سایه چینیها بر واردات و صادرات؛

روزهایوانفسایاقتصاد!
به قلم:
دکتر حسین سالحورزی
نایب رئیس اول
اتاق بازرگانی ایران

شــاید دیگــر در
اینروزهای وانفســای
اقتصــاد ایــران کــه
«صــادرات» بهعنوان
یــک فعالیت با درجه
اهمیت باال شــناخته
شــده و از در و دیوار
دربــاره خوبــی و
مزیــت و ضرورت آن
میگو یند یــا د آ و ر ی
حسرت از دست رفته

محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر برهمگان تسلیت

قیمت روی دکه  500تومان
سه شنبه  4شهریور ماه  1399شماره 123

سال پنجم  8صفحه قیمت چهار هزارتومان

استاندار همدان مطرح کرد:

 ۴۹۹پروژه ۴هزار میلیاردی در
هفتهدولت افتتاح و کلنگزنی می
شود

بهکار نیاید.
امــا برای نوشــتن درباره دالیل تــراز منفی
تجــاری این چهــار مــاه اخیر ،بایــد به عقب
برگشــت .واقعیت این اســت کــه درآمدهای
افســانهای بهدســت آمده از صادرات نفت خام،
ایرانیان را در سرمســتی و فراموشــی فرو برده
بــود و هنوز نیز پیامدهای آن سرمســتی دیده
میشــود ،که صــادرات یک فعالیــت غیرمفید
اســت ،چون به کاهش عرضــه کاال در داخل و
افزایش قیمت آن منجر میشود.
ایــن اندیشــه و آن درآمدهــای بــادآورده
نفتخــام ،راهی برای توســعه صــادرات ایران
باقی نگذاشــت و نشــاندهندهی ایــن بود که
ســاختارهای ذهنــی و عینی و نیــز الزامهای
سیاسی این پدیده آماده نشده بود .در دهههای
 ۱۹۸۰به این سو ،کشورهای هوشمندتر و البته
فاقد وابســتگی به صادرات یــک کاال بهخوبی
دریافتند کــه باید در بازارهــای جهانی حاضر
باشــند و کاال و خدمات بفروشــند و نیز کاال و
خدمات وارد کنند تا اقتصادشــان نیرومند شده
و شهروندان نیز از فایده تجارت بهرهمند شوند.
ایــران در این دههها امــا ،راه برونگرایی و
توجه به بازار داخلی و دیوارکشیهای تعرفهای
پرداخت و راه صادرات سالم و آزاد را بست.
خوشبختانــه چنــد هفتــهای اســت کــه
محدودیتهای ارائه آمارهای صادرات و واردات
دســتکم در حد کلیات برداشته شده و اکنون
آمارهای کلی از این دو متغیر در دســت است.
بررســی آمارهای ارائهشده ،نشــان از دو مقوله
بسیار بااهمیت است.
ادامه در صفحه 2

شاخصهای عدالت جنسیتی به
دستگاهها ابالغ شده است

 فرماندار کرمانشاه:

باید خدمات نظام را
برجسته کنیم

4

4

ِ
رنجوران تاریخ!
آثا ِر باستانی،

قیمت خاک و خاکستر را به ارزش طال رساندید

از طال گشتن پشیمان گشته ایم...

3
به بهانه جشن تولدبرای برخی اصحاب مطبوعات

همه یا هیچکس!!

خصوصی سازی واقعی
به قلم :دکتر شهرام شرفی

به قلم :نگین کوگانی

به قلم :محمدتقی صفاری

2

7

2

2
عباس صوفی ،شهردار همدان ،عنوان کرد:

همدان باید به شهری آرام و توسعهیافته تبدیل شود

8

رحیم الوندی ،سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان مطرح کرد

حذف بروکراسی و برون سپاری اداری ،درسازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان
"سما موسوی"
تعريف حمل و نقل شهري امروز کارکرد متفاوتي پيدا کرده
است و به صنعتي نوين تبديل شده که ابعاد متفاوتي دارد و
بايد در چارچوب جديد تبيين و پيگيري شود.هوشمندسازي
ناوگان حمل و نقل عمومي يکي از اقدامات مهم در شهرداري
همدان طي سالهاي اخير است که شاهد پيشرفتهاي خوبي در
اين زمينه هستيم و بايد اين روند با شتاب بيشتري پيش برود
تا اهداف و چشم اندازهاي مورد نظر محقق شود.
رحیــم الوندی متولد  ۱۳۴۴همــدان از جانبازان جنگ
تحمیلی که دارای  ۵۰درصد جانبازی و  ۵سال اسارت است.
اگرکارنامه اجرایی الوندی را باز کنیم خواهیم دید که شهردار

اولویت های تخصصی در ارتقا
ضریب ایمنی ناوگان حمل و نقل
بار و مسافر در شهر همدان صیانت
از سالمت عمومی است.
در پیــاده راه بوعلــی عالوه بر
وجود ماشــین های برقی ،اقدام به
انعقاد قرارداد با بخش خصوصی از
لکوموتیو برقی با ظرفیت  ۲۴نفر با
هزینهای بالــغ بر  ۱۸میلیارد ریال
در جهت رفاه حال شهروندان برای
استفاده از مســیر پیاده راه بوعلی
بهرهبرداری گردید.
تنظیم شــیوه نامــه انضباطی
جهت رسیدگی به تخلفات احتمالی
رانندگان ناوگان شهری تاکسیرانی
بــا دو نماینده از تاکســیرانان که
توســط آنان انتخاب و به سازمان
معرفی و سایر اعضا از معاونتهای
مختلــف انتخاب مــی گردند که
تا کنون تاکســیرانان نماینده ای
درکمیته انضباطی نداشتند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل
بار و مسافر شهرداری همدان گفت:
گســتردگی امور اداری و سازمانی
همچنین ضرورت ارتقای ســطح
بهره وری از منابع و امکانات ایجاب
میکند تدابیر ویژهای برای خدمات
رســانی بهتر در ســازمان حمل و

نقل بار و مســافر شــهری همدان
اندیشیده شود.
رحیــم الونــدی در گفتوگو با
خبرنگار فرین ،با ذکر شاخص های
بهینه سازی خدمات اداری افزود:
تکریــم ارباب رجــوع و ارج نهادن
به ارزش اوقــات اداری ،ما را بر آن
داشت تا فرصت ارائه خدمات اداری
را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی افــزود :این مهــم با هدف
مشــارکت جویــی از نهادهــای
خصوصــی واجــد صالحیت نظیر
دفاتر پیشــخوان دولت انجام شده
و هدف اساسی ما حذف بروکراسی
اداری و جلوگیری از اتالف وقت و
انرژی شهروندان است.
الونــدی بــا تاکید بــر اصول
برخورداری از مزایای عصر ارتباطات
تأکید کــرد :برای ارائــه خدمات
مطلوب و در راستای برون سپاری
ارائه خدمــات بهتر تفاهمنامهای با
دفاتر پیشخوان دولت که  ۵۶دفتر
هستند منعقد گردیده است که در
سالهای گذشــته دفاتر پیشخوان
دولت صالحیت خود را در تسریع و
تسهیل امور خدمات اداری به اثبات
رسانده اند بنابراین عزم سازمان ارائه
خدمات مؤثر برای پنج هزار راننده

اتوبوس و تاکســی شهر همدان در
دستورکار قرارگرفت.
وی ســپس به افق پیش روی
ســازمان حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری اشاره کرد وگفت :نوسازی
ناوگان حمل و نقل مسافردرشــهر
همدان مهمترین دغدغه مدیریت
شهری در شهرداری و شورای شهر
به شــمار می رود که در این راستا
برای بازسازی  25دستگاه اتوبوس با
شرکت شهاب خودرو قرارداد منعقد
و احتماالً تا مهرماه تمام اتوبوسها
بازسازی شوند.
الوندی اضافه کرد :برای نوسازی
و بهسازی تاکســی ها بدنبال اخذ
تســهیالت ارزان قیمــت از منابع
دولتی که  ۶۰میلیارد تومان است
دریافت و خواهیم پرداخت.
وی افزود :درصدد بازســازی و
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری
هســتیم که  ۲۵دستگاه به تهران
جهت بازسازی انتقال و 20دستگاه
هم در مرحله دوم قرار دارند که با
توجه به تورم حاکم بربازار بازسازی
هر دستگاه اتوبوس هزینه ای بالغ
بر  ۳۰۰میلیون تومان در بر دارد.
الوندی اظهار کرد :در بازسازی
این اتوبوســها با شــرکت شهاب

خودرو درتهران که متعلق به آستان
قدس رضوی قرارداد منعقدگردید.
وی با اشــاره به اینکه بازسازی
کامل اتوبوســها انجام خواهد شد
گفت :امسال فع ً
ال اتوبوس جدیدی
خریداری نشــده امــا دولت اوراق
مشــارکت را در نظــر گرفته که
باتالش و کوش سازمان اختصاص
یافت.
الوندی با اشاره به هوشمندسازی
افزود :هوشمند سازی ناوگان حمل
و نقل بار و مســافر ،را در تسریع و
تسهیل ارائه خدمات یاری میکند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل
بار و مسافر شهرداری همدان اضافه
کرد :هوشمندســازی تاکسیهای
شــهری به صورت ویژه با استفاده
از تجارب کالنشهرها و شرکتهای
تخصصــی معتبر با فراخــوان در

کبودرآهنگ ،شهردار مریانج ،شهردار اسدآباد ،مدیرکل پدافند
غیرعامل ،مشــاور معاون معاون سیاسی استانداری همدان،
(دوره اســتانداری کرمرضاپیریایی ،قاســمی فرزاد معاون
سیاســی) شهردار منطقه  ۳همدان ،مشاور شهردارهمدان و
اخیرا ً به عنوان رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر که ادغام
شده چهارسازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و پایانه ها و سازمان
حمل و نقل بار می باشد معرفی شده است.را خواهیم دید.
اومیگویــد در طول دو ماه که آمدهام اتفاقات خوبی رقم
خورده وبه دنبال منابع جدیدی هستیم چون نارساییهای بی
حدی داشــتیم از جمله بدهکاری ها و دنبال منابع درآمدی
جدیدهستیم.

رســانه ها که الویت باشرکت های
تخصصی در اســتان همدان است
در غیر این صــورت برای طراحی
و نصب "اپلیکیشــن تاکســی" با
پرداخــت الکترونیکی ،در ســایر
اســتانها فراخوان داده می شود که
در دو بخش و مجهز به سیســتم
کارت بلیت است.
وی از عمــوم شــهروندان
درخواســت کرد برای حفظ منافع
شــهرداری و بیتالمال از پرداخت
وجه نقد خودداری و از کارت بلیت
استفاده کنند مخصوصاً در شرایط
امروز که ویروس کووید  19فضای
شهر و کشور را آلوده کرده است.
الوندی اضافه کرد :به دنبال اخذ
مجوز انتشار اوراق مشارکت بودیم
که توانســتیم مجــوز  ۵۰میلیارد
تومان از دولت و بانک مرکزی اخذ

نماییم و اولین اقدام شــهرداری
همدان اســت که به استناد بند
دال تبصره  ۵قانــون بودجه کل
کشور ســال ۱۳۹۸اخذ گردید و
در مرحله پایانی هستیم.
وی گفــت :در حــال تنظیم
تفاهم نامه با بانک عامل و اتحادیه
اتوبوســرانی کشور هســتیم تا
بتوانیم برای جوان سازی ناوگان
اتوبوســرانی ،اتوبوس های صفر
خریداری و به شهر همدان انتقال
دهیم که با فراهم شــدن امکان
خرید اتوبوسهای جدید ،تعداد این
وســایل نقلیه را در شــهر افزایش
خواهیم داد.
ل و نقل
مدیرعامل سازمان حم 
بار و مسافر شــهرداری همدان از
انجام تســت غربالگری کرونا برای
اتوبوســرانان و تاکســیرانان نام بر

هنگامی کــه گفت :در راســتای
مقابله با انتشار و گسترش ویروس
کرونا در راســتای حفظ ،صیانت و
ارتقای ســامت کارکنان شرکت
واحد انجام می شــود ،گفت :طرح
غربالگری کرونا و ویزیت رانندگان
ناوگان درونشهری باهدف شناسایی
مبتالیان بیماری کرونا و در راستای
حفظ سالمت شهروندان و رانندگان
شهر انجام شده و می شود.
وی بابیــان اینکــه راننــدگان
اتوبــوس روزانه با طیف گســترده
ای از شهروندان در ارتباط هستند،
افزود :اطمینان و مراقبت از سالمتی
کارکنان و جلوگیری از بیمار شدن
آنهــا و قطــع زنجیره بیمــاری و
بیماریابی ازجمله اهداف این طرح
محسوب می شود.
الونــدی خاطرنشــان کــرد:
امیدواریم با اجرای طرح غربالگری
کرونا ،آن دســته از همکارانی که
مشــکوک به این بیماری هستند،

شناسایی و درمان شوند.
الونــدی بــا تاکیــد برکیفیت
خدمــات در پایانه ها بــه عنوان
اســتقبال در مقصــد و بدرقه در
معبد در شــأن فرهنــگ ایرانی و
اسالمی باشد ،تصریح کرد :باسازی
ساختمان پایانه بزرگ مسافربری
و فضاســازی اطراف آن در اولویت
قرار دارد چرا که احداث ساختمان
اداری به منظور تجمیع  ۴سازمان
در یــک محل و عــدم اتالف وقت
شهروندان و مراجعه کنندگان است.
وی ابــراز امیدواری کرد با اتمام
پروژه ســایت اداری سازمان حمل
و نقل بار و مســافر شــهرداری در
محوطه این پایانه شــاهد نظارت
مســتمر و مداوم در نگهــداری از
امکانات و تجهیزات فضای عمومی
پایانه باشــیم کما اینکــه تمرکز
سازمانی موجب بهره وری در امور
حمل و نقل بار و مســافر شهری
خواهد شد.

ارتباط با فرین  38372090 - 38372080 - 38372050فکس 38371060 :ایمیلsadr_1341@yahoo.com :
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نوشتاراول

سایه چینیها بر واردات و صادرات؛

نوشتاردوم

روزهای وانفسای
اقتصاد ایران

ادامه از صفحه نخست:
مقولــه نخســت،
کوچــک شــدن حجم
بازرگانــی خارجی ایران
اســت .آمارهــای ارائه
به قلم:
شده از ســوی نهادهای
دکتر حسین سالح
ورزی ،رسمی نشــان میدهد
نایب رئیس اول
در  ۴ماه نخست امسال،
اتاق بازرگانی ایران
ارزش صــادرات ایران با
 ۴۱درصــد و ارزش واردات نیــز با کاهش ۲۴
درصدی مواجه شــده اســت .از ســوی دیگر،
بررسیها نشان میدهد ایران در  ۴ماه منتهی
به پایان تیرماه امسال ۲۸ /۴ ،درصد صادراتش
را به کشــور چین فرستاده اســت .به عبارت
دیگر ســهم چین از صادرات ایران بیش از ۲۵
درصد است و اگر روزی چینیها در کوتاهمدت
بخواهند به تجارت ایران آســیب وارد کنند ،به
ســادگی نزدیک به  ۳۰درصد صادرات ایران را
فلج خواهند کرد.
از ســوی دیگر ،آمارها نشان میدهند ،سهم
چیــن در واردات ایران نیز با رقم  ۲۵ /۷درصد
یک رقم بسیار باال بهحســاب میآید و بهنظر
میرســد ایران ،یکی از وابستهترین کشورها به
چین از نظر تجارت خارجی بهحســاب میآید.
درجه انحصار باالی چین و ســایه سنگین این
کشــور بر تجارت خارجی ایران اتفاق خوبی از
نظر سیاســی و اقتصادی نیست و میتواند در
صورت هرگونه تغییر معنادار در سیاســتهای
چیــن از نظــر راهبردهای سیاســی داخلی و
سازشها با جهان ،تجارت ایران را در فشار قرار
دهد .همچنین آمارهای تجارت خارجی  ۴ماه
نخست امسال ایران ،نشان میدهد سهم امارات
از کل واردات ایــران به  ۲۲ /۷درصد رســیده
است .این کشور کوچک حاشیه خلیجفارس در
همین حال با سهمی معادل  ۱۴درصد سومین
کشور مقصد صادرات ایران بوده است.
پیــش از آنکــه بهدالیل کســری تجاری و
کوچک شدن تجارت خارجی در  ۴ماه نخست
امســال بپردازیم ،باید تاکید کنم روند کوچک
شدن صادرات ایران از  ۱۳۹۶شروع شده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد در سال ۱۳۹۸
صــادرات ایران با آمارها و مقادیر گمرک ایران
که قــدری هم بیشنمایی دارد ،به  ۲۹میلیارد
دالر رسیده است که نسبت به سال پیش از آن،
کاهش قابلتوجهی را تجربه کرده است .با این
همه برخی دالیل کاهش در صادرات را بهطور
خالصه یادآور میشوم.
واقعیت این اســت که شــیوع و گســترش
ویروس کرونا ،یک شــوک بــزرگ به تجارت
جهانی وارد کرد و صــادرات به مثابه یک بال
اصلی تجارت خارجی آسیب دید .در شرایطی
که صــادرات آلمان و چین و نیــز کرهجنوبی
بهعنوان کشورهای شاخص در صادرات ،کاهش
را تجربه کردهاند بدیهی اســت ،صادرات ایران
نیز کاهش یابد.
آمارهــای صــادرات در  ۴ماه اخیر نشــان
میدهد ،عالوهبــر چین ،عراق با  ۲۶ /۶درصد،
امارات با  ۱۴درصد ،افغانســتان با  ۸ /۲درصد
و نیــز ترکیه با  ۴ /۷درصــد ،هدفهای اصلی
بازارهــای صادراتی ایران بهحســاب میآیند.
تحوالت سیاســی درعراق ،سختگیری امارات
و نیز بستهشــدن مرزهای زمینی صادرات کاال
به افغانستان و ترکیه در کاهش صادرات ایران
نقش داشتهاند.
بررسی دقیق نشان میدهد ،بیشترین ارزش
صادرات ایران را فرآوردههای پتروشیمی ،فوالد
و فلزات اساســی و بنزین تشــکیل میدهند.
کاهش شــتابان تجــارت جهانــی ،راه را برای
سقوط قیمت این کاالها هموار کرد .این سقوط
قیمتها نیز در کاهش صادرات نقش داشــته
است.
اما دلیل روند کاهنــده واردات در این  ۴ماه
همانند سال  ۱۳۹۸کمبود ارز برای واردات غیر
از کاالهای اساسی بوده و هست .مدیران دولت
از هراس بیشتر شدن و غیرقابل کنترل شدن
نرخ ارز و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن ،از
سر عمد درهای ثبتسفارش را بستهاند و این
مهمترین دلیل کوچک شدن واردات است.
یادمان باشــد و بهویژه مدیران سیاسی توجه
داشــته باشــند ،تجارت خارجــی دیگر یک
خواست و اراده دلبهخواه دولتها و حکومتها
نیســت و دنباله و ادامه منطقــی اقتصاد ملی
بهحســاب میآید و باید در شــرایط کارآمدی
باشــد تا بتواند به اقتصــاد داخلی کمک کند.
برای رســیدن به تجارت بزرگ ،باید الزامهای
سیاسی و اقتصادی سختی را مراعات کنیم ،که
شاید در وقت دیگری باید به دقت و با جزئیات
به این الزامها پرداخت.

قیمت خاک و خاکستر را به ارزش طال رساندید

از طال گشتن پشیمان گشته ایم...

به قلم:محمدتقی صفاری
روزنامه نگار

تجربه چهل ساله جنگ،
دوران
تحریم ،مشکالت
کرونائی ،اقتصاد وابسته و بازار
لگام گسیخته دالر و طال و مسکن و دولت ای باشد،تصمیمی که فعال دیگ آن را در
مستاصل و امثالهم ملت را به آستانه روز هائی مجلس بار گذاشته اند تا چه از کار در آید ،امید
رسانده است که همه در دل می گویند دریغ از که فقط هیاهو و نمایش نباشد.
بیش از دوسال است که دولت با برخی
دیروز ،یعنی دریغ از ایام دهه های شصت و
تصمیم گیری های عجوالنه از
هفتاد و هشتاد.
جمله اعالم نرخ 4200تومانی
این روز ها آنچه از
دالر واختصاص ارز نیمایی
رسانه ملی تبلیغ می
بازتـاب ایـن شـتاب
برای واردات مایحتاج ضروری
شود ،کرونا هراسی با
کاال های اساسی و لوازم مورد
طعم بازار های پر از
بـی امان،آواریسـت کـه
نیاز کارخانجات و خودرو ها و
کاال و خدمات کافی
بـر سـرطبقات ضعیـف
لوازم یدکی و حراج بدون قید
و وافیست و این در
جامعـه تخریـب مـی
و بند سکه طال بازار آشفته ای
حالیست که رسانه
شـود و جنـاب روحانی با
را به وجود آورده که نتیجه آن
ملی با بزرگ نمائی
آن لبخنـد کذایـی مـی
اثر گذاری چندین برابری بر
مشکالت مشابه کشور
دیگر قیمت هاست و ایجاد یک
های دیگر سعی در
فرماینـد ما از حـال و روز
حرص و آز وصف نا شدنی در
نشان دادن وضعیت
مردم خبـر داریم در حالی
خرید خودرو ،مسکن ،سهام ،و
بهتر کشور ایران دارد
کـه ابـدا خبـر ندارنـد.
آسانتر از اینها دالر و طال که
و به مقتضای زمان
گروهی از مردم در نگرانی بی
گزارش هائی پخش می
ارزش شدن لحظه به لحظه
شود که وانمود کنند
پولشان در ولع خرید آن افتاده اند شاید ارزش
اگر تحریم و کرونا نبود همه چیز وفق مراد بود.
اما آنچه در جامعه جریان دارد حاکی از دارائی هاشان حفظ شود و بازتاب این شتاب بی
فشاریست که همه اقتصاد دانان کشور اذعان امان ،آواریست که بر سر طبقات ضعیف جامعه
دارند که در یک صد سال اخیر در کشور بی تخریب می شود و جناب روحانی با آن لبخند
سابقه بوده و سطح تحمل مردم ازآن به شدت کذایی می فرمایند ما از حال و روز مردم خبر
داریم در حالی که ابدا خبر ندارند.
شکننده و نیازمند تدبیری دیگر است.
جنابشان می فرمایند (مامشکل ارز نداریم) و
شاید تدبیری از جنس سیستم دوباره
کوپنیسم در توزیع مایحتاج اولیه خانوار ها ،که این ما هستیم که باید بفهمیم (ما)ی آنها با (ما)
هرچند ممکن است مشکالتی به دنبال داشته ی ما طبقه ای که نه راه بازار طال فروش ها را
باشد اما احتماال آرامشی نسبی را به جامعه باز بلدیم و نه در تمامی عمر گذرمان به صرافی ها
خواهد گرداند و به مصداق ضربالمثل(ظلم افتاده است از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
آری جناب روحانی (ما)ی جنابعالی با (ما)
بالسویه عدل است) شاید این تصمیم راه چاره
نوشتارسوم

می تواند عدالتی نسبی را در جامعه
پیاده کند .
با این تصمیم که احتماال
نمایندگان مجلس هم آنرا به عنوان
برگ برنده ای در برابر دولت رو
خواهند کرد ،این پیام مردمی را
به تیم اقتصادی دولت ارسال
خواهند نمود که ای کیمیا گرانی
که خاطره اصحاب کهف را ظرف
چند ماه تداعی کردید و قیمت
خاک و خاکستر را به ارزش طال
رساندید بدانید که مردم می گویند
:
از طال گشتن پشیمان شده ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید
مس همان کوپن است همان کارت توزیع
ی طبقه سوم جامعه ای که شما ادعای مدیریت
تدبیر و امید آنرا بر عهده گرفته اید خیلی تفاوت کاال به قیمت عادالنه است ،همان داروی مسکن
اقتصادی برای دولتی است که توانائی کنترل
دارد.
اقشاری که حتی با پول اندکی که این روز طوفانی قیمت ها از کف با کفایتش خارج گردیده
است ،به کوپن
ها تحت عنوان کمک معیشتی
خوش آمد گوئید
و یارانه به آنها تعلق می گیرد
شاید جایگزینی
کفاف خریدن پول نان و پرداخت
جنا بشا نمیفر ما یند
آبرومندانه تر برای
هزینه آب و برق و گاز مصرفی
(مامشکل ارزنداریم)و این
رزمایش کمک های
خود را ندارند ،چه رسد به دیگر
به اصطالح مومنانه
مایحتاجشان.
ما هستیم که باید بفهمیم
ای باشد که این
سبب
و
حکایت
است
و این
(ما)ی آنها با(ما) ی ما،
روز ها نمایش آن
بازگشت کوپن یا کاال برگ
طبقه ای که نه راه بازار
را در رسانه ملی
یا کارت هوشمندی که حتما
طال فروش ها را بلدیم و نه
می بینیم و توجه
نیازمند را از بی نیاز تشخیص می
در تمامی عمر گذرمان به
نداریم که عزت
دهد همان طرحی که مجلس
و آبروی مردم
یازدهم در صدد است در مورد
صرافی ها افتاده است از
نیازمند ،فرا تر از
تیم
آن چاره اندیشی کند و حتما
زمین تا آسمان تفاوت دارد.
این نمایش هاست
اقتصادی شما از هم اکنون عزای
ولختی بر غرور ملی
اجرای آنرا گرفته است.
طرح الزم االجرائی در این برهه زمانی و دریافت کنندگان این بسته ها نمی اندیشیم
تنگنای معیشتی ،هر چند که کسی از ماهیت و از بازتاب منفی این تصاویر باصطالح خیر
آن اطالعی ندارد و هر چه هست خبر هائیست خواهانه غافلیم ؟کمک معیشتی به مردمی که
که از مجلس درز کرده و فعال در حد یک بر ذخائر خدا داده کشور اینچنین روزگارشان به
آرامش بخش برای التهاب جامعه شاید مرهمی سختی می گذردکه محترمانه صدقه بگیر شده
باشد بر زخمه گرانی و البته اگر تصویب شود اند حتی در مدت زمانی کوتاه تا پایان حمله
تا اجرائی شدن آن فاصله بسیار است ،اما هر ناگهانی ویروسی بنام کرونا که اگر این پیشنهاد
تصمیمی اتخاذ کنند بر کوپونیسم دهه شصت هم نبود کسی نمیداند با بی تدبیری دولت چه
که از ابزار کد ملی بی بهره بود ارجحیت دارد  .بر سر طبقات نیازمند آبرو دار می آمد ؟امید
زیرا امروز با شناسه کد ملی توزیع عادالنه که طرح مجلس در این مقوله نوشداروی پس
تر و احتمال فساد کمتری وجود خواهد داشت .از مرگ سهراب نباشد و الیحه ای خنثی و مسخ
دولت لیست بلند باالی خانوار ها و تعداد هر شده از مجلس به دولت ابالغ نشود.
خانوار شهری و روستائی را دارد و خیلی آسان

رنجوران تاریخ!
آثار باستانی،
ِ
ِ

بدیهی است همانگونه که آینده در زندگی یک جامعه تاثیرگذار
است ،تاریخ نیز نقش اساسی بر آن دارد و حفاظت و امانتداری در
آن امری مهم است .پیشینهی یک کشورگویای هویت و اصالت آن
است و بازماندگان از تاریخ ،کتابچهای از راههای دسترسی ،شناخت
و مطالعهی آن.
این میراث کهن میتواند هرچیزی اعم از یک بنا ،سنگنگاره،
پوشاک ،ظرف و  ...باشد که به واسطهی عمر گران و اطالعات
وجودی نهفته ،ارزش آن به مراتب باالتر میرود .اما هیچ اثر یا شی
تاریخی در هیچ کجای جهان کام ً
ال در امان نبوده و همواره مورد
تهدید بالیای طبیعی و اتفاقات غیرطبیعی قرار دارد .کشور غنی
ایران با تمدنی چند هزارساله نیز از این موضوع مستثنی نبوده و
بازماندگان تاریخ آن در هر گوشهای از این سرزمین مورد هجمههای
مختلف قرار گرفتهاند .خالی از لطف نیست اگر در این نوشته گریزی
به سرگذشت برخی از آنها زده شود.
از خطراتی که همواره در کمین این کهنساالن گرانبهاست
میتوان به حوادث طبیعی همچون سیل ،زلزله ،آتشسوزی و
 ...اشاره کرد که آثاری همچون ارگ بم ،تخت جمشید ،یخچال
میرفتاح ،پل کشکان و  ...مورد هجمهی این قبیل حوادث قرار
گرفتهاند.
ارگ بم که از آثار بهجا مانده از سده  5پیش از میالد میباشد
سازهای است که در مسیر جاده ابریشم و در شهر بم استان کرمان
قرار گرفته و بزرگترین سازه خشتی جهان است .زمین لرزهای که
در پنجم دیماه سال  1382در این شهر رخ داد ضربهی مهلکی به
جان این بنا وارد کرد تا جاییکه  80درصد این بنا تخریب شد .با
همکاری یونسکو و کشورهایی همچون ژاپن ،ایتالیا ،فرانسه و ...پروژه
نجاتبخشی و مرمت این ارگ انجام شد و در تابستان سال 1390
عملیات مرمت آن به پایان رسید.
تخت جمشید را به جرأت میتوان یکی از باشکوهترین یادگارهای
نوشتارچهارم

برخی از ما به اشتباه تحلیل و تفسیر میکنیم که هرنوع واگذاری
یعنی خصوصیسازی! در صورتیکه خصوصیسازی تعریف علمی
خاص خود را دارد؛ وقتی یک پروژه به بخش خصوصی واگذار میشود
یا اموالی به بخش خصوصی واگذار میشوند منظور از بخش خصوصی،
وجود یک بخش خصوصی واقعی ،توانمند و اینکاره در حوزه مربوطه
است.
همچنین براساس تعاریف علمی ،خصوصیسازی واقعی باید همراه
رقابت اقتصادی واقعی باشد؛ یعنی در عرصه تولید ،عرضه و توزیع
کاالها ،نه انحصار ،بلکه رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد و این
یعنی یک اقتصاد واقعی خصوصی و رقابتی.
برای مثال ،شما میخواهید در بخش تولید نساجی ،خصوصیسازی
کنید؛ نوع واگذاری براساس تعریف علمی خصوصیسازی واقعی باید

بهجا مانده از پیشینیان در جهان معرفی کرد .کاخ تخت جمشید که
در مرودشت قرار دارد در دوران حکمرانی داریوش بزرگ ،خشایارشاه
و اردشیر اول بنا شد که در گذر زمان جز ویرانهای از آن باقی نمانده
است .برخی تاریخدانان آغاز این ویرانیها را از زمان به آتش کشیده
شدن این بنا بهدست اسکندر مقدونی میدانند .اما در گذر زمان
بهدلیل بیمهریهای مردم و حکومتها به این اثر ،فعل و انفعاالت
طبیعی همچون تغییرات آب و هوا و فرسایش و همچنین دستبرد
سودجویان و دالالن به آن ،این ویرانه روز بهروز ویرانتر شد.
یخچال میرفتاح واقع در شهرستان مالیر استان همدان؛ سازهای
خشتی و بازمانده از دورهی قاجار ایران بود که با شماره ثبت 3245
از آثار ملی ثبت شده ایران است .این اثر پس از بارشهای فروردین
ماه سال  1398بهدلیل شدت بارشها آسیب جدی دید و بخش
فوقانی آن که بافت خشتی داشت بهدلیل جذب و نفوذ باران و برف
سنگین شده و در  12فروردین  1398فرو ریخت.
پل تاریخی کشکان در لرستان قرار دارد و قدمت آن به دوره
حکومت آل حسنویه ( قرن چهارم هجری) بازمیگردد .این پل به
شماره  ۳۵۵در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است .ارتفاع پل در
باالترین نقطه به  ۲۶متر و در کوتاهترین قسمت آن  ۱۰متر است
و پایههای آن با سنگهای بزرگ و تراشخورده ساخته شدهاست.
پل کشکان در شهرستان دوره چگنی و روی رودخانهای با همین
نام یعنی رود کشکان ساخته شده است .کاربرد این پل اتصال راه
باستانی شهر شاپورخواست به مناطق غرب استان لرستان و سپس
کرمانشاه بودهاست .سال  ۱۳۹۷این بنا مورد مرمت قرار گرفت اما
متاسفانه در تاریخ پنجم فروردین ماه سال  1398بر اثر شدت بارش
و فاجعهی سیل ،پایه شرقی پل تاریخی کشکان تخریب شد.
اما خطرات تهدید کنندهی این میراث به بالیای طبیعی ختم
نشده و پای دالالن و قاچاقچیان به این موضوع هم باز شده است و
دست آنها برای تاریخ و سرنوشت بازماندگان آن نیز بازیگردانی
میکند .اخبار مفقود شدن اشیا و آثار باستانی کم نبوده است اما

خصوصی سازی واقعی

بهگونهای باشد که بخش خصوصی اینکاره و باتجربه و دارای تخصص
و سرمایه مالی کافی متکی به خود (نه متکی به وام بانکی یا دولت)
مالک و مدیر بخش مربوطه شود .یعنی اهلیت فنی واقعی و دارای
تجربه در این حوزه را سرمایهگذار داشته باشد.
همچنین رقابت آزاد اقتصادی براساس فعالیت در تولید ،عرضه و
توزیع در این حوزه وجود داشته باشد تا بعد بگوییم خصوصیسازی
واقعی صورت گرفته است.
مثال دیگر :میخواهیم هتلداری را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛
بایستی سرمایهگذاری پای کار بیاید که تجربه هتلداری ،مدیریت
هتلداری ،مالکیت هتلداری ،سرمایه متکی به خود و  ...را داشته
باشد .همچنین رقابت اقتصادی آزاد در این زمینه وجود داشته باشد.
پس ،هرگونه واگذاری به معنی خصوصیسازی واقعی نیست ،بلکه

هرکدام از آنها به سرنوشت
متفاوتی دچار شدهاند؛ برخی
از آنها پیدا شده و به جایگاه
اصلیشان بازگشتهاند ،برخی
از آنها راهی غربت شده و
پایشان به کشورها و موزههای
به قلم:نگین کوگانی
روزنامه نگار
فرنگی باز شد و سرنوشت برخی
دیگر نیز هیچگاه مشخص نشد
که از مفقود شدن هشت ُمهر 3
هزار ساله و پیدا شدن آنها در سیفون دستشویی تا سرقت لوح
زرین هخامنشی و بازنگشتن آن ،هرکدام داستان متفاوتی دارند.
همانطورکه اشاره شد ،گروهی از این آثار به روشهای متفاوت
راهی غربت شدند تا تاریخ و هویت ایران را در گوش جهانیان
فریاد زده و اصالت آنرا به رخ تمدنهای دیگر بکشند .آثاری که
معروفیت و محبوبیت برخی از آنها از آثاری که در موزههای ایران
نگهداری میشوند بیشتر است؛ آثاری همچون منشور کوروش و
قالی پازیریک.
بدون شک مردم نیز نقش غیرقابل انکاری در سرنوشت این
میراث دارند .کندهکاریها ،خاطرهنویسیها ،راه رفتن بر دیوارههای
آثار ،عکاسی و اصابت نور فالش به اشیا و ...از بیمهریهایی است
که کم و بیش از طرف برخی بازدیدکنندگان نصیب این رنجوران
تاریخی شده و روز بهروز عمر آنها را به انتها نزدیک میکند.
نباید فراموش کرد که هرگونه ضربه به تاریخ هر جامعه ،تاثیرات
نامطلوبی برای آینده آن جامعه در پی خواهد داشت .تاریخ هر
سرزمین هویت آن است که نابودی یا تحریف آن ،ملتی را به سمت
بیهویتی و سردرگمی میکشاند .بی شک اگر بیمهری و بیتوجهی
مردم و مسئولین نسبت به این یادگارهای کهن ادامه داشته باشد در
آیندهای نهچندان دور از بناهای باستانی چیزی جز زمینی بایر و از
موزهها چیزی جز یک ساختمان بیروح باقی نخواهد ماند.

یک واگذاری زمانی باید تعبیر و تفسیر به
خصوصیسازی واقعی شود که دو شرط
محقق شود.
الف -سرمایهگذار دارای تجربه و رزومه
کاری موفق قبلی در حوزه کاری مربوطه
به قلم:
باشد و سرمایه متکی به خود و نه متکی به
دکتر شهرام شرفی
وام بانکی داشته باشد (سرمایهگذار به معنی
واقعی کلمه).
ب -در نظام اقتصادی جامعه ،یک رقابت آزاد اقتصادی در تولید،
عرضه و توزیع کاالهای مختلف وجود داشته باشد و خبری از انحصار
در تولید ،توزیع یا عرضه کاالها نباشد .بخش مهم خصوصیسازی به
معنی واقعی کلمه در اقتصاد ،وجود سیستم رقابت اقتصادی است.

پنج
نوشتار م

کنترل
پرخاشگری و خشم

به قلم:
عزتاهلل حسنوند
کارشناس علوم انتظامی

وقتــی خشــم ،انــدوه ،انزجــار،
عصبانیــت ،پرخاشــگری و حتــا
ناامیدی در وجود انســان شعلهور
میشــود بــر اثــر شکســتها،
تحقیرها ،بیتوجهیهــا ،بیماری،
از کار برکنارشــدنها ،شکستهای
عشــقی ،مرگ و میرهای بستگان،
نقصهای مــادرزادی و یا حوادث
غیرمترقبهای کــه در طول دوران
زندگی حــادث میگــردد و یا در
اتفاقاتــی کــه در هنــگام بالیای
طبیعی و جنگهــای بین ملتها
و انواع مشــکالت روحــی و روانی
از جمله افســردگی ،ورشکستگی،
فریبخوردنها ،حتا حبس رفتن و
سایر موارد دیگر پیش میآید افراد
مختلف واکنشهای متفاوت از خود
بروز میدهند از جمله :خودکشی،
یاس و ناامیدی ،افسردگی ،دیگران
را مقصر جلــوه دادن ،کتککاری
همــراه با ضرب و جرح ،اســتفاده
از انواع ســاحهای ســرد و گرم و
بهکار بــردن توهین ،هتک حرمت
و حیثیت ،بهکارگیری الفاظ رکیک،
انتقامگیریهای متفاوت و حتا قتل!
آری انســانها رفتارهای گوناگون
از خــود بــروز داده و میدهنــد
کــه عواقب ناشــی از نتایــج این
واکنشها ضررهــای جبرانناپذیر
و پشــیمانیهای موقتــی و اغلب
همیشگی در ذهنها خواهد ماند و
افسوسهای فراوان که چرا اینکار
را کــرده و احیانــاً آن کار را انجام
ندادهام و چراهای بی شمار!...
هر حادثهای با شــدت و ضعف آن
و سایر مشــکالت که پیش میآید
بایســتی با کنترل بر احســاس و
عواطف و در واقع بــا مهار آنها و
بهنوعی با خویشتنداری و مشاوره
نمودن با افراد آگاه و روانشناسان
و افــراد بــا تجربــه و دوران دیده
راهحلهای منطقی را جســتوجو،
ارزیابی و بهترینها را بهکار گرفت.
بالشــک بحرانهــای مختلف در
زمانهــا و مکانهای متفاوت برای
انسانها بروز و حادث میشود .عقل
ســلیم افکار و احساسات را کنترل
میکند .متاسفانه بعضی آدمها برای
رهایــی از انواع مشــکالت ،کاهش
خســتگی ،کاهش اســترس کار و
زندگی به سرخوشی و لذت موقتی
روی میآورند به انواع الکالوئیدهای
تریاک ،مشتقات آنها ،مواد مخدر
صنعتــی ،بــدون در نظــر گرفتن
عوارض آن که خانمانسور ،ویرانگر
و در واقع مانند آتشــی که شمع را
روشن ولی وجود شمع آرام آرام از
بین میرود و نیست میگردد.
آدمهــا هم بــا روی آوردن به انواع
مواد مخدر بهتدریج خود را از بین
میبرند و مشکالت خانوادگی که در
این رابطه پیش میآید نیز مزید بر
علت شده که البته فقدان یا ضعف
تقویت تحکیم معیارهای فرهنگی و
مذهبی در جامعه یکی از علتهای
آن میباشد .به محض پیش آمدن
خشــم ،غلیان عواطف و احساسات
که هر لحظه با کنترل ننمودن آنها
حوادت زیانبار و پیشبینی نشــده
پیش میآید بایستی با فکر درست
و کار شایســته و کنترل خشــم و
ناراحتی ،تصمیم عاقالنه و منطقی
و بهکار بردن روشهای اصولی برای
کنترل اوضاع بهکارگیری نمود.
در اینجا اســت که باید به خداوند
پنــاه آورده و از او یاری بطلبیم که
بهتریــن یاری دهنده و پشــتیبان
که در هــر زمان و هــر مکانی ما
را فرامــوش نمیکند بــدون هیچ
چشمداشتی در بدترین شرایط که
زندگی ما بــه باریکتر از تار مویی
بسته است از بریدن آن جلوگیری
و همیشه به یاری انسانها هرچند
گنــاهکار آمده و میآیــد .خداوند
بهترین یاور انسانها بوده و هست.
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چگونه بعضی مشکالت
گیاه خود را تشخیص
دهیم ؟

 -۱گیاهان کم پشــت با
گل های کم
دلیل :نور کم و ضعیف
درمان :بیشتر گیاهانی که
داخل منزل نگهداری می
به قلم :رابعه رمضانیان شوند روزانه به  14ساعت
کارشناس بهداشت محیط نور آفتاب نیــاز دارند .در
اینترنت جستجو کنید و
میــزان نور الزم برای هــر گیاهی که در منزل
دارید را پیدا کنید و به مستقیم یا غیرمستقیم
بودن نور یا نیاز به سایه هم توجه کنید.
 -۲گل های کم و شاخ و برگ زیاد
دلیل :کود نیتروژنی زیاد
درمان :اغلب گیاهان خانگی فقط یک بار در ماه
به کود نیاز دارند و در ماه های سردتر این مقدار
کمتر هم می شود .برای کوددهی برنامه ریزی
داشته باشید و از آن بیشتر کود ندهید.
 -۳زرد شدن برگ ها
دلیل :آبیاری زیاد ،رطوبت کم ،زهکشی ضعیف
خاک ،دمای پایین یا کم بودن جای گلدان برای
ریشه ها
درمان :اگــر آب و هوا ناگهان تغییر کرد ،نباید
گیــاه را نزدیــک بخاری بگذارید تــا به تغییر
ناگهانی محیط زیست واکنش بدهد .گلدان را
چک کنید تا زهکشــی مناسب و کافی داشته
باشد و ریشه های گیاه در گلدان جای مناسبی
داشته باشند.
 -۴برگ های سوخته
دلیل :نور مستقیم زیاد

درمان :گیاه را از مقابل نور مســتقیم آفتاب به
جایی با نور غیرمستقیم منتقل کنید ،برگ های
آســیب دیده را هرس کنید و آبیاری عمیق و
گهگاه را ادامه دهید تا ریشــه بهتر رشد کند.
از کــود دهی زیاد خودداری کنید ،زیرا این کار
سوختگی گیاه را تشدید می کند.
 -۵قهوه ای شدن نوک برگ ها
دلیل :کــود یا آفت کش زیاد ،خاک خشــک،
دمای پایین ،هوای داغ ،نمک انباشــته یا فاسد
شدن ریشه
درمان :به بیشتر گیاهان خانگی حداکثر ماهی
یک بــار باید کود داد .گلدان ها را در ســینی
ها کم عمق پر از ماســه بگذارید و آنها را پر از
آب کنیــد تا رطوبت اطراف گلدان افزایش یابد
(گلدان باید روی ماسه و باالتر از سطح آب قرار
بگیرد) .یک بار در ماه آب کافی در باالی خاک
بریزید تا نمک اضافی از آن خارج شود.
 -۶برگ های کوچک یا پژمرده شدن گیاه
دلیل :خاک زیاد خیس یا خشک است
درمان :روتین آبیاری برای خودتان درست کنید
که گهگاه ولی عمیق باشد تا رشد ریشه افزایش
یابد و از فاسد شدن ریشه جلوگیری شود .اگر به
فاســد شدن ریشه شک دارید ،گیاه را از گلدان
درآورید و سیســتم ریشه ها را بررسی کنید و
ریشه های عفونی (نوک ســیاه شده ریشه ها
با پوسیدگی چســبناک) را ببرید و با مخلوط
گلدانی استریل و یک گلدان جدید ،جای گیاه
را عوض کنید.
 -۷خال های روی برگ ها
دلیل :خال های برگی قارچی ،خال های آبی
درمان :اگر گیاه شما عفونی شده است ،باید آن
را از گیاهان دیگر جدا کنید و برگ های عفونی
را ببرید .برای پیشگیری از خال دار شدن باید
تهویه هوا را بیشتر کنید یعنی فاصله بین گلدان
ها را افزایش دهید و مواظب باشــید که هنگام
آبیاری ،آب روی برگ ها نپاشد.
-۸عالئم پوسیدگی ریشه کاکتوس
راه تشخیص :بررسی هر روز گیاه بهترین روش
شناسایی پوسیدگی ریشه است .اول از همه باید
شــرایط و نیاز آبی گیاه رو بدونیم مثال اگه ما
همیشه کاکتوس رو پنج روز یکبار آب میدهیم
و خاک در این مدت خشک میشود در فواصل
آبیاری اگه متوجه بشویم پنج روز از آبیاری رد
شــده ولی سطح خاک هنوز خیس هست یک
هشدار برای عمل نکردن ریشه در جهت جذب
آب است.
این اولین نشانه بیماری است و معموال هم قارچ
زدگی است .بعد از بروز اولین عالمت(مرطوب
بودن خاک با توجه به فرا رسیدن زمان ابیاری)
کم کم گیاه نشانه های دیگری بروز می دهد در
حمالت قارچی روی بدنه گیاه لکه های سفید
پیدا میشود که در بعضی از قسمتهای گیاه هم
عالمت زنگ زدگی پدیدار میشود .در این حالت
بیماری از ریشــه به بدنه گل سرایت میکند در
این شــرایط گیاه ریشه های کوچک خود را از
دســت میدهد به گونه ای کــه راحت از خاک
بیرون می آید .ریشــه ها دراین حالت اغلب به
صورت سیاه است.

Email: sadr_1341@yahoo.com
سال پنجم

استاندار همدان مطرح کرد:

 ۴۹۹پروژه ۴هزار میلیاردی در هفتهدولت افتتاح و کلنگزنی می شود
و مســئوالن نظــام در هفته دولــت کلنگزنی
خواهند شد.

اعمال محدودیت تردد به
اماکن گردشگری استان در
تاسوعا و عاشورا

اســتاندار همدان از افتتــاح و کلنگزنی  ۴۹۹پروژه با
اعتبــار بیش از  ۴هزار میلیارد تومــان در هفته دولت در
استان همدان خبر داد.
سید سعیدشــاهرخی شــاهرخی در گفتوگوی خبری
خود ضمن تســلیت ایام سوگواری ســید و ساالر شهیدان
حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره
شــهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت ،بیان کرد :علیرغم
تمــام محدودیتهــا و مشــکالت اقتصادی کشــور ،امور
زیربنایی ،خدمت به مردم شــریف و توســعه روزافزون در
جای جای ایران اســامی متوقف نشده است.
وی یادآور شــد :هر ســاله با آغاز هفته دولت شــاهد
افتتــاح و بهــره بــرداری از پروژ ههای مختلــف عمرانی،
رفاهی ،خدماتی ،صنعتی ،کشــاورزی در کشــور هســتیم
که اســتان همدان نیز از این امر مســتثنی نبوده و مردم
عزیز و متمدن همدان شــاهد هســتند کــه علیرغم وجود
تمام مشکالت ،دولت به توســعه مناطق توجه جدی دارد
و عــاوه بر هفته دولت ،در دهه مبارکه فجر و ایام مختلف
ســال با بهره برداری از پروژ هها ،نوید توســعه و پیشرفت
را میدهد.
اســتاندارهمدان گفت :امســال نیز در اســتان همدان،
برنامهریزی هدفمند و از پیش طراحی شــده ۴۹۹ ،پروژه
در حوز ههــای مختلف به تفکیک شهرســتا نهای اســتان
همدان افتتاح و به بهره برداری خواهند رســید.
شــاهرخی افزود :از ایــن میزان پروژ ههــا  ۴۱۶پروژه
در حوز ههای مختلــف و به تفکیک شهرســتان ،به اعتبار
۲هزار و ۶۷۰میلیارد تومان افتتاح خواهند شــد.
وی در ادامــه بــه پروژ ههایی که قرار اســت کلنگزنی
شوند اشــاره کرد و گفت ۸۳ :پروژه نیز در استان همدان
بــا اعتبار یکهــزار و ۳۴۰میلیارد تومان در دســتور کار
قــرار گرفتهاند که با اتکا بــه خداوند بزرگ و همت مردم
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اســتاندار همــدان گفت :با توجــه به احتمال
افزایش مســافرتها در تعطیــات پیشرو ،برای
پیشــگیری از شــیوع کرونا ،در روزهای تاســوعا
و عاشــورای حســینی محدودیت تردد به سمت
اماکن گردشگری به صورت مقطعی اعمال شود.
شاهرخی در ستاد اســتانی هماهنگی و مقابله
با ویــروش کرونا اظهار داشــت :کمیته اجتماعی
و بازرسی ســازوکاری برای پیشــگیری از شیوع
ویروس کرونا در تعطیالت پیش رو در نظر بگیرد
و در صــورت ضرورت به صــورت مقطعی راهها را
مسدود کند.
وی اعمال محدودیت تردد را به واســطه حفظ
سالمت مردم دانســت و افزود :همدان یک شهر مسافرپذیر
اســت بنابراین پروتکلهای بهداشــتی باید از سوی کسانی
که همدان را به عنوان مقصد ســفر انتخاب می کنند رعایت
شود.
اســتاندار همدان بیان کرد :با همــکاری مردم در رعایت
دستورالعملهای بهداشتی و تالش کادر درمان روند ابتال به
بیماری در همدان کاهشی شده است
شــاهرخی اضافه کرد :میزان مبتالیان به ویروس کرونا از
 ۷۰نفــر به  ۶تا  ۱۰نفر در روز کاهش یافته و این به معنای
عبــور از پیک کرونا اســت که باید ایــن وضعیت را با تداوم
رعایت پروتکل های بهداشــتی و تشدید نظارتها حفظ کرد.
وی اضافه کرد :با وجود تغییر وضعیت اغلب شهرســتانها
اما همچنین شهرســتان تویسرکان در وضعیت قرمز کرونایی
قرار دارد که باید چرایی تداوم این وضعیت در این شهرستان
توســط اعضای کمیته اجتماعی و بهداشــت درمان آنالیز و
کانون آلودگی رفع شود.
اســتاندار همدان بیان کــرد :اوج عزاداریهای مردم در
روزهای تاســوعا و عاشــورای حسینی اســت بنابراین همه
دستگاهها و کمیتهها باید ســازمان تبلیغات اسالمی همدان
را در برگزاری مناســب این آیین مذهبــی با رعایت پروتکل
های بهداشتی یاری دهند.
شاهرخی تاکید کرد :وقتی رهبر فرزانه انقالب بر ضرورت
تبعیــت و رعایت مصوبات ســتاد ملی کرونــا تاکید کردند
منویــات معظم له فصل الخطاب اســت بنابراین نباید اجازه
داد افرادی سالمت مردم را به مخاطره بیاندازند.
وی بیــان کــرد :به
منظــور جلوگیــری از
هرگونه بــی توجهی به
مسائل بهداشتی قبل از

جناب آقای دکترسعیدمیرزایی

بروز هر گونه تخلفی باید کارهای پیشــگیری صورت بگیرد و
در صورت تکرار تخلف و بــی توجهی به توصیه و تذکر ،فرد
متخلف به مرجع قضایی معرفی شود.
اســتاندار همــدان تاکید کــرد :طبق مصوبه ســتاد ملی
مقابلــه با ویــروس کرونا برگزاری آیین عــزاداری در فضای
بسته ممنوع اســت بنابراین فرقی نمی کند ارتفاع این مکان
مســقف چه میزان بوده یا این مکان مصلی یا حسینیه باشد.
شــاهرخی با بیان اینکه کنکور در همدان به نحو مطلوب
برگزار شد اظهار داشــت ۲۹ :هزار و  ۷۷۵داوطلب در پنج
گــروه و در چهار روز بــا رعایت پروتکلهای بهداشــتی در
آزمون شــرکت کردند .خبار ویژه » صفحه نخست

تجدید میثاق مدیران استان با شهدا
در نخستین روز از هفته دولت

.
اســتاندار همدان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی
اســتان در اولین روز هفته دولت با حضور در گلزار شــهدا،
با آرمانهای شــهدای انقالب ،دوران دفاع مقدس و مدافعان
حرم تجدید میثاق کرده و از المان"یادبود ســرداران شهید
استان همدان" رونمایی کردند.
شــاهرخی در نخستین روز از هفته دولت به اتفاق جمعی
از مدیران دستگاههای اجرایی استان همدان و در اولین روز
هفته دولت با حضور در گلزار شــهدا ،با آرمانهای شــهدای
انقــاب ،دوران دفاع مقدس و مدافعان حــرم تجدید بیعت
کردند.
شــرکت کنندگان در این مراســم ،ضمن گرامیداشت یاد
و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر با آرمانهای امام راحل و
شهدای انقالب اسالمی پیمانی دوباره بستند.
اســتاندار همدان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شــهدای گرانقدر  ۸ســال دفاع مقدس ،گفت :دولت
همواره خود را مدیون خون شهدای هشت سال دفاع مقدس
و پایبند آرمانهای نظام جمهوری اسالمی میداند.
شــاهرخی گفت :با وجود تحریمهای ظالمانه که به نوعی
جنگ اقتصــادی اســتکبار جهانی با مردم ایران محســوب
میشــود ،دولت در سالهای گذشته طرحهای عمرانی و زیر
ساختی را به پایان رساند.
وی در ادامــه ضمن رونمایی از یادبود ســرداران شــهید
اســتان همدان و تشــکر و قدردانی از شــهردار و مجموعه
شــهرداری به خاطــر تهیه این المــان ،گفت :بــا توجه به
اینکه سالن همایشهای اســتانداری ،به نام شهدای همدان
نامگذاری شــده ،ضرورت دارد این نماد در ســالن شهدای
استانداری همدان نیز نصب شود.
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معاون محترم توسعه و مدیریت منابع انسانی
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان همدان ،که قطعا نشان از تجارب ارزنده شما دارد
موجب افتخار است ،لذا این انتخاب خجسته را به شما تبریک گفته و از درگاه
خداوندیکتا بهروزی و پیروزی روز افزونتان را خواستاریم.

جمعی از فرزندان شاهد ،جانباز و ایثار گران استان همدان
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به کدامین سو می رویم؛

اعتماد اجتماعی یا بی
تفاوتیاجتماعی
نشســت مطالبــه
گرانه اخیر جمعی از
دانشجویان بسیجی
اســتان بــا دکتــر
حاجی بابایی نماینده
شهرســتان هــای
همــدان و فامنین و
به قلم :اردشیر مظاهری
رئیــس کمیســیون
روزنامه نگار
برنامــه و بودجــه
مجلس و طرح و تاکید
بر این موضوع که متاســفانه مســئوالن
پاسخگو نیســتند بار دیگر این واژه را در
ذهنم تداعی کرد که چرا بعد از گذشــت
چهار دهه از انقالب اســامی با آن همه
فرود و فرازهــا و آزمون و خطاها هنوز با
"ناشنوایی سیستماتیک" درگیر هستیم و
جامعه از پاسخگو نبودن مسئوالن به ویژه
بدنه کارشناسی دستگاه ها رنج می برد.
روی این اندک نوشتار مجموعه دستگاه
هــای حاکمیتی اســت که چــرا به این
اندیشــه نمی شــود که پیامدها و هزینه
های عدم شــفافیت و عدم پاســخگویی
برای جامعه چه خواهد بود؟
هر چند پس از انقالب اســامی دولت
ها به فراخور مســایل رور جامعه نســخه
هایی برای اصالح ساختار اداری پیچیده
اند اما ابتر ماندن این نسخه ها باعث شده
اگر نگوییم تمام اما بخش قابل توجهی از
مسایل مبتال به ،جامعه از پاسخگو نبودن
دستگاه هاست.
امروز شاهدیم که نام بسیاری از اماکن
دســتگاه های حاکمیتــی در حوزه های
اجرایــی ،قضایی و  ...م ّزین به نام شــهدا
شــده .و می شود که اقدام مبارکی است.
اما همواره این ســوال در ذهن مردم می
چرخد آیــا صرف این اقدامات رو بنایی و
کلیشه ای ،مسایل و مشکالت مردم رفع
می گردد ؟! آیا ایــن نامگذاری ها بدون
پشــتوانه عملیاتی در جهــت رفاه حال
جامعه ،جفا به شهدا نیست ؟
به اعتقــاد صاحب نظران علوم اجتماعی
و فرهنگــی از جملــه پیامدهــای عدم
پاسخگویی مســئوالن به مطالبات مردم
"بــی تفاوتی اجتماعــی " خواهد بود که
حداقل هزینه این بی تفاوتی اســتهالک
سرمایه انســانی ،مادی و معنوی جامعه
اســت که تداوم این فرایند خســارت بار
می تواند احســاس عــدم تعلق خاطر به
یــک مــکان و مهمتر از آن عــدم تعلق
ســرزمینی را به دنبال داشــته باشد که
پاسخگو نبودن به مطالبات مردم یا همان
ناشنوایی سیســتماتیک می تواند زمینه
ساز آن باشد.
تردید نکنیم اگر مردم احساس کنند در
عمل جایگاه و قدرتی نداشته و مسئوالن
نســبت به آنها نگاه از باال به پایین دارند
قاعدتاً به بی تفاوتی اجتماعی دچار شده
که ایــن وضعیت می تواند برای معادالت
اجتماعــی  ،سیاســی و فرهنگی جامعه
مخرب و خسارت بار باشد.
متاســفانه پاســخگو نبودن نه تنها در
حال رویه معمول شــدن در چرخه اداری
دســتگاه های حاکمیتی است بلکه امروز
این بی تفاوتی و عدم پاسخگویی به نقدها
و تحلیل های رســانه ها نیز سرایت کرده
و مسئوالن با بهانه های مختلف از جمله
شرایط کرونایی به راحتی از کنار نقدها و
تحلیل ها گذشــته و ترجیح می دهند با
عدم پاســخگویی همچنان حافظ صندلی
مدیریتی خود باشند.
به هر حال ،همانطور که اشاره شد اگر چه
تا کنون گام هایی در جهت پاسخگویی به
مطالبات مردم به عنوان یکی از مهمترین
ارکان حقوق شهروندی برداشته شده اما
مبین آن اســت که
واقعیت های موجود ّ
در این زمینه هنوز تا رســیدن به جایگاه
مطلــوب فاصله داریم که مــی طلبد با
خرد جمعی و با عملیاتــی کردن احکام
حکومتی مقــام معظم رهبری و قوانین و
بخشنامه های مجلس و دولت و همچنین
بهره گیــری از علوم و فنــون مدیریتی
تجربه شده در دنیا گامی هدفمند در این
راســتا برداشته و با برخورد هوشمندانه و
بدون مماشــات با مدیران و کارشناسان
ناکارآمد ،دســتگاه های اداری و اجرایی
پاســخگو و رافع مشــکالت مــردم را به
نمایش گذاشته و عامل باشیم به این فراز
مهم از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر
نخعی که فرمود" :روی پوشاندنت از مردم
به درازا نکشــد زیرا روی پوشاندن والیان
از رعیت خود ،گونه ای نامهربانی به آنان
است و اگر والی از مردم رخ بپوشد چگونه
بتواند از شــوربختی هــا و رنج های آنان
آگاه شود ".
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اخباررلستان

شاخصهای عدالت جنسیتی به
دستگاهها ابالغ شده است

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان ،با بیان
اینکه شاخصهای عدالت جنسیتی و مولفههای ارتقاء
خانواده به دستگاههای اجرایی ابالغ شده است ،اظهار
داشت« :مدیران موظفاند در جهت بهبود اوضاع تمام توان
خود را بهکار برده ،چراکه فعالیت و عملکرد آنها رصد و
پایش خواهد شد».
وی ضمن اشاره به اینکه تقریباً نیمی از جمعیت کشور
را زنان تشکیل میدهند و سهم بهسزایی در توسعه و
پیشرفت همهجانبه کشور دارند ،عنوان کرد« :از این رو
بعد از از پیروزی انقالب در اسناد باالدستی و برنامههای
توسعهای توانمندسازی زنان در حوزههای مختلف
آموزش ،بهداشت و سالمت ،تحکیم بنیاد خانواده و عدالت
جنسیتی در جامعه پرداخته شده است».
ناهید پرویزپور ،با اشاره به اینکه سند ارتقاء وضعیت زنان
و خانواده برای اولینبار منحصرا ً با موضوع زنان و خانواده
با برشهای استانی تدوین شده است ،گفت« :این سند با
استفاده از روشهای پژوهشی چالشها و مشکالت زنان
و خانوادههای استان شناسایی و پیامدها و راهحلهای
پیشنهادی برای برونرفت از مشکالت را ارائه کرده است».
وی با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصاد مهمترین مسائل زنان
مربوط به بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی
از میانگین کشوری است و از طرفی درصد بیکاران زن
فارغالتحصیل دانشگاهی استان از مردان فارغالتحصیل
دانشگاهی بیشتر میباشد ،افزود« :در حوزه خانواده نیز
میزان طالق و روند روبه افزایش آن و کاهش طول مدت
زندگی زناشویی و کاهش نرخ ازدواج و باالرفتن میانگین
سنی ازدواج در مردان و زنان قابلتأمل است که این
موضوع عالوهبر ریشههای اقتصادی و معیشتی از مسائل
فرهنگی و اجتماعی از بینرفتن الگوهای سنتی ازدواج و
تشکیل خانواده متأثر میشود».

کسب مقام اول حراست برق
لرستان برای چهارمین سال متوالی

مشکل آب شرب بیش از ۱۰۰
روستا در لرستان برطرف شد

حراست شرکت توزیع برق استان لرستان برای
چهارمین بار موفق به کسب مقام اول در میان کلیه
ت صنعت آب و برق کشور شد.
دفاتر حراس 
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان با
اعالم این خبر گفت« :این موفقیت را به عزیزان
سختکوش در حراست شرکت توزیع برق استان
تبریک میگویم و اعتقاد دارم کسب این موفقیت در
طول چهارسال متوالی در مجموعهی بزرگ صنعت
آب و برق امکانپذیر نبود مگر با مجاهدت خالصانه
و انقالبی سربازانی که همواره تالش کردهاند ضمن
بیداری در امر نظارت ،بهعنوان ستونی امن پشتیبان
اهداف بزرگ شرکت برق لرستان در خدمت به مردم
لرستان باشند».
فریدون خودنیا ادامه داد« :برق لرستان همواره
از سرمایههای انسانی ارزشمندی در مسیر تالش
خالصانه به مردم استان بهرهمند بوده است و مجموعه
حراست این شرکت نیز در طول سالهای گذشته
هرگز در مسیر خدمت کوتاهی نداشت ه است».
در ادامه مهدی حیدریزاد ،مدیر حراست شرکت
توزیع برق لرستان نیز ضمن قدردانی از تالش
همکاران خود در مجموعه حراست برق استان گفت:
«این موفقیت حاصل سالمت شرکتی است که در
طول چهارسال گذشته تالش کرده ،ضمن خدمت
به مردم فرهیخته لرستان ،همواره پایبند به قوانین و
انضباط اداری باشد و بیشک در این میان نباید نقش
مدیریت این شرکت در حمایتهای الزم و پاسداری
از قوانین نظام اداری را نادیده گرفت».

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان با بیان
اینکه در پنج ماه گذشته مشکالت آب شرب
بیش از  ۱۰۰روستای استان برطرف شده است،
اظهار داشت« :در بسیاری از روستاها چاههای
آب تجهیز ،خطوط اجرا و مشکالت فنی و
مهندسی برطرف شده است و در تالش هستیم
که هدر رفت آب را کاهش دهیم و بتوانیم توزیع
آب در روستاها را مدیریت کنیم».
حمیدرضا کرموند با تاکید بر اینکه اولویت
برای رفع مشکل آب آشامیدنی روستاها با
مناطق گرمسیری لرستان میباشد ،گفت« :در
بسیاری از روستاها مشکالت تا حدودی برطرف
شده اما بهصورت کامل نیست و امیدواریم طی
امسال طرحهایی را اجرا کنیم که تا سال آینده
مشکالت آب شرب روستاها بهطور کامل برطرف
شود».
وی با بیان اینکه در برخی روستاها برای
اجرای پروژهها عالوهبر مشکالت مالی ،مشکالت
اجتماعی هم وجود دارد که روستاییان اجازه
فعالیت نمیدهند یا از طریق مذاکره و یا از
طریق قانونی مشکالت را برطرف میکنیم،
عنوان کرد« :تعداد محدودی از افراد سودجو در
برخی روستاها از آب شرب آشامیدنی مردم برای
آبیاری باغها و اراضی کشاورزی استفاده میکنند
که در این خصوص تامین آب شرب با مشکل
مواجه میشود».

تجهیز  ۳۲۰سایت تلفن همراه
لرستان به خدمات اینترنت

مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت« :سایتهای
تلفن همراه عالوهبر تامین ارتباط کالمی،
زیرساخت الزم برای تامین اینترنت را فراهم
میکنند که به همین منظور امسال در فاز اول
توسعه و تجهیز  ۴۷۶سایت مصوب شده است».
سیدمحمد قاسمی با اشاره به فعال بودن ۵۵۰
سایت توسعه تلفن همراه در لرستان تصریح کرد:
«تا کنون تجهیزات نسل سه و چهار  ۳۲۰سایت
نصب شده و برای فاز دوم نیز رایزنیهای الزم در
دست اقدام است».
وی تصریح کرد« :هزینههای نصب تجهیزات
اینترنت برای این سایتها بسیار باال بوده و از
مبلغ یک میلیارد تومان برای هر سایت در سال
گذشته امسال به  ۲میلیارد تومان افزایش یافته
است«.
مدیر مخابرات منطقه لرستان ادامه داد« :با توجه
به شیوع کرونا و افزایش حجم خدمات اینترنتی
از جمله دورکاری ادارات و آموزش از راهدور،
درآمدهای اینترنتی نیز افزایش یافته و مجموعه
مخابرات استان تالش خود را برای ارتقا خدمات
کنونی و رضایت مشترکان بهکار گرفته است».
قاسمی تصریح کرد« :حجم اینترنت مصرفی برای
استان به اندازه کافی وجود دارد و میتوان تمامی
نقاط را پوشش داد که به همین منظور نحوه
توزیع مطلوب این خدمت در اولویت مخابرات
لرستان قرار دارد».

لرستان پیشگام در تجهیز بیسابقه مراکز درمانی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سه شهر استان در اولویت تخصیص سیتیاسکن قرار
گرفتهاند ،اظهار داشت« :با توجه به تختهای فعال این سه شهرستان یعنی نورآباد  ۱۰۲تخت فعال ،ازنا  ۷۹تخت فعال و الشتر
 ۵۰تخت فعال به ترتیب در اولویتهای تخصیصی سیتیاسکن قرار گرفتهاند».
دکتر محمدرضا نیکبخت با اشاره به تجهیز بیسابقه بیمارستانهای لرستان به دستگاههای سیتیاسکن ،بیان کرد« :با توجه

سهم لرستان از اعتبارات ملی
باید افزایش یابد

نماینده ولیفقیه در لرستان بر لزوم تشکیل
کارگروه توسعه لرستان در کشور خبر داد و
گفت« :متأسفانه جدیت الزم از سوی وزارت
صنعت و همچنین هیئت مدیره این واحدها
برای تعیین تکلیف کارخانههای تعطیل وجود
ندارد».
حجتاالسالم سید احمدرضا شاهرخی بر
ضرورت تشکیل کارگروه ویژه ارتقا فرهنگی
و توسعه لرستان در مرکز تاکید کرد و اظهار
داشت« :همچنین میطلبد که سهم لرستان
از اعتبارات و بودجه ملی افزایش پیدا کند».
وی با اشاره به ظرفیتهای حوزه آب لرستان
تصریح کرد« :متأسفانه با وجود این ظرفیتها
لرستان در حوزه سدسازی و برداشت آب
توفیق الزم را نداشته است».
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به
پیگیری برای سرمایهگذاری نهادهایی مانند
ستاد اجرایی فرمان امام در لرستان گفت:
«خوشبختانه با حضور نیروهای جهادی و
جوانان انقالبی یک صدای واحد و صدای
وحدت در استان بلند است و امیدواریم
با حمایت مسئوالن زمینه حل مشکالت
لرستان در حوزههای مختلف فراهم شود».

مالیات بر عدم آگاهی ،بهدور
از عدالت مالیاتی است

مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان با بیان اینکه مالیات
بر عدم آگاهی مودیان از قوانین ،بهدور از عدالت مالیاتی
است ،اظهار داشت« :آخرین فرصت اظهارنامه مالیاتی
افراد حقیقی و صاحبان مشاغل تا  31مردادماه ،ابالغ
الکترونیک و دستورالعمل تبصره ماده  100منطبق با
شرایط اقتصادی استان و پروتکلهای بهداشتی کرونا
است».
هادی ملکشاهی در ادامه با اشاره به اینکه ابالغ
الکترونیک مشکالت موجود در خصوص ارسال و ابالغ
اوراق مالیاتی را از بین برده و مودیان میتواند با حذف
ساز و کارهای سنتی و نشانهگذاری ابالغ الکترونیک به
هنگام پر کردن اظهارنامه از مزایای این فرصت استفاده
نمایند ،گفت« :در راستای احترام سازمان امور مالیاتی
به حقوق مودیان ،فعالسازی ابالغ الکترونیکی منوط به
درخواست مودیان است که عالوهبر سهولت کار مودی
مالیاتی ،موجبات فراغ بال اداره کل امور مالیاتی را در
رصد فرارهای مالیاتی فراهم میآورد».
مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه مالیاتی را
که بهواسطه عدم آگاهی مودیان از قوانین و مقررات
وصول میشود را عادالنه نمیدانیم و همواره میکوشیم
تا در خصوص حقوق حقه مودی ،اطالع رسانی جامع
بهعمل آید ،عنوان کرد« :در تمامی ادارات استان برای
مودیان ،مشاور مالیاتی گذاشتهایم و مضاف بر کار
تبلیغات ،انتظار میرود از ظرفیت باالی اتاق اصناف

به فهرست تجهیزات تخصیصی «ویاچاو» از محل اعتبارات بانک جهانی ،یک دستگاه سیتیاسکن  ۱۶اسالیس به بیمارستان
امام علی (ع) ازنا ،یک دستگاه سیتیاسکن  ۱۶اسالیس به بیمارستان ابنسینا نورآباد (دلفان) و یک دستگاه سیتیاسکن ۱۶
اسالیس به بیمارستان شهید فخرالدین رحیمی خرمآباد اختصاص خواهد یافت».
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد« :یک دستگاه سیتیاسکن هیتاچی اهدایی کشور ژاپن نیز به بیمارستان
امام خمینی (ره) الشتر(سلسله) تحویل داده شده است».

در اطالع رسانی به اتحادیهها و کسبه استان که
بالغ بر  37اتحادیه و 17هزار واحد صنفی هستند
استفاده شود.
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دکترسيدناصر محمودي مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان مطرح کرد:

بزرگترین طرح سرمایه گذاریخارجی در همدان

مدیرکل امــور اقتصــادی و دارایی
اســتان همدان گفــت :بزرگترین طرح
سرمایهگذاری خارجی تحت عنوان "باغ
ویال" با مشارکت سرمایهگذار ترکیه ای
و شــهرداری همدان در این شــهر اجرا
میشود.
محمودی در جمــع خبرنگاران بیان
کرد :ارزش این ســرمایه گــذاری افزون
بر  ۷۲میلیــون دالر بوده و در زمینی به
مساحت  ۱۰۳هکتار اجرایی میشود.
وی ادامه داد :ساخت  ۶۵۶واحد ویال به
همراه واحدهای مسکونی ،کلینیک ،مرکز
و ســالن ورزشی ،سالن فوتسال ۲ ،واحد
زمین چمن ،چهار زمین بستکبال روباز،
 ۲زمین تنیس ۱۰ ،ایستگاه اتوبوس در
این محل پیش بینی شده است.
مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایی
اســتان همدان ادامه داد :شرکت ترکیه
ای قرار است مسجد و مدرسه در زمینی
به مســاحت  ۲هزار متر مربع به صورت
بالعوض در این محل احداث کند.
محمودی گفت :مبلغ ارزی پیش بینی
شده برای اجرای این طرح افزون بر ۷۲
میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی است
اما پیش بینی می شود تا  ۱2۰میلیون
دالر نیز افزایش یابد.
وی با بیان اینکه این طرح ســه ساله
اجرا میشــود افزود :با تکمیل آن برای
 ۴۰۰تن به صورت مستقیم و برای پنج
هزار نفر به طور غیرمستقیم فرصت شغلی
ایجاد شده همچنین  ۳۰فرد خارجی در
این شرکت مشغول به کار میشوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
همدان بیان کرد :پس از اتمام این طرح،
تفاهم نامههایی با برندهای مهم تجاری
و تولیدی منعقد شــده تا برندهای بین
المللی در همدان برای ســرمایهگذاری
حضور یابند.
محمودی با بیان اینکه در ســال ۹۹
برنامه جذب ســرمایهگذار با قوت دنبال
میشود افزود ۴۴ :فرصت سرمایهگذاری
در بخش گردشــگری ،جهاد کشاورزی،
صنعت و معدن و شهرداری نهایی شده
عالوه بر این  ۸۸فرصت ســرمایه گذاری
سال گذشته شناســایی و اولویت بندی
شده است.
وی ادامه داد ۲ :نیــروگاه تولید برق
آماده واگــذاری برای ســرمایه گذاری
است همچنین برای طرح هشت میلیون
یورویی در تولید برق مجوز سرمایهگذاری
صادر شده است.
محمودی افزود :ســازمان خصوصی
ســازی وزارت اقتصــاد و دارایــی برای
مدیریت دارایی شهروندان ،فعال سازی
شرکت سرمایهگذاری استان را بر عهده
دارد عــاوه بر این ارزش افزوده ســهام
عدالت از محل خرید و فروش سرمایه در
این محل میآید.
وی اضافه کرد :اطالع رســانی درباره
آزادسازی سهام عدالت به صورت مستقیم
و غیر مستقیم صورت گرفته و هم اینک
از یــک میلیون و  ۴۰۰هــزار نفر دارای
سهام عدالت در این اســتان  36درصد
به صورت مســتقیم و مابقــی از طریق

شرکتهای سرمایه گذاری به روش غیر
مستقیم نسبت به آزادسازی سهام خود
اقدام کردند.
محمودی با بیان اینکه یکی از اولویت

اقتصــادی همدان همــکاری الزم برای
شناســایی قوانین مخل کســب و کار
صورت می گیرد و آنها مشــکالت را در
قالب پرسشنامه تهیه و ارائه می دهند.

های وزارت اقتصاد و دارایی بهبود فضای
کســب و کار اســت گفت :در این راستا
مرکز بهبود کســب و کار فعال شــده و
تمامی مدیران دستگاههای اجرایی مکلف
به شناســایی قوانین مخل کسب و کار
شدند.
وی افــزود :در حال حاضر با  ۶۰بنگاه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
همــدان در ادامه با بیان اینکه نوســان
سرمایه خاصیت بازار بورس است اظهار
داشــت :به بازار بورس نباید نگاه کوتاه
مدت داشــت بلکه فعاالن حوزه بورس
باید بــا تدبیر بیشــتری وارد این حوزه
شــده و برای بلند مدت سرمایهگذاری و
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برنامهریزیکنند.
محمودی اضافه کــرد :تمامی ارکان
دولــت ،تدبیر الزم را بــرای فعال کردن
بازار سرمایه انجام دادند هر چند خاصیت
بازار سرمایه افت و خیز بوده و نباید انتظار
نوسان گیری در کوتاه مدت داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
همدان درباره مولد سازی اموال دولت نیز
توضیح داد :تمامی دستگاههای اجرایی
کشــور و اســتان موظف به ثبت اموال
منقول و غیرمنقول در ســامانه «سادا»
هستند که در این راستا  ۹۹.۵درصد این
کار اجرایی شده است.
دکترمحمودی بیان کــرد :کارگروه
شناســایی و فروش اموال مــازاد دولت
در ســال گذشته فعال و دبیرخانه آن در
ادارات اقتصاد و دارایی دایر شده و تاکنون
 ۹هزار و  ۴۵۶سند تک برگی ،دفترچهای
و سند برای امالک بدون سند صادر شده
است.
وی یــک از اولویتهــای دولــت را
شناسایی میزان بدهی و مطالبات دولت
دانســت و گفت :به منظور برنامهریزی
اصولی از ســوی دولــت ،وزارت اقتصاد
و دارایــی بررســی میــزان مطالبات و
بدهیهای دولت را در دســتور کار قرار
داده است.
وی ادامــه داد :اداره کل بدهــی و
مطالبات دولــت فعال شــده و تمامی
دستگاهها مکلف هستند اطالعات خود را
در این سامانه ای ثبت و سه ماه یک بار
به روز کنند همچنین در این راستا می

بازدید معاون استاندار همدان از حوزههای
کنکور ۹۹

توانند از ظرفیت اسناد خزانه و اوراق تهاتر
بهرهبگیرند.
محمودی در ادامه بیان کرد :با توجه
بــه اینکه تاکنــون دوره رســمی برای
متخصصان و کارشناســانی بــا رویکرد
برنامهریزی برای سرمایهگذاری خارجی
وجود نداشت بنابراین باید کارشناسان و
متخصصانی در این زمینه وجود داشــته
باشند که قوانین و مقررات الزم را مورد
توجه قرار دهند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
همدان افزود :بر آن شدیم تا رشته ای با
عنوان سرمایه گذاری خارجی را در مقطع
کارشناســی ارشــد با همکاری سازمان
ســرمایه گذاری کشور و دانشگاه بوعلی
سینا همدان ایجاد کنیم که خوشبختانه
اســاتید مربوطه در حال تهیه سرفصل
دروس برای ایجاد این رشــته تحصیلی
می باشند تا در نهایت به تأییدیه وزارت
علوم برسد.
محمودی ادامه داد :این رشته نه تنها
مورد نیاز استان همدان است بلکه کشور
نیز به ایجاد این رشــته در دانشــگاهها
نیازمند اســت چرا که هــر منطقهای از
کشــور که در این زمینه فعال باشد ،در
توســعه اقتصادی اســتان و کشور مؤثر
خواهد بود.
وی گفت :امیدواریم در سال تحصیلی
آینده این رشته در مقطع کارشناسیارشد
ایجاد شــود و بتوانیــم از ظرفیت های
دانشگاه  D8نیز استفاده کنیم.

معاون سیاســی و امنیتی اســتاندار همدان به
همــراه مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان از
حوزههای آزمون سراســری در مدارس همدان
بازدید کرد.
مصطفــی آزادبخت به همــراه محمد پورداوود
پیــش از ظهر امــروز پنج شــنبه از حوزههای
آزمون سراسری در سالن ورزشی شهید سردار
ســلیمانی و دبیرســتان حجه فــروش همدان
بازدید کرد.
در این بازدیــد آزادبخت ضمن گفتگو با عوامل
اجرای حوزههای برگزاری آزمون ،روند برگزاری
آزمون در این حوزهها را مورد بررسی قرار داد.
وی عنــوان کــرد :امســال  ۲۷حــوزه آزمون
سراســری به آموزش و پرورش اســتان همدان
اختصاص یافته است.
آزادبخت با یادآوری اینکه آزمون امروز با شرکت
بیش از یک هزار داوطلب گروه آزمایشی ریاضی
و فنی در  ۶حوزه با رعایت تمامی پروتکلهای
بهداشــتی و فاصله گذاری فیزیکی برگزار شد،
گفــت :روز جمعه  ۳۱مردادماه نیز با شــرکت
بیش از ســه هزار داوطلب گروه آزمایشی علوم
تجربی در  ۲۱حوزه برگزار میشود.

مدیرعامل شرکت آبمنطقهای همدان:

با انسداد  ۲۹۹حلقه چاه  ۱۰میلیون مترمکعب آب در همدان صرفهجویی شد

مدیرعامل شــرکت آبمنطقهای همدان
از صرفه جویی  ۱۰میلیــون مترمکعبی
مصرف آب در همدان با انسداد  ۲۹۹چاه
غیرمجاز خبر داد.
منصور ستوده در چهل و هشتمین جلسه

شــورای حفاظــت از منابع آب اســتان
همدان گفت :در سال آبی  ۹۹-۹۸نسبت
به سال آبی قبل با افت میزان
بارش مواجه بودیم و به عبارتی میانگین
بارش در ســال آبی جاری  ۴۶۰میلیمتر

آگهی تغییرات شرکت اروند راه امیر سهامی خاص

به شماره ثبت  8405و شناسه ملی  10820081480به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/04/9تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :سمت
اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید :آقای کریم روشن روانی به
شماره ملی  3873799693به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهسا کاوه به
شماره ملی  3790085871به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن
کاوه به شماره ملی  3874873475به سمت عضو هیئت مدیره خانم جمیله
مه تابانی به شماره ملی  3821109701به سمت عضو هیئت مدیره  -2خانم
پگاه روشن روانی به شماره ملی  3875629582به سمت مدیرعامل (خارج
از سهامداران و هیئت مدیره) انتخاب گردید -3حق امضاء مجاز در کلیه
امور بانکی اعم از چک،سفته،برات،و اوراق و اسناد تعهدآور بانکی بر عهده
رئیس هیئت مدیره (آقای کریم روشن روانی)و خانم جمیله مه تابانی (عضو
اصلی هیئت مدیره) "مشترکاً" ممهوربه مهر شرکت معتبر می باشد در غیاب
خانم جمیله مه تابانی بر عهده رئیس هیئت مدیره (به تنهایی) ودر غیاب
آقای کریم روشن روانی با خانم جمیله مه تابانی (به تنهایی) همراه با مهر
شرکت معتبرخواهدبود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()931754

آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی
امین خردمند شرکت تعاونی

به شماره ثبت  572و شناسه ملی  10820029893به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1397/12/3و برابر نامه شماره  110/1799مورخ
 1398/02/30ادارهتعاونروستاییشهرستانمالیرتصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - 1 :بازرسان شرکت برای مدت یک سال
مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند  :رمضانعلی اسدی با کد ملی
 3871206776به سمت بازرس اصلی محمد قربانی با کد
ملی  3933803306به سمت بازرس علی البدل  - 2ترازنامه،
گزارش حسابرسی وحساب سود و زیان سال مالی  1397به
تصویبرسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مالیر ()931753

بوده در حالی که ســال آبی پیش میزان
بارش به طور میانگین  ۶۰۶میلیمتر بود.
ستوده با بیان اینکه میزان بارش میانگین
در بلند مدت  ۳۴۹میلیمتر است ،عنوان
کرد :با مقایســه میزان بارش در ســال
جاری آبی با بارش بلند مدت در مییابیم
که میزان بارش گرچه نسبت به سال قبل
کاهشی بوده اما نسبت اما با درنظرگرفتن
بازه زمانی بیشــتر و بلنــد مدت روندی
افزایشی داشته است.
وی افــزود :در پــی ایــن بارشها حجم
مناســبی از آب در مخزن سدها انباشته
شــده و اکنــون  ۷۲درصد مخزن ســد
اکباتــان ۶۹ ،درصد آبشــینه ۷۹ ،درصد
شیرینســو ۹۶ ،درصد کالن ۷۷ ،درصد
سرابی و  ۳۵درصد مخزن سد شنجور پر
است.
وی بــا بیان اهــم اقدامات در راســتای
صیانت ،تعادلبخشــی و احیا منابع آبی،
اظهار کرد :از آغاز ســال جاری تا کنون
 ۲۹۹چاه غیرمجاز پر و مســدود شــده
کــه در نتیجه این اقــدام نزدیک به ۱۰

آگهی تغییرات شرکت کاربان پیکر
شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  3737و شناسه ملی  10820047303به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1399/04/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :اعضاء هیئت
مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند:
آقایان مسعود پاکروان باکدملی  3932560981و حبیب
اهلل سایه وند باکدملی  3931144887و خانم طوبی
پهلوانی باکدملی 3932613945
 -2آقایان محمد مخفی باکدملی  3870966637و هادی
ابراهیمی باکدملی  3932456866به ترتیب به عنوان
بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال
مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()931773

میلیــون و پانصــد هــزار مترمکعب آب
صرفهجویی شده است.مدیرعامل شرکت
آب منطقهای اســتان همدان اعالم کرد:
کبودرآهنگ با  ۱۰۴چاه و فامنین با یک
چاه ،بیشــترین و کمترین تعداد انسداد
چاههــای غیرمجاز را بــه خود اختصاص
داده ا ند و همدان نیز با انســداد  ۷۳چاه
غیرمجاز در رتبه دوم قرار گرفت.
وی عنوان کرد :عالوه بر انسداد چاههای
غیرمجــاز ،بــا جدیت نســبت به نصب
کنتورهای هوشــمند تاکید شــده و طی
پنج ماه نخست ســالجاری  ۲۳۶کنتور
نصب شــده و طبــق پیشبینــی برنامه
اقتصــاد مقاومتی تا پایان ســال ۱۳۹۹
نصب کنتور به  ۵۰۰عدد خواهد رسید.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی
اســتانداری همدان نیز ضمــن تاکید بر
تشکیل مستمر جلسات شورای حفاظت
در شهرســتانها ،گفت :در این خصوص
فرمانــداران مورد ارزیابی قــرار خواهند
گرفت و از بهترین عملکرد تقدیر خواهد
شد.

آگهی تغییرات شرکت طلوع غرب
شیرین هگمتانه شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  6455و شناسه ملی  10820064960به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/04/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :آقای
احمد محرابی بینا به شماره ملی  3873930110به سمت
مدیر تصفیه برای مدت  2سال انتخاب شدند -2 .کلیه ی
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر
تصفیه آقای احمد محرابی بینا همراه با مهر شرکت معتبر
باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()931771

آگهی تغییرات اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف فرهنگیان استان همدان موسسه غیر تجاری
به شماره ثبت  184و شناسه ملی  10820010721به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/11/8و باستناد نامه
 9/211مورخ  98/08/6اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :سمت اعضا هیات
مدیره به قرار ذیل تعیین گردید  :آقای رحیم اله حاج باباعلی به شماره ملی 3961089523به نمایندگی مصرف فرهنگیان
نهاوند به شناسه ملی  10820006129به سمت رئیس هیات مدیره آقای علیرضا امینی به شماره ملی  3933778591به
نمایندگی مصرف فرهنگیان مالیر به شناسه ملی 10820017012به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا کرمی
به شماره ملی  3979793931به نمایندگی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت در اسدآباد به شناسه ملی 10861090376
به سمت منشی هیات مدیره و مدیرعامل آقای عبداله عبادی به شماره ملی 4030360807به نمایندگی مصرف فرهنگیان
کبودرآهنگ به شناسه ملی  10861102130به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا زارعی خوشروش به شماره ملی
 3991476762به نمایندگی مصرف فرهنگیان منطقه سردرود به شناسه ملی 10820001300به سمت عضو هیات مدیره
 -2کلیه قرارادادها ،اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل :چک ،برات ،سفته و اوراق بهادار با امضاء آقای حمیدرضا کرمی
مدیرعامل و آقای رحیم حاجی باباعلی رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا امینی نایب رئیس
و مهر اتحادیه دارای اعتبار است .همچنین اسناد عادی و نامه ها با امضاء آقای حمیدرضا کرمی مدیرعامل و مهر اتحادیه
معتبرخواهدبود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()931774

آگهی تغییرات شرکت کیان نمای الوند شرکت
سهامی خاص

به شماره ثبت  10630و شناسه ملی  10820104366به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/02/3تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - 1 :آقای سیدمجتبی حسینی عزت به کدملی3875843754
به سمت رییس هیئت مدیره  ،آقای علی چراغی به
کدملی 3872360469به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای
علیرضا علیزادگان به کدملی 3873564866به سمت عضوهیئت
مدیره ومدیرعامل برای مدت2سال انتخاب شدند - 2.حق امضا مجاز
در کلیه موارد اعم از چک وسفته وبرات واوراق واسناد تعهداور بانکی
ودیگر عقود برعهده رئیس هیئت مدیره ونایب رییس هیئت مدیره
(مشترکا)که با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری همدان ()931752

فرهــاد فرزانه افزود :همه دســتگاههای
ذیربط کــه از اعضای شــورای حفاظت
هســتند باید تالش کننــد مصوبات این
جلســات پیگیری و در جلســات بعدی
گزارش کاملی از آن را ارائه کنند.

فرزانه گفت :خروجی جلســات شــورای
حفاظت در اســتان همدان باید مصوباتی
باشد که کمک به احیا و صرفه جویی در
منابع آبی استان را لحاظ کند.

آگهی تغییرات شرکت آسا شیمی پارسیان
شرکت با مسئولیت محدود

آگهی تغییرات شرکت همبرگر محبوب نهاوند
( سهامی خاص)

به شماره ثبت  13497و شناسه ملی  10103488190به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/04/24تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  1- :سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین
گردید :خانم فاطمه عظیم پور به شماره ملی 0081682603
به سمت رئیس هیات مدیره آقای علیرضا عظیم پور به شماره
ملی  0063046571به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 2-
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،
سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی باامضاء مدیرعامل ( به
تنهایی) همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد وکلیه نامه های
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره (به
تنهایی) ممهوربه مهر شرکت معتبر خواهدبود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()931755

به شماره ثبت  929و شناسه ملی  10820037104به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1399/01/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای احمد
آزادفر به شماره ملی  3961310823به عنوان بازرس
اصلی  ،خانم فاطمه ساکی به شماره ملی 3950225153
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب
گردیدند - 2 .اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند :آقای علیرضا سوری به شماره
ملی  3962805281و آقای حسین سوری به شماره ملی
 3962383891و خانم ظفردخت ظفری به شماره ملی
3961284921
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند ()931751

آگهی تغییرات شرکت کاربان پیکر (سهامی خاص)

به شماره ثبت  3737و شناسه ملی  10820047303به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/04/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :سمت اعضای هیات مدیره بقرار ذیل
تعیین گردید :آقای مسعود پاکروان باکدملی 3932560981بسمت مدیرعامل ورییس هیات
مدیره آقای حبیب اهلل سایه وند باکدملی  3931144887بسمت نایب رییس هیات مدیره
خانم طوبی پهلوانی باکدملی  3932613945بسمت عضو هیات مدیره  -2حق امضا مجاز
درکلیه موارد اعم از چک وسفته وبرات واوراق واسناد تعهدآوربانکی ودیگر عقود و قراردادها
همچنین مکاتبات اداری برعهده آقای مسعود پاکروان (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره)
"منفردا" ممهوربه مهر شرکت معتبر می باشد -3 .نشانی شرکت ازآدرس قبلی درهمدان
به آدرس جدید  :استان همدان  ،شهرستان همدان  ،بخش مرکزی  ،شهر همدان ،محله
بازارمظفریه  ،کوچه مسجد بهبهانی  ،کوچه  12متری مظفریه  ،پالک  ، 0پاساژ امیرکبیر ،
طبقه دوم  ،واحد  ، 81کدپستی  6517699663تغییریافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح
گردید" .تلفن تماس"08132514932
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()931772

آگهیتغییراتشرکتهمبرگرمحبوبنهاوند(سهامیخاص)

به شماره ثبت  929و شناسه ملی  10820037104به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/05/5تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :سمت اعضا هیات مدیره تا
تاریخ  1401/01/31به قرار ذیل تعیین گردید  :آقای علیرضا سوری با شماره ملی
 3962805281به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ظفردخت ظفری با شماره ملی
 3961284921به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین سوری با شماره ملی
 3962383891به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - 2آقای میثم جعفرپورسلگی با
شماره ملی  3961922748به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیئت مدیره و
سهامداران) برای مدت یک سال تا تاریخ  1400/05/5انتخاب شدند  -3کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور مالی شرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات  ،قراردادهای مالی و
عقود اسالمی با امضاء آقای علیرضا سوری (رئیس هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد - .اوراق عادی ونامه ها و قراردادهای کاری و اداری با امضاء
آقای میثم جعفرپورسلگی (مدیر عامل)(خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) به
تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند
()931775
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فرماندار اسدآباد خبر داد

افتتاح و کلنگزنی ۴۳
پروژه عمرانی اسدآباد در
هفته دولت

عباس صوفی ،شهردار کالنشهر همدان

و
سوی
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کودکان در یکمرکز فرهنگی تخصصی است که در و رســیدن همدان به شهر دوستدار کودک از کمیته
آن و در حــوز ه دینی و پرورش فکــری و عقلی کار فرهنگی تا کســب عنوان جهانی از اقدامات شاخص
تخصصی انجام شود و با توجه به اقدامات انجام شده شورای شهر همدان است.
رضوان سلماسی با اشاره به اینکه ماراتن برندسازی
ساخت این پارکدر سال جاری کلید میخورد.
صوفی در ادامه تصریح کــرد :با توجه به اینکه از فرهنگی به مقصد خود رسیده است گفت :برندسازی
بین  101شــهر تنها  12شهر منتخب و پایلوت شهر فرهنگی به عنوان یکی از اهداف شــورای اســامی
دوســتدار کودک شــده اند باید تالش خود را برای شــهر همدان در دوره پنجم در دستورکار کمیسیون
رسیدن به کاندیداتوری به نتیجه برسانم و این مهم فرهنگی اجتماعی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد :از آنجایی که کودکان عامل پیوند
نیازمند همراهی همه دستگاههای مربوطه است.
نسلهای گذشــته و آینده در هر جامعهای محسوب
کامرا 
ن گردان ،رئیس شورای اسالمی شهر همدان میشــوند ،انتقال ســنت ها ،فرهنگ ها ،اعتقادات،
گفت:
باورها و پیشــینههای هویت بخش و اصالح محیط
در شهر دوستدار کودک به مشارکت
اجتماعــی در هــر جامعه از طریق کودکان میســر
میشود.
کودکان توجه شود
وی همچنیــن ادامــه داد :از این رو بــا توجه به
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان گفت :باید
همدان به شــهر ایمن و ســبز دوســتدار کودک ،اهمیت کــودکان در جامعه ،این حــوزه ،هدف این
خانواده محور و مشــارکتجو تبدیل شود که در این سیاســت گذاری قرار گرفت و ابتکار شــهر دوستدار
کودک در وزارت کشــور و یونیسف به عنوان مصداق
بین نظرات کودکان نیز باید محترم شمرده شود.
ن گــردان در صحن علنی شــورا با حضور اجرایی این حرکت انتخاب شد.
کامرا 
سلماســی با بیاناینکه طراحی فضاهای شهری و
شهردار همدان اظهار کرد :باید این مهم را باور داشته
باشیم که ســرمایهگذاری برای کودکان ،پرسودترین توجه به جنبههای کالبدی شــهری در تحقق شــهر
نوع آن به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است دوســتدار کودک ضروری اســت افزود :تحقق شهر
دوستدار کودک باید با توجه به کرامت و قداست همه
و نتایج آن همیشه در جامعه ماندگار خواهد ماند.
وی با اشــاره بــه اینکه معتقدیــم در این زمینه ساکنان شهر محقق شود که تضمین سالمت روحی و
مشــارکت نهادهای دیگری مانند آموزشوپرورش ،جسمی آنان با رعایت حقوق شهروندی گامی اساسی
جمعیــت هاللاحمــر ،ســمنها و بهزیســتی در در راستای تحقق شعار شهر دوستدار کودک است.
رئیــس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای
شــکلگیری موضوعات معنایی در خصوص کودک،
کمککننده اســت خاطرنشــانکرد :بــرای ارتقای شهر همدان خاطرنشــان کرد :شهر دوستدار کودک
بــا رســالت احقــاق
زیرساختهای مورد نیاز در
حقــوق کــودکان
مناطق مختلف شهر بهویژه
در رشــد ،یادگیــری
مناطق کــم برخوردار باید
توانمندســازی
و
اعتبــار الزم تخصیص داده
آیندهســازان ایــن
شود.
سرزمین فرصتی برای
گــردان اظهــار کــرد:
بروز و ظهور تواناییها
اقدامات الزم برای تطبیق
و ظرفیتهای فرهنگی
بــا شــاخصها و توقعات
و اجتماعی شــهر به
یونیســف باید آغاز شود ،از
شمار میآید.
اینرو ضمــن بهرهگیری و
وی بــا اعالم اینکه
همفکری با متخصصان امر،
کسب عنوان «پایلوت
برنامههای اجرایی تهیه و به
شهر دوستدار کودک»
یونیسف ارسال شود.
مجالــی دیگــر برای
رئیس شــورای اسالمی
معرفــی تواناییهای
شــهر همدان بیــان کرد:
کهن بوم همدان است
هماکنون که امتیاز مرحله
پایلوت برای شــهر همدان اخذ شده باید همدان به گفت :در این راســتا تدوین ضوابط شــهر دوستدار
شهر ایمن و سبز دوســتدار کودک ،خانواده محور کــودک ،طراحی و ایجاد خانههــای بازی ،گذرهای
و مشــارکتجو تبدیل شــود که در این بین نظرات کودک ،اتاقهای مــادر و کودک ،استانداردســازی
زمینهای بازی بوستانها و سایر فعالیتهای مرتبط
کودکان نیز باید محترم شمرده شود.
و هم راســتا با معیارها و شــاخصههای شــهرهای
رضوان سلماســی رئیس کمیسیون فرهنگی دوســتدار کودک با نگاه کارشناســی و تخصصی در
دستورکار قرار دارد.
اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:
سلماســی از پیگیــری کمیســیون فرهنگی با
رسیدن همدان به شهر دوستدار کودک
همکاری متولیــان ،متخصصان ،فعــاالن مدنی این
از کمیته فرهنگی تا کسب عنوان جهانی
حوزه ،کارگروه تخصصی»شهر دوستدار کودک» در
از اقدامات شاخص شورای شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهشهای شــورای اسالمی شهر
است
همدان خبر داد و افزود :این کمیسیون ،فعالیت خود
شــورای
اجتماعی
فرهنگی
رئیــس کمیســیون
را آغاز و با شــکل گیــری دبیرخانهای به این نام ،در
حوزه
شد:
یادآور
ادامه
در
نیز
اسالمی شــهر همدان
معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری ،براساس
است
همدان
فرهنگی
برندســازی
کودکان طالیه دار
ابالغیه وزارت کشور ،سیاستهای ابالغی کمیسیون
زی

صوفی شهردار همدان:
ک خالقیت برای کودکان
ساخت پار 
شــهردار همدان هم گفت :رسیدن به برند جهانی
شهر دوستدار کودک از سوی سازمان یونیسف اقدام
منسجمی بوده و تحقق آن تقویت بدنه ساختاری در
همه مسایل شهری است.
صوفی با تشــکر از اعضای شــورای شــهر برای
پیگیری آســیبهای اجتماعی در حوزه کودکان به
ویژه در خصوص کودکان آسیب پذیر خاطرنشان کرد:
اقدامات قابل ستایشی از سوی کمیسیون فرهنگی در
حوزه کودکان و همچنین توجه به کودکان کارکنان
خدماتی شهرداری همدان انجام شده است.
وی با بیان اینکه تحقق شهر دوستدار کودک برای
همدان که شهر فرهنگی است نیازمند دامنه بزرگی
از خدمات است اعالم کرد :هدف نهایی دست یابی به
برند شهر دوستدار کودک به نمایش گذاشتن توجه
همدان به ویژگیهای پرورش کودک در سنین پایین
است.
ن در
ک خالقیت برای کــودکا 
وی از ایجــاد پــار 
همــدان خبر داد و افزود :اقدامــات اولیه برای ایجاد
پارک خالقیت برای کودکان بین  4تا  15سال انجام
شده است.
وی با اشاره به اینکه در شهر همدان پارک خالقیت
وجود نداشت گفت :ایجاد این مکان به منزله حضور

هم
ر

شــهردار همدان از آماده ســازی فضاهای شهری
برای برگزاری مراســم عزاداری با رعایت فاصلههای
اجتماعی خبر داد.
عباس صوفی افزود :بــا عنایت به محدودیتهای
اعالم شــده و ضــرورت پرهیز از تجمعــات متراکم
انسانی برای پیشگیری از ابتالی شهروندان به کرونا،
شــهرداری همدان تمام ظرفیــت الزم را در اختیار
هیأتها و عزاداران حسینی قرار میدهد .وی افزود:
افزون بر چهل مکان مناســب برای برگزاری مراسم
عزاداری اباعبداهلل الحسین علیه السالم برای دهه اول
محرم در نظر گرفته شده که عاشقان اهل بیت علیهم
الســام میتوانند با رعایت شیوههای ابالغی از سوی
ســتاد اســتانی مدیریت کرونا بدون دغدغه به آئین
عاشورایی بپردازند.
شهردار کالنشهر همدان در ادامه اظهار کرد :هر
کدام از معاونتها و یا سازمانها و مناطق زیرمجموعه
شــهرداری همدان وظایفی را در حیطه کاری خود
ترســیم کرده اند که با عمل به آن تکالیف ،خدمات
رســانی ویژهای را در محرم امســال به شــهروندان
دارالمؤمنین همدان تقدیم میکنیم.
صوفــی همچنین تأکیــد کرد :تمــام زمینهای
ورزشی ،سکوهای اجتماعات و اماکن از پیش تعیین
شده نظیر محوطه مزار شهدای گمنام در پارک مردم
و ســایر محوطههای دارای قابلیت برگزاری تجمعات
استاندارد ،با اســتقرار خادمان ناظم بر محیط ،آماده
استقبال از عزاداران میشود.
وی با اشــاره به اهتمام و حساسیت نماینده ولی
فقیه در استان همدان ،استاندار و نمایندگان همدان
در مجلس در راستای ارتقای ضریب سالمت عمومی
شهروندان افزود :از شهروندان مؤمن همدانی تقاضای
رعایت فاصلههای اجتماعی در عزاداریها را داریم تا
ضمن پاسداشــت ارزشهای مذهبی و عاشورایی ،از
سالمت عمومی نیز بهره مند باشیم.

دان

فرماندار شهرستان اسدآباد از افتتاح و
آغاز عملیات اجرایی  ۴۳پروژه با سرمایه
گذاری۲۳۱میلیاردو۳۸۶میلیون تومان به
مناسبت هفته دولت در این شهرستان خبر
داد.
مجید درویشی دوشنبه سوم شهریورماه
در نشست خبری مجازی به مناسبت
گرامیداشت هفته دولت ،با اشاره به ۴۱
پروژه قابل افتتاح و دو پروژه قابل کلنگ
زنی گفت :این تعداد پروژه عمرانی در
زمینه های مختلفی چون مخابرات ،برق،
کشاورزی ،گاز ،حمل و نقل ،خدمات شهری
و انرژی با اعتباری افزون بر  ۲۳۱میلیارد و
 ۳۸۶میلیون تومان در هفته دولت افتتاح و
یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
وی احداث جایگاه و خرید دستگاه MRI
با اعتبار  ۵۸میلیارد ریال با اشتغالزایی ۱۰
نفر و بهسازی روستایی با اعتبار  ۱۲۸هزار
و  ۸۰میلیارد تومان را از جمله پروژه های
شاخص قابل افتتاح این شهرستان در هفته
دولت برشمرد و اضافه کرد :مرکز خدمات
جامع سالمت شهر اسدآباد ،دو مجتمع
خدمات رفاهی ،بازسازی و مقاوم سازی
 ۸۰۸واحد روستایی از دیگر طرح هایی
است که در هفته جاری به بهره برداری
می رسند.
درویشی در ادامه با اشاره به افتتاح طرح
کنار گذر شهرستان تا پایان سال جاری
اظهار کرد :پروژه کنار گذر اسدآباد با
پیشرفت فیزیکی  98درصد در بخش جاده
،معبر و پیشرفت  90درصدی در ابنیه ،پل
و سایر مختصات و مسائل ترافیکی بوده
که با پیگیری استاندار محترم همدان و
نماینده مردم شهرستان در خانه ملت در
مالقات با رئيس سازمان برنامه و بودجه40
میلیارد بودجه به این طرح مهم و محرک
شهرستان اختصاص یافته و توافق شده که
امیدواریم این اعتبار به زودی ابالغ شود.
وی همچنین با بیان اینکه برای تکمیل
و بهره برداری کتابخانه استاندارد اسدآباد
به عنوان یکی از دیگر پروژه های مهم
شهرستان به اعتباری افزون بر  9میلیارد
تومان نیاز است افزود:در این مالقات
موافقت اختصاص مبلغ  5میلیارد تومان
نیز اعتبار برای این طرح با پیگیری استاندار
و نماینده شهرستان اخذ شده که قطعا با
این اقدام این پروژه چندین ساله پس از
مدتها دوباره فعال خواهد شد.
نماینده عالی دولت در شهرستان اسدآباد
به ساخت دانشکده فنی حرفه ای اسدآباد
نیز گریزی زد وبیان داشت :در مهر ماه سال
جاری این دانشکده جذب دانشجو خواهد
داشت که در همین راستا قرار است 2کالس
از دانشجویان بخش خواهران آموزشکده
فنی حرفه ای همدان که امسال جذب می
شوند به این دانشکده انتقال یابند.
مجید درویشی رفع نقایص استخر شنای
مجموعه ورزشی سردار قاسم سلیمانی
اسدآباد را یکی از اولویت های بخش
ورزشی برشمرد و گفت :این پروژه در
دهه فجر گذشته تحویل موقت و افتتاح
و به بهره برداری رسید که با زیر بار رفتن
پروژه مجددا پیمانکار در حال رفع نواقص
و مشکالت موجود طرح بوده و دیوار چینی
،محوطه سازی کامل ،تاسیسات آن انجام
گرفته و در حال طی کردن روند پایانی
است.
فرماندار اسد آباد با بیان اینکه استخر
آموزشی فرهنگیان اسدآباد باید تا پایان
دولت به سرانجام برسد و تاکنون برای این
پروژه  3میلیارد هزینه شده و برای تکمیل
به اعتباری بالغ بر  3میلیارد دیگر نیاز
خواهد داشت یاد آور شد:کانون فرهنگی
تربیتی ریحانه اسدآباد از جمله پروژه های
باالی  50درصد پیشرفت شهرستان بوده
با  60درصد پیشرفت است که طرح فوق
برای تکمیل به  3میلیارد اعتبار نیاز دارد
و قطعا این طرح نیز تا پایان دولت به بهره
برداری میرسد
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فرماندار هرسین :

در شهرداری اجرایی شده است.
وی همکاری دســتگاههای مرتبط در این حوزه از
جمله آموزش و پرورش ،بهزیســتی ،کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،ســمنها و تشــکلهای
مردمی قابل توجه دانســت و اظهار کرد :نقطه هدف
کمیســیون و شــورای اجرایی ،کسب عنوان و نشان
شــهر دوستدار کودک و پایلوت شدن در این زمینه،
مجوز و فرصت حرکت برای دستیابی به این برند ملی
و بین المللی است که از این رو میطلبد شاخصهها و
دستورالعمل وزارت کشور و سازمان یونیسف ازسوی
دبیرخانــه ،بــرای هماهنگ کــردن اقدامات تمامی
دستگاههای مرتبط در شــهر ،با محوریت دبیرخانه
شهر دوستدارکودک به طور جدی احصا و به متولیان
امر ابالغ شود.
وی با بیاناینکه در راســتای دریافت نشان و برند
«شهر دوســتدار کودک» یونیسف ،باید چرخه شهر
دوســتدار کودک را به صورت موفقیتآمیز تکمیل
کــرده و نشــان یا عنوان رســمی را بــرای همدان
دریافت کنیم گفت :استفاده حداکثری از ظرفیتها
و زیرساختهای شــورای اجتماعی محالت میتواند
گامی مؤثر در رسیدن به هدف این حرکت باشد.

امیرفتحیان نسب معاون معماری و
شهرسازی شهردار همدان:

آنچه در شهرسازی مغفول بوده،
حضور جمعیت  40درصدی کودکان
در جامعه است
معاون معماری و شهرسازی شهردار همدان نیز در
ادامه با ارائه برنامهها و گزارش شــورای اجرایی شهر
دوست دار کودک ،یادآور شــد :سالهای نه چندان
دور در اســتان همدان که توانمند سازی شهر مطرح
بود در باور کســی نمیگنجید که این امر به یکی از
الزامات پروژههای عمرانی تبدیل شود.
امیر فتحیان نســب با اشــاره به الزام مناســب
سازی شــهر برای کودکان خاطرنشان کرد :آنچه در
شهرسازی مغفول بوده ،حضور جمعیت  40درصدی
کودکان در جامعه و شهرها است.
وی هدف طرح شــهر دوستدار کودک را توجه به
حقوق کودکان در شــهرها دانست و گفت :در کشور
ما شهر دوســتدار کودک مطرحو به شهرداران ابالغ
شــد و با هماهنگی اداره مربوطه به یادآوری حقوق
کودکان که همان آینده سازان کشور هستند محقق
شد.
وی افزود :شهر دوستدار کودک و حضور کودکان
به بهترین شــکل ممکن در شهر باید به عنوان یک
موضوع خاص اجتماعی بررسی شود.
فتحیان نســب با اشــاره به اینکــه از زمانی که
شورای اجتماعی سیاست ابالغی را آغاز کرده اکنون
در مقطع خوبی به ســر میبریم ادامــ ه داد :اطلس
کودکان در اســتان در حال طراحی است ک ه در آن
ن در مناطق مختلف ،نیازها و کبودهای
تعداد کودکا 
کودکان در شــهر و مناسب سازی شهر برای حضور
کودکان کام ً
ال مشخص است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :ساالنه مبلغ 500
میلیارد تومــان برای پروژههای عمرانی در اســتان
هزینه میشــود که میتوان این هزینه را در راستای
اهداف و ضوابط شهر دوستدار کودک استفاده کرد.

در اولین روز هفته دولت فرماندار کنگاور و مسئولین شهرستان با امام جمعه دیدار کردند
دکتر خزایی در این دیدار طی ســخنرانی عنوان داشت  :در هفته دولت  ۲۸طرح عمرانی ،اقتصادی
و اشــتغالزا با ســرمایهگذاری بالغ بر ۱۱۵میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم  ۲۰نفر در این شهرستان به
بهرهبرداری میرسد.
وی اضافــه کرد :از پروژه های افتتاحی امســال چهار پروژه مربوط به شــهرداری کنگاور ،ســه پروژه
شــهرداری گودین ،هفت پروژه جهاد کشاورزی ۲ ،پروژه بنیاد مسکن ،هشت پروژه بخشداری ،یک پروژه
مجتمع آبرسانی به  ۱۲روستا و مابقی نیزمربوط به هالل احمر و منابع طبیعی است.
فرماندار کنگاور افتتاح مجتمع آبرسانی  ۱۲روستا با اعتبار  ۴۰میلیارد ریالی و افتتاح  ۲واحد گاوداری
شــیری در روســتاهای سلیمان آباد و گلبداغ با ســرمایه گذاری بیش از  ۱۰میلیارد ریال را از پروژههای
شاخص قابل بهرهبرداری کنگاور در هفته دولت امسال برشمرد.
خزایی خاطر نشان ساخت  :افتتاح خانه هالل احمر روستای کارخانه ،یک واحد دامداری ،احداث باغ
انگور داربستی و سیستم های تحت فشار آبیاری از دیگر پروژه های افتتاح هفته دولت امسال در کنگاور
خواهند بود.

جلسه گرامیداشت هفته دولت در شهرستان هرسین به
ریاست امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان و با حضور
اعضای شورای اداری برگزار شد
فرماندار هرسین در این جلسه به تشریح اقدامات دولت
تدبیر و امید در شهرســتان هرسین پرداخت و اظهار
داشت :
در طول  ۴سال گذشــته بیش از  ۱۸۶میلیارد تومان
اعتبــار در قالب اجرای پروژه هــای بزرگ عمرانی از
طرف دولت به مردم شریف شهرستان هرسین هدیه
داده شده است.
وی افزود:احداث و آسفالت راههای روستایی کماسی ،
کلکشوند  ،گردنه مله گرز  ،باغ زینب و چمن اسماعیل
 ،احداث کنار گذر مجموعه تاریخی بیستون  ،ساماندهی
سراب تاریخی هرســین  ،احداث پارک و ساماندهی
ورودی هرسین  ،احداث ســالن ورزشی سقف بلند ،
احداث کتابخانه عمومی روستای چهر  ،احداث سالن
ورزشــی دبیرستان  ۱۵کالسه هرسین  ،احداث پارک
ولیعصر بیســتون  ،ســنگ فرش پیاده رو بلوار امام
حسین (ع) بیســتون  ،احداث مجتمع های فرهنگی
هنری هرسین و بیســتون  ،طرح های بزرگ حوزه
آبخیزداری و آبخوان داری  ،ارائه تسهیالت در راستای
طرح های اشتغال پایدار روستایی و عشایری  ،احداث
بزرگراه هرسین  -پلیس راه  ،طرح های بزرگ حوزه
برق  ،احداث مجتمع اداری بیســتون و مرکز خدمات
جامع شــماره  ۲بخشی از پروژه ها و اقدامات یاد شده
می باشند.
فرماندار هرسین تصریح کرد:با توجه به اینکه عملکرد
دولت عملکرد نظام مقدس جمهوری اسالمی محسوب
می شود انتظار میرود مسئوالن اقدامات انجام شده در
حوزه کاری خود را به صورت وســیع و گسترده و طی
مصاحبه با رســانه  ،نصب بیلبورد و پالکارد به افکار
عمومی و رسانه ها اطالع رسانی نمایند.
شــاه آبادی اضافه کرد :طی  ۷سال گذشته بزرگترین
و ظالمانه ترین تحریم ها توسط استکبار متوجه کشور
شده است و دولت علیرغم این مشقت ها اقدامات قابل
توجهی را در کشور داشته است.
وی گفت :در هفته دولت سالجاری بیش از  ۷۰پروژه
عمرانی و برنامه فرهنگی با اعتبار  ۲۵میلیارد تومان در
شهرستان هرسین اجرا خواهد شد.
فرماندار هرســین یادآور شــد :افت فشار آب و بعضا
کدورت آب منازل بخاطر رســوب کدورت در شبکه
آبرسانی شهر هرسین از مهمترین دغدغه های مردم
است که اینجانب کتب ًا و شفاه ًا این موضوع را به مدیر
کل محترم آب و فاضالب استان اطالع رسانی نموده
ام و با توجه به حجم آب سراب هرسین و عملکرد خوب
تصفیه خانه این افت فشار دیگر مورد قبول نیست.
شاه آبادی در پایان خاطرنشــان کرد :مدیران ادارات
از ظرفیت مهم دکتر رضایی نماینده محترم مجلس
استفاده کنند و اعتبارات مورد نیاز پروژه های عمرانی
حوزه کاری خود را که نیاز به پیگیری در سطح ملی و
کشوری دارد را به ایشان اطالع رسانی نمایند.

*************

افتتاح و کلنگ زنی 36
طرح عمرانی درهفته دولت
درسنقروکلیایی

فرماندار سنقروکلیایی گفت :تعداد  36پروژه عمرانی با
اعتبار بالغ بــر  46میلیارد تومان درهفته دولت در این
شهرستان افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد.

غالمرضا مرتضوی با گرامیداشت هفته دولت و زنده
نگه داشتن یادو خاطره شهیدان رجایی ،باهنر و  26هزار
شهید دولت افزود :تعداد  28طرح آن با اعتبار  33میلیارد
تومان افتتاح و عملیات اجرای  8طرح نیز با اعتبار 13
میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
وی افزود :این طرح ها شامل طرح های گازرسانی به
روستاها ،عمران روستایی ،طرح های جهاد کشاورزی،
عمران شــهری ،منابع طبیعی ،ورزشی ،بنیاد مسکن،
راهــداری ،بهداشــت و درمان ،آمــوزش و پرورش،
گازرسانی و کارگاه تولیدی می باشد.مرتضوی با بیان
اینکه اقدامات و اطالعرســانی های این ایام از طریق
صداوســیما و فضای مجازی صورت می گیرد افزود:
امسال به علت شیوع ویروس کرونا و با توجه به نظر
کارشناسان حوزه بهداشت و درمان تمهیدات الزم در
نظر گرفته شده تا برنامه های این ایام را بدون تجمعات
و گردهمایی عمومی و بارعایت پروتکل های بهداشتی
و اطالعرسانی با استفاده از بستر های ارتباطی اجرا شود.
افتتــاح و کلنگ زنی طرح های عمرانی ،گلباران مزار
شــهدا و ...از برنامه هایی است که در هفته دولت در
سنقرو کلیایی اجرا خواهد شد.
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به بهانه جشن تولدبرای برخی اصحاب مطبوعات

فرماندار نهاوند و مدیران
در اولین روز هفته دولت با
آرمانهایشهیدانتجدیدمیثاق
کردند

همه یا هیچکس!!

روز خبرنگار با برنامه های فله
ای

شان خبرنگاران این
نیست!

فرماندار نهاوند در این مراســم در بیان
کرد:
شــهید رجائــی و شــهید باهنــر از
دولتمردان برخواسته از بطن جامعه بودند
که در زمان مسولیتشان مردم از وجودشان
بهرهمند میشدند و بعد از شهادتشان نیز
برکات حسنه جاری از خود جای گذاشتند
چرا که هرســاله در این ایام شاهد افتتاح
پروژههای زیادی هستیم.
ناصــری با بیان اینکه هرچــه داریم از
برکت وجود شهداســت ،گفت :اولین روز
هفته دولت را در گلزار شــهدا آغاز کردیم
تا از شــهدای واالمقام خصوصا شهید حاج
میرزا ســلگی از افتخارات جبهه و جنگ و
خطه نهاوند کسب اجازه و تجدید میثاق با
آرمانهای امام و شهدا باشد.
وی افزود  :با آنکه بسیاری از درآمدهای
دولت حذف شــده اســت اما ما شاهد به
بهره برداری و افتتاح پروژه های بســیاری
در سطح کشور هســتیم که نمود بارز آن
افتتــاح و کلنگ زنی  ۵۰پــروژه با اعتبار
 ۵۸۳میلیارد تومان در هفته دولت در این
شهرستان است که در بدترین شرایط این
حجم ســرمایه گذاری بدان معناست که
نهاوند در مسیر توسعه قرار گرفته است که
این امر حاصل تالش تیمی و حمایتهای
نماینده عالی دولت در استان جناب آقای
شاهرخی میباشد.

امسال کرونا بیش از همه،
بساط  ۱۷مرداد را بهم زد
و شام و برو بیای این روز
را از لیســت برنامه های
هفتــه ی خبرنگار حذف
کرد.
هرچنــد اعضای محترم و
دلسوز خانه ی مطبوعات
برنامــه هایــی جایگزین
تــدارک دیدند تــا مبادا
مردم و جامعه یادشــان
برود که قشری به این نام
هم وجود دارد.
قشــری که ایــن روزها
جز اخبــار کرونایی و جز
فضــای مجــازی محلی
برای ابراز وجود و ارتباط
بــا مردم ندارد و چند ماه
هم به دلیل شیوع کرونا،
خانه نشین شد.
برنامه هایــی چون چاپ
ویژه نامــه روز خبرنگار،
انتشــار تمبر یادبود این
روز ،حضــور در مجامــع
مختلــف و ســرانجام
برگزاری یک جشن تولد،
باعث رونق فضای رســانه
شــد که برخی از آنها تا
حــدودی بهتر از ســایر
مراسم ســالهای گذشته
بود.
در نیت خیــر بانیان این

اخبار;رکمانشاه

دادستان کرمانشاه:

 550مورد ساخت وساز غیرمجاز
در کرمانشاه تخریب شد

شهرام کرمی دادســتان عمومی و انقالب استان
کرمانشــاه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی
و منابع طبیعی اســتان کرمانشاه ،بااشاره به تاکید بر
برخورد جدی دستگاه قضایی استان با زمین خوران،
اظهارکرد :دســتگاه قضایی اســتان برخورد با زمین
خواران و متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی را از
جمله اولویت های اصلی خود قرار داده است.
وی تصریــح کــرد :هرچند که تاکنــون عملکرد
دستگاه های ذیربط استان در مقابله با پدیده زمین خواری
خوب بوده ،اما انتظار داریم که بیشــتر پای کار باشند و با
سرکشــی های مداوم مانع از تصرف اراضی ملی و منابع
طبیعیاستانشوند.
دادستان کرمانشاه به آخرین آمار بازپس گیری اراضی
ملی و منابع طبیعی از متصرفین هم اشاره کرد و گفت :از
ابتدای امســال تاکنون  120هکتار از این اراضی از دست
اندازان به اراضی ملی استان بازپس گیری شده است.
وی در ادامه اشاره ا ی هم به آخرین وضعیت برخورد
با چاه های غیرمجاز در استان داشت و اعالم کرد :هرچند
که طی یک دهه اخیر روند برخورد با چاه های غیرمجاز در
کرمانشاه بسیار کند بوده ،اما از ابتدای امسال شاهد تسریع
در این روند هستیم که جای امیدواری دارد.
کرمی اعالم کرد :خوشبختانه طی این مدت حدود 90
حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده و همچنین550
مورد ساخت وساز غیرمجاز دیگر هم تخریب شده است.
به گفته وی  ،مسئولین آب منطقه ای استان وعده داده
اند ،تا پایان امسال  400حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه
مسدود خواهد شد.

*****************
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برنامه ها شــکی نیست
و زحمــات و هماهنگی
هــای فراوانــی صورت
گرفته تا بلکه خســتگی
از جســم و جــان این
عزیزان زدوده شود.
هرکــس به نوبــه خود
در این مســیر تالش و
کوشــش وافری از خود
نشــان داد و تعدادی از
رسانه ها نیز ابتکارهای
بهتری زدنــد تا صدای
ضعیف مطبوعات بلندتر
شنیده شود
با این همه اما بد نیست
از عیــوب برخــی ازین
برنامه ها سخن بگوییم
تا عــاوه بــر تذکر به
اعضای خانه مطبوعات،
بتــوان مانع گســترش و
نفوذ بعضــی از رفتارهای
لمپنی به حوزه فرهنگ و
رسانه شویم.
مهم ترین نقدی که به این
برنامه ها مــی توان وارد
کرد ،اجرای جشــن تولد
برای تعدادی از نیمه اولی
های سال برخیمطبوعاتی
های همدان بود .جشنی
که چندان رسانه ای نشد
و در همــان قــدم اول با
انتقاداتی همراه بود.
گویــا خانــه مطبوعــات
برای شادتر کردن فضای
خاکستری کنونی و تزریق
حــال و هــوای مفرح به
برنامه های خود ،تصمیم
می گیرد تــا با همکاری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اســامی همــدان کیک
تولــد و کادوهایــی برای
تعــدادی از خبرنــگاران

همدانی ترتیب دهد.
ایــن جشــن فی نفســه
سوژه ی مبارکی است اما
هنگامــی که پای انتخاب
افــراد در میان اســت و
چند و چون تقسیم هدایا
پیش می آید ســوالهایی
نیــز ایجاد مــی کند .از
جمله اینکه چرا و با کدام
توجیه این جشــن برای
تعدادی خاص برگزار می
شــود؟ آیا پروتکل های
بهداشــتی این مراسم با
ســایر برنامه های مشابه
تفــاوت یــا مصونیــت
داشــته؟ آیا افــرادی که
برای این جشن برگزیده
شدند همگی در زمره ی
روزنامه نگاران هستند و
یا هرکس که با یک حکم
چنــد صباحی در همدان
نشــریه ای ده نسخه ای
گمنام توزیــع می کند،

شایستگی مشــارکت در
آن را دارد؟
ریاســت محترم ارشــاد
هزینه های اینگونه جشن
ها را از کــدام محل می
پردازد و اگــر بودجه ای
تشــویقی برای مطبوعات
هســت ،چرا علی السویه
بین تمامــی خبرنگاران
توزیع نمی شود؟
منتقــدان
از
برخــی
معتقدنــد کــه در روز
خبرنگار امســال سیاست
«کســب رضایت عموم»
در تمامی برنامه ها اعمال
شــده ،بطوریکه در ویژه
نامه مشــترک با روزنامه
همدان پیــام ،هرکس به
هــر بهانه مطلبــی دارد،
فارغ از اینکه حرفی برای
زدن داشته باشــد یا نه.
از ســوی دیگر در انتشار
تمبــر و  ...همبــن رویه

سه هزار و  ۹۷۱میلیارد تومان در استان افتتاح و کلنگزنی امداد ،جهاد کشاورزی ،بنیاد مسکن ،آب و فاضالب ،پروژه های موصوف شــامل  ۶۷پروژه قابل افتتاح و کرمانشــاه در حوزه عملکرد معاونت سواد آموزی در
مجموع امتیازات این حوزه که  ۱۸۰۰و شــامل ۲۵
منابع طبیعی ،شبکه بهداشــت ،راهداری و حمل و ۹پروژه دارای عملیات اجرایی است.
میشود
نقل جادهای ،شرکت گاز و تبلیغات اسالمی است.
شاخص میباشد موفق به کسب ۱۶۹۹امتیاز شد که
باالترین امتیاز را در میان اســتان های کشور احراز
نموده که معــادل ۳۹/۹۴درصد مجمــوع امتیازات
اســت و این امردر چهل ســال گذشــته مسبوق به
سابقه نبوده چرا که باالترین درصد امتیاز در سالیان
گذشته مربوط به سال  ۹۷که معادل  ۰۶/۹۰درصد
می باشد
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح
کــرد :برای آموزش بزرگســاالن یکــی از مهمترین
ضرورتها و رویکردهای سند تحول بنیادین ،توسعه
مشارکت ارکان ســهیم و موثر در آموزش و پرورش
حاتمی پــروژه های قابل افتتــاح هفته دولت را باالخــص ارتقای نقش مردم و خانــواده ها در نظام
وی افزود  :از مجموع پروژه های افتتاحی  ۶۵۸مورد در
مقام عالی دولت در شهرستان صحنه در خصوص  ۶۷پروژه شــامل ؛ ۳۱پــروژه در بخش آب و خاک تعلیم و تربیت میباشد که با لحاظ این مهم و اجرای
حوزه عمرانی و  ۱۱۹مورد در بخش اقتصادی و همچنین
 ۳۶پروژه که  ۱۷مورد آن در بخش عمرانی و  ۱۶مورد در پروژههای افتتاح شده گفت :پروژههای گازرسانی به با اعتبار بیش از  ۸میلیارد تومان و اشتغال ۱۵۹نفر ،برنامهها ،فعالیتها و اقدامات منسجم و تالش جهت
بخش اقتصادی است ،کلنگ زنی خواهد شد که افتتاح این  ۳۰روستا ،افتتاح حســینیه ،سیلوی گندمآوران در ۱۳پروژه باغبانی با اعتبار بیش از ده میلیارد تومان و تحقق اهداف عملیاتــی و چرخشهای تحول آفرین
شــیرخان ،بازارچه صنایع دســتی در بوستان معلم اشتغال ۵۵نفر۲۰ ،پروژه تولیدات دامی با اعتبار بیش امری حیاتی اســت که با جدیــت در حوزه معاونت
طرحها اشتغالزایی ۲هزار و ۴۲۵نفر را در پی دارد
بازوند تصریح کر:د ما سه بحران زلزله ،سیل و کرونا را صحنــه ،میدان شــهدای خلبان ارتــش در ورودی از ۲۱میلیارد تومان واشتغال ۶۲نفر و۳پروژه صنایع ســوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش پیگیری و
در استان پست سر گذاشته ایم که بنا به فرموده رهبر معظم صحنه ،آسفالت معابر شهر صحنه ،آسفالت معابر در تبدیلــی با اعتبار ۸میلیــارد و ۷۰۰میلیون تومان و حمایت میشود.
یزدانپنــاه خاطر نشــان کرد :خوشــبختانه در
انقالب و با همت مسئوالن این بحرانها تبدیل به فرصت روستای محمودآباد ســنگفرش معبر در روستای ۳۵نفر اشتغال اعالم نمود.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان کرمانشاه سالهای اخیر شــاهد کسب موفقیتهای چشمگیر
شد به طوری که بر اساس آمارها پس از زلزله آبان ۹۶که مویینه ،پرورش میش در روستای بدریان ،پرواربندی
در صد ســال گذشته در غرب کشور بی سابقه بود موفق بره در روستای شاهپورآباد ،آبخیزداری در کریمآباد و ســپس به تشــریح پروژه هایی پرداخت که عملیات در حــوزه ســوادآموزی آموزش و پرورش اســتان
شدیم ۱۳۱هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله زده استان خرید دستگاه اتوآنالیز و آزمایشگاه مرکز میانراهان ،اجرایی آنها در هفته دولت آغاز می شــود گریزی زد بودهایم و امید اســت با حمایتهای استاندار محترم
 ۱۲پروژهای اســت که در هفته دولــت با اعتباری و گفــت :برای آغاز عملیات اجرایی این ۹پروژه بیش و همکاری و کوشش همکاران گرامی شاهد استمرار
احداثنماییم
از ۱۱میلیارد تومان ســرمایه گذاری انجام شــده و این موفقیتها و نیز ارتقا جایگاه اســتان در ســطح
مقام عالی دولت در استان کرمانشاه به وقوع سیل سال حدود  ۲۹میلیارد تومان افتتاح میشود.
کشور باشیم
حیدری ،اعتبار تخصیص داده شده برای کلنگزنی ۲۱۰نفر هم اشتغال خواهد داشت.
گذشته در این استان نیز گریزی زدو گفت :در این حادثه
حاتمی این پروژه ها را شامل ۴پروژه آب و خاک
متر
نیز که حدود  ۲۵استان را درگیر خود کرد ۴.۳ ،میلیارد
 ۱۴پروژه را حــدود  ۲۷میلیارد تومان عنوان کرد و
مکعب آب در سطح استان کرمانشاه جاری شد و نزدیک ادامه داد :در هفته دولت عملیات اجرایی پروژههای ،با اشتغال ۱۹۰نفر۴ ،پروژه باغبانی با اشتغال ۱۲نفر
*****************
به  ۴۵هزار هکتار از اراضی های استان را در بر گرفت که اصالح خط انتقال آب در دربند ،جمعآوری فاضالب و یک پروژه صنایع تبدیلی با اشتغال ۸نفر بر شمرد.
 فرماندار کرمانشاه:
خوشــبختانه با مدیریت صحیح خسارت جانی چندانی در شــهرک امام رضا ،آبرســانی مجتمع چقاگالن،
باید خدمات نظام را برجسته کنیم.
نداشتیم هرچند شاهد خسارات مالی فراوانی بودیم و در آبرســانی مجتمع کلــکان ،کانال چرخــاب ،کانال
*****************
فضل اهلل رنجبر امروز( 28مرداد) در جلسه شورای اداری
جریان سیل  ۲هزار و  ۱۸۵واحد مسکونی تخریب شد اما با سنگی بنگیجه و منجق تپه ،جادههای بین مزارع در  احراز رتبه اول عملکرد معاونت
شهرستان کرمانشاه اظهار کرد :امروز دشمنان با تمام توان و با
اقدامات جهادی انجام شده  ۲هزار و  ۳۴واحد ساخته شده روستاها ،مرمت ،الیروبی و زهکشی دشت چمچمال ،
سواد آموزی استان کرمانشاه از استفاده از ابزارهای رسانه ای برای ضربه زدن به نظام ما می
است که تا کمتر از یک ماه دیگر توسط آقای نوبخت معاون چهار گلخانه تولید محصوالت خارج از فصل ،احداث
کوشند که خوشبختانه با هدایتهای خوب مقام معظم رهبری
رییس جمهوری افتتاح می شود ،ضمن اینکه واحدهای پل علیآباد گــروس و تعویض پــل دربند هم آغاز مجموع شاخص های موجود در
در راس نظام و تالش های دولت تدبیر و امید ،با وجود بیماری
باقیمانده که کمتر از  ۱۱۰واحد را شامل می شود دارای میشود.
سال  ۹۸در سطح کشور
کرونا دولت به خوبی توانسته شرایط کشور را اداره کند.
مشکالت حقوقی بودند یا صاحبانشان پیگیری الزم برای .
بازسازی آن را نداشتند.
*****************

*****************

 ۲۸پروژه هفته دولت در
صحنه افتتاح و کلنگزنی
میشود

استاندارکرمانشاه:
فرمانــدار صحنه از افتتاح و کلنگزنی  ۲۸پروژه
در هفته دولت  ۸۱۰پروژه عمرانی و
در حوزههای مختلف در این شهرســتان خبر داد و
و
اقتصادی با سرمایهگذاری سه هزار
گفــت :برای این پروژهها اعتباری بالغ بر  ۵۶میلیارد
 ۹۷۱میلیارد تومان در استان افتتاح و تومان اختصاص یافته است.
علیرضــا حیدری افزود :در ایــن هفته  ۱۲پروژه
کلنگزنیمیشود
استاندار کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه افتتاح و عملیات اجرایی  ۱۴پروژه آغاز و کلنگزنی
این استان که به مناسبت هفته دولت برگزار شد گفت:در میشود.
وی افزود :مجریان این پروژهها شهرداری ،کمیته
هفته دولت  ۸۱۰پروژه عمرانی و اقتصادی با سرمایهگذاری

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
کرمانشاه در آستانه هفته دولت خبر
داد؛
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی۷۶
پروژه بخش کشاورزی با اعتبار بیش از
 ۵۹میلیارد تومان و اشتغالزایی  ۵۲۱نفر

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان کرمانشاه
با اعالم این مطلب گفــت؛ در هفته دولت  ۷۶پروژه
بخش کشاورزی استان با اعتبار بیش از  ۵۹میلیارد
تومان و اشــتغالزایی  ۵۲۱نفر افتتــاح و یا عملیات
اجرایی آن آغاز خواهد شد.
مهنــدس نوربخش حاتمی با بیان این خبر افزود؛

مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان کرمانشــاه
در گفتگــو بــا خبرنگار فریــن از احــراز رتبه اول
عملکرد حوزه معاونت ســوادآموزی این اســتان از
مجموع شــاخصهای موجود سال  ۱۳۹۸در سطح
کشورخبرداد.
مجید یزدان پناه با اعالم خبر فوق افزود:اســتان

رنجبر ادامه داد :منکر وجود مشکالت اقتصادی در جامعه
نیســتیم اما در هیچ دورهای نظام جمهوری اسالمی به اندازه
دوره کنونی در مضیقه نبوده ،چون تنزل در آمدهای نفتی کشور
آنهم برای کشــور ما که یک اقتصاد نفتی داشتیم مشکالت
زیادی بوجود آورده که با همه این مشــکالت اقدامات خوبی

مشاهده می شود.
بقیه ی کسانی که در این
چنــد برنامــه جایی پیدا
نکرده اند ،در جشن تولد
خالصه شده اند.
حال باید پرســید که آیا
برنامه هایی برای تجلیل
یا تقدیر باید بصورت عام
برگزار شــود؟ اگر هدف
تشــویق یا ترغیب است
چــرا عنصــر رقابــت در
آن راه نیافتــه و بصورت
فلــه ای تمامــی جامعه
مطبوعات در آن نقشــی
داده شده اند؟
هر برنامه به هر مناسبت
می تواند حامل پیام ها و
منتج به نتایج ارزشمندی
باشــد ،در غیر اینصورت
ماهیت آن پوپولیســتی
و برای جلــب نظر عموم
خواهد شد.

صورت گرفته که باید بازگو شود.
فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه هفته دولت در پیش است،
گفت :از مدیران حوزه شهرستان کرمانشاه انتظار می رود امروز
که بیش از هر زمان دیگری به امیدآفرینی در سطح جامعه نیاز
داریم ،از فرصت هفته دولت برای بیان خدمات نظام استفاده
کنند.
وی اضافه کرد :دولت خدمات ارزشــمندی انجام داده که
برجسته کردن این خدمات می تواند نقش مهمی در ایجاد امید
در سطح جامعه داشته باشد.
ی به شهرها و روستاها به عنوان یکی از
رنجبر از گازرسان 
اقدامــات خوب دولت یاد کرد و افزود :تا قبل از دولت تدبیر و
امید کمتر از  20روستا در حوزه شهرستان کرمانشاه از نعمت
گاز برخوردار بودند ،در حالیکه هم اکنون بالغ بر  500روستای
این شهرســتان گاز دار شده است ،هفته دولت امسال جشن
پایان گازرســانی به روســتاهای بخش بیلوار در شهرستان
کرمانشاه را برگزار خواهیم کرد.
رنجبر با بیان اینکه در هفته دولت امســال در شهرستان
کرمانشــاه  280میلیارد تومان طرح و پروژه اقتصادی با 627
فرصت شغلی در حوزه های مختلف گردشگری ،کشاورزی،
صنعتی و  ...آماده افتتاح و بهرهبرداری داریم ،گفت :هفته دولت
امسال همچنین کلنگ زنی طرح کاشی و سرامیک زاگرس
ستون را با سرمایه گذاری  1700میلیارد تومان در شهرستان
کرمانشاه خواهیم داشت.
فرماندار کرمانشاه ادامه داد :در بخش عمرانی نیز  60پروژه
با سرمایه گذاری  73میلیاد تومانی در شهرستان کرمانشاه آماده
بهرهبرداری اســت که یکی از این طرح ها گازرسانی به 59
روستا با  10میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار است.
رنجبر اشاره ای هم به در پیش بودن مرحله دوم یازدهمین
دور انتخابات مجلس شورای اسالمی داشت و گفت :این دوره
از انتخابات  21شــهریور ماه برگزار خواهد شــد که در حوزه
شهرستان کرمانشاه دو کاندیدا با هم رقابت خواهند کرد.
رنجبر با تاکید بر اینکه تالش می کنیم تا همچون گذشته
انتخاباتی سالم و قانونمند را در کمال امانت داری برگزار کنیم،
به برخی شــایعه ســازی ها در خصوص نتیجه مرحله اول
انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه اشاره
کرد و گفــت :از مردم می خواهیم تا اخبار انتخابات را تنها از
مبادی رســمی دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند ،چون تا
زمانی که اطالعیه رســمی ستاد انتخابات منتشر نشده هیچ
خبری قابل استناد نیست.
وی تصریــح کرد :تالش خواهیم کرد تــا در مرحله دوم
برگزاری انتخابات نمایندگان دو کاندیدای راه یافته به مرحله
دوم انتخابات در تمامی مراحل حضور داشته باشند.
وی تصریــح کرد :فعال تعداد شــعب اخــذ رای در حوزه
شهرستان کرمانشاه برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس
یازدهم همان  600شعبه است و اگر افزایش شعب اخذ رای را
داشته باشیم ،حتما موضوع را اطالعرسانی خواهیم کرد.
رنجبر از ادارات شهرستان کرمانشاه برای اختصاص خودرو،
رایانه و نیروی انســانی برای برگــزاری مرحله دوم انتخابات
درخواست همکاری کرد.
رنجبر با اشاره به ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای
تبلیغات کاندیداها ،گفت :همچنین هرگونه دیوارنویسی از سوی
کاندیداها و هواداران آنها تخلف بوده و جرم است.
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مدیرعامل شرکت سیاحتی
علیصدر خبر داد:

تخفیف ویژه بازدید از
غارعلیصدر و اقامت در
همدانبرایمعلمانکشور

عباس صوفی ،شهردار همدان ،عنوان کرد:

همدان باید به شهری آرام و توسعهیافته تبدیل شود
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مناسبی را برای شهروندان فراهم کنیم و از سوی دیگر ایجاد فضای سبز در جذب
گردشگر مؤثر است.
کامران گردان به پارک باغ گلها اشاره کرد و با درخواست اینکه مردم باید در
نگهداری و حفظ آن بکوشــند ،عنوان کرد :در راستای افزایش سرانه فضای سبز
پارک فرامنطقهای اکباتان با وسعت نزدیک به  250هکتار کلنگزنی و ساختمان
شهرداری منطقه  3نیز کلنگزنی میشود.
وی تصریــح کرد :امنیت و زیبایی و نظافتی که در شــهر همدان وجود دارد را
مرهون تالشهای مدیریت شهری همدان هستیم و شورای شهر همدان در تالش
است تا اقدامات مفیدی برای مردم انجام دهد و اگرچه اعتبارات محدود است اما با

مدیرعامل شــرکت ســیاحتی
علیصدر گفت :بازدید فرهنگیان
و معلمان کشــور از غار علیصدر
همدان با تخفیــف ویژه خواهد
بود.

این وجود اقدامات زیربنایی و عمرانی انجام میشود.
گــردان به رضایتمنــدی مردم از اجرای پیادهروســازی در مناطــق چهارگانه و
آســفالتریزی اشــاره و بیان کرد :در بازگشــایی گرههای ترافیکی شهر نیز اقدامات
مختلفی صورت گرفته است.
وی به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی همدان نیز اشــاره کرد و گفت :در همین
راستا  60دستگاه اتوبوس به طور اساسی بازسازی شده است.

مهدی مجیدی با اعالم این خبر
گفت :در راســتای تکریم و ارج

نهادن به جایــگاه رفیع معلمان
و فرهنگیان عزیز کشــور که در
هدایت و رهبــری جامعه نقش
موثــری دارند و بــا هماهنگی
هــای بعمل آمده بــا مدیر کل
اداره رفـــــاه و پشتیبانی و نیز
معاونت برنامه ریزی و توســعه
منابــع وزارت آموزش و پرورش
تفاهــم نامــه ای بین شــرکت
سیاحتی علیصدر و این معاونت
تنظیم و مبادله گردید.
وی ادامــه داد :بر اســاس این
تفاهم نامــه ،همــه فرهنگیان
سراســر کشور می توانند با ارائه
کارت شناســایی در  6ماهه اول
ســال از  30درصد و در  6ماهه
دوم ســال از  50درصد تخفیف
بلیــط ورودی بــرای بازدید از
بزرگتریــن غـــار آبــی جهان
«غــار علیصدر» در شهرســتان
کبودرآهنگ بهره مند شوند.
مجیدی گفت :با توجه به اینکه
 34واحــد ویالهــای مجتمــع
عباس آباد واقــع در بام همدان
در تمام فصول سال جهت اقامت
آمــاده پذیرایی از گردشــگران
می باشــد ،تخفیفات ذکر شده
شامل این ویالهای اقامتی برای
فرهنگیان نیز خواهد بود.
وی گفــت  :پذیــرش بازدیــد
کنندگان با رعایت پروتکل های
بهداشتی خواهد بود و میهمانان
با رعایــت فاصلــه اجتماعی و
دریافت ماســک رایــگان و تب
سنجی و  ....همه روزه از ساعت
 8صبح الی  17از غار شــگفت
انگیز علیصدر بازدید کنند.
مدیرعامل شــرکت ســیاحتی
علیصدر خاطر نشــان کرد :غار
علیصــدر در تمام فصول ســال
آماده پذیرش از گردشــگران و
میهمانان می باشد.

در راستای خدمترسانی به شهروندان و افزایش سرانه فضای سبز باغ گلها به
وسعت  20هزار مترمربع در منطقه دو شهرداری همدان افتتاح و ساختمان اداری
منطقه دو کلنگزنی شد.
شــهردار همدان با تأکید بر اینکه هدف ما توســعه متوازن شهر و برنامهریزی
برای چهار منطقه و اجرای پروژههای مورد نیاز مردم است ،تصریح کرد :راهاندازی
ســامانه  137برای اجرای نیازهای اورژانســی مردم در واقع بــه نوعی قرار دادن
شــهرداری در بوته نقد بود که این کار را انجام دادیم و روزانه چند صد تماس با
 137برقرار میشود و به مردم خدمات میدهیم.
عباس صوفی با اشــاره به اینکه ساخت پارک تخصصی گلها در همدان کمی
بیش از یک سال شروع شده است ،گفت :این اولین پارک تخصصی است و دومین
پارک تخصصی ،پارک خالقیت در راستای شهر دوستدار کودک خواهد بود.
وی به افتتاح پارک یک هکتاری در دیزج طی هفتههای آینده اشاره کرد و در
ادامه افزود :پارکینگ آقاجانی بیگ تا آخر سال تمام میشود و عملیات اجرایی 3
پارکینگ طبقاتی امسال در همدان شروع میشود.
صوفی به پروژه جمعآوری آبهای ســطحی و قطار شهری نیز اشاره کرد و با
بیان اینکه در حوزه مهار ســیل کار بزرگی در حوزه مدیریت شــهری انجام شد،
تأکید کرد :هدف ما ایجاد شــهری آرام و توســعهیافته برای مردم همدان است و
شــورای اجتماعی محالت نیز سال گذشــته کلید خورد که امسال تمام محالت
همدان دارای شورای اجتماعی محالت میشوند.
شــهردار همدان به فرهنگســرای کســب و کار نیز اشــاره کرد و با تأکید بر
برندسازی صنایع دســتی همدان همچون چرم در این فرهنگسرا به وسیله ایجاد
کســب و کار به دیگر پروژهها نیز اشاره و اظهار کرد :پروژه عصر طالیی هگمتانه
شروع شده است و ساخت  20زمین تخصصی ورزش استاندارد در شهر شروع شده
که در آینده نزدیک تحویل میشود.
وی به پارک  250هکتاری اکباتان اشاره کرد و با بیان اینکه شهرداری همدان
جســارت داشــت و وارد کارهای بزرگ شــد ،عنوان کرد :همدان را برای توسعه
گردشــگری آماده میکنیم و در زمینه فضای ســبز پارک  100هکتاری فخرآباد
نیز شروع میشود.
شــهردار همدان در نهایت اعالم کرد :پل شــهید همدانی و پل غدیر با جدیت
در حال ساخت است.
گردان رئیس شورای شهر همدان:

امنیت ،زیبایی و نظافت همدان را مرهون تالشهای
مدیریت شهری همدان هستیم

در ادامه نیز رئیس شورای اسالمی شهر همدان با بیان اینکه شهرداری همدان
در زمینه فضای ســبز و ایجاد نشاط در شهر اقدام به ایجاد پارکهای منطقهای،
فرامنطقهای و حاشــیهای کرده اســت ،گفت :با این حال توانســتیم فضای سبز

به عنوان یک پروژه اثرگذار اشــاره کرد و گفــت :پارک  250هکتاری اکباتان که
حاصل طراحی تیم معاونت شهرسازی بوده و با جزئیات دقیق طراحی شده است
با کمترین دستکاری در طبیعت کلنگزنی میشود.
جلیلوند بیان کرد :شــهرداری منطقه دو همدان در مدت اخیر با هدف ارتقای
ضریب کیفیت زندگی و با تمرکز بر تحقق توسعه متوازن شهری ،با هدایت شهردار
و حمایتهای بی دریغ شــورای اسالمی شــهر همدان بر اساس نقشه راهی که با
همفکری ارکان مدیرت شهری ترسیم شده است ،در نواحی سه گانه منطقه دو که
از ساختار جامع االطراف از حیث اجتماعی و تنوع اقشاری برخوردار است ،خدمات

*****************
حســین قراباغی ،رئیس کمیســیون اقتصاد ســرمایهگذاری و گردشگری شورای
اســامی شهر همدان نیز با اشاره به پیگیری احداث پارک  250هکتاری سد اکباتان،
اظهــار کرد :این پروژه یکی از مهمترین پروژههای مدیریت شــهری اســت که باعث
افزایش سرانه فضای سبز میشود و پس از  40سال شهروندان یک پارک فرامنطقهای
و بزرگ را مشاهده میکنند.
وی با عــرض تبریک به مردم همدان و قدردانی از مدیریت شــهری همدان برای
شــروع این پروژه بزرگ عنوان کرد :این پارک میتواند جذب سرمایهگذار داشته باشد
که البته این پارک  10تا  15زوم دارد که ســرمایهگذار میتواند در آن ورود داشــته
باشد و منطقه قابل بهرهبرداری برای مردم و سرمایهگذاران باشد و استفاده از طبیعت
همدان را در کنار دریاچه زیبای سد اکباتان داشته باشد.

حامد جلیلوند ،مدیر منطقه دو شهرداری همدان:

پارک  250هکتاری اکباتان با کمترین دستکاری
در طبیعت کلنگزنی میشود

حامد جلیلوند ،مدیر منطقه دو شــهرداری همدان هــم در ادامه با بیان اینکه
پروژههای مختلفی در منطقه دو شــهر همدان انجام شده است ،گفت :باغ گلها
مدتی اســت که مورد استفاده اهالی منطقه است و امروز به صورت رسمی افتتاح
شد که بینظیرترین باغ بوده و یک جاذبه گردشگری محسوب میشود.
وی با اشــاره به اینکه شــهرداری همدان به این پروژه به دید مالی نگاه نکرد
و هدف رفاه شــهروندان اســت ،تصریح کرد :پروژههای متعدد در دستور کار قرار
گرفته و  50هزار تن آسفالتریزی در منطقه صورت گرفته و پیادهرو سازی انجام
شده است.
وی بــه لولهگذاری برای دفع آبهای ســطحی بلوار شــهید مطهری و  9دی

عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی را ارائه داده است.
وی ادامه داد :خوشــبختانه تنوع خدمات ارائه شــده دارای ظرفیت فرهنگی،
زیســت محیطی ،اجتماعی ،عمرانی و معماری و از حیث اصول زیربنایی برای آنها
آینــده نگری مطلوبی انجام شــده و جادارد از همین فرصــت برای تقدیر از همه
افرادی که در به ثمر رســاندن این پروژهها ما را یاری کردند اســتفاده کرده و به
پیشگاه مدافعان سالمت که از جان گذشتگی نشان دادند ادای احترام کنم.

