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قیمت 2000 :تومان

آیتاهلل شعبانی:

روحیه انقالبیگری مردم همدان عالی است
ریسکپذیری اقتصادی همدانیها پایین است
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رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان:

جاده گنجنامه همدان
ساماندهی میشود
8
شهردار همدان:

جشنواره«شهروندان
برگزیده» در توسعه پایدار
شهری موثر است
6
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان:

همدان س ـ ــام ،مهردادحم ـ ــزه؛ اواخر س ـ ــال  1397بود ک ـ ــه آیتاهلل
حبیباله ش ـ ــعبانی ،روحانی جوان همدانی مسئولیت نمایندگی ولی
فقیه در اس ـ ــتان و امام جمعه هم ـ ــدان را برعهده گرف ـ ــت .او که برای
مردم همدان به واسطه منبرهایش و نیز حضور در انتخابات مجلس خبرگان
رهبری چهرهای نام آش ـ ــنا بود از همان ابتدای حضورش در این مس ـ ــئولیت
تالش کرد تا با حضور در بین اقش ـ ــار مختلف جامعه ارتباط خ ـ ــود را به عنوان
امام جمعه با مردم بیش ـ ــتر از گذش ـ ــته ک ـ ــرده و فصل جدی ـ ــدی در ارتباطات
نماینده مقام معظم رهبری در اس ـ ــتان با مردم این دی ـ ــار ایجاد کند.آیتاهلل
جوان از هم ـ ــان برخوردهای اول ثابت کرد که اهل تندروی نبوده و نیس ـ ــت و
مواضع او در چارچوب قانون ،شر ع و اس ـ ــام رحمانی قرار دارد .ا کنون حدود
چهار ماه است که از حضورش در اس ـ ــتان همدان میگذرد و او توانسته است
در دلهای م ـ ــردم جایی برای خود ب ـ ــاز کند و با آمدنش جوانان این اس ـ ــتان
امیدش ـ ــان به آینده دوچندان شده اس ـ ــت .به س ـ ــراغ او رفتیم .مثل همیشه
مهربان ،س ـ ــاده و صمیمی میزبان ما بود .فرصت ب ـ ــرای مصاحبه کوتاه بود و
سواالت بسیار به خصوص که او خوش سخن است و ....

جناب آقای دکتر رشید حیدری مقدم

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا همدان تبریک و تهنیت عرض نموده،
توفیقات روزافزونتان را از خداوندمنان خواستاریم.

الزم است از تالشهای شـــــبانه روزی دکتر حبیب اله موس ـ ــوی بهار در طول دوران تصدی این پست تقدیر و تشکر
نماییم .سالمتی و طول عمر ایشان را از خداوند منان خواستاریم.

بنیاد خیریه جابریان  -مرکز جراحی محدود شفاء

جناب آقای دکتر رشید حیدری مقدم
انتصاب شایســـــته حضرتعالی را به عنوان ریاست دانشـــــگاه علوم پزشـــــکی ابنسینا همدان،
به محضر مردم شـــــریف اســـــتان همدان تبریک و تهنیت عرض نموده و از تالشهای شـــــبانهروزی
دکتر حبیب اله موســـــوی بهار در طـــــول تصدی این پســـــت تقدیر و تشـــــکر مینماییم.

سالمتی و سربلندی هر دو بزرگوار را از خداوند منان خواستاریم.

گروه هتلهای بینالمللی باباطاهر

مردم نگران نباشند
آب قطع نمیشود
4
مدیرکل آموزش فنیوحرفه ای استان
همدان خبر داد

افتتاح بزرگترین مرکز
آموزش هتلداری کشور
در همدان
7
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یادداشت

نکاتی درباره آیت اهلل شعبانی
 غالمرضا فریدونی
 22اسفند سال گذشته با حکم مقام معظم رهبری ،آیت اهلل شعبانی
به امامت جمعه همدان و نمایندگی ایش ـ ــان در استان منصوب شدند و
االن قریب به  4ماه اس ـ ــت از این انتصاب میگذرد .شایسته دیدم نکاتی
را در این باب معروض دارم:
« -1جوانگرایی» در عرصههای مدیریتی همچون خون تازهایس ـ ــت
در رگهای جامعه .نام جوان که به میان میآید احس ـ ــاس س ـ ــرزندگی،
پویایی ،نش ـ ــاط و تحرک به انس ـ ــان دس ـ ــت میده ـ ــد .جوانگرایی در
اجتماع و حوزه مدیریتی کش ـ ــور ،یک ـ ــی از ضروریاتی اس ـ ــت که میتواند
روند توسعه کشور را تسریع بخش ـ ــد اما کمتر سازمان یا ارگانی را میتوان
یافت که به جوانگرایی در ردههای باالی مدیریتی تن دهد .گویی همه
سعی دارند برای اداره امور در عرصههای گونا گون از مدیران با تجربه که
عموما از سن و سال بیشتری برخودار دارند استفاده کنند .در خصوص
چرایی آن ش ـ ــاید بتوان مهمترین عل ـ ــت آن را عدم کادر س ـ ــازی و عدم
اعتماد به قش ـ ــر جوان دانس ـ ــت .البته معیار اصلی باید تعهد و تخصص
الزم برای س ـ ــپردن عنان مدیریت به افراد مختلف ،چه جوان و چه غیر
جوان باش ـ ــد و در حقیقت عنصر شایسنه س ـ ــاالری ،باید مال ک انتخاب
سطوح مدیریتی باشد نه سن و سال و روابط فامیلی.
بدون ش ـ ــک عنصر تجربه را نباید فراموش کرد روایتی از امیر مومنان
نقل شده که ایشان میفرمایند «:التجربه فوق العلم» تجربه باالتر از علم
است .پیوند دو عنصر جوانی وتجربه  ،بدون شک آثار و نتایج مثبتی به
همراه خواهد داشت.
انتصابات اخیر رهبری معظم نش ـ ــان داد که ایشان نه در سخن بلکه
در عمل قائل به دمیدن هوای تازه به فضای مدیریتی کش ـ ــور است .در
استان همدان نیز معرفی آیت اهلل شعبانی که در عین جوانی به تناسب
جایگاه ،صاحب دان ـ ــش ،درایت عالمانه و جا افتادگی الزم اس ـ ــت موید
این موضوع است.
آیت اهلل شعبانی علیرغم جوس ـ ــازیها که به تندروی متهم میشد
بسیار متین ،هوشمند و معتدل است و در شرایط گونا گون نه عجوالنه
تصمیم میگیرد و نه پا را فراتر از حق و حقیقت میگذارد.
 -2سالهاس ـ ــت که حضرت آقا دربارهی زندگی اشرافی به مردم و به
ویژه مسئوالن مکرر تذکر میدهد .ایشان در س ـ ــال  95فرمودند« :وقتی
شما جلوی چشم مردم وضع اتاق و دفتر و محیط کار و محیط زندگی را
آن چنانی میکنید ،این یک درس عملی است و هرکس این را میبیند،
بر او اثر میگذارد ،حداقل این را باید رعایت کرد .فضا را  ،فضای تجمالتی
و تجملگرایی و عادت کردن به تجمل ق ـ ــرار ندهیم،چون امروز ا گر این
روحیه تجملگرایی در جامعه ما رواج پیدا کند  -که متاسفانه تا میزان
زی ـ ــادی هم رواج پیدا کرده اس ـ ــت -بس ـ ــیاری از مش ـ ــکالت اقتصادی و
اجتماعی و اخالقی کشور اصال حل نخواهد شد».
این بیم ـ ــاری مهلک ه ـ ــم دربین مس ـ ــئوالن و هم در بی ـ ــن مردم در
حال گس ـ ــترش اس ـ ــت و یقینا تجملگرایی با مبانی اس ـ ــامی ناس ـ ــازگار
اس ـ ــت و تجملگرایی مس ـ ــئوالن موجب تعرض به بیت المال و تضییع
حقوق مردم میشود و به تبع س ـ ــبب بدگمانی و ضدیت افراد به اسالم و
حکومت دینی میگردد.
یکی از خصوصیات بارز نماینده ولی فقیه در اس ـ ــتان  ،سادهزیستی و
پرهیز از تجملگرایی است .آیت اهلل ش ـ ــعبانی فوق العاده به استفاده از
بیت المال و وجوهات حس ـ ــاس اس ـ ــت و اهتمام جدی دارد تا از هرگونه
مظاهر اش ـ ــرافیگری اعم از ماش ـ ــین ،دفتر ،خان ـ ــه و ....دوری کند .وی
قبل از حضورشان به همدان به دوستان س ـ ــفارش کرده بودند که برای
اس ـ ــتقبال از ایش ـ ــان بنر نزنند چرا که در این وضعیت ،بنر زدن غیر ضرور
و اسراف اس ـ ــت .عودت دادن ما کس ـ ــیمای اس ـ ــتانداری در بدو ورود به
همدان نیز حکایت از روحیه سادهزیستی حاج حبیب شعبانی دارد.
« -3مردمی بودن» یکی از ش ـ ــاخصهای مدیریت امام خمینی(ره)
است .به عبارت دیگر ،راهبرد مش ـ ــخص امام در مدیریت ،جلب اعتماد
و رضایت عامه مردم اس ـ ــت .بنیانگذار جمهوری اسالمی شهید رجایی
را مصداق عینی مدیر مردمی معرفی میکند .ایش ـ ــان دربارهی ش ـ ــهید
رجای ـ ــی میفرمایند «:آقای رجای ـ ــی یک نفر آدمی بود که دستفروش ـ ــی
میکرد در بازار ،از قراری که گفتند ،من در مطالعاتی که در ایش ـ ــان کردم
به نظرم آمد که از حال دستفروشـ ـ ـیاش تا حال ریاس ـ ــت جمهوری ،در
روح او تاثیری حاصل نشد .چه بس ـ ــا اشخاصی هستند که ا گر کدخدای
ده بشوند ،تغییر میکنند به واسطه ضعفی که در نفسشان هست،تحت
تاثیرآن مقامی که پیدا می کنند واقع میش ـ ــوند و اشخاصی هستند که
مقام تحت تاثیر آنهاست از باب قوت نفسی که دارند».
آیت اهلل شعبانی از جمله افرادی است که قبل و بعد از تصدی امامت
جمعه هیچ تفاوتی در ایش ـ ــان حاصل نشدهاس ـ ــت .افتادگی ،تواضع و
خوشبرخوردی با هم ـ ــه افراد،پیر و ج ـ ــوان ،مدیر و غیر مدیر نش ـ ــان از
عدم وابستگی به پست و مقام در وی دارد .مشورت پذیری و عالقه وافر
ایشان به حضور در بین مردم حا کی از روحیه مردمی و بدون تکلف وی
دارد.
« -4اخالص» فصل مهمی را در احکام اس ـ ــامی ب ـ ــه خود اختصاص
میدهد و در تعالیم اسالمی بر آن س ـ ــفارش فراوانی شده است .به تعبیر
روایات همه انس ـ ــانها در معرض هال کتاند جز مخلصی ـ ــن ،و مخلصین
نیز هیچ چیز و هیچ کس را جز خدای متع ـ ــال در نظر نمیگیرند و تمامی
اعمال و حرکات و عباداتشان جز برای قرب الهی نیست.
آیت اهلل ش ـ ــعبانی با طی مدارج اخالق ـ ــی و تلمذ در محضر اس ـ ــاتید
اخالق به حمداهلل توانسته اس ـ ــت نفس خود را مهذب کند و دل در گرو
غیر خدا نسپارد.
 « -5انقالبی بودن» از ویژگیهای مبرز نماینده ولی فقیه در اس ـ ــتان
اس ـ ــت .حضرت آقا در س ـ ــالهای اخیر در بیانات خود بر روحیه انقالبی
در مردم و مسئوالن تا کید دارند آنچنان که اس ـ ــتنباط میشود استمرار
ارزشهای انقالب متوق ـ ــف بر حفظ روحیه انقالبی اس ـ ــت .خطبههای
جمعه آیت اهلل ش ـ ــعبانی و س ـ ــخنرانیهای ایش ـ ــان  ،به وضوح روش ـ ــن
میسازد که وی در اتخاذ مواضع انقالبی ش ـ ــفاف و قاطع بوده و در این
زمینه مالحظه هیچ فرد و گروهی را نمی کند.
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خبـ ـ ـ ـ ــر

بزرگترین نهالستان گردوی خاورمیانه
در تویسرکان افتتاح شد

بزرگترین نهالس ـ ــتان گ ـ ــردوی خاورمیانه
با حض ـ ــور وزیر جهاد کش ـ ــاورزی در روس ـ ــتای
مرادآباد شهرستان تویسرکان افتتاح شد.
وزیر جه ـ ــاد کش ـ ــاورزی در این مراس ـ ــم گفت:
فعالیت زنجیره کامل تولید نهال گواهی ش ـ ــده در
نهالستان گردویتویسرکانیکیازطرحهاییاست
که تضمین کننده ذخایر داش ـ ــته های باغداری و
آیندهاقتصادی گردودرسراسر کشوراست.
محمد حجت ـ ــی تویس ـ ــرکان را مهد گردوی
کشور دانس ـ ــت و گفت :در گذش ـ ــته فن آوری
تولی ـ ــد نهالس ـ ــتانهای کش ـ ــاورزی و باغی در
کشور چندان پیش ـ ــرفته نبود ولی این طرح با

اس ـ ــتفاده از روشهای نوین علمی بیش ـ ــترین
بهرهوری در حوزه گردو را ایجاد میکند.
وی خس ـ ــارتهای گس ـ ــترده ب ـ ــه باغهای
گردوی تویس ـ ــرکان در س ـ ــالهای اخی ـ ــررا مورد
تا کید ق ـ ــرار داد و تصریح کرد :خوش ـ ــبختانه در
مجلس ش ـ ــورای اس ـ ــامی 30 ،میلیارد تومان
اعتبار برای جبران این خسارتها مصوب شده
که جذب آن را از طریق سازمان برنامه و بودجه
و ستاد حوادث غیر مترقبه پیگیری میکنیم.
گفتنی اس ـ ــت زنجی ـ ــره کامل تولی ـ ــد نهال
گواهی ش ـ ــده گ ـ ــردو با ص ـ ــرف اعتب ـ ــاری بیش
از  12میلی ـ ــارد توم ـ ــان در زمینی به مس ـ ــاحت

 12هکتار در س ـ ــه بخ ـ ــش خزانه ،ب ـ ــاغ مادری
و گلخانه احداث ش ـ ــده اس ـ ــت و تویسرکان با
تولی ـ ــد نهالهای گردوی مقاوم در برابر س ـ ــرما
زدگی ،مغزهای یک دست ،در آیندهای نزدیک
میتواند به عنوان مهدگ ـ ــردوی ایران ،نهال و
پیوندکهای گواهی شده مورد نیاز برای نقاط
مختلف کش ـ ــور و حت ـ ــی برخی نق ـ ــاط خارج از
کشور را تامین کند.
همچنین وزیر جهادکش ـ ــاورزی سیس ـ ــتم
آبی ـ ــاری قط ـ ــرهای در باغات روس ـ ــتای جنت
آباد اس ـ ــدآبادرا افتت ـ ــاح کرد و اظهار داش ـ ــت:
طر حهای آبی ـ ــاری نوین از جمل ـ ــه طر حهای

اقتصاد مقاومتی و اولویتدار به شـــــمار میآید
که مقام معظم رهبری نیـــــز از اجرای این گونه
طر حها حمایت میکنند.
وی همدان را جز  3استان پیشرو کشور در
سامانه آبیاری نوین دانســـــت و گفت :سامانه

نوین آبیـــــاری به صـــــورت میانگی ـ ــن  6درصد
موجب افزایش میزان بهرهوری در محصوالت
کشـــــاورزی میشـــــود و تا کنون  2میلیون و 100
هزار هکتار از اراضی کشور به سامانههای نوین
آبیاری مجهز شدهاند.

استاندار همدان

توزیع  328میلیارد تومان اعتبارات هزینهای بین دستگاههای اجرایی همدان
اس ـ ــتاندار هم ـ ــدان از توزی ـ ــع  328میلیارد
تومان اعتب ـ ــارات هزینهای بین دس ـ ــتگاههای
اجرای ـ ــی هم ـ ــدان خب ـ ــر داد و گف ـ ــت :هی ـ ــچ
دستگاهی دغدغه هزینه نداشته باشد.
س ـ ــعید ش ـ ــاهرخی در ش ـ ــورای برنامهریزی
اس ـ ــتان همدان با اش ـ ــاره به توزی ـ ــع اعتبارات
امس ـ ــال اس ـ ــتان همدان اظهار کرد :ب ـ ــا توجه
به اینک ـ ــه  85درص ـ ــد اعتب ـ ــارات در ته ـ ــران و
وزارتخانههاست ،مدیران باید با معرفی طر حها
در مرکز اعتبارات جذب کنند.
وی با اش ـ ــاره به اینک ـ ــه تا کن ـ ــون در جذب
اعتب ـ ــارات خ ـ ــوب عم ـ ــل کردهایم اما ب ـ ــاز هم
اعتبارات زیادی وجود دارد که باید وارد استان
کرد گفت :امروز استان همدان کارگاه تمام عیار
کار ،تالش و فعالیت اس ـ ــت و ای ـ ــن مهم حاصل
پیگیری و تالش جدی مجموعه مدیران استان
بوده است.
استاندار همدان با بیان اینکه سهم استان
همدان در جذب بودجه سه برابر افزایش یافته
که حاصل تالش مدیران است افزود :تور بازدید
خبرنگاران از پروژهها برای در جریان قرار گرفتن
رس ـ ــانهها برگزار ش ـ ــود ،تا اطالعرسانی بیشتری
نسبت به اقدامات صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه خوش ـ ــبختانه در تمام
شهرس ـ ــتانهای اس ـ ــتان راهه ـ ــای مواصالتی
ایجاد شده اس ـ ــت گفت :در تمام شهرستانها
پروژههای مهمی در حال انجام است.

ش ـ ــاهرخی با بی ـ ــان اینکه هم ـ ــدان کانون
راهآهن غرب کشور شناخته ش ـ ــده است افزود:
در این جلسه مصوب میشود و تا کید دارم که
پروژه ایستگاه راهآهن به زودی اجرایی شود.
وی با اش ـ ــاره به اینک ـ ــه ایس ـ ــتگاه راهآهن
به داخل ش ـ ــهر هم ـ ــدان منتقل میش ـ ــود که
مسیریابی آن انجام شده و به زودی کار صورت
خواهد گرفت گفت :اتفاق ـ ــات مهمی در حال
انجام اس ـ ــت که در کمتر اس ـ ــتانی آن را شاهد
هستیم.
اس ـ ــتاندار هم ـ ــدان با اش ـ ــاره ب ـ ــه اینکه در
روس ـ ــتای ملوس ـ ــان مس ـ ــیری معین شده که
راهآه ـ ــن کرمانش ـ ــاه وارد شهرس ـ ــتان نهاون ـ ــد
ش ـ ــود افزود :امروز همدان قطب درمان کشور
شناخته شده و رتبه نخست اجرای پروژههای
بخش درمانی را دارد.
 افتتاح بیمارستان تویسرکان در مهرماه
وی از افتت ـ ــاح بیمارس ـ ــتان تویس ـ ــرکان در
ابتدای مه ـ ــر م ـ ــاه امس ـ ــال خب ـ ــر داد و گفت:
خوش ـ ــبختانه در اس ـ ــتان بی ـ ــش از  200میلیارد
تومان سرمایهگذاری قطعی شده است.
شاهرخی با بیان اینکه  328میلیارد تومان
به عن ـ ــوان اعتبارات هزینهای بین دس ـ ــتگاهها
توزیع میش ـ ــود تا کید کرد :ای ـ ــن اعتبار خوبی
است و هیچ دس ـ ــتگاهی دغدغه نداشته باشد
زیرا تمام حقوق و مزایا و ...تامین میشود.

وی با اش ـ ــاره ب ـ ــه اینک ـ ــه در ح ـ ــوزه عمرانی
مجموع ـ ــه اعتبارات ـ ــی ک ـ ــه توزی ـ ــع و در اختیار
فرماندار قرار گرفت 327 ،میلیارد تومان اس ـ ــت
که به تفکیک مشخص شده افزود  :فرمانداران
حدا کثر ت ـ ــا پای ـ ــان تیرماه جلس ـ ــات ش ـ ــورای
برنامهریزی را مشخص کنند و مدیران استانی
در شهرستانها در این جلسات حضور یابند.
استاندار همدان با بیان اینکه خوشبختانه
مطالعه قطار شهری همدان مصوبه جدول 20
را گرفته اس ـ ــت گفت :در تنظیم سند سه ساله
برنامه راهبردی و عملیاتی اس ـ ــتان س ـ ــاعتها
وقت گذاشته شده و طبق برنامه ششم توسعه
پیش میرود.
وی با اش ـ ــاره به اینکه در پایان برنامه ششم
توس ـ ــعه باید نرخ بی ـ ــکاری به  7درصد برس ـ ــد
خاطرنشان کرد :مال ک حرکت تحقق برنامه سه
ساله است و فرمانداران باید در این زمینه حق
خود را از مدیران استان مطالبه کنند.
شاهرخی با اشاره به اینکه در اجرای صحیح
برنامهها ناظری تعیین شده است افزود :قصد
سرمایهگذاری 15هزار میلیارد تومانی را در این
س ـ ــه س ـ ــال داریم و میخواهیم  20هزار ش ـ ــغل
ایجاد کنیم تا به  7درصد بیکاری برسیم.
وی با بیان اینک ـ ــه در بخش صنعت  4هزار و
 500میلیارد تومان س ـ ــرمایهگذاری شده است
گفت :برای فرآوری سنگهای معدنی یک هزار
میلیارد تومان اعتب ـ ــار در نظر گرفته ش ـ ــده و تا

حمیدرضاحاجیبابایی

 هیچ دستگاهی از رسانه فاصله نگیرد
استاندار همدان در ادامه با تا کید بر تعامل
همه سازمانها با رســـــانهها افزود :فرمانداران و
دستگاههای اجرایی با رسانهها تعامل داشته
باش ـ ــند زیرا قبول ندارم دســـــتگاهی از رسانهها
فاصلهبگیرد.
وی با بیـــــان اینکه باید از ظرفیت رســـــانهها
اس ـ ــتفاده کرد گفت :رســـــانهها یکی از اهرمها و
نعمتهای بزرگی هستند که دستگاهها را برای
رسیدن به هدف کمک خواهند کرد.
ش ـ ــاهرخی بیان کرد :اصحاب رسانه خوبی
در استان با ســـــایق و تفکر مختلف داریم و آنها
دغدغه اســـــتان را دارند که البته ممکن اســـــت
قدری یک ـ ــی تند و دیگـــــری کند باشـــــد اما باید
همدیگر را تحمل کنیم.
وی با بیـــــان اینکه آمادگـــــی خوبی در حوزه
آب و فاض ــــاب و بخشهای مختلـــــف وجود
دارد ت ـ ــا کار با قدرت در اســـــتان اجرایی شـــــود
افزود :تالش کنیم بیمارستان ا کباتان زودتر به
بهرهبرداری برسد.
 اختص ــــاص  82میلیـــــارد تومـــــان اعتبـــــار
بالعوض برای جبران خسارت اراضی همدان
استاندار همدان با اشـــــاره به اینکه با وجود
محدودیتهـــــای مالی در کشـــــور اعتبار خوبی

برای بازســـــازی شهرســـــتانها به دلیل حادثه
ســـــیل اخیر اختصاص یافته اســـــت گفت82 :
میلیـــــارد تومان اعتبـــــار بالعوض ب ـ ــرای جبران
خسارت اراضی استان تعیین شده است.
وی بـــــا بیـــــان اینکـــــه فرمانـــــداران از آغاز
پروژههای جدید خودداری کنند افزود :بیش
از  2هزار پـــــروژه نیمه تمام در اس ـ ــتان وجود
دارد که یادگار دهه  84و  85اســـــت و باید آنها
را به سرانجام برسانیم.
شاهرخی با اشـــــاره به اینکه هنوز نگاهمان
این بوده که پروژههای قابل وا گذاری ،وا گذار
شود گفت :همدان رتبه نخست را در وا گذاری
پروژهها دارد.

امیر خجسته

جذب اعتبارات ملی در دستور کار مسئوالن باشد
نماینده مردم هم ـ ــدان و فامنین در مجلس ش ـ ــورای
اسالمی با بیان اینکه باید اعتبارات ملی جذب استان شود
گفت ۴۱ :پروژه ملی روی میز کار مدیران همدان است که
باید اجرایی کرد.
حمیدرضاحاجیبابایی با بیان اینکه از محل اعتبارات
 3درصد نفت 4 ،هزار و  700میلیارد تومان توزیع میش ـ ــود
که سهم همدان  59میلیارد تومان اس ـ ــت اظهار کرد25 :
میلیارد تومان اعتبارات بخش توازن نقد است و باید وارد
استان ش ـ ــود .وی با بیان اینکه در کشور مشکل کمپولی
ً
نیس ـ ــت و اتفاقا پول زیادی وجود دارد که باید جذب کرد
گفت :دو پ ـ ــروژه مهم گاوداری  6هزار راس ـ ــی قهاوند و مرکز
پرورش بز مورس ـ ــیا نهاوند با 200میلیارد تومان اعتبار ملی
تعیین شده در استان پیگیری میشود.
نماینده مردم هم ـ ــدان و فامنین در مجلس ش ـ ــورای
اس ـ ــامی ب ـ ــا تا کید ب ـ ــه اینک ـ ــه مدی ـ ــران اس ـ ــتان حرکت
همهجانبهای داشته باشند تا اعتبارات ملی زیادی جذب
استان شود گفت :خوشبختانه تعداد زیادی پروژه ملی در
استان تعریف شده و نیاز به جذب اعتبارات است.
وی با اشاره به اینکه کار قطار شهری را آغاز میکنیم که
بیش از یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای آن تعیین شده
است افزود :اعتبار قابل توجهی برای پروژه راه آهن همدان
به مالیر تعریف شده است.
حاجیبابایی با اش ـ ــاره به پروژه بیمارس ـ ــتان یکهزار
تخت خوابی اس ـ ــتان گف ـ ــت :پروژههای زی ـ ــادی نظیر راه
مرادبالغی و جاده امامزاده محس ـ ــن(ع) در حال پیگیری

پایان برنامه سه ساله اجرایی شود.

بانکها یکی از موانع تولید هستند

است که امیدوارم مدیران اس ـ ــتان از طریق ماده  23آنها
را پیش ببرند .وی با بیان اینکه مرکز مر غ الین بزرگترین
پروژه طول تاریخ جهاد کش ـ ــاورزی اس ـ ــت افزود 41 :پروژه
ملی روی میز کاری است که باید اجرایی شود.
نماینده مردم هم ـ ــدان و فامنین در مجلس ش ـ ــورای
اسالمی با اشاره به اینکه پروژه ایس ـ ــتگاه قطار همدان به
سرعت پیگیری خواهد ش ـ ــد تا کید کرد :برای مطالعه این
پروژه  500میلیارد تومان اعتبار تعریف شده است.
وی با اش ـ ــاره به اینکه ب ـ ــا وجود تحریمه ـ ــا و وضعیت
اقتصادی کشور اما خوش ـ ــبختانه تعداد زیادی پروژه ملی
ً
برای استان تعریف ش ـ ــده اس ـ ــت افزود :اخیرا با همکاری
مجمع نمایندگان اقدام بزرگی در اس ـ ــتان صورت گرفت و
پرواز حجاج به فرودگاه همدان بازگشت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شـــــورای
اسالمی با بیان اینکه یکی از موانع تولید بانکها هستند
گفت :با بانکها در کشور مشکل داریم.
امیر خجس ـ ــته اظهار کرد :در ارتباط با ایجاد اشتغال
پیگیری امر مهمی اس ـ ــت زی ـ ــرا بودجه نیز متناســـــب با
پیگیریها اختصاص مییابد.
وی با بی ـ ــان اینک ـ ــه بودجههـــــای موجـــــود باید با
فرهنگسازی به سمت اش ـ ــتغال سوق یابد افزود :شغل
امروز حرف اول را میزن ـ ــد و در این زمینـــــه باید تولید
را نیز ج ـ ــدی گرفت تا رونق و توســـــعه کشـــــور را در پی
داشته باشد.
نماین ـ ــده م ـ ــردم هم ـ ــدان و فامنیـــــن در مجلس با
تا کید بر اینکه حفظ ش ـ ــرایط کنونی اشـــــتغال نیز مهم
است و نباید گذاش ـ ــت کارخانهها تعطیل شود تصریح
کرد :یکی از موان ـ ــع تولید بانکها هســـــتند و با بانکها
در کشور مشکل داریم.
وی با بیان اینکه بانکها باید اصالح شوند و موجب
اذیت و خس ـ ــتگی مردم نش ـ ــوند بیان کرد :برای تولید و
اشتغال باید بانکها پای کار باشند.
خجس ـ ــته با اش ـ ــاره ب ـ ــه اینکه پـــــروژه پتروشـــــیمی با
پیگیریهای انجام شده وعده عملیاتی شدن پیدا کرده
اس ـ ــت افزود :این پروژه تا  22بهمن افتتاح میشـــــود که
بیش از یکهزار و  500نفر شغل ایجاد میکند.

وی با تأ کید بر اینکه برای اشـــــتغال روستایی نیز باید
پیگیری جدی صورت گیرد یادآور شـــــد :باید برای ایجاد
اشتغال تفکر جهادی داشـــــت زیرا هرکسی که یک شغل
ایجاد کند ،قهرمان ملی محسوب میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اش ـ ــاره
به اینکه همدان قطب تولید سیر اســـــت و باید صادرات
تقویت شود افزود :صادرات ســـــیر همدان باید به صورت
جدی پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه نباید در برابر خرید و فروش دالالن آن
همدرسیبزمینیسکوت کرد گفت:سود کشاورزیبهقدری
پایین است که هزینههای آنها را جوابگو نیست اما دالالن در
صادراتبیرویهوخریدوفروشسودزیادیمیبرند.

مردمی بودن مراسم اربعین بیش از گذشته تقویت شود
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان
با تا کید بر اینکه مردمی بودن مراس ـ ــم اربعین
بای ـ ــد همچنان بیش از گذش ـ ــته حفظ ش ـ ــود
گفت :ه ـ ــدف از برگ ـ ــزاری مانور ب ـ ــزرگ اربعین
تقویت و اشاعه دین اسالم در جهان است.
مصطفی آزادبخت در جلس ـ ــه ستاد اربعین
با بیان اینکه جایگاه رفیع امام حس ـ ــین(ع) به
مانند توصی ـ ــف دریا بیانتهاس ـ ــت اظهار کرد:
فرهن ـ ــگ انقالب اس ـ ــامی ما نش ـ ــأت گرفته از
فرهنگ عاشورا و اربعین حسینی است.
وی اف ـ ــزود :درس آزادی و آزادگ ـ ــی ام ـ ــام
حسین(ع) در عاشورا این انقالب را به پیروزی
رس ـ ــاند و باید به گفته دکتر علی شریعتی امروز

در امتداد کار حسینی کاری زینبی کرد چرا که
در حال حاضر دشمنان و اس ـ ــتکبار جهانی در
برابر اسالم صفآرایی کردهاند.
معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری همدان
با اشاره به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی
که اربعین حسینی اعجاز الهی است ادامه داد:
امروز مس ـ ــئوالن و مدیران با بسترس ـ ــازی باید
موضوع را مدیریت کرده و با این کار استقبال و
شور مردمی را در استقبال از اربعین را تقویت و
ساماندهی کنند.
وی با تا کید بر اینکه مردمی بودن مراس ـ ــم
اربعین بای ـ ــد همچنان بیش از گذش ـ ــته حفظ
شود گفت :هدف از برگزاری مانور بزرگ اربعین

تقویت و اشاعه دین اسالم در جهان است.
وی ب ـ ــا اش ـ ــاره ب ـ ــه اینکه ت ـ ــرس از اش ـ ــاعه
فرهنگ عاش ـ ــورا منجر ب ـ ــه ترس اس ـ ــتکبار در
مقابله با کشور ایران ش ـ ــده است خاطرنشان
کرد :س ـ ــرنگونی پهپ ـ ــاد آمریکای ـ ــی در روزهای
اخیر توسط س ـ ــپاه پاس ـ ــداران انقالب اسالمی
نمونـ ـ ـهای از ترس اس ـ ــتکبار جهان ـ ــی از اقتدار
ایران است.
رییس س ـ ــتاد بازس ـ ــازی عتبات عالیات در
اس ـ ــتان همدان نیز ب ـ ــا بیان اینکه این س ـ ــتاد
مسوول جذب مش ـ ــارکتهای مردمی در ایام
اربعین حس ـ ــینی اس ـ ــت بیان کرد :همدان به
عنوان اس ـ ــتانی موفق در جذب مشارکتهای

مردمی اســـــت کـــــه در موکبهای مســـــتقر در
کشور عراق خوش درخشیده است.
محمدعلی بادامی با اشـــــاره به اینکه سال
گذش ـ ــته  12موکب از همدان در کربال مســـــتقر
بوده اس ـ ــت ،اضافه کرد :امســـــال موکبهای
مس ـ ــتقر در کشـــــور عراق به صـــــورت آنالین در
سایت مشخصی شناسنامهدار میشوند.
وی خاطرنشـــــان کـــــرد :ســـــال گذشـــــته
یکمیلیون زائر با  320هزار نفر اســـــکان در هر
شبانه روز و توزیع  725هزار غذا داشتهایم.
بادامی در خصوص کمک به ســـــیلزدگان
امسال توســـــط موکبهای همدان نیز تصریح
کرد :امس ـ ــال  6موکب بـــــا  335میلیون تومان

کمک در مدت  20روز در استانهای سیلزده
کشور به سیل زدگان خدمات ارائه دادند.

گفت و گو
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شماره 86

سال هشتم

آیتاهلل شعبانی:

روحیه انقالبیگری مردم همدان عالی است
ریسکپذیری اقتصادی همدانیها پایین است
• به نظر شما نقاط قوت استان و نقاطی
که نیاز اس ـ ــت به آن جدیتر پرداخته شود،
چ ـ ــه در زمینه فرهنگ ـ ــی و چ ـ ــه غیرفرهنگی
چیس ـ ــت؟ جاهای ـ ــی که بای ـ ــد ب ـ ــه آن نگاه
بیشتری ش ـ ــود در تمام زمینههای فرهنگی،
اقتصادی ،دینی ،مذهبی ،مدیریتی ،تولید،
اشتغال و  ...کجاست؟
من از فرهنگ ـ ــی و مذهبی ش ـ ــروع میکنم.
ً
بن ـ ــده اصالتا همدانی هس ـ ــتم و س ـ ــالی س ـ ــه
چهار م ـ ــاه هم در هم ـ ــدان بودم .ام ـ ــا درحال
حاضر مراوداتم بیش ـ ــتر ش ـ ــده و احساس من
این اس ـ ــت که همدان بافت س ـ ــنتی خودش
را از لح ـ ــاظ فرهنگ ـ ــی حف ـ ــظ کرده اس ـ ــت .در
کل کش ـ ــور اینگونه نیس ـ ــت و خیلی از شهرها
بافت فرهنگیشان را از دست داده و متفاوت
ش ـ ــدهاند اما در مجموع ش ـ ــهر همدان زمینه
مذهبی خودش را حفظ کرده و اینکه میگویند
همدان دارالمومنین است ،از لحاظ فرهنگی و
جنبههای مذهبی واقعا اینگونه بوده و کمتر
آسیب دیده است.
مردم همدان متدین هس ـ ــتند و اعتقادات
ریشـ ـ ـهای در مردم حفظ ش ـ ــده اس ـ ــت .بافت
س ـ ــنتیتری نس ـ ــبت به خیلی از اس ـ ــتانها و
ش ـ ــهرهای ما دارد .پذیرش مس ـ ــائل عقیدتی
خیلی خوبو روحی ـ ــه انقالبیگری م ـ ــردم عالی
اس ـ ــت .البته آس ـ ــیبهای فرهنگ ـ ــی هم مثل
خیلی از اس ـ ــتانهای کش ـ ــور داریم ولی به نظر
میرس ـ ــد ظرفیتهای فرهنگی خوبی داشتهو
ا گر کار فرهنگی خوب انجام ش ـ ــود ،رشد پیدا
میکند.
از لح ـ ــاظ اقتصادی مش ـ ــکالتی در همدان
داریم .س ـ ــه ماه ب ـ ــرای اینکه بهت ـ ــوان قضاوت
عمیقی انجام داد خیلی کم اس ـ ــت آنچه که به
ذهنم میرسد جذب س ـ ــرمایهگذار در همدان
ً
خیلی کم اس ـ ــت .اوال س ـ ــرمایههای بیرونی از
ً
استان جذب نمیش ـ ــود ،ثانیا س ـ ــرمایههای
داخل اس ـ ــتان حفظ نمیش ـ ــود و به خارج از
اس ـ ــتان میرود .ای ـ ــن اتفاق کمی ب ـ ــه روحیه
اقتص ـ ــادی مردم اس ـ ــتان برمیگ ـ ــردد و درصد
باالیی از آن مربوط به مدیران است .مدیرانی
که نگاههای خشک قانونی دارند و دنبال این
هس ـ ــتند که آمار بدهند که اداره من خوب کار
کرده اس ـ ــت .این مدی ـ ــران در خیل ـ ــی از موارد
انعطافپذیری الزم را ندارن ـ ــد و کارها را گرفتار
بورکراسی اداری و ...میکنند.
در عرصهه ـ ــای اقتصادی ریسـ ـ ـکپذیری
مردم هم کم اس ـ ــت و روحیه انج ـ ــام کار بزرگ
اقتصادی را ندارند.لذا سرمایهگذاریهایبزرگ
در استان خیلی کم است.
 اس ـ ــتفاده ازمدیران بومی در رشد استان
تاثیر دارد
در مس ـ ــائل مدیریتی ه ـ ــم گلهمندی زیاد
اس ـ ــت .مدیران باید هم ـ ــت بیش ـ ــتری برای
جذب سرمایهگذاری و حفظ س ـ ــرمایه بکنند.
آماره ـ ــای خیلی خوبی ک ـ ــه ارائ ـ ــه میدهند،
برآیند اجتماعی ندارد در واقع آمار ارائه شده با
واقعیت تطبیق ندارد.
یکی از مسائلی که در رشد استان تاثیر دارد
استفاده از مدیران بومی است .مدیران بومی
بس ـ ــیار موثرند و ا گ ـ ــر یک مدیر احس ـ ــاس کند
که دو یا چند سال اینجا هس ـ ــت و علقهای به
ً
اس ـ ــتان نداشته باش ـ ــد طبیعتا میزان تالشش
متفاوت خواه ـ ــد بود ب ـ ــا مدیری که عاش ـ ــق
این مرز و بوم اس ـ ــت .نه اینکه نفی کلی کنیم
گاهی ممکن اس ـ ــت یک مدیر بومی ضعیفتر
ازغیربومی عمل کند ولی حضور مدیران بومی
موثر است.
 وضعی ـ ــت اس ـ ــتان را در موضوع اش ـ ــتغال
خیلی جالب نمیبینم
در مبحث تولی ـ ــد هم ما موان ـ ــع فراوانی در
رونق تولید داری ـ ــم .در اینکه چ ـ ــرا رونق تولید
اتف ـ ــاق نیفت ـ ــاده اس ـ ــت ،میش ـ ــود علتهای
مختلفی را شناسایی کرد .یک بخشی از آن بر
میگردد به مش ـ ــکالت اداری ،یک نفر میگوید
چهار ماه است که میخواهم یک امضاء بگیرم
او را اینقدر این ط ـ ــرف و آن طرفش میکنند و
طول و تفسیرش میدهند که خسته میشود
اما این آدم وقتی میرود در فالن استان در یک
ماه واحد تولیدیاش راه میافتد و آن اس ـ ــتان
رشد میکند .چرا استان اصفهان اینقدر رشد
کرده اس ـ ــت ،یکی از علتهای رش ـ ــد اصفهان
مدیرانش هس ـ ــتند و حضور آن مدیران خیلی

همدان س ـ ــام ،مهردادحمزه؛ اواخر س ـ ــال  1397بود که آیـ ـ ـتاهلل حبیباله ش ـ ــعبانی ،روحانی جوان همدانی مس ـ ــئولیت
نمایندگی ولی فقیه در اس ـ ــتان و امام جمعه همدان را برعهده گرفت .او که برای مردم همدان به واسطه منبرهایش و نیز
حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری چهرهای نام آش ـ ــنا بود از همان ابتدای حضورش در این مس ـ ــئولیت تالش کرد تا
با حضور در بین اقش ـ ــار مختلف جامعه ارتباط خود را به عنوان امام جمعه با مردم بیش ـ ــتر از گذشته کرده و فصل جدیدی در
ارتباطات نماینده مقام معظم رهبری در اس ـ ــتان با مردم این دیار ایجاد کند.آیتاهلل ج ـ ــوان از همان برخوردهای اول ثابت
کرد که اهل تندروی نبوده و نیست و مواضع او در چارچوب قانون ،ش ـ ــرع و اسالم رحمانی قرار دارد .اکنون حدود چهار ماه
است که از حضورش در استان همدان میگذرد و او توانسته اس ـ ــت در دلهای مردم جایی برای خود باز کند و با آمدنش
جوانان این استان امیدش ـ ــان به آینده دوچندان شده اس ـ ــت .به سراغ او رفتیم .مثل همیش ـ ــه مهربان ،ساده و صمیمی
میزبان ما بود .فرصت برای مصاحبه کوتاه بود و سواالت بسیار به خصوص که او خوش سخن است و حرفهایش به دل
مینشیند .از او پیرامون وضعیت کلی اس ـ ــتان ،اوضاع و احوال مدیریتی استان ،ارتباط در این مدت با مردم و ....پرسیدیم
و او صبورانه به همه س ـ ــواالت ما تا جایی که زمان اجازه داد پاسخ گفت و البهالی حرفهایش جمالت کلیدی بسیار بود که
قطعا میتواند در آینده برای توسعه استان راهگشا باشد.

موثر است ،اعتقاد من این است که علت اصلی
تولید یک استان چه علت بازدارندهاش و چه
علت محرکهاش مدیران اس ـ ــتان هستند .هم
میتوانند توس ـ ــعه ایجاد کنند ه ـ ــم میتوانند
بازدارنده باش ـ ــند و بای ـ ــد به ای ـ ــن نکته توجه
شود .ما هم مدیران خوبی داریم نمیخواهم
ً
کالنفی کنم .بعضی از مدیران ما واقعا دلش ـ ــان
میخواه ـ ــد کار کنن ـ ــد ،وقتی ب ـ ــا آنها صحبت
ً
میکنی ،واقعا دغدغه و انگیزه دارند ولی به هر
دلیلی در کار نمره خوبی نمیگیرند.
در فض ـ ــای اش ـ ــتغال ه ـ ــم م ـ ــن وضعی ـ ــت
اس ـ ــتان را خیلی جالب نمیبینم .ما مشکالت
اش ـ ــتغالمان خیلی زیاد اس ـ ــت .آمارهایی که
آقایان دادند خیلی دقیق به نظر نمیرس ـ ــد و
منطبق بر واقعیت نیست،به نظرم این بخش
هم به مطالعه بیشتر احتیاج دارد.
یکی از اتفاقات خوب در همدان این است
که سیاس ـ ــی کاری کمتر است وتعامالت خوبی
وج ـ ــود دارد هرچند باید پررنگترش ـ ــود .البته
اینها را ب ـ ــه ص ـ ــورت مقایسـ ـ ـهای میگویم و
ممکن است کس ـ ــی فردا این حرف را بشنود و
ن موضوع نسبی
بگوید اینجوری نیست .بله ای 
است،همدان در مقایسه با شهرهای دیگر این
موضوع کمتر است.
 در مباحث فرهنگی باید به یک انس ـ ــجام
برسیم
ً
• واقع ـ ــا هم ـ ــدان دارالمومنی ـ ــن و
ً
دارالمجاهدی ـ ــن اس ـ ــت و انصاف ـ ــا هم این
عناونین برازن ـ ــده همدان اس ـ ــت .کاری که
در همدان مغفول مان ـ ــده محوریت فرهنگی
اس ـ ــت .یعنی حضرتعالی در همدان بگردید
هزارگروه فرهنگی در هم ـ ــدان کار میکنند در
ش ـ ــکلهای مختلف اما بهواقع این گروهها
با ه ـ ــم همافزای ـ ــی ندارند! نق ـ ــش و جایگاه
نماینده محترم ولی فقیه در اس ـ ــتان در این
راس ـ ــتا چیس ـ ــت؟ و برای افزایش همافزایی
گروههای فرهنگی در استان چه باید کرد؟
ما در بحث های فرهنگی مجموعه عواملی
داریم که باید به انس ـ ــجام برس ـ ــد .در مباحث
فلسفی میگوییم قابلیت ،قابل هم الزم دارد.
ش ـ ــما فرض کنید که یک مجموعهای بخواهد
یک انس ـ ــجامی ایج ـ ــاد کند ش ـ ــرط اینکه این
انسجام ایجاد ش ـ ــود همراهی فعاالن فرهنگی
شهر است و ش ـ ــرط اینکه آنها همراه شوند این
اس ـ ــت که آنها همدیگر را قبول داشته باشند.
ً
انس ـ ــجام مجموعههای فرهنگ ـ ــی واقعا خیلی
برنامه ق ـ ــوی میخواهد ول ـ ــی آن قابلیت مهم
که اینها بخواهند همه در یک زیرمجموعهای
قرار بگیرند ،کاری دشوار است .مجموعههای

فرهنگی باید بنش ـ ــینند و نظراتش ـ ــان را بیان
کنند و البته اس ـ ــتقالل مجموعههای فرهنگی
نیز حفظ شود.
به هر ش ـ ــکل ا گ ـ ــر مجموعهه ـ ــای فرهنگی
بخواهند رش ـ ــد کنند باید با هم پیش بروند نه
تک تک ،بنای دفتر ما هم بر همین اس ـ ــت که
به این س ـ ــمت حرک ـ ــت کنیم ،ولی ای ـ ــن کارها
مطالعه میخواهد.
انس ـ ــجام یعنی چه؟ برنام ـ ــه چیه؟ هدف
چیه؟ راهکار چیه؟ در ش ـ ــعار راحت میش ـ ــود
گفت باید فع ـ ــاالن فرهنگیرا منس ـ ــجم کنیم،
ً
اما منس ـ ــجم ک ـ ــردن یعنی چی؟ اص ـ ــا تعریف
ما از انس ـ ــجام چیه؟ یعنی همه اینه ـ ــا بیایند
من بگوی ـ ــم چکار کنی ـ ــد؟ یا نه چی ـ ــزی فراتر از
این اس ـ ــت .اینها همه نیازمند مطالعه است.
حضرت علی (ع) میفرمای ـ ــد« :حرف از عدالت
زدن راحت اس ـ ــت اما در اجرا به این س ـ ــادگی
نیست».
ما در کار فرهنگ ـ ــی ا گر بخواهیم انس ـ ــجام
داش ـ ــته باش ـ ــیم اول باید یک موضوع در شهر
تبدیل به یک مس ـ ــاله ش ـ ــود ،یعنی تبدیل به
یک خواسته ش ـ ــود وهمه به آن فکر کنند مثال
ا گر ش ـ ــما به عنوان یک مجموع ـ ــه فرهنگی به
حجاب و عفاف فکر کنید ،من به یک چیز دیگر
فکر کنم و دیگ ـ ــری هم به دنب ـ ــال چیز دیگری
باش ـ ــد به هیچ جایی نخواهیم رسید.ا گر 200
مجموع ـ ــه فرهنگی داش ـ ــته باش ـ ــیم و هر200
مجموعه هم به حج ـ ــاب و عف ـ ــاف ورود پیدا
کنند و این موض ـ ــوع را به یک مس ـ ــاله تبدیل
شود و به یک انسجام برس ـ ــیم قطعا به نتیجه
مطلوب خواهیم رسید.
• آیا میشود برای دفتر نماینده ولی فقیه
در استان در بحث رونق تولید نقشی تعریف
کرد؟
ما بنا داریم یک دبیرخانـ ـ ـهای اینجا ایجاد
کنیم و مبحث رونق تولید را پیگیری کند.
• این دبیرخانه اسمش رونق تولید است
یا پیگیری شعار سال؟
قطعا موضوع اصلی پیگیری ش ـ ــعار س ـ ــال
اس ـ ــت .امس ـ ــال س ـ ــال رونق تولید ب ـ ــوده ،به
نظرم س ـ ــال بعد هم اقتصادی اس ـ ــت و ما یک
دبیرخانه یا س ـ ــتادی میخواهیم ایجاد کنیم
که این مباحث را پیگی ـ ــری کند ،من حتی فرد
مورد نظ ـ ــر برای ای ـ ــن دبیرخانه را ه ـ ــم در نظر
گرفتم و به زودی معرفی خواهد شد.
 جای ـ ــگاه ،نق ـ ــش و انتظار از رهب ـ ــری باید
تبیین شود
• به عنوان رییس شورای سیاستگذاری
همای ـ ــش تبیی ـ ــن رهبری و زعام ـ ــت حضرت

آیـ ـ ـتاهلل خامنهای ،ض ـ ــرورت برگ ـ ــزاری این
همایش را چ ـ ــه میدانید و چ ـ ــه اتفاقی قرار
است در این همایش بیافتد؟
دشمن امروز دارد خیلی چیزها را زیر سوال
میبرد .ما نی ـ ــاز داریم ابعاد رهب ـ ــری و زعامت
مقام معظم رهبری تببین ش ـ ــود که در این 30
س ـ ــال چه اتفاقاتی افتاده اس ـ ــت .ا گر مقایسه
شود خواهیم دید سیاستهای کالن حضرت
آقا در این  30س ـ ــال با مبان ـ ــی و موازین حرکتی
حضرت امام(ره) یکی ب ـ ــوده و در واقع این 30
سال استمرار خط امام است.
در عرصه سیاس ـ ــی ش ـ ــعار «مرگ بر آمریکا»
خیل ـ ــی مطرح میش ـ ــود ،ما بای ـ ــد تببین کنیم
که این سیاس ـ ــت از کجا نش ـ ــأت گرفته؟ بحث
مقاومت از کجا نش ـ ــأت گرفته؟ میزان پایبندی
به قانون اساسی چقدر بوده؟ اینها نکات جالبی
اس ـ ــت که ا گر اتفاق بیافتد مردم میفهمند که
کوتاهی از کجا صورت گرفته و چرا االن برخیها
انتظ ـ ــار دارند خیلی از چیزها را رهبری درس ـ ــت
کند ،در حالی ک ـ ــه رهبری سیاسـ ـ ـتهای کلی
نظام را تبیین میکنن ـ ــد .جایگاه رهبری ،نقش
رهبری و انتظار از رهبری باید تبیین شود.
 ماج ـ ــرای پ ـ ــس دادن ما کس ـ ــیما ب ـ ــه
استانداری چه بود؟
• بح ـ ــث ماش ـ ــین ما کس ـ ــیمایی ک ـ ــه به
استانداری پس دادید ،چه بود؟
من از هم ـ ــان روز اول معارفهام ما کس ـ ــیما
را پ ـ ــس دادم و به نظرم با ش ـ ــأن و جایگاه دفتر
نمایندگی ولی فقیه تناس ـ ــب نداشت .همان
روزها گفتند این را رسانهای کنیم که من اجازه
ندادم چون آسیبهایی داش ـ ــت .اینجا من و
حاجآقا محمدی در یک جایگاه هس ـ ــتیم .من
به دوستان گفتم راضی نیستم علنی شود .اما
یک نفر در بحث مطالب ـ ــات مردمی خبرگزاری
ف ـ ــارس گفته ب ـ ــود ک ـ ــه بگویید ش ـ ــعبانی این
ماشین را پس بدهد یعنی در واقع بحثی شده
بود که شعبانی آمده بلندگوهای حسینیه امام
در خیابان و کوچههای اط ـ ــراف را قطع کرده،
ماشین را هم پس بدهد .پاسـ ـ ـخگویی به این
انتقاد مردمی موجب ش ـ ــد که رسانهای شود.
بعد از اینکه رسانهای ش ـ ــد من متوجه شدم،
من به ش ـ ــخصه دوس ـ ــت نداش ـ ــتم این قضیه
رسانهای ش ـ ــود از جهت اینکه یک موقع کنایه
قلمداد نش ـ ــود که امام جمعه قبلی اس ـ ــتفاده
میک ـ ــرده و بنده اس ـ ــتفاده نمیکن ـ ــم! ببینید
ما چقدر در زمینه اش ـ ــرافیت و سادهزیس ـ ــتی
ضعف داریم که یک ماش ـ ــین اینقدر سر و صدا
کرده واین نش ـ ــان میدهد که ما ضعیف عمل
کردیم.
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 من همان طلبه وهمس ـ ــایه دیروزهستم
وهمه همشهریان برای من عزیزهستند
• یکی از برنامههای شما ،حضور در بین
اقشار مختلف جامعه است؟ این حضور به
چه شکلی بوده و آیا در برنامههای آتی شما
همچنان هست؟
ای ـ ــن طبیعت من اس ـ ــت .م ـ ــن از اول بین
مردم بودم .مبل ـ ــغ بودم .طلبه هس ـ ــتم .من
ا گر مس ـ ــائل امنیتی اجازه بدهد خیلی بیشتر
بین مردم میروم .این مردم همه همشهریان
من بوده و هس ـ ــتند .چه اتفاق ـ ــی افتاده حاال
یک عنوان ب ـ ــه م ـ ــن داده ش ـ ــده و خیلی هم
مهم نیس ـ ــت .این طبیعت من ب ـ ــوده و نباید
حس کنیم که اتفاقی افتاده اس ـ ــت من همان
آدم دی ـ ــروز و همس ـ ــایه دیروز هس ـ ــتم و همه
همشهریان دیروز و عزیز من هستند.
یش ـ ــود مس ـ ــئولین را ه ـ ــم در ای ـ ــن
•م 
دیدارها با خود همراه کنید؟
مس ـ ــئولین دیگر ه ـ ــم باید بیاین ـ ــد .من به
مس ـ ــئولین گفتم با هم بروی ـ ــم .منطقه حصار
که رفتیم شورای ش ـ ــهر آمد ،آقای صوفی آمد،
سه چهار نفر از مس ـ ــئولین بودند .همه چیز که
دست من نیست یکی دست شهرداری است،
یکی دس ـ ــت اس ـ ــتانداری اس ـ ــت ،وقتی با هم
هستیم حداقل دو تا مشکل حل میشود.
 ا گرمردم بدانند مسئولین با آنها هستند،
راحتترمشکالت را تحمل میکنند
• این دیدارها دو جنب ـ ــه دارند یکی اینکه
ش ـ ــما میروید مش ـ ــکل مردم را ح ـ ــل کنید،
دیگ ـ ــری اینکه اصل ب ـ ــا مردم ب ـ ــودن برایتان
مهم است؟ کدام جنبه اولویت دارد؟
من یکی از انگیزههایم این اس ـ ــت که حرف
مردم را بش ـ ــنوم یعن ـ ــی میخواهم در ب ـ ــازار و
بین مردم باش ـ ــم و حس غریبه بودن با مردم
نداش ـ ــته باش ـ ــم .ما رفتی ـ ــم منطق ـ ــه حصار.
یک پیرم ـ ــردی دور من میچرخی ـ ــد .یک نیم
س ـ ــاعتی چرخی ـ ــد گفت :آق ـ ــای ش ـ ــعبانی بزار
من یک چیزی بگ ـ ــم .گفتم :بگ ـ ــو .گفت :من
چرا از ش ـ ــماها میترس ـ ــم؟! بغلش ک ـ ــردم و با
خودم گفتم :چرا یک پیرم ـ ــرد باید بگوید من
از شماها میترس ـ ــم! چون بین مردم نبودیم.
فکر میکنند چه خبره .فک ـ ــر میکنند مدیرکل
و امام جمعه یعن ـ ــی چی؟ ه ـ ــم آن رابطه باید
باشد هم باید مش ـ ــکالت مردم هم حل شود.
حداقل حرف مردم را بش ـ ــنویم خیلی وقتها
کاری از دس ـ ــت من به عن ـ ــوان نماین ـ ــده ولی
فقیه بر نمیآید باید برود فالن اداره تا مش ـ ــکل
حل ش ـ ــود ولی حداقل میتوان ـ ــم حرف مردم
را بش ـ ــنوم .ا گر مردم بدانند ما با آنها هس ـ ــتیم
خیلی راحتتر مشکالت را تحمل میکنند.من
به آن پیرمرداهل منطقه حصاروعده کردم که
به خانهاش بروم .وقتی م ـ ــن گفتم به او بگوید
من میروم خانهاش گفت :من باور نمیکنم!
نبایدحس غریبگی بین مس ـ ــئولین و مردم
وجود داشته باشد ما باید عمال به مردم نشان
دهیم ک ـ ــه اس ـ ــام وحا کمیت اس ـ ــام ییعنی
چی!من میخواهم به مردم بگویم اشتباهاتی
را ک ـ ــه میبینید به پای اس ـ ــام ،انقالب و نظام
ننویسید این برای من مهم است.
 ج ـ ــوان اب ـ ــرو برداش ـ ــته بع ـ ــد از گفتوگو
اشکش جاری شد
• آی ـ ــا حاضری ـ ــد در جمعهای ـ ــی ک ـ ــه
نگاهشان و حتی ظاهرشان با شما متفاوت
است حاضر شوید؟
من هم ـ ــان زمان ک ـ ــه مبلغ ب ـ ــودم ا گر یک
نف ـ ــر را میدیدم تیپش متفاوت اس ـ ــت س ـ ــعی
میک ـ ــردم با او ارتب ـ ــاط بگیرم ،نف ـ ــی نمیکنم،
ش ـ ــاید طرف مقابل با من غریبگی کند اما من
تالش میکنم با او رابطه برقرار کنم .یک پس ـ ــر
جوان ابرو برداش ـ ــته به من گفت :من اصال فکر
نمیکردم که بشود با شما صحبت کرد .وقتی
من نیم س ـ ــاعت با او صحبت کردم ،اش ـ ــکش
جاری ش ـ ــد ،ش ـ ــایدظاهرش بامن فرق کنداما
معلوم است در باطن اش ـ ــترا کاتی با هم داریم،
شاید ما درخیلی از مواقع ظاهر و حجاب افراد
رانپسندیم ولی خیلی از این افراد ذاتشان ذات
س ـ ــالمی اس ـ ــت .خانمهایی بودند که با توجه
تیپش ـ ــان نمیش ـ ــد بهراحتی با آنه ـ ــا صحبت
کردولی وقتی پای حرفهای آنها مینشینیم
اعتقادات خوبی دارند و نقاط اشترا ک خوبی
وجود دارد.

نگاه
جشنهایدهه کرامتدر همدان
برگزارمیشود

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان از برگزاری جشن دهه کرامت هر
شب در فضاهای باز استان همدان خبر داد و گفت :برنامههای هنری نیز در
سالنمجتمعفرهنگیشهیدآوینیبرگزارمیشود.
حجتاالســـــام محمدهادی نظیری در جمـــــع خبرنگاران با اشـــــاره به
نامگذاری اول تیرماه به عنوان روز تبلیغ اظهار کرد :یکی از رویکردهای سازمان
تبلیغات اسالمی پیوست اجتماعی مسائل فرهنگی با امور دینی و اعتقادی
است .وی با اشـــــاره به اینکه دفتر نمایندگان استان قدس رضوی در همدان
فعال است ،به برنامههای دهه کرامت اشاره کرد و گفت :همزمان با آغاز دهه
کرامت جشن روز دختر همزمان با ســـــالروز میالد حضرت معصومه(س) برگزار
میشود .مدیرکل تبلیغات اســـــامی اســـــتان همدان از برگزاری جشن دهه
کرامت هر شـــــب در فضاهای باز اســـــتان همدان خبر داد و گفت :برنامههای
هنرینیزدر سالنمجتمعفرهنگیشهیدآوینیبرگزار میشود.
وی به موضوع هیئات مذهبی اشاره کرد و افزود :در حال حاضر تا حدودی
بینهیئاتحسینیسنتیوهیئاتحسینیبارویکردجوانگرایانهناسازگاری
وجود دارد که میتوان با درایت آن را رفع کرد.
نظیری اضافـــــه کرد :معتقدم قالبهای ارتباطی باید متناســـــب با ســـــن
جوانانبودهوهماهنگباشد.
وی گفت :ما باید دستاوردهای انقالب اسالمی را از ابتدای پیروزی انقالب
تا کنون برای مردم به ویژه نســـــل جوانان تبیین کنیم که در حال حاضر یکی
از برنامههایی که در نظر داریم اجرا کنیم روایتگری دســـــتاوردهای انقالب در
مساجد،فضاهایباز،دانشگاههاو...است.
مدیرکل تبلیغات اســـــامی همدان با بیان اینکه باید از ابزارهای روز برای
مقابله با دشـــــمن اســـــتفاده کنیم تصریح کرد :جوانان مـــــا از نظر عمق نگاه
معرفتی و بصیرتی عمیقتر از جوانان دهههای اول انقالب هستند که نمونه
آن شرکت پرشور جوانان در مراســـــم معنوی اعتکاف است .وی در خصوص
مداحان نیز گفت :مداحان مجاز در سطح استان ساماندهی شده و در کانون
مداحان کشـــــور ثبت نام و رتبه بندی و برای آنها کارت شناسایی صادر شده
است .نظیری با بیان اینکه خانمها هم باید مثل مداحان آقا کارت شناسایی
بگیرند تصریح کرد :ما باید نقشمان را در این زمینه پررنگتر کرده تا مشکل
خرافهگوییدر مجالسبرطرفشود.

 89درصدواحدهایتولیدیهمدان
فعال است

فرماندار همـــــدان گفت ۸۹.۹ :درصـــــد واحدهای تولیـــــدی دارای پروانه
بهرهبرداری همدان فعال و کمتر از  ۱۱درصد واحدها را کد است.
حسین افشاری در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان همدان با
بیان اینکه فضای حا کم بر اســـــتان و شهرستان جدی و حا کی از همبستگی
و وحدت اســـــت اظهار کرد :طر حهایی که در دســـــت اقدام است ،طر حهای
جاندار،خوب وراهگشایی است.
وی با بیان اینکه برخی از طر حها استان را متحول میکند اما باید پایمردی
کنیم تا این پروژهها به نتیجه برســـــد افزود :تســـــهیالت روســـــتایی در اختیار
بانکها شناور است که نسبت به جمعیت روستا و نسبت به بیکاران ارزیابی
میشـــــود اما هرچه طرح بهتر و توجیهدارتری باشد ،ســـــقف و میزان اعطای
تسهیالتنیزموردتوجهخواهدبود.
فرماندار همدان در خصوص واحدهای تعطیل شـــــده نیز گفت :در بحث
واحدهای تعطیل با جزییات وارد شدیم تا اشتعال و تولید رونق یابد به طوری
که ا کنون از صد درصد واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری شهرستان
همدان 89.9درصد فعال بوده و کمتر از  11درصد واحدها را کد است.
وی با بیان اینکه در موضوع تولید و رونق ســـــه محور مهم است بیان کرد:
اســـــتفاده از ظرفیت بخش خصوصی اهمیت دارد و فضا ابتدا باید برای اینها
فراهمباشد،سپستسهیالتبانکیومنابعدولتیاهمیتدارد.
افشاری با تأ کید بر اینکه وضعیت انجام تعهدات بهتر است تصریح کرد:
انجام تعهدات در مرکز اســـــتان همدان در حال جهش اســـــت کـــــه این نگاه
خوشبینانه بنده نیســـــت بلکه نگاه واقع بینانه اســـــت و در همه شاخصها
استان همدان در حال جهش است.
فرماندار همدان با اشاره به اینکه بعضی از دستگاهها از میزان اجرای تعهد
ایجاد اشـــــتغال عقب هســـــتند گفت :امیدواریم مابقی تعهدات در تابستان
به نتیجه برســـــد ،هرچند باید هدفگذاری بیشـــــتری صورت گیرد و تالشها
مضاعفباشد.
وی میزان تعهد ایجاد شغل در استان همدان را  19هزار و  800نفر در سال
 98دانست و افزود :ســـــهم شهرســـــتان همدان از این میزان  6هزار و  211نفر
است که یک سوم استان را شامل میشود .افشاری میزان بیکاران روستایی
در همدان را  2هزار و  708نفر بر اســـــاس آمار سرشـــــماری عنوان کرد و گفت:
طر حهایی که متوقف هستند ضمن معرفی ،بازدید شـــــده و باید در اولویت
باشدونبایدطرحبالتکلیفیدر شبکهبانکیبماند.
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انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان مدیرکل
ســـــازمان تبلیغات اسالمی اســـــتان همدان تبریک و
تهنیت عرض کرده ،از خداوند منان برایتان سالمتی،
سربلندی و سعادتمندی آرزومندیم.

هیات محبین المهدی(عج)
پایگاه مقاومت شهید یوسفی (مهدیه)
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نشست
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان:

 ۹۰درصد اهداف اصل  ۴۴قانون اساسی
عملیاتی نشده است

رئیس ات ـ ــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش ـ ــاورزی اس ـ ــتان همدان
بابیان اینک ـ ــه  ۹۰درصد اهداف اصل  ۴۴قانون اساس ـ ــی عملی نش ـ ــده
است ،گفت :دسـ ـ ـتهای زیادی وجود دارد که اجازه نمیدهند مسائل
برطرف شود.
علی اصغر زبردست در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران بابیان اینکه
اتاق بازرگانی طی س ـ ــال های اخیر تاحدودی برای مردم شناخته شد،
گفت :اتاق بازرگانی به دولت در مس ـ ــائل ارزی تا کید کرد ارز س ـ ــه نرخی
نش ـ ــود چون فس ـ ــاد به دنبال دارد و وقتی اقتصاد کش ـ ــوری بیمار شود
هرکسی به دنبال آن است که سهم خود را بگیرد.
وی بابیان اینکه دولت نباید همه مسائل اقتصادی کشور را به گردن
تحریم بیندازد چرا که بخش ـ ــی از مش ـ ــکالت به بی تدبیری باز میگردد،
گفت :در این شرایط دولت باید به توصیهها توجه کند.
زبردست با بیان اینکه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی باید
عضو محور باش ـ ــد تا پوش ـ ــش همگانی فعاالن اقتصادی را محقق کند،
افزود :تعداد اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش ـ ــاورزی استان
همدان به  ۷۲۰نفر رس ـ ــیده و به دنبال آن تع ـ ــداد نمایندگان همدان در
اتاق ایران به  ۸نفر افزایش یافته و برنامه ریزی بر این اس ـ ــت که تا پایان
دوره جدید تعداد اعضای ات ـ ــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش ـ ــاورزی
اس ـ ــتان همدان به  ۲هزار نفر برس ـ ــد تا  ۱۵کرس ـ ــی در اتاق ایران داشته
باشیم.
 فعالیت  ۶هزار نفر سیبزمینیکار در استان همدان
زبردس ـ ــت به فعالیت  ۶هزار نفر س ـ ــیبزمینیکار در اس ـ ــتان همدان
اش ـ ــاره کرد و با بیان اینکه ا گر از این تعداد حداق ـ ــل  ۵۰۰نفر عضو انجمن
ش ـ ــوند کارت بازرگانی دریافت خواهند کرد ،گفت :انجمن مبل و منبت
نیز درحالی که  ۱۶هزار نفر در این حرفه مش ـ ــغولند فقط  ۴۰نفر عضو دارد
در حالی که این انجمن باید تعداد اعضا را حداقل به  ۲۰۰نفر برساند.
رئیس ات ـ ــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش ـ ــاورزی اس ـ ــتان همدان
بابیان اینکه اتاق اس ـ ــتان همدان  ۱۹انجمن با  ۴۵۰عضو دارد و وضعیت
عضوگیری  ۱۰انجمن نیز در دست پیگیری است ،گفت ۱۲ :کمیسیون در
اتاق بازرگانی استان همدان شکل گرفته که مسائل به صورت تخصصی
در آن بررسی میشود.
زبردس ـ ــت به تش ـ ــکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی اس ـ ــتان همدان نیز
اشاره کرد و با بیان اینکه بیش از  ۷۰پرونده در مرکز داوری تشکیل شده
است ،اظهار داش ـ ــت :برای س ـ ــبک ش ـ ــدن بار اتاق بازرگانی ،نمایندگی
اس ـ ــتان در مالیر و تویس ـ ــرکان نیز دایر ش ـ ــده تا مس ـ ــائل فعاالن این دو
شهرستان در این نمایندگیها پیگیری شود.
وی در ادامه ش ـ ــرکتهای دولتی را رقیب بخش خصوصی عنوان کرد
و بابیان اینکه این ش ـ ــرکت ها امتیازاتی دارند ک ـ ــه بخش خصوصی از آن
برخوردار نیس ـ ــت ،گفت :به حدی وابستگی به مس ـ ــئولیتها در دولت
وجود دارد که افراد حاضر نیستند مسئولیت را رها کنند.
عواملی که پشت فس ـ ــاد میخوابند یک یا دو نفر نیستند و زمینه آن
گسترده اس ـ ــت رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
همدان با تا کید بر اینکه  ۹۰درصد اهداف اصل  ۴۴قانون اساس ـ ــی عمل
نشده و آنقدر دستهای زیادی وجود دارد که اجازه نمیدهند بسیاری
از مسائل برطرف ش ـ ــود ،گفت :عواملی که پشت فساد میخوابند یک یا
دو نفر نیستند و زمینه آن گسترده است.
زبردست با بیان اینکه دولت باید مش ـ ــکالت خود را در عراق برطرف
کند ،گفت :س ـ ــرمایهگذاران همدانی در بازار میوه و ترهبار عمان ،امارات
و قطر نمایندگی دارند با این وجود مس ـ ــئوالن اس ـ ــتان در دستگاههای
مرتبط ،این تاجران را که سالها سابقه فعالیت دارند ،نمیشناسند.
رئیس اتاق بازرگانی اس ـ ــتان همدان با بیان اینکه بودجه جاری اتاق
در دوره هفتم سه میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان بود ،یادآور شد :در دوره
هشتم بودجه اتاق استان به بیش از  ۹میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان میزان
مطالبات از دس ـ ــتگاههای دولتی را  44میلیارد تومان
دانست و گفت :مطالبات مش ـ ــترکان خانگی و سایر 100
میلیارد تومان است.
محمدمه ـ ــدی ش ـ ــهیدی اظه ـ ــار کرد :س ـ ــال قبل
خاموشی گستردهای به علت نبود آب و افزایش دمای
هوا صورت گرفت که افزایش دو درجـ ـ ـهای حرارت هوا
نسبت به سنوات قبل را نیز شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه در اس ـ ــتان هم ـ ــدان روزهایی که
دمای باالی  40درجه بود ش ـ ــاهد افزایش مصرف برق
بودیم گفت :افزایش بی ـ ــش از  40درجهای دما موجب
افزایش  340مگاواتی مصرف برق بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان یکی از
عوامل تشدید خاموشی را خروج  5هزار مگاوات انرژی
از نیروگاههای جنوب عنوان کرد و گفت :از سال گذشته
برنامهریزی شده که دو پیک خاموشی مدنظر باشد که
از ساعت  12تا  16در کشور و در استان همدان  20تا نیمه
شب باشد.
وی با بیان اینکه از وزارت نیرو درخواست داریم که
همدان در پیک خاموشی روز هم همکاری دارد افزود:
طبق برنامهریزی انجام شده در مدیریت خاموشیها،
در بخش مدیریت مصرف نیز س ـ ــعی ش ـ ــده اس ـ ــت که
حوزههای بخش خانگی که اس ـ ــتفاده از کولرهای آبی
است نیز مدیریت شده و در س ـ ــاعات پیک روز از انرژی
معقول استفاده شود.
ش ـ ــهیدی با بیان اینکه کولره ـ ــای گازی چهار برابر
کولرهای آبی مص ـ ــرف دارند اف ـ ــزود :از  58هزار مصرف
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اقتصاد

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان:

مردم نگران نباشند ،آب قطع نمیشود
اصالح شبکه فرسوده همدان نیازمند اعتبار

مديرعامل ش ـ ــركت آب و فاضالب اس ـ ــتان
همدان با بيان اينكه امسال قطعی آب نداريم
گفت :می ـ ــزان مطالب ـ ــات آبفای هم ـ ــدان 24
میلیارد تومان است.
س ـ ــیدهادی حس ـ ــینیبیدار جمعی ـ ــت
زیر پوش ـ ــش فاضالب در اس ـ ــتان هم ـ ــدان را
 95درصد دانس ـ ــت و اظه ـ ــار ک ـ ــرد :جمعیت
زیرپوشش آب در همدان صد درصد است.
وی با بیان اینک ـ ــه  140میلیمتر بارندگی در
عرض  24ساعت فروردین در همدان داشتیم
افزود :بیش ـ ــترین مص ـ ــرف آب در تیرم ـ ــاه و در
تابستان است.
مدیرعامل ش ـ ــرکت آب و فاضالب اس ـ ــتان
همدان با اش ـ ــاره به اینکه به دنبال جداسازی
آب پساب از آب سطحی هس ـ ــتیم گفت :سال
قب ـ ــل اس ـ ــفندماه  14میلی ـ ــون مترمکعب آب
پشت سد بود که همه معتقد بودند قطعی آب
خواهیم داش ـ ــت اما با توکل بر خدا فروردین و
اردیبهشت بارندگی خوبی داشتیم.
وی با بیان اینکه مصرف تا حدودی کاهش
یافته اس ـ ــت خاطرنش ـ ــان کرد :تولی ـ ــد آب در
همدان یکهزار و  350لیتر در ثانیه اس ـ ــت که
نسبت به س ـ ــال قبل  350لیتر در ثانیه کاهش
یافته است.
حس ـ ــینیبیدار اس ـ ــتاندارد مص ـ ــرف آب در
کش ـ ــورهای اروپای ـ ــی را  100لیتر در ش ـ ــبانهروز
عنوان کرد و گفت :در کش ـ ــور ای ـ ــران میانگین
مصرف  240لیتر نیز وج ـ ــود دارد اما در همدان
 177لیتر است.
وی با بیان اینکه آب همدان س ـ ــالم است

و بررس ـ ــی تصفیهخانهها و آزمایش ـ ــگاهها این
مس ـ ــئله را تأ کید کرده اس ـ ــت افزود :ادغام دو
شرکت آبفای شهری و روستایی قطعی است و
در حال برنامهریزی این موضوع هستند.
مدیرعامل ش ـ ــرکت آب و فاضالب اس ـ ــتان
هم ـ ــدان میزان مطالب ـ ــات آبف ـ ــا را  24میلیارد
تومان دانست و افزود :مطالبات مشترکان 18
میلیارد تومان ،در بخش خانگی  10.5میلیارد
تومان 6.3 ،میلیارد تومان حق انشعاب و 2.2
میلیارد تومان غیرخانگی است.
 میزان خس ــــارت بارشهای فروردین10 ،
میلیارد تومان

وی در خصوص افت فش ـ ــار آب در فامنین
گفت :در فامنین چاه جدیدی حفر ش ـ ــده که
اعتبار برای بهرهب ـ ــرداری از آن  2میلیارد تومان
است اما به علت نبود اعتبار معطل تخصیص
اعتبار نشدیم و به صورت تعهدی و امانی کار را
آغاز کردهایم و طی یک ماه آینده به شبکه آب
فامنین ملحق میشود.
حس ـ ــینیبیدار با اش ـ ــاره به اینکه در همه
ش ـ ــهرها پروژه اصالح و توسعه ش ـ ــبکه در حال
انجام اس ـ ــت گفت :در دو نقطه ش ـ ــهر همدان
مشکل داشتیم که یکی از آنها به علت ساخت
و ساز غیرمجاز انش ـ ــعاب نداشتند و به صورت
موقت پروژه آبرسانی انجام شد.

وی میزان خســـــارت بارشهای فروردین را
 10میلیارد تومان بـــــرآورد کرد و گفت :با پیگیری
شرکت و استانداری همدان مقرر شده که وزارت
نیرو خسارت برآورد شده را پرداخت کند.
مدیرعامل شـــــرکت آب و فاضالب اســـــتان
همدان با اشاره به اینکه پیمانکاران  10میلیارد

تومان از شـــــرکت آب و فاضالب مطالبات دارند
افـــــزود :خردادمـــــاه  15میلیـــــارد توم ـ ــان برای
برای پرداخت مطالبات پیمانـــــکاران از خزانه
گرفتهایم.
وی با بیان اینکه اصالح شـــــبکه فرس ـ ــوده
نیازمند اعتبار است تصریح کرد :امسال قطعی
آب نداریم ،به لطف خدا بارش ب ـ ــاران در بهار
امسال باعث این مهم شد.
حســـــینیبیدار بـــــا بیـــــان اینک ـ ــه  675مورد
انشـــــعاب غیرمجاز در سطح اســـــتان شناسایی
شده است گفت :هدررفت واقعی آب در همدان
 13درصد و هدررفت ظاهری 9درصد است.
وی بـــــا اشـــــاره بـــــه اینکـــــه  60درص ـ ــد کار
جداســـــازی فاضالب از رودخانه ها انجام شده
اســـــت خاطرنشـــــان کرد :اولویت ش ـ ــرکت نیز
جمعآوری فاضالب از رودخانههاست.
مدیرعامل شـــــرکت آب و فاضالب اس ـ ــتان
همدان با بیان اینکـــــه ســـــال  200، 97لیتر در
ثانیه از فاضـــــاب رودخانهها جدا ش ـ ــد گفت:
ســـــال  97اصالح  19کیلومتر توس ـ ــعه و اصالح
شـــــبکه انجام شـــــد و ســـــال  98نیز حدود 20
کیلومتر اصـــــاح شـــــبکه باید انجام ش ـ ــود که
تا کنون سه کیلومتر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان خبرداد:

عملیات خط انتقال آب از سد کالن به مالیر  ۷۵درصد پیشرفت دارد
مدیرعامل ش ـ ــرکت آب منطقهای اس ـ ــتان
همدان با اشاره به اینکه برای انتقال آب شرب
از س ـ ــد کالن به ش ـ ــهر مالی ـ ــر  ۳۶کیلومتر خط
انتقال نیاز اس ـ ــت ،اظهار داش ـ ــت :این پروژه
 ۷۵درصد پیش ـ ــرفت دارد .مهن ـ ــدس منصور
ستوده گفت :ش ـ ــرکت آب منطقهای به دنبال
اس ـ ــتقرار صنایع پر آب طلب و آلوده کننده به
دلیل وضعیت نامناس ـ ــب آبه ـ ــای زیرزمینی
نیست و به دنبال اس ـ ــتقرار صنایع کم آب بر و
اشتغالزایی بهتر و رونق تولید و کاهش آلودگی
محیط زیست است.
مدیرعامل ش ـ ــرکت آب منطقهای اس ـ ــتان
هم ـ ــدان اف ـ ــزود :از دیگ ـ ــر طر حه ـ ــای عمرانی
امسال ش ـ ــرکت آب منطقهای استان همدان،
آبرسانی به مالیر از س ـ ــد کالن (خط انتقال آب
شرب و تصفیه خانه) ،آبرس ـ ــانی به تویسرکان
از سد س ـ ــرابی (خط انتقال آب شرب و تصفیه
خانه) اس ـ ــت که به ترتیب هر کدام دارای ۷۵
درصد و  ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی ب ـ ــا بیان اینک ـ ــه عملی ـ ــات اجرایی این
طرح از سال  ۸۹آغاز ش ـ ــده است ،تصریح کرد:
آب تصفیه ش ـ ــده از تصفیهخانه با خط انتقال
به دو مخزن  ۵هزار متر مکعب ـ ــی در بام مالیر و
یک مخزن  ۱۴ه ـ ــزار متر مکعب ـ ــی درپیرویالن
انتقال مییابد.

وی با اش ـ ــاره به اینکه ه ـ ــم ا کنون ظرفیت
س ـ ــد کالن تکمیل و ح ـ ــدود  ۴۵میلی ـ ــون متر
مکعب آب پشت سد ذخیره شده ،بیانکرد :در
حال حاضر آب سد باز و سرریز هم دارد.
س ـ ــتوده تأ کید کرد :باز کردن آب سد عالوه
بر تغذیه آبخوان در اراضی پایین دس ـ ــت سد،
س ـ ــبب باال آمدن س ـ ــطح آبهای زیرزمینی،
افزای ـ ــش آبده ـ ــی چاهه ـ ــای پایین دس ـ ــت
رودخانه و چاههای اطراف نیز میشود.
مدیرعامل ش ـ ــرکت آب منطقهای اس ـ ــتان
همدان با بیان اینکه ش ـ ــنا کردن در سد کالن
و سایر س ـ ــدها و تأسیس ـ ــات آبی ممنوع است
تصریح کرد :ع ـ ــاوه ب ـ ــر نگهبان ـ ــی ،تابلوهای
هش ـ ــدار دهنده نیز در اط ـ ــراف دریاچه نصب
شده است.
وی اظهار کرد :سد س ـ ــرابی تویسرکان در ۱۰
کیلومتری شهر تویسرکان است ،این سد از نوع
سنگ ریزهای با هسته رسی با ارتفاع  ۷۰متر و
طول تاج  ۲۸۷متر است که سالیانه  ۱۱میلیون
و پانصد هزار مترمکع ـ ــب آب را تنظیم خواهد
کرد.
وی افزود :س ـ ــاخت س ـ ــد نعمت آباد ،س ـ ــد
خرمرود ،سد گرین ،آبرسانی به همدان ،انتقال
آب از دره مرادبی ـ ــگ ب ـ ــه تصفیه خانه ش ـ ــهید
بهش ـ ــتی هم ـ ــدان ،مطالعه تغذی ـ ــه مصنوعی

خردمند و ینگی کند در شهرستان مالیر تغذیه
مصنوعی هلور و آجین در شهرســـــتان اسدآباد،
مطالع ـ ــه س ـ ــاماندهی رودخانههای اس ـ ــتان،
مطالع ـ ــه بندهای ذخی ـ ــره آب در تویس ـ ــرکان،
احداث کانالهای درجه یک آبیاری نهر شعبان،
فارســـــبان ،بیانتکه ،راج و وهمان شهرستان
نهاوند ،اجرای طرح ملی استانی تعال بخشی
منابع آب زیرزمینی اســـــتان ،مرمت و بازسازی
تأسیس ـ ــات آبی ،تکمیل و تجهیز ایستگاههای
پایش کیفی منابع آب استان ،تکمیل و تجهیز
شبکههای اندازه گیری آبهای سطحی و زیر
زمینی اس ـ ــتان ،از مهمترین طر حهای تملک
داراییهای سرمایهای ملی و استانی است که
شـــــرکت آب منطقهای در سال جاری در دست
اجرا دارد.
 بهرهبرداری از س ـ ــد نعمتآباد اسدآباد تا
پایان سال 98
مدیرعامل ش ـ ــرکت آب منطقهای اس ـ ــتان
همدان همچنی ـ ــن از افتتاح س ـ ــد نعمتآباد
اسدآباد تا پایان سال  98خبر داد و گفت :این
سد در حال حاضر  91درصد پیشرفت فیزیکی
دارد.
منص ـ ــور س ـ ــتوده اظهار ک ـ ــرد :پروژه س ـ ــد
نعمتآب ـ ــاد اس ـ ــدآباد ب ـ ــا پیش ـ ــرفت فیزیکی

 91درص ـ ــد در حـــــال حاضـــــر بـــــرای تکمیل و
بهرهبرداری نیازمنـــــد  ۲۵میلیارد تومان اعتبار
است که امسال تامین اعتبار میشود.
وی با بیان اینکه تا پایان سال  96برای این
پروژه ملی بیش از  5میلیارد تومان هزینه شده
اس ـ ــت افزود :کمبود اعتبار مصوب و تخصیص
یافته از دالیل تاخیر در افتتـــــاح و بهرهبرداری
این پروژه است.
مدیرعامل شـــــرکت آب منطقهای اســـــتان
همدان با بیان اینکه پروژه ملی سد نعمتآباد
در پای ـ ــان ســـــال  82کلنگزنی و در ســـــال 83
عملی ـ ــات اجرایی این طرح آغاز شـــــده اســـــت

تصریـــــح کـــــرد :آب ایـــــن ســـــد بــ ــرای مصارف
کشاورزی ،محیط زیســـــت و تغذیه سفرههای
آب زیرزمینی صرف خواهد شد.
ســـــتوده اضافه کرد :ســـــد نعمت آباد در 12
کیلومتری شـــــمال غرب اســـــدآباد ق ـ ــرار دارد و
هدف آن کمک به توســـــعه و بهبود آبیاری در
 450هکتار از اراضی دشت اسدآباد است.
وی خاطرنشان کرد :این سد خا کی همگن
با ارتفاع  21متر ،طول تاج  566متر ،عرض تاج
 6متر با ظرفیت مخـــــزن  4میلیون مترمکعب
اســـــت که  5.3میلیون مترمکعب حجم آب را
تنظیم میکند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان بیان کرد

مطالبات  100میلیاردی شرکت برق از مشترکان
پیک س ـ ــال  22 ،97هزار م ـ ــگاوات مرب ـ ــوط به بخش
سرمایشی در کل کش ـ ــور بود که  4هزار مگاوات مربوط
به ادارات بود.
وی در خصوص آغاز به کار زودتر ادارات همدان نیز
گفت :اینکه در همدان نیز ادارات نیم س ـ ــاعت زودتر کار
خود را شروع کنند در وزارت نیرو مطرح شده است که
در حال بررسی است.
مدیرعام ـ ــل ش ـ ــرکت توزیع ب ـ ــرق اس ـ ــتان همدان
پیشبینی مصرف  62هزار مگاوات برق در س ـ ــال  98را
برای کشور داش ـ ــت و افزود :برای استان همدان نیز در
س ـ ــال  740 ،98مگاوات مصرف پیشبینی شده که با
اقداماتی که مدنظر است ،امیدواریم کاهش مصرف را
شاهد باش ـ ــیم و بدون اعمال خاموشی پیک سال 98
کاهش یابد.
وی بخش کشاورزی را حائز اهمیت دانست و گفت:
با توجه به مصرف  40درص ـ ــدی پیک مصرف در بخش
کش ـ ــاورزی ،تفاهمنامهای طی س ـ ــالهای قبل انجام
شده است که کاهش مصرف اعمال شود.
ش ـ ــهیدی ب ـ ــا بی ـ ــان اینک ـ ــه در بخش صنع ـ ــت نیز
تفاهمنامه با صنای ـ ــع داریم که اجرایی ش ـ ــود گفت :با
وجود اینکه وزن صنعت در اس ـ ــتان هم ـ ــدان  10درصد
اس ـ ــت اما برنامهریزی برای کاهش مصرف اعمال شده

است.
وی از پیشبینی کاهش  80مگاواتی از ظرفیت 280
مگاواتی پیشبینی ش ـ ــده در پیک مص ـ ــرف خبر داد و
افزود :نیروگاههای تجدیدپذیر با  6نیروگاه  7مگاواتی نیز
در مدار هستند که در پیک روز که مهم است وارد مدار
شده و آثار آن نیز مشخص است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با اشاره
به ظرفیت تولید در بخش  CHPبیان کرد :سال گذشته
در این بخش  11مگاوات میران تولید بود که امسال نیز
 6مگاوات وارد مدار ش ـ ــده و در مجموع ظرفیت به 17
مگاوات رسیده است.
 نیروگاه خورش ـ ــیدی ب ـ ــا  8.5تا  9س ـ ــاعت یاریگر
صنعت برق
وی با تأ کید بر اینکه امیدواریم سرمایهگذاری داخلی
و خارجی با اس ـ ــتقبالی که در اس ـ ــتان همدان صورت
گرفته در زمینه تولید نیروگاه خورش ـ ــیدی بیشــ ــتر شود
افزود :قرارداد با نیروگاه خورش ـ ــیدی  8.5تا  9س ـ ــاعت
اس ـ ــت که برای پیک روز این نیروگاه بسیار مهم است و
حدود  7میلیارد یورو سرمایهگذاری شده است.
شهیدی با بیان اینکه نیروگاه  CHPترکیب حرارت و
انرژی اس ـ ــت تصریح کرد :تولید از این نیروگاه در استان

همدان  11مگاوات با س ـ ــه نیروگاه بود که امس ـ ــال یک
نیروگاه در ویان نیز وارد مدار شده که طی ماههای آتی
به صورت رسمی افتتاح و وارد مدار میشود.
وی با تأ کید بر اینکه کاهش تلفات اس ـ ــتان نیز مهم
اس ـ ــت افزود :تلفات انرژی در پایان س ـ ــال 10.56 ،96
درصد بود که با اقدامات انجام ش ـ ــده به  10.13درصد
کاهش یاف ـ ــت در حالی که میانگین کش ـ ــوری  11درصد
است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان میزان
مطالبات از دس ـ ــتگاههای دولتی را  44میلیارد تومان
دانست و گفت :مطالبات مشترکان  100میلیارد تومان
اس ـ ــت که اقدامات عاجل ـ ــی در وصول مطالب ـ ــات را به
دنبال دارد.

به ازای هر مشترک بود که در پایان ســـــال به یک و 56
دقیقه به ازای هر مشترک رسید.
وی تعداد مشترکان برق استان همدان را  740هزار
مش ـ ــترک عنوان کرد و افزود :مشـــــترک غیرمجاز نیز در
اس ـ ــتان همدان  4هزار و  500مورد شناســـــایی شده که
 2هزار و  200مورد رفع ش ـ ــده و  2هزار مورد نیز در دست
بررسی است که بیش ـ ــتر در حاشیه شـــــهرها و روستاها
هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با بیان
اینکه  24خدمت در بخش خدمات مشترکین از طریق
وزارت نیرو ارائه میش ـ ــود بیان کـــــرد :حذف قبوض نیز
جزو برنامههای وزارت نیرو اســـــت که از ابتدای مهرماه
اجرایی میشود.

 اصالح شبکههای روستایی در حال انجام است
وی با بیان اینکه اصالح ش ـ ــبکههای روستایی نیز
مدنظر است خاطرنش ـ ــان کرد :از س ـ ــال  92تا کنون 30
میلیارد تومان در این بخش هزینه ش ـ ــده و در سال 97
نیز  8میلیارد تومان هزینه شده که بخشی انجام شده و
بخشی در حال انجام است.
ش ـ ــهیدی یادآور ش ـ ــد :با اقداماتی که در س ـ ــال 97
انجام شد ،خاموشی در سال گذشته یک و  77دقیقه

 سرقت سیم برق سه برابر شده است
وی در خصوص س ـ ــرقت کابل و سیم برق نیز گفت:
سرقت سیم مسی در سه ماهه امسال نسبت به مدت
مشابه س ـ ــال قبل س ـ ــه برابر شـــــده که جایگزینی سیم
مسی با آلومینیومی در حال انجام است که از سرقت نیز
بازدارنده است.
ش ـ ــهیدی با بیان اینکه  60درصد از شبکهها تبدیل
به کابل زیرزمینی ش ـ ــده اســـــت افزود :این کابلها هم

خاموشیها و هم سرقت را کاهش میدهد.
وی با اشـــــاره به اینکه طی هفته گذش ـ ــته زیر 640
مگاوات مصرف کردیم که شامل خاموشی نشد افزود:
سال گذشـــــته  19مرداد ماه خاموشـــــیها برطرف شد
اما برای امســـــال خاموشـــــیها از اوایل تابســـــتان تا 15
مرداد پیشبینی شـــــده و این  45روز برای صنعت برق
تعیینکنندهاست.
وی در خصوص اعمال طر حهایی برای صرفهجویی
و مصـــــرف بهینه بـــــرق یادآور شـــــد :در بخ ـ ــش خانگی
اطالعرســـــانی شـــــده و مشـــــترکان خانگی که مصرف را
کاهش دهند ،از تخفیف برخوردار میشوند زیرا در سال
گذشته  7درصد بیش از الگوی مصرف ،مصرف داشتند
که امیدواریم امسال رعایت شود.

گزارش
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شماره 86

سال هشتم

نخستین فرهنگسرای کسب و کار کشور در همدان راهاندازی شد
نخستین فرهنگس ـ ــرای کس ـ ــب و کار کشور با
حضور نماین ـ ــده ولی فقیه در اس ـ ــتان و جمعی از
مس ـ ــئوالن در فرهنگس ـ ــرای والیت فکه همدان
راهاندازی شد.
نماین ـ ــده ولی فقیه در اس ـ ــتان و ام ـ ــام جمعه
همدان در این آئین در کوی خضر همدان گفت:
راهاندازی ،فرهنگسرای کسب و کار والیت (فکه)
میتواند زمین ـ ــه ورود مردان و زن ـ ــان منطقه کم
برخ ـ ــوردار خضر را ب ـ ــه فضای کس ـ ــب و کار فراهم
کند.
آیـ ـ ـتاهلل حبی ـ ــب اهلل ش ـ ــعبانی موث ـ ــق اظهار
امیدواری ک ـ ــرد ،با بهره برداری از این فرهنگس ـ ــرا
شاهد رشد اقتصادی منطقه باش ـ ــیم که به طور
قطع در رش ـ ــد و تعالی فرهنگی و اجتماعی نقش
بسزایی خواهد داشت.
رئیس س ـ ــازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
ش ـ ــهرداری همدان گفت :این فرهنگس ـ ــرا برای
نخس ـ ــتین بار در کش ـ ــور و حس ـ ــب فرمایش رهبر
معظم انقالب ،در راس ـ ــتای تحقق ش ـ ــعار س ـ ــال
مبنی ب ـ ــر رونق تولی ـ ــد و با هدف تروی ـ ــج فرهنگ
کسب و کار و ایجاد فضای اشتیاق کسب و کار در
شهر راهاندازی شد.
س ـ ــعید خوش ـ ــبخت با اش ـ ــاره به طرح جامع
فرهنگسرای کسب و کار و کارآفرینی شهر همدان
اضافه ک ـ ــرد :فرهنگ مش ـ ــاوره برای بس ـ ــیاری از
مش ـ ــاغل از جمله خرید و فروش خودرو و مسکن
نهادینه ش ـ ــده اس ـ ــت اما در زندگی برای کسب و
کار احساس نیاز به مشاور نمیکنیم و اینها نقاط
ضعفی است که وجود دارد.
وی بیان کرد :در همین راستا در فرهنگسرای
کس ـ ــب و کار در چهار حوزه مدیریتی ،کارآفرینی،
تخصص و مهارتی  ۴۸کالس متنوع برگزار میشود
که فرد را در حوزههای مختلف تقویت میکند.
هم ـ ــدان دارای  ۱۸مرکز فرهنگی و ورزش ـ ــی در
حوزهه ـ ــای مختلف مدیریت ش ـ ــهری اس ـ ــت که
فرهنگسرای کسب و کار والیت در ابتدای ورودی
خضر سه راهی وحدت خیابان رسالت واقع شده
است.
 همدان بای ـ ــد به عنوان آزمونه کس ـ ــب و کار
کشور معرفی شود
رییس شورای اسالمی شهر همدان نیز در این
مراسم ایجاد فرهنگسرای کسب و کار در این شهر
را موجب توانمند سازی و ارتقا سطح مهارتهای
ش ـ ــغلی دانس ـ ــت و گفت :همدان باید به عنوان

آزمونه کسب و کار در کشور معرفی شود.
کامران گردان افزود :توجه به فضای کس ـ ــب و
کار و رونق تولید اولویت اصلی شورای پنجم است
و بر همین اس ـ ــاس طرح های مختلف ـ ــی در این
زمینه داریم که یکی از آنها راهاندازی فرهنگسرای
کسب و کار با هدف کاهش جمعیت افراد بیکار و
کاهش نرخ بیکاری در مناطق کم برخوردار ش ـ ــهر
همدان است.
ریی ـ ــس ش ـ ــورای اس ـ ــامی ش ـ ــهر هم ـ ــدان
خاطرنش ـ ــان ک ـ ــرد :محوری ـ ــت راهان ـ ــدازی ای ـ ــن
فرهنگس ـ ــرا آموزش ،ترویج ،مش ـ ــاوره ،پژوهش،

حمایت ،توانمندس ـ ــازی و مهارتآم ـ ــوزی برای
رشد و توس ـ ــعه خالقیت در ش ـ ــغل و زمینهسازی
کارآفرینی و اشتغال حدا کثری و بهره وری است.
وی اضافه کرد :ش ـ ــهر همدان به دلیل شرایط
علمی ،اقلیمی و موقعیت جغرافیایی مناس ـ ــب،
قرارگیری در ش ـ ــاهراه ارتباطی ایران و دسترس ـ ــی
به منابع طبیع ـ ــی ،خ ـ ــدادادی و تاریخی ،دارای
ظرفیت بالقوه و مزیتهای رقابتی فراوانی نسبت
به سایر استانهای کشور در حوزه ایجاد و توسعه
کسب و کارهای شهری است.

 شهردار همدان :توس ـ ــعه هدفمند اولویت
اصلی مدیریت شهری است
شهردار همدان با بیان اینکه توسعه هدفمند
شهر در اولویت های اصلی مدیریت شهری است
گفت :ای ـ ــن رویکرد مهم ب ـ ــا همراه ـ ــی و حمایت
اعضای شورای اسالمی شهر تحقق می یابد.
عباس صوفی اب ـ ــراز امیدواری ک ـ ــرد :با ترویج
رون ـ ــق کس ـ ــب و کار و توس ـ ــعه فرهن ـ ــگ پژوهش
محوری ،آم ـ ــار اش ـ ــتغال افزایش و ن ـ ــرخ بیکاری
کاهش یابد.
وی با بیان اینکه فرهنگس ـ ــرای کسب و کار با

همکاری دس ـ ــتگاه های مرتبط راهاندازی ش ـ ــده
است اظهار داشت :در سالی که به نام رونق تولید
نام نهاده ش ـ ــده باید با برنامه ریزی شعار سال را
تحقق بخشید.
ش ـ ــهردار همدان همچنین با اشاره راهاندازی
ش ـ ــورای اجتماعی محالت در شهر همدان گفت:
این طرح م ـ ــی توان ـ ــد باع ـ ــث ن ـ ــگاه ریزبینانه تر
مدیریت شهری در مشکالت محالت و هم چنین
برانگیختن حس مش ـ ــارکت شهروندی و مدیریت
بهتر ش ـ ــهر و در نهایت افزایش رضایتمندی مردم
همدان شود.
وی اضافه کرد :شهرداری باید با اتکا به مشارکت
شـــــهروندان و با بهره گیری از منابع مردمی ،شهر را
اداره و طرح های شهری را اجرا کنند.
صوفی اضافه ک ـ ــرد :طرح ش ـ ــورای اجتماعی
محالت یکی از طرح های اصلی ش ـ ــورای اسالمی
شهر همدان بود که هفته گذشته در چهار محله
به صورت آزمونه آغاز شده است.
نایب رییس ش ـ ــورای اس ـ ــامی ش ـ ــهر همدان
گفت :ایجاد فرهنگسرای کسب و کار در این شهر
موجب توانمندس ـ ــازی و ارتقا سطح مهارتهای
شغلی می شود.
حمی ـ ــد بادامینج ـ ــات اف ـ ــزود :محوری ـ ــت
راهان ـ ــدازی ای ـ ــن فرهنگس ـ ــرا آم ـ ــوزش ،تروی ـ ــج،
مش ـ ــاوره ،پژوه ـ ــش ،حمای ـ ــت ،توانمندس ـ ــازی
و مهارتآم ـ ــوزی برای رش ـ ــد و توس ـ ــعه خالقیت
در ش ـ ــغل و زمینهس ـ ــازی کارآفرین ـ ــی و اش ـ ــتغال
حدا کثری و بهره وری است.
وی با اشاره به طرح جامع فرهنگسرای کسب
و کار و کارآفرینی ش ـ ــهر همدان اضاف ـ ــه کرد :البته
این طرح در سازمان شهرداری همدان به عنوان
واح ـ ــد توانمندس ـ ــازی کس ـ ــب و کار و کارآفرینی
با هدف س ـ ــاماندهی ،توس ـ ــعه و ارتقای فرهنگ
کارآفرینی ش ـ ــهری به تصویب رس ـ ــید و در شورای
شهر مصوب شود.
بادامی نج ـ ــات اظهار داش ـ ــت :مرکز مطالعات
و پژوهشه ـ ــای ش ـ ــورای ش ـ ــهر ب ـ ــه اس ـ ــتناد
قوانین کش ـ ــور و ب ـ ــا در نظر گرفت ـ ــن عواملی چون
منبعمحوری ،محلهمحوری ،فرهنگ کارآفرینی،
راهبرد مح ـ ــوری و س ـ ــاختار مدیریت ـ ــی مبتنی بر
ش ـ ــاخصهای کارآفرینی ش ـ ــهری به تدوین این
طرح اقدام کرده است.
در پایان این آیین تفاهمنامه همکاری با اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماع ـ ــی و اداره کل فنی و
حرفه ای استان همدان منعقد شد.

سامانه  137شهرداری همدان افتتاح شد

شهروند مشارکتجو
شهرداری پاسخگو
س ـ ــامانه جامع مدیریت ش ـ ــهری  137با شعار
«شهروند مشارکتجو  -شهرداری پاسخگو» امروز
به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
همدان پنجمین کالنشهر کشور است که مجهز
به س ـ ــامانه  137میش ـ ــود؛ در این طرح ب ـ ــا  15ماه
فعالیت ،آم ـ ــوزش  500نفر از پرس ـ ــنل و برگزاری 250
جلس ـ ــه تخصصی در حوزه خدمات ش ـ ــهری ،فنی
و عمرانی ،معماری و شهرس ـ ــازی ،حم ـ ــل و نقل و
ترافیک و فرهنگی و اجتماعی  12هزار درخواس ـ ــت
ثبت شده اس ـ ــت ،ضمن اینکه میزان رضایتمندی
مردم در سال گذشته 77درصد ارزیابی شده است.
 آیتاهلل شعبانی :سامانه  137زمینهای برای
توسعه در حاشیه شهر شود
نماینده ولی فقیه در اس ـ ــتان همدان در آیین
افتتاح س ـ ــامانه مدیریت ش ـ ــهری با بی ـ ــان اینکه
س ـ ــامانه  137زمینهای برای ارتباط تسهیل مردم
با مس ـ ــؤوالن بش ـ ــود اظهار کرد :هر چقدر مردم و
مس ـ ــؤوالن ارتباط بیشتری داش ـ ــته باشند در رفع
مشکالت مردمی تاثیرگذار است.
آیتاهلل حبیباهلل ش ـ ــعبانی با اش ـ ــاره به اینکه
طراحی سامانه  137حرکتی اس ـ ــت به سوی شهر
الکترونیک و دنیای امروز که دنیای روابط اس ـ ــت
تا کید ک ـ ــرد :مجموعهه ـ ــای دیگر و مس ـ ــؤوالن در

حوزههای دیگر بای ـ ــد زمینه ارتباط بی ـ ــن مردم و
مسؤوالن را تسهیل کنند.
وی ب ـ ــا بیان اینک ـ ــه امیدواریم س ـ ــامانه 137
زمینهای برای توس ـ ــعه در حاشیه شهر و مناطق
کمبرخوردار باش ـ ــد خاطرنش ـ ــان کرد :س ـ ــامانه
 137تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی اس ـ ــت
حداق ـ ــل عدال ـ ــت اجتماعی در زمین ـ ــه خدمات
شهری ایجاد بشود.
ش ـ ــهردار همدان نیز با بیان اینکه شهر همدان
با جمعی ـ ــت  600هزار نف ـ ــری دارای  70میلیون متر
مربع است اظهار کرد :ش ـ ــهرداری نا گزیر به تجهیز
سیس ـ ــتم بهروز اس ـ ــت در غیر این ص ـ ــورت دچار
مشکل می شود.
 صوفی :ح ـ ــل مش ـ ــکالت مردمی ظ ـ ــرف 24
ساعت
عباس صوفی با اش ـ ــاره به اینکه پ ـ ــس از  15ماه
امروز س ـ ــامانه  137به بلوغ رس ـ ــیده اس ـ ــت تا کید
کرد :مش ـ ــکالت مردم در این س ـ ــامانه به دو روش
مش ـ ــکالت اورژانس ـ ــی و مطالبات مردمی مطرح و
مشکالت اورژانسی مردم ظرف  24ساعت پیگیری
و بازخورد سنجی می شود.
وی با اشاره به اینکه در  15ماه گذشته  89هزار
تم ـ ــاس ورودی و خروج ـ ــی در س ـ ــامانه  137ثبت

شده است خاطرنشان کرد 12 :هزار درخواست در
سامانه  137ثبت ،ارجاع ،بازخوردگیری و پیگیری
شده است.
شهردار همدان با اشاره به اینکه  137نفر همیار
در این س ـ ــامانه به صورت دل ـ ــی فعالیت می کنند
گفت :رضایتمندی نس ـ ــبی مردم ما این س ـ ــامانه
قابل قبول است.
 بادامینجات :با  137اولویتهای ش ـ ــهری را
به درستی تشخیص خواهیم داد
نایب رئیس شورای اسالمی ش ـ ــهر همدان نیز
در این آیین با اش ـ ــاره به اینکه امروز شاهد افتتاح
رس ـ ــمی و مش ـ ــارکت مردمی از طریق فن ـ ــاوری با

مدیریت شهری هس ـ ــتیم اظهار کرد :این سامانه
یک ـ ــی از پازلهای ـ ــی تحق ـ ــق ش ـ ــهر الکترونیک و
هوشمند است.
حمید بادامینجات خاطرنش ـ ــان کرد :سامانه
 137یک ـ ــی از بخشهایی اس ـ ــت ک ـ ــه از طریق آن
میتوان مشکالت ش ـ ــهرداری را به گوش مدیران
ش ـ ــهری برس ـ ــانیم و بر اس ـ ــاس مش ـ ــکالت مردم
اولویتهای شهری را به درستی تشخیص دهیم.
وی با اشاره به اینکه بهترین روش برای انتقال
دادهها فناوری اس ـ ــت تأ کید کرد :با وجود فناوری
یکهزار خدم ـ ــت از خدمات ش ـ ــهری در کمترین
زمان منتقل میشود.

 عراق ـ ــی :ح ـ ــس رضای ـ ــت باع ـ ــث عدال ـ ــت
اجتماعیمیشود
محمودرضا عراقی؛ معاون عمرانی استانداری
همدان در این آیین با اشاره به اینکه حس خوب
رضایت از احس ـ ــاس عدالت به وجود میآید اظهار
کرد :این س ـ ــامانه باعث تحقق عدال ـ ــت و رضایت
میش ـ ــود .وی با بیان اینکه این اقدام در راستای
اقتصاد مقاومتی است افزود :با وجود سامانه 137
در وقت و هزین ـ ــه مردم صرفه جویی و احس ـ ــاس
رضایت برای مردم ایجاد میشود.
در پایان مراسم از تمبر اختصاصی سامانه 137
که اولین تمبر سامانه در کشور است رونمایی شد،
این تمبر به ثبت جهانی رسیده است.
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سالمت
رییس دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا همدان بیان کرد

اندازهگیری فشارخون  51درصد از
جمعیت هدف
راهاندازی دانشکده طب سنتی

رییس دانشـــــگاه علوم پزشـــــکی ابنســـــینا همدان با اشاره به
اندازهگیری فشارخون  51درصد از جمعیت هدف در استان گفت:
به دنبال راهاندازی دانشکده طب سنتی در همدان هستیم.
رش ـ ــید حیدر یمقدم در جمع خبرنگاران روند اجرای طر ح
بســـــیج ملی فشـــــار خون در اســـــتان را شـــــر ح داد و اظهار کرد:
دیـــــروز غربالگری فشـــــار خـــــون جمعیت مورد هـــــدف از مرز 51
درصد عبور کرد.
وی با بیان اینکـــــه  25درصد از تأمین ســـــامت جامعه بر عهده
وزارت بهداشـــــت اســـــت و  75درصد دیگر بر عهده فعالیت ســـــایر
بخشهای جامعـــــه گفت :رســـــانهها یکی از ارکان مهـــــم در تامین
سالمت جامعه هســـــتند که با اطالعرســـــانی به موقع میتوانند به
یاری وزارت بهداشت بیایند.
رییس دانشـــــگاه علوم پزشـــــکی ابنســـــینا همدان بـــــا اهمیت
به فرهنگســـــازی در خصوص کنترل فشـــــار خون و پیشـــــگیری از
بیماریها افزود :اقدام فرهنگی کار چکشی نیست ،تغییر رفتار هم
به سادگی میسر نمیشود و با تکرار رفتار شکل میگیرد.
وی ضمن اینکه از رسانهها خواســـــت کمک کنند دغدغههای
ســـــامت کاهش یابد گفت :دغدغه کنتـــــرل بیماریهای غیروا گیر
نظیر بیماری قلبی ـ عروقی ،ســـــکتههای مغـــــزی ،چاقی ،بیماری
روانی و ...را داریم و باید در این راستا قدمهای مهمی برداریم.
حیدریمقدم با اشاره به اینکه شـــــرایط جامعه بسیار حساس
است و باید امیدواری را در جامعه تزریق کرد افزود :اقدامات وزارت
بهداشـــــت در حوزه کاهش بیماریهای وا گیر موثر بوده و طی 18
سال گذشته در حوزه بهداشت یک مورد فلج اطفال نداشتیم.
وی بـــــه اقدامات صـــــورت گرفتـــــه در قالب طرح تحـــــول نظام
سالمت اشـــــاره کرد و گفت :همدان برنده واقعی طرح تحول نظام
سالمت در غرب کشور شناخته شده و در این راستا اقدامات قابل
قبولی انجام شده است.
وی با اشـــــاره به ورود خیرین در حوزه سالمت خاطرنشان کرد:
کمکهای خانواده مرحوم فرشـــــچیان برای همدان بسیار بوده و
هر همدانی باید خود را مدیون این خانواده بداند.
حیدریمقدم خواســـــتار ورود خیرین در ســـــاخت پروژه عظیم
مرکز جامع ســـــرطان غرب کشـــــور شـــــد و گفت :شـــــکی نیست که
هیات رییسه دانشـــــگاه کوچکترین کمفروشـــــی نخواهد داشت و
تمام اعتبارات جذب میکند اما هم ایران کشـــــوری بالخیز است و
هزینههایی در این راستا وجود دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ابنســـــینا همدان ادامه داد :ا گر
میخواهیم آمار افراد بیمار و بســـــتری در بیمارســـــتان را کم کنیم
باید به مقوله بهداشت توجه بیشتری داشته باشیم.
وی با اشـــــاره به اینکه طبق هدف وزارت بهداشت اندازهگیری
ً
فشارخون  40میلیون نفر در کشور حائز اهمیت است گفت :تقریبا
 50درصد جمعیت اســـــتان یعنی افراد باالی  30سال یا کسانی که
سابقه بیماری کلیوی دارند و زنان باردار جزو جمعیت مورد هدف
اندازهگیری فشار خون هستند.
وی با اشاره به اینکه در همدان ،مالیر و نهاوند جمعیت باالیی
را برای اندازهگیری فشار خون خواهیم داشـــــت و امیدواریم طبق
برنامهریزی تعداد قابل در توجهی را در این شهرســـــتانها پوشش
دهیم گفت :با اندازهگیری فشار خون جمعیت مورد هدف تا کنون
خوشـــــبختانه آمار فشـــــار خون باال در استان نســـــبت به میانگین
کشوری پایین است.
رییس دانشـــــگاه علوم پزشکی ابنســـــینا همدان با بیان اینکه
به عنوان مثال ا گر  12نفر با اقدامـــــات صورت گرفته به علت عارضه
فشـــــار خون ،ســـــکته قلبی و مغزی نداشته باشـــــند به هدف مورد
نزدیک شدهایم خواستار مراجعه افراد برای اندازهگیری فشار خون
در راستای حفظ سالمتی شد.

حیدریمقدم بـــــا بیـــــان اینکـــــه بینالمللی کردن دانشـــــگاه
ابنســـــینا از اهداف مهم ماســـــت تصریح کرد :در این راســـــتا 90
دانشجوی خارجی وارد دانشـــــگاه علوم پزشکی ابنسینا همدان
شـــــدهاند که به دنبال ورود افراد بیشـــــتری هســـــتیم تـــــا ارزآوری
بیشتری هم داشته باشند.
وی در پاســـــخ به ســـــوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا
اجازه فعالیت به کســـــانی که در حوزه طب اسالمی فعالیت دارند
داده نمیشود افزود :ا گر میخواهیم بابی باز کنیم باید برمبنای
قانون باشد.
حیدریمقدم با تا کید به اینکه چیزی به عنوان طب اســـــامی
وجود ندارد و آن طب ســـــنتی اســـــت گفت :امروز دانشـــــگاه علوم
پزشـــــکی همدان ،ســـــامتکده طب ســـــنتی را راهاندازی کرده و به
دنبال این است که دانشکده طب سنتی را هم راهاندازی کند.
وی با بیان اینکه مجوز راهاندازی دانشـــــکده طب ســـــنتی را به
زودی خواهیم گرفـــــت افزود :با عوامفریبـــــی مخالفیم و فعالیتها
باید در حوزه سالمت قانونی باشد.
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شماره 86

شهر

شهردار همدان:

جشنواره «شهروندان برگزیده» در توسعه پایدار شهری موثر است

ش ـ ــهردار همدان و رییس جش ـ ــنواره ش ـ ــهروندان
برگزیده در همدان گفت :برگزاری ش ـ ــهروندان برگزیده
میتواند در توسعه پایدار با نیاز به مشارکت شهروندان
قانونمدار موثر باشد.
عباس صوفی در نشس ـ ــت «جش ـ ــنواره شهروندان
برگزیده» اظهار کرد :سال گذش ـ ــته با وجود نقدهایی
که در برگزاری این جشنواره بود فی نفسه اتفاق خوبی
افتاد.
وی با بیان اینک ـ ــه برگزاری این جش ـ ــنواره موجب
آ گاهی ش ـ ــهروندان به این موضوع ش ـ ــد که مدیریت
ش ـ ــهری به ش ـ ــهروندان عامل به وظیفه ش ـ ــهروندی
توج ـ ــه دارد گفت :اعتق ـ ــاد دارم ب ـ ــا اتکا ب ـ ــه ظرفیت
ش ـ ــهروندان برتر و س ـ ــرمایههای اجتماعی میتوانیم
بسیاری از مسائل حوزه مدیریت شهری را حل کنیم.
رییس جشنواره شهروندان برگزیده در همدان بیان
کرد :سیاستهای شهروندی با توجه به رویکرد خوب
شهروندان میتواند در حوزه شهروندی موثر باشد.
وی با اش ـ ــاره به برگزاری دومین س ـ ــال جش ـ ــنواره
افزود :هدف ای ـ ــن جش ـ ــنواره در س ـ ــال دوم ،معرفی
شهروندان عامل به وظایف ش ـ ــهروندی ،شهروندان
مش ـ ــارکتجو و مش ـ ــارکتپذیر ب ـ ــا رعای ـ ــت اخ ـ ــاق
شهروندی است.
صوفی با تا کید بر اینکه شهروندان باید متوجه شوند
که به ش ـ ــهروندان متمایز و برتر در شهر توجه میشود،
تصریح کرد :این اتفاق میتواند در توس ـ ــعه پایدار با نیاز
به مشارکت شهروندان قانونمدار ،موثر باشد.
وی با بیان اینکه امس ـ ــال با اس ـ ــتفاده از تجربیات
سال گذشته این جش ـ ــنواره برگزار میشود ادامه داد:
مجموعه مدیریت ش ـ ــهری در کنار اقدامات عمرانی و
زیرس ـ ــاختی در ش ـ ــهر به موضوعات فرهنگی همچون
برگ ـ ــزاری این جش ـ ــنواره و ایج ـ ــاد ش ـ ــورای اجتماعی
محالت در چهار نقطه توجه داشته است.
رییس جش ـ ــنواره ش ـ ــهروندان برگزیده در همدان
خاطرنشان کرد :سه کمیته اطالعرس ـ ــانی ،اجرایی و
علمی ذیل جش ـ ــنواره فعالیت دارند که کمیته اطالع
رسانی به خوبی کار خود را شروع کرده است.
وی به آغاز به کار کمیته اجرایی اشاره کرد و یادآور
شد :کمیته علمی نیز از بیستم تیرماه و با پایان مهلت
ثبت نام در جشنواره کار خود را شروع میکند.
صوف ـ ــی در انتق ـ ــاد از ن ـ ــوع انتخاب برگزی ـ ــدگان در
جشنواره سال گذش ـ ــته ،اظهار کرد :انتخاب شهروند
افتخاری و تقدیر از خانواده مرحوم فرشچیان با توجه
ب ـ ــه خدماتش در ح ـ ــوزه درمان و آم ـ ــوزش در همدان

اقدام خوبی بود.
وی با بیان اینکه امسال انتظار داریم اصحاب رسانه
در انتخ ـ ــاب یک ش ـ ــهروند افتخاری م ـ ــا را کمک کنند
گفت :باید در شناس ـ ــایی و معرفی افرادی که همدانی
نیستند اما خدمات موثری در همدان داشتهاند برای
انتخاب شهروند افتخاری نیز تالش کنیم.
رییس جش ـ ــنواره ش ـ ــهروندان برگزی ـ ــده بیان کرد:
ردیف اعتباری جدا گانه برای هر بخش این جشنواره
در حوزه پشتیبانی ،جوایز ،برگزاری جشنواره تبلیغات
دیده ش ـ ــده و پ ـ ــس از پایان برگ ـ ــزاری اطالعرس ـ ــانی
میشود؛ اجرای برنامه مرتبط با جش ـ ــنواره در صدا و
سیما هزینهای نداشته و  70شب و تا قبل از شروع ماه
محرم اجرا میشود.
 صوفی :تا کنون  280نفر برای حضور در جشنواره
ثبت نام کردهاند
وی با تا کید بر اینکه کار تبلیغ ـ ــی در این خصوص
مهمت ـ ــر از اجراس ـ ــت اف ـ ــزود :تبلیغ ـ ــات خ ـ ــود ی ـ ــک
فرهنگسازی در برگزاری جشنواره است؛ تا کنون 280
نفر برای حضور در جشنواره ثبت نام کردهاند.
عضو شورای سیاسـ ـ ـتگذاری جشنواره شهروندان
برگزیده نیز تصریح کرد :اصحاب رس ـ ــانه بازوان کمیته

اطالعرسانی هستند و ورود ش ـ ــهروندان بیشتر به این
جرگه هدف مشارکت شهروندی را محقق میکند.
کامران گردان الگوسازی را از جمله اهداف برگزاری
این جشنواره برش ـ ــمرد و ادامه داد :این مهم با حضور
بیش ـ ــتر ش ـ ــهروندان محقق میشود؛ س ـ ــال گذشته
استقبال خوبی شد و چهار استان دیگر از جمله شیراز
نیز الگوبرداری کردند.

 گردان :انتخاب  10تا  15شهروند برتر در جشنواره
شهروندان برگزیده
وی با اش ـ ــاره به تهیه بانک اطالعاتی از شهروندان
ثبت نام کننده در جشنواره سال گذشته خاطرنشان
کرد :س ـ ــال گذش ـ ــته  68نف ـ ــر ب ـ ــه عن ـ ــوان برگزیدگان
جشنواره معرفی شدند و امسال بین  10تا  15شهروند
برگزیده خواهیم داشت.
عضو شورای سیاسـ ـ ـتگذاری جشنواره شهروندان
برگزیده یادآور ش ـ ــد :نباید ش ـ ــهروندان برگزی ـ ــده را رها
کنیم و باید در مدیریت شهری از ظرفیت آنها استفاده
ش ـ ــود؛ امس ـ ــال بحث مش ـ ــارکت ش ـ ــهروندان برتر در
مدیریت شهری مطرح است.
دیگر عضو ش ـ ــورای سیاسـ ـ ـتگذاری جش ـ ــنواره
ش ـ ــهروندان برگزیده نیز اظهار کرد :س ـ ــال گذش ـ ــته

 16شاخص کیفی و  17ش ـ ــاخص کمی برای انتخاب
برگزیدگان در نظر گرفته ش ـ ــد و مش ـ ــارکت اجتماعی
ش ـ ــهروندان از مولفهه ـ ــای انتخ ـ ــاب ش ـ ــهروندان
برگزیده بود.
حمید بادامینجات با بیان اینکه از  68ش ـ ــهروند
برگزیده س ـ ــال گذشته بخشی شایس ـ ــته تقدیر بودند،
گف ـ ــت :در برگزیدگان اف ـ ــراد عادی همچ ـ ــون پا کبان،
راننده اتوبوس ،تا کس ـ ــیران 12 ،نفر نمونه در محالت
و ...داشتیم.
وی با تأ کید بر اینکه بخشی از انتقادات به جشنواره
سال گذشته قابل قبول بود ،بیان کرد :سعی بر اصالح
این موارد در جشنواره امسال شده است.
رییس کمیس ـ ــیون فرهنگ ـ ــی اجتماعی ش ـ ــورای
ش ـ ــهر همدان نیز با اشاره به ایجاد ش ـ ــورای اجتماعی
مح ـ ــات ،اف ـ ــزود :ب ـ ــا نهادین ـ ــه ک ـ ــردن این ش ـ ــورا از
ظرفیتهای جوان ـ ــان ،زنان خانهدار ،بس ـ ــیج و ...در
چهار محله استفاده شده و از نگاه آنها برای کمک به
مدیریت شهری استفاده میشود.
رضوان سلماسی با تأ کید بر اینکه هدف از برگزاری
جش ـ ــنواره ش ـ ــهروندان برگزی ـ ــده نیز همان ش ـ ــهروند
برگزیده است تصریح کرد :در جشنواره امسال مسئله
اصلی معرفی افرادی که سرمایه اجتماعی ،فرهنگی و

اثرگذار و استفاده از ظرفیت آنها در امور شهری در کنار
مدیریت شهری است.
وی در انتقاد به اس ـ ــتفاده از برگه گالســـــه در تهیه
بروشور با توجه به بحث محیط زیستی و بیلبوردهای
فراوان در س ـ ــطح ش ـ ــهر ،ادامه داد :باید شهروندان از
برگزاری ای جشنواره مطلع شوند و مجبور به استفاده
از راههای متفاوت برای اطالعرسانی هستیم.
ریی ـ ــس س ـ ــازمان فرهنگـــــی ،اجتماعی و ورزشـــــی
ش ـ ــهرداری همدان نی ـ ــز خاطرنشـــــان کرد :بـــــا توجه
به سیاسـ ـ ـتگذاری ش ـ ــورا و دستور شـــــهردار مقرر شد
برنامههای سازمان بر برگزاری جشنواره باشد.
 خوشبخت :برگزاری اختتامیه جشـــــنواره در روز
همدان
س ـ ــعید خوش ـ ــبخت شـــــعار جشـــــنواره امســـــال را
«همدان؛ شهر برتر با شهروندان برتر» دانست و یادآور
ش ـ ــد :این جش ـ ــنواره با هـــــدف شناســـــایی ،معرفی و
برجستهسازی سرمایههای اجتماعیی و فرهنگی شهر
همدان برگزار میشود.
وی با بی ـ ــان اینکه اختتامیـــــه جشـــــنواره در روز و
هفته هم ـ ــدان برگ ـ ــزار میشـــــود ،اظهار کـــــرد :مال ک
انتخاب شهروندان برتر ،شـــــهروندان عامل به وظایف
شهروندی در  9شاخص است.
ریی ـ ــس کمیس ـ ــیون اقتصـــــاد ،ســـــرمایهگذاری و
گردش ـ ــگری ش ـ ــورای شـ ـــهر همدان نیز گفـــــت :برای
ا گوس ـ ــازی نیاز اس ـ ــت مطالب مرتبط با شـــــهروندان
برگزیده را پیگیری و جاری کنیم.
 قراباغی« :اولین جشـــــنواره ایده برتر شـــــهری در
حوزه گردشگری» برگزار میشود
حسین قراباغی با اشاره به برگزاری «اولین جشنواره
ایده برتر شهری در حوزه گردشـــــگری» نیز بیان کرد :در

این جشنواره توجه به ایدههای نو و خالقانه در مباحث
گردشـــــگری ،تقویت گردشگری شـــــبانه ،تبلیغ مدرن،
تجهیز سه ورودی شهر ،معیارهای تاریخی گردشگری
و اقتصادی مد نظر است.
وی با بیان اینکه اســـــتقبال خوبی از این جشنواره
شده است افزود :مهلت ارسال آثار تا  15خردادماه نیز
تمدید شـــــد و  254اثر به دبیرخانه جشــ ــنواره رسید و
کمیته داوری در حال بررسی آثار است.
رییـــــس کمیســـــیون اقتصـــــاد ،ســـــرمایهگذاری و
گردشگری شورای شهر همدان تصریح کرد :اختتامیه
این جشـــــنواره  26تیرماه برگزار میشـــــود؛ امیدواریم
ایدههای خـــــاص و خالقانـــــه در بحث گردش ـ ــگری با
برگزاری این جشنواره داشته باشیم.
وی با تأ کیـــــد بـــــر اینکه همـــــدان به عنوان ش ـ ــهر
گردشـــــگر در ایران و حتی جهان معرفی ش ـ ــده است،
ادامه داد :باید در این حوزه فعالیت داش ـ ــته و فعاالن
عرصه گردشـــــگری را بـــــه کار گرفتـــــه و از ایدههای آنها
استفاده کنیم.
قراباغی با بیان اینکه شهروندانی که در بحث احیا،
مرمت و بازسازی بافت تاریخی شهر قدم بردارند برای
ما قابل ارزش هستند ،خاطرنشان کرد :نباید فراموش
کنیم هویت شـــــهر ما با  42محله قدیمی تعریف شده
که متأســـــفانه تعـــــدادی از آنها با طرح جدید ش ـ ــهری
هویت تاریخـــــی و قدیمی خود را از دســـــت داده و باید
برای هویتسازی آنها تالش کنیم.
در این جلسه مدیرعامل خانه مطبوعات همدان
از حضور عراقچی به عنوان یکی از داوران همیش ـ ــگی
تمام جشـــــنوارهها  ،تعداد بـــــاالی برنهــ ــا و هزینه باال
برای این تبلیغات و تهیه پارامترهای سرس ـ ــری برای
انتخاب شهروند برگزیده انتقاد کرد.
در پایان جلسه از پوستر جشنواره با طراحی بهمن
زریری رونمایی شد.
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شماره 86

سال هشتم

مدیرکل آموزش فنیوحرفه ای استان همدان خبر داد

افتتاح بزرگترین مرکز آموزش هتلداری کشور در همدان

مدی ـ ــرکل آم ـ ــوزش فنیوحرفه ای اس ـ ــتان
هم ـ ــدان بااش ـ ــاره ب ـ ــه اینک ـ ــه مرک ـ ــز آموزش
هتلداری هم ـ ــدان در مرحله تجهیز قرار دارد،
گفت :ای ـ ــن مرکز ک ـ ــه بزرگترین مرک ـ ــز آموزش
هتلداری در کش ـ ــور اس ـ ــت ب ـ ــه زودی افتتاح
خواهد شد.
وه ـ ــب مخت ـ ــاران در کمیس ـ ــیون اقتصاد و
س ـ ــرمایه گذاری شورای ش ـ ــهر همدان ضمن
قدردانی از اعضای شورا و مجموعه شهرداری
همدان به منظور توجه به حوزه گردش ـ ــگری و
با اشاره به ورود سازمان آموزش فنیوحرفهای
در تمامی حوزهه ـ ــای مربوط به کسـ ـ ـبوکار،
گفت :بیکاری و نیز مش ـ ــکل اتصال به بازار کار
از دغدغههای افراد فار غالتحصیل اس ـ ــت که
س ـ ــازمان فنیوحرفـ ـ ـهای در حوزه اش ـ ــتغال،
حضور مستمر و اثربخشی دارد.
وه ـ ــب مخت ـ ــاران ب ـ ــه تش ـ ــریح فعالی ـ ــت و
اقدام ـ ــات اداره کل آم ـ ــوزش فنیوحرفـ ـ ـهای
اس ـ ــتان پرداخت و افزود :هما کنون  ۵۰۰حرفه
آموزش ـ ــی در س ـ ــطح اس ـ ــتان همدان در حال
آموزش اس ـ ــت که در این زمین ـ ــه همدان رتبه
نخس ـ ــت را در س ـ ــال  ۹۷در جش ـ ــنواره شهید
رجایی کشور کسب کرد.
وی با اش ـ ــاره به احداث مجموعه تخصصی
آموزشی هتلداری و گردشگری فنیوحرفهای
استان در مریانج ،یادآور شد :احداث این مرکز
از سال  ۸۵در مکانی مناسب جانمایی و پس از
بررسی مطالعات ،عملیات اجرایی آن آغاز شد
که پس از گذش ـ ــت یک وقفه کوتاه توانستیم با
حمایت مسئوالن ،مجموعه را تکمیل کرده و
آماده بهرهبرداری کنیم.
مختاران با اع ـ ــام اینکه عملی ـ ــات اجرایی
مرک ـ ــز آم ـ ــوزش هتـ ـ ـلداری همدان ب ـ ــه اتمام

رسیده و در حال حاضر در مرحله تجهیز است
که بهزودی ب ـ ــه بهرهبرداری میرس ـ ــد ،افزود:
متقاضیان فرا گیری هتلداری عالوه بر حضور
در دورههای تئوری به صورت عملی با ش ـ ــیوه
هتلداری آشنا میشوند.
وی از راهاندازی مجموعه تخصصی آموزش
هتـ ـ ـلداری و گردش ـ ــگری هم ـ ــدان در  ۱۹و ۲۰
تیرماه امسال خبر داد و گفت :برای ادامه روند
و فعالیت این مجموعه از توان و ظرفیت بخش
خصوصی نیز استفاده خواهیم کرد.
مدی ـ ــرکل آم ـ ــوزش فنیوحرفه ای اس ـ ــتان
همدان با بیان اینک ـ ــه این مجموعه ،بزرگترین
مدرس ـ ــه هتلداری کشور اس ـ ــت؛ یادآور شد:
ـذر مهارتی ب ـ ــرای کارآموزان
این مرک ـ ــز باید گ ـ ـ ِ

باش ـ ــد تا بتوانیم افراد با مهارت خوب در حوزه
گردش ـ ــگری بهمنظور فعالیت در ای ـ ــن حوزه،
آموزش دهیم.
مختاران افزود :همدان در حوزه گردشگری
ظرفیت و پتانس ـ ــیلهای خوب ـ ــی دارد که باید
ش ـ ــرایط خدمات آن را نیز در س ـ ــطح کش ـ ــور به
صورت ویژه ،ایجاد کنیم.
وی در پایان خواس ـ ــتار حمایت و همکاری
مدیریت شهری با این اداره کل شد و گفت :در
راستای همکاری با این نهاد مردمی میتوانیم
بهمنظ ـ ــور آم ـ ــوزش مهارته ـ ــای تخصص ـ ــی
نیروه ـ ــای ش ـ ــهرداری در حوزهه ـ ــای مختلف
بهوی ـ ــژه تبلیغات محیطی حوزه گردش ـ ــگری،
ورود پیدا کنیم.

 رئیس ش ـ ــورای ش ـ ــهر همدان :راهاندازی
مرک ـ ــز آم ـ ــوزش هتـ ـ ـلداری هم ـ ــدان رون ـ ــق
اقتصادی را به دنبال دارد
رئیس ش ـ ــورای ش ـ ــهر همدان با بیان اینکه
راهان ـ ــدازی مرکز آم ـ ــوزش هتـ ـ ـلداری همدان
رونق اقتصادی را به دنبال دارد ،گفت :بس ـ ــته
های تش ـ ــویقی برای جذب س ـ ــرمایهگذاران و
گردشگران تهیه شده است.
کامران گردان نی ـ ــز با قدردان ـ ــی از زحمات
اداره کل فن ـ ــی و حرفهای اس ـ ــتان در خصوص
اقدام ـ ــات ص ـ ــورت گرفت ـ ــه بهوی ـ ــژه اح ـ ــداث
بزرگتری ـ ــن مجموعه هتلداری کش ـ ــور ،گفت:
مرکز آموزش هتلداری و گردش ـ ــگری میتواند

زمینه عالقمندان ب ـ ــه حرفههای تخصصی را با
سوابق حرفهای در بازار کار ،فراهم کند.
کامران گ ـ ــردان احداث مجموعه آموزش ـ ــی
تخصصی هتـ ـ ـلداری و گردش ـ ــگری توس ـ ــط
اداره کل فنی و حرفهای اس ـ ــتان را قابل تقدیر
دانس ـ ــت و ابراز امی ـ ــدواری کرد با ای ـ ــن اقدام
بتوانیم هم ح ـ ــوزه گردش ـ ــگری را رونق دهیم
و هم به نحو احس ـ ــن از پتانس ـ ــیلهای ایجاد
شده ،استفاده کنیم.
وی ب ـ ــا بی ـ ــان اینک ـ ــه مجموع ـ ــه تخصصی
آموزش هتلداری ،سه ُبعد حوزه گردشگری،
رون ـ ــق تولی ـ ــد و کارآفرین ـ ــی را به دنب ـ ــال دارد؛
یادآور ش ـ ــد :ای ـ ــن مجموعه موجب میش ـ ــود
دانش ـ ــجویان و کارآموزان ـ ــی ک ـ ــه دورهه ـ ــای
تخصص ـ ــی در ای ـ ــن مرک ـ ــز میگذران ـ ــد ،ب ـ ــا
مهارتهای الزم وارد بازار کار شوند.
گ ـ ــردان اقدامات اداره کل فن ـ ــی و حرفهای
استان همدان را شایسته و ارزشمند برشمرد و
گفت :شورا و شهرداری همدان آمادگی هر گونه
کمک و مس ـ ــاعدت در حد توان خ ـ ــود به این
مجموعه اثرگذار را دارد.
رئیس ش ـ ــورای ش ـ ــهر هم ـ ــدان همچنین
اضاف ـ ــه ک ـ ــرد :افزای ـ ــش توج ـ ــه ب ـ ــه صنع ـ ــت
گردش ـ ــگری ،جذب بیشتر گردش ـ ــگران و رونق
اقتصادی در استان را به دنبال خواهد داشت
که مرکز آم ـ ــوزش تخصصی هتـ ـ ـلداری در این
زمینه میتواند نقش مؤثری را ایفا کند.
گ ـ ــردان در ادام ـ ــه ب ـ ــا اش ـ ــاره ب ـ ــه اقدامات
ش ـ ــورا و ش ـ ــهرداری در حوزه جذب گردش ـ ــگر و
سرمایهگذار ،یادآور شد :در این راستا بستههای
تشویقی برای جذب سرمایهگذاران و گردشگران
لحاظ شده است و ش ـ ــورا در حد توان از سرمایه
گذاران بهویژه حوزه گردشگری حمایت میکند.

امام جمعه همدان:

مرکز آموزشی هتلداری غرب کشور زمینه ساز رونق تولید در همدان است
امام جمعه هم ـ ــدان گفت :مرکز آموزش ـ ــی
گردشگری و هتلداری غرب کش ـ ــور زمینه ساز
رونق تولید در استان همدان است.
آیتاهلل حبیب اهلل شعبانی در بازدید از مرکز
آموزش ـ ــی گردش ـ ــگری و هتلداری غرب کشور
در همدان ب ـ ــا تبریک س ـ ــالروز والدت حضرت
معصومه (س) به قرار گرفتن در هفته صنعت و
معدن نیز اشاره کرد و گفت :امسال سال رونق
تولید اس ـ ــت و تولید ثروت در اسالم یک ارزش
محسوب می شود.
وی با بی ـ ــان اینکه این مجموع ـ ــه یک مرکز
جام ـ ــع آموزش ـ ــی در زمینه های گردش ـ ــگری

است ،گفت :گردش ـ ــگری در بین صنعت های
فعال در استان همدان رتبه نخست را به خود
اختصاص داده است.
امام جمع ـ ــه همدان با تا کید ب ـ ــر اینکه این
مرکز موضوع آموزش ب ـ ــه خانواده ها ،جوانان و
سایر اقشار برای توسعه اش ـ ــتغال را دنبال می
کند ،گفت :صنایع دستی از جمله رشته هایی
اس ـ ــت که توجه به آن ارزش افزوده را ش ـ ــامل
حال اس ـ ــتان می کند و از قض ـ ــا در این مرکز به
این رشته توجه خاص شده است.
آیـ ـ ـتاهلل ش ـ ــعبانی ب ـ ــا تقدی ـ ــر از دس ـ ــت
اندرکاران ســـــاخت و راهاندازی این مجموعه

آن را مص ـ ــداق کام ـ ــل آتش ب ـ ــه اختیاری که
مقام معظم رهبری مد نظر دارند برشـــــمرد و
گفت :امیدواریم این مرکـــــز در زمینه آموزش
گردش ـ ــگری ،صنایع دس ـ ــتی و رون ـ ــق تولید
موفق باشد.
وی با بی ـ ــان اینکه عملکرد ای ـ ــن مجموعه
باید در سطح اس ـ ــتان جابیفتد و تبلیغ خوبی
برای معرفی آن انجام ش ـ ــود ،گفت :مسئوالن
باید به این مرکز توجه داشته باشند.
آیتاهلل ش ـ ــعبانی ب ـ ــا بیان اینکه بس ـ ــیاری
افرادی که دنبال اشتغال هستند می توانند به
این مرکز مراجعه کرده و دورههای آموزش ـ ــی را

سپری کنند ،گفت :از مجموعه فنی و حرفهای
و افراد تالشگر این مرکز قدردانی میکنم.
امام جمعه هم ـ ــدان اضافه کرد :امیدواریم

این مرکز زمینه و ش ـ ــرایطی را برای رونق تولید
در اس ـ ــتان همدان و توس ـ ــعه اقتصادی و حل
مشکالت اشتغال ایجاد کند.
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خارج از گود
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان:

تکمیل پروژههای نیمه تمام ورزشی استان
همدان با جدیت پیگیری شود

مدیرکل امور اجتماعی اســـــتانداری همدان بابیان اینکه سال گذشته
 ۶۸خانه ورزش روســـــتایی در اســـــتان همدان تجهیز شـــــد ،گفت :تکمیل
پروژههای نیمه تمام ورزشی استان همدان باید با جدیت پیگیری شود.
مهرداد نادریفر در شورای ورزش همگانی استان همدان بابیان اینکه
امروزه با توجه به فقر حرکتی به ویژه در بانوان باید نســـــبت به ایجاد انگیزه
مضاعف در این قشر اقدام و برای توجه بانوان به ورزش برنامه ریزی مدون
انجام داد ،گفت :باید فعالیتهای ویژه و اثرگذار در ســـــامت این قشـــــر از
جامعه را به اجرا گذاشت.
وی چشـــــم انداز ورزش همگانی در ســـــال  ۱۴۰۴را مشارکت  ۵۰درصدی
جمعیت استان همدان عنوان کرد و افزود :باید برای رسیدن به این چشم
انداز وضعیت فعلی ورزش همگانی اســـــتان همدان مشـــــخص شـــــود تا بر
اساس آن تصمیم گیری صورت گیرد.
نادری فر بـــــا تا کید بر اینکه باید بـــــرای تحقق این موضـــــوع برنامههای
اصولی طراحی و عملیاتی شود ،گفت :در قانون برنامه ششم توسعه توجه
به امر ورزش اولویت است.
مدیرکل امور اجتماعی اســـــتانداری همدان با اشـــــاره بـــــه اینکه بر این
اساس ســـــرانه فضاهای ورزشی اســـــتاندارد و میزان توســـــعه زیرساختها
در قانون ششم مشخص شـــــده و باید برای بهره برداری طرح نیمه تمامی
که امروز وجود دارد پیگیری صورت گیرد تا در اســـــر ع وقت به بهره برداری
برســـــند ،افزود :وزارت ورزش و جوانان امکانات مطلوبـــــی را برای تجهیز و
توسعه ورزش در روستاها اختصاص داده است.
وی عنوان کرد :مســـــئوالن مرتبط با این امر باید بـــــا مراجعه به معاونت
توسعه ورزش همگانی نســـــبت به دریافت اقالم و وسایل ورزشی پیگیری و
اقدام کنند.
نادری فر با بیان اینکه سال گذشته  ۶۸خانه ورزش روستایی در استان
همدان تجهیز شد ،عنوان کرد :تا پایان امسال نیز  ۵۰خانه ورزش روستایی
تکمیل و تجهیز میشـــــود کـــــه با تکمیل ایـــــن پروژهها  ۵هزار متـــــر مربع به
فضای سرپوشیده ورزشی در استان همدان اضافه میشود.
مدیرکل امور اجتماعی اســـــتانداری همدان با بیان اینکه دســـــتگاههای
اجرایی استان همدان ورود خوبی در عرصه ورزش داشتهاند ،گفت :نیروهای
مســـــلح و به خصوص بســـــیج ورزش به این موضوع توجه دارند و شـــــهرداری
همداننیزدر چندرشتهورزشیدر حوزهبانوانوآقایانفعالیتمیکنند.
وی بر ضرورت ترویج ورزشهای همگانی و نیز افزایش فضاهای ورزشی
در سطح شهرستانها به منظور غنی ســـــازی اوقات فراغت جوانان و ایجاد
شـــــور و نشـــــاط اجتماعی تا کید کرد و گفت :سیاســـــتگذاری ها در توسعه
ورزش باید در این سمت و سو باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

رییس دارالقرآن کشور

تشکیل  ۴هزار خانه قرآن روستایی در کشور
رییس دارالقرآن کش ـ ــور از تش ـ ــکیل  ۴هزار خانه قرآن
روستایی در کشور خبر داد.
مهدی قرهش ـ ــیخلو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
امس ـ ــال پنج محور اصلی برای فعالیتهای دارالقرآن در
نظر گرفته شده اس ـ ــت اظهار کرد :توس ـ ــعه آموزشهای
عمومی و تخصص ـ ــی قرآن کری ـ ــم ،راهبری تش ـ ــکلهای
قرآنی ،نظارت بر چاپ و نش ـ ــر قرآن کریم ،اعطای مدرک
حافظان قرآن و توجه به فضاهای تبلیغی و ترویجی قرآن
در دستور کار است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد و مبنای اصلی کار آموزش
اس ـ ــت و چند اقدام جدید در این راستا در حال اجراست
گفت :تبدی ـ ــل بخش عمدهای از آموزشه ـ ــا به فضاهای
غیرحضوری مورد توجه است.
رییس دارالقرآن کش ـ ــور با اش ـ ــاره به اینکه بس ـ ــیاری
از مردم ب ـ ــه دلیل مش ـ ــغله و گرفتاری فرصت ش ـ ــرکت در
کالسها را ندارند افزود :باید بس ـ ــتههایی تولید ش ـ ــود تا
آموزشهای قرآن کریم ب ـ ــه خانههای مردم برود و افراد با
فرصتهایی که در اختیار دارند ،بتوانند قرآن فرا گیرند.
وی با بیان اینکه نخستین بس ـ ــته آموزشی قرآن کریم
هفت ـ ــه گذش ـ ــته رونمایی ش ـ ــد و دومین بس ـ ــته در حال
آمادهسازی اس ـ ــت خاطرنش ـ ــان کرد :امیدواریم تا پایان
سال چهار بسته آموزشی تولید شود.
قرهشیخلو با اشاره به اینکه باید تغییر جهتی در قالب
آموزشها داش ـ ــت افزود :ضرورتی ب ـ ــرای یادگیری قرآن از
طریق روخوانی وجود ندارد ،بلکه ا گر میگوییم فهم قرآن
یعنی برای مخاطب نهادینه ش ـ ــود که چه نیازی به این
کتاب آس ـ ــمانی دارد و ا گر آن نیاز تامین شود در زندگی او
ً
چه تاثیری خواهد داش ـ ــت که قطعا در این صورت برای
روخوانی ،حفظ و فهم قرآن هم وقت تعیین میکند.
وی با بیان اینکه جنس آموزشها به س ـ ــمت کارگاهی
شدن با رویکرد سبک زندگی پیش میرود گفت :اینکه قرآن
میتواندچهراهیجلویفردبگذارد،حائزاهمیتاست.
رییس دارالقرآن کش ـ ــور از برگزاری  ۳۰۰کارگاه آموزشی
طی سال گذشته خبر داد و افزود :امیدواریم امسال این
کارگاهها توسعه یابد.
وی با اش ـ ــاره به اینکه تولید محتواه ـ ــای جدید مورد
توجه قرار گرفته است گفت :سال گذشته هفت کتاب در

حوزه سبک زندگی رونمایی ش ـ ــد که امسال آموزشها با
وجود این منابع آغاز میشود.
قرهش ـ ــیخلو در پاس ـ ــخ ب ـ ــه س ـ ــوالی مبنی ب ـ ــر اینکه
برنامههای قرآنی در روستاها چیست و با توجه به اینکه
اخیرا در برخی از استانها فرقههایی تشکیل شده گفت:
یکی از ظرفیته ـ ــای موجود در حوزه قرآن ـ ــی ،راهاندازی
خانههای قرآنی روستایی است.
وی از تش ـ ــکیل  ۴هزار خانه قرآن روس ـ ــتایی در کشور
خبر داد و افزود :با توجه به آمار روس ـ ــتاهای کش ـ ــور این
میزان باال نیس ـ ــت و باید تالش کرد از لحاظ کمی و کیفی
افزایش داشته باشد.
رییس دارالقرآن کش ـ ــور با بیان اینک ـ ــه در حال حاضر
ش ـ ــبکه خوبی در س ـ ــطح روس ـ ــتاها با توجه به تاس ـ ــیس
خانههای قرآن تشکیل شده است گفت :توسعه فضاهای
قرآنی در سطح روستاها مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تا کید ب ـ ــر اینکه امی ـ ــدوارم در اس ـ ــتان همدان
نیز توس ـ ــعه فضاهای قرآنی روس ـ ــتایی مورد توجه باشد
خاطرنش ـ ــان ک ـ ــرد :در برخ ـ ــی از روس ـ ــتاها اهالی بخش
سختافزاری کار را تامین میکنند که ا گر ما نیز در بخش
نرمافزار کار کنیم ،روند رو به رشدی خواهد گرفت.
قرهش ـ ــیخلو با تا کید بر تقوی ـ ــت ظرفیتهای موجود
افزود :در این صورت میتوان با آسیبها مبارزه و جلوی
پیشرفت آن را گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان

ضرورت ایمنسازی و نظارت بر عالئم ایمنی
جادهای همدان

مدیرکل راهـــــداری و حمل و نقل جادهای اس ـ ــتان
همدان ب ـ ــر ایمنس ـ ــازی و ض ـ ــرورت نظارت ب ـ ــر عالئم
ایمنی ج ـ ــادهای تأ کی ـ ــد کرد و گف ـ ــت :قب ـ ــل از انجام
ً
هرگونه اقدامی ،حتما در مرحله نخس ـ ــت نکات ایمنی
باید رعایت شود.
مصطفی پناهنده در جمع روسای ادارات راهداری و
حمل و نقل جادهای اس ـ ــتان همدان اظهار کرد :نظارت
بر طر حهای اجرایی به شکل روزانه ضروری است و ناظر
طرح با ابالغ مکتوب موظف به نظارت به امر باشد.
وی با اشاره به اینکه س ـ ــازمان راهداری و زیرمجموعه
آن در اس ـ ــتانها برای انج ـ ــام امور نیازمن ـ ــد هزینههای
باالیی اس ـ ــت افزود :در حال حاضر و در این شرایط ویژه،
مسئولیت ادارات راهداری بسیار باالست زیرا با سالمتی
مردم ارتباط مستقیم دارد.
مدیرکل راه ـ ــداری و حم ـ ــل و نقل جادهای اس ـ ــتان
همدان ب ـ ــا تأ کید بر تس ـ ــریع طر حه ـ ــای ای ـ ــن ادارهکل
یادآور ش ـ ــد :قبل از انج ـ ــام کامل قرارداد ب ـ ــه هیچ عنوان
عملیات راهداری انجام نش ـ ــود و هماهنگی بین روسای
شهرستانها و پیمانکاران مربوطه ضروری است.
وی بر ایمنســـــازی و ضرورت نظارت بر عالئم ایمنی
جادهای تأ کید کرد و اظهار کـــــرد :قبل از انجام هرگونه
ً
اقدام ـ ــی ،حتما در مرحله نخس ـ ــت ن ـ ــکات ایمنی باید
رعایت شود.
پناهنده ب ـ ــه نقش و اهمی ـ ــت گاردریله ـ ــا در ایمنی
جادهها اش ـ ــاره و خاطرنش ـ ــان کرد :وجود گاردریلها در
جادهها از اهمی ـ ــت باالیی برخوردار اس ـ ــت و چنانچه به
دالیلی دارای برش ش ـ ــدهاند حتما باید سریع نسبت به
جمعآوری آنها اقدام شود.
وی ب ـ ــر پیگی ـ ــری و رف ـ ــع مش ـ ــکالت ج ـ ــادهای و به
وی ـ ــژه چالهه ـ ــای س ـ ــطح راهه ـ ــا ،حضور گشـ ـ ـتهای
راهداری برای هر شهرس ـ ــتان به شکل مس ـ ــتمر ،پرهیز
از هزینهه ـ ــای س ـ ــنگین عمران ـ ــی و ج ـ ــاری ،پیگی ـ ــری
مجوزه ـ ــای مجتمعه ـ ــای خدمات ـ ــی رفاه ـ ــی در مکان
مناس ـ ــب و اقدام در خصوص تنقیه و پا کسازی پلها و
تعمیرات جزیی تأ کید کرد.
مع ـ ــاون راه ـ ــداری و حمل و نق ـ ــل جادهای اس ـ ــتان
همدان نیز با تأ کید بر نصب درس ـ ــت تابلوه ـ ــا و عالئم در
جادهها اظهار ک ـ ــرد :جانمایی عالئم ایمنی جادهای باید

با دقت و حساسیت باالیی انجام شود.
حمید پرورشیخرم یادآور شد :جانمایی درست این
عالئم عالوه بر هشدار و اطالعرسانی سبب ارتقای ایمنی
عبور و مرور و کاهش تصادفات جادهای میشود.
وی با بی ـ ــان اینکه عالئ ـ ــم و تابلوه ـ ــای ایمنی ،نقش
موث ـ ــری در افزایش ایمن ـ ــی راهها و راهنمای ـ ــی و هدایت
کارب ـ ــران جادهای دارن ـ ــد گفت :جانمای ـ ــی دوربینها در
جادهها بای ـ ــد در اما کنی باش ـ ــد که کمتری ـ ــن هزینهها را
داشته باشد.
مع ـ ــاون راه ـ ــداری و حمل و نق ـ ــل جادهای اس ـ ــتان
هم ـ ــدان جانمای ـ ــی مجتمعه ـ ــای خدمات ـ ــی رفاهی را
ضروری برش ـ ــمرد و افزود :باید در ای ـ ــن زمینه دقت کافی
انجام و پیرو درخواس ـ ــت ارائه شده حتما سایر ضوابط در
نظر گرفته شود.
وی پله ـ ــای عاب ـ ــر پیاده در س ـ ــطح جادهه ـ ــا را از
روشهای افزای ـ ــش س ـ ــرمایه ملی دانس ـ ــت و گفت :با
توجه به شرایط مناسب باید در پلها تنقیه و الیروبی
انجام شود.
پرورشیخرم ادامه داد :یکی از مس ـ ــائل مهمی که در
س ـ ــاخت پلهای عابر پی ـ ــاده و مجتمعه ـ ــای خدماتی ـ
رفاهی باید در نظر گرفت ،نظارت بر نگهداری آنهاس ـ ــت
که باید طبق قرارداد جزو دس ـ ــتور کار اصلی شهرستانها
قرار بگیرد.

امسال  ۵۰خانه ورزش روستایی در استان
همدان تجهیز میشود

مدیـــــرکل ورزش و جوانان اســـــتان همـــــدان از تجهیـــــز  ۵۰خانه ورزش
روستایی در استان همدان طی سال جاری خبر داد.
محسن جهانشیر در شورای ورزش همگانی استان همدان بابیان اینکه
توسعه ورزش در روستاهای استان همدان برنامه ریزی شده است ،گفت:
به زودی  ۵۰خانه ورزش روستایی در روســـــتاهای استان همدان تکمیل و
تجهیز میشود.
وی با بیـــــان اینکه اساســـــنامه ورزش همگانی اســـــتان همـــــدان دچار
تغییراتی شده و برخی افراد به این شورا اضافه و برخی دیگر حذف شدهاند،
افـــــزود :ورزش همگانـــــی تنها مختص یک رشـــــته ورزشـــــی نیســـــت و همه
دســـــتگاههای عضو شـــــورای ورزش همگانی باید پای کار باشند و از ورزش
همگانی استان همدان حمایت کنند.
جهانشـــــیر همچنین با اشـــــاره به برنامه ریزی های غنی ســـــازی اوقات
فراغت نوجوانان و جوانان در ایام تابستان گفت :تعامل خوبی با آموزش و
پرورش استان همدان برای پرکردن اوقات فراغت فصل تابستان نوجوانان
و جوانان وجود دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســـــتان همدان از آمادگی همکاری و مشارکت
با سایر دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت :غنی ســـــازی اوقات فراغت از
برنامههای اولویت دار این مجموعه است.
وی همچنین اضافه کرد :بنا به پیشـــــنهاد اســـــتان همدان و از ســـــوی
وزارت ورزش و جوانان و طی هماهنگی با رؤسای فدراسیونهای مربوطه
میزبانی  ۵رشته ورزشی کشتی آزاد پسران ،شطرنج بانوان ،شطرنج آقایان،
ژیمناستیک دختران و بسکتبال بانوان به همدان وا گذار شده است.
جهانشیر عنوان کرد :رشته کشـــــتی آزاد پسران با حضور  ۵۵۳نفر شرکت
کننده از  ۵شهریور ماه به مدت  ۳روز برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه بســـــکتبال  ۵نفـــــره بانوان نیز با حضـــــور  ۵۲۳نفر از ۳۰
مرداد به مدت  ۶روز برگزار خواهد شد ،گفت :المپیاد رشته ورزشی شطرنج
در بخش بانوان و آقایان از دوم شهریور ماه به مدت شش روز با حضور ۲۶۸
شطرنج باز پسر و  ۲۷۰شطرنج باز دختر برگزار خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان اضافه کرد :همچنین در رشته
ژیمناستیک از  ۳۰مرداد میزبان  ۲۵۷ژیمناســـــتیک کار دختر به مدت سه
روز خواهیم بود.
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رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان:

جاده گنجنامه همدان ساماندهی میشود
آموزش فرهنگ ترافیکی به کارمندان استان همدان

همدان سالم ،مهرداد حمزه؛ سرهنگ علی فکری
متولد ش ـ ــهر همدان ،قریب به چهار س ـ ــال اس ـ ــت که
رییس پلیس راهنمای ـ ــی و رانندگی اس ـ ــتان همدان
اس ـ ــت .او کارش ـ ــناس رس ـ ــمی دادگس ـ ــتری در حوزه
وس ـ ــایل نقلیه موتوری و تصادفات بوده و کارشناس
عالی تصادفات اس ـ ــت .س ـ ــرهنگ فکری ک ـ ــه پیش از
این ریی ـ ــس راهنمایی و رانندگی شهرس ـ ــتان همدان
نیز بوده از ابت ـ ــدا یعنی از زمانی افس ـ ــر راهنمایی فار غ
التحصیل ش ـ ــده ،در بخشهای مختلف مس ـ ــئولیت
داش ـ ــته و امروز به ج ـ ــرات میتوان گف ـ ــت او یکی از با
تجربهتری ـ ــن افراد در حوزه ترافیک در س ـ ــطح کش ـ ــور
است .فکری نماد یک پلیس مهربان ،وظیفهشناس
و کاربلد اس ـ ــت که عش ـ ــق به زادگاهش باعث شده تا
کنون در هم ـ ــدان بماند .کارهایی ک ـ ــه او در این چند
سال با کمک همکارانش انجام داده است سبب شده
بس ـ ــیاری از مشکالت استان به ویژه ش ـ ــهر همدان در
مباحث مختلف که مهمترین آن بحث ترافیک است
حل شود.
تغییرات محسوس ـ ــی که با حضور وی در مباحث
ترافیکی از جمله وضعیت دوربینها ،وضعیت پلها،
رفتارهای ترافیکی و ....رخ داده به خوبی برای همه
مردم اس ـ ــتان همدان قابل لمس است .به سراغ این
رییس پلیس همیشه خندان رفتیم تا در گفتوگویی
کوتاه ام ـ ــا خواندنی آخرین وضعیت مس ـ ــائل ترافیکی
استان را بررسی کنیم.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اس ـ ــتان همدان
در ابت ـ ــدای صحبتهایش گفت :از ابتدای س ـ ــال 98
تمام آزمونهای راهنمایی و رانندگی از آموزشگاهها به
راهور منتقل شده و دیگر هیچ آزمونی در آموزشگاهها
اخذ نمیشود .چرا یکی از دغدغههای ما این بود که
آن فرآیندی که در آموزشگاهها اتفاق میافتد ،کیفیت
و اس ـ ــتانداردهای الزم را ن ـ ــدارد .س ـ ــوالهای قبلی را
ً
باطل کرده ،تسـ ـ ـتها را کال از بین برده و تسـ ـ ـتهای
جدیدی را نوش ـ ــتیم که علمی ،فنی و تخصصی است

ً
و ا گر شخصی بخواهد گواهینامه بگیرد حتما باید هم
در حوزه فنی وارد ب ـ ــوده ،آییننامه را به خوبی بداند و
اشرافیت کامل داشته باشد.
سرهنگ علی فکری ادامه داد :در بحث دوربینها
و دسـ ـ ـتافزارها ،که در حال حاض ـ ــر دارد به جایگزین
قبض جریمه میشود اقدامات بس ـ ــیار خوبی صورت
گرفته ،یعن ـ ــی اعم ـ ــال قانون ب ـ ــا دسـ ـ ـتافزار صورت
میگیرد .بخشی از قبضها را حذف کردیم و بالفاصله
پیامک برای عزیزان ارسال میش ـ ــود یعنی به محض
اینکه ش ـ ــماره پ ـ ــا ک را بزنند و تایید ش ـ ــود ،به مالک
پال ک پیامک ارس ـ ــال میشود که ش ـ ــما اعمال قانون
شدهاید.
وی اظهار ک ـ ــرد :در حال حاضر در بحث ش ـ ــورای
ترافیک ،ش ـ ــورای همتا هر ماه با حض ـ ــور معاون امور
عمرانی اس ـ ــتانداری برگزار میش ـ ــود و ما درخواس ـ ــت
کردهای ـ ــم که اس ـ ــتاندار محترم نی ـ ــز هر  6م ـ ــاه یکبار
ً
حتما در این جلسه ش ـ ــرکت کنند .الزامات ،مصوبات
و اقدامات ـ ــی که نیاز اس ـ ــت فرمانداران ،ش ـ ــهرداران و

ً
دس ـ ــتگاههای دولتی انجام دهند حتم ـ ــا مصوبهاش
اخذ شود و استاندار دستور ویژه بدهند.
س ـ ــرهنگ فکری با بیان اینکه یک ـ ــی از موضوعات
مهم ترافیکی بحث آموزش اس ـ ــت ،گفت :بحثهای
آموزش ـ ــی را در م ـ ــدارس گس ـ ــترش داده و به س ـ ــمت
ادارات و س ـ ــازمانها رفتهایم .قرار اس ـ ــت در ش ـ ــورای
همتا آینده مصوبهاش را از اس ـ ــتاندار بگیریم که تمام
کارمن ـ ــدان دس ـ ــتگاههای دولتی که خودرو س ـ ــواری
یا موتورس ـ ــکلیت دارند ملزم ش ـ ــوند به اینکه یک روز
در طول سال و یا هر ش ـ ــش ماه یکبار در کالسهای
آموزش ـ ــی ما ش ـ ــرکت کنند .ما این آمادگی را داریم که
بحثهای ترافیکی و آموزشهایی که نیازمند است را
به این عزیزان بدهیم.
وی با اش ـ ــاره به اینکه چن ـ ــد تا کلیپ انیمیشـ ـ ـن
توسط راهور استان برای مباحث آموزشی تهیه شده،
بیان داش ـ ــت :قبل از آزمونی که اینج ـ ــا برگزار میکنیم
همه باید این کلیپه ـ ــا را ببینند .بازخ ـ ــورد گرفتیم
و گفتی ـ ــم نظرتان در م ـ ــورد این کلیپهای آموزش ـ ــی

چیست؟  99درصد افراد تقدیر و تشکر کردند.
 حتی یک مسافر هم جریمه نکردیم
وی ادامه داد :شکر خدا امسال ما در طرح نوروزی
رتبه برتر کش ـ ــور را کسب کردیم .س ـ ــال گذشته هم در
طرح نوروزی رتبه برتر را کسب کرده بودیم .دیدیم که
مس ـ ــافرانمان هم درتعطیالت عید فطر زیاد بود ،ولی
یک مسافر را جریمه نکردیم .داخل شهر یک مسافر را
جریمه نکردیم .به نیروهایمان گفته بودیم ا گر مسافر
بودند فق ـ ــط تذکر بدهید .تخلفاتی ک ـ ــه قابل اغماض
بود این موضوع را انجام میدادیم ولی در جادهها نه،
چون با جان خودشان و دیگران بازی میکردند ،قابل
اغماض نبود .ش ـ ــکر خدا رضایتمن ـ ــدی خوبی ایجاد
شده بود خیلی ها با س ـ ــامانه  197تماس گرفته بودند
و گفته بودند که ما ب ـ ــه همدان آمدیم ،ماش ـ ــینمان
خراب شده یا جایی بنزینمان تمام شده ،راهنمایی
خواس ـ ــتیم ،پلیس راهور همدان خ ـ ــوب به حرفمان
گوش کردند و به ما خدمات دادند و یا ما را راهنمایی
کردن ـ ــد .ا کثر تماسه ـ ــای  197م ـ ــا در عی ـ ــد فطر هم
همینطور بود.
 دوربینها در شهر زیاد میشود
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اس ـ ــتان همدان
با بیان برنامهریزیهایی که برای آینده صورت گرفته
اس ـ ــت ،گفت :در بحث آموزش ـ ــی و مس ـ ــائل فرهنگی
باید بیش ـ ــتر کار ش ـ ــود و ای ـ ــن نیازمند این اس ـ ــت که
دستگاههای دیگر هم به ما کمک کنند .ما دنبال این
هس ـ ــتیم که از ظرفیت دوربینها و  ITبیشتر استفاده
کنیم .باید ت ـ ــاش کنیم تا تصادف ـ ــات را تا حد ممکن
کاهش دهیم.
 شناسایی  15نقطه پرتصادف شهر همدان
س ـ ــرهنگ فک ـ ــری پیرامون نق ـ ــاط پرتص ـ ــادف یا
حادثهخیز ش ـ ــهر همدان اظهار کرد :در حال حاضر ما
ً
دقیق ـ ــا میدانیم کدام نقطه پرتصادف اس ـ ــت ،کدام
ً
کم تصادف و برای پرتصادفه ـ ــا چکار کردیم؟ مثال در
بلوار شهید احمدیروش ـ ــن تصادفهای فوتی بدی

ی داش ـ ــتیم و ....بـــــرای همین دو تا
داش ـ ــتیم .واژگون 
س ـ ــرعتکاه و دوربین کنترل سرعت در این بلوار نصب
کردیم .از لرزانندهها اس ـ ــتفاده کـــــرده و یک بخش از
جاده را از ویبرههای هش ـ ــدار دهنده استفاده کردیم.
اینه ـ ــا باعث ش ـ ــد یک مقـــــداری ســـــرعتهای آنجا را
کاهش بدهد و اآلن خوشـــــبختانه دیگر تصادفهای
جرح ـ ــی و فوت ـ ــی نداریم .نقـــــاط دیگر هم بـــــه همین
صورت اس ـ ــت .در بلوارهای دیگر مثل بلوار فاطمیه،
باغ بهش ـ ــت ،یادگار ام ـ ــام و ...کارهـــــای خوبی انجام
شده است و بخشی از کارها نظیر محور جاده مالیر کار
باقی مانده که پیگیر هستیم .تعداد دوربینها را ارتقا
دادیم .باز هم در جلسـ ـ ـهای که با اســـــتاندار خواهیم
داشت سمت و سوی برنامههای ما در جهت افزایش
دوربینه ـ ــا خواهد ب ـ ــود .در کل اصالحـــــات خوبی را
انجام دادیم .فکر کنم در شهر همدان  10تا  15نقطه پر
ً
تصادف داریم که قطعا در امسال یک بخش زیادی از
آن برطرف خواهد شد و در شورای ترافیک هم دنبال
این هستیم که بتوانیم بخشی از مشکالت این نقاط
را حل کنیم.
 ساماندهی جاده گنجنامه
وی پیرام ـ ــون س ـ ــاماندهی جـــــاده گنجنامـــــه نیز
گفت :یکی از دغدغههای همیشـــــگی من ساماندهی
این جاده بوده است .ســـــال  87-88که رییس شهر
همدان بـــــودم حتی هیأت فرمانداری و اســـــتانداری
را جمع میک ـ ــردم و میبردم آنجا .چند تا ســـــرعتگیر

زدیم ولی متأسفانه جلوی تصادفات را نگرفت .چند
تا مشـــــکل مهم در جـــــاده گنجنامه هس ـ ــت که باید
مرتفع شود:
 -1بخشـــــی از آب ســـــطحی اســـــت که از گنجنامه
به طـــــرف باغات میرود در یک قســـــمتی در س ـ ــطح
آســـــفالت ســـــرازیر میشـــــود و همین باع ـ ــث لغزنده
شدن معبر شـــــده و موجب تصادف میشود .همین
ســـــوزوکی که اخیرا در این جاده واژ گون ش ـ ــد علتش
ً
لغزندگی معبر بـــــود .قطعـ ـــا اداره راه و ش ـ ــهرداری را
ملـــــزم خواهیم کرد و در ش ـ ــورای ترافیک هم مصوب
خواهیم کرد که فکری ب ـ ــرای آن آب ـ ــراه بکنند و آنجا
را گودبـــــرداری و بغل ک ـ ــوه را دیوار چینــ ــی کنند آن
قسمت همیشه آب داخل معبر میآید.
-2بخش دیگری از جاده را باید جدا کننده نصب
ً
شـــــود .یعنی چند نقطه پرتصـــــادف دارد که حتما در
شـــــورای ترافیک مصـــــوب خواهیم کرد با اس ـ ــتفاده
از گاردهای یو شـــــکل که هم ظریف و زیبا هس ـ ــتند و
هم زیاد هم عـــــرض معبر را نمیگیرنـــــد ،نصب کرده و
جداســـــازی جاده را انجام دهیم .این موضوع باعث
خواهد شـــــد هم س ـ ــرعت را پایین بیاید ،چون عرض
معبر کم میشـــــود ،هم اینکـــــه اجـــــازه نمیدهد که
خودرویی به ســـــمت دیگـــــر برود و تصادف ش ـ ــاخ به
شاخ صورت بگیرد.
ً
 -3راهکار بعدی بحث نصب دوربین است .قطعا
ً
جزء برنامههاست که آنجا حتما دوربین نصب شود.

آموزش و پرورش به یاری کشتی میآید
رئیس هی ـ ــات کش ـ ــتی همدان ب ـ ــا بي ـ ــان اينكه
در گذش ـ ــته مس ـ ــابقات آموزش ـ ــگاهها و فعالیت آنها
پش ـ ــتوانهای برای کش ـ ــتی هم ـ ــدان ایج ـ ــاد کرد که
حاصل آنه ـ ــا قهرمانان بهن ـ ــام این اس ـ ــتان بودهاند
گفت  :قرار ش ـ ــده آم ـ ــوزش و پرورش به یاری کش ـ ــتی
استان بيايد.
در نشس ـ ــت مش ـ ــترک هیات کش ـ ــتی اس ـ ــتان با
مدیرکل و معاون ورزش ـ ــی اداره کل آموزش و پرورش
مسائل و مشکالت کشتی استان مطرح شد.
در ای ـ ــن نشس ـ ــت رئیس هیات کش ـ ــتی اس ـ ــتان
همدان با بیان جایگاه کش ـ ــتی اس ـ ــتان در کش ـ ــور و
منطقه گفت :کش ـ ــتی همدان با داشتن مدالهای
خوش ـ ــرنگ المپیک ـ ــی و جهانی در کش ـ ــور و در غرب
کشور از جایگاه و رتبه خاصی برخوردار است.
حمیدرضا یاری افزود :متاس ـ ــفانه چند سالی به
دالیلی کشتی استان از مسیر خود خارج شده است
و امروز همه بزرگان کش ـ ــتی استان همقسم شدهایم
که کشتی استان را به روزهای اوجش برسانیم.
وی با توجه به س ـ ــهم بس ـ ــزای اداره کل آموزش
و پرورش در کس ـ ــب این نتایج درخشان در گذشته
اظهار کرد :در گذش ـ ــته مس ـ ــابقات آموزش ـ ــگاهها و
فعالیت آنها پش ـ ــتوانهای برای کش ـ ــتی استان ایجاد
کرد ک ـ ــه حاصل آنه ـ ــا قهرمان ـ ــان بهنام این اس ـ ــتان
بودهاند.

یاری گفت :از سیســـــتم آموزش و پـــــرورش تقاضا
داریم با راهاندازی مجدد ســـــالنهای حاشـــــیه شهر
و برگزاری چندین مس ــــابقه و یک ســـــمینار با دبیران
ورزشی استان در بحث استعدادیابی و تقویت مقطع
پایه مجددا کشتی را در آموزش و پرورش احیا کند.
قاس ـ ــم ربیعیان دبیر هیـــــات ،رضائیـــــان رئیس
شهرس ـ ــتان همدان ،داریوش چلوئیان ریس کمیته
داوران و مجتبی خســـــروی ریس کمیتـــــه آموزش و
عباس بیگلربیگی و رضا سامعی به ارائه نقطهنظرات
خود در خصوص این همکاری پرداختند.
سپس معاون ورزشی اداره کل آموزش و پرورش
استان همدان با اســـــتقبال از نظرات هیات کشتی
استان گفت :از زمانی که آقای یاری سکاندار هیات

کشتی شده است ،تحولی در کش ـ ــتی استان ایجاد
شده است.
عبداهلل جعفـــــری اظهار کرد :کشـــــتی اس ـ ــتان با
وجود چنیین افراد دلســـــوز و زحمتکشی به روزهای
اوج خود باز خواهد گشت.
مدیرکل آمـــــوزش و پرورش اســـــتان همدان نیز با
اشـــــاره به جایگاه ویژه کشتی در کشـــــور و در استان
همـــــدان گفت :کشـــــتی ورزش اول اســ ــتان همدان
اســـــت و وظیفه همه مســـــووالن اســـــت که به یاری
کشتی استان بیایند.
محمد پورداوود افزود :پیشـــــنهادم این است که
در قالب تفاهمنامهای شرایط همکاری بین آموزش
و پرورش و هیات کشتی استان منعقد شود و در یک
برنامه اصولی آموزش و پرورش همچون گذشته یار و
یاور کشتی استان شود.
وی خاطرنشـــــان کرد :آموزش و پـــــرورش با تمام
ظرفیت در کنار کشـــــتی اســـــتان قرار خواهد گرفت و
برای کشتی در حد بضاعتمان تالش خواهیم کرد.
مدیرکل آمـــــوزش و پرورش اســـــتان هم ـ ــدان در
خاتمه گفت :کشتی آموزشـــــگاهها زمانی قهرمانانی
چون مجتبی خدارحمی ،ســـــعید کولیوند ،غفراتی،
مهرداد ســـــعدینژاد و بیگلربیگیها را پرورش داده
که امروز الگوهای مناســـــبی می تواننـــــد برای جامعه
کشتی باشند.

رییس ورزش و جوانان نهاوند خبر داد:

فعالیت  ۱۲۰پایگاه اوقات فراغت در شهرستان نهاوند
ریی ـ ــس ورزش و جوان ـ ــان نهاون ـ ــد از فعالیت ۱۲۰
پایگاه اوقات فراغ ـ ــت در این شهرس ـ ــتان خبر داد و
گفت :شرایط برای اس ـ ــتفاده جوانان از برنامه های
اوقات فراغت فراهم است.
مه ـ ــرداد س ـ ــعدی ن ـ ــژاد در جلس ـ ــه هماهنگ ـ ــی
فعالیته ـ ــای فرهنگ ـ ــی و ورزش ـ ــی اداره ورزش و
جوان ـ ــان شهرس ـ ــتان نهاوند اظه ـ ــار کرد :ب ـ ــا توجه
ب ـ ــه برنامهریزیه ـ ــای ص ـ ــورت گرفت ـ ــه در خصوص
غنیس ـ ــازی اوقات فراغت جوانان و نوج ـ ــوان اداره
ورزش و جوانان شهرس ـ ــتان نهاوند برگزاری جلسات
متعدد با هیئتهای ورزش ـ ــی شهرستان را در برنامه
قرار داد و چند عنوان برنامه فرهنگی و ورزش ـ ــی برای
فصل تابستان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به جش ـ ــنواره فرهنگی «دا» بهعنوان
ش ـ ــاخصترین برنامه ،اظه ـ ــار کرد :جش ـ ــنواره «دا»
بهپاس قدردانی از زحمات مادران لر زبان هرساله در
شهرستان نهاوند برگزار میش ـ ــود که مورد استقبال
عموم شهروندان نیز قرار میگیرد.
رییس ورزش و جوانان نهاوند در ادامه از فعالیت
 ۱۲۰پایگاه اوقات فراغت در شهرس ـ ــتان نهاوند طی

ایام تابس ـ ــتان خبر داد و گفت :با توجه به تأ کیدات
مقام معظ ـ ــم رهبری مبنی بـــــر لزوم توجه به نســـــل
جوان جامعه و غنیســـــازی اوقات فراغت این قشـــــر
اداره ورزش و جوانان نهاونـــــد با بهرهگیری از توان ۴۰
هیئت ورزش ـ ــی برنامههای متنوعی برای این قشر از
جامعه در نظر گرفته است.
 نهاوند مهیای میزبانی مسابقات کشوری
وی در ادام ـ ــه از آمادگـــــی اداره ورزش و جوانـــــان
نهاون ـ ــد و همچنین هیئتهـــــای ورزشـــــی بوکس،
جودو ،ووش ـ ــو و وزنهبرداری برای میزبانی مسابقات

ورزشی کشـــــور خبر داد و گفت :رشـــــتههای ورزشی
فوق دارای قهرمانـــــان ارزنده ملـــــی و بینالمللی در
نهاوند اســـــت که بـــــا توجه به ظرفیته ـ ــای موجود
میخواهیـــــم در رشـــــتههایی که به توس ـ ــعه ورزش
این شهرســـــتان کمک میکند ،میزبانی مسابقات را
عهدهدار شویم.
سعدی نژاد بیان کرد :برای برگزاری این رقابتها
در ســـــطح کیفی باال آماده هســـــتیم و انتظار میرود
فدراسیون در این زمینه همکاری الزم را داشته باشد.
وی با اشـــــاره به ایجاد زیرســـــاختهای ورزش ـ ــی
مناســـــب در نهاوند طی ماههای اخیر ،گفت :هدف
از ایجاد زیرساخت برگزاری مســـــابقات کشوری بود
که در صورت موافقت مســـــئولین ذیربط این مهم
محقق خواهد شد.
رییـــــس ورزش و جوانـــــان نهاونـــــد پیرام ـ ــون
وضعیت خوابگاه ورزشـــــی نهاوند نیز گفت :خوابگاه
مجموعه ورزشـــــی بانـــــوان تجهیز شـــــده و بهزودی
راهاندازی میشـــــود ضمن اینکـــــه ارگانهایی نظیر
آموزشوپرورش نیـــــز همـــــکاری الزم را در این زمینه
برای اسکان میزبانیها دارند.

