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به بهانه انتخابات اتحادیه 
ابزار و یراق: 

اتاق در خط قرمز
دکتر نوراله زاده توسعه صنعت فرش و مبل منبت نهاوند اولویت ماست:

شهبازی با پتروشیمی نهاوند 
صنعتی می شود

مدیران ترسو 
آویزان دولت

امید

مجتمع عباس آباد
3 8 3 8 1 0 9 8

09188104500

مجتمع تفریحی توریستی
لحظات دلنشین رد 

با رعایت کلیه 

پروتکل های بهداشتی

تخفیف ویژه

زمستانه

 تا 65 درصد

دکتر محمد علی افشاری
 مدیر عامل جامعه توانمندان 

فرهیخته همدان

انتصاب بجا و شایسته آقای سید کمال الدین میرجعفریان مردی از جنس 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  مسئولیت  به  ایثار  و  جهاد 
خراسان رضوی را به فال نیک گرفته؛ امید است با تدبیر و حمایت همه 

مسئوالن رونق و توسعه عمران و آبادانی استان را شاهد باشیم.

 وزری محـترم کشور آاقی رحمانی فضلی

ر تالشگر و محبوب خراسان رضوی آاقی سعادتمند  استاندا

 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان
دکتر رشید حیدری مقدم 

ضمن ارج نهادن به خدمات جان برکفان مدافع ســامت بدینوسیله بر خود وظیفه می دانیم از خدمات بی شائبه 
آقای دکتر محمد طاهری ریاســت محترم اداره روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه و همکاران ایشان آقایان مسلم 
عربلو و فرهاد لباســی و خانمها علیزاده و بیگدلو در جهت تعامل با جامعه ی رسانه ای و نقش اثرگذاری که در اطاع 

رسانی و پیشگیری از افزایش بیماری کرونا داشته اند قدردانی کنیم.

سیـمای آینده

تقدیر و تشکر

تجـدید خاطرات رئیسی 
در همدان

قنبری خرم : رســیدگی به پروژه زمین، جنگل و کــوه خواری باید به دقت 
بررسی شود که کمربند سبز همدان را از بین برده اند. همچنین ارزیابی دقیق 
عملکرد مدیران استان در حوزه اقتصادی و افزایش کاذب قیمت ها، واگذاری 
اماکــن دولتی به بخش خصوصی، وضعیت پروژه اقتصادی اســکای مال، حل 
مشکل طرح جامع شهری و به ویژه مشــکات زندان ها ، پرونده های قضایی 
اطاله دادرســی و سایر گرفتاری های مردم باید در این سفر یک روزه پیگیری 

و مورد توجه قرار گیرد.

در حاشیه نشست خبری 
استاندار:

22
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دِرگوشی
* فرصت طلبان اصالح طلب از خواب زمســتانی بیدار شــده اند گویا در پی انتقاد مردم از 

عملکرد دولت حامیان روحانی می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند 
سیاسیون می گویند غافل از اینکه چراغ توهین  از سوی مسئوالن و سیاسیون دولت های 

اصالح طلب روشن شده است به قول معروف هرچه بگندد نمکش میزنند
* در حالی که هنوز اردوگاه اصولگرایان برای انتخاب نامزد اصلح ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ 
بر طبل تفرقه می کوبند گویا اعالم کاندیداتوری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای 
تکیه زدن بر کرســی بهارستان بازتاب گسترده ای در افکار عمومی نداشته است این در حالی 

است که رئیس مجلس نیز اعالم کرده که در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نخواهد کرد .
در حالی که هر روز ســفره اقشار آســیب پذیر کوتاه تر می شود قیمت کاالی اساسی قد 
می کشد شنیده می شود کمبود روغن و افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ  مردم را نگران کرده 
است برخی از فروشندگان نیز کاالی اساسی را با جنس دیگر به مشتری می فروشند جمعی از 
مردم در گفتگو با ستون سخنان درگوشی از عملکرد تیم ضعیف اقتصادی دولت و نظارت کم 
رنگ بر کاالهای اساسی گالیه کرده اند عدم حضور استاندار در میان مردم نیز اعتراضات مردمی 

را در این شرایط بحرانی به دنبال داشته است.
*  با وجود آژیر قرمز در استان های همسایه و جنوبی در شناسایی بیماران کرونایی انگلیسی 
مسئوالن استانی همچنان تماشا این ماجرا هستند و مردم نگران برخی اخبار غیررسمی از سفر 

چراغ خاموش مسافران جنوبی به همدان می باشند.
*  درحالی که پروژه حاشیه ساز سرمایه گذاری استان متوقف شده است گویا برخی مسئوالن 

و سرمایه گذاران این پروژه به دنبال رفع توقیف آن هستند.
*  تذکر نماینده ولی فقیه در استان و مدیران پروازی بر زمین مانده است گویابرخی مدیران 
پروازی در هفته چند روز غیبت دارند و در کنار خانواده هستند و مسئولیت اداری به معاونین 

خود واگذار می کنند برخی نیز بدون اجازه استاندار از استان خارج می شود.
*  دســتور معاون رئیس جمهور به اســتان ها در خصوص نظارت و پیگیری نسبت به حل 
مشکالت مسکن و اشتغال خانواده های ایثارگران در هاله ای از ابهام قرار دارد گویا متقاضیان می 

گویند هنوز در استان مسئول این اقدامی اساسی در این زمینه انجام نداده اند.
*  شنیده می شود که واگذاری بیمارستان بهشتی به دانشگاه علوم پزشکی در ساعات اضافه 
کاری کارکنان دســتگاه های خدمات رسان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و این بحث داغ 

مخالفان و موافقان زیادی دارد گویا بهزیستی استان در این زمینه سکوت کرده است.
*  پروازهای داخلی فرودگاه همدان به زودی از سر گرفته می شود گفته می شود این موضوع 
قرار است در نشست ویژه استاندار و مدیر فرودگاه همدان بررسی و عملیاتی شود کارشناسان 

می گویند تحقق وعده استاندار  در خرید هواپیما می تواند فرودگاه را از بن بست خارج کند؟
*  برخی نمایندگان مجلس شــورای اســالمی برای صندلی داغ حــوزه انتخابیه  بهار و 
کبودراهنگ نقشه می کشند گویا این افرادماموریت دارند  در این حوزه ثبت نام کنند شنیده 
ها حکایت از آن دارد این فرصت طلبان شب های انتخاباتی  اقبال خوبی در بین افکار عمومی 
و مردم منطقه ندارند شنیده ها حکایت از آن دارد که رئیس شورای شهر سابق همدان نیز در 

بین افراد دیده می شود.
*  در سایه بی تدبیری مسئولین بساط دعانویسان بار دیگر پس از چندین سال وقفه در یکی 
از روستاهای شهرستان بهار برپا شده است. گفته می شود در سایه روزهای کرونایی دعانویسان 

نیز قیمت دعای خود را برای مشتریان به دالر  محاسبه می کنند.
* انتخاب آینده خواب را از رئیس اتاق اصناف گرفته اســت گویا این موضوع ناشــی از 
ترس وی نسبت به آینده سیاسی و انتخابات پیش رو دارد این در حالی است که با وجود 
مخالفت ســتاد کرو نا با هرگونه برگزاری انتخابات برخــی حامیان میخواهند از این خط 

قرمز عبور کنند
* برخی مدیران ترســو قول نمی دهند و آویز آن دولت تدبیر و امید شده اند افشاگری و یا 
اعتراض اســتاندار نسبت به عملکرد مدیران کم کار و پروازی باعث تعجب نزدیکان استاندار و 
افکار عمومی شده است گفته می شود شاهرخی که برای همدان برنامه سه ساله دارد که این 

موضوع در آینده سیاسی وی ارتباط دارد.

مدیرکل امور اقتصــادی و دارایی 
اســتان همدان گفت: یک شــرکت 
ترکیه ای بزرگ ترین ســرمایه گذاری 
خارجی در همدان را با ســاخت یک 

شهرک مسکونی در دستور کار دارد.
سیدناصر محمودی در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران برنامه های تدوین شده در اداره 
اقتصاد و دارایی اســتان همدان را بهره مندی از توانمندی بانوان در حوزه های مدیریتی 
عنوان کرد و گفت: برای توان و تخصص بانوان بســیار اهمیت قائل هســتیم تا جاییکه 

معاونت اقتصادی این مجموعه توسط یک خانم مدیریت می شود.
وی به کسب رتبه چهارم کسب و کار استان همدان در کشور اشاره کرد و بیان داشت: 
این اداره کل در حوره معاونت، نظارت مالی و مدیریت راهبردی شاخص های قابل قبولی 

را کسب کرده است.
محمــودی ادامــه داد: در حوزه معاونت مالی و تخصیص اعتبارات و حوزه توســعه 
مدیریت اقدامات موثری انجام شده است و در آموزش و پژوهش نیز اتفاقات خوبی رقم 

خورده و نهایتاً در حوزه اطالع رسانی و اقدام، استان برتر کشور هستیم.
وی یکی از مهمترین اقدامات این اداره کل را تمرکز بر شناسایی قوانین مخل کسب 
و کار عنوان کرد و گفت: تاکنون 52 مورد از این قوانین شناســایی و به هیات مقررات 

زدایی ابالغ شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان تاکید کرد: تمام دستگاه ها موظف هستند که 

در حوزه فعالیت خود، کسب و کار را در اولویت قرار داده و موانع آن را شناسایی کنند.
وی اســتان همدان را در سرمایه گذاری خارجی استان پیشرو اعالم کرد و افزود: سال 
گذشــته بزرگترین سرمایه گذاری خارجی را در اســتان مصوب کردیم که یک شرکت 

ترکیه ای ساخت یک شهرک مسکونی را دستور کار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان اضافه کرد: همچنین با مشــارکت 
قطری ها شرکتی در شهرســتان بهار با نام "فردای همیشه بهار" مجوز سرمایه گذاری 
خارجی را دریافت کرده که این مجموعه در حوزه "فرنچ فرایز" ســیب زمینی اســت و 

۷۰ درصد پیشرفت دارد.
محمودی ادامه داد: پیگیری برای جذب 2.۹ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در 
حوزه انرژی برق توســط یک شرکت آلمانی از دیگر طرح ها است که در این راستا یک 

نیروگاه هفت مگاواتی با سرمایه گذاری ۸.۸ میلیون دالر عملیاتی می شود.
وی با یادآوری اینکه تاکنون ۹ طرح با ســرمایه گذاری خارجی در اســتان به بهره 
برداری رســیده اســت، اظهار داشت: با نهایی شــدن این طرح ها و سرمایه گذاری ۸5 
میلیون دالر برای یک هزار و ۳۰۰ جویای کار در استات همدان فرصت شغلی ایجاد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بیان کرد: سه طرح دیگر نیز با سرمایه 
گذاری ۹۱ میلیون دالر در دست اجراست که تاکنون چهار میلیون دالر آن جذب شده 

و با اجرای این طرح ها برای 5۷۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می شود.
66 درصد جمعیت استان همدان در سامانه سجام ثبت نام کرده اند

وی به ســهام عدالت اشاره کرد و افزود: 66 درصد جمعیت استان همدان در سامانه 
سجام ثبت نام کرده اند که از این حیث همدان در رتبه چهارم کشور قرار گرفته است.

محمودی با بیان اینکه پروسه سهام عدالت از سال ۸۴ آغاز شده است، بیان داشت: 
با عزم جدی دولت امسال، فرایند آزادسازی سهام عدالت از اردیبهشت ماه کلید خورد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان ادامه داد: دو روش مستقیم و غیرمستقیم در 

اختیار مردم قرار گرفت، که در روش مستقیم اختیار سهام در دست فرد است که ۳6 درصد 
جمعیت استان این روش را انتخاب کردند.

محمودی با اشاره به اینکه در روش غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذاری مدیریت 
سهام افراد را به عهده می گیرند، افزود: شرکت های سرمایه گذاری که منافع سهام داران 
را پیگیری می کنند، توسط همان افرادی که از سال ۸۴ عضو هیات مدیره این شرکت ها 

و تعاونی ها انتخاب شده اند مدیریت می شود.
وی با اعالم اینکه ۹۰۸ هزار و ۷22 نفر روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، گفت: 
انتخابات هیات مدیره جدید شرکت های سرمایه گذاری ۱5 اسفندماه برگزار می شود و 

داوطلبان با داشتن شرایط الزم می توانند تا ۷ اسفندماه برای ثبت نام اقدام کنند.
وی ادامه داد: شــرکت های سرمایه گذاری اســتان همدان ۱۱ هزار میلیارد تومان 
ســرمایه دارند که افراد دارای صالحیت انتخابات و آشنا با بازار سرمایه می توانند از این 
فرصت در جهت سرمایه گذاری و انجام کارهای بزرگ در استان استفاده کرده و به سهام 

داران سود پرداخت کنند.
محمودی گفت: پس از پایان انتخابات و تشــکیل هیــات مدیره جدید دولت هیچ 

دخالتی در مدیریت سهام ها نخواهد داشت.
وی از صدور کارت اعتباری سهام عدالت خبر داد و گفت: اقدامات اولیه صدور کارت 

اعتباری نیاز به مراجعه حضوری ندارد و بصورت الکترونیکی انجام می شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه ارزش سهام عدالت را بازار بورس 
تعیین می کند، افزود: دریافت کنندگان کارت اعتباری معادل 5۰ درصد ارزش ســهام 

عدالت خود از ۳ هزار فروشگاه در سطح شهر خرید کنند.
وی ادامه داد: فعال صدور کارت اعتباری برای افرادی که روش مســتقیم را انتخاب 

کرده اند، برنامه ای اعالم نشده است.
وی از تشــکیل کارگروه فروش اموال مازاد دولتی در استان نیز خبر داد و گفت: در 
شناسایی و فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی استان اول کشورهستیم و تمامی اموال 

دستگاه های اجرایی را سند زدیم.
محمــودی با بیان اینکه ۴ میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان ار امالک مازاد اداره اقتصاد 
و دارایی اســتان همدان به فروش رفته اســت، گفت: تاکنون خانه های سازمانی پشت 

بیمارستان بوعلی به ارزش ۱۱ میلیارد تومان بفروش رفته است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان یکی دیگر از اقدامات انجام شده در استان را 
تهاتر بدهی دستگاه های دولتی و پیمانکاران عنوان کرد و گفت: رقم ۹2 میلیارد تومان 
تهاتر نهایی دستگاه های اجرایی اســت که این رقم در سال گذشته 5۰ میلیارد تومان 

بوده است.
وی از همه دستگاه های اجرایی و پیمانکاران خواست از این فرصت ایجاد شده نهایت 

استفاده را ببرند.
محمودی همچنین به راه اندازی رشته "سرمایه گذاری خارجی" در همدان نیز اشاره 
کرد و گفت: ایجاد این رشته از دوران دکتر غالمی رئیس سابق دانشگاه بوعلی سینا در 
شورای توسعه دانشگاه های کشور مطرح شد و با برگزاری نشست های مشترکی با دانشگاه 

صنعتی شریف اجازه تاسیس این رشته صادر شد.
وی افزود: هم اکنون با مشارکت دکتر محمدی فر رییس دانشگاه بوعلی، سرفصل های 
این رشــته تعیین شــده و اقدامات نهایی آن در حال انجام اســت که امیدواریم رشته 
"سرمایه گذاری خارجی" ســال آینده در بین رشته های مورد پذیرش دانشگاه بوعلی 

همدان قرار بگیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

همدان پیشرو در سرمایه گذاری خارجی

سیدســعید شــاهرخی با بیان اینکه به منظور 
انسجام بخشی بین بخش های مختلف تاش کردیم 
به صورت علمی، برنامه ای و حســاب شده در قالب 
تدوین سند راهبردی برای سه سال پیش رو تکلیف 
همه بخش ها و سهم هر شهرستان را مشخص کنیم، 
مطرح کرد: توجه به معیشت، حمایت از تولید و ایجاد 
شغل شاخصه اصلی ما در این سند راهبردی سه ساله 
بوده اســت که همه ظرفیت های استان را شناسایی 

کردیم.
شاهرخی ادامه داد: در کمتر دوره ای این اتفاق افتاده که 
اعــالم کنند چه اقداماتی را می خواهند انجام دهند، خیلی 
ها می ترسند که بدقول شوند اما ما در هر شهرستان پروژه 
ها را هم مشــخص کرده ایم  به طوریکه مشخص شده چه 

میزان از باغات انگور در طرح فراز اصالح شوند.
وی با اشــاره به اینکه 2۰ هزار خیاط در شهر ازندریان 
وجود دارد که به دنبال ســاماندهی این واحدها هســتیم، 
خاطرنشــان کرد: معضلــی که در شهرســتان های رزن و 
درگزین وجود دارد این بود که نیروی بیکاری وجود ندارد تا 
در واحدهای تولیدی این شهرستان ها کار کنند به طوریکه 
به گفته فرماندار و نماینده رزن این شهرستان نیروی بیکار 
ندارد. در ضمن ۳۴ روســتای این شهرســتان بازســازی و 

بهسازی شده است.
استاندار همدان با بیان اینکه چهار واحد گاوداری 6۰۰۰ 
رأسی در استان احداث می شود که یکی از این واحدها در 
شهرســتان رزن احداث خواهد شــد، اضافه کرد: با شرکت 
شســتا قرارداد بســته ایم که چهار واحد گاوداری 6۰۰۰ 

رأسی در نقاط مختلف استان احداث شود.
وی  با بیان اینکه ۱۰۷ هکتار گلخانه در اســتان وجود 
داشــت، یادآور شد: براساس سند راهبردی تصویب شد که 
هر سال ۷۰ هکتار در سطح استان به گلخانه ها اضافه شود 
که 5۰۰ هکتار شهرک و زمین در حال آماده سازی بوده و 
۱۸۰ هکتار طی دو سال گذشته گلخانه احداث شده است.

اســتاندار همدان با تأکید بر اینکه اســتان همدان را به 
ویژه شــهر همدان که پایتخت تاریخ و تمدن است را با نگاه 
بلند نــه رؤیایی بلکه واقعی می بینیــم، تصریح کرد: یکی 
از اقدامــات توجه به حمل و نقل ریلی در اســتان همدان 
بوده اســت به طوریکه امســال ردیف اتصال خط شمال به 
جنوب)همدان به مالیر( را مســتقل کــرده ایم و عملیات 
احداث ایستگاه درون شهری همدان در حال انجام است که 

یکی از زیباترین ایستگاه های قطار خواهد بود.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ کیلومتر در این مدت ریل گذاری 
شده اســت و روزانه ۱۰۰۰ تن گندم از ایستگاه باری قطار 
انتقال داده می شــود، اعالم کرد: اگر قطار شــهری را برای 
همدان درنظر مــی گیریم، نگاهمان به همدان 5۰ ســال 
آینده است به طوریکه بیش از 5۰۰۰ میلیارد تومان هزینه 
پروژه قطار شــهری است که طی سال های مختلف خطوط 

مختلف آن ایجاد می شود.
شاهرخی اظهار کرد: نگاهمان به گردشگری همدان باید 
نگاه عمیقی باشد، به علت اینکه همدان ۱۸۰۰ اثر شناخته 
شده در حوزه تاریخی، طبیعی و گردشگری دارد که ۱۰6۰ 
اثر به ثبت ملی رســیده و پرونده ثبت جهانی تپه هگمتانه 

نهایی شده که در توسعه و عمران همدان تأثیرگذار است.
وی در ادامــه با بیان اینکــه در حوزه آب و فاضالب هم 
تحول جدی صورت گرفته اســت، مطرح کرد: فاضالبی که 
برای مــردم تهدید بود، به فرصت تبدیل کردیم به طوریکه 
۴.5 میلیون مترمکعب پســاب تصفیه شــده فاضالب شهر 

همدان به پتروشیمی ابن سینا و ۱2 میلیون مترمکعب آن 
به نیروگاه شهید مفتح تخصیص یافت.

مدیر ارشد استان با اشــاره به روند سدسازی در استان 
خاطرنشــان کرد: در حوزه سدسازی در دولت تدبیر و امید 
پنج ســد را به بهره برداری رسانده و در حال ساخت داریم 
به طوریکه ســد نعمت آباد اسدآباد، سد شنجور رزن و سد 
خرمرود تویســرکان در این عالم بــی پولی با ۳۰۰ میلیارد 

تومان به بخش خصوصی واگذار شده است .
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه بنا نداریم وقتمان 
را صرف بگومگوهای جاری کنیم، یادآور شد: نگاهمان این 
اســت که کارهای بزرگ برای اســتان انجام دهیم و هیچ 
گاه به دنبال دعوای سیاســی نبوده ام بلکه سیاســت بنده 
این بوده اســت که همه ظرفیت های اســتان را با وحدت 
و همدلی پای کار بیــاورم. در ضمن از فرهنگی که در این 
استان نهادینه شــده خوشحالم به طودیکه مردم همدان از 

دعوا و حاشیه بدشان می آید.
شــاهرخی با اشاره به سفر معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه به استان در شهریورماه امسال بیان 
کرد: در سفر نوبخت به همدان دستور ساخت 2۰۰۰ واحد 
مســکن محرومین به اســتان همدان داده شد که درحال 
اجراســت و تقاضای احداث ۱۰۰۰ واحد دیگر کرده ایم ، در 
واقع کاری که انجام می شــود باید کارهای ماندگاری باشد 
چراکه مردم انتظار دارند مدیرانشــان در تراز همدان بزرگ 

ظاهر شوند.

وی ادامــه داد: اگر امروز همــدان بعد از قرن ها همدان 
مانــده به علت الوند و دامنه شــمالی الوند اســت. یکی از 
مهمترین شاخص های الوند و دامنه های شمالی الوند این 
اســت که میراث فرهنگی را مکلف کردیم طرحی برای این 

منطقه تعیین کند و با چهار
چوب های علمی نگهداری شود. در حقیقت مداخله باید 
با رعایت اصول زیست محیطی باشد و اگر طرح نباشد کسی 

حق ورود به این منطقه را نخواهد داشت.
اســتاندار همدان با بیان اینکه طــرح تفریحی و زیارتی 
شاهزاده حسین)ع( شهر همدان آماده شده و در حال تملک 
و آماده ســازی آن با حفظ و اصول بناهای تاریخی هستیم، 
گفــت: آمادگی داریم ســاختمان فرمانداری و شــهرداری 
همدان را به منظور ایجاد یک مجتمع فرهنگی برای بوعلی 
سینا اختصاص بدهیم چراکه اگر این مقبره به همین شکل 
بماند تا چهار سال دیگر نمی توان از کنارش رد شد بنابراین 
فکرهای بلندی برای آرامگاه بوعلی داریم که مشاور در حال 

تهیه طرح است.
وی از ایجاد ســایت بین المللی در نزدیکی غارعلیصدر 
خبر داد و گفت: ســال ها بود کــه 2۳۰۰ هکتار اراضی در 
کنار غارعلیصدر داشــتیم که واقعاً ارزشمند بود که سایت 
بین المللی در این منطقه طراحی شده است همچنین 2۴۰ 
هکتار در حوالی ســد اکباتان به شــهرداری داده شده که 
از شــهرداری انتظار داریم زودتر یک مجتمع تفریحی برای 

مردم آماده کند.
وی در ادامه سخنانش با اشــاره به افتتاح و کلنگ زنی 
65۱ پروژه بــه ارزش ۷۹۰۰ میلیارد تومــان در دهه فجر 
امسال در اســتان همدان، مطرح کرد: یکی از ویژگی های 
انقالب اســالمی شکستن استکبار بود و آنچه قبل از انقالب 
بر کشــور حاکم بود هم حاکمیت و تســلط استکبار و هم 
اســتبداد به معنای واقعی کلمه بود. رژیم مســتبد به گونه 
ای برخالف ظاهری که درســت کرده بود، به مردم فشــار 
می آورد و فرامین اســتکبار را دنبــال می کرد که خفقان 

و اختناق برای منکوب کردن مردم در کشور جاری بود.
شــاهرخی جلوگیری از اســتبداد و قطع وابستگی را از 
دیگر ویژگی های انقالب اسالمی دانست و افزود: یک شعار 
محوری در جریان انقالب اســالمی وجود داشــته و آن هم 
»اســتقالل، آزادی و جمهوری اســالمی« است؛ یعنی نفی 
اســتکبار و سلطه جویی و نفی استبداد و استقرار نژامی که 

مبتنی بر جمهوریت و اسالمیت است.
اســتاندار همدان در ادامه سخنانش با اشاره به نقش بی 
بدیل رســانه ها، خاطرنشان کرد: رسانه ها حلقه واسط بین 
مردم و مســئوالن هستند و بر همین اســاس سند اطالع 

رسانی استان تدوین شده است.

استاندار خطاب به مدیران 

تراز کار در همدان باید باالتر برود

 مدیرعامل پتروشــیمی هگمتانه همدان گفت: پس از یک ماه واکاوی 
محصول خروجی این پتروشیمی، نخستین محصول تولیدی پودر پی.وی.سی 

با درجه پزشکی و دارای استانداردهای جهانی در بازار فروش عرضه شد.
»ناصر شمخانی«  افزود: نخستین محموله این محصول امروز آماده و برای ارسال به 

کارخانه مورد نظر بارگیری شد.
وی با تاکید بر اینکه تامین خوراک اولیه این پتروشیمی از دغدغه های این مجموعه 
محسوب می شود، اظهار داشت: قرار بود خوراک اولیه از واحدهای تولید کننده وی.سی.

ام )VCM( پتروشــیمی اروند و قدیر تامین شود که تا کنون هیچ قراردادی در این 
رابطه منعقد نشده است.

شــمخانی تاکید کرد: اگر خوراک این پتروشیمی تامین نشود، روند تولید پی.وی.
سی دچار مشکل خواهدشد.

وی با اشــاره به اینکه این مجموعه برای نخستین بار در کشور پودر پی.وی.سی با 
درجه پزشکی استاندارد تولید می کند، بیان کرد: یک ماه تولیدات ما برای رسیدن به 
استانداردهای جهانی واکاوی و سرانجام محصول نهایی برای استفاده در حوزه پزشکی 

تولید و عرضه شد.
مدیرعامل پتروشیمی هگمتانه تصریح کرد: ما تالش کردیم با قدرت وارد بازار شویم 

و با ارائه محصول دارای استانداردهای جهانی، نیاز مشتریان را تامین کنیم.
وی خاطر نشان کرد: اشتغالزایی اولیه این پتروشیمی 2۰۰ نفر بود که با راه اندازی 

واحدهای جدید، فرصت های شغلی مجتمع به ۳۰۰ نفر افزایش یافت.
شمخانی تاکید کرد: نزدیک به ۹۰ درصد از نیروهای شاغل در پتروشیمی هگمتانه 
از نیروهای بومی اســتان همدان هستند و با توجه به تخصصی بودن اشتغال در این 

حوزه، به کارگیری نیروهای متخصص ضروری است.
مجتمع پتروشــیمی هگمتانه با سرمایه گذاری یک هزار و 2۰۰ میلیارد تومان، 6 
دی ماه امســال در یک ارتباط تصویری و با دســتور رییس جمهوری به بهره برداری 

رسمی رسید.
مجتمع پتروشــیمی هگمتانه بزرگترین واحد تولیدی اســتان همدان است که 
محصولی کم نظیر به نام پی وی سی با درجه پزشکی تولید می کند و ظرفیت ساالنه 

۷۰ هزار تن محصول را دارد. 
مجتمع هگمتانه نخستین پتروشیمی کشور در تولید پی وی سی با درجه پزشکی 

است.
نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی گفت: برای تامین خوراک پتروشیمی  کشور 

از جمله مجتمع هگمتانه باید از صادرات مواد خام جلوگیری شود.

 »امیرحسین قاضی زاده هاشمی«   در حاشیه بازدید از پتروشیمی هگمتانه همدان 
با اشــاره به مشکل صنایع فوالدی و پتروشیمی برای تامین خوراک، افزود: عدم تعهد 
صنایع باالدســتی برای تامین خوراک صنایع پایین دســتی همواره در حوزه فوالد و 

پتروشیمی، مشکل ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: برای حل این مشــکل باید تا زمانــی که مصرف داخلی داریم از 

صادرات محصوالت پتروشیمی و فوالد خودداری شود.
نایب رییس اول مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: در این حوزه باید ممنوعیت 

صادرات سفت و سخت گرفته شود و فقط مازاد محصوالت این گروه صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: اجازه صادرات با هدف تامین ارز بسیار وسوسه انگیز است که 

همین امر موجب عدم تامین خوراک اولیه برخی از صنایع شده است.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد که در تامین خوراک پتروشیمی، نه تنها مازاد نداریم 

بلکه کمبود هم داریم.
وی اظهار داشــت: به نظر می رسد نسبت سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
صنعت با یکدیگر به صورت متوازن رشد پیدا نکرده و برخی از زنجیره ها بزرگ و برخی 

کوچک پیش برده شده است.
نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در زنجیره میانه پتروشیمی 
هگمتانه با یکی از فناوری های هایتک آشنا شدیم، افزود: این مجتمع پی.وی.سی با 

درجه پزشکی تولید می کند که محصول آن در کشور و غرب آسیا بی نظیر است.
مجتمع پتروشیمی هگمتانه با سرمایه گذاری یک هزار و 2۰۰ میلیارد تومان، 6 دی 

ماه امسال در یک ارتباط تصویری و با دستور رییس جمهوری به بهره برداری رسید.
پتروشیمی هگمتانه بزرگترین واحد تولیدی استان همدان است که محصولی کم 
نظیر به نام پی وی سی با درجه پزشکی تولید می کند و ظرفیت ساالنه ۷۰ هزار تن 

محصول را دارد. 
پتروشیمی هگمتانه به  برای حدود 2۳۰ نفر شغل ایجاد کرده و نخستین مجتمع 

پتروشیمی کشور در تولید پی وی سی با درجه پزشکی است. 

مطالبه مدیرعامل پتروشیمی هگمتانه از نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی:

جلو صادرات مواد خام را بگیرید
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بهمن

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اجرای طرح زراعت چوب

مشارکت مردم در کاشت نهال
با حضور مسئولین در درگزین 

مشعل گاز مجتمع گلخانه عمان روشن شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان زراعت چوب را از 
جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی در اســتان عنوان کرد و گفت: تعهد ما 

برای زراعت چوب در استان در سال جهش تولید 550 هکتار است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان 
همدان؛ اســفندیار خزائی افزود: تاکنون بســتر55۰ هکتار برای زراعت چوب در 
اســتان آماده شده است و نزدیک به یک میلیون قلمه صنوبر کشت شده است و 
در هفته منابع طبیعی امســال ۸۰۰ هزاراصله نهال صنوبر برای غرس با مشارکت 

مردم آماده شده است.
وی بــا اعالم این کــه در پروژه زراعت چوب در هر هکتــار یکهزار اصله نهال 
غرس می شود، اظهار داشت: نهال ها به صورت مشارکتی انجام می شود و نگهداری 

ومراقبت از آنها به عهده مردم گذاشته می شود.
خزائی یکی از مسایل مهم در زراعت چوب را نگهداری و رساندن آن به مرحله 
برداشت دانســت و یادآور شد: زراعت چوب نه تنها به طرح تنفس جنگل کمک 

شایانی می کند، بلکه به تامین منابع معیشتی مردم هم کمک خواهد کرد.
مدیر کل منابع طبیعی اســتان اجرای طرح زراعت چوب را با هدف گسترش 
وتوســعه پوشش گیاهی، حفظ و توسعه جنگل، تامین مواد اولیه صنایع سلولزی، 
بهره برداری بهینه از زمین های شــیب دار و حفاظــت از منابع پایه آب و خاک 
عنوان کرد وافزود: اجرای طرح زراعت چوب باید ســاماندهی و مورد حمایت قرار 

بگیرد و مردم مشارکت داشته باشند.
وی با اشــاره به نامگذاری امسال به سال جهش تولید، بر ضرورت استفاده از 
منابع و ظرفیت های بومی محلی اســتان همدان برای تحقق زراعت چوب تاکید 
کــرد و گفت: باید از ظرفیت های بخش خصوصی و ســرمایه گذاران این حوزه و 
بــا مدیریت جهادی و بهــره گیری از تجارب ارزنده و با هماهنگی دســتگاه ها و 
نهادهای ذیربط نسبت به برنامه ریزی، اجرا و پایش طرح زراعت چوب اقدام شود.
این مقام مســئول در منابع طبیعی زراعت چوب را جزء نیاز ضروری کشــور 
دانســت و افزود: با زراعت چوب عالوه بر اشــتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز از 

کشــور به واسطه واردات چوب، جلوی غارت جنگل نیز گرفته می شود و باید این 
برنامه طوری پیش برود که با اقبال عمومی مواجهه باشد و مردم استقبال کنند.

همچنین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان در نشست هم 
اندیشــی راهکارهای همکاری، حفظ و حراست از منابع طبیعی با جمعیت هالل 
احمر همدان،گفت: تغییرات اقلیمی، کمبود آب شیرین و بیابانی شدن سه چالش 
بزرگ منابع طبیعی است که این مشکالت نتیجه کم توجهی مردم، مصرف باالی 

انرژی و نبود آموزش های الزم در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است.
»اسفندیار خزائی« افزود: باید فرهنگ توجه به منابع طبیعی در جامعه نهادینه 

شود تا همه مردم در قبال منابع طبیعی احساس مسوولیت کنند.
وی با بیان نقــش اثرگذار جمعیت هالل احمــر در برنامه های منابع طبیعی 
و اجرای طرح های کاشــت نهــال و اطفای حریق در عرصه هــای منابع طبیعی، 
از آمادگی این مجموعه برای همکاری مشــترک آموزشی با هالل احمر و جذب 

همیاران طبیعت خبر داد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان، امید آفرینی در زمان 
بروز بحران را از ویژگی های برجســته هالل احمر دانســت و ادامه داد: هالل 
احمــر با نیروهای آموزش دیده و توانمند کمــک حال منابع طبیعی در زمان 

بروز حادثه به ویژه در مناطق ســخت گذر است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان نیز دراین جلسه گفت: اقدام های 
شاخص منابع طبیعی در راستای حفظ آب و خاک استان، این نهاد را در خط اول 

حفظ انفال، طبیعت و فضای سبز قرار داده است.
»علی ســنجربگی« افزود: هالل احمر در کارگروه مدریت بحران همکار منابع 
طبیعی به شــمار می رود بنابراین هالل احمر حفظ و حراست از منابع طبیعی را 

یک گام در پیشگیری از بحران زیست محیطی و بالیای طبیعی می داند.
ســنجر بگی ادامه داد: خانه های هالل در روســتاها ظرفیت مناسبی برای 
حفاظت از منابع طبیعی اســت و هالل احمر آمادگی همکاری در این مراکز با 

منابع طبیعی را دارد.
استان همدان دارای ۹۰5 هزار هکتار اراضی ملی است که ۸22 هزار هکتار آن 
را مراتع تشکیل می دهد، این استان همچنین دارای ۴۴ هزار و ۷۳۷ هکتار جنگل 

طبیعی، دست کاشت، پارک و ذخیرگاه جنگلی است.

مدیر عامل شرکت گاز استان همدان، ضمن اعام 
کنگ زنی و افتتاح 94 پروژه گازرســانی همزمان با 
چهل و دومین سالگرد انقاب شکوهمند اسامی در 
استان همدان، افزود: 89 پروژه گازرسانی از مجموع 
توابع شهرستان های همدان،  مایر،  در  پروژه ها  این 
نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، بهار، کبودراهنگ، رزن 
و درگزیــن با هزینه ای بالغ بــر 215میلیارد و 702 

افتتاح شدند.  ریال  میلیون 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان همدان؛ 
مدیر عامل شرکت گاز استان همدان اعالم کرد برای بهره 
برداری از این پروژه ها ۴2 هزار و 6۴۰ متر شــبکه گذاری 

اجرا شده است.
مهندس عبــدا... فیاض ادامه داد: همچنین در این ایام 
مبارک، 5 پروژه گازرســانی به روستاها در شهرستان های 
همدان،  مالیر، کبودراهنــگ و رزن با اعتباری بالغ بر ۱۷ 

میلیــارد ۴۹۸ میلیون ریال، کلنگ زنی و عملیــات اجرایی این پروژه ها آغاز 
گردید که در اجرای این پروژه ها بیش از ۱۳ هزار و 5۰۰ متر شــبکه گذاری 

اجرا و ۹2 انشعاب نصب خواهد شد.
وی در پایان افزود: از ابتدای ســالجاری تاکنون ۱6۴ کیلومتر شبکه تغذیه 
و توزیع گاز اجرا ، ۳۰2۹ انشــعاب نصب، ۱2 هزار و ۱6۱ اشــتراک پذیرش و 

گاز رســانی به 22۹ واحد صنعتی و کشاورزی انجام شده است.
ســایت جدید نگهبانی ایستگاه CGS ناحیه مالیر به بهره برداری رسید

همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر انقالب اســالمی با حضور مدیر 
عامل و جمعی از مســئولین شــرکت گاز اســتان همدان و برخی از مسئوالن 
شهرســتان مالیر سایت جدید نگهبانی ایســتگاه حساس CGS ناحیه مالیر 
کــه در ۱2۰ متر مربع و در دو طبقه به صورت برج نگهبانی احداث شــده به 

بهره برداری رسید. 
ســایت جدید نگهبانی ایســتگاه CGS ناحیه مالیر با زیربنای ۱2۰ متر 
در دو طبقه به صورت برج نگهبانی و با ارتقاع باال احداث گردیده اســت و به 

منظور اشــرافیت عوامل حفاظت فیزیکی حراست بر محوطه، مجهز به امکانات 
و لوازم بروز می باشد.

مهنــدس فیاض، مدیرعامل گاز اســتان همدان در آییــن بهره برداری از 
ســایت جدید نگهبانی ایســتگاه CGS ناحیه مالیر با اشــاره به حساسیت 
این ایســتگاه و همجواری آن با ایســتگاه خطوط انتقال گاز منطقه ۷ کشــور 
ضمن تقدیر از زحمات کارکنان حراســت شــرکت گاز استان همدان و نیز 
پیگیری های رئیس حراســت این شرکت، تاکید کرد: تاسیس سایت جدید 
نگهبانی این ایستگاه از اهمیت خاصی برخوردار است و به جهت حساسیت 
باال به آخرین تجهیزات بروز و نوین حفاظت فیزیکی مجهز گردیده اســت.
همچنین همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر سال ۹۹ با حضور 
معاون اقتصادی اســتاندار همدان، فرماندار شهرستان درگزین، مدیرعامل 
گاز اســتان همدان و جمعی از مسئوالن اســتانی و محلی این شهرستان، 
پروژه گازرســانی بــه مجتمع گلخانه ای عمان شهرســتان درگزین به بهره 

برداری رسید.
همزمان با دهه فجر اقالب اســالمی با حضور مهندس پورمجاهد، معاون 
اقتصادی اســتاندار همــدان، فرماندارو امــام جمعه شهرســتان درگزین، 
مهندس فیاض مدیرعامل شــرکت گاز اســتان همدان و برخی از معاونان 
این شــرکت و جمعی از مســئوالن اســتانی و محلی پروژه گازرســانی به 

مجتمع گلخانه ای عمان شهرســتان درگزین افتتاح گردید. 
در این مراسم مهندس فیاض مدیرعامل گاز استان همدان با اشاره به بهره 
برداری و کلنگ زنی ۹۴ پروژه گازرســانی در دهه فجر انقالب اســالمی سال 
جاری، اظهار داشــت: برای اجرای پروژه گازرسانی به مجتمع گلخانه ای عمان 
شهرســتان درگزین که ابتدای سال جاری کلنگ زنی شده بود و در محدوده 
روســتاهای احمد آباد و عمان این شهرســتان اجرایی شد، 6۳۰۰  متر خط " 
۴ و " 6 اجرا، یک ایســتگاه TBS با ظرفیت h /m۳ 5۰۰۰ و یک ایســتگاه 
CGS / TBS بــا ظرفیــت ۱۰۰۰۰ احداث و نیز بالغ بــر ۴۰ میلیارد ریال 

بودجه هزینه گردیده است.

برخی شــهدا چنان در عقاید و مرام دینی خود استوار بودند که صحنه 
هایی مهم از دفتر تاریخ ایران را ورق زدند و موجب عزت و سربلندی امروز 
ایران از وضعیتی وابسته و درمانده نســبت به ابرقدرت ها شدند. شهید 
»محسن مباشرکاشــانی« را باید یکی از شهدای اثرگذار و جریان ساز در 

صحنه قیام ملت ایران به شمار آورد.
قبل از ترور ســرگرد منوچهر کازرونــی و افراد دیگری از نظامیــان و مأموران 
شهربانی، قدرت اهلل خدایاری، استاندار همدان که گرداننده حزب رستاخیز همدان 
و اداره کننده فعالیت های رژیم پهلوی در همدان بود، توسط سرباز وظیفه محسن 

مباشرکاشانی که از محافظان وی بود، ترور شد.
مباشــر کاشــانی جوان 22 ساله مشــهدی، دارای اعتقادات شــدید مذهبی و 
از مخالفان دســتگاه بود. حجت االسالم غالمحســن بهرامی در این باره می گوید: 
»مرحوم محســن مباشرکاشانی در جلسات زیارت عاشورای من شرکت می کرد اما 
من او را نمی شــناختم. جمعیت زیاد می آمد و من هم تند صحبت می کردم. این 
مرحوم گویا در جلســه من بوده است. من آن شب خیلی تند صحبت کردم و گفتم 
هر کس در این راه کشته شود، شهید است و بزرگترین فیض را به دست آورده و او 
گویا در آنجا شارژ می شود و دست به این اقدام می زند. این جوان با ایمان، محافظ 
استاندار بود. یکی برای ما نقل کرد که رفتار ایشان به نحوی بود که استاندار گفته بود 

که این آدم)مباشر( خیلی مشوش است و این سرباز را زیرنظر بگیرید«.
شهید مباشر به هیچ گروه و سازمان خاصی وابسته نبود و فقط براساس اعتقادهای 
مذهبی و باروهای دینی و وظیفه مســلمانی خود به ترور استاندار اقدام کرد. وی در 
نامه ای به خانواده اش که برخاســته از اعتقادهای مذهبی او بود، از تصمیم به ترور 
استاندار چنین نوشت: » ... من با دلی سرشار از عشق به خدا و قرآن و خلق و میهن، 
به خدمت ســربازی رفته ام اما افسوس که همه آرزوهایم نقش بر آب شد ... در این 
موقعیت حساس که )باید( فرزندت را هدایت کنی و به حقایق آشناسازی، باید او را 
بشــورانی و منقلب سازی و محرکش باشی تا آگاه شود و به پا خیزد و با فدا کردن 
جان و ریختن خون خود ثابت کند که برای خدمت به اسالم و مسلمین آمده است 

و به یاد آورد که زندگی عقیده است و جهاد ...«.
محسن مباشر با این بینش و گرایش دست به ترور زد. صبح روز ۱۹ آذر ۱۳5۷، 
حدود 5۰۰۰ نفر از قشــرهای مختلف مردم همدان در مسجد جامع اجتماع کرده 
بودند و به طرفداری از امام خمینی و برقراری حکومت اســالمی شــعار می دادند. 
آنها ســپس رهسپار میدان امامزاده عبداهلل شــدند. در آنجا یکی از روحانیون برای 
جمعیت سخنرانی کرد و سپس جمعیت به تظاهرات علیه رژیم ادامه داده، به سوی 
میدان پهلوی به حرکت درآمدند. در سال ۱۱:۳۰ همان روز، هنگامی که قدرت اهلل 
خدایاری، استاندار همدان از منزل خارج می شد، توسط مباشر که محافظ منزل وی 

بود، هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد.
این واقعه در گزارش شــهربانی چنین نقل شــد: »ساعت ۱۱:۳۰ روز ۱۹/۹/5۷، 
یکی از ژاندارم های نگهبان منزل اســتانداری همدان، با ســالح سازمانی )ژ ۳( به 
طرف اســتاندار تیراندازی کرد که به دســت وی اصابت کرد و دو نفر از مأموران به 
اســامی ژاندارم کیومرث خواجه ربیعی و سرپاسبان دوم عبدالصالح محمدی، مأمور 
محافظ اســتاندار نیز که درصدد دفاع از اســتاندار برآمده بودند، مورد اصابت گلوله 
قرار گرفته و مجروح شــدند که معالجات درباره ژاندارم کیومرث خواجه ربیعی مؤثر 

واقع نشــده و فوت کرد و سرپاسبان 
مزبور در بیمارستان، بستری و ضارب 
متواری شده است ... ساعت ۱6، ضارب 
به وسیله مأموران ژاندارمری در باالی 
گنجنامه)کــوه های همدان( کشــته 
شــده و اســلحه و مهمات او به دست 
آمده است. ضمناً استاندار با هواپیمای 
نظامــی برای معالجه بــه تهران اعزام 

شد«.
مباشر بعد از ترور استاندار، به طرف 
کــوه الوند متواری شــد که با تعقیب 
مأموران و تیراندازی آنها به شــهادت 

رسید. حاج محمدابراهیم درفشی درباره شهادت وی می گوید: »مباشر مظلوم کشته 
شد. ژاندارم ها پشت سر او رفتند. ایشان به وسیله یک دستگاه وانت از راه عباس تا 
گنج نامه رفته بود و بعد از گنجنامه به ســوی تویسرکان پیاده می رفته که ژاندارم 
ها ایشان را تعقیب می کنند اما به او نمی رسند. از دور به او تیراندازی می کنند و 

همان جا او را به شهادت می رسانند«.
جســد مباشر توسط نظامیان به بیمارستان اکباتان منتقل شد و در روز 22 آذر، 
خانواده وی که از مشــهد آمده بودند، جنازه وی را تحویل گرفته، به مشهد منتقل 
کردند. مردم با اجتماع در جلوی بیمارستان اکباتان و با برپایی تظاهرات و سردادن 
شعار علیه رژیم، قصد تشییع جنازه مباشر را داشتند که مأموران شهربانی با پرتاب 
گاز اشــک آور و حمله شــدید، آنها را متفرق کردند و ســپس جنازه او را به پدر و 

مادرش تحویل دادند.
با توجه به تدابیر شــدید امنیتی و حساســیت مقامات نظامی و امنیتی همدان 
نســبت به انتقال بدون سروصدای جنازه مباشر به مشهد و تهدید مردم از هر گونه 

همراهی با جنازه، عده ای از روحانیون و مردم،
حجت االسالم بهرامی در این باره می گوید: »وقتی جنازه را تحویل گرفتند، آن 
را به بهشــت زهرا بردند تا آن را بشــویند و غسل دهند و سپس به مشهد ببرند که 
البته جمعیت زیاد بود و من و سیدفاضل حسنی و اسداهلل ملکی نیز حضور داشتیم 
که از بهشت زهرا، سیدفاضل برگشت. من نیز احتیاط کردم و به اسداهلل ملکی گفتم 
تا کوریجان برویم و برگردیم اما ایشان می گفت که تا آوج آنها را همراهی کنیم. من 
گفتم نه، ممکن است آنجا ما را دستگیر کنند و افراد بدون سرپرست بمانند. من در 

کوریجان برای حضار سخنرانی کردم و سپس به همدان برگشتیم«.
مردم انقالبی همدان در روز 2۱ آذر در مسجد جامع این شهر، مسجد یادبودی به 
مناسبت شهادت مباشر کاشانی برگزار کردند و یاد وی را گرامی داشتند. در آن روز، 
تمام بازار و مغازه های همدان تعطیل شد. بدین ترتیب مردم مبارز، در راه پیروزی 
انقالب اسالمی یکی دیگر از فرزندان رشید این مرز و بوم را نثار انقالب کردند تا این 

نهال، هر چه زودتر بارور شود.  
 از ســال ها پیش در همدان برای یادبود این شــهید بزرگوار بیمارستانی به نام 
مباشرکاشــانی نامگذاری شــد و در 22 بهمن ســال ۹۱ نیز از یادمان این شهید 

رونمایی شد.

 1- در 22 بهمن ســال 97 رهبر معظم انقاب بیانیه مهم گام دوم 
انقاب را صادر فرمودند که به یکی از مهم ترین مباحث دوســتداران 
انقاب تبدیل شد و هر کس از ظن خود به تحلیل و ارزیابی این بیانیه 

اقدام کرد.
در بیان ویژگی ها و شــاخص های این بیانیه مهم در استان و کشور مطالب 
بسیاری گفته شد اما در چگونگی اجرای این بیانیه و دستیابی به اهداف مهم آن 
کمتر مباحثی مطرح شده و نیاز است در این زمینه دستگاه ها و نهادهای مسئول 

پس از 2 سال از صدور بیانیه ورود جدی تری داشته باشند.
2- در بیانیه گام دوم انقالب به صورت شــفاف آرمــان بزرگی برای انقالب 
اســالمی با عنوان »ایجاد تمدن نوین اسالمی« بیان شــده است. تمدن نوین 
اســالمی در جمله رهبر معظم انقالب با این تعبیر آمده است: »انقالب اسالمی 
اینک وارد دومین مرحله خودســازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. 
عزیزان از انقالب خود حراست و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد 
تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی است، نزدیک 

کنید.«
این آرمان به این دلیل برای اســتان همدان مهم اســت که استان همدان 
مدت ها اســت با عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران شــناخته می شود و انتظار 
است در تمدن سازی جدید نیز نقش  محوری ایفا کند و محور ایجاد تمدن نوین 

اسالمی باشد.
۳- مخاطب اصلی بیانیه جوانان به عنوان آینده سازان انقالب اسالمی هستند. 
جوانان می توانند موتور محرکه کشــور در بخش های مختلف باشــند که رهبر 
معظم انقــالب در این بیانیه حتی به جزئیاتی دربــاره اهمیت و نقش جوانان 

اشاره فرموده اند.
ایشان در بیانیه گام دوم انقالب تصریح می کنند که نیمی از جمعیت کشور 
جوان هســتند و حدود 26 میلیون نفر، ۱5 تا ۴۰ سال سن دارند و از این بین 
۱۴ میلیــون نفر دارای تحصیالت عالیه هســتند. این جوانان در فضای معنوی 
پس از انقالب اسالمی متولد شده اند و ظرفیت بسیار خوبی برای کشور هستند 
که کشــور با توجه به این جوانان می تواند مشکالت پیش روی خود را برطرف 
کند و از چالش ها، مخاطرات و بحران های احتمالی آتی عبور و آنان را مدیریت 

و تبدیل به فرصت کند.
به هین دلیل باید در اســتان اعتماد به جوانان بیشــتر از گذشته شود و در 
انتصابات به جوانان توجه جدی شده و راه ورود آنها به عرصه انقالب با واگذاری 

میدان از سوی نسل اول انقالب به آنان باز شود.
۴- در استان باید شرایطی فراهم شود که ارزش ها و شعارهای جهانی انقالب، 
اســتقالل، آزادی، عدالت و معنویت، اخالق، عزت، عقالنیت و برادری به خوبی 
محقق شــود و جامعه بر محور ایــن ارزش های برخاســته از دین پیش برود، 
به طوری که اســتقالل در کنــار آزادی و آزادی در کنار عدالت و عدالت در کنار 
معنویت و معنویت در کنار اخالق و اخالق در کنار عزت و عزت در کنار عقالنیت 

و عقالنیت در کنار برادری باشد.
اگر چنین شــود گام دوم انقالب 
قابلیت تحقق در استان خواهد یافت.

5- به گفته یکی از اســاتید علم 
ارتباطات، برای محقق ساختن بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی باید از منظر 
و بستر رسانه ها استفاده کنیم. امکان 
ندارد در تحقق سرفصل های مختلف 

همچون »علم و پژوهش«، »معنویت و اخالق«، »اقتصاد«، »عدالت و مبارزه با 
فساد«، »استقالل و آزادی«، »عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن« 
و »سبک زندگی« که رهبری در بیانیه بدان اشاره داشته اند، موفق باشیم بدون 
اینکه از ابزارهای رسانه ای و فضای مجازی استفاده کنیم. اگر امروز شاهد فساد، 
تبعیض و فقر هســتیم و اینکه در گذشته دچار خطاها و غفلت هایی شده ایم و 
از ظرفیت هایمان در حوزه های مختلف به خوبی اســتفاده نکرده ایم، به دلیل این 
اســت که رسانه ها رسالت خود را به خوبی انجام نداده اند و مسئوالن را وادار به 

پاسخگویی نکرده اند.
توصیه این استاد که در همدان نیز قابلیت اجرایی دارد این است که؛ رسانه ها 
درباره بیانیه گام دوم انقالب پیوســت رســانه ای داشته باشــند و از مسئوالن 
بخواهند که برای تحقق بیانیه، پیوســت اجرایی داشــته و پیگیر اجرایی شدن 

آن باشند.
6- در ســطح استانی آنچه اهمیت دارد اســتفاده از مدیران خالق، ساعی و 
جهادی و عدالت طلب در گام دوم انقالب به جای برخی مدیران خسته، ریاکار و 
اشراف زاده است. این اقدام برکات بسیاری دارد و می تواند کفه  عدالت در تقسیم 

امکانات عمومی استان را سنگین کرده و از بی عدالتی های موجود بکاهد.
جناح گرایی، قبیله گرایی و بی توجهی به شاخص هایی که مدیران و مسئوالن 
مجری گام دوم انقالب باید دارا باشــند برخالف این بیانیه مهم بوده و موجب 

خسران خواهد بود.
۷- رهبر معظــم انقالب در این بیانیه ۷ توصیه مهم به جوانان داشــته اند. 
علم و پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فســاد، اســتقالل 
و آزادی،عــزت ملی و مرزبندی با دشــمن و روابط خارجی و ســبک زندگی 

توصیه های مهم رهبر انقالب به جوانان بوده است.
در تحقق این توصیه های مهم دستگاه های مسئول استانی الزم است برنامه 

اجرایی ارائه و از جوانان استان در تحقق آنها حمایت کنند.
اهداف گام دوم ان

قالب به خوبی از ســوی رهبر معظم انقالب مشخص شده و با همت جوانان 
و حمایت نســل اول انقالب دست یافتنی است و در استان هم اهداف در سطح 
اســتان قابلیت پیگیری و اجرایی شدن دارد، به شرط آنکه از بحث درباره اصل 

بیانیه خارج و به بخش چگونگی عملیاتی کردن آن در استان وارد شویم.

شهید محمد مباشر کاشانی

استاندار شاه را ترور کرد
همدان در مسیرگام دوم انقالب

مظفرپور روزنامه نگار
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مدیر کل راه و شهرسازی؛ برای تصریح در پروژه های نیمه کاره

اعتبارملیمیگیریم
شهردار جسور همدان پایان پروژه های نیمه کار 

تحققبودجه۱۶۰۰میلیاردتومانیاقدامیجهادی
درمدیریتشهری

نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری از نظر 
کاهش آلودگی هوا، توســعه حمل و نقل عمومی 
و روان ســازی ترافیک و مصرف انرژی از اهمیت 
بسیاری برخوردار است در همین راستا همزمان با 
ایام ا... دهه فجر انقاب اسامی با حضور محمد علی 
محمدی فرماندار همدان، عباس صوفی شــهردار 
همدان، سید مسعود عســگریان رئیس شورای 
اسامی شهر همدان و سایر مسئوالن آیین رونمایی 
از 21 دستگاه اتوبوس جدید با اعتبار 700 میلیارد 

ریالی انجام شد.
رئیس ســازمان حمل و نقل بار مسافر در این مراسم 
ضمن تبریک والدت با ســعادت حضرت زهرا)س( افزود: 
رضایت شهروندان به منظور ارائه خدمات مناسب در حوزه 
ناوگان حمل و نقل عمومی از اهمیت بســزایی برخوردار 

است.
رحیم الوندی گفت: به منظور توســعه و نوســازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی جذب اوراق مشارکت به مبلغ 
5۰۰ میلیارد ریال انجام شد و افزایش قیمت اتوبوس ها 
مشــکالتی ایجاد نمود ولی در ادامه با مساعدت شهردار 
و اعضای شورای اســالمی شهر همدان شرایطی فراهم 
شد تا امروز شاهد رونمایی از 2۱ دستگاه اتوبوس جدید 
باشیم. وی با بیان اینکه تعداد 2۰ دستگاه نیز به منظور 
تعمیرات اساسی در اولویت قرار دارند، خاطرنشان کرد: 
فراهم نمــودن ناوگان حمل و نقل در خور حق طبیعی 
شهروندان همدانی است که باید در این موضوع از هیچ 

تالشی مذائقه نشود.
رئیس ســازمان حمل و نقل بار مســافر در ادامه به 
برخی اقدامات انجام شــده در دهه فجر اشــاره کرد و 
گفــت: تجلیل از خانواده شــهدا و ایثارگران نیز یکی از 
اقدامات این ســازمان بوده که در محل مزاری شهدای 
گمنام صورت پذیرفت و یکــی از خانواده های گرانقدر 
شهدای مدافع حرم تقدیر شدند.  وی خانواده های شاهد 
و ایثارگران را ســرمایه ارزشمند انقالب اسالمی دانست 
و گفت: امنیت کنونی و دســتاوردهای انقالب اسالمی 
حاصل خون شــهدا و ایثارگری رزمندگان بوده و انتقال 
فرهنگ ایثار و شهادت به نســل آینده از وظایف ما در 

نظام جمهوری اسالمی است.
رحیم الوندی در پایــان و در توضیح اقدامات انجام 
شــده چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از 
نصب بنرهای گرامیداشت دهه مبارک فجر سخن گفت 
و خاطر نشان کرد: مردم زیادی روزانه بوسیله این ناوگان 
در سطح شــهر جابجا شــده و یا به نوعی با این بنرها 
روبرو می شوند و همین موضوع به یادآوری آن ایام کمک 

بسزایی خواهد نمود.
در ادامه شــهردار همداناظهار داشت: توسعه پایدار در 
شهرهای بزرگ از حساسیت خاصی برخوردار است و در 
این راستا نوســازی و توسعه ناوگان حمل و نقل یکی از 
مولفه های رسیدن به افق های روشن این حوزه محسوب 

می شود.
عباس صوفی همدان را جزء شــهرهای جوان کشور 
در حوزه سیســتم حمل و نقل معرفی کــرد و ادامه داد: 

شهروندان همدانی شایسته ارائه بهترین خدمات در تمامی 
حوزه ها هستند و داشتن وسائط نقلیه عمومی با کیفیت و 
به روز حق طبیعی آنان محسوب می شود. وی مقارن بودن 
آیین رونمایی از 2۱ دستگاه اتوبوس جدید را با ا ایام دهه 
فجر به فال نیک گرفت و افزود: بحث سامان دهی حمل و 

نقل عمومی را در کلیه امور پیگیری خواهیم کرد.
صوفــی در ادامــه اتوبوس های بخشــی خصوصی را 
یکی از عمده مشــکالت ناوگان حمل و نقل تلقی کرده 
و خاطرنشــان کرد: تدابیری اندیشــیده شده است که با 
حمایت اعضای شورای شهر در اتوبوس های این بخش نیز 

به صورت جدی بحث نوسازی انجام شود.
شــهردار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به 
اهمیت اجرای پروژه قطار شهری و لزوم همدلی و مساعد 
تمامی مسئولین امر، اشاره کرد و افزود: مسلماً در هر طرح 
انتقاداتی وجود خواهد داشــت ولی این موضوع نباید در 
اجــرای این پروژه ها خللی ایجاد کنــد. وی ادامه داد: در 
بودجه ۱۴۰۰ موضوع قطار شهری پیش بینی شده است 
و با برنامه ریزی انجام شــده به دنبال اجرای آن هستیم 
و از استاندار همدان، نمایندگان محترم مجلس، فرماندار 
همدان و اعضای شورای اسالمی شهر کمال تقدیر و تشکر 

را داریم.
صوفی با اشــاره به اینکه پروژه قطار شهری می تواند 
عامل محرک در توســعه پایدار شهری همدان محسوب 
شــود، تصریح کرد: انتظار مجموعه مدیریت شهری در 
حوزه حمل و نقل خیلی باالتر از وضعیت فعلی اســت و 
به همین منظور پروژه قطار شــهری در اولویت قرار دارد. 

وی همچنین از طرح توسعه و نوسازی در بخش تاکسی 
توضیحاتــی ارائه داد و افزود: با برنامه ریزی انجام شــده 
شرایطی را فراهم خواهیم کرد که دیگر تاکسی به عنوان 

پیکان وجود نداشته باشد.
فرماندار همدان ضمن گرامیداشــت چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی و ارج نهادن به جایگاه 
رفیع شــهدا در عرصه های مختلف به خصوص شهدای 
عرصه ســالمت، ادبیات جدید حمل و نقل پایدار شهری 
در حوزه مدیریت شــهرها را نشان گر حرکت رو به جلو و 
به روز شهرها دانست و افزود: افزایش جمعیت شهرها از 
یک سو و نیاز به ایجاد زیرساخت های جدید امری بدیهی 

به شمار می رود.
محمــد علی محمدی ارائه خدمــات عادالنه، ایمن و 
متناسب با جامعه را برای شهروندان به عنوان حق مسلم 
قلمداد کرد و اضافه کرد: ارکان حمل و نقل پایدار از نظر 
ســازمان ملل شــامل مولفه هایی همچون آلودگی هوا، 
آلودگی صوتی، مصرف انرژی است و این موضوع در جوامع 

مختلف به جدیت پیگیری می شود.
فرماندار همدان گفت: در صورت تحقق ارگان توسعه 
حمل و نقل پایدار این موضوع پوشــش مناسبی خواهد 
داشــت. وی ادامه داد: همدان جمعیتی 55۰ هزار نفری 
دارد که باید خدمات مناسب و به روزی به آنان ارائه شود 
و در این بین چالش هایــی وجود دارد که با برنامه ریزی 

مناسب رفع خواهد شد.
محمدی شــهر را یک موجود زنده تلقی کرد که باید 
سیاست ها مدرن برای اداره آن استفاده شود و راهکارهای 

مناسب در ارائه خدمات به شهروندان به کار برده شود تا در 
نهایت رفاه و رضایت آنان را به دنبال داشته باشد.

وی اضافه کرد: ســاالنه ۷5۰ هزار نفر بر اثر تصادف و 
5۰۰ نفر به دلیل آلودگی هــوا در دنیا از بین می روند و 
همین موضوع ســبب شده به کارگیری تدابیر الزم برای 

بهبود این وضعیت الزامی باشد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به پروژه قطار 
شهری اشاره کرد و افزود: شهری که عنوان کالنشهر را به 
یدک می کشد باید هزینه ها رسیدن به آن را نیز پرداخت 
کند و الزم در این حوزه همه ارگان و مســئوالن کنار هم 

قرار گرفته و با قدرت به دنبال تحقق آن باشند.
فرماندار همدان در پایان ســخنانش از مدیران حوزه 
مدیریت شهری درخواست نمود امکانات به صورت عادالنه 
در نقاط مختلف شهر توزیع شود تا رضایت شهروندان را 

در پی داشته باشد.
رئیس شــورای اسالمی شهر همدان نیز حمل و نقل 
عمومی با شرایطی ایده آل را حق مسلم شهروندان دانست 
و تأکید کرد: عمر ناوگان اتوبوسرانی همدان از حد مجاز 
۱5 سال گذشته و الزم است نوسازی در این حوزه صورت 

بپذیرد.

سیدمسعود عسگریان در ادامه به طراحی، مشاوره طرح 
جامع ترافیک و مطالعات انجام شده در این موضوع اشاره 
کرد و گفت: با بررسی انجام شده تمام نیازهای حمل و نقل 
درون شهری با لحاظ توجیهات اقتصادی پیش بینی شده 

است.
وی در بخش مهمی از سخنان خود عدالت در توزیع 
امکانات را حق طبیعی مردم دانســت و تأکید کرد: این 
اتوبوس ها بدون توجه به وضعیت جغرافیایی نقاط شــهر 
و به مشــکلی مناســب در تمامی خطوط توزیع گردد تا 

شهروندان عزیز از آن بهره مند شود.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری، حمل و نقل و 
ترافیک و محیط زیست و بهداشت شورای اسالمی شهر 
همدان نیز توســعه شهرنشــینی، و عوارض آن از قبیل 
ترافیــک، آلودگی هوا و مصرف انــرژی را از چالش های 
پیشــرو مدیریت شــهر تلقی کرد و خاطرنشان کرد: در 
جوامع امروزی اســتفاده از خودروهای شخصی به شدت 
افزایش یافته که باید راهکارهای مناسب به منظور مدیریت 

این موضوع طراحی و اجرا شود.
کامران گردان در ادامه اضافه کرد: روزانه ۳۰ دستگاه 
خودرو شــماره گذاری می شــوند و بایــد ۴۰ متر فضای 
ترافیکی برای آنان فراهم شود ولی مشکالت پیش آمده 
در حوزه زمین و مســکن تحقق این موضوع را با چالش 

روبه رو کرد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری به مسئله انسان محوری 
تأکید بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت های 
الزم در راستای اجرای این موضوع بسیار حائز اهمیت است 
که یکی از موضوعات و راه حل های تحقق آن بحث توسعه 

و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب می شود.
گردان توســعه ناوگان حمل و نقــل عمومی را عامل 
کاهش تصادفات درون شــهری و کاهــش آلودگی هوا 
دانســت و گفت: ایجاد فضایی برای کاهش زمان انتظار 
در ایســتگاه اتوبوس و کاهش تراکــم جمعیت در زمان 
سرویس دهی به دلیل شیوع ویروس کرونا از خواسته های 
اصلی شــهروندان به شــمار می رود و الزم در این حیطه 

فرهنگ سازی الزم نیز انجام شود.

با تقویت ناوگان حمل و نقل شهزی:

قطار شهری محرک توسعه پایدار شهـر

همزمان با دهه فجر مدیر کل راه و شهرســازی استان همدان وضعیت 
پروژه های راهسازی اســتان در سال جاری و اهم برنامه های پیش رو برای 
توســعه راه ها را تشــریح کرد و گفت: از آنجائیکه بالغ بر %95 حمل بار و 
مسافر در اســتان همدان از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می پذیرد 
ایمنی تردد و آسایش اســتفاده کنندگان از راه، توسعه زیربناهای حمل و 
نقل زمینی از قبیل آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
داریوش حســینی ادامه داد: در این خصوص بهسازی شــبکه موجود جاده ای، 
بهســازی و ارتقاء محورهای دو خطه به چهارخطه، بهســازی وارتقاء راه های فرعی 
پرترافیک و پرحادثه به راه های اصلی فوق العاده موثر اســت که در این راســتا اداره 
کل راه و شهرســازی استان همدان در ســال ۹۹ در سطح استان پروژه های متعدد 
راهسازی بطول ۱6۰ کیلومتر در قالب ۳۰ قرارداد با اعتباری بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد 
ریال در دســت اجرا دارد که با تالش و پیگیری همکاران در معاونت مهندســی و 
ســاخت و استفاده از توان اجرایی پیمانکاران شــاغل، برخی از پروژه ها را در سطح 

استان به بهره برداری رسانده و یا در شرف بهره برداری است.
 حســینی در ادامه به مهمترین پروژه های مربوط اشاره کرد و افزود: چهارخطه 
نمــودن محور نهاوند- آورزمان- مالیر به طول 5 کیلومتر که نقش قابل توجهی در 

کاهش تصادفات جاده ای این محور داشته است.
همچنین احداث کنارگذر شــیرین سو به طول 5/5 کیلومتر، چهارخطه نمودن 
محور کبودراهنگ- قیدار به طول 6 کیلومتر، بهســازی محور اسدآباد- داشبالغ به 
طول 5 کیلومتر، چهارخطه نمودن نهاوند-بروجرد به طول ۳ کیلومتر و احداث باند 

دوم تویسرکان- کنگاور به طول 5 کیلومتر از دیگر پروژه های مورد نظر می باشد.
وی به پروژه های شــاخص راهسازی اشاره کردو افزود: احداث باند دوم سه راهی 
اصلــه-کاج به طول 22 کیلومتر، احداث بانــد دوم رزن- دمق به طول ۸ کیلومتر، 
چهارخطه نمودن و بهســازی محور سامن-بروجرد به طول ۱5 کیلومتر، بهسازی و 
چهارخطه نمودن محور قهاوند همدان به طول ۷ کیلومتر، احداث باند دوم نهاوند-

آورزمان-مالیر به طول 22 کیلومتر، بهسازی و چهارخطه نمودن نهاوند-کنگاور به 
طول ۷ کیلومتر و احداث باند دوم تویسرکان- کنگاور به طول ۱۰ کیلومتر از جمله 

پروژه های شاخص راهسازی است.
 حســینی به پروژه های با اولویت که این اداره کل در دســت مطالعه و پیگیری 
برای اخذ مجوز اعتبار ملی )ماده 2۳( می باشند اشاره کرد و گفت: احداث باند دوم 
همدان- گل تپه- علیصدر به طول 6۸ کیلومتر، تعریض، بهسازی و ایمن سازی محور 

همدان-رزن حدفاصل میدان فرودگاه )سردار حاج حسین همدانی( تا خروجی آزاد 
راه ساوه- همدان به طول 22 کیلومتر، اتصال قهاوند به اتوبان ساوه-همدان به طول 
۳۰ کیلومتر، تکمیل محور نهاوند-کنگاور به طول 25 کیلومتر با استفاده از تسهیالت 
ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت از پروژه 

های اولویت دار است. 
الزم به توضیح اســت در سال ۹۹ با پیگیری های صورت گرفته توسط این اداره 
کل، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی، استاندار محترم و مسئولین 
استانی؛ بالغ بر ۱۳۱۷ میلیارد ریال به پروژه های راهسازی استان اعتبار ابالغ گردیده 

که ۱۰۰6 میلیارد ریال ان تخصیص داده شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان وضعیت پروژه های ساختمانی را تشریح 
و عنوان کرد: پروژه احداث بیمارستان تویسرکان، پروژه ساختمان بهزیستی قهاوند، 
پروژه ســاختمان بخشداری مرکزی همدان و پروژه ساختمانی فرمانداری فامنین از 

جمله پروژه های ساختمانی است.
داریوش حسینی با اشاره به پروژه احداث بیمارستان تویسرکان گفت: این پروژه 
با زیربنای ۱۷۰۰۰ متر مربع در 5 طبقه و دارای ظرفیت ۱5۴ تخت بیمارستانی با 
اعتباری بالغ بر ۹5۰ میلیارد ریال که در سال ۱۳۸۷ عملیات ساختمانی آن شروع 
شــده بود امسال به بهره برداری رســید که البته تجهیز بیمارستان به عهده وزارت 

بهداشت بوده و هزینه اعالم شده صرفاً جهت ساخت بیمارستان می باشد.
به گفته حســینی پروژه ساختمان بهزیســتی قهاوند با متراژ ۳۱5 متر مربع و 
اعتبــاری بالغ بر ۷۰۰۰ میلیون ریال در ســالجاری افتتاح گردیده و به بهره برداری 

رسید.
همچنین پروژه ساختمان بخشداری مرکزی همدان با زیربنا ۱۰۰۰ مترمربع در 
زمینی به مساحت ۱6۰۰ متر مربع پیشرفت فیزیکی حدود %5۰ -هزینه کرد تاکنون 

۱۸۰۰۰ میلیون ریال با تخصیص ۹۹، 26۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان همدان در پایان وضعیت پروژه ســاختمانی 
فرمانداری فامنین را تشــریح کرد و افزود: این پروژه بــا زیربنا ۳۱۹۰ مترمربع در 
زمینی با مساحت حدود ۴۷۰۰ مترمربع پیشرفت فیزیکی %6۰ -هزینه کرد حدود 

5۰۰۰۰ میلیون ریال در حال احداث است.

 شهردار همدان با اشــاره به بودجه یک هزار و ۶00 میلیارد تومانی 
شهرداری برای ســال آینده، گفت: رشد چشمگیر بودجه و درآمدهای 
شهرداری در چند سال اخیر یک اقدام جهادی در حوزه مدیریت شهری 

همدان است.
 "عباس صوفی" در شــورای اداری شــهرداری همدان اظهار داشت:  بودجه 
ســال ۱۴۰۰ شهرداری همدان یک هزار و 6۰۰ میلیارد تومان است درحالی که 
این رقم در ســال ۹6 حــدود ۴2۰ میلیارد تومان بود که در این زمینه شــاهد 

اقدامی جهادی هستیم.
وی اظهار داشت:شــهرداری یک نهاد چند وجهی اســت و باید به تمام نقاط 
شهر توجه داشته باشد و در این بین فارغ از هر گونه موضوعات سیاسی، خدمات 

رسانی به مردم را اولویت اصلی خود می داند.
شهردار همدان با بیان اینکه به دلیل حجم بسیار باالی فعالیت های مدیریت 
شهری در حوزه های مختلف، نقدینگی و تامین منابع مالی در اولویت شهرداری 
قرار دارد، گفت: بخش اعظم منابع شــهرداری ها از منابع داخلی و شــهروندان 

تامین می شــود و منابع دولتی سهم بسیار ناچیزی در این زمینه دارد.
صوفی تصریح کرد: شهرداری همدان به عنوان بزرگترین دستگاه خدمات رسان 
بــا حدود چهار هزار نفر نیرو اداره شــهر را به عهده دارد که در کنار اجرای پروژه 

های مختلف شهری، ماهیانه ۳۰ میلیارد تومان حقوق و مزایا پرداخت می کند.
او با تاکید بر اینکه طی ســه ســال اخیر و در نظام برنامه ریزی و راهبردی، 
توســعه متوازن و توجه ویژه به مناطق کم برخوردار در اولویت مدیریت شهری 
همدان قرار دارد، خاطرنشــان کرد: توزیع عادالنه امکانات و خدمات شــهری 
از رویکردهای مهم شــورای اســالمی شهر و شــهرداری همدان در سال های 

اخیر است.

صوفی یادآور شد: در این بین منطقه یک شهرداری در زمره 
مناطق برخوردار شهر همدان و سه منطقه دیگر نیز جزو مناطق 

کمتر برخوردار شهر به شمار می روند.
وی به اجرای پروژه های بزرگ و شاخص در مناطق مختلف 
شهر اشــاره کرد و گفت: این پروژه ها نظیر پل سردار همدانی، 
پل غدیر، ســاماندهی ورودی های شهر،  بلوار سالمت، بلوار قدر 
و بوســتان های فرا منطقه ای است که حکایت از توجه ویژه به 

تمام مناطق دارد.
شــهردار همدان با بیان اینکه در قیاس با سایر کالنشهرهای 
کشــور از منابع دولتی و ارزش افزوده کمتری بهره مند هستیم، 
گفــت: با وجود تمامــی تنگناهای مالی، امســال از محل اوراق 
مشــارکت و در جهت توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی ۱۷ 
دســتگاه اتوبوس جدید خریداری شد و ۳۰ دستگاه اتوبوس نیز 
به صورت کامل بازسازی و دهه فجر امسال به ناوگان اضافه شد.
صوفی بر لزوم مشــارکت شــهروندان در شناســایی و احصا 
مشــکالت شــهری تاکید کرد و گفت: با راه انــدازی همیاران 
محــالت در تــالش هســتیم از ظرفیت معتمدیــن، نخبگان و 
شــهروندان خــوش فکر مناطق در جهت شناســایی مشــکالت و رفع نیازهای 
محالت بهره مند شــویم که تحقق این موضــوع منجر به افزایش رضایت عمومی 

وکیفیت خدمات رسانی به شهروندان خواهد شد.
معاون مالی و اقتصادی شــهردار همدان نیز در این جلسه گفت: عمده منابع 
مالی شــهرداری از سوی شــهروندان تامین می شود و تنها ۱۰ درصد بودجه از 

محل کم های دولتی و ارزش افزوده تامین می شــود که بسیار ناچیز است.
"رضا ابرار خرم" اضافه کرد: با وجود تمامی مشــکالت مادی و اقتصادی سال 
های اخیر به ویژه امســال، خوشبختانه در بودجه شش ماه نخست امسال شاهد 
تحقق ۹۰ درصدی بودجه هســتیم و در قیاس با سایر شهرداری های کشور به 

مراتب وضعیت بهتری داریم.
وی از تنظیم دفترچه محاســباتی شفاف و دقیقی برای سال آینده خبر داد و 
گفت: در سال های اخیر شــاهد افزایش سرسام آور هزینه های مالی در اجرای 
پروژه ها و عدم تناســب قیمت ها با خدمات ارایه شده بودیم که این موضوع در 

سال آینده رفع می شود.
معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انســانی شهرداری همدان نیز از برنامه 
راهبردی برای اســتفاده از ظرفیــت نخبگان و متخصصــان حوزه های مختلف 
شهری خبر داد و گفت: در این خصوص نیازهای مردم به صورت کامال تخصصی 
شناســایی و احصاء می شود و در نتیجه می توان شاهد افزایش رضایتمندی در 

جامعه باشیم.
"مرتضی حضرت زاده" اولویت بودجه ســال آینده مدیریت شهری را تکمیل 
پروژه های نیمه تمام دانســت و افزود: بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری چشم انداز 
2۰ ســاله شهر همدان است که تکمیل پروژه های با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت 

را در اولویت قرار داده است.
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در آیین کلنگ زنی پایگاه امداد جاده ای جورقان :

هالل احمر پیشگام در مقابله با حوادث و بحران
مدیرکل ارشاد هنرمندان اسدآبادی قول داد :

راه اندازی بنیاد سید جمال و ساخت سینمای روباز

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان همدان با اشاره به پروژه احداث 
پایگاه امداد نجات جاده ای شــهر میرزایی که با کمک خیرین شهر جورقان 
احداث خواهد شد، گفت: این زمین که در محدوده پلیس راه همدانـ  قزوین 
قرار دارد 4800 متر مساحت و 270 متر زیربنای ساختمانی دارد که در یک 

طبقه با سازه بتنی ساخته خواهد شد. 
علی سنجربگی با اشاره به حادثه خیزی منطقه و آمار حوادث 2 سال اخیر همچنین 
ارائه خدمات شبانه روزی پایگاه از سال ۸۹ در کانکس امدادی خاطر نشان کرد: برآورد 
اجرای عملیات اجرایی پروژه ۱۸ میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال است که تعهد خیرین در 

این زمینه حدود ۳ میلیارد ریال است. 
وی افزود: زمین این پایگاه از طریق منابع طبیعی استان و کمیسیون مستندسازی 
برای احداث پایگاه جاده ای به جمعیت هالل احمر شهرستان همدان واگذار شده است 

که از مساعدت و همکاری این عزیزان نیز سپاسگذاریم.
 حمیدرضا حاج بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی نیز 
در مراسم افتتاح پایگاه امداد جاده ای شهید میرزایی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک 
پروژه بزرگتری برای هالل احمر کلنگ زنی خواهد شد، خاطر نشان کرد: قرآن شریف 
بر ۳ اصل تأکید دارد اول اینکه آزمایش برای هر فرد قطعی است، دوم اینکه خداوند 
بدون آزمایش به هیچکس درجه نمی دهد، سوم اینکه هرچه در آزمایش بیشتر پیروز 
شویم آزمایش بعدی سخت تر خواهد بود و در این زمینه به زندگی حضرت ابراهیم از 

شکستن بت ها تا قربانی کردن فرزندش اشاره کرد. 
دکتــر حاجی بابایی با تأکیــد به اینکه انقالب ما یک انقالب الهی اســت، گفت: 
سختی هاب بســیاری را پشت سر گذاشته ایم که همان سختی ها نیرویی شدند برای 
حرکت ماشین انسانیت، هرچقدر سرعت بیشتر باشد کار سخت تر می شود و ما برای 
شــتاب گرفتن باید کار ســختی را که در پیش روی انقالب هست انجام دهیم و این 
انقالب هر چقدر جلوتر برود باید ایســتادگی و مقاومت بیشتر باشد و ما باید موفقیت 

را قطعی بدانیم. 
وی با اشاره به اینکه همه دنیا بر آن شدند که این انقالب نباشد ولی با اراده الهی و 
مردم این انقالب هست و خواهد بود خاطر نشان کرد: مدیران باید خود را برای نظام 
خرج کنند و هر مدیری که خود را برای خود خرج کند با خاک یکسان خواهد شد و 

اگر خود را برای نظام خرج کند همانند سردار دلها جاودانه خواهد شد. 
دکتر حاجی بابایی با اشــاره به توسعه سریع زیرساخت های استان و شهر همدان، 
گفت: شعار برای بعد، االن وقت کار است و مدیران استانی باید تمام تالش خود را به 
کار ببندند که استان همدان به سمت شکوفایی حرکت کند و برای اجرای پروژه های 

مختلف، اعتبارات ملی و استانی باید جذب شود. 
فرماندار شهرستان همدان هم با اشــاره به حادثه خیز بودن کشور ایران و استان 

خاطر نشان کرد: در دنیا ۴2 نوع حادثه رخ می دهد که ۳۰ مورد از آن در کشور ایران 
و 22 مورد از آن در استان همدان رخ می دهد و ما باید با برنامه ریزی کامل در راستای 

پیشگیری، مقابله و پاسخگویی به این حوادث اقدامات الزم را انجام دهیم. 
محمدعلــی محمدی، با اشــاره به اینکــه جمعیت هالل احمر مجموعه پیشــرو 
و مقابله کننده با حوادث و بحران ها اســت، خاطر نشــان کرد: در نشست هایی که با 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر داشــتیم به تفاهم رسیدیم مکانیزم هایی برای مقابله، 

پاسخگویی و اسکان مردم همدان در حوادث پیش بینی کنیم. 
وی با بیان اینکه شهرســتان همدان 6۷۰ هزار نفر جمعیت دارد، گفت: برای این 
تعداد جمعیت باید یک محل اســکان اضطراری پیش بینی شود تا در صورت وقوع و 
رخداد حوادث و بالیا، محلی برای اسکان موقت در شهرستان همدان داشته باشیم که 
پاســخگوی چند صدهزار نفر و دارای ملزومات اولیه نیز باشد که در این زمینه نیز با 

هالل احمر به نتیجه هایی رسیده ایم. 
فرماندار همدان به ســابقه درخشان جمعیت هالل احمر در زمینه امدادرسانی در 
غرب کشور اشاره کرد و گفت: مردم به لباس هالل احمر با دید احترام نگاه می کنند و 
جوانانی که بدون کمترین چشمداشت برای نجات مردم به این مجموعه وارد می شوند 
و دوره های مربوطه را طی کرده و به عنوان نجاتگر به مردم خدمت رسانی می کنند جزو 

سرمایه های این سازمان محسوب می شوند. 
فرماندار همدان با اشــاره به اینکه این پایگاه باید متناســب با تردد مردم و حادثه 
خیزی منطقه ساخته شود، خاطر نشان کرد: در ساخت این پایگاه، مدیران و مسئوالن 
هالل احمر باید یک برنامه بلندمدتی داشته باشند و قرار گرفتن پلیس راه در کنار این 
پایگاه، این امکان را برای شهر همدان فراهم می کند که در ورودی همدان محلی برای 

سرویس دهی کامل برای مسافران ایجاد شود.
وی افزود: از آنجایی که امداد جاده ای از خدمات ویژه  هالل احمر است، در این زمینه 
قول مســاعدت می دهیم که از اعتبارات شهرستان برای ساخت و احداث پایگاه امداد 

جاده ای هالل احمر استفاده کنیم. 
حجت االســالم و المسلمین محسن ثابتی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان همدان نیز ضمن تبریــک دهه مبارک فجر و قدردانی از 
حضور مدیران و مسئوالن، از اقدامات انجام گرفته جهت احداث پایگاه شهید میرزایی 

و کمک و همکاری خیرین قدردانی کرد. 
گفتنی است، در پایان مراسم، کلنگ زنی پایگجاه امداد و نجات بین شهری یادمان 
شهید میرزایی شهرســتان همدان با حضور امام جمعه شهر جورقان، نماینده مردم 
همدان در مجلس شورای اسالمی، مدیران ستادی جمعیت هالل احمر استان، فرماندار، 
جمعی از مدیران و خیرین و اهالی شهر جورقان در محدوده پلیس راه همدانـ  قزوین 

انجام شد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان گفت: همدان 
از معدود استان هایی اســت که در ایام کرونا هیچ برنامه فرهنگی و 

هنری آن تعطیل نشده و برنامه های ابتکاری بسیاری داشته است .
احمدرضا احســانی در اختتامیه بیست و دومین جشنواره موسیقی استان 
همدان به میزبانی  شهرستان اسدآباد، اظهار کرد: تا پایان امسال هشت برنامه 
و جشنواره  استانی از جمله جشــنواره سینماگران و عکاسان همدان ،کنگره 
عــارف فاضل، جشــنواره فیلم فجر، جایزه ادبی اســتان، جشــنواره هنرهای 

تجسمی و خوشنویسی نهاوند برگزار خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه حوزه فرهنــگ و هنر ویژگی های خــاص خود را دارد 
و فرهنگ و هنر تعطیل بردار نیســت، خاطر نشــان کــرد: در وضعیت کرونا 

وضعیت اجرای برنامه ها تغییر پیدا کرده اما تعطیل نشــده است. 
احســانی خاطر نشــان کرد: رویکرد اداره فرهنگ و ارشــاد استان عدالت 
فرهنگــی و توجه ویــژه به شهرســتان ها در اجرای برنامه ها بــوده و در این 
راســتا تقســیم امکانات و برنامه ها و تولیــد آثار فرهنگی و هنــری را برای 
همه شهرســتان ها دیده ایم و استان همدان تنها شــهر همدان نیست و همه 
شهرســتان ها را نیز شامل می شــود باید برای همه شهرستان ها برنامه داشته 

باشیم  .
وی یکی از کارکردهای تولیدات حوزه فرهنگ و هنری را کاهش آسیب های 
اجتماعی و ایجاد روحیه نشــاط و امید در جامعه عنوان کرد و یاد آور شد: هر 
میزان شــاخص های فرهنگی و هنری را در جامعه نهادینه کنیم آســیب های 

اجتماعی کاهش خواهد داشــت و به جامعه امید و نشاط تزریق خواهد کرد.
اولین سینمای روباز استان همدان در اسدآباد راه اندازی می شود

احســانی در ادامه با اشاره به شهرستان اسدآباد گفت: اولین سینمای روباز 
استان همدان در شهرستان اســدآباد در محل بنای یاد بود سیدجمال الدین 
اســدآبادی زده شده که حدود ۱۳ سال است که برای تملک دو ساختمان در 
این محل بالتکلیف باقی مانده و در صورت کمک مســئولین شهرستان برای 
مرتفع شدن این مشکل در شش ماه آینده راه اندازی خواهد شد و در تابستان 

۱۴۰۰ مردم شهرســتان می توانند از این سینمای روباز بهره مند شوند.
افتتاح پردیس سینمایی امید اسدآباد ظرف ۷ ماه آینده

وی همچنین با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه اداره فرهنک و ارشاد اسالمی با 
شــهرداری اســدآباد در رابطه با  احداث پردیس سینمایی امید در شهرستان 
اســدآباد، خاطر نشــان کرد: در مرکز شهر توسط شــهرداری اسدآباد زمین 
و مکان مناســبی پیشــنهاد شــده و کارهای مقدماتی آن  انجــام گرفته که 
امیدواریم  این پروژه با ســه سالن ســینمایی در هفت ماه آینده افتتاح و به 

بهره برداری برسد.
احســانی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه بنای یاد بود سید جمال الدین 
اســدآبادی از وضعیت قبل خارج شــده و از این پس  یک مجموعه فرهنگی 
بهتــری  را در اختیــار مــردم قرار خواهد داد، یاد آور شــد: در تالشــیم تا 
موافقت نامه اصولی بنیاد ســیدجمااللدین اســدآبادی و یا مؤسسه فرهنگی و 
هنــری را نیز از وزارتخانــه اخذکرده تا با این اقدام  یک مرکز فرهنگی هم به 

این مجموعه اضافه کنیم.
فرماندار اسدآباد هم یکی از رویکردهای دولت را  توجه به مسائل فرهنگی و 
هنری عنوان کرد و گفت: هزینه در فرهنگ و هنر ســرمایه گذاری است و توجه 

به این امر از نقش مؤثری در کاهش آسیب های اجتماعی برخوردار است.
ســعید کتابی با بیان فرهنگ غنی ایران سرشــار از زمینه ها و داشته های  
فراوانی اســت،تصریح کرد: باید در راستای حفظ و مراقبت و ترویج موسیقی 
سنتی و اصیل ایرانی به عنوان یک گنجینه و میراث بکوشیم و مانع  فراموش 

شدن این هنر با قدمت چند هزار ساله شویم.
وی وجود استیج و سالن های موسیقی ویژه با قابلیت ها و استاندارهای الزم 
در سطح شهرستان های مختلف اســتان را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: 
در این رابطه توجه ویژه فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان نسبت به راه اندازی 

چنین ســالن های موسیقی برای هر یک از شهرستان ها نیاز است.
بیســت و دومین جشنواره موسیقی سنتی استان به میزبانی اسدآباد در دو 

بخش تک نوازی و گروه نوازی  برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان 
از افتتاح 137 پــروژه و کلنگ زنی 32 پروژه 

برق طی دهه فجر در استان همدان خبر داد.
 شیرزاد جمشیدی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه ضمن تبریک دهه مبارک فجر، اظهار داشت: 
کارهای بسیار خوب و شاخصی در مجموع شرکت 

توزیع نیروی برق استان انجام شده است.
وی با بیان اینکــه ۱۳6 پروژه برق با اعتبار 66۰ 
میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال طی دهه مبارک فجر در 
استان به بهره برداری رسیده است، افزود: یک نیروگاه 
خورشیدی یک مگاواتی نیز با اعتبار یک میلیون دالر 

همزمان با دهه فجر در همدان افتتاح شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفــت: در قالب پروژه های افتتاحی احداث 
و اصــالح ۱۷2 هــزار و ۸۷۳ متر شــبکه با کابل 
خودنگهدار، احــداث ۳6 هزار و ۹۳۰ متر خط 2۰ 
کیلوولت و نصب 22۳ ترانسفورماتور به قدرت 2۱ 

هزار و 6۹5 کیلوولت آمپر انجام شده است.
وی احداث و اصالح 2۱ هزار و ۴۰۰ متر شبکه 
فشار متوســط و 2۱ هزار و ۷5۰ متر شبکه فشار 
ضعیف هوایی و زمینی، نصب حدود 6 هزار و ۹۹۴ 
دســتگاه کنتور تک فاز و ســه فاز برای مشترک 
جدید، تعویض ۹ هزار و ۷۴۸ دستگاه کنتور تک فاز 
و ســه فاز معیوب و نصب یک هزار و 2۸2 دستگاه 
چراغ را از دیگر اقدامات انجام شــده در قالب این 

پروژه ها برشمرد.
جمشــیدی با اشــاره به پروژه های کلنگ زنی 
شــده، بیان کرد: ۳2 پروژه با اعتبار ۱۹۴ میلیارد و 
2۳۰ میلیون ریال طی دهه مبارک فجر در استان 

کلنگ زنی شد.
وی در خصــوص اقدامات شــاخص عملکردی 
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ابراز داشت: 
در حوزه مشترکین خانگی در سال ۹۸ تعداد 6۱2 
هزار و 2۳۱ مشــترک برق داشتیم که طی ۹ ماه 
گذشته با رشــد یک درصدی به 6۱۹ هزار و ۴۴۸ 

مشترک رسیده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان عنوان کرد: در بخش عمومی با یک درصد 
رشــد مشــترکین ما به 2۰ هزار و ۹۳۰ مشترک 
رســیده و در بخش کشاورزی نیز با دو درصد رشد 

امسال به ۱2 هزار و ۹۹2 مشترک رسیده است.
وی ادامــه داد: در بخش صنعتی در ســال ۹۸ 
مشــترکین ما 6 هزار و 2۱۷ مشترک بود که طی 
در ســال جاری با یک درصــد کاهش به 6 هزار و 
۱۸۴ مشــترک رســیده و در بخش تجاری نیز با 

چهار درصد رشد امسال به ۹5 هزار و ۱65 مشترک 
افزایش یافته است.

جمشــیدی با بیان اینکه در زمینــه واگذاری 
انشــعاب نیز در ۹ ماهه امســال یک درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل داشته ایم، ادامه 
داد: در حال حاضر مشترکین استان به ۷6۸ هزار و 

۳۴6 مشترک افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: در بخش فشــار متوســط در 
سال ۹۸، ۱۰ هزار و 5۱۹ کیلومتر طول شبکه 2۰ 
کیلوولت استان بوده که طی ۹ ماهه امسال با یک 
درصد رشد به ۱۰ هزار 5۸۹ کیلومتر افزایش یافته 

است و معادل ۱ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان عنوان کرد: در پایان ســال ۹۸ طول شبکه 
فشار ضعیف استان ۸ هزار و 2۳5 کیلومتر بوده که 
در ۹ ماهه امسال به ۸ هزار و ۳۳6 کیلومتر رسیده 
و معادل یک درصد رشــد داشته است. وی عنوان 
کرد: تعداد پســت های توزیع )ترانســفورماتورها( 
استان نیز در سال گذشته ۱6 هزار و ۹۹۷ دستگاه 
بوده که امسال با رشــد دو درصدی به ۱۷ هزار و 

2۹۹ دستگاه رسیده است.
جمشــیدی با بیان اینکه از نظر ظرفیت سازی 
در پســت های توزیع یک درصد افزایش داشته ایم، 
گفــت: در بخش ظرفیت ســازی برای توســعه و 
برق رسانی به مشترکین جدید به طور میانگین در 

افزایش تجهیزات ۱.۳ درصد رشد داشته ایم.
وی با اشــاره به پیش بینی افزایش ۹ درصدی 
فروش انرژی تا پایان ســال افزود: از نظر روشنایی 
معابر نیز در وضع مطلوبی قرار داریم و در مجموع 
با 2۱6 هزار و ۱2۷ چراغ در کل شــبکه های فشار 
ضعیف تقریبا هر 2۸ متر از شبکه یک چراغ نصب 
شده داریم که نشان دهنده کامل بودن شبکه معابر 

در طول شبکه های ضعیف استان است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان تصریح کرد: با برق دار بودن یک هزار و ۷۱ 
روستا، تمام روستاهای باالی ۱۰ خانوار در استان از 

نعمت برق برخوردار هستند.
وی ادامه داد: یکی از شاخص های تعیین کننده 
وضعیت شرکت ها محور تلفات انرژی است که شرکت 
توزیع برق همدان از ۱۰.۱۸ درصد در ســال گذشته 
به ۱۰.۰۷ درصد طی ۹ ماهه امسال رسیده است که 
نشان دهنده کاهش نیم درصدی تلفات استان است.

جمشیدی با بیان اینکه توانسته ایم شاخص های 
مربوط به خاموشی مشــترکین را بهبود بخشیم، 
افزود: مدت زمان خاموشــی ها در شبکه های فشار 
ضعیف از ۴۳ دقیقه به ۳6 دقیقه برای هر مشترک، 
در پســت ها از ۴۷ دقیقه بــه ۳۹ دقیقه برای هر 
مشترک و در شبکه فشار متوسط از ۳5.۳۱ دقیقه 

برای هر مشترک به 2۷.۴۹ دقیقه رسیده است.
وی ادامــه داد: در مجموع نرخ خاموشــی در 
کل تأسیســات توزیع از ۱ دقیقه و 6۹ ثانیه برای 
هر مشــترک در ۱۰ ماهه سال جاری به ۱ دقیقه 
و ۳۱ ثانیه کاهش یافته اســت کــه جزء بهترین 

عملکردهای شرکت های توزیع برق کشور است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به اینکه در پیک تابستان امسال 
خاموشی نداشتیم، گفت: در پیک بار زمستان نیز با 
توجه به کمبود سوخت نیروگاه ها، با همکاری صنایع 
کمترین خاموشی را داشتیم و امیدواریم با کاهش 
مصرف ۱۰ درصدی گاز و برق از طرف مشــترکین 

استمرار برق را برای همگان داشته باشیم.
وی در خصوص برنامه ریزی های تعمیرات گفت: 
با استفاده از تجهیزات نوین خط گرم موفق شدیم 
خاموشــی به ازای هر مشترک را از ۰.۹۷ دقیقه به 

۰.۸۹ دقیقه کاهش دهیم.
جمشــیدی افزود: در ســال ۹۸ حداکثر پیک 
اســتان 6۹۴ مگاوات بود که در سال ۹۹ این پیک 
به ۷2۴.۹ مگاوات رســیده کــه معادل ۴.5 درصد 

افزایش پیک را در شب داشته ایم.
وی بــا بیــان اینکه در راســتای اســتفاده از 
کنتورهای هوشمند تاکنون کنتور تمام مشترکین 
دیماندی به تعداد۱۰ هزار و ۸۱۷ مشترک به کنتور 
فهام تبدیل شــده است، یادآور شد: سایر کنتورها 
میز معادل 6۱ درصد از مجموع کنتورهای منصوبه 
از ۷6۰ هزار مشــترک به کنتورهــای دیجیتالی 
تبدیل شده اســت که نسبت به سال گذشته ۷.۱ 

درصد رشد داشته ایم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان در 
خصوص نیروگاه هــای تجدیدپذیر تصریح کرد: در 
استان همدان 6 نیروگاه خورشیدی با ۴2 مگاوات 
تولید و چهــار نیروگاه مقیاس کوچــک با ۱۷.۷ 
مگاوات تولید وجود دارد. وی یادآور شد: در بخش 
نیروگاه های خورشــیدی تک انشعابی 52 مورد با 
مجموع قدرت یک هزار و ۷5 کیلووات ساعت نصب 

و بهره برداری شده است.
جمشیدی با بیان اینکه امسال در دهه فجر یک 
نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی آرد سینا در همدان 
افتتاح شــد، گفت: تاکنون پنج نیروگاه خورشیدی 
قراردادهای خرید تضمینی را با شرکت ساپا منعقد 

کرده و در حال انجام مقدمات ساخت هستند.
وی با اشاره به راه اندازی اپلیکیشن »برق من« 
و ارائه خدمات غیرحضــوری گفت: از ابتدای آبان 
ماه امسال طرح ارائه خدمات غیرحضوری برق در 
ایران آغاز شــده و در ابتدای آذر ماه نیز در شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان به طور رسمی ارائه 

خدمات حضوری ممنوع شد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان تصریح کرد: با اطالع رسانی های انجام شده 
حدود ۱۹ هزار و 5۱ مورد نصب اپلیکیشــن »برق 
من« را در اســتان داشــته ایم و تاکنون ۴۱ هزار و 
5۰2 خدمت غیرحضوری از این طریق ارائه شــده 
اســت که موفق شــده ایم 52 درصــد خدمات به 

صورت غیرحضوری انجام دهیم.
وی با اشــاره به پویش »انرژی همدلی« گفت: 
ایــن پویــش به صــورت ملی و با هــدف کاهش 
مصرف برق و گاز در کشــور راه اندازی شده است 
و شرکت کنندگان در این پویش باید میزان مصرف 
برق خود را کاهش دهند و برای این کار از مشوق ها 

و جوایز نیز استفاده می شود.
جمشــیدی عنوان کرد: بــرای کاهش مصرف 
برق مشترکین جهت اطالع رسانی حدود ۷۸ هزار 
پیامک برای مشــترکینی که در محدوده 2۰۰ تا 
۳۰۰ کیلــووات مصرف دارند و بیــش از ۳۰ هزار 
پیامک برای مشترکین بازه مصرف ۳۰۰ کیلووات 
به باال جهت اخطار و راهکارهای مدیریتی مصرف 

ارسال شده است.
وی بــا اشــاره به نقــش اثرگذار رســانه ها در 
راستای مدیریت مصرف انرژی گفت: انتظار داریم 
که اصحاب رســانه استان در زمینه مدیریت بهینه 
مصــرف برق به ما کمک کنند تــا بتوانیم در این 

عرصه موفق عمل کنیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ضمن تقدیر از مشــارکت و همراهی مردم 
خاطرنشان کرد: رسانه ها می توانند کمک شایانی در 
آگاه سازی مشترکین در مقوله مدیریت مصرف برق 
داشته باشند و این شــرکت را در تحقق اهدافش 
در حوزه مصرف هوشــمندانه و آگاهانه از ســوی 

مشترکین یاری کنند.

با تدبیر مدیرعامل شرکت توزیع برق همدان

خاموشی ها به حداقل می رسد
 جشن انقالب در اسدآباد

۳۰پروژه با۴۰ میلیارد تومان اعتبار

 30 پروژه عمرانی، کشاورزی، صنعتی و مخابراتی با اعتباری افزون بر 
40 میلیارد تومان همزمان با ایام دهه فجر در شهرستان اسدآباد، افتتاح 

و یا کلنگ زنی شد.
 کلنگ زنی فاز 2 جاده ســالمت شهر اســدآباد، افتتاح گلخانه هفت هکتاری 
به همراه پنج طرح کشــاورزی، آغاز طرح توسعه واحدهای تولید سبد میوه و فوم 
ســاختمانی نمونه ای از طرحهایی بود که در هشــتمین روز دهه مبارک فجر در 

شهرستان اسدآباد انجام شد. 
همچنین چند طرح در زمینه تامین زیرســاخت در روستاهای مختلف افتتاح 
شــد که از آن جمله می توان به احداث جاده بین مزارع روســتاهای نجف آباد و 
طویالن ســفلی، پل روستای بهراز و مرمت قنات محله سیدان و روستای شیالندر 

اشاره کرد.
افتتاح همزمان 2۳ طرح مخابراتی با هدف ارتقای شبکه تلفن و اینترنت چند 
روســتای این شهرستان از دیگر طرحهایی بود که امروز افتتاح و مردم از خدمات 

آن بهره مند شدند.
فرمانــدار اســدآباد در این آئین که بــا حضور معاون سیاســی، امنیتی 
اســتانداری همدان برگزار شــد، ابــراز امیدواری کرد: طــرح های ارتقای 
شــبکه تلفــن و اینترنت بتــواد به نیاز اهالی روســتاهای کمتــر برخوردار 

بدهد. پاسخ 
»سعید کتابی«، طرح توسعه واحدهای تولیدی را نشان از تحقق جهش تولید 
در این شهرستان دانســت و گفت: با تمام توان در کنار تولیدکنندگان هستیم و 

از آنها حمایت می کنیم.
او خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای تولیدی می تواند عده ای از جوانان جویای 

کار را مشغول به کار کند که جای خرسندی است.
به گفته کتابی، با کمک جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در حوزه زیرساختهای 
روســتایی کارهای ارزشــمندی صورت گرفته تا بخشی از خواســته و مطالبات 

کشاورزان را براورده کنیم.
۱2۹ طــرح با ۴۷ میلیارد و 5۳2 میلیون تومان اعتبار در دهه مبارک فجر در 

شهرستان اسدآباد بهره برداری می شود
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وعده رئیس سازمان جهادکشاورزی در ۱4۰۰ :

سطح گلخانه ها به 310 هکتار می رسد

نماینده نهاوند در مجلس با بیان اینکه قفل 
های اشتغال نهاوند یکی پس از دیگری بازمی 
شود، گفت: در آستانه چهل و دومین سالگرد 
انقاب اســامی، موافقت احداث پتروشیمی 
با دستور  نهاوند  در  پروپیلن غرب کشور  پلی 
وزیر نفت مجوز گرفــت که به زودی عملیات 

اجرایی آن آغاز می شود.
علیرضا شــهبازی در جلســه کارگروه اشتغال 
وســرمایه گذاری و ســتاد تســهیل طــرح های 
نهاونــد، با بیــان اینکه با راه انــدازی این واحد 
عظیــم صنعتی گامی بزرگ در حوزه اشــتغال و 
اقتصاد نهاوند برداشته می شود، افزود: این واحد 
عالوه بــر ایجاد تحرک در صنایع پایین دســتی، 
به صورت مســتقیم برای ۱5۰ نفر اشتغال ایجاد 

کرد. خواهد 
وی ادامــه داد: پلــی پروپیلــن از محصوالت با 
تکنولوژی باال در حوزه پتروشــیمی است که کاربرد 
وسیعی در صنایع مختلف از جمله خودرو، نساجی، 
صنایــع غذایــی، الیــاف مصنوعی و پالســتیکی، 

تجهیزات پزشکی و صنایع هوافضا دارد.
شــهبازی بیــان کرد: مصــرف روزافــزون پلی 
پروپیلــن در دنیــا اهمیت تولیــد آن را دو چندان 
کــرده و از آنجایی که به عنــوان یک محصول مهم 
و باارزش افــزوده باال و عموما جــزو محصوالت با 

مشــتری باالست، اهمیت اجرای این طرح را بیشتر 
مشخص می کند.

وی با بیــان اینکه در تالش هســتیم تا صنایع 
کوچک، مشــاغل خانگی و زودبازده با هدف ایجاد 
اشــتغال مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، گفت: برخی 
کارگاه های تولیدی در شهرســتان با ظرفیت های 
تولیدی قابل توجه و اشــتغالزایی به ویژه برای زنان 
سرپرســت خانوار نیاز به حمایت ویژه ای دارند تا با 
دریافت تســهیالت اندک توسعه و اشتغال بیشتری 

را ایجاد کنند.
فرمانــدار شهرســتان نهاوند نیز با بیــان اینکه 
نهاوند درحوزه کشاورزی قطب استان همدان است، 
گفت: نهاوند به لحاظ توانمندی در زمینه کشاورزی 
و تولید محصوالت باغی با 25نوع محصول با کیفیت 
وبا ســطح زیر کشت زراعی در استان و حتی کشور 

از جایگاه ویژه برخوردار است.
مراد ناصری با اشــاره به اینکــه نهاوند در بحث 
صنعــت دارای ظرفیت های زیادی اســت، افزود: 
شهرســتان نهاوند با محوریت فرش دســتباف یکی 
از صنایع کوچکی اســت که تولید خود را در استان 
های دیگر را دارد و شناســنامه دارترین شهرستانی 
اســت که در بازارهای خارجی حــرف برای گفتن 

دارد. 
فرماندار شهرســتان نهاوند با بیان اینکه ریشــه 
تاریخی مبل منبت در نهاوند اســت، خاطرنشــان 
کرد: متأســفانه در بازار آن طور کــه باید ظرفیت 
های نهاوند بازگو شــود  پیشرفت نداشته و معرفی 

نشده است. 
وی گفت: در حوزه کشاورزی و محصوالت باغی 
برای نمونه "گشــنیز" و "سیب درختی" شهرستان 
یکی از بهتریــن و مرغوب ترین محصوالت تولیدی 
در اســتان و حتی کشور است اما متأسفانه به علت 
نبود صنایــع تبدیلی به صورت خام از شهرســتان 

خارج می شود.
 مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشــور نیز با 
بیان اینکه با ارائه طرح های اشــتعالزا در شهرستان 
تــا پایان بهمــن مــاه از تســهیالت حمایتی این 
صندوق بهــره بگیرید، گفت: رویکردهای صندوق و 
آینده پیش رو، پایدارکردن کســب و کارهای خرد 

و کوچک رســالت اصلی صندوق اســت و پرداخت 
تسهیالت ابزاری برای دستیابی به این هدف است. 
اصغر نــوراهلل زاده اظهــار کرد: بحــث تولید و 
اشــتغال روســتایی و همچنین گردشــگری بسیار 
حائز اهمیت اســت، نهاوند یک ظرفیت کم نظیر از 
جمله سراب گیان و گاماســیاب دارد که نیاز است 
در زمینه زیرساخت ها با ارائه طرح و تسهیالت آنها 

را تقویت کنیم.
وی بیان کرد: ســایر مناطق شهرســتان هم می 
تواند در زمینه طرح های گردشگری شامل اقامتگاه 
ها و سفره خانه های سنتی از اعتبارات این صندوق 

بهره مند شوند.
نوراهلل زاده درحوزه کشاورزی مطرح کرد: نهاوند 
قطب تولید محصوالت کشــاورزی و باغی است که 
باید طرح های موجود را بحث صنایع تبدیلی، بسته 
بندی و فرآوری برای ایجاد اشــتغال و جلوگیری از 

خام فروشی پیش ببریم.
وی با بیان اینکه حمایت ها در حوزه تولید فرش 
دستباف و حمایت از شهرک مبل منبت شهرستان 
قابل اجراســت، گفت: ظرفیت و پتانسیل بالقوه ای 
برای توسعه شهرســتان وجود دارد که می توان با 
ارائه طرح و برنامه از اعتبارات این صندوق تا پایان 
بهمن ماه در مســیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی 

شهرستان بهره گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
از افتتاح 89 طرح کشاورزی در دهه فجر امسال 
خبــرداد و گفت: 89 طرح کشــاورزی با 353 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری در ایام دهه فجر 

امسال افتتاح شد.
منصور رضوانی جــالل در جمع خبرنگاران، با بیان 
اینکــه با بهره برداری از ایــن طرح ها برای ۷۷۷ نفر به 
صورت مستقیم اشــتغالزایی شد، اظهار کرد: ۳۰ طرح 
در حوزه آب و خاک، ۱۱ طرح در بخش تولیدات دامی، 
۱۹ طرح در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و 2۷ طرح 

در تولیدات گیاهی افتتاح گردید.
وی از افتتاح 2۷ گخانه در اســتان همدان خبرداد 
و تصریــح کرد: 2۷ گلخانه به مســاحت 2۴ هکتار در 
ایام دهه فجر به بهره برداری رســید و استان همدان در 
ســال های آینده به یکی از اســتان های با تولید باالی 

محصوالت گلخانه ای تبدیل خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان 
اینکه در اســتان همدان بیــش از ۱5۰ هکتار گلخانه 
احداث شده است، اظهار کرد: در حال حاضر زیرساخت 
5۰۰ هکتار گلخانه در استان همدان مهیا شده و بیش 
از 5۰ هکتار در قالب مجتمع گلخانه ای توســط بخش 

خصوصی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته بیش از ۴6 هزار 
تن محصوالت گلخانه ای در اســتان تولید شده است، 
ادامه داد: ســال ۹۸ بیش از 25 هکتار گلخانه به سطح 

گلخانه های استان اضافه شد.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: براساس سند 
راهبردی استان باید تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از 2۱۰ 

هکتار گلخانه در اســتان همــدان ایجاد 
شود که با تحقق این امر امیدواریم سطح 
گلخانه های استان همدان به ۳۱۰ هکتار 

برسد.
رضوانــی جالل بــا تأکید بــر اینکه 
برنامه های بخش کشاورزی استان همدان 
با محوریت اقتصاد مقاومتی با برنامه های 
ســطح کالن وزارتخانه ابالغ شده است، 
افزود: بر اســاس سند راهبردی در استان 
همدان نیز طرح های مختلف کشاورزی از 
جمله سرشاخه زنی گردو، طرح فراز انگور 

و گسترش کشت های گلخانه ای مورد تاکید است.
وی با اشاره به اینکه براساس سند توسعه استان 
و برنامــه جهش تولید اقداماتی انجام شــده که در 
این راســتا تولید گندم با همکاری ستاد فرماندهی 
حضــرت امام خمینــی)ره( در ۱2۴ هزار هکتار در 
حال انجام اســت، یادآور شــد: این طرح در چهار 
اســتان به صورت پایلوت انجام شــده و قرار است 
براســاس این طرح تولید گندم اســتان حداقل 55 

هزار تن افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه سیر استان برند کشور است، از 
پیگیری شهرک سیر در همدان خبرداد و گفت: کارهای 

اولیه شــهرک ســیر در همدان درحال انجام اســت و 
زیرساخت های خوبی در این زمینه در همدان وجود دارد.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان همدان 
اظهارکــرد: در زمینه گــردو هم خوشــبختانه یکی 
از بهتریــن زنجیره هــای تولید نهال گواهی شــده در 
شهرســتان تویسرکان ایجاد شده و استقبال خوبی نیز 

صورت گرفته است.
رضوانی جــالل با بیان اینکه بیش از 22۰۰ هزار تن 
سردخانه سیب زمینی در استان در حال اجراست، ادامه 
داد: ۴۴۰ هزار تن سردخانه در استان ایجاد و یا در حال 
ایجاد است که ۹2۰ هزار تن سیب زمینی تولیدی استان 

را نگهداری خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در صنایع تبدیلی سیب زمینی، 
ســیر و گردو خأل وجود دارد، بیان کرد: برای سیر چند 
مورد سردخانه تخصصی نگهداری درنظر گرفته شده و 

مجوز تأسیس صادر شده است.
رضوانــی جالل با بیان اینکــه 5۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار و تســهیالت برای مکانیزه کردن اراضی زراعی 
و باغی اســتفاده شده است، خاطرنشــان کرد: امسال 
۴۰ میلیارد تومان تســهیالت به این بخش داده شده 
و ضریب مکانیزاسیون از ۱.2 به ۱.۹ رسیده که حرکت 

بزرگی برای مکانیزاسیون است.

دکتر نوراله زاده توسعه صنعت فرش و مبل منبت نهاوند اولویت ماست:

شهبازی با پتروشیمی نهاوند صنعتی می شود

مجموعه تفریحی، گردشگری دهکده گنج نامه به عنوان حامی تیم 
اسکواش همدان در رقابت های لیگ برتر کشور معرفی شد.

در مراســمی با حضور تنی چند از مسووالن اجرایی همدان، ضمن رونمایی 
از پیراهن جدید تیم اسکواش همدان برای حضور در لیگ برتر کشور، مجتمع 

گنج نامه نیز به عنوان حامی این تیم معرفی شــد.
همچنین در این مراســم با حضور »محمدعلی محمدی« فرماندار همدان، 
»ســعید ترابیان« رییس هیات مدیره دهکده توریســتی گنج نامه و »اسداهلل 
ربانی مهر« رییس هیات اســکواش همدان، از برگزیدگان مسابقات ورزش در 
خانه، پیکارهای آقایان و بانوان اســکواش دهه فجر، رقابت مجازی فدراسیون، 
مســابقات نقاشی کودکان و عکس شــب یلدا ویژه اعضا هیات اسکواش استان 

تقدیر شد.
فرمانــدار همدان در این مراســم ضمــن تاکید بر لزوم حمایت از توســعه 
ورزش و ورزشــکاران، گفت: هدف ما کســب موفقیت ورزشکاران همدانی در 
میادیــن ملی و بین المللی اســت که بــرای تحقق این هدف نیــز از تمامی 

ورزشکاران حمایت می کنیم.
»محمدعلی محمــدی« افزود: همدان از دیرباز مهــد تاریخ و تمدن ایران 

زمین بوده و باید در تمامی صحنه ها و میادین مختلف بدرخشــد.
به گفته وی، جوانان مســتعد همدانی شایســته بهترین حمایت ها هستند و 

بایــد در حوزه ورزش نیز افتخارآفرینی ها با قدرت ادامه یابد.
وی با اشــاره به اینکه اسکواش به عنوان یکی از رشــته های نوپا به دنبال 
ارتقا و پیشرفت جایگاه است، گفت: پیشرفت های بسیار خوبی را از این ورزش 

شاهد هستیم و حمایت الزم را خواهیم داشت.
بیش از ۱۰۰ ورزشکار عضو فعال رشته ورزشی اسکواش در همدان هستند.

 رئیــس هیأت اســکواش همدان گفت: تیم اســکواش همــدان با حمایت 
دهکده توریستی تفریحی گنج نامه در لیگ برتر کشور حضور پیدا خواهد کرد.
اســداهلل ربانی مهر امروز با اشاره به مراســم رونمایی از لباس و حامی تیم 
اسکواش، اظهار کرد: پس از برگزاری جلســات مختلف و مساعدت مدیرعامل 
دهکده توریستی و تفریحی گنج نامه، مقرر شد تیم اسکواش همدان با حمایت 

این شرکت در مسابقات حاضر شود.
وی ادامــه داد: همــدان برای اولین بار اســت که در مســابقات لیگ برتر 
اسکواش کشــور حاضر خواهد شد و قطعاً با داشتن حامی مالی، می تواند بهتر 

در این رویداد حاضر شود.
رئیس هیأت اســکواش اســتان همدان گفت: در همین راستا طی مراسمی 
که با حضور تنی چند از مســئوالن اســتان برگزار شــد، از لباس جدید تیم 

اســکواش همدان با نام دهکده گنج نامه رونمایی شد.
وی اضافه کرد: در این مراســم فرماندار همدان، مرادی رفعت معاون اداره 
کل ورزش، حیدری، معاون ورزشــی شــهرداری همدان و ترابیان مدیرعامل 

داشتند. گنج نامه حضور  دهکده 
ربانی مهــر افزود: در حاشــیه این مراســم از برگزیدگان مســابقات ورزش 
در خانــه، مســابقات آقایان و بانوان اســکواش دهه فجر، مســابقات مجازی 
فدراسیون، مســابقات نقاشی کودکان و مســابقات عکس شب یلدا ویژه اعضا 

هیات اسکواش استان تقدیر شد.
وی خاطرنشــان کرد: اسکواش به عنوان یکی از رشــته های نوپا به دنبال 
ارتقای جایگاه اســت و پیشــرفت های بســیار خوبی را از این ورزش شاهد 
هســتیم که امیدواریــم بتوانیم نام همدان را در ایــن ورزش همواره طنین 

کنیم. انداز 

ایین تجلیل از ۷۴ ورزشــکار مدال آور، نام آور در رقابت های جهانی، المپیک و 
آسیایی استان همدان با حضور استاندار و جمعی از مسووالن و پیشکسوتان ورزشی 

در سالن اجتماعات شهدای دولت استانداری برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان در این آیین گفت: ورزشــکاران استان 
همدان در همه زمینه ها شاخص هستند و از این ورزشکاران برای دستیابی به اهداف 

و فتح قله های افتخار حمایت می کنیم.
»حمید ســیفی« با تقدیر از افتخارآفرینی ورزشکاران استان همدان در میادین 
ملی و بین المللی، افزود: بر اســاس قانون زمینه اشتغال و تامین مسکن برای مدال 

آوران جهانی و آسیایی استان همدان فراهم شده است.
وی اظهار داشــت: از ابتدای ورود به همدان بــا ارتباط گیری با قهرمانان تالش 
کردیم مشکالت ایشــان بررسی شود تا بتوانیم با جزئیاتی دقیق برای آینده ورزش 

استان در 2 بخش همگانی و قهرمانی برنامه ریزی کنیم.
ســیفی ادامه داد: برای اشتغال زایی قهرمانان استان همدان با تمام توان با توجه 
به قانون و پشــتوانه اســتاندار همدان ورود کردیم و  امیدواریم برنامه های ورزش و 

جوانان یکی پس از دیگری محقق شود.
وی تصریــح کرد: در بحث تحصیل قهرمانان نیز بر اســاس تفاهم نامه هایی که 
با دانشــگاه های مختلف استان از جمله دانشــگاه نهاوند منعقد شده انتظار داریم 
قهرمانان نســبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند چرا که رشد تک وجهی برای 

انسان راهبردی نخواهد بود.
در ادامه این مراســم اســتاندار همدان توجه به نقش محوری جوانان و بانوان را 
اولویت اصلی دولت در اعتالی کشــور دانست و گفت: مسیر راهبردی رشد و سند 
توســعه پایدار و همه جانبه این اســتان نیز بر مبنای مشارکت فعال و موثر جوانان 
کارآمد و اســتفاده از ظرفیت و توان بانوان و ورزشــکاران نخبه مشخص و طراحی 

شده است.
به گزارش ایرنا، »سید سعید شاهرخی« روز سه شنبه در آیین تجلیل از نام آوران، 
قهرمانان و مدال آوران ورزشی استان همدان، افزود: تالش کردیم تا با تشکیل هیات 
اندیشــه ورزان جوان و مشارکت بانوان، شــعار دولت در راستای مشارکت جوانان و 

بانوان را با هدف رشد و تعالی استان همدان عملیاتی کنیم.
وی با اشــاره به اینکه تجلیل از ورزشــکاران، تجلیل از صفات نیکو است، اظهار 
داشــت: صفات ارزشــمندی همچون ایثار، فداکاری، تالش برای سالمت، گذشت و 
مردانگی در همه ورزشکاران مشترک است و این موضوع باید در جامعه ما و دنیا به 

عنوان یک فرهنگ و الگوی ماندگار ارج نهاده شود.
شــاهرخی تصریح کرد: ۸6 هزار و 6۰2 ورزشــکار در 5۰ هیات ورزشی استان 
همدان فعال هســتند که این امر نشــانه روحیه باال، نشاط و شــادابی جوانان این 

استان است.
وی با اشــاره به اینکه زمینه مناسب برای فعالیت موثر و حرفه ای بانوان استان 
همدان در رشته های ورزشــی فراهم است، گفت: این استان دارای ۳5 هزار بانوی 
ورزشــکار در رشته های مختلف است که باید برای افزایش تعداد و مشارکت بانوان 

در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی بیش از پیش تالش کنیم.
اســتاندار همدان افزود: دیار هگمتانه از نگاه ملی یک استان شاخص است و به 
واســطه وجود مردمانی با فرهنگ دارای جایگاه ویژه و ممتازی در حوزه ها و عرصه 

های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است.

وی خطاب به مدال آوران اســتان همدان گفت: مدال های رنگارنگ طال، نقره و 
برنز در رقابت های ورزشــی به راحتی به دســت نمی آید و حاصل تالش، غیرت و 
پشتکار شما قهرمانان ورزشی است؛ ما به موازات زحمات شما وظیفه تامین و ایجاد 

زیرساخت ها را بر عهده داریم.
شاهرخی با اشاره به اینکه زمینه سازی برای درخشش جوانان با وجود محدودیت 
در امکانات وظیفه مســووالن را ســنگین تر می کند، تصریح کرد: ورزش به عنوان 
اکسیری ارزشــمند در افزایش روحیه و نشاط و کاهش آسیب های اجتماعی بسیار 
موثر اســت و باید همه مردم با هر سن و سالی در ورزش همگانی مشارکت داشته 

باشند.
وی افزود: در مهار کرونا، حوزه درمان بسیار عالی عمل کرد و طرح تحول سالمت 
به عنوان اقدام ماندگار دولت تدبیر و امید که از هفت ســال پیش آغاز شــده، تاثیر 

بسیار مثبتی در کسب موفقیت برای کنترل ویروس کرونا داشت.
وی خاطرنشان کرد: درگذشــت مهرداد میناوند و علی انصاریان دو پیشکسوت 
ارزنده ورزش به دلیل ابتال به ویروس کرونا موجب تاثر و تالم همه مردم و مسووالن 
شد که البته امیدوارم هرچه سریعتر شرایط مناسب برای برگزاری مسابقات همچون 

گذشته با حضور مشتاقانه مردم و هواداران در میادین ورزشی فراهم شود.
شــاهرخی تصریح کرد: جوانان ما همیشه در طول تاریخ، الگو و سرآمد بوده اند 
و برای پیشــبرد اهداف و تحقق آرمان های واالی انقالب باید به جوانان میدان داد 
چراکه هرگاه به جوانان و بانوان توجه کردیم، شاهد موفقیت و کسب پیروزی بودیم.
شــاهرخی تاکید کرد: 5۰ درصد جمعیت کشــور را بانوان تشکیل می دهند و 
تصمیم گیران باید به بانوان و جوانان میدان دهند و بدانند که اگر به جوانان میدان 

ندهیم آینده ای نیز نخواهیم داشت.
 در این آیین از ۷۴ قهرمان، ورزشکار، داور، مربی و پیشکسوت مرد و زن استان 
همدان شامل 22 قهرمان جهان، ۳۱ قهرمان آسیا، 6 مربی ملی، ۱۴ داور بین المللی 

و یک پیشکسوت ورزشی تجلیل شد.
حضور چهره های نامدار ورزش اســتان همدان همچون مه لقا جام بزرگ، مریم 
بربــط، فرود ظفری، بیژن و پیام حیدری از نکات برجســته برگــزاری این آیین 

ورزشی بود.

استاندار خطاب به فاتحان قله ورزش 

وظیفه سنگینی داریم
به بهانه حضور همدان در لیگ برتر

اسکواش با گنجنامه صعود می کند

قنبری خرم
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بیمارســتان 154 تختوابی سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی در تویسرکان همزمان با چندین 
طرح و پروژه ملی بهداشــتی و درمانی سراسر 
کشور با فرمان رئیس جمهوری در یک ارتباط زنده 

تصویری )ویدئو کنفرانس( به بهره برداری رسید.
بیمارستان ۱5۴ تختوابی سردار سلیمانی تویسرکان 
به کارفرمایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی همدان و با اعتباری معادل ۳۱۴ میلیارد تومان 
احداث شــده است. این بیمارســتان شامل بخش های 
تخصصی بستری، جراحی، مراقبت های ویژه آی سی یو، 
سی ســی یو نوزادان، بلوک زایمانی، اورژانس، آزمایشگاه 
و تصویربرداری اســت، بخش اداری، سالن اجتماعات، 
درمانگاه تخصصی، تریاژ، بستری داخلی، بستری جراحی، 
درمانگاه فیزیوتراپی و رادیولوژی از دیگر بخش های این 

بیمارستان تخصصی است.
رئیس جمهــوری ضمن قدردانــی از زحمات کادر 
درمان و مدافعان ســالمت با تبریــک به مردم همدان، 
شهرستان تویســرکان، حضار و مسئوالن یاد و خاطره 
شهید مفتح از نخستین شهدای انقالب را گرامی داشت 
و با نام خداوند بزرگ و با توســل به ارواح ائمه و پیامبر 
عظیم الشأن اسالم )ص( بهره برداری از بیمارستان سردار 

شهید سلیمانی را تبریک گفت.
حسن روحانی، اقدامات کارکنان بهداشت و درمان را 
مهم و ارزشمند برشمرد و گفت: مسأله سالمت موضوع 
اول جامعه است و افتتاح طرح های بهداشتی و درمانی به 

ویژه بیمارستان ها مایه خوشحالی است.
دکتر ســعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی در ابتدای ایــن آیین گزارشــی در خصوص 
مدیریت بیماری کرونا در روزهای سخت تحریم، دست 
نکشیدن از توسعه زیرســاخت ها، اتفاقات ارزشمند دو 
ســال اخیر پیرو اجرای طرح تحول ســالمت و تولید و 
صدور واکسن کووید ۱۹با همت شرکت های دانش بنیان 
و افتتاح تعداد قابل توجهی پروژه را به استحضار رئیس 

جمهوری رساند.
اســتاندار همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه در 
هشت سال گذشته هزاران طرح بیمارستانی در سراسر 
کشــور از جمهل همدان به شــبکه بهداشت و درمان 
اضافه شده که جای قدردانی دارد، گفت: در هشت سال 
گذشــته و مدت زمان خدمت رسانی دولت تدبیر و امید 
دستاوردهای بزرگی در حوزه سالمت این استان شکل 
گرفت و در بخش بهداشــت و درمان یک انقالب بزرگ 

اتفاق افتاد.
ســید سعید شــاهرخی، اظهار داشــت: ۷۰ درصد 
تخت های ویژه آی ســی یو بیمارستان های کشور در این 
دولت راه اندازی شــده است که امروز کارایی خود را در 

مقابله با بیماری کرونا به بهترین شکل نشان داد.
استاندار همدان با اشاره با اختصاص یک فروند بالگرد 
اورژانس به اســتان همدان، اضافه کرد: به واســطه این 
خدمات ارزنده اکنون، تعداد زیادی از بیماران نیازمند در 
گوشه و کنار استان روزانه با بالگرد از نقاط مختلف استان 

به مرکز همدان منتقل می شوند.
شــاهرخی خاطر نشــان کرد: بیمارستان های قلب 
فرشــچیان، اکباتان امام خمینــی )ره(، آیت اهلل بهاری، 
فاطمیه و شهرستان اســدآباد، در کنار بیمارستان های 
شهید سلیمانی تویسرکان زیرساخت های درمانی استان 

را افزایش داد.
اســتاندار همدان بــا قدردانی از تالش هــای وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و همکارانشان به ویژه در یک سال اخیر شرایط 
کرونا افزود: کشور ایران با برنامه ریزی دولت تدبیر و امید 
و همراهی مردم در مدیریت کرونا سربلند بود به طوری 
که در سراســر کشور بیماری تا حد زیادی کنترل شده 

است.

شــاهرخی به افزایش تعداد بیمارستان های استان 
همدان در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: نمونه هایی 
همچون ساخت بیمارستان شهرستان های بهار، اسدآباد، 
تویسرکان و بیمارســتان در حال ساخت رزن از جمله 
آن ها بوده که این اقدامات در راســتای تحقق فرمایش 
مقام معظــم رهبری مبنی بر اینکه مــردم به جز درد 

بیماری درد دیگری نداشته باشند، انجام شد.
دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی مدیریت کرونا در استان همدان 
را قابل قدردانی دانســت و گفت: این موفقیت با تالش 
حوزه بهداشــت و درمان و همه دستگاه های مربوطه به 

ویژه همراهی مردم با مسئوالن رقم خورده است.
معاون وزیر بهداشــت در حاشیه افتتاح بیمارستان 
سردار ســلیمانی با بیان اینکه استان همدان در زمینه 
ویروس کرونا بیشــترین آلودگی را داشــت، گفت: اما 
با مدیریت خوب مســئوالن اســتان یکــی از بهترین 
کارنامه هــای ما در حوزه مقابله بــا کرونا مربوط به این 
استان است، این حرف را از روی احساسات نمی زنم بلکه 

از روی سند و دلیل بیان می کنم.
جان بابایی کار مســئوالن اســتان همــدان را قابل 
قدردانی دانســت و گفت: ایــن موفقیت با تالش حوزه 
بهداشــت و درمان و همه دستگاه های مربوطه به ویژه 

همراهی مردم با مسئوالن رقم خورده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با اشاره به 
طرح ملی درمانی گفت: این بیمارستان ۱5۴ تختوابی 
دارای زیربنــای ۱6 هزار و ۹۳۴ مترمربع اســت که با 
بهره بــرداری از بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی 
سردار سلیمانی تویسرکان زمینه اشتغال بکار 2۷۷ نفر 

نیز فراهم می شود.
دکتر رشــید حیدری مقدم افزود: این بیمارستان 
شــامل بخش هــای تخصصــی بســتری، جراحــی، 

مراقبت های ویژه، آی سی یو، سی سی یو، نوزادان، بلوک 
زایمانی، اورژانس، آزمایشگاه و تصویربرداری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی استان همدان اظهار 
داشــت: بخــش اداری، ســالن اجتماعــات، درمانگاه 
تخصصــی، تریاژ، بســتری داخلی، بســتری جراحی، 
درمانگاه فیزیوتراپی و رادیولوژی از دیگر بخش های این 

بیمارستان تخصصی است.
رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر بهداشت با قدردانی 
از اســتاندار همدان و دکتر مفتح، نماینده مردم شریف 

تویســرکان در مجلس شــورای اســالمی برای افتتاح 
بیمارستان شــهید سردار ســلیمانی تویسرکان اضافه 
کرد: ســاخت این بیمارستان ۱2 سال طول کشید و از 
زمان تحول موقت در کمتر از 6 ماه با همکاری و جهاد 
شــبانه روزی تیم اجرایی دانشگاه علوم پزشکی همدان 

تجهیز شد.
دکتــر حیدری مقدم با بیان اینکــه پیش از این به 
ازاری یک هزار نفر ۱/۳ تخت وجود داشت که این رقم با 
افتتاح بیمارستان شهید سردار سلیمانی به 2/5 می رسد، 
اضافه کرد: با روند فعلی حوزه ســالمت استان همدان و 

شهرستان تویسرکان بسیاری از نیازها رفع شده است.
این مســئول ادامه داد: بیمارستان سردار سلیمانی 
مجهز به بخش مراقبت هــای ویژه با 6 تخت تخصصی 

است.
وی گفــت: در حــال حاضــر بیمارســتان ولیعصر 
تویســرکان با ظرفیت 5۰ تخت بیمارستانی به مراجعه 
کنندگانئ خدمــات ارائه می دهد که بــا بهره بردای از 
بیمارستان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ۱5۴ تخت 
به مجموع تخت های بیمارستانی شهرستان تویسرکان 

اضافه می شود.
گفتنی اســت: در پنجاهمیــن برنامه افتتاح جهش 
تولید سال جاری، بهره برداری از ۸۳2 تخت بیمارستانی 
با اعتبار یک هزار و ۳55 میلیارد تومان و اشــتغال زایی 
یک هزار و ۷۱۳ نفر به صورت ویدئو کنفرانس با حضور 
و دستور رئیس جمهور در استان های خوزستان، تهران، 
همدان، مازندران، خراسان شمالی، کرمان و بوشهر آغاز 

شد.

بهبانی و شــهردار پرتــالش و مردمی منطقه یک 
در گفتگــوی بع اجرای همچون ســایت موزه میدان 
امام، پوشــش سقف تاالر قرآن اشــاره کرد که طی 
سالیان اخیر به رغم درخواســت شهروندان به تاخیر 
می افتادند، درباره اقدامات صورت گرفته و در دســت 

اقدام توضیح فرمایید:
یکی از دالیلی که گردشــگردان، شهر همدان را 
به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند سابقه تاریخی 
این شــهر است. پروژه ســایت موزه میدان امام )ره( 
نیز یکی از پروژه هایی اســت که این ســبقه تاریخی 
را به خوبی به گردشــگران نمایش می دهد و همین 
موضوع نشان دهنده اهمیت احداث سایت موزه است. 
تابستان موضوع احداث این سایت موزه به شهرداری 
منطقه یک واگذار شد، طرح ها و برآوردهای الزم که 
به منظــور اجرایی کردن این پروژه نیاز بود همگی به 
ســرعت تهیه و تنظیم شدند و خوشبختانه در مدت 
کوتاهی توانســتیم با برگزاری مناقصه پیمانکار این 
پــروژه را با هزینه هــای جانبی پروژه بــا اعتبار صد 
میلیــارد ریالی جذب کنیم. هم اکنون نیز پیشــرفت 
فیزیکــی پــروژه را می تــوان 2۰ درصد دانســت و 
اقداماتــی از قبیل اجرای کامل فوندانســیون کف و 
جای گذاری ســتون های اصلی نیز انجام شده است. 
امیدواریم تا انتهای تابســتان ســال آینــده بتوانیم 
ایــن پروژه را به اتمام برســانیم. ســالن اصلی تاالر 
همایش های بین المللی و قرآنی که در ســال ۹5 به 
بهره برداری رســید متاســفانه به دلیل نبود پوشش 
ســقف قابل بهره برداری نبود که در ســال جاری با 
اعتباری 65 میلیارد ریالی در بودجه منطقه یک قرار 

گرفت و عملیات عمرانی آن آغاز شــد، پس از اجرای 
ســازه عرقچین میانی پوشش این مجموعه با جنس 
گالوانیــزه و کلزیپ نیز صــورت پذیرفت و تا انتهای 
سالجاری شاهد تکمیل سقف این سالن خواهیم بود.
پروژه بوستان والیت با اعتباری ۹۰ میلیارد ریالی 
از ابتدای آبان ماه آغاز به کار کرده اســت. بخشی از 
این عملیات عمرانی که شامل دیوارچینی و تسطیح 
راه های دسترســی اســت تا انتهای ســال به اتمام 
می رســد. فاز اول اجرای این پروژه احداث مسیرهای 
دسترسی بوســتان و دیوارهای حائل است. با توجه 
به این که این بوســتان یک بوستان کوهستانی است، 
تصمیم گرفته شــد با کمترین دخالت در طبیعت و 
صدمه به محیط زیســت عملیــات اجرایی آن دنبال 
شــود تا به عنوان یک بوســتان فرامنطقه ای پذیرای 

شهروندان و گردشگران از نقاط مختلف باشیم.
یکی از اهداف مهــم در منطقه یک ایجاد فضایی 
مناسب برای تفریح و ســرگرمی خانواده ها به همراه 
کودکانشــان در فضای محله اســت. در سال جاری 
عملیات اجرایی دو بوســتان نواری در هنرســتان و 
پل نیازمند آغاز شــد که هم اکنون در مراحل پایانی 
به سر می برند. مســاحت بوستان نواری کمال آباد و 
هنرســتان هفت هزار متر مربع است که با اعتباری 
۱۳۰ میلیارد ریالی در حال اتمام اســت و می تواند با 
افزایش سرانه فضای سبز شهروندان تاثیر بسزایی در 

سالمت جسمی و روانی آن ها داشته باشد.
 عملیات نهایی زیرسازی و پیاده روسازی بوستان 
نواری پل نیازمند نیز در حال اجراســت. این بوستان 
مســاحتی بیش از ده هزار متــر مربع دارد و با توجه 
به این کــه به موازات خیابان جهان نما 
اســت، می تواند مســیر مناسبی برای 
پیــاده روی شــهروندان در تمامی ایام 
سال باشــد. گفتنی است این بوستان 
با اعتباری ۱۴۰ میلیارد ریالی در حال 

انجام است.
 شــهرداری منطقه یک در ســال 
گذشته توانست بیش از ۱۱۷ هزار متر 
مربع پیاده روســازی و استانداردسازی 
معابر را پوشــش دهد. از عملکرد خود 

در سال جاری بگویید.
پیاده روهــا  استانداردســازی 
بیشــتر  هرچــه  گســترش  و 
استانداردســازی ها می تواند به داشتن 
یک شــهر با شــهروندانی سالم کمک 
کند و اگــر بتوانیم حاکمیت پیاده روها 
بر ســواره روها را افزایش دهیم شهری 
شاداب تر و با تعامالت اجتماعی بیشتر 
خواهیم داشت، امروزه موضوع کیفیت 
از مهم ترین  زندگــی شــهری یکــی 
شــهری  مدیریت  که  اســت  مباحثی 

برای ارتقای آن برنامه ریزی های گسترده ای را انجام 
می دهد و سعی بر این است تا با تصمیم های درست 
شرایط خوبی را برای زندگی شهروندان ایجاد کنند.

در سال گذشته ۱۱۷ هزار مترمربع پیاده روسازی 
در سطح منطقه یک صورت پذیرفت در صورتی که در 
سالیان گذشته این عدد بیش از بیست هزار متر مربع 
نبوده است و در ســال جاری نیز ۱52 میلیارد ریال 
بودجه به منظور استانداردســازی پیاده روها در نظر 
گرفته بودیم، در استانداردســازی پیاده روها تمامی 
ضوابط و قوانینی که در حوزه ساخت پیاده روسازی ها 
مطرح است، رعایت شده و می توان به استانداردهای 
مخصوص افراد کم توان جســمی، سطح شیب بندی، 

نبود پله و دسترسی به کوچه ها اشاره کرد.
در سال جاری عملیات اســتاندارد سازی پیاده رو 

خیابــان بوعلی با اعتباری بالغ بــر 2۰ میلیارد ریال 
به اتمام رسید. در این پروژه با همکاری دستگاه های 
مختلــف آب و فاضــالب، بــرق و مخابــرات تمامی 
زیرساخت ها به روز شد تا شاهد حفاری پس از اتمام 

پیاده روسازی نباشیم.
عملیات پیاده رو سازی شانزده هزار متر مربعی در 
بلوار احمدی روشــن و بلوار شهید ســلیمانی نیز به 
پایان رســیده که با این اقدام شاهد استانداردسازی 
معابر پیاده رو از بلوار بعثت تا میدان مدرس هستیم.

پروژه پیاده روسازی، مناسب سازی و جدول گذاری 
بلوار شهید اســالمیان نیز در راستای تسهیل عبور و 
مرور شهروندان عزیز همدانی مطابق با استانداردهای 
روز در حال ســاخت اســت، این پروژه که مساحت 
پیاده روســازی آن نــوزده هزار متر مربع اســت و با 
اعتباری شــصت و شش میلیارد ریالی در حال انجام 
اســت. تمامی ضوابط و قوانینی که در حوزه ساخت 

پیاده روســازی مطرح باشــند، رعایت شــده است و 
می توان به اســتانداردهای مخصــوص افراد کم توان 
جســمی، ســطح شــیب بندی، نبود پله و دسترسی 
به کوچه ها اشــاره کرد. پیاده روسازی های مربوط به 
این پروژه نیز به اتمام رســیده است و در حال حاظر 
عملیات احداث رفوژ وسط آن در حال انجام است که 

در مدتی کوتاه تحویل شهروندان عزیز خواهد شد.
استانداردســازی معابر در کوی مدرس، بهسازی 
معابر کوی دره مراد بیک با استفاده از مصالح محلی، 
شکریه، کمال آباد، بین النهرین، کوی خاتم و خیابان 

استادیوم نیز از دیگر پروژه های منطقه یک است.
رویکــرد ایــن منطقــه افزایــش هرچه بیشــتر 
زیرســاخت های ورزش های مختلف در سطح منطقه 
یک اســت به طوری که شهروندان در سطح محالت 

خــود بتوانند از آن بهره ببرند. طی یک ســال اخیر 
پروژه هایی همچون احداث زمین ورزشــی فوتبال در 
بوســتان الله و محله دره مراد بیــک، احداث زمین 
ورزشــی بدمینتون بوســتان ارم، بازســازی زمین 
ورزشی فوتبال بوستان مردم، همچنین احداث زمین 
ورزشی بسکتبال در بوستان مردم که تا انتهای سال 
جاری به اتمام می رســد و خریــداری و جای گذاری 

میزهای شطرنج و پینگ پونگ موید این امر است.
مجموعه شــهدای شــهرداری که زمین ورزشی 
باشگاه شــهرداری همدان است و بسیاری از جوانان 
شهر همدان به دنبال شــروع ورزش قهرمانی از این 
باشــگاه هستند در طی سالیان اخیر کیفیت مناسبی 
نداشــت و با توجه به نــگاه این منطقه به توســعه 
زیرساخت های ورزشی تصمیم گرفته شد تا عملیات 
اجرایــی احداث چمن مصنوعــی در این مجموعه را 

آغار کنیم.

عملیات اجرایی این پــروژه 5 هزار متر مربعی از 
ابتدای آذر مــاه با اعتباری 5۳ میلیــارد ریالی آغاز 
شــده اســت و هم اکنون عملیات خاکبرداری آن به 
پایان رسیده است، که پس از آن عملیات بتن ریزی و 

الیه های زهکش اجرا خواهند شد.
بــرای اولین بــار در شــهر همدان از سیســتم 
فیلترینــگ در اجرای این چمن مصنوعی اســتفاده 
می شــود. سعی شده تا با استفاده از زهکشی کامل و 
اجرای بهترین کیفیت چمن مصنوعی شــاهد رشد و 

ترقی ورزش قهرمانی در شهر همدان باشیم.
یک ســاختمان چند منظــوره در کوی مدرس را 
هم در نظر داریم. این پروژه که اعتباری 6۷ میلیارد 
ریالی دارد به درخواست شهروندان ساکن در محله و 
با هدف فرهنگی ورزشی و محل عرضه میوه و تره بار، 
بار آغاز به کار کرده اســت و امیدواریم با تحویل آن 
در سال شاهد استقبال شهروندان محله از آن باشیم.
ارتقــای کیفیت فضای شــهری و فضاهای ســبز 
یکی از مهم ترین درخواست های شهروندان محسوب 
می شود که این مهم در اولویت برنامه های شهرداری 
ایــن منطقه قــرار دارد تا رضایتمندی شــهروندان 
حاصل شــود. نورپردازی ها، آب و آب نماها نیز یکی 
از این موارد اســت که چه در حالت سکون و چه در 
حالــت پویا و روان باعث آرامش روح و روان انســان 

می شود.
در راســتای ســاماندهی ترافیکــی، بهســازی و 
رسیدگی به فضای سبز میدان قائم از ابتدای تابستان 
سال جاری عملیات عمرانی با بودجه ۷ میلیارد ریالی 
آغاز شــده بود و همچنین اعتباری 2 میلیارد ریالی 
بــه منظور نورپــردازی و آب نما ایــن میدان در نظر 
گرفته شد که خوشبختانه با اتمام آن شاهد استقبال 

شهروندان از فضای به وجود آمده هستیم.
بازســازی کامل میــدان جهاد نیــز هزینه ای 2 
میلیارد ریالی در برداشــت. ۴ میلیارد ریال نیز برای 
آبنمای این میدان هزینه شــد که توانســته است با 
نورپردازی صورت گرفته به ویژه شــب هنگام جلوه 

ویژه ای به شهر ببخشد .
ســاخت چند آب نمای دیگــر در نقاطی همچون 

میدان شــریعتی، بوســتان نرگس، پیاده راه  بوعلی، 
میدان بیمه، جنب شهرداری آرامگاه بوعلی و بوستان 
ارم نیز صورت پذیرفته اســت. طی یکســال گذشته 
رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد در بودجه شهرداری منطقه 

یک صرف ساخت آب نماهای مختلف شده است.
همچنین از دیگر پروژه هــای نورپردازی می توان 
بــه نورپردازی در خیابان مصیــب مجیدی و خواجه 
رشید اشــاره کرد که عملیات اجرایی آن ها به تازگی 
پایان یافته است و شــهروندان نیز استقبال خوبی از 

آن داشته اند.
 در ابتدای ســال جاری یکــی از بزرگترین پروژه 
های تملک و بازگشــایی معبر در بلوار شهید فهمیده 
صورت پذیرفــت، این پروژه در چــه مرحله ای قرار 

دارد؟ 
هزینه تملک ســاختمان بلوار شــهید فهمیده که 
دارای ۳۳ واحد مســکونی و تجاری بود بالغ بر ۳5۰ 
میلیارد ریال بود. عملیات تخریب و خاکبرداری این 
پروژه طی یک ماه صــورت پذیرفت و پس از اجرای 
ســازه های نگهبان و فوندانسیون هم اکنون عملیات 
بتن ریزی طبقات مختلف آن در حال انجام است. این 
معبر به دلیل این که در مسیر گردشگری و همچنین 
دانشگاه های شهر همدان قرار دارد از اهمیت بسزایی 
برخــوردار اســت و می تواند راهگشــای مشــکالت 
ترافیکــی ایــن منطقه باشــد. همچنین بــه منظور 
روان سازی هرچه بیشــتر ترافیک این محدوده معبر 
بین خیابان پرستار و فرشچیان نیز عملیات تملک و 
بازگشــایی آن با اعتباری ۱۱۰ میلیارد ریالی صورت 
پذیرفت که هم اکنون نیز در دســترس شــهروندان 

قرار دارد.
در سال جاری مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال بودجه به 
منظور ســاخت پارکینگ های عمومی در نظر گرفته 
شده است که از مهم ترین آن ها می توان به پروژه های 
تملک و احداث پارکنیگ خیابان خواجه رشید )پشت 
تاالر مرمر( و پارکنیگ اســتادیوم شهدای شهرداری 
اشــاره کرد. مطالعــات آزمایش خــاک، برآوردها و 
طراحی های پروژه ها در حال انجام اســت و به زودی 

عملیات اجرایی این پروژه ها نیز آغاز خواهد شد.

شهرداری منطقه یک عید امسال:

بهره برداری از بوستان فرا منطقه ای والیت

گزارش استاندار همدان به رئیس جمهور در حوزه سالمت

انقالب در بهداشت و درمان
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یادداشت

برای انتخابات ۱۴۰۰ یک 
مینی بوس نامزد اصولگرا داریم

همان طــور   : شــرق 
کــه ضرغامی گفته اســت 
مینی بوســی از چهره هــای 
برای  هم  اصولگرا  سیاســی 
از  ۱۴۰۰ صــف بســته اند؛ 
محمد دهقان که رســما و 
علنی اعالم حضــور کرده تا 
قالیباف که در حال چینش 

کابینه پشت پرده است، تا ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی 
و سعید محمد و حتی خود ضرغامی...

عزت اهلل ضرغامی که یکــی از نامزدهای در مظان 
انتخابات ۱۴۰۰ اســت، با انتقاد از لشــکر نامزدهای 
۱۴۰۰ در ویژه برنامه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید 
بهشتی به مناســبت ۱6 آذرماه روز دانشجو در پاسخ 
به سؤالی درباره احتمال کاندیداتوری اش در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال آینده، نحوه فعالیت شورای 
ائتالف در این انتخابات و همچنین صف بندی احتمالی 
کاندیداها، گفت: درباره جبهه انقالب و دوستان اصولگرا 
که من این نام را اصال قبول ندارم و معتقدم که پوست 
خربزه زیر پــای بچه های انقالب اســت، ما االن یک 

مینی بوس نامزد داریم و تعداد نامزدها زیاد است.
از آن ســو حزب مؤتلفه، جبهه پیروان خط امام و 
رهبری و جامعه روحانیت هم گفته اند که می خواهند 
وارد گود انتخابات شوند و دیگر دنباله رو نخواهند بود. 
مؤتلفه که سال هاســت در آرزوی این است که نامزد 
حزبی اش رئیس جمهور شــود، این بــار هم گفته بود 
نامزد معرفی می کنیم؛ با این حال اسداهلل بادامچیان در 
اعالم مواضع هفتگی این حزب، با اشــاره به انتخابات 
ســال ۱۴۰۰ اظهار کرد: حزب مؤتلفه اســالمی برای 
انتخابات ســال آینده اعتقاد به وحدت همه نیروهای 
ارزش گرا دارد؛ زیرا شــرایط جهانی، بحران همه جانبه 
آمریکا و کشورهای سه گانه اروپایی، مشکالت اقتصادی 
و سیاسی منطقه، مشکالت کرونایی، گام دوم انقالب 
اسالمی و ضرورت حل مشکالت مردم ایجاب می کند 
که همه نیروها با هم در وحدت و همراهی و یاری دهی 
به یکدیگر قرار گیرند. جامعه روحانیت می تواند محور 
این وحدت برای همگان باشد؛ بنابراین هر اقدامی تحت 
هر عنوانی در راستای تضعیف این وحدت آسیب زاست 
و موجب تجری دشــمنان اسالم و جریانات مسئله دار 
خواهد شد و از همگان دعوت می کنیم در محور وحدت 
و تجمع همه نیروها اقدام کنند. حمیدرضا ترقی، عضو 
شورای مرکزی این حزب، به تازگی گفته بود که ما در 
حزب هیچ بحثی راجع به مصداق نکرده ایم. البته تأکید 
ما بر این اســت که مزایای نامزد حزبی را برای جامعه 
تبیین کنیم و از این فرصت انتخابات استفاده کنیم تا 
حزب بتواند برنامه های خود را برای ارائه به کشــور از 
زبان یکی از نامزدها ارائه بدهد؛ اما در مجموع هنوز به 

هیچ مصداقی نرسیده ایم.

»پیام رفتاری« توسعه پایدار شهری را مهم ترین اصل دائمی مسئولیتش 
می داند؛ محیط شهری پاکیزه، هوای شهری سالم و شهری تاب آور در برابر 
مخاطرات، با امکانات زیرساختی و دسترسی مناسب، گسترش آموزش های 
عمومــی و فرهنگ احترام به قوانین و احترام به مردم قوانین جدی کاریش 

هستند.
وی در بدو ورود به فامنین دغدغه اصلی خود را نبود امکانات مناســب برای بانوان 

عنوان کرد.
رفتاری می گوید: کار کردن در شهرهای کوچک را دوست دارم؛ گاه یک کار کوچک 
در نگاه مردم به قدری خوشــایند می آید که هر شهروند از زیبایی ها و زندگی روزمره 
محله خود آنقدر لذت می برد که این کار باعث می شود به زیبایی و پاکیزگی محله خود 
اهمیت بیشتری بدهد؛ با کوچک ترین اقدام برای شهر، مردم از آن مواظبت می کنند 

و قدرش را می دانند.
رفتــاری مهم ترین فعالیت خود را با خدمت به بانــوان و همزمان با چهل ودومین 

ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران آغاز کرد. ۴ فرشته کوچک که در برنامه عصر 
جدید به »فرشتگان نینجا« لقب گرفته اند، اهل فامنین هستند و این افتخاری بود که 

به دعوت شهردار نخستین پارک بانوان با دستان کوچکشان افتتاح شود.
همچنین همزمان با والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س(و روز زن، تعدادی از 
پروژه های شهرداری فامنین با حضور ظاهر پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری همدان، کلنگ زنی و بهره برداری شد.
شــهردار در این مراسم با بیان اینکه پارک بانوان یکی از خواسته ها و دغدغه های 
اصلی بانوان در سطح شهر است، گفت: با ساخت این پارک محیطی امن و شاد برای 

ورزش؛ تفریح و سرگرمی دختران و زنان شهر فامنین به وجود خواهد آمد.
رفتاری افزود: مساحت این پارک بالغ بر۳ هزار و 2۰۰ مترمربع و شامل فضاهایی 
همچون پیست اسکیت، اتاق مادر و کودک، محل ورزش همگانی، محل بازی کودکان، 

پیست دوچرخه سواری، جاده تندرستی و... است.
وی در ادامه، اعتبار این پروژه را بالغ بر 5۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در تالش 

هستیم تا تابستان سال آینده پروژه مذکور را به بهره برداری برسانیم .
در ادامه این مراســم، از پروژه پارک نواری حاشــیه میدان امام رضا)ع( با وسعتی 

بالغ بر ۷ هزار و 2۰۰ مترمربع و با هزینه کرد شصت6۰ میلیارد ریال بهره برداری شد.
رفتاری افتتاح این پروژه را گامی مهم در راستای ساماندهی و زیباسازی ورودی و 

خروجی های شهر فامنین و محلی مناسب برای استراحت مسافران دانست.
در ادامه به پاس رشادت ها و یادبود نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، 

آئین رونمایی از تابلوهای مزین به تصاویر شهدای گرانقدر شهر فامنین برگزار شد.
رفتاری در پایان از حمایت ها و مساعدت های استاندار محترم، معاونان استانداری 
همدان، امام جمعه معزز و محبوب شهرستان؛ فرماندار محترم شهرستان و اعضای 
محترم شورای اسالمی شهر قدردانی کرد و با اهدای لوح تقدیر و هدایا از دختران 

گروه فرشتگان نینجا قدردانی و برایشان آرزوی موفقیت کرد.

 شهرداری که خودش بدون حواشی کار کرد، 
فرصت و نعمتی بود برای شــورای نهاوند تا دور 
پنجم را به دور از تنش و فرصت ســوزی از ســر 

بگذرانند.
شــهردار نهاوند گفت: پروژه های شــاخصی را آغاز 
کردیم، شاید شرایط جوی سبب وقفه در اجرای آن شده 
باشــد اما هرگز تعطیل نشد، هرچند در اجرای پیاده راه 
سعدی شرایط را طوری فراهم کردیم که در هوای برفی 

هم بتوان کار را ادامه داد.
محمدحســین پور این شــرایط را مدیــون آزادی 
عملی که شــورا به مجموعه داده و البته داشتن برنامه 
و خط مشی مشخص با اهداف تعریف شده برای توسعه 

شهری در یک افق مشخص، می داند.
وی جذب و جلب مشــارکت و اعتمــاد مردم را هم 
شاخصه مهم دیگری می داند و معتقد است: اینکه مردم 
ببیند پولی که به عنوان عوارض از آنها دریافت می شود، 
در جاهایی مصرف می شــود که اولویت  دارد و به شهر 
رونق می دهد، مطمئناً برای شــهرداری بُرد بُرد است و 
وقتی مردم اعتماد کنند از شهرداری با پرداخت عوارض 

حمایت می کنند.
حســین پور گفت: پروژه های خــوب و ماندگاری با 
میانگین پیشرفت بیش از ۹۰ درصد درحال اجرا داریم 
و معتقدیم امروزه در تمام دنیا انسان محوری در اولویت 
است و همه به سمت رشد هوشمند شهر می روند و برای 
رشد شهرشان هوشمندانه تصمیم گیری و برنامه ریزی 
می کنند. ما شــرایطی را برای پیاده محوری سعدی در 
مرکز شهر مهیا کردیم، این یکی از پروژه هایی بود که از 
سال ۸۹ مصوبه داشت، این پروژه را سال ۹۸ آغاز کردیم 
و بیش از ۴۰ درصد پروژه شکل گرفته و تا عید قرار است 

این پروژه را به پایان برسانیم.
شــهردار نهاوند با بیــان اینکه خداونــد همه چیز 
را بــه نهاوند داده اســت، افزود: با حمایت اســتاندار، 
معاونان)پیشــین و فعلی(، شورا، فرماندار و همچنین با 

همدلی مردم توانسته ایم این پروژه را پیش ببریم.
شهردار نهاوند با بیان اینکه بام نهاوند با هزینه بیش از 
6 میلیارد درحال اجراست، گفت: پروژه هایمان به صورت 
امانی انجام می شود مگر مواردی که ظرفیت فنی آن را 
نداشته باشــیم. این بام عالوه بر شرایط جذب گردشگر، 
تقویت ســرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال را هم 

به دنبال دارد.
حســین پور ادامه داد: با ورود یک گردشگر ده شغل 
فعال می شــود و نهاوند با توجه به سراب هایی که دارد 
۱2۰ هکتــار باغی که در کنار آن شــکل گرفته، برند 
گردشگری دارد؛ همچنین با توپوگرافی خاص و آب های 
خدادادی و زیرزمینی که دارد توانستیم از این ظرفیت ها 

استفاده کنیم.
حســین پور تصریح کرد: از دیدگاه انســان محوری 
چهارباغ نواری را اجرا کردیم که در مسیر خروجی شهر 
قرار دارد و آبنمای حوض خشــک را که در غرب کشور 
نخستین بار اتفاق افتاده و تاجایی که می دانم هیچ گونه 
چهارباغی مانند نهاوند کار نشده، آبنمای موزیکال را کار 

کردیم.
وی معتقد اســت: در پس همه ایــن کارها تفکر و 

تدبیر بوده و همه فلســفه وجودی شان به سمتی بوده 
که به رونق اقتصادی، زندگی در شــب، پیاده محوری و 

انسان محوری در مدیریت شهری اصولی برسیم.
وی افزود: پروژه مسیل یکی از مهم ترین پروژه هایی 
اســت که در ســال ۹۸ مطالعات آن را انجام دادیم و از 
لحاظ فنی تأیید و در ســال ۹۹ آغاز شــد و اکنون فاز 
یکم آن پایان یافته است، فرصتی که زیبایی خاصی را به 
شهر نهاوند می دهد. در چهارباغ هم بازی های بسکتبال، 
والیبال، چمن مصنوعی برای فوتسال، بدمینتون، تنیس 

و بازی های محلی را پیش ب
شهردار نهاوند با اعالم اینکه هم در عوارض دفترچه 
پیشــنهادی عوارضمان پیش بینی کردیم کســانی که 
بخواهند پیشــنهاد بازار روز را بدهند ما از آنها حمایت 
کنیم، گفــت: از این افراد عوارض ســاخت و هزینه ها 
را هم طلــب نمی کنیــم. اکنون هم اعــالم می کنیم 
هــر ســرمایه داری از نهاوند بیاید در بحــث جانمایی 
دستفروشــان از او اســتقبال می کنیم و حمایت ویژه 
خواهیم کرد که این کار به سرانجام برسد. ما حدوداً باید 
برای صد نفر غرفه پیش بینی کنیم و برای مابقی عزیزان 

هم جایی را ببینیم که این معضل هم حل شود.
حسین پور از وعده 2۰ روزه برای اسکان دستفروشان 
در بازار روز خبر داد و گفت: خیلی از دستفروشــی های 
مــا با خودرو این کار را انجام می دهند که برای آنها هم 

فکری خواهیم کرد.
حســین پور در پاسخ به اینکه میانگین قیمت زمین 
ساختمان و آپارتمان نهاوند نسبت به وضعیت کشوری 
یک میانگین نرمال، یک شــهر گران یا یک شهر ارزان 
است؟ گفت: با توجه به اقتصاد مردم نهاوند گران است 
اکنــون آپارتمان از ده تا ۱2 تومان به فروش می رســد 
که این برای شــهری مثل نهاوند قیمت بســیار زیادی 
اســت. آیتم های زیادی در این قیمت تأثیرگذار است. 
باید برنامه ریزی کالن بشود اینکه مسکن ملی را دولت 
پیگیری می کند، اینکه در بافت فرســوده تســهیالت 
می دهیم، اینها را باید همه ببینیم. همان مســکن مهر 
یا اقدام ملی مســکن باید اتفاق بیفتد، دولت باید ورود 
کند و به عنوان حمایتگر و هدایتگر بخش های خصوصی 
که بتوانیم این قیمت را متعادل کنیم به تبع تمام کشور 
ثبات قمتی نداشتیم. قیمت مصالح به خصوص آهن آالت 

خیلی در باال رفتن قیمت ها مؤثر بوده است.
وی درباره اینکه فارغ از این تســهیالتی که درنظر 
گرفته اید آیا در نهاوند زمین کافی برای تحویل متقاضی 
وجــود دارد؟ گفت: ما تقریباً صد هکتار زمین داریم که 
هنوز مسکن تعیین تکلیف نکرده است، زمین به اندازه 
کافی داریم اگر مسکن و شهرسازی اینها را تعیین تکلیف 
کند و سهم شهرداری را هم بدهد، صد درصد در متعادل 

کردن قیمت مسکن تأثیر خواهد داشت.
وی گفت: ما زمین داریــم و باید واگذاری آن انجام 
شود و قیمت ها پایین بیاید، گرانی مسکن فقط مربوط 
به زمین نیست، بلکه قیمت مصالح تأثیر مستقیم دارد، 
هزینه ساخت وســاز وقتی افزایش داشــته باشد گرانی 

مسکن را هم در پی دارد.
 وی درباره عملکرد شهرداری در حوزه کرونا و بردن 

خدمات در الین دولت الکترونیک تصریح کرد:

ما بــه وضعیت قرمز نرســیدیم و ایــن از فرماندار 
به عنوان رئیس ستاد مبارزه با کرونا جای قدردانی دارد 
و هم نیروهای ســپاه و بسیج و همه کسانی که خدمت 
کردنــد بخش بهداشــت و درمان هم کــه واقعاً ایثار و 
ازخودگذشــتگی کردند.  تقریباً حالت عادی در نهاوند 
وجود داشــت، نه قرمز بود و نه ســفید و خوشبختانه 
توانســتیم در دو مرحلــه که اوج وضعیــت کرونا بود، 
مدیریت کنیم؛ البته پایه و اســاس این موفقیت مردم 
بودنــد که رعایت کردند. ما شــهر را تقریباً 2 هفته ای 
تعطیل کردیم و مردم حمایت کردند. کســبه با اینکه 
کســب وکارش  و اقتصادشان به مشکل برخورده بود اما 
حمایت کردند. ویروس کرونا مشــکلی است که در کل 
کشور با آن دست به گریبان هستیم و وضعیت اقتصادی 
شهرداری ها هم تحت تأثیر شــرایط کرونا است. هرچه 
مسکن و کسبه فعالیت بیشتری داشته باشند درآمد ما 

هم رونق می گیرد.
وی با اشــاره به  ساماندهی میدان مرکزی گفت: در 
بحث ترافیکی میدان شــورا می تواند تأثیر داشته باشد، 
هرچند بنده اعتقاد دارم باید خیابان کنار مســیل آزاد 
شود تا روزی که ما نتوانیم این دسترسی ها را آزاد کنیم 
مشکل خواهیم داشــت و در طرح تفصیلی آمد که ما 
خدماتمان را در ســطح شهر پخش کنیم اگر ما در گل 
زرد یا شــهرکی داروخانه یا پزشک داشته باشیم هیچ 
موقع شــهروندان نیاز ندارند به مرکز شهر بیایند و آن 
ترافیک شکل بگیرد با این وضعیت هم تا بازنگری طرح 
تفصیلی و پخش کاربری های خدماتی در ســطح شهر 
همچنین باید ســاحلی های مسیر را باز کنیم و بتوانیم 
ترافیــک را در این خیابان ها پخــش کنیم تا زمانی که 
تمام خدمات را در 2 خیابان پیروزی و آزادگان متمرکز 
کنیم وضعیت به همیــن منوال خواهد بود. مکان هایی 
را برای پارکینگ طبقاتی مشخص کنیم که در ماده 5 
شــورا تصویب کردند، اما اتفاق خوب و وضعیت ایده آل 

زمانی اتفاق خواهد افتاد که کاربری ها را در سطح شهر 
پخش کنیم و هم آن ترس ســاماندهی ترافیک و کنار 

مسیر را باز کنیم.
در بحث نامگذاری میدان شــورا، معتقدیم که کلمه 
»شــورا« مقدس اســت و جزو کلمات آیــات مقدس 
قرآن مجید اســت و ارزش واالیی کــه خداوند متعال 
برای مشــورت کــردن قائل بودن در انقالب اســالمی 
مســئولیت های مردم به مردم واگذار شــد و شورا که 
یک نهاد ارزشمند است این هم از دستاوردهای انقالب 
اسالمی است در دستور کار قرار گرفت و پیشنهاد میدان 
شــورا را بنده به شورای شــهر دادم، هرچند در قانون 
ذکرشده همه نامگذاری ها می بایست از طرف شهرداری 
پیشنهاد شود که به دلیل اینکه آبونمان موزیکال آنجا کار 
شده بود و ســردار سلیمانی که افتخار همه ما هستند 
به حرمت و پاسداشت این شهید عزیز، گفتند به خاطر 
موزیکال بودن، مــکان دیگری را معرفی کنیم که بلوار 
خروجی شهر انتخاب شد و ما از نخستین شهرداری هایی 
بودیم که پیشــنهاد دادیم و شــورا مصوب کرد و بلوار 

خروجی شهرمان به نام سردار سلیمانی مزین شد.
حســین پور در بحث افزایش دستفروشان در مرکز 
شــهر و راه اندازی بازار روز هم گفت: به دلیل مشکالت 
و معضل بیکاری و وضعیت کرونا، تعداد دستفروشان ما 
بیشتر شده و می طلبد که برنامه ریزی کنیم و راهی جز 
ســاماندهی آن نداریم، هرچند در قانون جمع آوری سد 
معبر تعریف شــده، اما یک بازار روزی در کنار پیاده راه 
سعدی درحال شکل گیری است که مرکزیت شهر را دارد 
و  برنامه داریم تا انتهای فروردین همه را افتتاح کنیم تا 

تغییری در سیما و خدمات شهر اتفاق بیفتد.
شــهردار نهاوند با بیان اینکه سال ۹۷ نسبت به ۹6، 
۸ میلیارد مازاد جذب بودجه داشته ایم، سال ۹۸ نسبت 
به ۹۷، ۱۸ میلیارد مازاد درآمد بوده اســت، گفت: این 
نشــان دهنده اعتماد و حمایت مردم از برنامه شهرداری 

است.
حســین پور گفت: در بافت فرســوده 2 مشاور مهم 
در بحث حاشیه نشــینی و بازآفرینی مسکن شهرسازی 
انتخاب کردند، توانستیم بازآفرینی را به سرانجام برسانیم 
که منتظر رأی کمیسیون ماده 5 است. آنها اصالحاتی را 
دیدند که باید به تأیید ما برسد و یکی از همان برنامه ها 
پیاده راه سعدی است که در محدوده بازآفرینی ما شکل 

گرفته است.
حسین پور با بیان اینکه ســرانه منطقه سبز را 2/5 
مترمربع اضافه کردیم، گفت: از زمانی که در نهاوند بودم 
تاکنون 2/5 مترمربع ســرانه افزایش داشته و این اتفاق 
نادر و خوبی اســت. بیــش از ۸۰۰ معابرمان نامگذاری 
شــدند، زمانی که من وارد شــهر نهاوند شدم 2 هزار و 
۸۰۰ معبر بدون نام داشتیم و به احتمال زیاد یک هزار 

و 2۰۰ معبر را نامگذاری کنیم.
کارخانه آســفالت را ســاختیم و تمام مصالحی که 
در اجــرای پروژه ها مورد نیاز اســت را خودمان تولید 
می کنیم. دســتگاه تولید کفپــوش را خریدیم و اکنون 
تمام کفپوش ها توسط شهرداری تولید می شود. دستگاه 
جدول بتنی را خریدیم که تمام انواع جداول بتنی را با 

قالب های متنوع خودمان تولید می کنیم.
در بحث آب های ســطحی، هیچ نقطــه خطرزایی 
نداریم، پیــش از ورود بنده خیابان ســرباز با کمترین 
بارندگی یک منطقه خطرزا برای شــهروندان بود، طبق 
برنامــه حدود ۷۰۰ متر کانال زدیــم و کامالً در امنیت 
قرار گرفت. حتی با حجم بارندگی سال گذشته و سیل 

فروردین ماه هیچ گونه اتفاقی برای شهروندان نیفتاد.
حســین پور گفت: اتفاق خوب باید در دیدگاه کالن 
اتفــاق بیفتد، یکــی از آفت های اصلی کشــور ما این 
اســت که برنامه  ریزی های ما بخشــی اســت. ما برای 
خودمان کار می کنیم، شــرکت گاز برای خودش و آب 
و فاضالب نیز بــرای خود برنامه ریــزی می کند و این 
یکدست نشــدن برنامه ریزی در کشور آفت اصلی نبود 
بازدهی کارهای دستگاه هاست. همه دستگاه ها زحمت 
می کشــند اما متأســفانه آن بازدهی را ندارد بیشترین 
گله ای که شهروندان نهاوندی دارند بحث آسفالت است، 
به دلیل دستگاه های خدماتی به خصوص آب و فاضالب، 
تاجایی کــه اطالع داریم هنوز در بحث سیســتم آب و 
فاضالب ۴۰ درصد کار نشــده و حاالحاالها کار دارند و 
بیشــتر خیابان هایی که ما می خواهیم کار کنیم برنامه 
حفاری در آن خیابان ها دارند و مردم این را نمی پذیرند 
و برای هماهنگی اینها عالوه بر اســتان باید وزیر را هم 
ببینند و متأسفانه متمرکز شدن تمام برنامه ریزی ها در 

پایتخت این آفت را به کشور زده.
ما باید از برنامه ریزی شــهری خارج شویم، در دنیا 
هیچ جایی برنامه بخشی ندارد. امروزه واقعاً آفت و علل 
عقب ماندگی کشورهاست که برنامه ریزی بخشی داشته 
باشند این یک موضوع بود که آینده روشنی برای شهرها 
نمی توانیم ببنیم.  اگر در بحث مدیریت شهری دیدگاه 
کالن عوض شــود در طرح جامع و طرح تفصیلی باید 
اصالحات ویژه ای انجام بگیرد، دیدگاهی که اکنون وجود 
دارد در ماده 5 در تمام کشور در بحث پخش کاربری ها 

در سطح شهر مقاومت می کنند.

بی پرده و شفاف با شهردار پایتخت شهر تاریخی ایران

از بام تا پیاده راه نهاوند 
زیباتر می شود

گام دوم برای توسعه فامنین:

ساماندهی ورودی های شهر
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان همدان، بنابر مصوبه 
هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی در ابتدای سال 1394 از 
ادغام مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
طبیعی اســتان همدان و مرکز آموزش 
جهاد کشاورزی استان همدان )شــهید مدنی( شکل گرفت. هریک از این دو مرکز به 
تنهایی پیشینه خاص خود را دارند. هسته اولیه مرکز تحقیقات کشاورزی را باید در اقدام 
مؤسســه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر در ایجاد نمایندگی اصاح بذر در همدان 
دانست، که در ســال 1342 انجام پذیرفت. با این حال فعالیت رسمی مرکز تحقیقات 
کشاورزی همدان در سال 1349 در قالب طرح جامع تحقیقات کشاورزی با ادغام اداره 
اصاح نهال و بذر، اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک و بنگاه توسعه چغندرقند آغاز 
شد. بر مبنای این طرح، فعالیت های تحقیقاتی مرکز با سازمان دهی سه بخش تحقیقاتی 
"اصاح و تهیه نهال و بذر"، "تحقیقات خاک و آب" و بخش تحقیقات "اصاح و تهیه 

بذر چغندر قند" شکل گرفت.
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در ادامه فعالیت های تحقیقاتی خود در 
دو ایستگاه تحقیقاتی اکباتان و تجرک، با مدنظر قرار دادن نیازها و اولویت های تحقیقاتی استان، 
اقدام به تأســیس بخش تحقیقات گیاه پزشکی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی و بخش اقتصاد 

کشاورزی نمود.
از سوی دیگر سازمان کشاورزی همدان در سال ۱۳6۹ واحدی را به نام واحد آموزش فعال نمود. 
این واحد تا سال ۱۳۷۴ که ساختمان مرکز آموزش شهید مدنی واقع درکیلومتر 5 جاده همدان-تهران 
احداث شد به صورت یک دفتر کار در سازمان کشاورزی فعال بود و برای اجرای دوره ها و فعالیت های 
آموزشی خود از ساختمان ها و فضاهای سازمان استفاده می نمود. با ادغام مرکز جهاد سازندگی شهید 
غالمی و مرکز آموزش کشاورزی شهید مدنی در سال ۱۳۸2 به وجود آمده وتا سال ۱۳۸۸ با نام مجتمع 
آموزش جهادکشاورزی استان همدان و پس از آن تحت عنوان مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان 
همدان این مرکز آموزشی تا سال ۱۳۸۸ با نام مجتمع آموزش جهادکشاورزی استان همدان و پس از 

آن تحت عنوان مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان همدان به فعالیت پرداخت.
به مناسبت ایام ا... دهه فجر رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
همدان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار صبح امید عملکرد این مرکز را تشریح کرد و گفت: 
مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان در حال حاضر در ۳ حوزه پژوهشی، 
آموزشــی و ترویجی در بخش کشــاورزی استان مشغول به فعالیت اســت که هر کدام وظایف و 

فعالیت هایی نیز دارند.
وی با اشــاره به فعالیت حوزه پژوهش و انتقال یافته های تحقیقاتی گفت: وظیفه اصلی حوزه 
پژوهشی مرکز، برنامه ریزی، راهبری و تدوین برنامه های جامع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
تحقیقاتی در بخش های مختلف در چارچوب راهبردها و برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی است. 

نظارت و ارزشیابی عملکرد بخش های تحقیقاتی، محققین و همچنین بررسی، تصویب و نظارت بر 
حسن اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و در نهایت هماهنگی با مدیریت ترویج جهت انتقال 
یافته های پژوهشی به عرصه های تولید در راستای دستیابی به خود اتکائی و ارتقاء بهره وری از دیگر 

وظایف این حوزه می باشد. 
دکتر اسدیان در ادامه به مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: 
در این مرکز ۹ شرکت فناور، 2 شرکت دانش بنیان مستقر است که یک شرکت فناور با خروج موفق 

و یک شرکت فناور با خروج ناموفق نیز داریم.
وی به تعداد طرح های تحقیقاتی این مرکز اشاره کرد و افزود: تعداد طرح های خاتمه یافته تا پایان 

سال ۹۸ هزار و ۳6۰ مورد و تعداد طرح های در دست اجرا ۱5۰ مورد می باشد.
دکتر اسدیان در بخش دیگیری از سخنانش به پروژه های این مرکز اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر بیش از ۹۰ درصد پروژه ها به صورت سفارشی و تقاضامحور در راستای حل مشکالت کاربردی 

بخش کشاورزی و افزایش تولید، امنیت غذایی و افزایش بهره وری نهاده ها می باشد.
وی در ادامه به برخی از دستاوردهای اخیر پژوهشی اشاره کرد و افزود: دستیابی به شاخص های 
بتن بادوام در پوشــش بتنی کانال های آبیاری مناطق سردسیر، طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین 
کارنده سمبه ای، طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین پشت تبلری تک ردیفه سیر، دستیابی و معرفی 
ارقام جدید محصوالت استراتژیک استان همانند رقم حیران در گندم و تهیه فلور گیاهان مرتعی 
استان همدان از جمله این دستاوردهاست. اسدیان به سایر پروژه های در دست اجرای این مرکز اشاره 
کرد و ادامه داد: ارقام گندم آبی، ارقام جو آبی، کلزا، سیب زمینی، نخود و گردو از دیگر پروژه هاست.

دکتر اسدیان در بخش دیگری از سخنانش فعالیت های حوزه آموزش را تشریح کرد و متذکر شد: 
نیروی انسانی ماهر، متخصص و با انگیزه یا به عبارت دیگر، نیروی انسانی کار آفرین، بدون شک نقش 

بسیار مهم و به سزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ایفا می کند.
وی با بیان اینکه آموزش در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص بسیار حائز اهمیت است، 
اظهار کرد: بطور کلی معاونت آموزش در راستای وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سه دسته شامل 
آموزش بهره برداران، آموزش کارکنان و و آموزش های رســمی فعالیت دارد. وی فعالیت های حوزه 
انتقال یافته های تحقیقاتی را توضیح داد و خاطرنشان کرد: به منظور اعمال مدیریت واحد و یکپارچه 
در حوزه تولید، انتقال و کاربردی کردن دانش در وزارت جهاد کشــاورزی، شــبکه مدیریت دانش 
توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تدوین و راه اندازی شده است. در این راستا کلیه 

واحدهای وزارت جهاد کشاورزی تا سطح دهستان به این نظام دسترسی خواهند داشت. 
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در پایان اهم وظایف 
این حوزه را شامل توانمند ســازی تولید کنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته های 
تحقیقاتی به آنان در قالب نظام نوین ترویج توسط محققین معین مرکز- اصالح زنجیره تولید، انتقال، 
تسریع جریان و دسترسی آســان بهره برداران به دانش کشاوزی با حضور محققین در عرصه های 
تولیدی- پشــتیبانی و توانمند سازی مروجین با استفاده از ظرفیت های علمی و اجرایی محققین 
مرکز- پاسخگویی به مسائل و مشکالت پهنه های کشاورزی و تولید بروندادهای علمی و آموزشی 

جهت افزایش نفوذ دانش تولید کنندگان عنوان کرد.

عملکرد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به روایت دکتراسدیان:

اکباتان و تجرک قطب تحقیقاتی غرب کشور


