه دهنده خدمات اینترنت

نماینده وزارت اطالعات و فناوری ارتباطات ،نماینده

سازمان مدیریت برنامه و بودجه میباشد.
ً
ضمنا آیین نامه کامل دفاتر پیشــخوان در معاونت
پستی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
در حال تصویب و ابالغ میباشد.
.1کاهش حجم سفرهای شهری

دستگاههای خدمات دهنده

و افزایــش بازدهی در ســرعت و کیفیــت خدمات

اســتان همدان دارای  141دفتر پیشــخوان دولت

اطالعات جناب آقای مهندس ســاکی و مدیر محترم

در اســدآباد 11 ،دفتر در بهار و اللجین و  10دفتر در

میرزایی و معاون توســعه مدیریت و سرمایه انسانی

میباشــد که تعداد  50دفتر در شهر همدان 9 ،دفتر
تویسرکان 8 ،دفتر در رزن  7 ،دفتر در کبودراهنگ،

 16دفتر در مالیــر و  15دفتر در شهرســتان نهاوند

مشــغول به فعالیت میباشــند .و تعداد  15دفتر

نیز در ســالهای اخیر به صورت تعلیق یا غیرفعال
باال بودن هزینههای جاری حقوق و غیره میباشد.

سطح استان در این دفاتر مشغول خدمترسانی به

دفاتر فوق دارای یک تشکل اســتانی مطابق ماده

آقایکریمی تبارمیباشد.

با ادارات و ســازمانها و ارگانهای دولتی در سطح

.19خدمات پایانههــای حمل و نقل جادهای (کارت

.20خدمات سازمان خصوصیسازی (سهام عدالت)
.22خدمات بیمه عمر و سرمایه گذاری ملت

.24خدمات ســازمان ثبت احوال (کارت هوشمند

 .1خدمات اپراتورهای همراه اول ،ایرانسل ،رایتل و

.25خدمات سازمان صنعت و معدن

 .2ارائه خدمات اینترنت شــرکت مخابرات و سایر

.27خدمات تدارکات اداری

.3خدمات باجه بانکی پست بانک

.26خدمات آب و فاضالب روستایی

.28خدمات عمومی دولت

