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همدان

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی

»حاجی زين العابدينی« 
مديرکل اوقاف همدان 

شد
بازگشایی رقبه شاهزاده 

حسین)ع( قبل از ماه محرم

گزارش6

مدیرکل بهزیستی استان همدان خبر داد:

بهره برداری از 53 پروژه 
در هفته بهزيستی

۲۳۹ مددجو از چرخه مستمری بگیران 
بهزیستی همدان خارج شدند

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

ارائه می شود.

گزارش8

همدان ميزبان چهارمين 
المپياد ورزش همگانی 

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

است.

گزارش6

رئیس سازمان صنعت، معدن 
وتجارت استان همدان خبر داد:

بهره برداری از 28 واحد 
صنعتی بزرگ طی سه 

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

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

ممنوعیت صادرات هستیم.

3 گزارش

در همدان رقم خورد

فعاليت رسمی بزرگترين 
مرکز آموزش هتلداری 
و گردشگری غرب کشور

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

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

آموزش هتلداری در سه طبقه بهره برداری شد.

3 گزارش

سومین مانور دور میزی 
ستاد مدیریت بحران 
شهرداری برگزار شد 
مانور دور ميزی 
گامی به سوی 
ارتقا سطح 
آمادگی مسئولين
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سرپرست منطقه یک شهرداری 
همدان خبر داد:

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

8

کلید اداره فرهنگ همدان 
به احمدرضا احسانی سپرده شد

در بازدید استاندار همدان از سد خرمرود تویسرکان مطرح شد؛

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

کیفیت آب شرب روستایی
خط قرمز ماست

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان:

آسفالت 95 درصد راه های روستایی 
استان همدان

ایجاد3 هزار شغل در بخش کشاورزی 
اشتغال 26 درصد استان در بخش کشاورزی

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

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

آبفار بهره مند هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره 
به اینکه اســتان همــدان از لحاظ آســفالت بودن 
راههای روستایی، جزو پنج استان برتر کشور است 
افزود : برنامه ریزی کشور برای آسفالت خانوارهای 
باالی5۰ می باشــدکه پرونده 5۰ خانوار در استان 

به طور کامل بسته شده و ...

سال گذشته سه هزار شــغل در بخش کشاورزی 
ایجاد شــده است که این تعداد شغل با 35۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری ایجاد شده است. رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی استان همدان در نشست خبری که 
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد گفت: در 

این هفته 79 طرح با اشتغالزایی ...
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3

کاشت 14 هزار اصله درخت 
در سایت پسماند زباله

دفن 20 تن نایلون در همدان 

حضرت آیت اهلل خامنه ای:
این جانب از این که کســانی 
می کوشند تا در میان مردم ما 
و  اسراف  و  گرایی  تجمل  رسم 
ولخرجی را شایع کنند، شدیداً 
نگران و متأســفم و از این که 
مردم فداکار و انقالبی ایران در 
گرایی  مصرف  به  امور شخصی 
ســوق داده شــوند و قناعت 
به خدا  ببرند،  یاد  از  را  انقالبی 

پناه می برم.

2

2

شنا کردن در محدوده سدها وتاسیسات آبی استان همدان
 ممنوع است

آبی همچون  تاسیسات  اینکه  بااعالم  ای همدان  منطقه  روابط عمومی شرکت آب 
دریاچه، سدها محل های مناسبی برای شنا نیست از شهروندان و روستاییان خواسته 
است که از شنا در این مکان ها خودداری کنند. در این اطالعیه آمده است همه ساله 
از  تعطیل، شماری  وروزهای  هفته   پایانی  روزهای  در  ویژه  وبه  گرما  فصل  آغاز  با 
شهروندان بدون توجه به عالئم هشدار دهنده و اطالعیه های مکرر این شرکت در 
دریاچه، سدها ونیز بندهای انحرافی و کانال های آبیاری و زهکشی اقدام به شنا می 
کنند که این سهل انگاری و بی توجهی موجب بروز خسارتهای جانی و مالی  فراوان 
برای هموطنان می شود. روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان ضمن تاکید بر 
این نکته که تاسیسات یادشده محل مناسبی برای شنا نیست، از هموطنانی که این 
اماکن را برای تفریح انتخاب می کنند، درخواست کرد تا به خاطر حفظ سالمت خود 

وخانواده شان به عالیم هشدار دهنده و تذکر ماموران توجه جدی کنند.
همچنین در این اطالعیه تاکید شده است بدیهی است این شرکت و واحدهای تابعه 
در صورت بروز هرگونه حادثه در مناطق یاد شده ، هیچ گونه مسئولیتی به عهده 

نخواهد داشت.

اطالعیه

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان
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در صورت ارایه نشدن مجوز مجلس
توقف دریافت عوارض 

در آزاد راه همدان - ساوه

دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
همدان گفت: دريافت عوارض در آزاد راه 
همدان - ســاوه )آزاد راه کربال( از اول 
مرداد سال جاری در صورت ارايه نشدن 
مجوز مجلــس برای گرفتــن عوارض، 

متوقف می شود.
حسن خانجانی تاکید کرد: به متولیان آزاد 
راه همدان - ســاوه تا پایان تیر جاری مهلت 
داده شــده تا مجوز مجلس شورای اسامی را 
بــرای دریافت عوارض در ایــن آزاد راه ارائه 

دهند.
وی اضافه کــرد: چنانچه در مهلت تعیین 
شده آنها نسبت به ارائه مجوز مجلس شورای 
اســامی کوتاهی و کم کاری کننــد از اول 
مرداد امسال دریافت عوارضی در این آزاد راه 

متوقف می شود.
وی بیان کرد: این حکم مبنای قانونی دارد 

و نمی توان از اجرای قانون خودداری کرد.
آزاد راه همدان - ســاوه یکی از پر ترافیک 
ترین جاده های استان همدان به شمار می رود 
که همــواره باال بودن میزان دریافت عوارضی 
به محل مناقشــه بین مســئوالن و مردم با 

بخش خصوصی بوده است.
دریافت باالی عوارضی از این مســیر بارها 
منجر به درگیری و نزاع رانندگان خودروهای 
گذری با عوامــل و متولیان بخش خصوصی 

شده است.
همچنین بــاال بودن میــزان عوارضی در 
این آزاد راه موجب اســتقبال اندک دارندگان 
کامیون از این مســیر و تــردد از جاده قدیم 
همدان - تهران شــده که این وضعیت میزان 
حوادث رانندگی را در جاده قدیم افزایش داده 

است.

برگزاری اولین دوره 
مسابقات سراسری مهارت 

های پلیسی کارکنان زن ناجا 
در همدان

انتظامی  کننــده  معــاون هماهنگ 
مسابقات  دوره  اولين  برگزاری  از  استان 
سراســری مهارت های پليسی کارکنان 

زن ناجا در همدان خبرداد.
به گزارش خبرنــگار پایگاه خبری پلیس، 
ســرهنگ رضا صفایی در تشــریح این خبر 
گفت : این مســابقات برای اولین بار با حضور 
کارکنان زن فرماندهی انتظامی اســتان های 
سراســر کشــور و یگان های مستقل ناجا در 

همدان برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این دوره از مسابقات 
را ارتقــاء توانمندی و مهــارت های کارکنان 
زن ناجا و کشف اســتعداد های مهارتی انان 
دانست و افزود: نفرات برگزیده این مسابقات 
به مســابقات جهانی پلیــس ها و ارتش های 

جهان اعزام خواهند شد.
فرماندهی  انتخــاب  صفایــی  ســرهنگ 
انتظامی اســتان همدان را بــه میزبانی این 
مســابقات به لحاظ برخورداری از ظرفیت ها 
و پتانســیل های موجود در استان دانست و 
بیان داشــت: این مسابقات در روز های 27 و 
2۸ تیرماه در مجتمع ورزشی معاونت تربیت 

و آموزش انتظامی استان برگزار شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
همدان:

قاچاقچیان لوازم خانگی
 در همدان ۳ میلیارد ریال 

جریمه شدند
اســتان  حکومتی  تعزيرات  مديرکل 
ريالی  ميليــارد   3 جريمه  از  همــدان 
قاچاقچيان لوازم خانگی در همدان خبر 

داد.
علیرضا حســن پور از جریمــه ۳ میلیارد 
ریالی قاچاقچیان لوازم خانگی در همدان خبر 
داد و اظهار کــرد: دو فرد قاچاقچی هر کدام 
بــه صورت جدا مقادیری لــوازم خانگی را به 
سمت استان های غربی حمل می کردند که در 

همدان به دام افتادند.
وی بیان کرد: لوازم خانگی توقیف شــده 
شامل یخچال، ماشــین لباسشویی، تلویزیون 
ال ای دی و ظــروف ســرامیکی به ارزش 2 
میلیــارد و ۹71 میلیــون و ۶۴۴ هزار و ۳۳ 

ریال است.
اســتان  حکومتی  تعزیــرات  مدیــرکل 
همدان عنوان کرد: شعبه ویژه رسیدگی به 
جرائم قاچــاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی 
همدان مستقر در گلوگاه شهید زارعی پس 
از اجرای تشــریفات قانونــی عاوه برضبط 
کاال بــه نفع دولت متهمان را به پرداخت 2 
میلیارد و ۹70 میلیون و 520 هزار و ۹0۹ 
ریال جــزای نقدی در حــق دولت محکوم 

کرد.
وی با اشاره به اینکه کاالهای مورد نظر با 
دو خودروی کامیون و وانت کشــف و به نفع 
دولت ضبط شــدند، افزود: خودروی وانت نیز 

به نفع دولت ضبط شد.

خبــر

ماجرای ساخت و ساز در حريم 
عمارت نورمهال همدان چيست؟

نظر به ايــن که اداره کل ميراث فرهنگی، گردشــگری و صنايع 
دستی استان در گذشــته موافقت خود را برای صدور پروانه ساخت 
پروژه کميته امداد امام خمينی )ره( به شهرداری همدان اعالم کرده، 

ساخت و ساز در حريم عمارت تاريخی نورمهال، بالمانع است.
عمارت نورمهال، بنایی تاریخی در 2 طبقه و با ســقفی شیروانی است که 

در سال ۸5 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
این بنا در ابتدای حکومت پهلوی ســاخته شــده و در جنگ جهانی دوم 
محل استقرار سربازان آمریکایی بوده است. اما جدا از قدمت و ارزش تاریخی 
این ســاختمان آنچه نام نورمهال را در ســال های اخیر بر سر زبان ها انداخته 
و به تیتر نخست رســانه ها تبدیل کرده صدور پروانه ساخت برای یک پروژه  

متعلق به کمیته امداد امام خمینی )ره( در حریم این اثر تاریخی است.
پروانه ســاخت این پروژه در ابتدای دهه ۹0 توسط شهرداری همدان و با 
موافقت اداره کل میراث فرهنگی اســتان صادر شــده است. در سال گذشته 
نیــز پیمانکار این پروژه برای چنــد روز اقدام به گودبرداری در حریم عمارت 
نورمهال کــرد، اما با اعتراض فعــاالن میراث فرهنگــی و هنرمندان مطرح 
همدانی و درج اخبار و گزارش هایی مرتبط در رســانه های اســتان عملیات 

ساخت و ساز این پروژه متوقف شد.
در حالی که گفته می شــد کمیته امداد امام خمینی )ره( استان همدان با 
دریافــت زمین معوض پروژه خود را از حریم نورمهال به مکان دیگری انتقال 
می دهد، چند روز پیش مجدداً ماشین های سنگین پیمانکار در محل احداث 
پروژه در حریم نورمهال حاضر شدند و شروع به گودبرداری کردند؛ اتفاقی که 
باز هم با واکنش فعاالن میراث فرهنگی، رسانه های استان و برخی مسئوالن 

شهری و استانی مواجه و بار دیگر جلوی این اقدام گرفته شد.
     شورا با ساخت و ساز در حريم نورمهال مخالف است

یکی از مســئوالنی که بافاصله به این اقدام پیمانکار کمیته امداد واکنش 
نشــان داد رضوان سلماســی عضو شــورای اسامی شــهر همدان و رئیس 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا بود.
وی در نطق پیش از دستور جلسه صحن شورا در تاریخ 1۹ تیرماه با بیان 
ایــن که عمارت نورمهال به عنوان یکی از بناهای واجد ارزش و معرف هویت 
و تاریخ شــهر همدان جایگاه ویژه ای دارد اظهار داشــت: از مدیران شهری و 
مســئوالن استانی انتظار می رفت که توجه بیشتری به اتفاقاتی که در حاشیه 

این بنا می افتد داشته باشند.
سلماســی با بیان اینکه با ساخت و ساز در حریم بنای نورمهال مخالف 
هســتیم گفت: سال گذشته در صحن شورا، جلسه ای در این زمینه برگزار 
و بــا توجه به اهمیت و تاریخــی بودن عمارت نورمهال، از برج ســازی و 

ساخت و ســاز در این عرصه تا تعیین تکلیف نهایی جلوگیری شد.
وی افزود: کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز از پیشــنهاد های ارائه شــده 
برای حل این مشــکل استقبال کرد.سلماســی عنوان کرد: به عنوان یکی از 
اعضای شــورا معتقدم  جلســه ای با حضور مدیران ارشــد استانی، شهری و 
متولیان این امر در کوتاه ترین زمان ممکن برگزار و در این مورد چاره اندیشی 
شود.وی تصریح کرد: در غیر این صورت در چند روز آینده شاهد از سرگیری 
ساخت و سازها در راستای احداث مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی 

)ره( در مجاورت عمارت نورمهال خواهیم بود.
سلماســی تاکید کرد: اگرچه از لحاظ قانونی ســاخت بنا در جوار عمارت 
نورمهال توسط کمیته امداد امام)ره( قانونی است اما انتظار داریم با همکاری 
و تعامل سازمان های مرتبط از ساخت و ساز در این محوطه جلوگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه بیشــتر به این اماکن تصریح کرد: البته کمیته 
امداد و پیمانکار پروژه با شهرداری تعامل و همکاری داشتند و فعًا  کار پروژه 

را متوقف کردند.میراث فرهنگی باید پاسخگو باشد.
اما شهردار همدان در رابطه با آخرین وضعیت پروژه کمیته امام در حریم 
عمارت تاریخی نورمهال با بیان این که پرونده ساخت و ساز در حریم عمارت 
نورمهال یک سال است که مطرح شده اظهار داشت: قبل از مدیریت بنده در 
شهرداری،  مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( درخواست پروانه 
ساخت و ساز در مکان فعلی را در مجاورت بنای نورمهال کرده که موضوع در 

کمیسیون ماده 5 شهرداری بررسی شده است.
عباس صوفی افزود: پس از کســب نظر میراث فرهنگی توســط کمیسون 
و موافقت میراث فرهنگی با ارســال نامه ای مکتوب، شهرداری پروانه ساخت 

پروژه را صادر می کند.
صوفــی عنوان کرد: اما با توجه به اعتراضات فعاالن میراث فرهنگی و جمعی 

از هنرمندان و رسانه ها این پروژه در بدو کار در سال گذشته متوقف می شود.
وی با اشاره به این که شهرداری برای توقف این پروژه رأساً اقدام کرد گفت: کمیته 
امداد امام خمینی )ره( با مجوز اقدام به ساخت و ساز در مجاورت بنای نورمهال کرده 

بود و ممانعت ما باعث شد تا از شهرداری در دادگستری شکایت کند.
صوفی تصریح کرد: پس از این اتفاقات میراث فرهنگی قول بررسی مجدد 
نقشــه  پروژه را داد و با درج برخی تغییرات در نقشــه از جمله کاهش ارتفاع 

پروژه، موافقت پیمانکار را نیز برای تغییرات جلب کرد.
وی با اشاره به این که سازمان میراث فرهنگی کتبا اعام کرده که ساخت 
این پروژه بامانع اســت عنوان کرد: اگر قرار است میراث فرهنگی با ساخت 
پروژه مخالفت کند تا شــهرداری مانع ساخت و ســاز پیمانکار شود باید این 

موضوع را کتباً به ما اعام کنند.
شــهردار همدان با اشــاره به این که از میراث فرهنگــی تقاضا داریم که 
هــر چه زودتر در این مورد تعییــن تکلیف کند تاکید کرد: از آنجا که میراث 
فرهنگی قبا مجوز ساخت و ساز را به پیمانکار داده و اگر مجوز را باطل کند 

باید خسارت بدهد رسماً اعام نظر نمی کند.
صوفی با اشــاره بــه این که به عنوان یک شــهروند و عاقمند به بناهای 
تاریخی و فرهنگی شــخصاً با ساخت و ساز در حریم نورمهال مخالف هستم 
عنوان کرد: با این حال به عنوان شهردار باید بر اساس قانون عمل کنم و چون 
کمیته امداد برای ساخت و ساز مجوز دارد قانوناً نمی توانیم مانع آنها بشویم.

به گزارش تسنیم؛ وی تصریح کرد: با این حال جلوی ساخت و ساز پروژه 
را تا االن گرفته ایم اما در کل صدور مجوز ســاخت در حریم میراث فرهنگی 
برعهده سازمان میراث فرهنگی است و در این رابطه متولیان این سازمان باید 

پاسخگو باشند و تعیین تکلیف کنند.
     ساخت و ساز آسيبی به نورمهال نمی زند

اما مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان نیز روز 
گذشــته در گفت وگویی کوتاه در ارتباط با ســاخت و ساز کمیته امداد امام 
خمینی ) ره( در حریم عمارت نورمهال اظهار داشت: برای پروژه کمیته امداد 
در تپه تاریخی نورمهال در سال ۹1 و ۹2 از میراث فرهنگی استعام شد و با 

پیش بینی ضوابط، پروانه متناسب با آن از سوی شهرداری صادر شد.
علی مالمیر با بیان اینکه در تپه نورمهال طبق همان پروانه ساخت و ساز صورت 
می گیرد گفت: ساخت و ساز در آن مکان صدمه ای به بنا نمی زند، هرچند بهتر بود برای 

حفظ یکپارچگی منظر شهری، این پروژه در این مکان احداث نمی شد.

خبــر رئیس جشنواره ایده برتر شهری گردشگری همدان مطرح کرد؛

جشنواره ایده برتر را به صورت تخصصی تر در سال های آینده دنبال خواهیم کرد
در  شهری  برتر  ايده  جشــنواره  رئيس 
تر  تخصصی  از  همدان  گردشــگری  حوزه 
برگزار شدن اين جشــنوراه در سال های 
پيش رور خبر داد و گفت: بايد بيش از اينها 
به ظرفيت های گردشــگری همدان غرب 

کشور سازمان های مسئول توجه کنند.
حســین قراباغی در مراســم پایانی جشنواره 
ایده های برتر گردشــگری شــهر همدان افزود: 
اســتان همدان ظرفیت زیــادی در حوزه جذب 
گردشــگر دارد و تاکنــون به ایــن موضوع کم 
توجهی شده اســت و باید زیر ساخت برای این 

فرایند آماده شود.
رئیس کمیســیون گردشــگری شواری شهر 
همدان با یادآوری اینکه تا آخرین زمان فراخوان 
جشنواره 25۸ اثر را دبیرخانه دریافت کرد اظهار 
کرد: همه ایده های ارســالی شــهروندان بدون 
توجه به تخصص آنان در جشنواره بررسی شد  به 
این دلیل که معتقد بودیم در هر طرحی ظرفیتی 
نهفته اســت حتی اگر طرح کوچکی باشد آن را 

طرح را پذیرش کردیم.
 قراباغی با اشــاره به امکانات زیرساختی شهر 
همدان در غرب کشور مانند راه آهن، فرودگاه و 
راه های مواصاتی شــریانی به خصوص بزرگراه 
کربا گفت: ســال آینده جشنواره ایده های برتر 
گردشــگری را تخصصی از امسال برگزار خواهیم 

کرد.
وی از اجحــاف شــدن به همــدان در حوزه 
گردشــگری به دلیل ظرفیت های باالیی شــهر 
سخن گفت و افزود: باید به مانند شهر های بزرگ 
کشــور که در حوزه گردشگری  می درخشند به 
همدان هم به همان تناسب مسئوالن گردشگری 
نگاه کنند و ظرفیت های گردشگری غرب کشور 

را به گردشگران معرفی و آنرا تبیین کنند.
وی با بیان اینکه این جشــنواره را به صورت 
تخصصی تر در ســالهای آینده دنبال می کنیم، 
ادامــه داد: با توجــه به وجود زیرســاخت های 
گردشگری مانند حمل و نقل هوایی و زمینی در 
اســتان و همجواری با 7 استان و انتخاب همدان 
به عنوان پایتخت گردشگری شرایط خوبی برای 
همدان ایجاد شــده و باید بــا برنامه ریزی های 

مناسب و به موقع از این شرایط بهره ببریم. 
رئیس جشــنواره ایده برتر شــهری در حوزه 
گردشــگری بیان کرد: پرداختن به نظرات مردم 
مــی توانــد در برنامه ریزی های شــهری نقش 
موثری داشته باشد چرا که این مردم هستند که 
در این شــهر زندگی می کنند پس باید بستری 
برای ایده های مردم و عملی ســاختن آنها ایجاد 

شود.
قره باغی ضمن اشــاره به جاذبه های تاریخی 
و طبیعــی منحصربفرد همدان، ادامه داد: درحق 
همدان در بحث ثبت جهانی اجحاف شــده چرا 
که اســتانی با این تعداد ظرفیت تاریخی قدمت 
دار و پتانســیل گردشــگری فاقد اثــری با ثبت 
جهانی اســت وامســال باید در این حوزه تاش 

های بیشتری صورت بگیرد.
 وی بــا بیان اینکه حاکمیت گردشــگری از 
استان های یزد، شــیراز و اصفهان باید برداشته 
شــود، عنوان کرد: رونق گرشــگری استان های 
غــرب کشــور کلید خــورده و بایــد از ظرفیت 
گردشــگری غرب کشور استفاده و گردشگران را 
به سمت جاذبه های تاریخی و طبیعی استانهای 

غربی جذب کنیم. 
این عضو شــورای اسامی شهر همدان گفت: 
در همدان همگرایی  و هم سویی بدون هیچ گونه 
تقابلی بین نهادهای مرتبط با گردشــگری وجود 
دارد و هم گرایی، هم ســویی تمــام نهادها برای 
مرمت محات قدیمی وهویت بخشیدن به شهر 

همدان اهمیت زیادی دارد.
     بســته های تشويقی مهيای جذب 

سرمايه گذاران است
رئیس شــورای اسامی شــهر همدان گفت: 
بسته های تشویقی مهیای جذب سرمایه گذاران 
در عرصه مدیریت شــهری است و در حد توان از 

آنها حمایت می کنیم.
کامــران گــردان اظهار داشــت: این بســته 
تشــویقی در راستای سیاست گذاری های شورای 
شهر همدان لحاظ شده و تمامی سرمایه گذاران 
به ویژه در حوزه گردشــگری مورد حمایت همه 

جانبه قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: شــورای شــهر همــدان در 
حمایت از ســرمایه گذاران نگرش عملیاتی دارد 
و در سطح شعار نیست و تمام زمینه های الزم را 

نیز مهیا ساخته ایم.
گردان با تاکید بر اینکه آســان سازی مسیر 
اخذ مجوزها برای سرمایه گذاری در سطح شهر 
همدان فراهم شده است، گفت: سرعت بخشیدن 
به امــور اداری و اجرایی برای ســرمایه گذاری 

همواره مورد توجه است.
رئیس شورای شــهر همدان نیز عنوان کرد: 
بــا توجه به سیاســت گذاری خاص اســتان در 
حوزه گردشــگری همه نهادها از شــورای شهر 
و شــهرداری باید در حوزه گردشــگری و جذب 
سرمایه گذار قدم بردارند و رسالت خود را انجام 

دهند.

گــردان با بیــان اینکه زمان آزمــون و خطا 
مدیریت شــهری در حوزه گردشــگری نیست، 
اظهــار کــرد: جشــنواره ایــده برتــر در حوزه 
گردشــگری موجب شــکوفایی ایــن صنعت در 
همدان خواهد شــد و نیاز اســت از اینگونه ایده 
ها و نظر عموم در بحث گردشــگری، معماری و 

گردشگری زمستانی استفاده شود.
رئیس شورای شهر همدان بیان کرد:  پس از 
اعام فراخوان این جشــنواره 25۸ اثر از سراسر 
کشــور طی ۴5 روز به دبیرخانه ارســال شد و 
موضوعات اصلــی این ایده ها در محوریت تغییر 
روش های گردشــگری در شــهر همدان و آشنا 

کردن مردم با گردشگران  قرار داشت.
گردان ادامــه داد: از هدفگــذاری این حوزه 
حضور و مشــارکت حداکثری مردم در برنامه و 
پروژه های شهری است تا بتوانیم در این ایده ها 
بهره و رضایت مردم را داشــته باشیم و در بحث 
گردشــگری نقش هایی وجود دارد اما باید برای 
شکوفایی هرچه بیشتر صنعت گردشگری از نقاط 

مثبت آن استفاده کنیم.
     همدان؛ ميزبان سران جاده ابريشم

شــهردار همدان از برگزاری اجاس »سران 
جاده ابرایشــم« با حضور نمایندگان 25 کشــور 

دنیا در مهرماه سالجاری خبر داد. 
عباس صوفی عنــوان کرد: همدان در مهرماه 
میزبان اجاس ســران جاده ابریشــم در حوزه 
گردشــگری با حضور نمایندگان 25 کشور دنیا 
خواهد بود که این امر نشــانگر اهمیت پتانسیل 
های گردشــگری همدان اســت که باید از این 

ظرفیت ها بهره ببریم.
وی افــزود: امــروزه دنیا به دنبال ســاخت 
ســاختمان بلندمرتبه و شــیک نیســت بلکه به 
دنبال فضاهای گردشگری و ظرفیت های تاریخی 
است و باید برای معرفی ظرفیت گردشگری گام 

برداریم.
صوفی با بیان اینکه باید برندســازی همدان 
صــورت گیــرد و ایــن کار نیازمنــد یک طرح 
کارشناســی شده اســت تا به مرحله اجرا برسد، 
ادامه داد: این شــهر باید ویترین و نمای شیکی 
داشــته باشد بنابراین در این راستا احداث کمپ 

هــای اقامتی رایگان یــا ارزان قیمت و دو پارک 
بزرگ تفریحی، توریســتی والیت و اکباتان را به 
عنوان بسته های ســرمایه گذاری در دست کار 

داریم.
وی اظهــار کرد: در زمســتان یکی از بهترین 
فضاهای گردشگری یعنی پیست اسکی تاریکدره 
را داریم اما این ظرفیــت به علت عدم همکاری 
اداره راه مغفول مانده اســت چــرا که در فصل 
زمستان اداره راه و شهرسازی بدون توجه به این 

منبع راه وردی این پیست را مسدود می کند.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان مرکزی نیز در این آیین 
گفت: همدان امروزه پرچمدار فرهنگی در حوزه 
گردشــگری اســت که باید با تعامــل بهتری به 

سمت و سوی توسعه پایدار حرکت کند.
وی با بیان اینکه ظرفیت های استان همدان 
در جهان مغفول مانده اســت، خاطرنشان کرد: 
ما بایــد به دنبــال ظرفیت ســازی در مباحث 
گردشگری باشیم و در این راه از مشارکت مردم 

همدان نیز باید  بهره بگیریم.
علیرضا ایزدی با تمجید از برگزاری جشنواره 
ایده برتر شــهری در حوزه گردشــگری همدان 
افزود: معتقدم توسعه پایدار در حوزه جغرافیایی 
همــدان به غیر از گردشــگری تحقق نمی یابد و 
از ایــن رو باید به دنبال پیوســت فرهنگی برای 
جشنواره ایده برتر شــهری در حوزه گردشگری 

باشیم.
وی بیــان کرد: همــدان در راســتای ایجاد 
اقدامی ماندگار همچون پیاده راه بوعلی به عنوان 
الگوی شهری در کشور مطرح است و با توجه به 
زمینه و فضاهای گردشــگری که در سطح شهر 

ایجاد شده، باید از این مهم بهره الزم را برد.
این مدرس دانشــگاه خاطرنشان کرد: سالیان 
گذشــته میراث فرهنگی همــدان وعده داد که 
تندیس مرحوم علی اکبر محمودی وثاق معروف 
به "دادا همدانی" ســاخته می شود بنابراین باید 
این تندیس به منظــور حفظ پرچمداران هویت 

این سرزمین، عملیاتی شود.
نایب رئیس شــورای اسامی شهر همدان نیز 
گفت: توجه به صنعت گردشــگری، جذب بیشتر 
گردشگران و رونق اقتصادی در استان را به دنبال 

خواهد داشت.
حمید بادامی نجات افزود: گردشگری یکی از 
منابع اصلی اشــتغال و رشــد و توسعه اقتصادی 
محسوب می شــود که در این راستا باید با همت 
و عــزم جــدی برای حفــظ آثــار و جاذبه های 
گردشگری شــهر و معرفی آنها به جهان، وجود 

داشته باشد.
آئین اختتامیه جشــنواره ایده برتر شهری در 
حوزه گردشگری امروز با حضور رئیس و اعضای 
شــورای شــهر همدان و علیرضا ایزدی، مدرس 
دانشگاه و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان مرکزی در مرکز همایش های 

قرآنی و بین المللی شهر همدان برگزار شد.

سومین مانور دور میزی ستاد مدیریت بحران شهرداری برگزار شد 

مانور دور ميزی گامی به سوی ارتقا سطح آمادگی مسئولين   
مديريت  ستاد  دورميزی  تمرين  سومين 
بحران شهرداری همدان با موضوع "تخريب 
يک مجتمع در هر منطقه" با حضور اعضای 
اعضای ستاد مديريت  و  شورای اســالمی 
بحران شهر همدان در محل اداره مديريت 

بحران شهرداری همدان برگزار شد. 
تجربه نشــان داده اســت که پس از وقوع 
بحران هــا و ســوانح در بیشــتر مناطق جهان، 
نیروهاي مردمــي و نهادهاي دولتي با امکانات 
تحت اختیارخود وارد منطقه آســیب دیده می 
شــوند اما اغلب عملکرد ناهماهنگ آنها، منجر 
بــه عدم بهره گیری صحیــح از تمامی ظرفیت 
هــای موجود در صحنه حــوادث می گردد. با 
توجــه به این امر و به منظور ارتقای هماهنگی 
های بخش های مختلف درگیر در امر مدیریت 
بحــران از یک ســو و افزایش تــوان و ارتقای 
سطح مشــارکت مردمی در رویارویی با بحران 
ها و ســوانح از ســوی دیگر، برگزاری مانور و 
تمرین بــا موضوعات مختلــف در برنامه های 
ساالنه سازمان های متولی پیشنهاد می شود. 
»مانور« یــا همان تمرین در شــرایط عادي 
نقــش موثــري در رویارویي اصولي در شــرایط 
اضطراري ایجاد مي نماید،  حســن اجرای مانور، 
نقش مهــم آن در ایجاد آمادگي هاي الزم جهت 
انجام واکنش هاي صحیح و سریع در برابر بحران 
های طبیعی است که نتایج حاصل از آن، موجب 
کاهش تلفات و خسارات خواهد شد. امروزه نیاز 
به اجرا و ارزیابي مانور براي مدیران بحران بیش 
از پیش احســاس مي شود، زیرا حوادث و سوانح 
في نفســه منجر به بحران نمي گردند بلکه عدم 
آمادگي مناســب مي تواند بحران آفرین باشد از 
همین رو یکي از راه های سنجش میزان آمادگي 
ســازمان ها و نهاد هاي مسئول، اجراي تمرین و 

مانور جهت شناسایي نقاط قوت و ضعف است. 
 تمرین دور میزی بیشتر بر روی فرآیندهای 
پاســخگویی و سلســله مراتب فرماندهی تمرکز 
دارد و طراحی و اجرای این تمرین بسیار دشوارتر 
بوده و امکان ارزیابی دقیق تر آن نیز وجود دارد. 
 در همیــن راســتا ســتاد مدیریــت بحران 
شــهرداری همــدان نیــز بــه منظــور افزایش 
هماهنگی میان تیم ها و ســازمان های درگیر در 
حادثه، تعیین ضعف ها و کاستی های برنامه ریزی 
مدیریت حادثــه و بحران، تعیین نقاط ضعف در 

منابع و تجهیزات موجود، آموزش، افزایش آگاهی 
و مهارت عملکــردی تیم های واکنش اضطراری، 
پرســنل و مردم عــادی و آزمایــش برنامه ها و 
سیستم ها و ســازمان ها در شرایط زنده، سومین 

مانور دور میزی خود را برگزار کرد. 
     »عملکرد شــهرداری بسيار عالی 

بود« 
در ابتدای این برنامه رئیس شــورای اسامی 
شــهر همدان با بیان اینکه در رابطه با مدیریت 
بحران ســه مرحله قبل، حین و بعــد از بحران 
بســیار حائز اهمیت است، گفت: خوشبختانه در 
مواجهه با سیلی که آغاز سال جاری اتفاق افتاد، 
عملکرد شهرداری همدان بسیارعالی و ستودنی 

بود. 
کامران گردان با تاکید بر اینکه بحران به هیچ 

وجه خبر نمی دهد، افــزود: به همین علت باید 
آمادگی خــود را در کلیه زمینه های الزم حفظ 
نمــوده و برای مواجهه با بحــران های احتمالی 

شرایط الزم را فراهم کنیم. 
»در زمینه مدیریت بحران اهمال نمی کنیم« 
در ادامه شهردار همدان ضمن تقدیر و تشکر 
از حاضرین در جلســه، ابراز کرد: دقت به مسائل 
مربوط به مدیریت بحــران موجب جلوگیری از 
بروز خســارت می شــود و همان طور که شاهد 
بودیم در زمان وقوع ســیاب های ابتدای سال، 
دوره های آموزشــی و برنامه ریزی های قبلی به 
خوبی پاســخ داده و ما با خسارت خاصی مواجه 

نشدیم. 
عباس صوفــی با تاکید بر اینکــه برگزاری و 
حضــور در دوره های آموزشــی قطعا مثمر ثمر 

است، گفت: از آن جایی که در هنگام بروز بحران 
لحظه ها مهم هســتند بنابرایــن ما در مدیریت 
شــهری باید برای هر لحظه برنامه ریزی داشته 

و زمان را به خوبی مدیریت کنیم. 
این مقام مســئول با اشاره به اینکه چند روز 
پیش قســمت های از کارخانه قند آتش گرفته 
بود، عنــوان کرد: از آن جایی که آتش نشــانی 
شهرســتان بهار از کلیه امکانــات اطفاء حریق 
برخوردار نبود نیروهای امداد از همدان به منطقه 
مورد نظر اعزام شده و به سرعت آتش را خاموش 

کردند. 
صوفی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید در 
حوزه مدیریت بحران اهمال کنیم، افزود: بحران 
با جان و مال مردم در ارتباط است بنابراین باید 
کلیه تعارف ها را کنار گذاشته و با جدیت به این 

مسئله بپردازیم. 
وی برگزاری فراخوان ســاعت صفر را از دبیر 
ستاد مدیریت بحران شهرداری همدان خواستار 
شــد و گفت: کلیه اعضای ستاد مدیریت بحران 
باید وقت شناسی و مدیریت بحران را در دستور 

کار خود قرار دهند. 
     »ســازمان مديريت بحران همدان 

يکی از بهترين های کشور« 
در ادامه معاون خدمات شــهری شهرداری 
همــدان با بیــان اینکه ســتاد مدیریت بحران 
باید قدرت و توانائی مقابله با بحران را داشــته 
باشد، گفت: جلســات تمرینی و مانور قطعا به 
مجموعه مدیریت شــهری کمک می کنند تا به 
بهتریــن نحو ممکن در شــرایط بحرانی اقدام 

کند. 
وحید علــی ضمیر ســازمان مدیریت بحران 
همدان را یکی از بهترین ســازمان های ســطح 
کشور دانســت و افزود: انشاهلل با برگزاری برنامه 
های این چنینی ذهــن مدیران را بیش از پیش 
برای رویایی با بحــران آماده می کنیم به نحوی 
که بتوانند در اسرع زمان و فرصت طایی بحران 

را با کم ترین خسارت و آسیب مدیریت کنند.
الزم به ذکر اســت که در این تمرین اعضای 
ستاد، گزارشی از اقدامات و تمهیدات برای مقابله 
با ساختمان تخریب شده در هر منطقه را  آماده 
و ارائه نمودند و در پایان نیز از زحمات و عملکرد 
خانــم بیتا روحــی، دبیر ســتاد مدیریت بحران 

شهرداری همدان  تقدیر بعمل آمد.
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در همدان رقم خورد

فعالیت رسمی بزرگترین مرکز آموزش هتلداری و گردشگری غرب کشور
بزرگترين مرکز آموزش هتلداری و گردشگری 
غرب کشور در زمين به مساحت ۶ هزار متر مربع 
با حضور مسئوالن ملی و استانی در همدان بهره 

برداری شد.
عملیــات اجرایــی مرکــز آمــوزش هتلــداری و 
گردشگری از سال ۸5 آغاز شد اما به علت محدودیت 
تأمین اعتبار، احداث این طرح برای چند سال متوقف 
مانده بود که در نهایت مرکز آموزش هتلداری در ســه 

طبقه بهره برداری شد.
ســاختار مرکز هتلــداری و گردشــگری همدان 
آموزشــی است و سعی شده اتاق های آن برای آموزش 
نحوه هتلداری و گردشــگری طراحی شود؛ همچنین 
یک باب هتــل با ابعاد کوچک در طبقه اول این مرکز 
ایجاد شده است و در طبقه دوم صنایع تغذیه ای، طبقه 
سوم صنایع دستی استان و مزیت استان آموزش و به 

نمایش گذاشته می شود.
به دنبــال آماده شــدن این مرکز، شــرایط ورود 
بخش های ویژه فراهم شــد با این توضیح که در بخش 
نان های ویژه، صنعتی، شــیرینی و شکات با شرکتی 
در بلژیک همچنین با شــرکت »گریفین« آلمان برای 
»قهوه« قرارداد منعقد شــده و تجهیزات استفاده شده 

در این مرکز بسیار منحصر به فرد است.
در این راســتا تعامل خوبی با سازمان گردشگری 
برقرار شــده و قرار است در این مرکز آموزش هایی که 
داده می شــود عاوه بر توجه به کیفیت، افراد آموزش 
دیده مــورد تأیید فنی و حرفــه ای و میراث فرهنگی 

نیز باشند.
در راه اندازی رشــته ها، نیاز بازار و مشتری مدنظر 
بوده و قرار اســت ساالنه ۳0 هزار نفر ساعت در حوزه 
گردشگری، ۴0 هزار نفر ساعت در حوزه صنایع دستی 
و 15 هزار نفر ســاعت در حوزه تغذیــه در این مرکز 

آموزش ببینند.
آموزش های مرکز آموزش هتلداری و گردشــگری 
همدان در حوزه های گردشــگری، هتل داری، صنایع 

دستی و صنایع تغذیه ای است.
     همدان در آموزش مهارت های تخصصی  

مرتبط با پتانسيل استان پيشگام است
معاون توســعه روســتایی مناطق محــروم رئیس 
جمهور با بیــان اینکه بیش از هفــت درصد ظرفیت 
گردشــگری دنیا در اختیار ایران است گفت: متاسفانه 
سهم گردشــگر خارجی به یک هزارم هم نمی رسد که 

باید در این زمینه کار بیشتری انجام شود.
محمــد امید در آیین گشــایش مرکــز هتلداری 
و گردشــگری غرب کشــور با بیان اینکه رشد استان 
همدان به صورت همه جانبه مشــهود است اظهار کرد: 
امروزه همدان در جذب منابع اشــتغال و کاهش نرخ 

بیکاری جزو استان های پیشرو کشور است.
وی افزود: با افتتاح این مرکز رویکرد مجموعه حوزه 
ســازمان فنی و حرفه ای به سمت و سوی ایجاد مراکز 
مهارت آمــوزی و تخصصی پیش رفته که می تواند یک 

رویکرد ارزشمند و موثر باشد.
معاون توســعه روســتایی مناطق محــروم رئیس 
جمهــور ادامه داد: در هفت نقطه کشــور در هر نقطه 
به فراخور ظرفیت ها در صنایع دســتی و گردشــگری 
کارهــای تخصصی باید انجام شــود و از ظرفیت های 

نرم افزاری و سخت افزاری استفاده شود.

وی با اشــاره بــه اینکه با اینگونــه اقدامات بخش 
خصوصی ورود پیدا می کند که همین می تواند زمینه 
زیرساختی صنعت گردشــگری و اقتصاد را در استان 
شــکوفا کند تصریح کرد: یکی از رســالت های قانون 
برنامه پنجم و ششــم توســعه تــاش در ورود بخش 

خصوصی و سرمایه گذار خارجی است.
امیــد با تاکید بــر اینکه ورود بخــش خصوصی با 
اعتبارات و هزینه های جاری ســازمان فنی و حرفه ای 
می تواند کمک حال دولت در شــرایط کنونی باشــد 
خاطرنشان کرد: خوشــبختانه امروز استان همدان در 

عرصه گردشگری بالنده است.
وی بــا بیــان اینکه مرکــز آموزش هتلــداری و 
گردشگری غرب کشــور می تواند به عنوان یک بستر 
ارزشــمند در زمینه هتلداری و گردشگری استان و در 
جذب گردشــگر موثر باشــد بیان کرد: بیش از هفت 

درصد ظرفیت گردشگری در اختیار ایران است.
معاون توســعه روســتایی مناطق محــروم رئیس 
جمهور گفت: این مــوارد جاذبه های طبیعی و میراثی 
را شامل می شود اما سهم ایران از گردشگر خارجی به 

یک هزارم هم نمی رسد.
وی ادامه داد: اگر برابــر بهره مندی ها هفت درصد 
جاذبه های گردشــگری را در اختیار داشته باشیم و به 
تبع آن هفت درصد گردشــگران خارجی را نیز داشته 

باشیم یک عدد بسیار باال می شود.
امیــد با بیان اینکه جذب حتی یک درصد شــمار 
گردشــگران خارجی نیز عدد قابل توجهی است گفت: 
از یک میلیارد و ۴00 میلیون گردشگر عدد یک درصد 

1۴0 میلیون را شامل می شود که کم نیست.
وی گفت: کشــورهای همسایه ایران در این زمینه 
خیلی کار کرده اند، ایران نیز می تواند با حفظ جایگاه و 
شئون و فرهنگ بسیار غنی و اصول دینی خود از این 

ظرفیت بهره مند شود.
     نــگاه بــه آموزش نويدبخش توســعه 

گردشگری است
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: ائتاف 
دولت و بخش خصوصی ضروری اســت بنابراین جلب 
اعتمــاد و همکاری بخش خصوصی مــورد تاکید قرار 
گرفــت زیرا معتقدیم جایی کــه بخش خصوصی می 

تواند حضور یابد نباید ورود کرد.

سلیمان پاک سرشت اظهار کرد: باید زمینه را برای 
ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی جذاب کرد چرا 
که اگر بخش دولتی ســرمایه گــذاری کند پس از آن 

نمی تواند پاسخگوی انتظارات باشد.
وی اضافــه کرد: بخش خصوصی با پشــتوانه قوی 
کار را در مرکز آموزش هتلداری همدان شــروع و در 
این راســتا پویش هایی راه اندازی کرد و امروز شــاهد 
حضور و گردهمایی شرکای ملی و بین المللی در مرکز 

هتلداری هستیم.
رئیس ســازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه 
مهارت آموزی ائتاف پیدا کرده اســت اظهار داشت: 
معتقدیم حکمرانی و مدیریــت محلی آموزش فنی و 

حرفه ای رویدادی است که باید به وجود بیاید.
پاک سرشــت تاکید کرد: آن زمان گذشــت که ما 
مجموعــه ای را تجهیز، تأســیس و راه اندازی کرده و 
منتظــر بودیم عده ای ســراغ ما بیاینــد، بلکه ما باید 
به ســراغ افراد برویم و از تــوان بخش خصوصی که با 
فناوری روزجهان آشــنا بوده و بنگاهداری را می داند 

استفاده کنیم.
وی بیان کرد: صنعت گردشگری برای هشت سال 
متوالی بیشــترین سهم رشــد اقتصادی جهانی را به 

خود اختصاص داد بنابراین باید در این حوزه ســرمایه 
گــذاری کرد که یکی از مزیت های اصلی رقابتی ایران 
در جهان اســت و این ســرمایه گذاری استانی نیست 

بلکه منطقه ای و در عیار ملی است.
پاک سرشــت عنوان کرد: توانمندســازی نیروی 
انســانی یکی از اهــداف کلیدی و محوری ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشــور اســت بنابراین بخشی 
از ســرمایه گذاری ها معطوف به توانمندسازی نیروی 

انسانی است.
     مرکــز آموزش هتلداری غرب کشــور 

گردشگری همدان را رونق می دهد
سید ســعید شاهرخی، اســتاندار همدان نیز بیان 
کرد: نگاهی که ســازمان میراث فرهنگی همدان برای 
پیشــرفت اســتان در پیش گرفته نگاه بسیار درستی 
است زمانی که بنا اســت یکی از استان های کشور به 
نمایندگی از کشــور میزبان کشــورهای آسیایی شود 
همدان به عنوان نماینده ایران و پایتخت گردشــگری 

آسیا معرفی می شود. 
وی ادامه داد: 1۳ ســال پیش همــدان به عنوان 
پایتخــت تاریخ همدان انتخاب شــد امــا این عنوان 
بــا البی و رایزنی به دســت نمی آید بلکــه مربوط به 

داشــته ها، تاریخ و تمدن و ۳500 سال تاریخ پرافتخار 
اســتان است و تمام اســتان هایی که داعیه محوریت 
گردشگری داشتند قدمت تاریخیشان به اندازه همدان 

نبوده است. 
استاندار همدان بیان کرد: در سالی که گذشت نیز 
توانستیم به شایستگی میزبانی نمایندگان کشورهای 
آســیایی باشیم، ســعی داریم که این تخت را همواره 
حفظ کنیم و هرســال باید شــاهد رویدادهای ملی و 

گردشگری در استان باشیم. 
شاهرخی ادامه داد: در حوزه گردشگری همدان غار 
علیصــدر یکی از عجایت خلقت اســت و در نهاوند به 
دلیل وجود ســراب های فراوان شمال بدون شرجی و 
ترافیک و در حوزه صنایع دستی شهر جهانی اللجین 

را دارا هستیم. 
وی ابراز کرد: در جنوب اســتان مبل و منبت مایر 
داریم، شــهر مایر به عنوان شــهر ملی مبل و منبت 
انتخاب شده و ۴00 میلیارد ارزش ملی فروش مبل و 
منبت در مایر بوده، در تاش هســتیم آن را به ثبت 

جهانی برسانیم. 
اســتاندار همدان افــزود: ظرفیت هــای بزرگی و 
زیر ســاخت های خوبی محیا شــده و در کنــار دارا 
بودن فــرودگاه بین المللی، افزایــش ظرفیت هتل و 
بزرگراه  های اســتان این هتل نیز افتخار بزرگی برای 
همدان اســت زیــرا اگر می خواهیم در ســطح ملی و 
جهانی گردشگر داشته باشــیم باید در این سطح نیز 

مهارت داشته باشیم.  
     مرکز هتلداری غرب کشــور مســتعد 

توسعه در بعد ملی است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســامی با بیان اینکه همــدان توانمندی خوبی برای 
گســترش مهارت آموزی در کشــور دارد گفت: مرکز 
هتلداری و گردشگری غرب کشور در سطح ملی جای 

توسعه دارد.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه افتتاح این پروژه 
کاری پرافتخار و نتیجه همدلی 1۳ ساله است اظهار کرد: 
اداره فنــی و حرفه ای مریانج امــروز جزو مراکز خوب و 

درجه یک مراکز فنی و حرفه ای کشور است.
وی با اشــاره به اینکه این پروژه از ســال ۸5 مورد 
پیگیری مسووالن استان بوده است افزود: خوشبختانه 

از سه ســال گذشته ســاخت این مرکز در سه طبقه 
خوب پیش رفت که این موضوع نشان از نگاه پیشرفت 

مسووالن استانی است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســامی گفت: این پروژه در سطح ملی جای توسعه و 
گسترش دارد اما بازسازی و به روزرسانی آن کار مهمی 
است که باید دست اندرکاران در این زمینه اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح چنین مراکزی منجر به 
رشــد جایگاه استان در صنعت گردشگری است و باید 
افتتاح اینگونه مراکز در اســتان پروژه ها را از ســطح 

استان به سوی ملی و منطقه ای ارتقا دهد.
حاجی بابایــی ضمن تقدیر از مســووالن اســتان 
تصریح کرد: افتتــاح و راه اندازی این مراکز در صنعت 
گردشــگری می تواند منشا خدمت به جوانان و مردم و 
اقتصاد کشور با وجود سختی ها و فراز و نشیب ها باشد.

     نجات کشور در مهارت گرايی است
امیر خجســته، نماینده مردم همدان و فامنین در 
مجلس شورای اســامی بیان کرد: طبق فرموده مقام 
معظــم رهبری »آموزش های مهارتی را باید توســعه 
داد« امروز این مجموعه توسعه همین آموزش مهارتی 
اســت و فنی حرفه ای کار خود را به خوبی در کشــور 

نشان داده است.
وی با بیان اینکه همدان پتانســیل و شتاب خوبی 
برای انجام کارهای بزرگ در همدان داریم، ادامه داد: 
ایجاد و افتتاح چنین مرکز پیشرفته ای در سطح کشور 

بی  نظیر است و این پروژه باید ملی شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسامی ابراز کرد: نجات کشــور در مهارت گرایی است 
و این امر باید توســعه  پیدا کنــد زیرا این مهارت زایی 

تولید ثروت می کند.
وی با اشــاره به پیشرفت گردشــگری در همدان 
اظهــار کــرد: دنیا متوجه همــدان شــده، از این راه 
شــغل های پنهان زیادی ایجاد شــده و درآمد و شغل 

پایدار زیادی از این صنعت در آینده خواهیم داشت.
     آمــوزش و افزايش مهارت ابزار کليدی 

موفقيت پايدار در صنعت گردشگری است
مدیــرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان 
نیز با بیان اینکه منطقــه خاورمیانه در دهه های آتی 
بیشترین رشد را در جذب گردشگر خواهد داشت بیان 
کرد: آموزش و افزایش مهــارت ابزار کلیدی موفقیت 

پایدار در صنعت گردشگری است.
وهب مختاران به تشــریح فعالیت و اقدامات اداره 
کل آمــوزش فنی وحرفه ای اســتان پرداخت و افزود: 
هم اکنون 500 حرفه آموزشی در سطح استان همدان 
در حال آموزش اســت که در این زمینه همدان رتبه 
نخست را در سال ۹7 در جشنواره شهید رجایی کشور 

کسب کرد.
وی یادآور شــد: احداث این مرکز از ســال ۸5 در 
مکانی مناســب جانمایی و پس از بررســی مطالعات، 
عملیات اجرایی آن آغاز شــد که پس از گذشــت یک 
وقفه کوتاه توانســتیم با حمایت مسئوالن، مجموعه را 

تکمیل کرده و آماده بهره برداری کنیم.
وهب مختــاران افزود: ســازمان آمــوزش فنی و 
حرفه ای امروز در اشــاعه علوم مهارتی در کشور نقش 
آفرین است و تمرکز و توجه به بخش خصوصی در این 

مرکز مورد توجه است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان از افتتاح 28 طرح صنعتی تا ســه سال 
آينده خبر داد و گفــت: پروژه فوالد جعفری به 

چرخه توليد برخواهد گشت.
حمیدرضــا متین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
برخــی اقــام 17، 20 و 25 درصــد افزایش قیمت 
داشــته اند اظهار کرد: علیرغم بــاال رفتن قیمت برنج 
ممنوعیت صــادرات اعام نشــده و پیگیر ممنوعیت 

صادرات هستیم.
وی با اشــاره به اینکه ممنوعیــت برنج صادرات را 
باید استان های کشت دار انجام دهند اما انجام نداده اند 
ادامه داد: برنج وارداتی حدود 7 هزار تا 7 هزار و 500 

تومان عرضه می شود و اکنون توزیع نداریم.
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان با اشــاره به اینکه دفتر مرکزی چندین واحد 
ماننــد فروشــگاه »اتکا« و »هفت« موفــق به واردات 
برنــج هندی و هومالی شــده اند ادامه داد: در رابطه با 
قیمت سیب زمینی امیدواریم با توجه به اعام سازمان 
جهاد کشاورزی با آمدن محصول همدان به بازار تنش 

بخوابد.
متین با اشاره به اینکه وظیفه ما زدن نامه به دفتر 
وزیر اســت تا دستور تشکیل جلسه به سازمان توسعه 
تجارت بدهند افزود: گرانی سیب زمینی به سیل ربطی 

ندارد و فقط به صادرات مربوط است.
وی با اشــاره به ممنوعیت صادرات ســیب زمینی 
تصریح کرد: در رابطه بــا ممنوعیت صادرات، انجمن 
ســیب زمینی کاران دفاعیات زیادی داشــتند که قابل 
قبول بود از طرفی قرار شــد ســقف صادراتی تعیین 
کنند که مــا نپذیرفتیم چراکه ســقف صادرات قابل 
رصد نیست و مقدار بسیاری به صورت پیله وری صادر 

می شود.
وی در ادامــه بــه موضوع عــدم ورود دالر در پی 
صادرات به برخی از کشــور ها افــزود: عما در بخش 
صادرات به خصوص از کشور عراق به هیچ وجه دالری 

وارد کشور  نمی شود.
وی با بیان اینکه عمــده معامله صادرکنندگان به 
کشور های عراق، افغانستان و ترکیه عمدتا با ریال است 
بیان کرد: این موضوع مــا را دچار چالش می کند که 
در این رابطه چند روز پیش با آقای خجســته نماینده 
مــردم در مجلــس و صادرکننــدگان در دفتر معاون 
اقتصادی استاندار جلســه ای داشتیم و خواستیم این 

موضوع را پیگیری کند.
متین در ادامه با اشــاره به اینکه در صورت تامین 

کردن ســیب زمینی ما حاضر به توزیع آن هســتیم 
افزود: متاسفانه در بخش کشاورزی و امور دامی شبکه 
وجود ندارد و تولیدکننده می تواند محصول خود را به 

هر قیمتی عرضه کند.
وی با تاکید بر اینکه برای بخش دام و کشــاورزی 
بایــد شــبکه ایجاد کرد افــزود: در شــبکه محصول 
رده بندی، کاس بندی و قیمت گذاری شــده و توزیع 
می شود اما متاســفانه تاکنون این شبکه ایجاد نشده 

است.
وی با انتقاد از اینکه بیش از 12 سال است بر لزوم 
ایجاد شبکه در بخش دام و محصوالت کشاورزی تاکید 
شــده اما هنوز دراین بخش شــاهد فعالیت شبکه ای 
نیســتیم اذعان کرد: در شــبکه، محصول رده بندی، 
قیمت گذاری و در نهایت توزیع می شــود که این روند 

در بخش صنعت قابل مشاهده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با 
بیــان اینکه محصوالت صنعتی ماننــد فوالد و یا مواد 
شــوینده در شبکه خود قیمت گذاری می شوند و همه 
ملزم به رعایت آن هستند افزود: اگر تعاونی روستایی 
وظیفه صدور فاکتور تامین را داشــته باشــد، من به 
عنوان توزیع کننده تکلیف خود را می دانم و اگر قیمت 
محصولی باال تر از بازار باشد مورد سوال قرار می گیرد.

     قيمت شوينده ها تابع بورس است
وی بــا بیان اینکه قیمت شــوینده ها درصدی باال 
رفتــه کــه دلیل آن در داخل کشــور نیســت افزود: 
دلیل افزایش قیمت شــوینده ها بین المللی است و این 
محصوالت چون در بورس ارائه می شــوند، تابع بورس 

هستند.
متین با تاکید بــر اینکه بخش عظیمی از صادرات 
مربوط به شوینده هاســت افزود: مواد شوینده داخلی 
هســتند و در تامین آن مشکلی وجود ندارد اما قیمت 

تابع بورس است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه یکی از مشــکات 
گرانی در محصوالت خارجی عدم ثبت ســفارش است 
بیان کرد: دالر ســه یا چهار برابر شده اما برخی کاال ها 

۶ تا هفت برابر افزایش قیمت داشته است.
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان یکی مشــکات ما تامین ارز اســت و باید این 

موضوع را مدیریت کنیم افزود: یکسری پول های آزاد 
وجود دارد که مثل موج هر روز به یک بخش از اقتصاد 
می زند و خرابی ایجاد می کند؛ پول سرگردان سنگینی 

در دست مردم است.
وی بــا تاکید بر اینکه در جنگ نظامی موشــک با 
صدا می آید اما موشــک اقتصادی صدا ندارد بلکه صدا 
در جامعه شــنیده می شــود افزود: همه باید دست به 
دســت هم داده و برای رفع مشکات تمام تاش خود 

را انجام دهیم.
متین در رابطه با توزیع الســتیک با بیان اینکه در 
چند روز گذشته بخشنامه ای اباغ شده که 100درصد 
الستیک به ناوگان حمل و نقل کشور داده شود تصریح 

کرد: این موضوع به سازمان پایانه ها اعام شده است.
وی با بیان اینکه الســتیک ۳00-15، ۸۴- ۳00 
مازاد داریم افزود: در الســتیک 12-2۴ کمبود وجود 
دارد که با تهاتر رفع خواهد شــد بــا این حال از ابتدا 
تاکنون ۴۸ هزار حلقه الستیک در بخش ناوگان حمل 
و نقل درون شهری و برون شهری استان همدان توزیع 

شده است.
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 

همــدان در خصــوص پایین بــودن کیفیــت برخی 
الســتیک های تولیــد داخل بــا بیان اینکــه یکی از 
بزرگترین مشــکات تولیدکننده الستیک وارد کردن 
مواد اولیه از خارج کشــور است افزود: خارج هم مواد 
اولیه بی کیفیت یا تاریخ گذشــته می فروشد و شرایط 

تحریم اینگونه خود را نشان می دهد.
     راه اندازی فاز سه کارخانه شيشه همدان

وی در ادامــه به حوزه صنعــت پرداخت و با بیان 
اینکه به دســتور استاندار 2۸ واحد صنعتی را کاندیدا 
کرده ایم تا در ســه ســال آینده به بهره برداری برسند 
افزود: در صورت به بهره برداری رسیدن 50 درصد این 

واحد ها تاثیر ملی خواهند گذاشت.
متین فاز ســوم کارخانه شیشه همدان را نیز یکی 
از واحدها دانســت و با بیان اینکه بهمن ماه سال ۹۸ 
یا تیرماه ســال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید افزود: 

برای 2۴0 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.
وی دربــاره معدن طا در نهاوند نیز یادآور شــد: 
معدن طا در منطقه عشــوند شروع به اکتشاف شده 
است و پیش بینی شده در این منطقه طا وجود داشته 
باشد. کارهای اکتشــافی این معدن از 15 اردیبهشت 

شروع شده و نمونه برداری از پهنه نهاوند صورت گرفته 
است.

وی با بیــان اینکه واحد های صنعتــی تعطیل در 
همدان ۸7 مورد اســت افزود: ایــن واحد ها به دلیل 
اختاف شــرکا، بدهی بانکی و کهنه بودن دســتگاه 

تعطیل شده اند.
وی با اشــاره به اینکــه به دنبال آن هســتیم که 
شرکت پاک چینی در شهرســتان تویسرکان را نیز به 
چرخه تولیــد بازگردانیم ابراز کــرد: همچنین انتظار 
می رود که شــرکت کیان کرد، تولیدکننده نخ تایر، نیز 
تا پایان مهلت تعیین شــده به چرخه تولید بازگردانده 
شــود چراکه طی ماه های اخیر تولید نــخ تایر دارای 

حاشیه سود مناسبی شده است.
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان با اشاره به اینکه فوالد جعفری تقریبا به چرخه 
تولید برخواهد گشت افزود: پیش بینی شده این پروژه 
شهریورماه ســال جاری به نتیجه برسد و اکنون فقط 

مشکل برق دارد.
وی در ادامه ســخنانش با بیان اینکه در ســه ماه 
نخست امســال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
ارزش واردات 11۶ درصد رشد داشته است و این رقم 
فقــط از آمار گمرک همدان اســت تصریح کرد: آمار 
صادرات به صــورت پیله وری بیــش از 500 تا ۶00 
درصد است و عمدتا کاالی غذایی مانند سیب زمینی، 

گوجه فرنگی و ... صادر می شود.
متیــن با بیان اینکــه صــادرات در بخش صنعت 
1۶۶ درصد، بخش معــدن ۹۴ درصد، در بخش مواد 
شــیمیایی ۶ درصد رشد ارزشی داشــته است افزود: 
صادرات صنایع دستی کم بوده اما به صورت پیله وری 
رشــد زیادی داشته اســت؛ از طرف دیگر محصوالت 

چینی بهداشتی به صورت وحشتناک صادر می شود.
وی با بیان اینکه صادرات اســتان همدان در ســه 
ماهــه اول ۳0 میلیون و ۴72 هــزار و7۳7 دالر بوده 
که 2۹ درصد از نظر ارزشــی رشد داشته است افزود: 
از نظر وزنی صادرات اســتان همدان 22۸ درصد رشد 

داشته است.
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان  در ادامه به حوزه معادن اشــاره کرد و با بیان 

اینکه در حوزه معادن شــعار جلوگیری از خام فروشی 
در حال شــکل گیری است تصریح کرد: تولید منیزیوم 
از دلومیت آغاز شده است و سال ها دنبال این موضوع 

بودیم.
وی با اشــاره به اینکه تولید فرومنگنز در اسدآباد 
پیگیری می شود و به مزایده گذاشته شده است افزود: 

صنایع معدنی شکل خوبی خواهد گرفت.
متیــن با بیان اینکه به علت ســیل نوروز امســال 
شرایط معادن بهتر شده و در تولید معادن تاثیر زیادی 
داشــته اســت افزود: معادن راکد به شدت به چرخه 
تولید بازگشــته اند و سه شیفته کار می کنند تا بخشی 

از مصالح را تامین کنند.
وی با بیان اینکه از 2۸0 معدن استان حدود 10۶ 
معدن تعطیل هســتند و در ماه آینده 12 واحد شن و 
ماسه فعال خواهند شد افزود: 1۴0 واحد معدن شن و 

ماسه در استان همدان وجود دارد.
وی بــا تصریح به اینکه علیرغــم تحریم ها و وجود 
مشکات، وضعیت تولید در بخش صنعت و معدن بهتر 
شــده گفت: به واقع بنده تاکیــد دارم که بیش از ۸0 
درصد اقام تولیدی استان بازار مناسب تری نسبت به 

سال های قبل دارند.
وی با تصریح به اینکه در ۳ ماه نخســت سال بیش 
ازســه میلیون دالر کشــمش تیزابی از استان همدان 
صادر شــده اســت، که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۹.۹۶ درصد رشــد را نشان می دهد افزود: در 
مجمــوع بیش از ۴ میلیون و ۶۳۴ هــزار دالر کاالی 
کشــاورزی از اســتان همدان صادر شده که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته رشد 15 درصدی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان همدان خبر داد:

بهره برداری از 28 واحد صنعتی بزرگ طی سه سال آینده 
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16 کیلوگرم تریاک در همدان 
کشف شد

مامــوران مبارزه با مــواد مخدر همدان از 
یک دســتگاه خودرو در ورودی این شهر 1۶ 

کیلوگرم تریاک کشف کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان در تشــریح این خبــر گفت: با تاش 
های اطاعاتــی چند ماهه پلیــس مبارزه با 
مــواد مخدر همدان بــر روی یک باند قاچاق 
و توزیــع مواد مخدر، قاچاقچیانی که اقدام به 
انتقال مواد مخدر از اســتان های غربی کشور 
به اســتان های مرکزی می کردند شناسایی 

شدند.
سرهنگ هادی قزوینه اضافه کرد: کارهای 
اطاعاتی پلیس مباره بــا مواد مخدر گویای 
این بود که قاقچیان یاد شــده به تازگی اقدام 
به انتقال مواد مخدر به ســمت همدان کرده 

اند.
وی افزود: در یک اقدام ســریع عملیاتی، 
خودرو ســواری قاچاقچیان در ورودی شــهر 
همدان شناسایی و متوقف شد که در بازرسی 
از داخل آن 1۶ کیلوگرم تریاک با لفافه کشف 

و راننده دستگیر شد.
سرهنگ قزوینه گسترش اشراف اطاعاتی، 
تشــدید مبــارزه و برخورد با تهیــه و توزیع 
کنندگان موادمخدر و تاش برای پیشگیری 
از اعتیــاد را از اولویت هــای پلیس مبارزه با 

مواد مخدر استان همدان برشمرد.
بیــش از یک تــن موادم خدر ســه ماهه 
سالجاری در همدان کشف و ضبط شده است.

صدور بیش از 2 هزار کارت 
سالمت ویژه رانندگان برون 

شهری در همدان
مديــرکل راهداری و حمــل و نقل 
جاده ای اســتان همدان گفت: از ابتدای 
سال 2 هزار و 873 کارت سالمت ويژه 
برون شــهری همدان  ناوگان  رانندگان 

صادر شد.
مصطفی پناهنده اظهار داشــت: در مدت 
مشــابه پارســال نیز 2 هــزار و ۹7۶ کارت 

سامت صادر شد.
وی با اشــاره به فعالیت شش مرکز طب کار 
برای بررسی ســامت رانندگان و صدور کارت 
سامت در اســتان افزود: سه شرکت طب کار 
در همدان، یک شرکت در مایر، یک شرکت در 
نهاوند و یک شرکت در اسدآباد زیر نظر این اداره 
کل همه آزمایش های تشخیص طبی، معاینات 
بالینی، بینایی ســنجی و شنوایی سنجی ویژه 

رانندگان را انجام می  دهند.
پناهنــده ادامــه داد: با توجه بــه جایگاه 
سامت شــغلی رانندگان حرفه ای در کاهش 
حوادث جاده ای و افزایش بهره وری شاغان 
این حرفه، دریافت کارت سامت الزامی است.

مدیرکل راهداری استان همدان، ارائه کارت 
سامت شغلی ویژه رانندگان حرفه ای را یکی از 
مدارک مــورد نیاز برای دریافت و تمدید کارت 
هوشــمند رانندگی عنوان کرد و یادآور شد: از 
ابتدای ســال همچنین 10۶ کارت هوشــمند 
صــادر، 12۶ کارت تعویــض و کارت ۳ هزار و 

۴21 راننده نیز تمدید شده است.
این مسئول اضافه کرد: معرفی نامه تامین 
فردی،  اجتماعی، کارت ســامت، صاحیت 
دارا بــودن حداقل مدرک تحصیلی ســیکل، 
گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه، دارا بودن 
مدرک کاس های آموزشی از جمله مدارک 
و شــرایطی اســت که بــرای دریافت کارت 

هوشمند الزامی است. 

مدیرکل ورزش و جوانان همدان:
ورزش محالت منبع غنی از 

نخبه های ورزشی است
جهانشير اظهار داشت: ورزش محالت 
است  ورزشــی  نخبه های  از  غنی  منبع 
آنان می توان پشتوانه  به  بها دادن  با  که 

خوبی برای ورزش قهرمانی ايجاد کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان در جمع 
اعضای کمیتــه ورزش محات همدان اظهار 
داشت: ورزش محات منبع غنی از نخبه های 
ورزشــی است که با بها دادن به آنان می توان 
پشــتوانه خوبی بــرای ورزش قهرمانی ایجاد 

کرد.
وی بیان کــرد: ورزش محات همدان از 
برترین های کشــور است و در سال های اخیر 
شــاهد مسابقات و برنامه های گسترده در این 

حوزه بوده ایم.
جهانشــیر افزود: دســتگاه ورزش همدان 
حمایــت از ورزش محــات را وظیفــه خود 
می دانــد و با اینکه این حــوزه تحت نظارت 
شــهرداری همدان فعال اســت امــا هرگونه 

حمایت را خواهیم داشت.
همــدان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
خاطرنشــان کرد: آمادگــی داریم طی تفاهم 
نامه ای با شــهرداری همدان نســبت به ارائه 
سانس های ورزشگاه شــهید مفتح به فوتبال 

محات اقدام کنیم.
وی بیان کرد: اقدام دست اندرکاران ورزش 
محات ماندگار و قابل تحســین اســت و به 
وجود چنین افرادی که بدون چشم داشت در 
راستای توسعه ورزش گام بر می دارند، افتخار 

می کنیم.

خبــر

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان:
اجرای طرح »مهربانی در مهر« 

در کتابخانه های عمومی همدان آغاز شد
مديرکل کتابخانه های عمومی استان همدان 
گفت: طرح »مهربانی در مهر« به منظور جمع 
آوری لوازم التحرير و کتاب های کمک آموزشی 
برای دانش آموزان مناطق سيل زده در استان 

همدان آغاز شد.
عاطفــه زارعی اظهــار کرد: طــرح »مهربانی در 
مهر« به منظور تهیه نوشــت افزار اســامی- ایرانی 
و کتاب های کمک درســی برای کــودکان و دانش 

آموزان در اســتان های سیل زده، از 20 تیر تا ۳0 مرداد ماه در کتابخانه های 
عمومی سراسر استان اجرا می شود.

وی افــزود: مــردم نوع دوســت همدان می تواننــد هدایای خــود را به 
کتابخانه های عمومی سراسر اســتان همدان تحویل دهند تا به دست دانش 

آموزان مناطق سیل زده کشور برسد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان تصریح کرد: مردم اســتان 
همدان از پویش بهار مهربانی که با هدف کاهش آالم مردم به ویژه کودکان، 
کاهش آســیب های اجتماعی، پرکردن اوقات فراغت و سرگرمی کودکان در 

مناطق سیل زده اجرا شد، به خوبی پشتیبانی کردند.
زارعی با اشــاره به اینکه آغاز ســال تحصیلی جدید بــرای دانش آموزان 
مناطق ســیل زده بسیار حائز اهمیت اســت و باید مورد حمایت قرار گیرند 
ادامه داد: اغلب کمک های صورت گرفته به مناطق سیل زده در حوزه نیازهای 
اولیه زندگی بوده و بسیاری از دانش آموزان برای شروع سال تحصیلی دغدغه 
تأمین لوازم التحریر دارند و به همین منظور طرح »مهربانی در مهر« از سوی 

نهاد کتابخانه های عمومی کشور تدوین شده است.
وی تأکید کرد: همانگونه که در پویش بهار مهربانی کتاب و اســباب بازی 
بــرای کودکان آســیب دیده جمع آوری و همراه گــروه فرهنگی و هنری به 
منظور اجرای برنامه های متنوع و شــاد به مناطق ســیل زده ارســال شد و 
تأثیــری ماندگار بر کودکان برجای گذاشــت، هدایای »مهربانی در مهر« نیز 

دل دانش آموزان این مناطق را شاد خواهد کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان خاطرنشــان کرد: سراسر 
کتابخانه های عمومی در اســتان همدان آماده دریافت هدایای مردم اســتان 
همدان برای برطرف کردن نیازهای کودکان ســیل زده در ســال تحصیلی 

پیش رو هستند.

شهردار منطقه دو همدان: 
پروژه ها با اراده جمعی در حال اجرا هستند

حامد جليلوند در حاشــيه بازديد از پروژه 
های عمرانی منطقه دو گفت: با تالش همکاران 
و همراهی شــهروندان پروژه ها در حال انجام 

است.
مدیر منطقه دو شــهرداری همدان افزود: شرایط 
اقتصادی موجود موجب افزایش هزینه های خدمات 
مدیریت شهری شــده اما با این حال، کارشناسان و 
دســت اندرکاران سعی در افزایش ضریب بهره وری 

دارند، تا با کمترین هزینه بهترین خدمات به شهروندان ارائه شود.
جلیلونــد در ادامه تصریح کرد: ازســرگیری ســاخت پارکینگ طبقاتی 
در محوطه آقاجانی بیگ، تحکیم بســتر و آســفالت معابر بــا بهره گیری از 
جدیدترین روشــها، پروژه عظیم هدایت آبهای ســطحی، پیاده رو ســازی، 
جدولگذاری نهرها، معبرگشــایی، توســعه راه های مواصاتی حاشیه شهر و 
انواع خدمات ریز و درشت از جمله تاشهای در دست اقدام شهرداری منطقه 
دو بشــمار می رود که امیدواریم تا قبل از پایان ســال بخش قابل توجهی از 

کارها را به اتمام برسانیم.
وی نقش مشارکتی مردم را در تحقق شهر  ایده آل نقشی بی بدیل وصف 
کرد و خاطرنشــان ساخت: همه اقدامات شهرداری برای رفاه حال شهروندان 

است و همواره میتوان با پشتیبانی مردم امور را پیش برد.
جلیلوند گفت: اساس تمدن بر شالوده التزام به فرهنگ و احترام اجتماعی 

بنا شده است.
مدیر منطقه دو شــهرداری همدان افزود: اگر همه ما سعی کنیم بر مدار 
قانــون حرکت کنیم، نظم ایده آل بر جامعه حاکم شــده و انرژی سیســتم 

معطوف به خدمت ناب شده و بهره وری حداکثری ممکن می شود.
 وی بــا ابراز امیدواری نســبت به بهبود شــرایط کار در اوضاع اقتصادی 
خاطرنشــان کرد: با برنامــه ریزی صحیح و اتکا بر تولیــد داخلی می توان از 

مشکات عبور کرد چرا که توان بومی پاسخگوی نیازهاست.

به همت شهرداری منطقه ۳ :
بازگشایی و بهسازی معبر24 متری نظر بیگ 

کوی جوالن
معبــر 24 متری کوی نظربيــگ با حضور 
شــهردار همدان، سرپرست شهرداری منطقه 
3 همدان و ســــاير مســــئوالن با هدف 
تســهيل در عبور و مرور و رفع مشــکالت 

ترافيکی، بازگشايی شد .
شــهردار همدان در حاشــیه بازگشایی این معبر 
با اشــاره به وجود مشکات ترافیکی و سهولت عبور 
و مرور شــهروندان، بازگشــایی و تعریض در تمامی 

مناطق شــهر در ســال ۹۸ را یکی از اولویت های اصلی شهرداری دانســت 
و بیان کرد: معبر 2۴ متری نظربیگ، بلوار شــهید رجایی، حصار اسامشهر، 
حصارحاج شمسعلی، حصار امام )خمینی ره(، محورکناری بیمارستان بوعلی 

و معبر پشت مسجد کوالنــج از نمونــه های بارز در این راســتا هستند.
عبــاس صوفی خاطرنشــــان کرد: بازگشایی معبر 2۴متری نظربیگ با 
هدف رفع مشــــکات ترافیکی منطقه و ضرورت تســهیل عبور و مرور روز 

گذشته، با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال اجرا شد.
وی گفت: تملک 5 بــاب مغازه تجاری واقع در ایــن معبر انجام شــده و 
در ادامه با تاش مجموعــه شــهرداری منطقه ۳ و مشــارکت شــهروندان 
این منطقه عملیــات تخریب و بهســازی در کمترین زمــان ممکن صورت 

گرفت.
سرپرســت شــهرداری منطقه ۳ نیز با بیــان اینکه رفــاه و رضایتمندی 
شهروندان از اهداف اصلی مدیریت شهری اســــت، اضافه کرد: سهولت عبور 
و مرور و بهبود منظر شــهری از دالیل اصلــی بازگشــایی معبر 2۴متــری 

نظربیگ )جوالن( به شمار میآید.
محمدرضا فیض منش خاطرنشــان کرد: انجــام 1 روزه عملیات تخریب، 
تسطیح، آسفالت ریزی معبر و جدولگذاری و ایجاد فضای ســــبز در ایــــن 

معبر در چارچوب عملیــات عمرانی و خدماتی قابل توجه است. 
وی بــا بیان اینکه در اجرای عملیات تملیک و بازگشــــایی و بهســازی 
معبر نظربیگ واحد امــــاک، خدمات شــــهری، فنــــی و فضای ســبز، 
شهرســــازی و معماری، حمل و نقل و ترافیک نقش بســزایی داشــته اند، 
افزود: مشــارکت شــــهروندان در طــول عملیات عمرانی و خدماتی باعث 

تســریع در روند انجام این پروژه شد.

خبــر

مدیرکل دامپزشکی استان همدان:

سامانه آنالين بازرسی مواد خام دامی در استان همدان راه اندازی شد
از  اســتان همدان  دامپزشکی  مديرکل 
طراحی و راه اندازی سامانه آنالين بازرسی 
بهداشتی مواد خام دامی در استان همدان 

خبر داد.
محمودرضا رسولی افزود: یکی از وظایف اصلی 
و خطیر سازمان دامپزشکی بازرسی مواد خام با 
منشاء دامی از مرحله تولید تا مصرف است که در 
همین راستا اداره کل دامپزشکی استان همدان با 
هدف ارتقاء و تسریع در فرآیند بازرسی فرآورده 
های خام دامی در ســطح مراکز عرضه، مصرف، 
عمــل آوری، طبخ و نگهــداری اقدام به طراحی 
و اجرای نرم افزار بازرســی مــواد خام به صورت 

آناین نموده است.
وی گفت: این طرح بــا همفکری و همکاری 
کارشناســان اداره کل دامپزشکی استان و یکی 
از شرکت های طراحی نرم افزار بخش خصوصی 

انجام شــده و می توان صرفــه جویی در مصرف 
صورت جلسه های تنظیمی، اســتفاده بهینه از 
وقت و فضای بایگانــی و اماکن گزارش گیری و 
جمع آوری اطاعات در اســرع وقت را از مزایای 

مهم این نرم افزار دانست.
وی اظهار داشت: این نرم افزار پس از طراحی 
و اجرایی شــدن در ابتدای سالجاری به صورت 
آزمایشی در بازرسی از مراکز تولید، توزیع، بسته 
بندی و عرضه مــواد خام دامی در شهرســتان 
همــدان مورد اســتفاده قرار گرفت و ســپس با 
برگزاری کاس آموزشــی برای تمامی بازرسان 
مســتقر در اداره کل دامپزشکی استان از ابتدای 
تیرماه سالجاری در سطح ۹ شهرستان مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
وی نظــارت لحظه ای بــر عملکرد جمعی و 
انفرادی بازرســان، شناســنامه دار شدن تمامی 

واحدهــا اعم از مراکز عرضــه، طبخ، عمل آوری 
و نگهداری، امکان مســیر بندی بازدیدها و اعام 
برنامه کاری جامع به بازرسان با استفاده از بارکد 
خــوان و GPS، امکان دسترســی به ســوابق 
انتظامی و ســوابق قضایی، سوابق اخطار و ضبط 
محموله مرکز در زمان بازدید، امکان دسترســی 
به مقررات، بخشــنامه ها و دســتور العمل های 
سازمان دامپزشکی کشــور در هر زمان و مکان، 
امکان گزارش گیری و بررســی عملکرد بازرسی 
مواد خام شهرستان و یا استان توسط مدیرکل و 
سطوح مختلف ستادی در لحظه و قابلیت نصب 
نرم افزار بر روی موبایل و یا تبلت و نیز عدم نیاز 
بــه تجهیزات اضافی و یا صرف اعتبار خاص را از 

دیگر مزایای مهم استفاده از نرم افزار دانست.
رسولی از ثبت یک هزارو ۹7۶ واحد از ابتدای 
تیرماه ســالجاری در این سامانه توسط بازرسان 

اســتان همدان خبر داد و خاطرنشان کرد: اداره 
کل دامپزشــکی اســتان همدان بــرای انتقال 
تجربیات و نحوه استفاده از این سامانه به منظور 
بهره برداری در ســایر اســتان هــا با صاحدید 

سازمان دامپزشکی کشور آمادگی الزم را دارد.

کلید اداره فرهنگ همدان به احمدرضا احسانی سپرده شد
با برگزاری آيين توديع و معارفه مديرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان کليد 
احسانی  احمدرضا  به  اداره فرهنگ همدان 

سپرده شد.
آیین تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسامی اســتان همدان با حضور معاون پارلمانی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، نمایندگان همدان 
در مجلس شــورای اســامی، معاون سیاســی، 
امنیتی اســتاندار همدان و جمعی از مســئوالن 
اســتانی برگــزار و با تقدیــر از زحمــات علی 
مرادی نور، احمدرضا احســانی به عنوان مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســامی استان همدان معرفی 

شد.
معــاون حقوقی و امور مجلس و اســتان های 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، علی اصغر 
کاراندیــش اظهار کرد: اســتان همــدان دارای 
ســابقه دیرینه تاریخــی، فرهنگــی و هنری با 
شــخصیت های معتبر و شــناخته شده در طول 
تاریخ اســت که مردمانش به استقامت در مقابل 

ظلم و ستم مشهور هستند.
وی با بیان اینکه استان همدان در نخبه پروری 
و هنرمندپروری موفقیت های بســیاری کســب 
کرده است، تصریح کرد: اگر می بینیم این استان 
توانســته در این مسیر موفق شــود به این علت 
است که مردم این خطه اولویت و برنامه اولشان 

فرهنگ است.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه جامعه به توســعه 
نمی رسد مگر با رشد فرهنگ، ادامه داد: در طول 
تاریخ بیشتر به توسعه اقتصادی توجه می کردند 
که بعدها مشــخص شد این توسعه بدون توسعه 
فرهنگی محقق نمی شــود بنابراین برای توسعه 

پایدار باید ابتدا به توسعه فرهنگ توجه کرد.
معــاون حقوقی و امور مجلس و اســتان های 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی انقاب اسامی 
را انقابــی فرهنگی بیان کرد و افزود: همه ما در 
حوزه کاری خود باید بازنگری داشــته باشــیم و 
ببینیــم چه کارهایی نیاز اســت بــرای ارتقای 

فرهنگ انجام دهیم.
وی بابیان اینکه در حوزه فرهنگ یک دستگاه 
نمی تواند متولی امور باشد، خاطرنشان کرد: باید 
تضارب آرا صــورت گرفته و با جمع بندی آن در 
مسیر تحقق اهداف نظام پیش رفت بنابراین برای 
جلوگیری از پراکندگی کارهای فرهنگی باید این 
خأل را با هم اندیشــی پر کنیم و همســو با هم 
گام برداریم بر همین اســاس نقــش اجرایی از 

دستگاهی مانند ارشاد باید کمرنگ شود.
وی تصریح کرد: 2۶ نهــاد در حوزه فرهنگ 
فعالیــت می کننــد و از بودجــه عمومی دولت 
استفاده می کنند که یکی از ایرادات موجود این 
است که چرا هر کسی کاری می کند موازی کاری 

وجود دارد.
کاراندیش خاطرنشــان کرد: ارشــاد دستگاه 
حاکمیتی اســت و شــورای فرهنــگ عمومی 

در اســتان این نقــش را ایفا می کنــد و وظیفه 
سیاستگذاری، آموزش و حمایت را برگردن دارد.
وی به دیپلماسی فرهنگی اشاره کرد و افزود: 
دیپلماسی فرهنگی را باید خارج از مرزها بیش از 
قبل تقویت کرد که این امر اولویت  وزارت ارشاد 

است.
     امسال به فرهنگ و فرهنگ سازی 

نياز زيادی داريم
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان 
این که هنرمندان واقعی جانبــازان و ایثارگران 
هستند اظهار داشت: منشا انقاب اسامی ایران 

فرهنگی بود و ریشه در  قرآن و اسام داشت.
مصطفــی آزاد بخــت افزود: ما توانســتیم با 
فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت بر رژیم منحوس 
پهلوی که ژاندارم منطقــه بود غلبه کنیم و این 

رژیم را براندازیم.
وی با اشــاره به این که هرچه بیشتر مسائل 
فرهنگی را ترویج دهیم بیشــتر به اهداف انقاب 
اسامی دست می یابیم گفت: فرهنگ ما در دنیا 

بی نظیر است و ما با اتکا بر این فرهنگ در مقابل 
استبداد و استکبار ایستاده ایم.

آزاد بخت با اشــاره به این که در حال حاضر 
کشور در شرایط حساســی به سر می برد تاکید 
کرد: دشــمن با تمام قوا وارد کارزار با ایران شده 
اما بــا رهبری مقام معظم رهبری و ایســتادگی 
ملت، دشمن در بسیاری از موارد شکست خورده 

و یا عقب نشینی کرده است.
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان با 
اشــاره به این که امســال ســال انتخابات است 
تصریح کرد: از اصحاب رســانه انتطــار داریم با 
تزریق امید به جامعه شــرایط حضور حداکثری 

مردم در انتخابات را فراهم کنند.
آزاد بخت با تشــکر از زحمات مرادی نور در 
دوران سرپرستی اش در اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی استان تاکید کرد: احسانی مدیری خوش 
سابقه است و به بهترین شکل از پس این رسالت 

خطیر  بر می آید.
     همه مسائل در جامعه ذيل فرهنگ 

قرار دارند
در بخش دیگری از این مراســم سرپرســت 
ســابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
همــدان بــا بیان این کــه هر آنچــه در جامعه 
اســت ذیل فرهنگ قرار دارد اظهار داشت: نگاه 
وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسامی توسعه فرهنگ 
عمومی در جامعه است و به همین دلیل خود را 

خادم مردم می دانیم.
علــی مرادی نور افــزود: در 5 ماه حضورم به 
عنوان سرپرســت این اداره کل ســعی کردم به 
بهتریــن نحو بــه جامعه فرهنگ، هنر و رســانه 

استان خدمت کنم.
وی با بیان این که در بدو قبول مسئولیت 2.5 
میلیارد تومان کسری اعتبار داشتیم عنوان کرد: 
با پیگیری های صورت گرفته و حمایت اســتاندار 
محترم ایــن مشــکل برطرف شــد و مهندس 
شاهرخی 2.5 میلیارد تومان به ما کمک کردند.

مرادی نور با اشــاره به ایــن که در این مدت 
در حوزه عمرانی همه اعتبارات جذب شد تاکید 
کــرد: به هر فردی که برای مجــوز مراجعه کرد 
بدون حاشــیه مجوز دادیم و هیــچ مجوزی در 

بخش موسیقی در استان لغو نشد.
وی تصریح کرد: پرداخت ها در حوزه پرسنلی 
برخط بود و همه همکاران ما در اداره کل تاش 
کردند بهترین خدمات را به اهالی فرهنگ، هنر و 

رسانه استان ارائه کنند.
     برنامه محور عمل می کنم

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
همدان نیز در بخش دیگری از این مراسم با بیان 
این که فرهنــگ را باید در اولویــت قرار دهیم 
اظهار داشــت: فرهنگ پیش قراول همه مقوله ها 
اســت و باید برای رسیدن به توســعه پایدار به 

توسعه فرهنگی توجه کنیم.
احمدرضا احسانی افزود: توجه به برنامه ریزی  
از اهم برنامه هایم در این اداره کل است. در حال 
حاضر فرهنگ و هنر  همدان چندان برنامه محور 
نیست و چشم اندازی برای آن تعریف نشده است.

وی تصریح کرد: برای ساماندهی و سازماندهی 
نیروی انسانی اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
اســتان برنامه داریــم و بایــد نیروی های اصلی 
فرهنگ و ارشــاد را بازآفرینی کنیــم تا بتوانیم 

برنامه  محور عمل کنیم.
احســانی تاکیــد کــرد: در حــوزه فرهنگ 
دستگاه ها و ارگان های بســیاری فعالند اما باید 
از موازی کاری پرهیز شود و در این راستا نیاز به 

سیاستگذاری داریم.
وی بــا بیــان این کــه بــرای مجموعه های 
مختلف اتاق فکــری از متخصصین بیرونی ایجاد 
می کنیــم گفــت: هنرمندان، اصحاب رســانه و 
فعاالن فرهنگی به عنوان ســرمایه های اجتماعی 
در توســعه فرهنگ عمومی استان نقش اصلی را 
برعهده دارند و من دست یاری  و کمک به سوی 

آنها دراز می کنم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان مطرح کرد

برگزاری 38 برنامه پويش »فصل گرم کتاب« 
در همدان

مديــرکل کانــون پرورش 
نوجوانان  و  کــودکان  فکری 
استان همدان گفت: 38 برنامه 
پويــش »فصل گــرم کتاب« 
در تابســتان امسال در سطح 

استان برگزار می شود.
محمدرضــا جــوادی بــا بیان 
اینکه فصل تابســتان از مهمترین 
فراغــت  اوقــات  زمان هــای 

دانش آمــوزان، کــودکان و نوجوانان اســت که 
فرصتی مناســب برای ارائه برنامه های فرهنگی 
فراهم کرده اســت، اظهار کــرد: کانون به عنوان 
یک سازمان متولی در غنی سازی اوقات فراغت، 
وظیفه دارد تا خدمــات فرهنگی، هنری و ادبی 
خود را در ایام فراغت کودکان و نوجوانان عرضه 
کند بر همین اساس، پویش فصل گرم کتاب در 

تابستان سال ۹۸ برگزار می شود.
وی با بیان اینکه پویش فصل گرم کتاب از اول 
تیرماه آغاز شــده و تا پایان تابستان ادامه دارد، 
افــزود: این پویش که فصل گرم کتاب نام گذاری 
شــده اســت، با هدف ترویج و اشــاعه فرهنگ 
کتابخوانی بــا بازی های کودکانــه، قصه گویی و 

نمایش اجرایی می شود.
جوادی با بیان اینکه این پویش 
با هدف غنی ســازی اوقات فراغت 
بچه ها در تابستان برپا شده است 
و بر دو محــور موضوعِی »ترویج 
فرهنگ کتــاب و کتابخوانی بین 
کودکان و نوجوانــان« و »تقویت 
)تمریــن  زندگــی  مهارت هــای 
زندگی(« تأکید دارد، عنوان کرد: 
پویشــی است که تابستان امســال ایستگاه های 
کتابخوانــی کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانــان را به درون بوســتان ها، تفرجگاه ها و 

فضاهای عمومی برده است.
وی بــا بیان اینکه ۳۸ برنامــه پویش فصل 
گرم کتاب در تابســتان امســال برگزار خواهد 
شــد، گفــت: مربیــان کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان در این ایســتگاه ها ضمن 
برنامه هــای متنــوع، خاقانه و جذاب  اجرای 
برای کودکان، نوجوانان و خانواده ها، به معرفی 
کانــون، عرضه ی خدمات فرهنگــی، چگونگی 
برقراری ارتباط موثــر با کودکان و نوجوانان و 

جذب عضو نیز می پردازند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان خبر داد:

خريد تضمينی 8000 تن گندم توسط تعاون 
روستايی همدان

استان  روستايی  تعاون  ســازمان  مدير 
همدان از خريد تضمينی بيش از 8 هزار تن 
گندم در روزهای آغازين اين طرح توســط 
مدير شــبکه تعاونی های روستايی استان 

همدان خبر داد.
طی روزهای اولیه طرح خرید تضمینی گندم 
در استان همدان ۸ هزار و ۳20 تن گندم توسط 
شــبکه تعاون روستایی اســتان خریداری شده 

است.
وی تصریح کرد: در شهرســتان رزن ۳ هزار 
و ۶۴0 تــن، کبودرآهنگ یــک هزار و 750 تن، 
فامنیــن یک هــزار و 5۹0 تن، بهــار ۶۶5 تن، 
اسدآباد ۴05 تن، همدان 200 تن، مایر ۴0 تن 

و تویسرکان ۳0 تن گندم خریداری شده است.
عباســی با بیــان اینکــه از ۴۳ مرکز خرید 
روســتایی،  تعــاون  شــبکه  گندم  تضمینــی 
کبودرآهنگ و رزن هــر کدام با ۹ مرکز خرید 
دارای بیشــترین تعــداد مراکز خرید اســت، 
گفــت: فامنین 5، همدان، اســدآباد و بهار ۴، 
تویســرکان و مایر ۳، نهاوند و اتحادیه تعاون 
روستایی اســتان نیز هر کدام دارای یک مرکز 

هستند. خرید 

مدیر ســازمان تعاون روستایی استان همدان 
با اشــاره به اینکه میزان خریــد تضمینی گندم 
در سال گذشــته ۶2۸ هزار تن بود، اضافه کرد: 
پیش بینی می شــود بیش از ۶50 هزار تن گندم 
در سال جاری در استان تولید و 5۶۶ هزار تن به 

صورت تضمینی خریداری شود.
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تقدیر از مشترکین کم 
مصرف همداني در هفته ي 

صرفه جوئي
مشترکين کم مصرف و خوش حساب 
در شهر همدان شناسائي و به قيد قرعه 

از سه تن از ايشان تجليل شد.
به مناســبت هفته ي صرفــه جوئي و به 
قید قرعه از سه مشترک کم مصرف و خوش 

حساب در همدان تقدیر به عمل آمد.
مهندس آذرتکین با تائید این خبر گفت:بر 
اساس بررسي هاي به عمل آمده بیش از ۹5 
هزار مشترک خانگي در شهر همدان در سال 
۹7 مصــرف خود را مدیریت و قبوض آب بها 
را نیز به موقع پرداخت نموده اند که به همین 
دلیل و به مناســبت هفتــه ي صرفه جوئي 
طي مراسمي با حضور جمعي از مسئولین،از 
ایشان با لوح تقدیر با امضاي معاونت خدمات 
مشــترکین و مدیرامور آبفاي همدان تجلیل 

به عمل آمد.
مدیــر امور آبفاي همدان در این مراســم 
ضمن تقدیر و تشــکر از تمامي مشــترکین 
کم مصرف،از مردم خواســت تــا همانند این 
بزرگواران در مصرف آب صرفه جوئي داشــته 
باشــند و مصــارف را به زیر الگــوي مصرف 
برســانند و همچنین قبــوض آب خود را به 

موقع پرداخت نمایند.
وي در پایان اظهار داشــت بیش از 10۸ 
هزار مشــترک خانگي در شهر همدان وجود 
دارد کــه بیــش از ۹0 درصد از مشــترکین 

خانگي الگوي مصرف را رعایت مي نمایند.

اعزام 4769 زائر حج
 از فرودگاه همدان

همدان  فرودگاه  عمومی  روابط  مدير 
با بيان اينکه 4 هزار و 7۶9 زائر حج در 
قالب پروازهای همدان جا به جا می شوند 
گفت: پرواز حجاج از سوم مرداد آغاز و 

تا 9 مردادماه ادامه دارد.
سید حمید صائمین با بیان اینکه ۴ هزار و 
7۶۹ زائر حج در قالب پروازهای همدان جا به 
جا می شــوند اظهار کرد: پرواز حجاج از سوم 

مردادماه آغاز و تا ۹ مردادماه ادامه دارد.
وی با بیــان اینکه پرواز زائران دو اســتان 
همدان و کردستان از این فرودگاه انجام می شود 
افزود: اعزام ها در قالب ۳۹ پرواز انجام می شــود 
که 20 پرواز مربوط به زائران همدان بوده و 1۹ 

پرواز نیز زائران کردستانی را شامل می شود.
مدیــر روابط عمومــی فــرودگاه همدان 
خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی جمهوری 
اســامی پروازهــا را برعهــده دارد و زائران 
همدان کــه مدینه بعد هســتند، به فرودگاه 

جده اعزام می شوند.
فــرودگاه و  آمادگــی  وی در خصــوص 
پارکینــگ آن برای حضــور بدرقه کنندگان 
زائران نیز گفت: ظرفیــت پارکینگ فرودگاه 
بــرای بدرقه و اســتقبال تــا ۸00 خودرو را 

پیش بینی کرده است.
صائمیــن با بیان اینکــه ترمینال فرودگاه 
در حال ساخت اســت افزود: ترمینال کنونی 
فرودگاه با ظرفیت ۴00 زائر است که مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکه در هر پــرواز 252 زائر 
جا به جا می شود افزود: نخستین پرواز حجاج 
بیت اهلل الحرام ســاعت 17:۳0 روز پنجشنبه 

سوم مردادماه انجام می شود.

برنامه  های جشن بزرگ 
عیدغدیر در همدان اعالم شد

دبير ســتاد غدير همدان گفت: عيد 
غدير از اعياد مهم شيعيان است که روزه 
گرفتن و اطعام روزه داران اين روز دارای 
ثوابی باال است به همين دليل اين ستاد 
در روز عيد غدير برنامه اطعام را در نظر 

گرفته است.
حجت االسام سیدمرتضی حسنی حلم  در 
جلســه هماهنگی برگزاری جشــن های عید 
غدیر با اشاره به این که در زمینه غدیر بسیار 
کم کار شــده است، اظهار داشــت: با وجود 
همه فعالیت ها متاســفانه آن طــور که باید 

نتوانسته ایم حق غدیر را ادا کنیم.
وی بــا بیــان اینکه در ایام غدیــر نیاز به 
مــوج آفرینی داریم تا همگان متوجه شــوند 
این روزها  بــا دیگر روزهای ســال متفاوت 
اســت، افزود: زمانی که مســافران به استان 
همدان ســفر می کنند باید با دیدن جشن ها 
و برنامه های خــاص این ایام متوجه تفاوت و 

اهمیت این روزها در استان شوند.
دبیر ســتاد غدیر همدان از دیگر برنامه های 
این ستاد برای این ایام را موضوع بصیرت افزایی 
از طریق کتــب، مقاالت و اجــرای برنامه های 
مختلف دانســت و بیان کرد: عید غدیر از اعیاد 
مهم شیعیان است که روزه گرفتن و اطعام روزه 
داران این روز دارای ثوابی باال اســت به همین 
دلیل این ستاد در روز عید غدیر برنامه اطعام را 

در نظر گرفته است.
وی حضــور همه دســتگاه ها و افراد را در 
برگزاری هر چه باشکوه تر این جشن ضروری 
دانست و ابراز کرد: برای برگزاری جشن عید 
غدیر هــر کس با هر توانی کــه دارد باید به 
میدان بیایــد و در زدودن مظلومیت از چهره 
حضرت علی )ع( تمام تاش خود را قرار دهد.

خبــر

رئیس اتاق بازرگانی همدان مطرح کرد؛
عضویت 720 نفر از فعاالن اقتصادی همدان 

در اتاق بازرگانی
رئيس اتــاق بازرگانی، صنايع، 
همدان  استان  کشاورزی  و  معادن 
از تاسيس دانشگاه علمی کاربردی 
زير نظر اتــاق بازرگانی خبر داد و 
گفت: مرکــز علمی کاربردی اتاق 
بازرگانی با محوريت تربيت نيروی 
پايين دستی کارخانه ها در همدان 

راه اندازی می شود.
علــی اصغــر زبردســت در جمع 
خبرنگاران، با اشــاره به مسئولیت ها 
و فعالیت های اتاق در اســتان همدان 
و نقــش تعامل اتاق و بخش خصوصی 
اظهار کرد: در جمــع نمایندگان اتاق 

بازرگانی به ازای هر 100 کارت بازرگانی یک کرســی برای ارائه پیشــنهاد و 
ایجاد تعامل وجود دارد و از روند اجرایی امور کاما به دور است.

وی در ادامــه از صدور 720 کارت بازرگانی و عضویت در اســتان همدان 
خبر داد و اظهار کرد: اســتان همدان با دارا بودن ســه اتاق فعال در همدان، 

مایر و تویسرکان ۸ کرسی در اتاق ایران را به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق بازرگانی اســتان همدان از کارت هــای مذکور به ۴00 مورد 
صــدور کارت بازرگانی و ۳20 کارت صادرات اشــاره کرد و افزود: با توجه به 
برنامه های تعیین شده و هدفگذاری در راستای روند صعودی اقتصاد در نظر 
داریم عضویت را تا پایان دوره به دو هزار نفر رسانده و به 15 کرسی در اتاق 

ایران دست یابیم.
وی همچنین تصریــح کرد: عدم تمدید تجار و بازرگانان برای کارت های 
خود حساســیت دولت به فعالیت های گسترده اتاق افزایش یافته و تجار نیز 

با توجه به شرایط اقتصادی موجود تمایلی به تمدید عضویت خود ندارند.
زبردست با تأکید بر اینکه انجمن های استان نیز حضور خود را در استان 
باید گســترده تر کنند، یادآور شــد: اگر هر انجمن بــا عضویت 10 درصدی 
فعــاالن خود بــه عضویت اتــاق دربیایند با پرداخت حــق عضویت ناچیزی 
می توانند ســاالنه از مزایای اتاق به صورت رایگان اســتفاده کرده و مشمول 

کمک از سوی اتاق ایران شوند.
وی از فعالیت 1۹ انجمن فعال در اتاق بازرگانی اســتان همدان خبر داد و 
گفت: در حال حاضــر ۴00 نفر در قالب 1۹ انجمن در اتاق عضو بوده که به 

زودی 10 انجمن دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد.

تولید 5 داستان کودک 
زیر نظر شهرام شفیعی در حوزه هنری همدان

کارگاه ادبيات کودک و نوجوان با حضور شــهرام شــفيعی برای 
آموزش 5 داستان نويس برتر اين حوزه مورخ چهارشنبه 2۶ تيرماه 

سال جاری برگزار شد. 
مســئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری همدان  با بیان اینکه یکی 
از رسالت های حوزه هنری کشــف و پرورش استعدادهای بومی است گفت: 
در این پروژه 5 نفر از افرادی که اســتعدادهای درخشــانی در عرصه داستان 
نویسی دارند در دو جلسه با حضور آقای شهرام شفیعی آموزش های تکمیلی 

می بینند.
مریم زندی با معرفی عباس منتظری شــاد، ژیا طاهری، مریم زرنشــان، 
مرضیه فعله گری و ســاناز ضرابیان به عنوان 5 داستان نویس در این پروژه، 
ادامه داد: در پایان این دوره آموزشــی هر یک از این 5 داستان نویس کتابی 
با موضوع کودک و محوریت همدان تولید می کنند و حوزه هنری نیز نسبت 

به چاپ آن ها اقدام خواهد کرد.
وی قســمت دوم برنامه را کارگاه عمومی از ســاعت 17 تا 1۹برای عموم 

عاقه مندان به ادبیات به ویژه کودک و نوجوان اعام کرد.
گفتنی اســت شــهرام شــفیعی به عنوان نویسنده با نشــریات متعددی 

همکاری دارد. او تاکنون از 20 جشنواره جایزه دریافت کرده است.
از جملــه آثار او می توان به کتاب های "آقا باالی دســت گنده"، "ماه در 
چاه" در خصوص زندگــی نامه حضرت علی)ع(، "من فکر می کنم"، "خیمه 
خاموش" در رابطه با کربا، داســتان بلند طنز "عشــق خامه ای"، مجموعه 
ســه جلدی "ماجراهای پاشنه طا"، مجموعه داستان "آوازهای پینه بسته"، 
ماجراهای "ســلطان و آقاکوچول" و داستان "فا" که نام آن را از نُت موسیقی 

گرفته، اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران: 
قبوض کارکرد تلفن ثابت از مهرماه سال جاری 

حذف می شود
در راســتای نهادينه ســازی 
و تحقــق فراينــد هــای دولت 
الکترونيک ، از مهرماه سال جاری 
کارکرد  قبوض  چهارم(  )ســيکل 
نمی  توزيع  و  چــاپ  ثابت،  تلفن 

شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات وامور 
بین الملل شــرکت مخابــرات ایران، 
تاکیدبر  با  مهندس سیدمجید صدری 
از تمام ظرفیت های  اســتفاده بهینه 
دولت الکترونیک خاطرنشــان کرد: با 
تاکید وزیرمحتــرم ارتباطات وبا توجه 
به ایفای مســئولیت های اجتماعی ، 

شــرکت مخابرات ایران قبوض کاغذی کارکرد هزینه تلفن ثابت مشترکین را 
در تمام استانها و مناطق مخابراتی حذف می کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران صرفه جویی صد میلیارد تومانی سالیانه 
هزینه حذف قبوض و بکارگیری این مبلغ در راســتای توســعه شرکت را از 

اولویت های شرکت مخابرات ایران دانست.
وی افزود: تمام مشتریان تلفن ثابت در سراسر کشور از این پس می توانند 
عاوه برتماس با ســامانه 2000 وبه صورت شبانه روزی از خدمات پرداخت 

قبوض خود استفاده کنند.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران ، ساده سازی ارائه خدمات به مشتریان 
در کمترین زمان و افزایش سرعت وشفاف بودن عملکرد کلیه امور مربوط به 
دریافت وپرداخت قبــوض را از دیگر مزایای مهم حذف قبوض کاغذی تلفن 

ثابت عنوان کرد.
وی ادامه داد: وب ســایت شــرکت مخابرات ایران به نشانی نیز در اختیار 
تمام مشتریان قرار دارد و مخاطبان در سراسر کشور می توانند ضمن دریافت 
کارکــرد تلفــن ثابت خود به صــورت لحظه ای ، از همان طریق نســبت به 

پرداخت اقدام نمایند.
مهندس سید مجید صدری با اعام این مطلب که تا کنون در ۸ استان به 
صورت کامل قبوض کارکرد تلفن ثابت حذف شده اظهارداشت: حذف قبوض 
کاغذی در اســتان های باقی مانده با توجه به سیاســت های مبتنی برتحقق 

دولت الکترونیک در برنامه آتی شرکت قراردارد.

خبــر

کارشــناس فضای مجازی با اشــاره به  
از  گفت: خيلی  مريــم  بازی  اثرات مخرب 
خانواده ها و والديــن بدون اينکه اطالعی 
از سيســتم گوشــی های هوشمند باشند 
بدون هيچ نظارتی و با امکانات کامل گوشی 
می  قرار  خود  فرزندان  اختيار  در  هوشمند 
دهند که همين مسئله ممکن است باعث به 

دام افتادن فرزندانشان شود.
بازی مریم یکی یکی از بازی هایی هست که 
حدودا از اردیبهشت ماه ۹7 بین کاربران گوشی 

های هوشمند رواج یافت.
این بازی در سیســتم عامل هــای اندروید و 
ios قابل دسترســی بوده و به راحتی از طریق 

گوگل پلی یا اپ استور دانلود می شود.
ایــن بازی همانند بازی جنجالی نهنگ آبی با 
ژانر ترسناک به سرعت موفق به جذب طرافداران 
خود شــده اســت؛ اما تفاوت این بــازی با بازی 
نهنگ آبی در این اســت که از کاربر نمی خواهد 
که به خود یا اطرافیان صدمه بزند، بلکه با آسیب 
زدن به روح و روان کاربر قصد آســیب رساندن 

به وی را دارد.
دراین رابطه ســمیه نوش آبادی کارشــناس 
فضــای مجــازی در خصوص ویژگــی های نرم 
افزارهای اندروید در گفتگو با عصر همدان گفت: 

اکثر نرم افزارهایی که در گوشــی های اندروید 
نصب می شــوند، هنگام نصب یــا در حین اجرا 
دسترســی هایــی از کاربر با اهــداف خاص می 
گیرند کــه این بــازی نیز به همیــن طریق به 

اطاعات گوشی دسترســی کامل یافته و از این 
طریق در پی صدمه زدن به کاربر است.

وی ادامــه داد: این بازی داســتان دختر ۹ 
ســاله ای جنگ زده اســت که در یک جنگل 

وحشــتناک گم شــده و کاربر باید او را نجات 
دهــد، اما آنچه که این بازی را از ســایر بازی 
های ترســناک متفاوت کرده این است که پس 
از اتمام بازی و ســاعت۳ نیمه شــب شــماره 
ناشناســی با کاربر تماس میگیرد و عبارت »ما 
هنوز با تو کار داریــم« به صورت ربات پخش 

می شود.
کارشــناس فضای مجازی افــزود: این عمل 
چندین بار تکرار می شــود و باعث می شود که 
کاربر فکر کند که جن زده شــده است تا اینکه 

دست به خودکشی می زند.
وی با تاکیــد بر نظارت خانــواده ها بر روی 
گوشــی های هوشــمند در دســت کودکان و 
نوجوانان و افزایش آگاهی آنها گفت: متاســفانه 
خیلی از خانواده ها و والدین بدون اینکه اطاعی 
از سیســتم گوشی های هوشــمند باشند بدون 
هیچ نظارتی و با امکانات کامل گوشــی هوشمند 
در اختیــار فرزندان خــود قرار مــی دهند که 
همین مسئله ممکن اســت باعث به دام افتادن 

فرزندانشان شود
نــوش آبادی در پایان خاطر نشــان کرد: این 
بازی ها نیز کودکان و نوجوانان را بیش از هر سن 
دیگری مورد هدف قرار داده و تاثیرش بر کاربران 

با سن کمتر بیشتر است.

جشنواره شهروندان برگزيده، فرصتی برای مشارکت  مردم 
برگزيده«  »شــهروندان  جشنواره  دبير 
و رئيس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
جشنواره  گفت:  همدان  شهرداری  ورزشی 
»شــهروندان برگزيده« به عنوان مشــق 
مردم ساالری با هدف مشارکت هرچه بيشتر 
شهروندان و ارتقای کيفيت زندگی آنان برپا 

شده است.
ســعید خوشــبخت بیان کرد: ایجاد روحیه 
مشــارکت جویی، مســئولیت پذیری، حس تعلق 
خاطر به شــهر، قانون پذیری و اخاق مداری در 
شهروندان مهم ترین گام در مسیر پیشبرد اهداف 
مدیریت شــهری است که برگزاری این جشنواره 
مــا را به این هدف مهم نزدیک تــر خواهد کرد. 
شهروندان برگزیده با مشــارکت خود در تحقق 
شهری پایدار یاری رسان مدیریت  شهری خواهند 

بود.
وی محــور اصلــی ایــن رویــداد فرهنگی و 

اجتماعی را که مجری آن مدیریت شهری به ویژه 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان اســت، ایجاد روحیه شــادابی و نشــاط 
اجتماعی در میان شــهروندان همدانی دانســت 
و افزود: فرایند اجرای جشــنواره »شــهروندان 
برگزیده همدان« با راه اندازی اتاق فکر و تشکیل 
کمیته های تخصصی اجرایــی، علمی ـ داوری و 
اطاع رســانی نمونه بارزی در کشــور محسوب 

می شود.
دبیر جشنواره »شهروندان برگزیده« ادامه داد: 
تبلیغات گسترده جشنواره »شهروندان برگزیده« 
در شــهر همدان با هدف آگاه ســازی شهروندان 
از فرایند برگزاری جشــنواره آغاز شــده اســت. 
خوشبخت با بیان این که رویکرد اصلی جشنواره 
دوم »شــهروند برگزیده« حفظ و ارتقای کرامت 
انسانی شهروندان اســت، گفت: به دنبال فراهم 
آوردن بســترهایی برای معرفی شهروندان عامل 

به وظایف شهروندی هستیم. هدف ما شناسایی 
و معرفی ســرمایه های اجتماعی شهر است. وی 
تصریح کرد: جشــنواره »شهروند برگزیده« برای 
دومین ســال برگزار می شــود و همدان جزو ۳ 
شهری است که این رویداد را به صورت جدی در 
کشــور دنبال می کند. قرار است این جشنواره به 

مدت ۴ سال به طور دائم برگزار شود.
رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
همدان بــا بیان این که در جشــنواره دوم تعداد 
برگزیدگان بــه 10 تن کاهــش می یابد، افزود: 
عامــه شــهروندان می توانند در این جشــنواره 
شرکت کنند. خوشــبخت توضیح داد: بی تردید 
هریــک از ۶50 هــزار شــهروند همدانی که در 
حوزه فعالیت های مردمی، مشارکت اجتماعی یا 
فعالیت های خیرخواهانه داشته اند می توانند یکی 

از برگزیدگان جشنواره امسال باشند.
وی یــادآور شــد: ثبت نام شــهروندان برای 

شــرکت در جشنواره »شــهروندان برگزیده« از 
1۶ خرداد با شکل گیری شورای سیاست گذاری، 
کمیته های علمیـ  داوری، اجرایی و اطاع رسانی 

کلید خورده است. 
دبیر جشــنواره »شــهروند برگزیده« افزود: 
تاش شــهرداری همدان بر آن اســت تا در روز 
همدان )یکم شــهریور( شهروندان منتخب را در 

حوزه های مختلف شهری معرفی کند. 

صدور 177 گواهينامه تاييديه ايمنی عملکرد آسانسور در همدان
گفت:  همدان  استان  استاندارد  مديرکل 
از ابتدای سال جاری تاکنون 177 گواهينامه 
تاييديه ايمنی عملکرد آسانسور در استان 

صادر شده است.
محمــد مددی اظهــار کرد: در راســتای 
اجرای قوانین و مقررات اعام شــده توســط 
 177 شــورای عالی اســتاندارد، برای تعداد 
آسانســور نصــب شــده، گواهینامــه ایمنی 
عملکرد آسانســور بر اساس اســتاندارد ملی 
بازرســی  با همکاری شــرکت های   ۶۳0۳-1
استاندارد  ملی  ســازمان  تائید  مورد  ذیصاح 

ایــران توســط اداره کل اســتاندارد همدان 
است. صادر شده 

وی افــزود: مالکان و مدیران ســاختمان های 
دوره  در  هســتند  موظــف  آسانســور  دارای 
بهره برداری از آسانســور برای اطمینان از ایمنی 
و عملکرد مناســب، نسبت به انجام سرویس های 
ماهانه با عقد قرارداد با شرکت نصاب معتبر اقدام 

کنند.
مدیرکل اســتاندارد اســتان همــدان گفت: 
مدیــران دســتگاه هــای اجرایی و مالــکان و 
مدیــران مجتمع های مســکونی و تجاری، قانونا 

موظف به ایمن و استانداردســازی آسانسورهای 
مجموعه های متبوع خود هستند.

وی افزود: مســؤولیت هرگونه حادثه ناشــی 
از عدم عقد قرارداد ســرویس و نگهداری ماهانه 
و دریافــت تاییدیه ایمنی عملکرد آسانســور در 
ســاختمانها، به عهده مدیر ساختمان و یا مالک 

است.
مددی با بیان اینکه اعتبار گواهینامه تاییدیه 
ایمنی عملکرد آسانســور صادرشــده از ســوی 
سازمان ملی استاندارد یک سال است گفت: بعد 
از یک سال به شــرط انجام سرویس های ماهانه 

ازجانب نصابان مجاز، آسانســور نیاز به بازرسی 
مجدد و اخذ تاییدیه ایمنی عملکرد دارد.

وی تصریح کرد: مدیران و مالکان ساختمان ها 
موظفند برای انجام بازرســی ادواری )ساالنه( و 
اخذ تاییدیه ایمنی عملکرد آسانســور، از طریق 
مراجعه و ثبت نام در سایت سازمان ملی استاندارد 

به آدرس lift.isiri.gov.ir اقدام کنند.
مدیــرکل اســتاندارد همدان از شــهروندان 
خواســت هنگام اســتفاده از آسانسور به شناسه 
ملی آسانســور که به صورت یــک کد ده رقمی 

داخل کابین نصب شده است، توجه کنند.

بالغ بر 99 درصد جمعیت شهرستان نهاوند برخوردار از راه روستایی آسفالته
و  راه  اداره کل  و ســاخت  مهندســی 
شهرسازی اســتان همدان خبر داد: بيش 
از 99 درصد جمعيت روســتايي شهرستان 
به راه آســفالته دسترسي دارند و  نهاوند 
اغلب روستاهايی که جمعيت آن کمتر از 10 

خانوار هستند فاقد راه آسفالته می باشند.
حبیــب نادیان رفیــع در جریــان بازدید از 
پروژه هــای راه شهرســتان نهاوند کــه باحضور 
اصحاب رسانه انجام شد، گفت: شهرستان نهاوند 
در سطح اســتانی و کشور پیشرو در راه آسفالته 

می باشد.
وی افزود: به لحاظ طولی ۸5 درصد راه های 
روستایی این شهرستان آسفالت می باشد و این 
در حالیســت که میانگین راه آسفالتی روستایی 
در کشور 75 درصد می باشد و این نشان میدهد 
برخورداری جمعیت شهرســتان از راه آســفالته 

روستایی باالتر از متوسط کشوری است.
نادیان در بازدیــد از محور نهاوند- فیروزان 
عنــوان کــرد: این محور ســال های ســال از 
محورهــای حادثه خیز اســتان به شــمار می 
رفت و البتــه یکی از محورهای مواصاتی مهم 
برای ارتباط با غرب کشــور محسوب می شود 
که از ایــن نظر دارای حائز اهمیت اســت لذا 
چهارخطه نمودن این محور در دستور کار این 
اداره کل قرار گرفته و هم اکنون در حال اجرا 

باشد. می 
وی با اشــاره بــه اینکه با چهار خطه شــدن 
محور نهاوند - فیروزان بخش زیادی از تصادفات 
ایــن محورکــم می شــود، گفت: طــول محور 
نهاوند - فیروزان به ســمت سه راهی کنگاور 55 
کیلومتراســت که از این میــزان ۴0 کیلومتر در 
استان همدان است و 15 کیلومتر آن تا پل حاج 
علیمراد چهار خطه شــده و در ســالهای قبل به 

بهره برداری رسیده است.
نادیان با بیان اینکه قرارداد امســال این اداره 
کل 7 کیلومتــر با اعتباری بالغ بــر 1۴ میلیارد 
تومان اســت، تصریح کرد: عملیات زیرســازی 
این پروژه از ابتدای ســال جــاری به طور جدی 
آغاز شــده است و هم اکنون ۶0 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
وی اظهار کرد: با پیگیری های نماینده مردم 

نهاوند در مجلس شورای اسامی در سال گذشته 
یک میلیــارد و ۸00 میلیون تومان به این پروژه 
تخصیص داده شــده  و در ســال جــاری نیز ۴ 
میلیارد تومان برای عملیــات اجرایی این پروژه 

اعتبار پیش بینی شده است.
معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان همدان مسیر نهاوند –فیروزان 
را یکــی از محورهای پرتــردد و ترافیک در ایام 
اربعین دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اهداف 
اداره کل راه و شهرســازی این است که در اسرع 
وقت ۴ خطه کردن این محور را به اتمام برساند 

تا از تصادفات و سوانح کاسته شود.
نادیان رفیــع  در خصوص محــور نهاوند –
بروجرد بیان کرد: یکی از تقاطع های غیرهسطح 
مهم شهرستان در این محور قرار دارد و تصادفات 

و سوانح زیادی در این محور رخ می داد.
وی با بیان اینکه سه کیلومتر این محور تا ۴5 
روز آینده به اتمام می رسد، افزود: با تکمیل رمپ 
و لوپ تقاطع شــعبان این پروژه در حوزه استان 
همدان به طور کامل ۴ خطه خواهد شــد که تا 
کنون 12 میلیارد تومان برای آن هزینه شــده و 
5 میلیــارد دیگر اعتبار نیاز دارد که مجموعا 17 
میلیارد تومان برای این محور هزینه خواهد شد.

وی بیــان کــرد: در شهرســتان نهاوند ۴0 
کیلومتــر راه اصلی با ارزش اعتباری ۹0 میلیارد 
تومــان و 27 کیلومتــر راه روســتایی با ارزش 

اعتباری 20 میلیارد تومان در دست اجرا است .
نادیان با اشــاره به اینکه با پیگیری های الزم 
100 درصد اعتبارات پــروژه های ملی راه های 
شهرستان نهاوند در سال ۹7 تخصیص داده شده 
اســت، افزود: یک میلیارد و ۸00 میلیون تومان 
برای محور نهاوند-کنــگاور ، ۸7 میلیون تومان 
بــرای محور نهاوند-بروجــرد، 5 میلیارد و ۸00 
میلیون تومان برای محور نهاوند-آورزمان-مایر 

تخصیص داده شده است.
وی راه های روســتایی این شهرســتان را به 
مثابــه کارگاهی برای راه ســازی خواند و گفت: 
علیرغم کمبود اعتبارات این حجم از راه ســازی 
در شهرستان دارای مهارت و کار ستودنی است.

معاون مهندسی و ســاخت اداره کل درمورد  
پــروژه نهاوند- آورزمان –مایــر نیز گفت: این 
پــروژه ۴2 کیلومتر اســت که از ایــن میزان ۳ 
کیلومتر بــه اتمام رســیده و 5 کیلومتر نیز در 

دست تکمیل روسازی است.
وی با بیان اینکــه ۸ کیلومتری انتهای محور 
نهاوند- آورزمان –مایر پیمانکاری ندارد، افزود: 
همچنین 22 کیلومتــر از این محور با قراردادی 
به مبلغ 5۸ میلیارد تومان در دست اجرا است .

نادیان در پایان با بیان اینکه ۶ میلیارد تومان 
در ســال گذشــته برای این محور به طور 100 
درصد تخصیص داده شــده بــود، تصریح کرد: 
مجموعا برای هشــت کیلومتــری این محور 1۳ 

میلیارد تومان هزینه شــده است و برای تکمیل 
۴2 کیلومتری محور نهاوند- آورزمان –مایر ۸5 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
     بهســازی محور نهاونــد – گيان 

نيازمند 3 ميليارد تومان اعتبار 
رئیس اداره نظارت بر ســاخت راه های فرعی 
و اصلی اداره کل راه و شهرســازی استان همدان 
نیز در بازدید پروژه بهســازی محور نهاوند-گیان 
گفت: این محور یکی از مســیرهای توریســتی 
نهاوند به ســراب گیان می باشــد وبه طول  17 

کیلومتر است.
مســعود عســگری با بیان اینکه عرض جاده 
محور نهاوند-گیان راه روســتایی اســت، افزود: 
بهسازی این پروژه در راستای تقویت زیربناهای 
گردشگری و توسعه شهرستان، افزایش امنیت و 
سرعت طرح، اصاح هندســی نقاط حادثه خیز 
وکاهش تصادفات و روان ســازی ترافیک محور 

انجام می شود.
وی تصریح کــرد: مبلغ قرارداد و اعتبار مورد 
نیاز جهــت تکمیل این محور حــدود۳ میلیارد 
تومان اســت که برآورد اولیــه آن یک میلیارد و 

700 میلیون تومان بوده است.
عســگری، معارضــات باغــات، زمیــن های 
کشــاورزی و مراکز تجاری را از جمله مشکات 
این پروژه در ابتدای آغاز عملیات اجرایی برشمرد 
و گفت: این در حالیســت که بــا همکاری مردم 
و تاش های شــبانه روزی مســئولین این نوع 
مشــکات  تا حدودی مرتفع شده است و نیاز به 

پیگیری و تعامل بیشتر می باشد.
رئیس اداره نظارت بر ســاخت راه های فرعی 
و اصلی اداره کل راه و شهرســازی استان همدان 
یکی دیگر از مشکات سد راه این پروژه را وجود 
نهر آب کشاورزی دانست و تصریح کرد: امیدوارم 
با مســاعدت های ســازمان جهادکشاورزی این 

مشکل هم مرتفع و حل و فصل شود.
وی از آزاد ســازی 700 متر از محور نهاوند- 
گیان  )حد فاصل نهاوند تا دهنو( خبرداد و بیان 
کــرد: پیمانکار این پروژه در حال آماده ســازی 
بســتر این مســیر اســت و در صورت تخصیص 
100 درصــدی اعتبارات و قیر مورد نیاز عملیات 

آسفالت ریزی آن آغاز می شود.

دیروز »نهنگ آبی«، امروز »مریم«
ردپای سعودی در جنایت  مجازی
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»حاجی زین العابدینی« مدیرکل اوقاف همدان شد
بازگشایی رقبه شاهزاده حسین)ع( قبل از ماه محرم

با حضور معاون امور استان های سازمان اوقاف 
و امور خيريه کشور و جمعی ديگر از معاونان اين 
سازمان، حجت االسالم رضا حاجی زين العابدينی 

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان همدان شد.
مسئول امور استان های اوقاف و امور خیریه کشور 
با بیان اینکه باید بخشــی از ظرفیت اوقاف برای ایجاد 
اشتغال و تولید در جامعه هزینه شود،گفت: ما در این 
عرصه به مســئله افزایش بهره وری از موقوفات توجه 

ویژه داریم.
حجت االســام حســین روحانی نژاد با بیان اینکه 
همدان شــهر ســرداران  ورزمندگان بزرگ است که 
خدمات بســیاری به اسام و انقاب ارائه دادند، اظهار 
داشــت: تقریظ رهبر انقاب بر کتاب هایی مانند دختر 
شینا، وقتی مهتاب گم شــد و گلستان یازدهم نشان 

از جایگاه ویژه استان در عرصه ایثار و شهادت دارد.
وی با گرامیداشت دهه کرامت و با اشاره به عظمت 
و جایگاه حضرت معصومه ســام اهلل علیها ابراز کرد: 
ایشان به حدی جایگاهشــان رفیع است که امام رضا 
با دادن لقب معصومه به ایشــان، اهمیت شان را اعام 
کرده و فرمودند هرکس معصومه را در قم زیارت کند 

گویا مرا زیارت کرده است.
مسئول امور استان های اوقاف و امور خیریه کشور 
با تشــریح جایگاه زیارت ائمه اطهار به ویژه امام رضا 
علیه الســام در روایات بیان کــرد: از جمله اتفاقات 
خوب اوقاف و امور خیریه اعزام افراد به مشهد مقدس 
و عتبات عالیات اســت و چه خوب می شــود این کار 
به ســمت اعزام افرادی که تاکنون موفــق به زیارت 

نشده اند، سوق پیدا کند.
حجت االســام روحانی نژاد بیان کرد: اوقاف و امور 
خیریه به مردم وابسته است و بدون آنها معنایی ندارد 
چــرا که این مردم هســتند که با نیــات خیر و نیک 
اندیش خود بخشی از اموال خود را برای حل مشکات 
جامعه وقف می کنند تا توسط متولیان امر هزینه شود.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ ســازی در عرصه وقف 
بسیار اهمیت دارد، گفت: ما از مسئوالن و متولیان امر 
و اصحاب رســانه می خواهیم ضمن ترویج این فرهنگ 
به تبیین و تشــریح آن برای مردم نیز بپردازند چراکه 
این امر گره گشای بسیاری از مشکات در کشور است.

مسئول امور استان های اوقاف و امور خیریه کشور 
بــا اعام اینکه در دوره جدیــد مدیریت اوقاف و امور 
خیریه کشور چند موضوع در اولویت قرار دارد، مطرح 
کرد: توجه به نیات واقفان خیراندیش و منحرف نشدن 
از این مسیر از جمله وظایف و رویکردهای ما در اوقاف 

و امور خیریه است.
وی تصریح کرد: مردم باید اثرات وقف را در زندگی 
خود، جامعه و اقشــار هدف ببینند بــه همین دلیل 
تصمیم داریم از ظرفیت هــای وقف و نیات واقفان در 

عرصه تولید نیز بهره مند شویم.
 حجت االســام روحانی نــژاد با اعــام اینکه باید 
بخشــی از ظرفیت اوقاف برای ایجاد اشــتغال و تولید 
در جامعه هزینه شود، تصریح کرد: ما در این عرصه به 
مسئله افزایش بهره وری از موقوفات توجه ویژه داریم و 
امیدواریم در این دوره از مدیریت جدید سازمان، این 

موضوع به کمال برسد. 
وی تصریح کرد: اعام می کنیم ما از شــرکت های 
دانش بنیانــی که ایده های جدید و عملیاتی داشــته 
باشــند به گونه ای که ایده هایشــان بتواند مشــکات 
جامعه را حل کند حمایت کرده و تخصص و ایده های 

آنها را در عرصه موقوفات به کار می گیریم.
مسئول امور استان های اوقاف و امور خیریه کشور 
بــا بیان این که حوزه های علمیــه از دیگر بخش هایی 
هســتند که باید موقوفاتشان احیا شده و از این محل 
منتفع شــوند، گفت: این نهادها باید بتوانند از مواهب 
این عرصه بهره مند شــوند تا بتوانند علمای بزرگی را 

تربیت کرده و تحویل جامعه دهند.
وی دربــاره تغییــر مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
همدان نیز عنوان کرد: در ارزیابی های کشور از استان، 
اقدامات رخ داده تا حدودی توانسته رضایت ما را جلب 
کند اما ما به مدیریت جهادی، پای کارتر و کســی که 
از کارکردن خســته نشــود احتیاج داریم فردی مانند 
آقای کاروند که حتی تا آخرین ســاعات خدمت خود 

در استان نیز، پیگیر کارها باشند.
حجت االســام روحانی نژاد با اعام اینکه سیاست 
ما این اســت که یک فرد بــرای مدت طوالنی در یک 
جا مدیریت را  برعهده نداشته باشد تا بتوانیم در دیگر 
مکان ها نیز از ظرفیت وی اســتفاده کنیم، بیان کرد: 
با معرفی آقای زین العابدینی در اســتان انتظار داریم 

مسئوالن محترم، مردم، روحانیون و فعاالن این عرصه 
مدیرکل جدید را یاری دهند تا در دوره مدیریت وی، 

شاهد شکوفایی اوقاف و امور خیریه همدان باشیم.
     حوزه علميــه نيازمند احيای موقوفات 

قبلی و ثبت موقوفات جديد
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان 
نیز ضمن تشــکر از زحمات ۴ ســاله حجت االســام 
کاروند و آرزوی توفیقات روزافزون برای حجت االسام 

زین العابدینــی گفت: امیدواریم مدیر کل جدید اوقاف 
در طول مدتی که در استان همدان خواهد بود بتواند 

در این عرصه حساس خدمت رسانی کند.
آیت اهلل حبیب اهلل شــعبانی با بیان اینکه اســتان 
همدان از لحاظ وقف اســتان غنی محسوب می شود، 
خاطرنشــان کرد: مدیریت وقف های موجود و ترغیب 
مردم بــرای ورود به این صدقه جاریه از وظایف اصلی 

اوقاف است.

وی با بیان اینکه وقف ها به سمت حوزه های علمیه 
نیز هدایت شــود، افزود: امروز حــوزه نیازمند به این 
موقوفات و نیز احیای موقوفات گذشــته است، ضمن 
اینکــه اگر در جایی واقفی، وقفی را انجام داد در وهله 
اول خود استان اولویت دارد در هر صورت امیدواریم با 
مدیریت جدید، پویایی بیشتری در عرصه وقف استان 

رقم بخورد.
     ارتباط نزديک امور اجتماعی استانداری 

با اداره اوقاف
مدیرکل اموراجتماعی اســتانداری همدان با بیان 
اینکه امور اجتماعی استانداری همدان ارتباط نزدیک 
و تنگاتنگــی با اداره اوقاف و امــور خیریه دارد گفت: 
بهترین و برجسته ترین ویژگی مدیریتی حجت اسام 
و المسلمین کاروند، مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه 
اســتان، فعالیت وی در همه ابعاد و زمینه های حوزه 

وقف است.
مهــرداد نادری فر تواضع و خدمتگزاری به مردم را 
از دیگر ویژگی های کاروند دانســت و افزود: در سطح 
کشــوری، همدان جز اســتان هایی است که به دلیل 
گســتردگی موقوفات بسیار حائز اهمیت بوده و کسی 
که می خواهد به این حوزه ورود پیدا کند باید روحیه 
جهادی و آشــنایی کامل با حوزه وقف همدان داشته 
باشــد که حجت االسام و المســلمین زین العابدینی 

مصادق بارز این دو مورد است.
وی افزود: حجت االسام زین العابدینی نیز با توجه 
به سابقه فعالیتی که از قبل در این حوزه دارد مصداق 
بارز روحیه جهادی و نیز آشــنایی کامل با حوزه وقف 
اســت کــه حمایــت و پشــتیبانی های الزم را از وی 

خواهیم داشت.
     بازگشايی رقبه شاهزاده حسين )ع( قبل 

از ايام محرم
حجت االســام محمد کاروند، مدیرکل سابق اداره 
اوقاف و امور خیریه اســتان همدان با بیان اینکه طی 
دو ماه گذشــته 12 جلسه عملیاتی برای بقاع متبرکه 
و موقوفات استان با پیگیری های استاندار برگزار شده 
است گفت: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته 
بانک ملی به بقعه متبرکه شاهزاده حسین)ع( برگشت.
وی با اشــاره به اینکه رقبه شــاهزاده حسین)ع(، 
ساختمان بانک ملی که سال ۳۶ ساخته شد و قریب به 
20 ســال در کشاکش پرونده های حقوقی قرار داشت، 
برگشت افزود: نخستین بازگشایی این رقبه قبل از ایام 

محرم خواهد بود.
مدیرکل ســابق اداره اوقاف و امور خیریه اســتان 
همدان با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته بعد 

از 17 ســال 1۳ هزار متر از اراضی موقوفه همدان در 
دو ماهه اخیر به ســرانجام رسید، گفت: جاده امامزاده 

محسن)ع( نیز بهسازی شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه بــا همکاری شــهرداری 
همدان زیرگذر امامزاده عبداهلل)ع( اجرایی می شــود، 
خاطرنشان کرد: چند ماهی است پرداختن به مساجد 
و امامزاده ها رنگ و بــوی جدی گرفته که امیدوارم با 

سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.
حجت االسام کاروند با بیان اینکه یکی از اقدامات 
خوب اداره اوقاف مستند سازی مطالبات از دستگاه های 
اجرایی است،گفت: مطالبات اداره اوقاف از دستگاه های 
دولتی پیگیری جدی شــده و 50۳ میلیارد تومان از 
طلب موقوفات مستندســازی و با مدرک ارائه شــده 

است.
وی با اشــاره به اینکه مکاتبات دیوان محاســبات 
باعث شد 2۴7 میلیارد تومان از بدهی ها مستندسازی 
شــود، افزود: بســیاری از مطالبات وارد سامانه دولتی 

موقوفات شده است.
مدیرکل ســابق اداره اوقاف و امور خیریه اســتان 
همدان به کمک ســازمان ثبت اســناد در جلوگیری 
از تعــرض به اراضی موقوفه اشــاره کــرد و گفت: از 
محــل موقوفــات اتفاقات خوبــی افتــاده و در حال 
حاضر درمانگاه موقوفــه بهاءالملک خدمات رایگان به 

نیازمندان ارائه می دهد.
وی از اتمام ساخت بخش هتلینگ بیمارستان امام 
حســین )ع( مایرخبر داد، افزود: کمک به ســاخت 

اورژانس شهرستان مایر از دیگر اقدامات بوده است.
حجت االســام و المســلمین رضا زین العابدینی، 
مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه اســتان همدان از 
مسئولین وروحانیون و اصحاب رسانه همدان خواست 
تا اداره اوقاف و امور خیریه را در اداره موقوفات و تبلیغ 
و ترویج فرهنگ وقف برای اجرای امینانه  نیات واقفین 

و بهره وری بهتر از موقوفات یاری کنند.

دانشکاه بوعلی سينا 3 تا 8 مرداد ماه ميزبان 
چهارمين المپياد ورزش همگانی دانشجويان پسر 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور است.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان در نشست خبری با 
خبرنگاران همدان گفت: تأسیس این دانشگاه در راستای 
گسترش همکاری دانشگاهی کشورهای عضو این گروه 
در همدان راه اندازی شد که از سال تحصیلي ۹7-۹۶ در 

حال جذب دانشجو است.
یعقوب محمدی فر با بیان اینکه تأسیس دانشگاه در 
کشور نیازمند زیر ساخت های الزم است افزود: دانشگاه 
بین المللي گروه d۸ با هدف تقویت مبادالت دانشگاهي 
بین کشورهای عضوسازمان همکاری این گروه متشکل 
از اندونزی، ایران، بنگادش، پاکســتان، ترکیه، نیجریه، 

مالزی و مصر و سایر کشورهای جهان است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر نیجریــه 20 نفر از 
دانشــجویان خود را جهت ادامه تحصیل به این دانشگاه 
بین المللی معرفی کرده است که سایر دانشگاه های گروه 
هدف نیز در حال پیگری جهت اعزام دانشجویان خود به 

دانشگاه بین المللی هستند.
وی با اشــاره به اینکه در حــال حاضر بیش از 200 
دانشــجو خارجی در این دانشــگاه مشغول به تحصیل 
هستند گفت: هزینه دانشــجویان 7 کشور متقاضی در 
دانشــگاه بین المللی d۸ نیم بهاء است، همچنین از ۹0 
درصد دانشجویان گروه هدف d۸ شهریه تحصیل دریافت 

می شود.
رئیس دانشــگاه بوعلی ســینا همدان با اشــاره به 
اینکه بیــش از 1000 برنامه فرهنگی طی ســال اخیر 
در این مجموعه برگزار شــده است عنوان کرد: برگزاری 
کرسی های آزاداندیشــی، کارگاه ها و دوره های مختلف 
فرهنگی و آموزشــی در بخش مختلف از اقدامات دیگر 

این دانشگاه است.
وی با بیان اینکه ســاالنه ۳ هزار دانشجو به دانشگاه 
بوعلی وارد می شوند عنوان کرد: در حال حاضر 12 هزار 
دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که از 
این تعداد ۸00 دانشجو در مقطع دکتری، 2 هزار و 200 
دانشــجو در مقطع ارشــد و مابقی در سطح کارشناسی 

مشغول به تحصیل هستند.
محمدی فر با اشــاره به اینکه فارغ التحصیان بیکار، 
معضل بزرگی برای کشــور هســتند گفــت: در جای 
جای دنیا، دانشــجویان بر اساس نیازهای جامعه جذب 
دانشگاه ها می شوند حال اینکه این مهم نه تنها در ایران 
انجام نمی شود بلکه تبدیل به یک چرخه و سیستم نیز 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه سیســتم آموزش عالی کشور 
نیازمند اصاح است عنوان کرد: در عصر حاضر هچ گونه 
احساس نیازی در کشور نسبت به برخی رشته ها وجود 
ندارد و برخاف بســیاری از کشــور های دنیا که کسب 
مهارت در دانشــگاه از اولویت های تحصیلی آنها است، 

متأسفانه به این مهم در ایران توجه چندانی نمی شود.
رئیس دانشــگاه بوعلی سینا همدان با اشاره به اینکه 
یکی از معضــات امــروز دانشــگاه ها، ورود مجلس و 
دســتگاه های متفرقه و غیر قابل ارتباط با این مجموعه 
در برنامه و اقدامات وزارت علوم است گفت: در هیچ جای 
دنیا، مجلس کشــور برای آموزش عالی کشــور تصمیم 

گیرنده نیست.
وی با اشــاره به اینکه »توجه بــه نیاز های روز« نیاز 
امروز دنیا در آموزش عالی اســت گفت: جذب دانشجو 
در دانشگاه ها باید براســاس نیاز روز جامعه باشد لذا در 
این راستا اگر این معضل حل و اصاح نشود بی شک ظلم 

بزرگی در حق آموزش عالی کشور رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه بخش تکنسین در ایران تعطیل 
شده است عنوان کرد: یکی دیگر از معضات دانشگاه های 
ایران مدرک گرایی و کســب مــدارج علمی باالتر جهت 
دریافت حقوق بیشتر اســت که این مهم در کشور های 
دنیا منسوخ شده اســت که پایه و اساس این معضل به 

آموزش وپرورش کشور ما باز می گردد.
محمدی فر ادامه داد: در کشــور ما دانش آموزان ۴ 
هزار ساعت بیش از ساعت استاندار جهانی تحت آموزش 
قرار می گیرند حال آنچه مهم است این است که آیا با این 
رونــد مهارت دانش آموزان نیز افزایش می یابد یا تنها بر 

محفوظات آنها افزوده می شود.
رئیس دانشــگاه بوعلی سینا همدان با اشاره به اینکه 
متأسفانه بسیاری از دانشجویان استان به خارج از استان و 
کشور عزیمت می کنند گفت: طی بررسی ها صورت گرفته 
۶0الی 70 درصد از دانشجویان همدان به خارج از استان 
عزیمــت می کنند که این معضل نیازمنــد ورود جدی، 

علمی و همه جانبه بسیاری از دستگاه ها است.
وی با بیان اینکه دانشگاه بوعلی سینا جزء مؤثرترین 
دانشگاه های دنیا است گفت: بر اساس آخرین رتبه بندی 
اعام شــده توسط پایگاه اســتنادی علوم جهان اسام 
)ISC( دانشگاه بوعلی سینا با دو پله صعود از رتبه دهم 
به رتبه هشتم رتبه بندی دانشگاه های جامع کشور ارتقا 

پیدا نموده است.
محمدی فر ابراز کرد: دانشگاه بوعلی سینا در جایگاه 
2۳ دانشگاه برتر کشور است این در حالی است که رتبه 
این مجموعه در آسیا 5۶1 و در لیست دانشگاه های دنیا 

در مقام هزار و ۸25 قرار گرفت است.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه به این دانشگاه 

در راستای ورود به دانشگاه های نسل سوم وارد شده است 
گفت: دانشــگاه های نسل ســوم یا کارآفرین با ورود به 
بخش کارآفرینی، شتاب دهنده و پارک ها و شرکت های 

دانش بنیان کار خود را آغاز نموده است.
وی با بیان اینکه ما به دنبال پیوند صنعت و دانشگاه 
هستیم افزود: اگر ما به دنبال دانشجویان توانمند هستیم 
ابتدا باید از اساتید توانمند برخوردار باشیم در این راستا 
اســاتید دانشــگاه در بازه ۶ ماهه فرصت مطالعاتی خود 

موظف به فعالیت در بخش صنعت نیز هستند.
محمدی فر با اشــاره به اینکه بیش از ۳0 شرکت 
هــای دانش بنیان تحــت نظر این دانشــگاه در حال 
فعالیت هســتند گفت: به دنبال آن هستیم تا با ورود 
شــرکت های دانش بنیــان به داخل دانشــگاه موجب 
ارتباط هر چه بیشتر اعضای هیئت علمی و دانشجویان 

با این شرکت ها شویم.
رئیس دانشگاه بوعلی ســیناهمدان با بیان اینکه راه 
توسعه کشــور از دانشگاه ها صورت می گیرد عنوان کرد: 
ابتدا باید فرهنگ اشتغال پذیری در دانشگاه های ترویج 
یابد، در این راســتا ابتدا باید مهارت دانشجویان افزایش 

یابد.
وی ادامه داد: در این راستا دانشگاه بوعلی سینا برای 
تحقق این مهم عــاوه بر برگــزاری دوره های مختلف 
مهارتی توسط کارستان، با اداره فنی و حرفه ای نیز قرار 
داد هایــی را جهت بهره مندی دانشــجویان از دوره های 

کارآفرینی منعقد کرده است.
     1500 دانشــجوی پســر از سراسر کشور 

ميهمان همدان خواهند بود
دبیرکل اجرایی چهارمین المپیاد ورزش همگانی ویژه 
دانشجویان پســر دانشگاه ها و مؤسسات عالی کشور که 
به میزبانی اســتان همدان برگزار خواهد شد نیز در این 
جلســه هدف از برگزاری المپیاد مذکور را توسعه ورزش 
همگانی و عمومی کردن ورزش در جامعه به ویژه در بین 
قشــر جوان و دانشجو عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم در 
تعامات اجتماعی و مسئولیت پذیری دانشجویان را رشد 

دهیم، مدیران دقیق تری در آینده خواهیم داشت.
مهــرداد عنبریان در ادامه با اشــاره به اینکه المپیاد 
ورزش همگانــی ویژه دختران در دانشــگاه الزهرا )س( 
برگزار خواهد شد، مطرح کرد: در ۹ رشته ازجمله والیبال 
چهارنفره، بسکتبال سه نفره، آمادگی جسمانی، فریزبی، 
طناب زنی، فوتبــال گل کوچک، هفت ســنگ مهارتی، 
پرتاب دارت و هندپلو پذیرای دانشــجویان در چهارمین 
المپیاد ورزش همگانی ویژه دانشجویان پسر دانشگاه ها و 
مؤسسات عالی کشور به میزبانی استان همدان خواهیم 

بود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون یک هزار و 500 ورزشکار، 
سرپرســت و مربی از 1۳۳ دانشگاه و از ۳1 استان کشور 
ثبت نام کرده اند، گفت: ثبت نام دانشجویان همچنان ادامه 
دارد ؛ از اســتان همدان پنج تیم و از دانشگاه های بوعلی، 
پیام نور و صنعتی ۳0 نفر از ســوم تا هشتم مردادماه در 

این المپیاد حضور خواهند شد.
دبیرکل اجرایی چهارمین المپیاد ورزش همگانی ویژه 
دانشــجویان پسر دانشــگاه ها و مؤسسات عالی کشور با 
بیان اینکه افتتاحیه این مسابقات چهارم مردادماه ساعت 
17 تا 20 در ســالن امام علی )ع( خواهد بود، اعام کرد: 
مســابقات اجتماعی پنج روز و مسابقات انفرادی سه روز 

طول خواهد کشید.
معاون دانشجویی دانشــگاه بوعلی سینا نیز حداکثر 
ظرفیت خوابگاه های دانشــجویی دانشگاه را چهار هزار 
و 100 نفــر عنوان کرد و با بیان اینکــه دو هزار و 500 
نفر در خوابگاه دخترانه و یک هزار و ۶00 نفر در خوابگاه 
پسرانه اســکان دارند، ادامه داد: بخش عمده خوابگاه به 
دختران اختصــاص یافته، چراکه خانواده ها اقبال زیادی 
برای اسکان فرزندان خود در خوابگاه دانشگاه دارند، تمام 
دانشجویان دختر قبول شــده در دوره روزانه را در داخل 

دانشگاه اسکان داده ایم.
     کارســتان گامی در کمک به اشــتغال 

دانشجويان
معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا نیز در خصوص 
وضعیت خوابگاه های دانشجویی گفت: حداکثر ظرفیت 
دانشگاه ۴ هزار و 100 نفر است که 2 هزار و 500 نفر در 
خوابگاه دخترانه و یک هزار و ۶00 نفر در خوابگاه پسرانه 

اسکان یافته اند.
اسداهلل نقدی با اشاره به اینکه اقبال، مراجعه و تاکید 
خانواده ها در این است که دانشجویان در داخل دانشگاه 
اسکان یابند افزود: در حال حاضر تمام دانشجویان دختر 
قبول شــده در دوره روزانه در داخل دانشــگاه اســکان 

یافته اند.
وی با اشــاره به وجود 1۸ بلــوک به تعداد 10 بلوک 
دخترانه و هشــت بلوک پسرانه در خوابگاه های دانشگاه 
بوعلــی تصریح کــرد: امســال یک هــزار و 55۴ نفر از 
دانشجویان دانشــگاه خوابگاه ها را رزرو کرده اند، ضمن 
اینکه هیچ گونه خوابگاه رتبه 5 در دانشگاه بوعلی وجود 

ندارد.
معاون دانشــجویی دانشگاه بوعلی ســینا بیان کرد: 
امیدواریــم خیریــن در ســاخت خوابگاه هــا همچون 
اســتان های دیگر ورود کنند چراکه بدنه دانشــجویان 
دانشگاه طبقه متوســط و پایین جامعه هستند که نیاز 

به اسکان دارند.

همدان میزبان چهارمین المپیاد ورزش 
تعیین قیمت مرغ با »صمت« همگانی دانشجویان پسر

است نه جهاد کشاورزی
كمبود نداریم

رئيس جهاد کشــاورزی استان همدان با 
بيان اينکه تعيين قيمت مرغ با سازمان صمت 
و تامين مرغ بر عهده جهاد کشــاورزی است 
مطلوب  اســتان  مرغ  ذخيره  وضعيت  گفت: 
اســت به طوری که بيــش از 170 تن ذخيره 

داريم.
منصور رضوانی جال در رابطه با وضعیت قیمت 
مرغ در بازار با بیان اینکه رئیس تنظیم بازار رئیس 
سازمان صمت است و تعیین قیمت مرغ نیز با این 
مجموعه اظهار کرد: فقط تامین مرغ بر عهده جهاد 

کشاورزی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان کمبود 
مرغ وجود ندارد، قیمت این محصول در بازار را 12 
هزار و ۹00 تومان دانســت و افزود: پشتیبانی امور 
دام مــرغ را تا قیمت 12 هزار و 700 تومان مطابق 

با خط یک و خط دو خریداری می کند.
رئیس جهاد کشــاورزی اســتان همدان گفت: 
وضعیت ذخیره مرغ استان مطلوب است به طوری 

که بیش از 170 تن ذخیره داریم.
وی در ادامه در رابطه با قیمت ســیب زمینی با 
بیان اینکه برداشــت این محصول شروع شده است 
افزود: ۴00 هزار تن پایه ســیب زمینی تابســتانه 
داریم که با ورود آن به بازار قیمت ها کاهش خواهد 

داشت.
رضوانی جــال با بیان اینکه بــه دلیل وقفه در 
برداشــت محصول ســیب زمینــی افزایش قیمت 
داشــت افزود: برداشت ســیب زمینی در همدان و 
سایر اســتان ها به دلیل سیل به تاخیر افتاد و این 
وقفه ایجاد شده عدم عرضه را در پی داشت و عدم 

عرضه باعث افزایش قیمت شد.
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در تعیین قیمت 
محصــوالت تعیین کننده اســت ادامــه داد: به هر 
میزان عرضه زیاد شــود قیمت پایین آمده و تعادل 

پیدا می کند.

خبــر

50 درصد اعتبار بازسازی 
مناطق سیل زده همدان ابالغ شد

مدير کل بنياد مسکن استان همدان گفت: 
تاکنون از ۶20 ميليارد تومان اعتبار بازسازی 
نخست  مرحله  بالعوض(  کمک  و  )تسهيالت 
واحد های مســکونی آســيب ديده از سيل 

فروردين امسال 50 درصد ابالغ شده است.
حسن ظفری اظهار داشت: درسیل شدید امسال 
که در مدت 2۴ ساعت 1۶0 تا 170 میلیمتر بارش 
داشــتیم با ارزیابی ۹0 کارشــناس بنیاد 21 هزار 
واحد مســکونی در اســتان ارزیابی شد که برخی 

نوسازی کامل و برخی هم به تعمیر نیاز دارند.
 وی با بیان اینکه کارشناســان بنیاد، جهادی در 
مدت 10 برآورد کارشناسی ناشی از سیل را همزمان 
با استان لرستان که همدان معین آن بود انجام دادند، 
افزود: حدود 15 هزار و 500 واحد مســکونی آسیب 
دیده از ســیل شناسایی شد که  ۸ هزار واحد ساخت 

کامل و بقیه هم به تعمیر نیاز دارد.
مدیر کل بنیاد مســکن انقابی اســامی استان 
همدان در پاسخ این سئوال که بیشترین واحد های 
آسیب دیده از سیل مربوط به کدام شهرستان بوده 
اســت؟، گفت: به ترتیب به دلیل شــدت بارش در 
نهاوند، مایر ، تویســرکان و اسد آباد آسیب دیدگی 

واحد های مسکونی را شاهد هستیم.
 وی اظهار داشــت: توزیع ســیمان از هفته قبل 
آغاز شــده است و همچنین واحد های تعمیری هم 
بین 5 تا ۴0 درصد نیاز به خدمات بهســازی واحد 
مسکونی دارند. که شاید بخش باران گیر نما آسیب 
دیده است یا یک تیر به عنوان مثال در بنا شکسته 

و باید تعویض شود.
مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی استان 
همدان گفت: بیــش از ۶ هزار و ۴20 متقاضی برای 
دریافت تسهیات به بانک های عامل معرفی شدند و 2 
هزار و ۶۹۴ متقاضی هم قرارد اد دریافت تسهیات را 
امضا کردند. همچنین تاکنون بیش از 2 هزار و ۳0۹ 

واحد هم آوار برداری را برای ساخت انجام دادند.
ظفری با اشاره بر اینکه تجربه ثابت کرده است 
برای نوســازی یا ســاخت واحد های آسیب دیده 
از حــوادث هر کجا مردم همــکاری کردند امور به 
ســرعت اجرا شــده است، اظهار داشــت: از تعداد 
واحد هــای قرار داد بســتند ۳ واحــد هم به دلیل 
پیگیری مستمر و همکاری و تعامل کار ساخت بنا 

را به پایان بردند.
 وی گفت: اکثر واحد ها با متراژ های ۸0 تا 100 
متری دردســت ساخت اســت و نهایت تاش این 
اســت که قبل از آغاز فصل ســرما ساخت واحد ها 
هم تمام شــود که به همت تاش و پیگیری مردم 
برای همکاری نیاز اســت و انتظار داریم افراد فنی 
شــاغل در ســاختمان از فرصت ایجاد شده برای 
تامین اعتبار و ســاخت برای کمک به مردم آسیب 

دیده استفاده کنند.

خبــر
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12 میلیارد تومان از بودجه 
شهرداری همدان صرف 

ایجاد فضای سبز می شود
معاون شــهردار همــدان گفت: 12 
شهر  ســاالنه  بودجه  از  تومان  ميليارد 
همدان صرف ايجــاد و نگهداری فضای 

سبز می شود.
رضا ابرار خرم با بیان این که شهرداری به 
عنوان یک نهاد مردمــی بخش عمده درآمد 
خود را از عوارض شــهروندان تأمین می کند، 
اظهار داشــت: ۶0 درصد از بودجه ســالیانه 
شــهرداری همدان صرف عمــران و آبادانی 
شهر می شود و ۴0 درصد نیز به بودجه جاری 

اختصاص می یابد.
وی افزود: با توجه به مشــکات اقتصادی 
کشــور در ســال گذشــته شــهرداری ها با 
مشــکات مالی زیــادی دســت و پنجه نرم 
کردند؛ با اینحال شهرداری همدان موفق شد 
۸۳ درصد از بودجه ســال ۹7 خود را محقق 

کند.
معاون مالی و اقتصادی شــهردار همدان 
عنوان کرد: در بحت تحقق بودجه شهرداری 
همدان در ســال ۹7 از شــهرداری های برتر 
کشــور بود و حتی در این امــر رتبه همدان 
از رتبه شــهرهای اراک و کرج که شهرهایی 

صنعتی هستند باالتر بود.
وی با اشــاره به این که بودجه ســال ۹۸ 
شهرداری همدان در سال ۹۸ نسبت به سال 
گذشــته 25 درصد رشد داشته گفت: امسال 
بودجه شــهرداری همدان که توسط شورای 
اسامی شــهر به تصویب رســیده در حدود 

۸05 میلیارد تومان است.
ابــرار خرم اظهار داشــت: ۸ درصد از این 
بودجه از محل ارزش افزوده تامین می شــود. 
2 درصــد از آن اعتبارات اســتانی اســت و 
۹0 درصــد مابقی از محــل پرداخت عوارض 

شهروندان تامین می شود.
معاون مالی و اقتصادی شــهردار همدان 
با اشــاره بــه این کــه برای تحقــق بودجه، 
شهرداری نیاز به مشارکت شهروندان همدانی 
در پرداخت عــوارض دارد تاکید کرد: تحقق 
۸۳ درصدی از بودجه شــهرداری همدان در 
سال گذشته حاکی از آن است که شهروندان 
همدانی در بحــث پرداخت عوارض همکاری 
ومشــارکت مناسبی با شــهرداری داشتند و 
نسبت به آبادانی شهر خود احساس مسئولیت 

می کنند.
وی تاکید کرد: اگر شــهر همدان در بین 
شــهرهای زیبا و تمیز کشــور قــرار دارد، از 
سرانه فضای ســبز مناسبی برخوردار است و 
عملیات های عمرانی نیز درجای جای شــهر 
اجرا می شــود به دلیل مشارکت شهروندان و 

حس مسئولیت پذیری آنها است.
ابــرار خرم با بیان این کــه  ۴0 درصد از 
بودجه ساالنه شهرداری به هزینه های جاری 
اختصــاص دارد، اظهار داشــت: ســاالنه ۳5 
میلیــارد تومان از بودجه شــهرداری همدان 
صرف نگهداری شــهر و ارائه خدمات شهری 

می شود.
وی عنــوان کــرد: 12 میلیــارد تومان از 
بودجه ساالنه شــهر همدان هم صرف ایجاد 
و نگهداری فضای سبز می شود و ۶0 میلیارد 
تومان نیز برآورد بودجه آســفالت معابر شهر 

است.

رئیس نهاد نمایندگی
 مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:
برای معرفی شهیدان باید 

از تمام ظرفیت های فرهنگی 
استفاده شود

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها با بیان اینکه شهدا بهترین الگو 
برای نسل های بعدی هستند، گفت: جوانان و 
نوجوانان دنبال الگو می گردند و بهترین الگو 
برای جوانان و نسل های بعدی شهدا هستند 
که بایــد در معرفی آنان از تمام ظرفیت های 

فرهنگی کشور استفاده شود.
حجــت االســام والمســلمین مصطفی 
رستمی در یادواره 12 شهید دره خنداب که 
با حضور مردم و مسئوالن در روستای خنداب 
از توابع بخش مرکزی اســدآباد برگزار شــد، 
گفت: اگر ما نتوانیم به جوانان الگوی مناسبی 
معرفی کنیم، دشمنان در کمین نشسته و در 
جهت انحراف این ســرمایه های بزرگ کشور 

از هر حیله ای استفاده می کنند.
وی با اشــاره به گسترش فضاهای مجازی 
و تعدد شــبکه های ماهواره ای تصریح کرد: 
دشــمنان از هر ابــزاری برای نابودی نســل 
جوان اســتفاده مــی کننــد و در این زمینه 
سرمایه گذاری زیادی انجام داده اند بنابراین 
مسئوالن فرهنگی ما باید از شهدا برای خنثی 

سازی این ترفند شیطانی استفاده کنند.
نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای 
اسامی هم گفت: بدون شک قدرت امروز کشور 
را مدیون مجاهدت شهدا هستیم که با نثار جان 

شیرین خود انقاب  را در جهان عزیز کردند.
اکبر رنجبرزاده یادآورشد: اینکه امروز ملت 
ایران، آمریکا را بــه عنوان ابرقدرت جهان به 
چالش کشــیده و زمین گیر کرده به واسطه 
روحیه شــهادت طلبی و تبعیــت از فرامین 

رهبری بوده است.

خبــر

در بازدید استاندار همدان از سد خرمرود تویسرکان 
مطرح شد؛

تأمین آب 47 روستا
 از سد خرمرود

از سد  بازديد  در  اســتاندار همدان 
کرد  ابرازاميدواری  تويسرکان  خرمرود 
که هر چه ســريع تر پروژه ساخت سد 
خرمرود پايان يافتــه و مورد بهره قرار 

گيرد.
سیدســعید شــاهرخی در بازدید از سد 
خرمرود تویســرکان، ضمن تشــکر از تمام 
متصدیان امور ســاخت ســد خرمرود اعام 
کرد: وجود هماهنگی منســجم بین عوامل 
دستاندرکار ســاخت این سد بسیار ستودنی 

است و حتی می توان این انسجام را الگویی برای انجام تمام پروژه های استان 
و کشور درنظر گرفت و این همدلی و هماهنگی مایه افتخار است.

وی ابرازامیدواری کرد که هر چه سریع تر پروژه ساخت سد خرمرود پایان 
یافته و مورد بهره قرار گیرد و یادآور شــد: ما هم به نوبه خود از هیچ کمکی 

دریغ نخواهیم کرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان نیز با اشــاره به اینکه 
تخصیص جدید ســد خرمرود به 7.۳ میلیــون مترمکعب آب افزایش یافت، 
اظهار کرد: با تخصیص بودجه جدید مورد نیاز، عملیات احداث این ســد که 

متوقف شده بود، مجددا آغاز شد.
منصور ستوده ضمن اشاره به پیشرفت 2۴ درصدی ساخت این پروژه گفت: 
ساخت این سد توســط بخش خصوصی در دست انجام است و 1.5 میلیون 
مترمکعب آب برای مصرف صنعت، 1.۳ میلیون مترمکعب برای مصرف شرب، 
یک میلیون مترمکعب برای مصرف محیط زیســت و ۳.۳ میلیون مترمکعب 
برای مصارف کشــاورزی زمین های پایین دســت ســد تخصیص یافته و در 
مجموع مصارف آب صنعتی، کشــاورزی و محیط زیســت ۴7 روستا از این 

طریق تأمین می شود.
وی افزود: این سد از نوع خاکی همگن با هسته رسی بوده و عرض تاج آن 
۹ متر و طولــش 700 متر، حجم مخزن ۸.2 میلیون مترمکعب و ارتفاع این 

سد از پی 5۴ متر و از کف ۴۶ متر است.
ستوده در پایان بیان کرد: قرارداد ساخت این سد به روش فاینانس داخلی 
در ۳ خرداد ۹۶ منعقد شده و مدت پیمان ۳۶ ماه است که در مجموع آورده 
پیمانکار 175 میلیارد تومان اســت که دولت نیز 1۶ درصد ســود برای این 
پروژه تعهد کرده که در مجموع ۳1۶ میلیارد تومان هزینه ســاخت این سد 

برآورد شده است.

مدیر کل زندان های همدان تاکید کرد:
ضرورت حمایت از خانواده های 

زندانیان نیازمند 
پژمان پروین در جلســه مجمع عمومی انجمــن حمایت زندانیان همدان 
گفت: از دیدگاه روانشناسی بیشترین آسیب متوجه افرادی است که سرپرست 
آنها در قید حیات است ولی در نزد خانواده نیست و عنوان داشت که وظیفه 
ما اســت که به رنج های خانواده های زندانیان نیازمند رسیدگی نمائیم ودر 

این راستا حمایت از خانواده های نیازمند زندانیان را مورد تاکید قرارداد .
مدیرکل زندان های استان همدان  و رئیس هیئت مدیره انجمن به خدمات 
شایسته و ارزشمند ارائه شده به خانواده های مددجویان تحت پوشش انجمن 
اشــاره کرد و ضمن قدردانی از حمایت ها و اقدامات نوع دوستانه مسئولین  و 
خیرین عزیز همدانی، اظهار کرد: همیشه نیازهای خانواده های زندانیان را از 
دو منظر مادی و معنوی مورد توجه قرار داده و همواره از کمکهای فرهنگی و 
معنوی به این قشر آسیب پذیر از جامعه غفلت نکنیم و تواما از هرگونه کمکی 

در خصوص رفع نیازمندیهای مادی آنان نیز دریغ ننمائیم .
وی افزود: هدف از تاســیس انجمن حمایت زندانیــان همدان  به عنوان 
یک )ngo( ســازمان مردم نهاد برای آموزش و حمایت از کسانی  است که 

سرپرست آنان در خانواده حضور ندارند .
وی یاد آور شد: عوامل مختلفی وجود دارد که باعث زندانی شدن فرد می 
شود و  یکی از دالیل اصلی نا آگاهی افراد است و ما باید دست به دست هم 

دهیم تا آنها را به اجتماع بازگردانیم .
وی افزود: باید دیدگاه جامعه نسبت به خانواده زندانیان تغییر یابد، نسبت 
به آن ها احســاس مسئولیت کنیم زیرا عدم توجه به این موضوع آسیب های 

فرهنگی ، اخاقی و اقتصادی فراوانی را به دنبال دارد.
استفاده از ظرفیت مساجد و بسیج ،ثبت انجمن در موقوفه ،ساخت منزل 
برای مددجویان و خانواده ها در نشســت مشــترک بــا کمیته امداد از دیگر 

نکاتی بود که مدیر کل زندان های همدان مورد تاکید قرار داد .

فرماندار همدان اعالم کرد
از اعالم طرح مطالعاتی قطار شهری 

تا وجود 50 هزار بیکار در همدان
فرماندار همدان گفت: طرح مطالعاتی جامع قطار شهری در همدان 

تا شهريور 98 ارائه می شود.
حســین افشــاری در کمیته برنامه ریزی شهرســتان همدان، با اشاره به 
مذاکرات الزم در زمینه قطار شــهری با شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: 
از ســرجمع اعتبارات اســتانی مبلغ 500 میلیون تومان اعتبار برای فاز اولیه 
قطار شــهری در نظر گرفته شــده و تیم مشاور موظف شد تا شهریور امسال 

طرح مطالعاتی خود را ارائه دهد.
وی همچنین تصریح کرد: نرخ بیکاری در همدان با توجه به شاخص کان 
اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما این به منظور غفلت مســئوالن از 

وجود 50 هزار بیکار در همدان نباشد.
افشاری از جمع اعتبارات شهرستان به مبلغ 57 میلیارد تومان خبر داد و 
اظهار کرد: سهم بیشتر پروژه های ذکر شده در کمیته برنامه ریزی شهرستان 
از اعتبار تملک دارایی بوده و اعتبارات متوازن و ۳ درصد ســهم نفت گاز در 

کنار آن قرار خواهد گرفت.
وی اجرایی شــدن طرح ها را منوط بر پیشنهاد دستگاهها دانست و افزود: 
اعتبارات اســتان بین 10 شهرستان تقسیم و تا کنون ۶7 درصد توزیع شده 

است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ادارات حاضر در جلسه یک ماه فرصت دارند 

تا عملیات اجرایی پروژه های اعام شده را آغاز کنند.
فرمانــدار همدان اولویت اول تخصیص اعتبار را پرداخت دیون پیمانکاران 
اعام کــرد و گفت: مرحله دوم پرداخت اعتبارات به پروژه های نیمه تمام یا 
دارای پیشرفت فیزیکی باال مانند ۶ پروژه که فقط نیازمند انشعاب بودند تعلق 

خواهد گرفت تا هرچه سریعتر به بهره برداری برسند.
وی عنوان کرد: پروژه هایی که در اســتان از میانگین شــاخص کشوری 
باالتر بوده شــامل بودجه در بخش توازن نشــده و ما اجازه تعریف این پروژه 
ها را نداشته ایم که شامل راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و مسائل امدادی 

بوده است.
افشاری در پایان تصریح کرد: اکنون باب اخذ اعتبار از منابع ملی باز است 
و اگر اداره  ای پروژه ای دارد که تامین اعتبار نشــده می تواند از سرفصل ملی 

پیگیری کند.

یك تلنگر در همدان، رخ نمایی »باستی هیلز«خبــر
حاتم بخشی به نام خصوصی سازی!

اطراف  باغ های  و  مرادبيگ  دره  قلب  در 
باغ بديع االحکما در همدان ساختمان هايی 
با نمای خاص علم شــده اند که مشــخص 

نيست چگونه و با چه رانتی؟!
دعوتنامــه که به دفتر رســید، هیچ ذهنیتی 
درباره موضوع و مکان دعوت شده، وجود نداشت. 
بازدید از باستی هیلز همدان! عنوانی که به گوش 

ما بیگانه بود و منظورش را نمی فهمیم.
در یک تور رسانه ای دفتر نمایندگی دیده بان 
شفافیت و عدالت استان همدان اعام موجودیت 
می کند، آن هم به سبکی غیر رایج و غیر معلوم. 
گویی می خواهند اقدامی خاص را نیز به سرانجام 
برســانند. اتوبوس تور رسانه ای از میدان آرامگاه 
امــام زاده عبداهلل)ع( حرکت خود را آغاز می کند. 
اعام موجودیت در همان اتوبوس انجام می شود.

ناصر صفایی عضو دفتــر نمایندگی دیده بان 
شــفافیت و عدالت همــدان در جمع خبرنگاران 
گفــت: مبارزه بــا فســاد و ایجاد شــفافیت از 
دغدغه های اصلــی سیاســتمدران، انقابیون و 
دست اندرکاران نظام جمهوری اسامی از ابتدای 

شکل گیری تا کنون بوده است.
وی با بیان اینکه پس از انقاب اسامی مبارزه 
با فساد و حمایت از اقشــار آسیب پذیر از جمله 
شعارهای اصلی بوده است اظهار کرد: در همین 
راستا فرمان هشــت ماده ای مقام معظم رهبری 
در سال ۸0 مطرح شــده که در راستای مبارزه 

با فساد است.
عضو دفتــر نمایندگی دیده بان شــفافیت و 
عدالت اســتان همدان افزود: از همین رو عده ای 
از فعاالن و دلســوزان سازمانی مردم نهاد تشکیل 
دادند که مبارزه با فساد را یک فرض ملی و دینی 

می دانند.
وی تصریح کرد: بر اســاس اساســنامه، این 
ســمن می توانــد در اســتان های کشــور دفتر 
نمایندگی داشته باشد و بر اساس مصوبات دفتر 

مرکزی، این اقدام در استان همدان انجام شد.
صفایــی با بیان اینکه همــه فعالیت های این 
دفتر را غیر سیاســی، غیر انتفاعی و غیر دولتی 

دانســت ادامه داد: از تمام مردم اســتان همدان 
تقاضا داریم با دفتر نمایندگی دیده بان شفافیت 
و عدالت همــدان ارتباط داشــته و از این دفتر 

حمایت کنند.
وی با اشــاره به اینکه این تشکل برخاسته از 
بطن مردم اســت خاطرنشــان کرد: این دفتر به 
دنبال این است که در راستای مبارزه با فساد در 

استان اقدامات مطلوبی انجام دهد.
عضو دفتــر نمایندگی دیده بان شــفافیت و 
عدالت استان همدان با بیان اینکه مبارزه با فساد 
و شــفافیت از نیازهای جامعه اســت گفت: اکثر 
مردم این مطالبات را دارد و ما امید داریم در این 

راستا گام های مهمی برداریم.
وی بــا بیــان اینکه ما به دنبــال کار اجرایی 
نیســتیم اظهار کرد: ما رصد می کنیم و تخلفات 
را به ســمع و نظر مسؤوالن می رسانیم تا مانع از 

بروز تخلف شوند.
صفایی در ادامه با اشــاره به اینکه از سخنان 
رئیس جدید قوه قضاییه مشخص است که عزمی 
جدی برای مبارزه با فســاد دارد ادامه داد: ما به 
دنبال این هستیم که چشم و گوش مردم باشیم 

تا نظرات آنها را به گوش مسؤوالن برسانیم.
محمدصادق شــهبازی، دبیر اســبق جنبش 

عدالتخواهی دانشــجویان کشور نیز با بیان اینکه 
همواره برخی از مســائل حاشیه ای بر متن غلبه 
کرده اســت خاطرنشــان کرد: امروز کشــور در 
شــرایطی قرار دارد که بایــد  همه ظرفیت ها بنا 
به فشــارهای خارجی برای حل مشکات مردم 

به کار گرفته شود.
وی با اشــاره به اینکه مناطق محیط زیستی 
ارتفاعات تهران به عده ای واگذار شــد که برخی 
قانونــی و برخی غیــر قانونی بود گفــت: دیگر 
شــهرهای کشور نیز مسیر تهران دهه 70 به بعد 
را آغاز کردند و بســتر محیط زیســت را تخریب 

کرده و ساخت و ساز انجام دادند.
دبیر اســبق جنبش عدالتخواهی دانشجویان 
کشور اظهار کرد: وقتی که در تهران باستی هیلز 
رخ می هد و در سایر اســتان ها نیز الگو می شود 

بنابراین باید فکری اساسی کرد.
وی با بیان انیکه وظیفه شرعی و قانون مردم 
هدایت محیط است افزود: در مناطق پایین شهر 
برای کوچکترین تخلــف، برخورد جدی صورت 
می گیرد در حالی که در شــمال شــهر نیز این 

تخلفات رخ می دهد.
شــهبازی با اشــاره به اینکه برخی از نهادها 
به هیچ مرجعی پاســخگو نیســت تصریح کرد: 

به اسم خصوصی سازی صورت  حاتم بخشی هایی 
گرفته است تا مانع از عدالت خواهی شوند.

وی با بیان اینکه متأســفانه محیط زیست به 
یک مســأله غیر انقابی تبدیل شده است ادامه 
داد: محیط زیست حیات نسل ها را تأمین می کند 
و مسأله دینی است چراکه نبود آن کشور را دچار 

بحران می کند.
دبیر اســبق جنبش عدالتخواهی دانشــجویان 
کشــور با اشــاره به اینکه در برخی از نقاط با چه 
قانونی اجازه تخریب محیط زیست داده شده است؟  
خاطرنشــان کرد: فرآیند  تغییر کاربری ها آیا برای 

همه مردم باز بوده است یا برای عده ای خاص؟
وی بــا بیان اینکه بخشــی از باغ های همدان 
نیز از بین رفته و به ساختمان تبدیل شده است 
گفت: نباید اجازه داد اقلیتی از مردم به واســطه 

رانت هر کاری دوست دارند انجام دهند.
شــهبازی اظهار کرد: در زمــان دفاع مقدس 
چــون تبعیض نبود، مردم با مشــکات نیز کنار 
می آمدند اما امروز می بینند امکانات برای عده ای 
وجــود دارد و برای بخش عمده جامعه در حصار 

است.
وی با بیان اینکه  برخی از کارگران دو ســال 
اســت حقوق نگرفته اند آن وقت افرادی هستند 
که حقــوق نجومی گرفتند افزود: متأســفانه در 
شهرهای بزرگ امکانات عمومی در اختیار عده ای 

قرار گرفته و دیگران از آن محروم هستند.
به گــزارش خبرگزاری فارس: تور رســانه ای 
که در حال بازدیــد از مناطق جنوب جغرافیایی 
شــهر در دره مرادبیــگ و باغ های اطــراف باغ 
بدیع االحکما بود، مشــاهد می کــرد که در قلب 
باغ ها، ســاختمان هایی با نمای خاص کردند که 
مشخص نیســت چگونه در میان درختان، سربه 

فلک کشیده اند با چه رانتی؟!.
ایــن تور تلنگری بود کــه باغ های همدان به 
باســتی هیلز دومی تبدیل نشوند. تور رسانه ای با 
همان اتوبوســی که آغاز شده بود به اتمام رسید 
و دفتــر نمایندگی دیده بان شــفافیت و عدالت 

همدان نیز رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

رنجي که بیماران از PKU می برند؛

محروميت 2500 ايرانی از مصرف پروتئين
گروه هايي  از  يکي  شايد   PKU بيماران 
باشــند که نه فقط به خاطر فقر مالي بلکه 
بيماريشــان  که  محدوديت هايي  علت  به 
ايجاب مي کند، از خوردن انواع موادغذايي 
پروتئين دار از جمله شــير مادر و شــير 
خشک های معمولی محروم هستند چرا که 
با وجود اين که قادر به خوردن هستند اما 
بايد همواره بــا حالت روزه و با کنترل خود 
به علت ترس از عود بيماريشان از خوردن 

مواد غذايي پروتئين دار  خودداري کنند.
PKU یکي از بیماریهاي ژنتیکي است که به 
علت کمبود نوعي آنزیــم در کبد نوزاد به وجود 
مي آید. چــون در ادرار مبتایان به این بیماري 
موادي به نام منیل کتون دفع مي شود به همین 

جهت بیماري را منیل کتولوژي نامیده اند.
این بیماري در بدو تولد هیچگونه نشانه بارزي 
نــدارد و نوزاد در 2 تا ۳ مــاه اول زندگي ظاهر 
کاما ســالمي دارد اما به تدریــج عائمي چون 
عدم تمایل نوزاد به خوردن شــیر، استفراغ بعد 
از خوردن شیر، بروز اگزما و جوش در سطح بدن 
ظاهر و موهاي سر بدون سابقه ارثي بور مي شود. 
عرق بدن و ادرار این نوزادان معموال بوي زننده و 

بسیار نامطبوع کپک مانند دارد.
با گذشــت زمان کودک دچار عقب ماندگي 
ذهني مي شــود و اغلب ناآرام و پرجنب و جوش 
شــده و تعادل عصبي نرمالي ندارد. قدرت تکلم 
آنها ضعیف و راه رفتنشــان دچار مشکل مي شود 
کــه ممکن اســت براي همیشــه باقــي بماند. 
تظاهــرات بالینــي بیمار تا 5-۶ ماهگي بســیار 

گمراه کننده است.
متأســفانه تشــخیص، اغلب با عقب ماندگي 
ذهني کودک مسلم مي شود که ضایعه مغزي به 
وجود آمده و درمان ناپذیر مي شود بنابراین تنها 
و بهترین راه تشــخیص این بیماري اندازه گیري 
غلظت خوني »في« در بدو تولد نوزاد است. این 
آزمایش باید هرچــه زودتر در روزهاي اول تولد 

انجام گیرد چرا که تأخیر در تشخیص بیماري از 
هفته ســوم به بعد خطرناک بوده و ممکن است 

صدمات مغزي به معلولیت دائمي منتهي شود.
رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت درباره این 
بیماری به خبرنگار ایســنا گفت: بیش از دو هزار 
و 500 بیمار مبتا به فنیــل کتونوری در ایران 
زندگــی می کنند و در صورت عدم پیشــگیری 

ســالیانه 200 نوزاد دارای این بیمــاری متولد 
خواهند شد. 

دکتر اشــرف ســماوات در تعریــف بیماری 
فنیل کتونوری)PKU( اظهار کرد: PKU یک 
بیمــاری متابولیک ارثی اســت و این بیماری به 
علت اختال در روند تجزیه و هضم فنیل آالنین 
 PKU به وجود می آید که به این ترتیب بیماران
نمی توانند فنیل آالنین موجود در مواد غذایی را 
تحمل کنند و این ماده در خون آنها تجمع پیدا 
می کند که موجب بروز عوارض NV و سیســتم 

عصبی و دیگر سیستم های بدن می شود. 
وی بیان کرد: فنیل آالنین یک اســید آمینه و 

از اجزای پروتئینی مورد نیاز بدن اســت بنابراین 
باید جذب، دفع و اســتفاده بدن از آن  به درستی 
انجام گیرد به همین علت محاسبات و برنامه غذایی 
بیماران PKU باید به گونه ای باشــد که این جزء 
پروتئینی برای آنها به درستی تأمین شود بر همین 
اســاس غذاهای خاصی برای ایــن بیماران درنظر 
 ،PKU گرفتــه شــده و از طریق شــیرهای ویژه

پروتئین مورد نیاز آنها تأمین می شود. 
ســماوات با بیــان اینکــه این بیمــاران در 
حــال حاضر باید تا آخر عمر خود شــیر ویژه را  
برای تأمیــن پروتئین مورد نیــاز مصرف کنند، 
خاطرنشان کرد: کودکان مبتا به فنیل کتونوری 
بعد از درمان و کنترل تغذیه مانند کودکان عادی 
مــی توانند به تحصیل و روند زندگی عادی خود 

ادامه دهند.
وی بــا بیان اینکه دو هزار و 500 بیمار مبتا 
به فنیل کتونوری در ایــران زندگی می کنند و 
ســالیانه 200 نوزاد دارای این بیماری متولد می 
شوند، اظهار کرد: روش درمان این بیماری عمدتا 

با استفاده از کنترل تغذیه بیماران انجام می شود 
و ایــن افراد نمی تواننــد از غذاهای دارای فنیل 

آالنین استفاده کنند. 
وی بــا بیان اینکــه برنامــه غربالگري فنیل 
کتونوري در ســال ۸۶ تصویب وآغاز و از ســال 
۹0 به صورت کشــوری انجام شده است، افزود: 
امروزه تمامی نوزادان بعد از گذشــت 2۴ تا 72 
ساعت از مصرف شیر در مراکز بهداشت درمانی 
غربالگری می شوند و اگر نتیجه غربالگری مثبت 
و نوزاد مشکوک به بیماری فنیل کتونوری باشد 
آزمایشــاتی برای اطمینان از نتیجه انجام خواهد 
شــد که در صورت تأیید نوزاد به مراکز منتخب 

استان ها ارجاع داده می شود. 
رئیــس اداره ژنتیک وزارت بهداشــت با بیان 
اینکه در صورت تأیید بیماری، فرد باید تمام عمر 
تحــت کنترل قرار گیرد، اضافه کرد: بیشــترین 
تظاهرات این بیماری، عصبی مانند عقب ماندگی 
ذهنی، تشنج، اختاالت ذهنی و رفتاری  بوده و 
بسیار مهم است که قبل از آسیب دیدن بیماری 
نوزادان مبتا به فنیل کتونوری شناسایی شوند و 

تحت درمان قرار گیرند. 
سماوات با بیان اینکه بسیاری از بیماری های 
ژنتیکی درمان ندارند یا درمان پذیری آنها بسیار 
دشوار است اما فنیل کتونوری جزء بیماری هایی 
اســت که درمان داشته و بیمار بعد از درمان می 
تواند بــه زندگی عادی خود ادامــه دهد، گفت: 
بیماري فنیل کتونوري یک بیماري ارثي است که 
ممکن اســت در فرزندان بعدي خانواده مربوطه 
یا ازدواج هــاي خویشــاوندي در فامیل نزدیک 
بیمار مربوطه نیز وجود داشته باشد براین اساس 
پس از شناســایي نوزاد، خانواده مربوطه از سوي 
پزشــک به مرکز مشــاوره ژنتیک در شهرستان 
محل ســکونت معرفي مي شوند تا به این ترتیب 
خطرات براي بارداري هاي بعدي و یا ازدواج هاي 
خویشاوندي فامیل نزدیک بیمار، بررسي شود و 

توصیه هاي الزم صورت گیرد.

مدیر آبفار نهاوند:

منابع توليد آب در شهرستان نهاوند سالم و بهداشتی است
مدير امــور آب و فاضالب روســتايی 
نهاوند گفت: 100 درصد منابع توليد آب در 
نهاوند سالم و بهداشتی است و  شهرستان 
برخی آلودگی های مقطعی گزارش شــده 
مخازن  و  ها  فرسودگی شــبکه  به  مربوط 

است.
ابراهیم طاهری گفت: امســال و تا این لحظه 
هیچیک از روستاهای تابعه شهرستان نهاوند در 
وضعیت بحرانی تامین آب شرب قرار نگرفته اند 
و منابع تولید آب نیز در این شهرســتان به طور 

100 درصد سالم و پاک است.
وی بــا این توضیــح که همزمان بــا افزایش 
دما و با ورود به روزهای گرم ســال؛ هیچیک از 
روستاهای تابعه شهرستان نهاوند قطعی دائم آب 
نداشتند؛ اظهار داشــت: اگرچه گاهی در برخی 
از روســتاها به صورت مقطعی؛ به علت سوختن 
پمپ یا علل دیگر قطعی موقت آب را داشــتیم 
اما هیچیک از روســتاها تا این لحظه در وضعیت 

بحرانی قرار نگرفته اند.
مدیر امــور آب و فاضاب روســتایی نهاوند 
در خصــوص کیفیت آب در شهرســتان نهاوند 
نیز عنوان کــرد: 100 درصد منابع تولید آب در 

شهرستان نهاوند سالم و بهداشتی است و برخی 
آلودگی های مقطعی گزارش شده نیز مربوط به 
فرســودگی شــبکه ها و مخازن است که در این 
رابطــه نیز با کلر زنی و تعویض شــبکه درصدد 

جبران هستیم.
طاهری در بخش دیگری از ســخنانش ضمن 
اشاره به اجرای خط انتقال ۶ کیلومتری مجتمع 
آبرسانی گاماسیاب نیز گفت: این بخش از پروژه 
که از دو مــاه پیش کلید خورده هــم اکنون با 
پیشرفت فیزیکی ۴0 در صد در حال انجام است 
ضمــن اینکه انتظار می رود بــا تامین اعتبارات 
الزم؛ تا پیش از ورود به فصل زمستان این فاز از 

پروژه به طور کامل اجرایی شود.
وی در خصــوص دیگر پروژه های در دســت 
انجام در شهرســتان نهاوند توضیــح داد: پروژه 
آبرســانی به روســتاهای راوند علیا و سفلی نیز 
شــامل اجرای 2 کیلومتر خط انتقال، ســاخت 
مخزن و تحویل شــبکه با پیشرفت فیزیکی 50 

درصد در حال انجام است.
وی همچنیــن بیان کرد: پروژه آبرســانی به 
روســتای تپه یزدان نیز هم اکنون با پیشــرفت 

فیزیکی ۸0 درصد در حال تکمیل است.
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نشانی: همدان، ابتدای خيابان مهديه
کوچه شهيد زندی،  پالک 80

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی همدان

امام رضا علیه السالم:

از اخالق پیامبران
نظافت و پاکیزگی است.

حدیث

ته كه می شی بمو چاره بیاموج
كه این تاریک شوانرا چون كرم روج

كهی واجم كه كی این روج آیو
كهی واجم كه هرگز وا نه ای روج

باباطاهر

قیمت طال و سكهشعر

4قیمـت هر گرم طال , 0 ۲ 6 , 0 0 0
40,640,000قیمت تمام سكه
۲۲,780,000قیمت نیم سكه
14,4۹0,000قیمت ربع سكه

۹قیمت سكه یک گرمي , 6 ۹ 0 , 0 0 0 ال
ري

ه 
بـ

ـا 
هـ

ت 
مـ

يـ
ق همدان

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی

سرپرست منطقه یک شهرداری همدان خبر داد:

احداث سایت موزه میدان امام خمینی)ره( در سال 98 

سرپرست منطقه يک شهرداری همدان گفت: 
از پروژه ها  سايت موزه ميدان امام خمينی )ره( 
عمرانی منطقه يک در سال 98 است که اجرای 
اين پروژه نيز با اعتبار دو ميليارد و 900 ميليون 

تومانی آغاز شده است.
شــهر به مثابه بخشــی از سلســله مراتب سیستم 
فضایی و تقسیمات سیاســی – جغرافیایی هر کشور 
بر اســاس معیارهــای مختلفی مانند نــوع حکومت 
، ســطح آگاهی، مدیریــت، عاقمنــدی اجتماعی و 
مشــارکت مردم شــکل می گیرد. هرگونه فعالیتی در 
شهرها مستلزم کســب درآمد و صرف هزینه ها است 
که بالطبع پیش نیاز آن تعادل بخشــی به هزینه های 
مصرفی و منابع درآمدی اســت. شــهرداری به عنوان 
یکــی از ارکان بنیادی مدیریت شــهری مانند دیگر 
ســازمان ها برای حفظ و ارتقای کارایی خود ، باید از 
اصــول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه ها به عنوان 
یک رویکرد اساسی در تامین و مصرف منابع مالی خود 
اســتفاده کند. کمبود منابع مالی جهت ارائه خدمات 
شهری یکی از دغدغه های جدی مدیران شهری است 
که همواره عــدم وجود و یا کمبــود اعتبارات اجرای 
طرحهای شــهری و خدمات رســانی به شهروندان را 
با چالش مواجــه می نماید. از طرفی دیگر، وســعت 
و پراکندگی کان شــهرها خواهان تعــادل در حجم 
عملیات این مدیریت با توان آن محســوب می شوند؛ 
بنابراین مناطق شــهری و مدیریت آن ها می توانند در 
تعادل بخشــی حوزه خدمات و نیز داشتن برنامه برای 

توسعه متوازن شهر نقش مؤثری را ایفا کنند.
سرپرســت منطقه یک شــهرداری همدان با اشاره 
به اینکه در ســال ۹۸ میزان بودجــه عمرانی در نظر 
گرفته شــده برای منطقه یک شــهرداری همدان، ۸۴ 
میلیارد تومان اســت، گفت: ازجملــه پروژه های مهم 

عمرانی این منطقه می توان به ادامه پیاده ســازی بلوار 
ارم اشاره کرد.

مســعود دهبانی صابر با تأکید بر اینکه کل بودجه 
در نظر گرفته شــده برای این پروژه، 1۸ میلیارد 250 
میلیون تومان است، تصریح کرد: از این مبلغ حدود ۶ 
میلیارد تومان برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به پروژه تکمیل و تجهیز صحنه اجرای 
تــاالر قرآن با اعتبار ۶ میلیــارد و ۶00 میلیون تومان 
در سال جاری، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر روند 
انتخــاب پیمانکار بــرای اجرای این پروژه در دســت 

پیگیری است.
دهبانی صابر به ارتفــاع ۶۶ متری گنبد کنونی این 
تاالر اشــاره کرد و افزود: از طریــق اجرای این پروژه، 
گنبد فعلــی به صورت نمادین و به عنــوان یک المان 
شــهری با نورپردازی باقی خواهد ماند و در ارتفاع 10 
متری گنبد دیگری به  شــکل سازه ای جدا کار خواهد 
شــد و در ادامه با تجهیز فضای باالی این گنبد از آن 

به عنوان سالن اصلی تاالر استفاده می شود.
وی بــا بیان اینکه احداث ســایت موزه میدان امام 
خمینــی )ره( نیــز از دیگر پروژه هــا عمرانی منطقه 

یک در سال ۹۸ اســت، عنوان کرد: اجرای این پروژه 
نیز بااعتبــار دو میلیارد و ۹00 میلیــون تومانی آغاز 

شده است.
سرپرست منطقه یک شهرداری همدان با اشاره به 
اینکه در بخش خرید، پخش و اجرای آســفالت که به 
دو صورت از ســوی منطقه دنبال می شود نیز عملیات 
عمرانی خواهیم داشــت، تشــریح کرد: بخشی از این 
عملیات از طریق ســازمان عمران شهرداری و بخشی 
نیــز از طریق عقد قرارداد بــا بخش خصوصی به اجرا 

درمی آید.
دهبانی صابر با اشــاره به اینکه با ســازمان عمران 
در حوزه آســفالت در ســه بخش خرید، پخش و اجرا 
حدود هفت میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده ایم که 
در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: با بخش خصوصی 
نیز تاکنون به مبلــغ ۶ میلیارد و 200 میلیون تومان 

قرارداد منعقد شده است.
وی افزود: یک ردیف بودجه اختصاصی نیز به مبلغ 
دو میلیارد و ۳00 میلیون تومان برای کمک به بخش 
آســفالت منطقه سه شهرداری از سوی منطقه یک در 

نظر گرفته شده است.

سرپرست منطقه یک شهرداری همدان با اشاره به 
اینکه تاکنون هشت هزار تن آسفالت در منطقه به اجرا 
درآمده اســت، یادآوری کرد: این فرآیند همچنان طی 

سال ادامه خواهد داشت.
دهبانی صابــر بــا بیان اینکــه ترمیم و بازســازی 
پارک هــای منطقــه ازجمله پــارک مــردم، نرگس، 
گنجنامه و بوســتان ارم که برای آن ها بودجه عمرانی 
خاصی در نظر گرفته شــده، بیان کرد: برای این بخش 
نیــز تاکنون اعتبار دو میلیــارد تومانی در نظر گرفته 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه احداث سرویش بهداشتی در 
پارک الله واقع در محوطه سبدبافان نیز با اعتبار ۳00 
میلیون تومان در حال حاضر پیشــرفت ۸0 درصدی 
دارد، ادامه داد: بــرای احداث فضای بازی کودکان در 
این پــارک نیز که در دو بخــش زمین چمن و زمین 
والیبــال به اجــرا درخواهد آمد اعتبــار ۳00 میلیون 

تومانی در نظر گرفته شده است.
سرپرســت منطقه یک شــهرداری همدان با بیان 
اینکه دیوارکشــی رودخانه دره مرادبیگ که در ادامه 
بلوار خیرین مدرسه ســاز قرار دارد نیز جزء پروژه های 

عمرانی مهم در سال ۹۸ است، خاطرنشان کرد: برای 
ایــن پروژه نیز یک میلیــارد و 200 میلیون اعتبار در 

نظر گرفته  شده است.
دهبانی صابر با اشــاره به اینکه ادامه پیاده روسازی 
بلــوار بعثت و نیز نهری این بلوار در ضلع شــمالی نیز 
از دیگر پروژه های عمرانی منطقه یک شــهرداری در 
ســال جاری است، ابراز کرد: برای هریک از پروژه های 
فوق به صورت مجزا یک میلیارد و 200 میلیون تومان 

اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی گفت: احداث زمین های ورزشی در بوستان ارم 
و پارک مردم بااعتبار ۳2۸ میلیون تومان نیز به عنوان 
یکی دیگر از پروژه های عمرانی سال جاری منطقه آغاز 

شده است.
سرپرست منطقه یک شهرداری همدان با اشاره به 
اینکه احداث پارکینگ در جنب بوستان ارم با ظرفیت 
270 خودرو نیز از دیگــر اولویت های عمرانی منطقه 
یک در ســال ۹۸ اســت، اظهار کرد: خوشبختانه این 
مــژده را می توانم به شــهروندان بدهم که تا چند روز 
آتی آسفالت مسیر شمالی پیاده راه بلوار ارم اجرا و این 

مسیر به بهره برداری خواهد رسید.

وی با تأکید بر اینکه مسیر جنوبی این پروژه نیز تا 
پایان ســال به بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: 
عاوه بر پروژه های مذکور به دنبال آن هســتیم که از 
طریق هزینه های جاری بتوانیم در بهبود عبور و مرور 
شهروندان، احداث سیل برگردان ها و اصاح نهری در 
راستای کمک به حوزه خدمات شهری هزینه کنیم تا 
شــهروندان در هنگام بازندگی در این منطقه از شهر، 

دچار مشکل نشوند.
دهبانی صابــر با تأکید بر اینکه برای ســال جاری 
اجرای 70 پــروژه در این منطقه از شــهر پیش بینی 
شــده که خوشــبختانه برای اجرای بیش از نیمی از 
این طرح ها قرارداد الزم منعقد شده است، خاطرنشان 
کرد: طی روزهای آتی نیز بخش اعظمی از پروژه های 

عمرانی تعیین تکلیف خواهند شد.
     کاهش ترافيــک در محور بلوار بعثت و 

خيابان سعيديه 
سرپرست منطقه یک شــهرداری همدان گفت: با 
اجرای پروژه تعریض و بازگشایی معبر پشت ساختمان 
جدیداالحداث دادگســتری شــاهد کاهش معضات 
ترافیک درون شــهری در محور بلوار بعثت و خیابان 

سعیدیه باال هستیم.
دهبانــی صابر با بیــان اینکه هدف از بهســازی و 
تعریض معابر و فضاهای شــهری، تسهیل عبور و مرور 
شهروندان است، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه تعریض 
و بازگشــایی معبر پشــت ســاختمان جدیداالحداث 
دادگستری عاوه بر اینکه موجب تسهیل عبور و مرور 
در این محور شده، سبب دسترسی آسان از بلوار بعثت 
به خیابان ســعیدیه باال خواهد شــد که این موضوع 
نقش بسزایی در کاهش حجم ترافیک در بلوار بعثت و 

چهارراه سعیدیه دارد.
وی از عملیات آســفالت ریزی فنیشری بلوار بعثت 
محوطه پشت ســاختمان جدید دادگستری خبرداد و 
اظهار کــرد: طی دو روز متوالی بــه همت واحد فنی 
مهندسی منطقه یک شهرداری همدان به میزان ۸00 
تن در بلوار بعثت خیابانهای اطراف ســاختمان جدید 
دادگستری و به متراژ پنج هزار مترمربع آسفالت ریزی 

شد.

مدیرکل بهزیستی استان همدان خبر داد:

بهره برداری از 53 پروژه در هفته بهزیستی
۲۳۹ مددجو از چرخه مستمری بگیران بهزیستی همدان خارج شدند

مديرکل بهزيستی اســتان همدان در جمع 
خبرنگاران گفت: اين طيف از افراد تنها از چرخه 
مســتمری بگيران خارج شدند و ديگر خدمات 
مورد نياز مشــاوره ای و اشتغال به آنها همچنان 

ارائه می شود.
حمیدرضــا الوند افزود: طبق بند ب ماده ۳۹ قانون 
برنامه پنجم توسعه کشور در راستای توانمندسازی هر 
سال بهزیستی مکلف هســتند 10 درصد از جمعیت 
خانوارهای زیر پوشش دستگاه های حمایتی از پوشش 

و خدمات مستمری بگیران خارج کنند.
وی با بیان اینکه شــعار امسال هفته بهزیستی »به 
زیســتن در گام دوم، شفافیت، توانمندسازی و ارتقای 
سامت اجتماعی« انتخاب شده است بیان کرد: امسال 
۳۶0 برنامه در هفته بهزیســتی آغاز و اجرا و بیش از 

5۳ طرح بهره بردای می شود.
مدیرکل بهزیستی اســتان همدان گفت: نخستین 
مرکــز روزانه توانبخشــی مردان ســالمند در همدان 
شروع به کار کرده اســت همچنین چند مهد کودک، 
کارگاه های تولید پوشاک و حرفه آموزی در مرکز ماده 
1۶ برای معتادان متجاهر، کارگاه تولید مبل و منبت، 
گلخانه ها، پایگاه های ســامت اجتماعــی، گروه های 
همیار سامت روان بهره برداری و آغاز به کار کردند.

الوند اضافه کرد: ۳۸ واحد مســکونی در روســتا و 
شهر برای مددجویان زیر پوشش و خانواده های دارای 
2 یا ســه معلول هفته بهزیستی امسال بهره برداری و 

تحویل این خانواده ها شد.
وی بیــان کرد: به منظور آشــنایی شــهروندان با 
فعالیت های بهزیســتی بســیاری از خدمات از جمله 
توانبخشی در حوزه فیزیوتراپی، غربالگری اوتیسم، کار 
درمانی، خدمات در حوزه پیشــگیری شامل خدمات 
مشاوره و روانشناســی، غربالگری بینایی و شنوایی به 

صورت رایگان ارائه شد.
مدیرکل بهزیستی استان همدان از توزیع یک هزار 
بسته غذایی بین مددجویان خبرداد و گفت: با اجرای 
طرح لبخند مهربانی، مسئوالن 52 دستگاه به تناسب 
مشــکل مددجو در بین آنها حضــور یافته و در محل 
دستور به رفع مشــکل آنها می دهند که این اقدام در 
راستای ارتقای کیفیت این طیف از افراد برنامه ریزی 

شده است.
الوند گفت: قرار اســت از پایگاه معنوی ائمه جمعه 
و افراد ذی نفوذ برای تشــویق و ترغیب مردم به ارائه 
خدمات اجتماعی، کمک معنوی، خدمات آموزشــی، 
کمک های بیمه ای و دیگر مســاعدت ها به افراد تحت 

پوشش، اقدام کنند.
وی اضافــه کــرد: برگــزاری کارگاه آموزشــی و 
پیشــگیری، اســتقرار خودروهای اورژانس اجتماعی 

و ارائــه خدمات به موقع به مــردم، تجلیل از ایثارگان 
شــاخص بهزیســتی، برگزاری رقابت هــا و اردوهای 
فرهنگی و ورزشــی از جمله برنامه های برگزار شده در 

هفته بهزیستی است.
مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان نواختن زنگ 
بهزیســتی در مهدهای کودک، بهره برداری از مراکز 
اقامتی میان مدت با عنوان کمپ ها، افتتاح گروه همیار 
زنان و سرپرست خانوار در راســتای ایجاد اشتغال از 

دیگر برنامه ها است.
الوند ادامه داد: با بهــره برداری 5۳ طرح در هفته 
بهزیستی 200 فرصت شــغلی در حوزه کارشناسی و 
کارشناســی ارشد ایجاد شــد که احتمال افزایش این 

آمار زیاد است.
وی با بیان اینکه ۸7 درصد کودکان زیر پوشش این 
نهاد بد سرپرست هستند یادآوری کرد: سال گذشته به 
طور میانگین 7۶ درصد اعتبارات سازمان بهزیستی محقق 

شد اما کاهش اعتبار تأثیری در میزان خدمات نداشت.

مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان گفت: میزان 
اعتبارات ملی و اســتانی بهزیســتی همدان در سال 
گذشــته ۹۹7 میلیــارد ریال بــود که با احتســاب 
مســتمری ها به یک هــزار و 200 میلیــارد ریال نیز 

می رسد.
الوند ادامه داد: بهزیســتی همدان ســال گذشته 
در حوزه اشــتغال جزو چهار اســتان برتر کشور بود 
و سال گذشــته 1۳۴ درصد تعهد خود را اجرا کرد 
همچنین در پیشگیری، کنترل و کاهش اعتیاد رتبه 
سوم، حوزه خدمات توانبخشی و مناسب سازی رتبه 
عالی و در حوزه مشــارکت های مردمــی رتبه برتر 

کشور را کسب کرد.
     پيشــگيری از تولد 12 نــوزاد معلول با 

مشاوره ژنتيک
معاون امور فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی 
همدان گفت: با ارائه خدمات مشاوره ژنتیک به زوجین 
و هزینه کرد چهار میلیارد ریال ســال گذشته از تولد 

12 نوزاد معلول در این استان جلوگیری شد.
امیر کوکاییان بیان کرد: پنج مرکز مشاوره ژنتیک 
در اســتان همدان فعال اســت که اقدام به غربالگری 

ژنتیکی در راستای پیشگیری از معلولیت می کنند.
وی اضافه کرد: ســال گذشته حدود چهار هزار تن 
غربالگری ژنتیک شدند و یک هزار و 50۹ تن مشاوره 
ژنتیکی گرفتند کــه نتیجه آنها جلوگیری از تولد 12 

نوزاد معلول بود.
معاون امور فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی 
همدان بیان کرد: بهزیستی همدان در حوزه پیشگیری 
اولیه اعتیاد در قالب آگاه ســازی تاش کرده و کارها 

بــا بهره گیری از فعالیت های اجتماع محور به ویژه در 
محیط های آموزشی، نظامی و کاری تاش کرده است.

کوکاییان خاطر نشــان کرد: ســال گذشته 2۸0 
هزار تن از اهالی این اســتان زیر پوشــش برنامه های 
پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند که قرار است این آمار 

در سالجاری به ۳00 هزار تن برسد.
وی ادامه داد: در زمینه پیشــگیری اولیه از اعتیاد 
برنامه های زیادی از جمله »کارمند یاری« )کیان( در 
دستگاه های دولتی در حال اجرا است که در این طرح 
پیشگیری از اعتیاد در دستگاه های دولتی مدنظر بوده 

که از سازمان زندان ها اجرای آن آغاز شده است.

اداره کل  امــور فرهنگــی و پیشــگیری  معاون 
بهزیســتی همدان گفت: طرح مصون سازی کودکان 
از اعتیاد، پیش از ورود آنها به دبســتان در ۳0 مهد 
کودک در دســتور کار اســت که در هر مهد کودک 
15 خانواده باید در دوره های آموزشــی پیشگیری از 
اعتیاد، سبک های رفتاری و کنترل خشم، بازی های 
رایانه ای مورد عاقه کودکان، رقابت های که والدین 
بین کودکان خود و دیگران ایجاد می کنند شــرکت 

کنند.
کوکاییــان افــزود: همچنیــن طرح پیشــگری از 
اعتیــاد در زنان و کودکان )پــازک( در معرض اعتیاد 
در ۶0 محله آغاز شــده است و کارهای اجتماع محور 
پیشگیری از اعتیاد در این محل ها در حال انجام است.

وی بــا بیان اینکه برنامه هایــی در ۴5 کمپ برای 
درمــان بیماران در حال اجرا اســت ادامــه داد: برای 
کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد مراکز دی. آی. سی، 
شلتر و مرکز ماده 1۶ دایر شده است و این مراکز برای 

افــراد معتادی که با وجود طــی مراحل درمان بهبود 
نیافته است.

     همدان چهارمين اســتان سالمند کشور 
است

معاون امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی همدان 
بیان کرد: طبق آخرین بررســی هــای صورت گرفته 

همدان چهارمین استان سالمند کشور است.
فرید الدین حجت االســامی بیان کــرد: یکی از 
مشکات عمده سالمندان از دست دادن حافظه است 
و بسیاری از این افراد به اسم مجهول الهویه در مراکز 
شبانه روزی پذیرش می شوند در حالیکه خانواده دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فرهنگ غنی مردم 
همدان هنوز به سمت نگهداری از سالمندان در مراکز 
روزانه ســالمندان نرفته است، اولویت مراکز نگهداری 

روزانه آموزشی است.
معاون امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی همدان 
بیان کرد: در مرکز روزانه پذیرش سالمندان، خدمات 
درمانــی و پزشــکی، کار درمانــی، فیزیوتراپی، امور 
ورزشی، فرهنگی و آموزشــی به افراد ارائه می شود و 
با توجــه به خصوصی بودن این بخــش، هزینه آن از 

خانواده ها دریافت می شود.
حجت االســامی ادامه داد: با توجه به شاغل بودن 
فرزندان، افراد همانند قدیم وقت رســیدگی به والدین 
خــود را ندارند بنابراین برای اینکــه آنها با آرامش به 
فعالیت خود برســند، برای حفظ حرمت ســالمندان، 
جلوگیری از پیشــروی بیماری آلزایمر و پارکینسون 
و افزایش امید به زندگی، این مراکز روزانه دایر شــده 

است.
وی باال بودن شمار ســالمندان در همدان را موید 
افزایش خدمات بهداشــت و درمان دانســت و اضافه 
کرد: دایر شــدن این مراکز به کیفیت بخشی زندگی 

سالمندان کمک می کند.
معاون امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی همدان 
اظهار داشــت: تمامی خانواده های آسیب پذیر تا ۶5 
درصد ظرفیت اسمی بهزیستی یارانه دریافت می کنند 
یعنی اگر ظرفیت اسمی بهزیستی 100 تن است تا ۶5 

تن می تواند یارانه پرداخت کند.
حجت االســامی توضیح داد: یارانه بر اساس نوع و 
درجه مرکز به عنوان کمک هزینه ماهانه حضور افراد 
در مراکز روزانه و شــبانه پرداخت می شود که از چهار 
میلیون و ۴50 هزار ریال آغاز شــده و تا هفت میلیون 
و 200 هزار ریال می رســد البته در مراکز شــبانه این 
رقــم بین هفت میلیون و 200 تا هفت میلیون و 700 

هزار ریال است.
وی بیان کرد: یک میلیون و ۶50 هزار ریال هزینه 
باقی مانده باید توســط خانواده ها پرداخت شود و اگر 
خانــواده متمکن باشــد باید کل هزینه را خودشــان 

پرداخت کنند.
معاون امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی همدان 
تاکید کــرد: این نهاد تنها مکلف بــه پرداخت تمامی 
هزینه های افراد مجهول الهویه در مراکز ســالمندان یا 
مراکز خدمات توانبخشــی است و هم اینک ۳۳0 فرد 
مجهول الهویه در مراکز توانبخشی بهزیستی خدمات 
دریافت می کنند که مشــخصات آنها در ســامانه ملی 

ثبت شده است.
حجت االســامی گفت: هزینه خدمات توانبخشی، 
با توجه به تحریم و گرانی های افزایش داشــته است و 

قیمت یک ویلچر از ۶ میلیون و ۳00 هزار ریال به 20 
میلیون ریال در ســال جاری رسیده است با این وجود 
از کیفیت تجهیزات خریداری شده مددجویان کاهش 

نیافته است.
معاون امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی همدان 
بیان کرد: قیمت ســمعک که بدون واسطه از شرکت 
وارد کننده ۶ میلیون ریال خریداری می شد هم اینک 
به 50 میلیون ریال رســیده اســت با این وجود ۳۳0 
مورد توزیع سمعک سال گذشــته در همدان صورت 

گرفت.
حجت االســامی اضافه کرد: ۶۹0 کودک ضایعه 
نخاعی در همــدان حضور دارند که ماهانه برای خرید 
لوازم بهداشــتی هر یک از این افــراد ۸00 هزار ریال 
پرداخت می شود همچنین برای خدمات پرستای بین 
یک میلیون و 700 هزار تا 2 میلیون و ۳00 هزار ریال 

ماهانه پرداخت می شود.
وی با عنوان اینکه 1۹۶ کودک اوتیسم در همدان 
شناســایی شــدند گفت: برای بهره بــرداری از مرکز 
نگهداری شبانه روزی کودکان اوتیسم باید حداقل 50 
تن متقاضی وجود داشــته باشد که در همدان 12 تن 
متقاضی بودند و به علت نداشــتن صرفه اقتصادی این 

مرکز بهره برداری نشد.
      آمار خانواده های در صف انتظار دريافت 

فرزند به 357 مورد رسيده است
جانشین معاون امور اجتماعی بهزیستی همدان نیز 
با بیان اینکه 2 هزار و ۸00تماس در سه ماه اول سال 
جاری و1۳ هزار و 22۸ تماس نیز در ســال گذشته با 
مرکز 12۳ برقرار شده اســت، گفت: ۳۸کودک کار و 
خیابانی در سه ماهه اول سال جاری پذیرش و در سال 
گذشته برنامه عملیاتی شده توسط سازمان 7۹ نفر بود 

در حالیکه 150 کودک پذیرش شدند.
ناصر شــایگان با بیان اینکه 100کــودک کار نیز 
توســط خیرین نهاوندی پوشــش داده شدند افزود:تا 
ســال ۹۶ صددرصد کودکان کار پسر بوند اما از سال 
گذشــته تاکنون تعداد دختران کار در استان افزایش 

یافته است.
وی بیان کرد:ســال گذشته ۳۳۳ خانواده متقاضی 
فرزند خواندگی بودند که 2۹ مورد تحویل شــد و هم 
اینک آمار خانواده های در صف انتظار دریافت فرزند به 

۳57 مورد رسیده است.


