
رئیس دانشــکده دندانپزشــکى همدان از راه اندازى 
نخستى بیمارســتان دندانپزشکى در سال آینده خبر 

داد.
امیر فرهنگ میر اســماعیلى با بیــان اینکه  پذیرش 
دانشجویان خارجى، استقرار و آموزش اخالق حرفه اى 
و اصالح برنامه آموزشى از مهمترین برنامه در دانشکده 
دندانپزشکى  همدان است، گفت:ما سعى داریم سال 
آینده در راســتاى ارائه خدمات مطلوب به بیماران و 

مردم همدان بیمارستان دندانپزشکى را افتتاح کنیم.
وى افزود: دانشــکده دندانپزشکى همدان در سال 66 
با تاسیس آموزشکده بهداشــت کاران دهان و دندان 

شروع به کار کرد. 
میراســماعیلى تصریح کــرد: با تغییر سیاســتهاى 
وزارتخانه و بر اساس راى صادره توسط چهل و دومین 
شوراى گسترش دانشگاههاى علوم پزشکى کشور  در 
فروردین سال 75 آموزشکده بهداشت کاران دهان و 
دندان به دانشکده  دندانپزشکى همدان تغییر کاربرى 

پیدا کرد.
رئیس دانشکده دندانپزشکى همدان با اشاره  به اینکه 
دانشکده دندانپزشکى همدان در سال 1370با ظرفیت 
35نفر اقــدام به پذیرش بیمــاران کرد،افزود: فضاى 
آموزشــى این دانشــکده 3هزار و 200 متر مربع بود 
کــه به دلیل کمبود فضاى فیزیکى  هم اکنون فضاى 
آموزشى دانشکده به بیش از 6 هزار متر مربع افزایش 

یافته است.
وى با بیان اینکه از زمان تأسیس این دانشکده تا کنون 
یک هزارو 166نفر از این دانشکده فارغ التحصیل شده 
اند، گفت: تاکنون یازده نفر از کارکنان این دانشــکده 
بازنشسته شــده اند و در سالهاى آنى نیز با موجى از 

بازنشستگى اساتید روبرو خواهیم بود.
وى خدمات این دانشــکده رادر 7 بخش که شــامل 
جراحــى دهان و فــک و صورت، انجــام پروتز هاى 
دندانــى، ارتودنتیکس، پریودنتیکس، دندانپزشــکى 
ترمیمى، رادیولوژى و ارائــه خدمات به بیمارى هاى 
دهان، دندانپزشــکى کودکان و آسیب شناسى دهان 

معرفى کرد.
وى اضافه کرد:در حال حاضر دانشــکده دندانپزشکى 
همــدان بــا 71نفــر عضــو هیــات علمــى، 9نفر 
دندانپزشک،102نفر پرسنل در امور ادارى و درمانى، 
آمــوزش 422 نفر دانشــجوى دوره عمومى و 74نفر 
دســتیار در دوره هاى مختلف تخصصى را عهده دار 

مى باشند.
رئیس دانشکده دندانپزشکى اســتان همدان با بیان 

اینکه دانشکده دندانپزشکى یک محیط آموزشى است، 
گفت: بیشــترین تالش دانشجویان این دانشکده ارائه 
کار خوب و رضایتمندى بیماران است و در طول مدت 

انجام کار اساتید به کارهاى دانشجویان نظارت دارند.
به گفته میراســماعیلى، روزانه بین 150 تا 200 نفر 
براى درمان دندانهایشــان به دانشــکده دندانپزشکى 

مراجعه مى کنند.
وى با اشاره به اینکه تعداد مراجعین به دانشکده نسبت 
به ســال قبل 20 درصد افزایش یافته است، تصریح 
کرد:رعایت بهداشــت و کنترل انتقال بیمارى عفونى، 
دقت دانشــجویان در حین انجام کار، رضایت مندى 
بیماران، استفاده از مواد با کیفیت، هزینه پایین مناسب 
و اخالق مدار از دالیل اصلــى افزایش تعداد مراجعه 

کنندگان است.
وى درباره مراحل اســتریل کردن وســایل دانشکده 
دندانپزشکى گفت: با توجه به تعداد و تنوع مراجعین 
در دانشکده دندانپزشکى و براى کنترل بیماراى عفونى 
تمام وسایل را استریل کرده و بعد به صورت بسته هاى 

پلمپ شده در اختیار بخشهاى درمانى قرار میگیرد.
وى خاطرنشــان کرد:این اطمینان را به بیماران مى 
دهیم که امکان انتقال بیمارهاى عفونى در دانشکده 

دندانپزشکى همدان نیست.

میر اسماعیلى در بخش دیگر از سخنانش از تشکیل 
گــروه ویژه براى تهیــه مواد مورد نیاز دانشــکده ها 
داندانپزشکى در وزارتخانه اشاره کرد و گفت: هدف از 
تشکیل این گروه ویژه تهیه مواد با کیفیت و با قیمت 
مناسب و ارائه آن به دانشکده است و به همین خاطر 

دانشکده در حال حاضر به کمبود مواد مواجه نیست.
وى با اشــاره به اینکه این دانشــکده در بخش لیزر و 
ایمپلنــت از کارهاى خوبى انجام مــى دهند، اذعان 
داشت: و خوشبختانه سال گذشــته میزان نارضایت 
بیماران از دانشــکده دندانپزشکى استان کمتر از یک 

درصد بوده است.

رئیس دانشکده دندانپزشــکى استان همدان رعایت 
اخالق پزشــکى جز اولویت هاى این دانشکده است و 
ادامه داد: بیشترین ســعى ما آموزش اخالق پزشکى 
از همان ابتداى دوران تحصیل در دانشــکده است تا 
زمان فارغ التحصیلى همراه با آموزش علم دندانپزشکى 

رعایت اخالق هم آموزش ببیند.
در پایان میر اســماعیلى گفت: دندانپزشکى هم علم 
اســت و هم هنر چرا که در آن فضاى کوچک دهان 
باید تمام نکات پزشکى را رعایت کنند و درهمچنین 
باید کارى زیبا و ظریف تحویل دهند که بیمار احساس 

خوشایند داشته باشد.
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عملکرد شهردارى 
منطقه چهاردر سال 97

ثبت نام رایگان از تولیدکنندگان 
در سامانه الکترونیکى ستاد

توسعه فضاهاى سبز شهرى از اولویت هاى 
منطقه 2شهردارى در سال 97

همدان براى میزبانى شایسته از 
مسافران نوروزى آماده مى شود

در سال گذشته میزان نارضایتى بیماران از دانشکده دندانپزشکى استان کمتر از یک درصد بوده است

دندانپزشکى 
هم علم است 
و هم هنر چرا 
که در آن فضاى 
کوچک دهان 
باید تمام نکات 
پزشکى را رعایت 
کنند و همچنین 
باید کارى 
زیبا و ظریف 
تحویل دهند که 
بیمار احساسى 
خوشایند 
داشته باشد



مدیر منطقه چهار شهردارى همدان خبر داد:
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مســعود دهبانى صابر مدیر منطقه چهار شهردارى 
همــدان بــا  تبریک چهلمیــن ســالگرد پیروزى 
انقالب جمهورى اســالمى ایران به همشهریان عزیز 
بخصــوص اهالى محترم منطقه چهــار در رابطه با 

اجراى پروژه ها درسطح منطقه چهار همدان گفت: 
شهردارى منطقه 4 در تالش است تا با اقدمات مهم  
و مناسب در جهت رضایت شهروندان گام بردارد که 
در این راســتا در طول ایام سال طرح هاى مناسبى 

در جهت رفاه همشــهریان کلنگ زنى و افتتاح مى 
شود تا گوشــه اى از زحمات مردم را در این چهل 
ســال  که همواره  حامى انقالب و نظام بوده اند را 

جبران کنند.

وى در خصوص عملیات اجرایى پروژه هاى عمرانى 
در ســطح منطقه چهار گفت: در چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اســالمى و در کنار انجام پروژه هاى 
عمرانى در ســطح منطقه هم اکنون تعدادى از این 

عملیات بهسازى 
معابر و آسفالت ریزى 

خیابان هاى سطح 
منطقه چهار توسط 
واحد فنى مهندسى 

این منطقه بهمنظورخ
دمترسانیبیشتربهشهر
وندانعزیزوبسترسازیت
وسعه ، رونق و آبادانى 

در راستاى اجراى 
سیاستهاى کالن 

عمرانى شهردارى 
منطقه چهار در 

قالب پیشبرد اهداف 
شهردارى در حوزه 

شهرى به مرحله اجرا 
درآمده است
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پروژه ها آماده بهــره بردارى و تعدادى نیز در حال 
اتمام مى باشــند که  این طرح ها شامل :بازسازى 
بوســتان شــهرك الوند با اعتبار6/950/000/000 
ریــال ، احداث پارك جنب مدرســه آیین روشــن 
واقع در کوى اسالمشهر با اعتبار3/600/000/000 
ریــال   ، احداث پارك نوارى و پیاده روســازى فاز 
اول و دوم خیابان خــرد واقع در کوى فرهنگیان با 
اعتبار4/950/000/000 ریال   ، احداث فاز یک و دو 
و سه پارك نوارى ارتش با اعتبار9/200/000/000 
ریال   ، بازســازى و اصالح هندســى میدان حصار 
مطهریبــا اعتبــار1/500/000/000 ریــال ، پیاده 
روســازى بلــوار جانبــازان و آزادگان بــا اعتبــار  
3/000/000/000 ریال، بازســازى جداول خیابان 
اصلى کوى اسالمشــهر با اعتبار 1/000/000/000 
ریال ، بازســازى قنات باباطاهر جنب آتش نشانى با 
اعتبار  1/700/000/000 ریال ، دیوارکشى رودخانه 
جنب دانشــگاه پیام نور واقع در کوى فرهنگیان با 
دیوارکشــى   ، ریــال    اعتبــار3/870/000/000 
رودخانه منوچهــرى با اعتبــار 3/480/000/000 
ریال   ، دیوارکشــى رودخانه پشت کتابخانه باهنر 
واقع در کوى فرهنگیان با اعتبار  2/300/000/000 
ریــال در حال اجــرا  ، دیوارکشــى رودخانه جنب 
پارك فــدك واقع در کــوى فرهنگیان بــا اعتبار 
7/969/000/000ریــال  ، احداث پارك منوچهرى 
با اعتبــار7/500/000/000 ریال ، جدول گذارى و 

زیرسازى کمربندى 18 مترى اطراف شهرك ولیعصر 
بــا اعتبار 1/000/000/000 ریال، بازســازى پیاده 
روســازى خیابان باباطاهر با اعتبار 500/000/000 
ریال،بازسازى پیاده روسازى راسته گلشن با اعتبار 

500/000/000 ریال مى باشد.
وى افزود: عملیات بهســازى معابر و آســفالت ریزى 
خیابان هاى ســطح منطقه چهار توســط واحد فنى 
مهندسى این منطقه به منظور خدمت رسانى بیشتربه 
شــهروندان عزیز و بسترسازى توسعه ، رونق و آبادانى 
در راستاى اجراى سیاستهاى کالن عمرانى شهردارى 
منطقه چهار در قالب پیشــبرد اهداف شــهردارى در 

حوزه شهرى به مرحله اجرا درآمده است.
مدیر منطقه چهار همدان خاطرنشان کرد: عملیات 
عمرانى آســفالت خیابــان هاى اصلــى و معابر و 
بهســازییاده راه ها  واصالح ومرمت آســفالت ولکه 
گیرى محالت جزءبرنامه هاى فنى مهندسى منطقه 

بوده ومرحله اجرائى آن در حال اتمام است.
دهبانى صابر،آرامش ، تردد روان و بســتر ســازى 
توسعه و رونق منطقه اى را اصلیترین هدف اجراى 
طرح بهسازى معابر و آسفالت خیابانهاى سطح این 
منطقه عنوان نمود.از جمله این اقداماتلکه گیرى و 
روکش آســفالت در معابرسطح منطقه چهاربترتیب 
درســال 1394 با 15 هزارتن به مساحت 94924 
مترمربع،ســال  1395 با 16 هزارتن به مســاحت 
96424 مترمربــع، 1396 بــا 20 هزارتــن بــه 

مســاحت 122987 مترمربع ودرسال 1397 با 22 
هزارتن به مســاحت 133821 مترمربــع با اعتبار  
40/000/000/000 ریــال که ازابتداى ســال 97 
تاکنــون پخــش آســفالت درســطح معابرمنطقه 

چهارشهرهمدان صورت گرفته است.
دهبانى صابر ادامه داد:در راســتاى کمک به عمران 
و آبادانى کشــور و با اســتفاده از ظرفیت خیرین و 
مشــارکت هاى مردمى و اســتفاده از قابلیت هاى 
نیروهــاى پر تالش منطقه چهــار این پروژه هااجرا 

و تعدادى آماده بهره بردارى مى باشد.اجراى پروژه 
ها در حالى انجام شــد که در کنــار تمام کارهاى 
عمرانــى، کلنگ زنى فاز دوم تقاطع غیر همســطح 
غدیر واحداث فاز دوم بوستان فدکشهرك فرهنگیان 

نیزانجام خواهد شد.
مدیر منطقه چهار اضافه کرد: در حال حاضربا توجه 
به تأکید بر اهمیت وجود بوستان ها براى رفاه حال 
شهروندان، گذراندن اوقات فراغت آن ها و همچنین 
با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات تفریحى 
براى عموم مردم به خصوص کودکان و جهت شادى 
و نشــاط آن ها شــهردارى منطقه چهار ســاخت و 
احداث بوســتان هاى ســطح منطقــه و فضاهاى 
عمومى فرهنگى و اجتماعى کــه از نیازهاى اصلى 
مردم مى باشــد و همچنین اجــراى مجموعه هایى 
چون فضاى ســبز، فضــاى بازى کــودکان، مراکز 
تفریحى و ورزشى را برنامه ریزى و احیاى بوستان ها 

را یکى از اولویت هاى خود قرار داده است.
وى افزود: اجراى چمن مصنوعــى و زمین والیبال 
و وســایل بازیو دیوار نگاره در تمام بوســتان ها در 
حال انجام مى باشد.همچنین از دیگر بوستان هاى 
در حال احداث در ســطح منطقه مــى توان به فاز 
دوم بوســتان عقیل و همچنین کندرو و فضاى سبز 
بلوار ســردار همدانى در راستاى ساماندهى ورودى 
شهر که شامل فضاى سبز و راهسازى است در حال 

احداث مى باشد.

عملیات عمرانى 
آسفالت خیابان 

هاى اصلى و معابر 
و بهسازییاده راه 

ها  واصالح ومرمت 
آسفالت ولکه گیرى 

محالت جزءبرنامه هاى 
فنى مهندسى منطقه 

بوده ومرحله اجرائى آن 
در حال اتمام است
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به نقل از روابط عمومى منطقه 2 شهردارى همدان مهندس 
رضا ابرار خرم مدیر منطقه ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهدا و امام راحل(ره) و بزرگ داشت چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى ایران  و تسلیت ایام فاطمیه ، با اعالم این خبر 
افزود : توسعه و افزایش سرانه فضاى سبز عمومى و تفریحى 
در زندگى شهرى امروز از اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد 
، پارك هاى شــهرى داراى کارکردهاى مختلفى هستند که 
مى توان به نقش مؤثر این پارك ها در ارتقا شــرایط زیســت 
محیطى به عنوان ریه هاى تنفسى شهر و همچنین کاربرى هاى 
شهرى و اجتماعى آن در گذران اوقات فراغت فردى و جمعى 
خانواده اشاره کرد که شهردارى منطقه 2 با آگاهى از این امر در 
سالهاى قبل احداث پارکهایى از قبیل پارك ورزش ، شمسى 
پور ، پارك معرفت ، پارك جهاد و.. را اجرا نمود و در سال 97 
احداث پارك کوهســتانى  حیدره و باغ گلها را در دستور کار 

خود قرار داده است .
ابرار خرم به پروژه هاى در دســت اقدام اشــاره نمود و افزود : 
پارك والیت به عنوان نخستین پروژه از برنامه هاى در دستور 
کار میباشد که ظرفیت خوبى را در افزایش گردشگر در شهر 

همدان را دارد .
وى افزود : وســعت این مجموعه 102 هکتار است و در حال 
حاضر 17 هزار اصله درخت در این محدوده موجود است که در 
ادامه برنامه اجرایى این پروژه به 120 هزار اصله افزایش میابد .

مدیر منطقه دو با اشــاره به برنامه هاى شهردارى در فاز اول 
این پروژه افزود : تعریض و بازگشایى معبر ورودى ، ایجاد معابر 
دسترسى محوطه پارك  ، زیر سازى و سنگفرش معابر پیاده 
رو ، ایجاد شبکه روشنایى ، ایجاد شبکه هاى آبرسانى ، ایجاد 
آالچیق ، ساخت پارکینگ و...از نمونه فعالیتهایى است که در 

فاز اول این پروژه اجرایى خواهد شد .
ابرار خرم با اشــاره به فعالیت هاى مهم جارى مجموعه خود 
ابراز داشــت  :  آنچه روزى به عنوان رویا در اذهان و خواست 
شهروندان همدانى تداعى شده بود امروز با عزم و اراده جدى 
شوراى اسالمى شهر و شهردار همدان و مجموعه شهردارى به 

واقعیت تبدیل خواهد شد .
وى ادامه داد : با توجه به اینکه همدان اقلیم بسیار خوبى از نظر 
فضاى سبز ، آب و هوا و خاك دارد ما به دنبال اجراى باغ گلها 
بودیم که خوشبختانه اجراى عملیات عمرانى آن در سال جارى 
در جنب پارك بانوان کلید خورده و پیشرفت قابل توجهى در 

این پروژه شاهد هستیم.
ابرار خرم متذکر شد : باغ گلها از پروژه هاى دیگر این منطقه 
اســت که یکى از پارك هاى مهم و تخصصى در دست اقدام 
است که باغى بزرگ در قالب پارك محله اى محسوب میشود 

و از این نظر که همدان به عنوان شــهر 
اطلسى ها مشهور است باغ گلها احیاى 
همدان به عنوان شهر اطلسى ها است و 
تملک آن انجام شــده و امسال عملیات 

عمرانى آن کلید خورد .
وى بیان داشــت :توجــه بیش از حد به 
نیازهاى حرکت سواره و غفلت از حفظ و 
ساماندهى فضاى پیاده و پیاده رو از عمده 
نقایص شهرسازى به شمار مى آید ، که سبب کاهش کیفیت 
محیط شهرى و افول ارزشهاى اجتماعى ، فرهنگى و بصرى 
در فضاهاى شهرى مى گردد که شهردارى منطقه 2 با بررسى 
هاى این موضوع طرح پیاده رو ســازى به صورت گسترده در 

سطح منطقه را در دستور کار خود قرار داده است .
ابرار خرم با بیان اینکه بر اســاس  برنامه ریزى صورت گرفته 
پیاده روهاى خیابان هاى اصلى ســطح منطقــه در اولویت 
بهسازى و اجراى جالیز قرار دارند افزود : از جمله پروژه پیاده رو 
سازى در سطح منطقه میتوان به پیاده رو سازیدو طرف بلوار 
فاطمیــه ، رنجبران ، والیت و خیابان فرهنگ که  مجموعا به 
مساحت 36 هزار متر مربع و مبلغى بالغ بر 29 میلیارد ریال 
میباشــد اشاره نمود . وى با اشاره به نحوه ى  اجراى عملیات 
بهسازى پیاده رو ها تصریح کرد :با در نظر گرفتن شرایط افراد 
معلول  فرش پیاده رو، بازســازى باغچه ها، اصالح و بازسازى 
ســنگ جدول، اصالح شیب بندى کف و رفع موانع از جمله 

اقداماتى است که دردسنور کار قرار داده شده .
مدیر منطقه دو بیان داشت امروزه افزایش جمعیت شهرها و 
معضالت ترافیکى موجود ایجاب مى کند، ایجاد پیاده رو ها و 
مسیرهاى پیاده مورد توجه بیشترى قرار گیرد چرا که پیاده رو 
ها در جابه جایى ساکنان شهرها و انتقال ترافیک شهر نقش 

بسزایى دارد
وى در ادامــه  با بیان اینکه شــهردارى منطقه دو پروژه هاى 
متعددى را براى رفاه حال شــهروندان منطقه در دست اقدام 
دارد ، اظهار کــرد اجراى پروژه هاى متعدد نیازمند بودجه و 
اعتبار ات الزم است و تا هنگامى که اعتبارات مورد نیاز تامین 
نشود نمیتوان عملیات اجرایى را آغاز کرد ، وى افزود شهردارى 
منطقه دو خــود را موظف به پاســخگویى و تامین نیازها و 
رضایتمندى شــهروندان میداند و در راستاى تامین خواسته 
هاى شــهروندان تمام تالش خود را معطوف کرده است.که 
با توجه بــه ارزیابى عملکردها میتوان گفت وضعیت عمرانى 
مطلوبى با شتاب بیشتر نسبت به سالهاى قبل در این منطقه 

شاهد هستیم.
مدیر منطقه 2 در ادامه از آغاز عملیات انتقال آبهاي سطحی از 
میدان رسالت به سمت بلوار مطهرى و رودخانه با اعتباري بالغ 
بر یکصد  میلیارد ریال خبر داد و افزود :  بارندگی ابتداي امسال 
موجب تحمل خسارتهایی به مدیریت شهري و شهروندان شد 
که از همان زمان و با دستور شهردار همدان در صدد برآمدیم 
وضعیت محله هایی که در ســطح منطقه دو در مواقع بارش 
دچار آبگرفتگی هســتند شناسایی شــوند تا نسبت به رفع 
خطرهاي احتمالی اقدامات الزم صورت گیرد که خوشبختانه 

این موضوع هم اکنون در حال پیگیري است و در همین راستا 
از همراهی و صبر و شکیبایی شهروندان در اجراي این پروژه 

مهم شهري تشکر مینماییم .
وى از عملیات گسترده جدولگذارى  و ایجاد نهرى در سطح 
منطقه خبر داد و افــزود  : با توجه به اهمیت و ضرورت نگاه 
به مســائل عمرانى شهر و مدیریت شهرى سطح این منطقه 
با هدف ساماندهى معابر و همچنین زیبا سازى فضاى شهرى 
و مناسب سازى جداول خیابانهاى سطح منطقه این پروژه در 

دستور کار قرار داده شد .
ابرار خرم با اعالم اینکه این اقدامات باعث تحوالت ساختارى 
مثبتى خواهد شد افزود : در همین راستا بیش از 8 هزار 500 
متر طول عملیات جدولگذارى با اعتبارى بالغ بر10  میلیارد 
ریال  در سطح منطقه شاهد هســتیم که از جمله پروژه ها 
میتوان به جدولگذارى  و ایجاد نهرى ، خیابان چهاردولى واقع 
در 30 مترى بنى هاشم ، 18 مترى میالد ،  بلوارهاى رنجبران 
،  والیت ، مطهرى و بلوار 9 دى  و جاده حصار حاج شمسعلى  
اشــاره نمود که با تالش و کوشش همکاران به اتمام رسیده 

است.
ابرار خرم از اجراى عملیات آســفالت ریــزى و لکه گیرى و 
نیز پخش بیش از20 هزار  تن آســفالت  در سطح منطقه 2 
خبر داد و افزود : با توجه به وضعیت نا مناســب قسمتهایى 
از آسفالت کوچه ها و خیابانها سطح منطقه و اجراى عملیات 
روکش آسفالت معابر به صورت ویژه در سطح منطقه 2 انجام 

گرفته است.
وى لکه گیرى و روکش آسفالت در سال جارى را بیش از 20 
هزار تن تا کنون بیان کرد و افزود : شــهروندان در مراجعه به 
شهردارى درخواست انجام ترمیم ولکه گیرى آسفالت کوچه ها 
و معابر شهرى منطقه را دارند که در این خصوص واحد فنى 
مهندســى  این منطقه بصورت مداوم  اجراى آسفالت توسط 
فینیشر و اکیپ دستى را در دستور کار دارد که  طبق بازدید 
کارشناسان فنى مهندسى منطقه اولویت بندى الزم  جهت 
آســفالت ریزى صورت میگیرد و در این راستا حجم  بسیار 
زیادى آســفالت در معابر اصلى و فرعى از جمله   حصار حاج 
شمسعلى ، خیابان فرهنگ ، جاده چشین ، بلوار مفتح و مدنى  

و ... پخش و اجرا شده است.
وى در ادامه عنوان کرد : بازگشــایى هاى جدید در مســیر 
هاى مختلف به توسعه و عمران و آبادانى منطقه کمک کرده 
و زمینــه عمران و آبادانى شــهر را فراهم مى آورد که در این 
راستا شهردارى همدان اجراى چندین پروژه بازگشایى معابر 

در سطح شهر هدفگذارى و اجرا کرده است .
ابرار خرم  با اعالم اینکه بعد از بازگشایى خیابان طالقانى پروژه 
اعتمادیه شــرقى در دست اقدام قرار گرفت افزود : با تخریب 
تنها پالك باقیمانده ( یک واحد نانوایى) بلوار اعتمادیه شرقى 
با اعتبارى بالغ بر 38 میلیارد ریال و به طور کامل بازگشــایى 
شد که عملیات عمرانى این بلوار به طول 450 متر و به عرض 
35 متر و در مجموع به مساحت 1575 متر مربع از قبیل زیر 
سازى ، جدول گذارى ، ایجاد نهرى و اجراى آسفالت ، اصالح 
هندسى ، احداث میدان اجرایى واجراى سیستم روشنایى انجام 

گرفته.
مهنــدس خرم با  بیــان اینکه  یکى از پــروژه هاى مهم راه 
دسترســى به شهرك بهشتى اســت که در دستور کار قرارد 
گرفته و در حال اجرا میباشد افزود : یکى از راه هاى دسترسى 
شهرك بهشتى در ســنوات قبل تک الین بود و در دو سال 
گذشته به صورت دو بانده و چهار باغ احداث شد و ورودى دوم 
آن نیز ســال گذشته به بهره بردارى رسید و از این رو یکى از 
مهمترین ورودى هاى شهرك بهشتى 45 مترى جدیدالحداث 

است که در حال اجرا میباشد.
وى با اعالم اینکه طول این بلوار 400 متر میباشد تصریح کرد 
: فاز اول این طرح 200 متر طول در دو الین اجرا میشود که 
عملیات اجرایى آن آغاز گردیده و زیرسازى  اجراى جدولگذارى 
، ایجاد نهرى ، ایجاد روفوژ وسط و سیستم روشنایى و اجراى 
آســفالت را در دستور کار قرار گرفته و انشااله به زودى شاهد 

بهره بردارى از این پروژه مهم میباشیم.
وى به برخى از پروژههاى اجرا شده اشاره نمود :جدولگذارى 
، پیاده روســازى ، حفر چاه و الیروبى قنوات ، احداث کانال و 
هدایت آبهاى سطحى و زیر سازى معابر، اصالح هندسى ، تهیه 
و اجراى سیســتم آبیارى مکانیزه جهت فضاى سبز منطقه ، 
خرید و نصب وســایل بازى کودکان و اجراى نصب کفپوش 
گرانولى جهت ایمن سازى محوطه بازى کودکان در پارکهاى 
ســطح منطقه ، احداث پارکهاى جدید ، بازســازى پارکهاى 
سطح منطقه ، اجراى روشنایى پارکهاى سطح منطقه ، پیاده 
راه سازى ، تجهیز بازســازى پلهاى عابر پیاده از جمله پروژه 

هایى است که به اتمام رسیده اند .
دیگر حوزه کارى شهردارى منطقه دو که مهندس ابرار خرم 
توضیح در خصوص عملکرد آن بخش پرداخت امور شــهرى 
منطقه بود که وى اشاره داشت روزانه به طور متوسط یکصد 
تن زباله از سطح منطقه جمع آورى و حمل میگردد که طى 
شش ماه به میزان تقریبى 17/100 تن جمع آورى و به محل 

دفن بهداشتى حمل گردیده  است.
ابرار خرم با اعالم اینکه مهمترین نتیجه افزایش فضاى سبز، 
کاهش آلودگى هوا و پاکســازى محیط زیست شهرى است 
افزود :فضاهاى سبز در شهرها از یک سو موجب بهبود وضعیت 
زیست محیطى شهرها میشوند و از سوى دیگر شرایط مناسبى 

را براى گذران اوقات فراغت شهروندان ایجاد میکنند .
وى با اشــاره به اقدامات انجام شــده در حوزه ى فضاى سبز 
یاد آور شــد: عملیات کاشت گلهاى فصلى در حاشیه معابر ، 
میادین و پارکها ،کاشــت درختان زینتى چمن زنى و آبیارى  
فضاهاى سبز پارك ها از جمله فعالیت هایى است که توسط 
واحد فضاى ســبز منطقه  با همکارى سازمان سیما منظر و 

فضاى سبز منطقه انجام شده است.
مهندس ابرار خرم  افزود :  حوزه ى روابط عمومى شهردارى 
منطقه دو در اجراى مراســم ملى و مذهبــى و برنامه هاى 
فرهنگى از جمله : ایام فاطمیه ، ایام نوروز ، بزرگداشت ارتحال 
امام خمینى ( ره ) و ایام شعبانیه ، آذین بندى  نماز عید فطر و 
فعالیت هاى دیگر به میزان قابل توجهى حضور داشته و بویژه 
با نهاد ها ، افراد و گروه هاى مختلف در این زمینه ها مشارکت 
داشته است ودیگر فعالیت هاى این حوزه تهیه و ارسال خبر و 
گزارش هاى خبرى ، تعامل با رسانه ها در موارد متعدد ، تهیه 
و آرشیو فیلم و صدا ، عکس از اخبار منعکس ، بهره گیرى از 
فناوریهاى IT  در جهت پیشــبرد فعالیت هاى این واحد و ... 
در زمره اقدامات روابط عمومى منطقه 2 شــهردارى بوده که 

قابل اشاره است.
وى در پایان از همشهریان عزیز خواست که با پرداخت به موقع 
عوارض نوسازى یار و یاور شهردارى در اجراى پروژه هاى عظیم 

در سطح منطقه باشند.

مدیر منطقه 2 خبر داد : 

︀ل ٩٧ ︣ی از او﹜﹢️ ﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥ ︫٢︣داری در︨   ︫︤︊ ︑﹢︨︺﹥ ﹁︱︀﹨︀ی︨ 



مدیرکل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى 
و گردشــگرى اســتان همدان گفت: استان 
همدان براى میزبانى شایســته از مسافران 

نوروزى آماده مى شود.
به گزارش خبرنگار مهــر، على مالمیر ظهر 
پنج شنبه در کمیته اطالع رسانى، تبلیغات 
و امور فرهنگى ســتاد اجرایى خدمات سفر 
استان همدان که به منظور یکپارچه سازى 
تبلیغات و اطالع رســانى و آگاهى بخشى به 
گردشگران و آشناسازى آنان با آثار و جاذبه 
هاى تاریخى اســتان و رویدادهــا و برنامه 
هاى آیینى فرهنگــى و هنرى در اداره کل 
میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان و با حضور اعضا کمیته تشکیل شد، 
گفت: اطالع رســانى موثر و معرفى امکانات 
و خدمات و تمهیدات تدارك دیده شده در 
ایام نــوروز از جمله اولویت هاى این کمیته 

است.
مالمیر گفت: طــى ایام نوروز برنامه ریزى 
مســافران  فراغت  اوقات  براى  خوبى  هاى 
و گردشــگران تدارك دیده شده و مهیاى 
یــک میزبانى خــوب از مســافران نوروز 

هستیم.
وى بابیان اینکه در سال نو پیش رو برگزارى 
آیین هــاى بومى محلى خــاص نوروزى از 
اولویت هاى ما اســت، گفت: این برنامه ها 

در سال گذشــته نیز برگزار شد اما این بار 
نقاط مختلف اســتان هدف گذارى شــده و 
در روستاها و شــهرهاى کوچک نیز برگزار 

خواهد شد.
در این کمیتــه بعد از بحــث و تبادل نظر 
اعضــاى کمیته، طراحــى و تدوین کمپین 
فرهنگى و تبلیغاتى اســتان و شهرستانهاو 
برنامــه ریــزى بــراى تبلیغــات متمرکز و 
مشــترك با نظارت ســتاد اجرایى خدمات 

سفراستان به بحث گذاشته شد.

همچنین برنامــه ریزى براى اســتقرار در 
پایگاههاى اطالع رسانى به صورت متمرکز و 
مشترك، تهیه اقالم تبلیغاتى مناسب و مفید 
براى گردشــگران، انجام تبلیغات محیطى با 
مضامین مختلف و اطالع رســانى و تبلیغات 
محیطــى از برنامه هاى فرهنگى و نوروزگاه 

ها موردتاکید قرار گرفت.
تهیه محتواهاى موضوعى براى انتشــار در 
فضاى مجــازى نیز ازجملــه مصوبات این 

کمیته بود.

معاون نظارت بر بهره بردارى شــرکت آب و 
فاضالب روستایى استان همدان از بازسازى 
75 کیلومتر شــبکه و خطوط انتقال آب با 
صرف 18 میلیارد و 970 میلیون ریال طى 

سال جارى خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد نانکلى صبح 
چهارشــنبه در جمع خبرنگاران گفت: طى 
11 ماه امســال 9 هــزار و 521 مورد رفع 
نشــتى و حوادث از خطوط آب روســتایى 
با صــرف بیش از 50 میلیــارد ریال اعتبار 

عملیاتى شد.
وى افزود: از این تعداد یک هزارو 247 مورد 
در شهرستان همدان، 2 هزارو 132 مورد در 
شهرســتان مالیر، 825 مورد در شهرستان 
نهاوند، 971 مورد در شهرستان تویسرکان، 
615 مورد در شهرستان اسدآباد، یک هزارو 
673 مورد در شهرستان کبودراهنگ، 529 
مورد در شهرســتان بهار، یــک هزارو 260 
مــورد در شهرســتان رزن و 269 مورد در 

شهرستان فامنین  بوده است.
نانکلى در ادامه ســخنانش با اذعان به اینکه 
بازسازى شبکه ها و خطوط از دیگر وظایف 
تعریف شده براى شرکت است، عنوان کرد: 
درراستاى بازسازى شبکه ها درتمامى نقاط 
تحت پوشــش، در بازه زمانى یاد شــده؛ در 
شهرستان همدان 10 کیلومتر، در شهرستان 
مالیر 11.2 کیلومتر، در شهرســتان نهاوند 
9.5 کیلومتر، در شهرســتان تویسرکان 5.5 
کیلومتر، در شهرستان اسدآباد 5.4 کیلومتر، 
در شهرستان کبودراهنگ 12.6 کیلومتر، در 
شهرســتان بهار 7.7 کیلومتر، در شهرستان 
رزن 10.4 کیلومترو درشهرســتان فامنین 

3.1 کیلومتر بازسازى شــبکه و خطوط به 
انجام رسید.

معــاون نظارت بر بهره بردارى شــرکت آب 
وفاضالب روستایى استان همدان یادآورشد: 
در مجموع در یازده ماهه سال جارى 75.23 
کیلومتر از شــبکه ها و خطــوط انتقال آب 
بــا صرف 18 میلیــارد و 970 میلیون ریال 

بازسازى شدند.
در ادامه ضمن اشــاره به مجموعه اقدامات 
انجام شــده در راســتاى تعمیــر پمپ ها، 
نیــز گفت: در این خصــوص 280 پمپ در 
بــازه زمانى مذکور مورد تعمیر و بازســازى 
قرار گرفت کــه از این تعــداد 48پمپ در 
روستاهاى تابعه شهرستان همدان، 44 پمپ 
درشهرستان مالیر، 49 پمپ در روستاهاى 
شهرســتان نهاونــد5 پمپ در روســتاهاى 

تابعه شهرســتان تویســرکان، 35 پمپ در 
روستاهاى تابعه شهرستان اسدآباد، 45 پمپ 
در روستاهاى تابعه شهرستان کبودراهنگ، 
11 پمپ در روستاهاى شهرستان بهار، 16 
پمپ در روستاهاى تابعه شهرستان رزن، 27 
پمپ در روستاهاى تابعه شهرستان فامنین 

بوده است.  
وى همچنین از 2 هزارو 388 مورد تعمیرات 
تابلو در یازده ماهه سال جارى خبر داد و با 
بیان اینکه بازســازى مخازن در طول سال 
نیز از جمله وظایف تعریف شــده به منظور 
خدمت رســانى هرچه بهتر به مشــترکین 
اســت، عنوان کرد: برهمین اســاس در 11 
ماه ســال جارى 2 هــزارو 750 متر مکعب 
از مخازن تحت پوشــش مورد بازسازى قرار 

گرفت.

برگزارى جشنواره موسیقى 
شب هاى هگمتانه

معاون امور هنرى اداره کل فرهنگ 
همدان  اســتان  اســالمى  ارشاد  و 
از برگــزارى جشــنواره موســیقى 
شــب هاى هگمتانه از یکم تا هفتم 
اســفندماه در مجتمــع فرهنگى و 

هنرى بوعلى سینا خبر داد
هادى فیض منش در نشست خبرى 
به مناسبت سى و چهارمین جشنواره 
سراسرى موســیقى فجر، اظهار کرد: 
همزمان با این جشــنواره سراسرى، 
بیســت و یکمین جشنواره موسیقى 

استان از تاریخ یکم تا هفتم اسفندماه در همدان برگزار مى شود.
وى با بیان اینکه این جشنواره با عنوان شب هاى موسیقى هگمتانه 
در مجتمع فرهنگى و هنرى بوعلى ســینا برگزار مى شود، افزود: از 
27 گروه موسیقى متقاضى براى شرکت در این جشنواره 14 گروه 

براى هنرنمایى در این ایام انتخاب شده اند.
معاون امور هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
ادامه داد: در این جشــنواره ســه گروه نیز از تهران به هنرنمایى 

مى پردازند.
فیض منش گفت: مراســم افتتاحیه جشــنواره موسیقى شب هاى 
هگمتانه روز یکم اســفندماه از ساعت 16 در مجتمع بوعلى سینا 

برگزار مى شود.
وى با اشــاره به اینکه موسیقى با فطرت انسان ها تناسب بسیارى 
دارد خاطرنشان کرد: حوزه هنر و موسیقى با روح و روان انسان ها 
ســروکار دارد و اداره کل فرهنگ و ارشاد به عنوان متولى باید در 

راستاى حمایت و تقویت از گروه هاى موسیقى تالش کند.
فیض منش در خصوص ویژگى خوب جشــنواره موســیقى استان 
همدان تصریح کــرد: ویژگى خوب این جشــنواره توجه ویژه به 
موســیقى فاخر و اصیل ایرانى است چرا که نمى توان جامعه بدون 

موسیقى را متصور شد.
مدیرعامل انجمن موســیقى اســتان همدان نیز در این نشست با 
بیان اینکه موسیقى زبان همه هنرهاست بیان کرد: موسیقى تنها 

هنرى است که نیاز به تجربه ندارد.
على آقا محمدى با اشــاره به این نکته که اعضاى انجمن موسیقى 
از اســاتید دانشــگاه و فارغ التحصیالن این رشــته هنرى هستند 
اضافه کرد: جشنواره موسیقى شب هاى هگمتانه امسال با رویکرد 

متفاوت در قالب موسیقى رفاقتى نه رقابتى برگزار مى شود.
وى گفت: در این جشنواره عالوه بر برگزارى کنسرت هاى موسیقى 
شــبانه بخش پژوهشــى و نقد و بررســى، کارگاه هاى آموزشى، 

آسیب شناسى موسیقى نیز برگزار مى شود.
آقامحمدى در خصوص مبلغ بلیت هاى این جشــنواره نیز افزود: 
هزینه کنســرت هاى داخلى 40 هزار تومان و هزینه کنسرت هاى 

خارجى نیز مابین 40 تا 70 هزار تومان پیش بینى شده است.
وى خاطرنشان کرد: این بلیت ها توسط سایت ایران کنسرت، شهر 
کتاب و در کنار درب ورودى ســالن هاى اجرا براى عالقمندان به 

فروش مى رسد

در هفته آینده انجام خواهد شد:

اعزام 80 نفر از ایثارگران شاغل و بازنشسته 
به عتبات عالیات

به گزارش مدیر امور ایثارگران دانشــگاه ، جواد صفرى مدیر امور 
ایثارگران گفت: 80 نفر از ایثارگران شــاغل و بازنشسته دانشگاه 
علوم پزشــکى همدان براساس قرعه کشــى بعمل آمده در هفته 
آینده با مســاعدت ریاســت ومعاون توســعه و منابع دانشــگاه 
با اعتبارى بالــغ بریک میلیاردوچهار صد میلیــون ریال از محل 
اعتبارات ســالیانه امور ایثارگران دانشگاه به عتبات عالیات مشرف 

خواهند شد .
صفرى افزود جهــت برگزارى این برنامه ضمــن پرداخت کمک 
هزینه از طرف دانشــگاه علوم پزشکى همدان افراد شرکت کننده 
جهت دریافت تســهیالت 20میلیون ریالى ســتاد عمره و عتبات 
دانشــگاهیان نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها به 

بانک معرفى شدند.

مدیرکل میراث فرهنگى همدان:خبر کوتاه

︀︧︐﹥ از ﹝︧︀﹁︣ان ﹡﹢روزی آ﹝︀ده ﹝﹩ ︫﹢د ︣ای ﹝﹫︤︋︀﹡﹩︫  ﹨﹞︡ان︋ 

معاون شرکت آب و فاضالب روستایى همدان:
︡ ︀ز︨︀زی︫  ︴﹢ط ا﹡︐﹆︀ل آب رو︨︐︀﹩ در ﹨﹞︡ان︋  ︊﹊﹥ و︠   ︫︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ 7۵
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 مدیــرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان همدان گفت: استان همدان 
براى میزبانى شایســته از مســافران نوروزى 

آماده مى شود.
به گزارش خبرنگار مهر، على مالمیر ظهر پنج 
شنبه در کمیته اطالع رسانى، تبلیغات و امور 
فرهنگى ســتاد اجرایى خدمات ســفر استان 
همدان که به منظور یکپارچه ســازى تبلیغات 
و اطالع رسانى و آگاهى بخشى به گردشگران 
و آشناسازى آنان با آثار و جاذبه هاى تاریخى 
استان و رویدادها و برنامه هاى آیینى فرهنگى 
و هنــرى در اداره کل میراث فرهنگى صنایع 
دســتى و گردشگرى اســتان و با حضور اعضا 
کمیته تشکیل شد، گفت: اطالع رسانى موثر و 

معرفــى امکانات و خدمات و تمهیدات تدارك 
دیده شــده در ایام نوروز از جمله اولویت هاى 

این کمیته است.
مالمیــر گفت: طــى ایام نــوروز برنامه ریزى 
هاى خوبى بــراى اوقات فراغت مســافران و 
گردشــگران تدارك دیده شــده و مهیاى یک 

میزبانى خوب از مسافران نوروز هستیم.
وى بابیان اینکه در ســال نو پیش رو برگزارى 
آیین هــاى بومــى محلى خاص نــوروزى از 
اولویت هاى ما اســت، گفت: این برنامه ها در 
سال گذشته نیز برگزار شــد اما این بار نقاط 
مختلف استان هدف گذارى شده و در روستاها 

و شهرهاى کوچک نیز برگزار خواهد شد.
در ایــن کمیته بعد از بحث و تبادل نظر اعضاى 

کمیتــه، طراحى و تدوین کمپیــن فرهنگى و 
تبلیغاتى اســتان و شهرســتانهاو برنامه ریزى 
براى تبلیغات متمرکز و مشترك با نظارت ستاد 
اجرایى خدمات سفراستان به بحث گذاشته شد.

همچنیــن برنامــه ریــزى براى اســتقرار در 
پایگاههاى اطالع رســانى به صورت متمرکز و 
مشــترك، تهیه اقالم تبلیغاتى مناسب و مفید 
براى گردشــگران، انجــام تبلیغات محیطى با 
مضامیــن مختلف و اطالع رســانى و تبلیغات 
محیطــى از برنامه هاى فرهنگى و نوروزگاه ها 

موردتاکید قرار گرفت.
تهیــه محتواهــاى موضوعى براى انتشــار در 
فضاى مجازى نیز ازجمله مصوبات این کمیته 

بود.

برنامه گردشگرى در همدان تدوین شد
مدیرکل حفاظت محیط زیســت همدان گفــت: برنامه عملیاتى 
گردشگرى در مناطق حفاظت شده این استان تهیه و تدوین شده 

است.
بــه گزارش روز شــنبه روابط عمومى حفاظت محیط زیســت، 
عادل عربى بیان کرد: همدان با وجود داشتن 6 منطقه حفاظت 
شــده و 12 منطقه تیراندازى و شکار ممنوع و همچنین آثار و 
مناطق بکر و طبیعى داراى قابلیت گردشــگرى طبیعى فراوانى 
دارد کــه تاکنون فعالیت چندانى در زمینه ترویج اکوتوریســم 

انجام نشده است.
وى افــزود: این مناطق با توجه به ظرفیــت هاى بالقوه اى که در 
حوزه طبیعت گردى دارند مى توانند هر ساله مقصد مناسبى براى 

بسیارى از عالقه مندان به طبیعت باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت همدان ادامه داد: همچنین این 
مناطــق مى تواند در امر اشــتغال و درآمدزایى مردم شــهرها و 

روستاهاى اطراف نقش قابل مالحظه اى داشته باشد.
عربى اضافه کرد: ایجاد زمینه هاى توســعه صنعت گردشــگرى 
در مناطــق طبیعى نیازمند مطالعات اســت تا بتوان همزمان با 
حفاظــت اصولى و پایــدار از مزایا و منافــع اینگونه مناطق نیز 

بهره مند شد.
وى خاطرنشــان کرد: این اداره کل از ســالهاى گذشــته اقدام به 
تدوین طرح مدیریت مناطق حفاظت شــده استان کرده است که 
بر اســاس این طرح، مناطق به واحدهاى مختلف تقســیم بندى 

شده است.
وى گفــت: در این طرح عناوین برنامــه هاى مورد نیاز براى اجرا، 
محــل هاى اجرا و اعتبار مــورد نیاز پیش بینــى و براى اجرا به 

واحدهاى شهرستانى ابالغ شده است.

معاون منابع انسانى شرکت توزیع نیروى برق استان همدان خبر داد:

اجراى دوره هاى آموزشى فن ورزى شبکه هاى 
هوایى در شرکت توزیع برق استان همدان

معاون منابع انســانى شــرکت توزیع نیروى برق استان همدان از 
اجراى دوره هاى آموزشى فن ورزى شبکه هاى هوایى براى برقکاران 

شاغل در شرکت توزیع برق استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شرکت توزیع نیروى برق استان همدان، 
عباس گودرزى اظهار داشــت: دوره آموزشى فن ورزى شبکه هاى 
هوایى به همت معاونت منابع انســانى این شرکت براى نیروهاى 

سیمبان و سیمبان راننده در سطح استان برگزار شد.
وى افزود: این دوره با هدف صیانت از سرمایه هاى انسانى شاغل در 
شــرکت و ارتقاء بهره بردارى آنان و انتقال دانش و افزایش مهارت 
کارکنان در بخــش بهره بردارى، طى هماهنگــى به عمل آمده با 
شرکت خدماتى طرف قرارداد و مجتمع عالى آموزشى ـ پژوهشى 
غرب با حضور 188 نفر از کارکنان قراردادى و شرکتى برگزار شد.
معاون منابع انسانى شرکت توزیع نیروى برق استان همدان گفت: 
در مرحله اول، آموزش سر فصل هاى تئورى همزمان در سه مرکز 
آموزشى در شهرستان هاى همدان، مالیر و کبودراهنگ برنامه ریزى 
شده و همکاران سیمبان واحدهاى اجرایى شمال، جنوب و مرکز 

استان در این مراکز 43 ساعت دوره فوق را گذرانیدند. 
وى ادامه داد: همچنین براى طى دوره عملى شرکت کنندگان در 
6 گروه سازماندهى شده و در مدت 12 روز به صورت شبانه روزى 
به سایت آموزشى مجتمع آموزشــى ـ پژوهشى غرب اعزام و 96 

ساعت دوره عملى را تحت نظر اساتید مجرب طى کردند.
گــودرزى ضمن اعــالم رضایتمندى از نحوه برگــزارى دوره هاى 
مذکور، اثربخشــى انجام شــده را مطلوب اعالم کرد و با تقدیر از 
معاونین و مدیران واحدهاى ستادى و اجرایى که همکارى و تعامل 
بســیار خوبى را در برگزارى این دوره ها انجام دادند، ابراز داشت: 
این دوره ها براى ســطح کارگرى در سال 98 نیز استمرار خواهد 

داشت.
وى عنــوان کرد: برگزارى این دوره هاى تخصصى نقش بســزایى 
در پیشــگیرى از وقوع حوادث و صیانــت از جان همکاران کارگر 

خواهد داشت.
گودرزى خاطرنشــان کرد: در نیمه نخست سال جارى حدود 26 
هزار نفر ساعت دوره براى بخش هاى کارگرى شرکت توزیع نیروى 

برق استان همدان برنامه ریزى و اجرایى شده است.

خبر کوتاه

همایش شفاف ســازى نظام تأمین و تدارکات 
ســامانه الکترونیکــى دولت ســتاد با حضور 
معاونــت  سرپرســت  عســگریان  مهنــدس 
هماهنگى امور اقتصادى استاندارى، محمودى 
مدیر کل امور اقتصادى و دارایى استان، نیکخو 
مدیرکل دیوان محاســبات، مدیران ســازمان 
صمت و دســتگاههاى اجرایى استان در محل 
سالن شهداى استاندارى همدان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومى اداره کل امور اقتصادى 
و دارایى اســتان همدان، سید ناصر محمودى 
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادى و دارایى 
اســتان همدان در این همایــش مطرح کرد: 
وزارت امور اقتصــادى و دارایى به عنوان یک 
ابر وزارتخانه و مؤثر 55 ســازمان زیر نظر آن 
فعالیت دارند که عمــده فعالیت آن مربوط به 

امور و مسائل مالى مى باشد.
وى ضمن اشــاره به نقش ذیحسابان به عنوان 
سفیران وزارت اقتصاد و مشاوران مالى مدیران 
در دستگاه هاى اجرایى اظهار داشت: تشخیص 
هزینه کرد مسائل مالى بر عهده مدیر دستگاه 
اســت وذیحســابان ملزم به رعایــت قانون و 

مقرارت در راستاى آن مى باشند.
محمودى افــزود:70 درصد فعالیت ادرات کل 
امور اقتصادى و دارایى اســتان ها فرا بخشى و 
برون سازمانى است و در موفقیت دستگاه هاى 

اجرایى دیگر نقش بسزایى دارد.
 مدیــرکل امور اقتصــادى و دارایى اســتان 
همدان در راســتاى پروژه مولد سازى دارایى 
هاى دولت در تســریع ثبت امــوال منقول و 
غیر منقول دســتگاه اجرایى در ســامانه سادا 
و همچنیــن ثبــت مطالبــات و بدهى هاى 
دســتگاههاى اجرایى در ســامانه سماد تاکید 
نمود و خواســتار همکارى بیشتر دستگاههاى 

اجرایى در این امر مهم شد.
 محمــودى در ادامــه ضمن اشــاره به اطالع 
رســانى هاى مکرر در خصوص نحوه چگونگى 
از چگونگى اســتفاده از اسناد خزانه اسالمى و 
اوراق دفاتر بیان داشــت: در حال حاضر فقط 
اســتفاده از تهاتر نوع دوم باقى مانده است که 
دســتگاه هاى ذیربط جهت تسویه بدهى هاى 

خود از این فرصت استفاده نمایند.
 نماینده وزیر مدیر کل اقتصاد استان در ادامه 
ضمن معرفى ســامانه ســتاد اظهار داشت: بر 
اســاس قانون و الزامات قانونى تمامى دستگاه 
هاى اجرایى ملزم به خریدارى از سامانه ستاد 

در صورت مبلــغ باالى دو میلیــون و پانصد 
تومان مى باشند و ذیحساب نیز ملزم به رعایت 
قانون در این خصوص مى باشــد. که با توجه 
هماهنگى هاى بعمل آمده با دیوان محاسبات 
مشکالت این ســامانه بررسى و نزدیک به 40 
شاخص شناسایى شده که آنان را به مرکز ارائه 

نموده ایم.
 محمودى اذعان داشــت:بنابر هماهنگى هاى 
صورت گرفته توسط این اداره کل با مسئولین 
سامانه ســتاد مقرر گردید؛ ثبت نام دوره هاى 
آموزشــى از ســوى وزارت صمــت به صورت 
رایــگان براى جامعه هــدف( تولید کنندگان، 
اتــاق اصنــاف و بازرگانى اســتان) با حضور 

مسئولین این سامانه انجام شود.

 وژ خاطر نشان کرد: با توجه به منویات مقام 
ارشد اســتان اســتاندار محترم در  راستاى 
سیاســت هاى اقتصاد مقاومتى و حمایت از 
تولید و اشــتغال اســتان، کلیه دستگاههاى 
اجرایى خرید هاى خود را از داخل اســتان 
خریدارى نمایند ؛که شــایان ذکر است این 
امر مســتلزم برنامه ریــزى هاى الزم جهت 
ترغیــب تولید کنندگان عرضه کنندگان کاال 
و خدمات به منظور ثبت نام در این ســامانه 

باشد. مى 
گفتنى اســت در پایان این همایش پاسخ هاى 
الزم توسط کارشناسان خبره این سامانه و نیز 
مدیر کل امور اقتصاد و دارایى استان همدان، 

به ابهامات و پرسش هاى حاضرین داده شد.

محمودى مدیر کل امور اقتصادى و دارایى استان همدان خبر داد:

︐︀د ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︨  ︔︊️ ﹡︀م را﹍︀ن از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن در︨ 

مدیرکل میراث فرهنگى همدان:

︀︧︐﹥ از ﹝︧︀﹁︣ان ﹡﹢روزی آ﹝︀ده ﹝﹩ ︫﹢د ︣ای ﹝﹫︤︋︀﹡﹩︫  ﹨﹞︡ان︋ 

اب اخبـــــار استان6
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رئیس روابط عمومى سازمان جهاد کشاورزى استان همدان:

جهاد کشاورزى استان متمرکز بر افزایش 
بهره ورى است

قره گوزلو گفت: در غرفه جهاد کشــاورزى استان همدان اطالعات 
چهل ســاله  آب وخاك، تولیــدات گیاهى، ترویــج تولیدات دامى، 
شــیالت، مکانیزاسیون، حفظ نباتات، باغبانى و زراعت جمع بندى 

و منعکس شده است.
به گــزارش خبرنگار خبرگزارى موج همــدان، علیرضا قره گوزلو 
رئیس روابط عمومى ســازمان جهاد کشاورزى استان همدان در 
گفتگو با خبرنگار موج در نمایشــگاه دســتاوردهاى انقالب گفت: 
ســازمان جهاد کشاورزى استان همدان همانند اداره هاى دیگر در 
این نمایشــگاه به دنبال این است که گوشه اى از دستاوردهاى 40 

ساله را منعکس کند.
وى اظهــار داشــت: موضوعاتــى کــه در این غرفه بــه نمایش 
گذاشته شــده است مى پردازد به حضور جهاد کشاورزى استان در 
دوران دفاع مقدس و عمران روســتایى که خدمات به روســتاها 
درزمینه آب رسانى، جاده سازى، برق رسانى، فنى و صنایع روستایى 

را پوشش مى دهد.
وى افــزود: مبحث دیگر که در غرفه جهاد کشــاورزى اســتان 
همدان موردتوجه قرارگرفته اســت مرتبط با آب وخاك است و 
همین طور اطالعات چهل ســاله اى که جمع بندى و منعکس شده 
اســت به صورت برنامه هاى آب وخاك، تولیــدات گیاهى، ترویج 
تولیدات دامى، شــیالت، مکانیزاســیون، حفظ نباتات، باغبانى 

و زراعت.
قــره گوزلــو عنوان کــرد: در ایــن غرفــه ادارات تابعــه جهاد 
کشــاورزیهمچون تعاون روســتایى، دامپزشــکى، منابع طبیعى، 
شــرکت خدمات حمایتى، مرکز تحقیقات کشاورزى و واحدهایى 
که جزو خانواده بزرگ جهاد کشــاورزى اســتان همدان هستند، 
حضور دارند تا خدماتى را به کشاورزان و بهره برداران ارائه مى شود 

را منعکس کنند.
رئیس روابط عمومى ســارمان جهاد کشــاورزى اســتان همدان 
گفــت: تمامى افــراد جامعه روز خود را با محصوالت کشــاورزى 
آغاز مى کنند و این موضوع نشــان از اهمیت این بخش در زندگى 
انسان ها دارد. بخش کشــاورزى در سال 57 قدرت تولید 33 روز 
غذاى کشــور را داشته اســت اما اکنون با تالش این بخش غذاى 

کشور تا 98 درصد تأمین مى شود.
وى بابیان اینکه نهاده ها روبه کاهش اســت و افزایش مصرف آب 
متوجه کشاورزى اســت، گفت: سازمان جهاد کشاورزى به سمت 
بهره ورى پیش رفته است و در این خصوص سیستم هاى آبیارى را 
به تجهیزات نوین مسلح کرده است، کشت هاى گلخانه اى را رواج 
مى دهــد و همین طور در این زمینــه کالس هاى آموزش ترویجى 

برگزار مى کند

آغاز استقرار سیستم مدیریت دانش 
در شرکت آب و فاضالب استان همدان

بــه گزارش روابط عمومی و به نقل از معاونت برنامه ریزي و منابع 
انســانی شــرکت، در پی تصویب دفتر توســعه مدیریت  شرکت 
مهندســی آب و فاضــالب کشــور و به دنبال برگزاري جلســات 
هماهنگی و توجیهی با مشــاور مدیریت دانش شرکت مهندسی، 
آبفا استان همدان از سوي معاونت برنامه ریزي و پشتیبانی شرکت 
مهندســی به عنوان یکی از اعضاي اصلی کارگروه مدیریت دانش 
شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور تعیین و در گروه هشت 
شرکت پایلوت کشــور جهت استقرار سیستم مدیریت دانش قرار 

گرفت.
بــه گفتــه معاونت برنامه ریزي و منابع انســانی شــرکت:  در 
راســتاي این تصمیم  استقرار این سیســتم نوین مدیریتی در 
شرکت آبفا استان همدان  با تشــکیل کارگروه مدیریت دانش 
اســتان آغاز و تهیه دســتورالعمل و برنامه ریزي جهت اولویت 
هــاي نظام یادگیري از تجارب ، طراحی و پیاده ســازي فرایند 
مصاحبه هاي ترك ســازمان و انتقال دانش،  نظام مربیگري و 
طراحی و پیاده ســازي نظام انجمن هــاي خبرگی که از جمله 
وظایف محول شــده به شرکت آب و فاضالب استان همدان در 
کارگروه شــرکت مهندسی آبفا کشور می باشد ، در دستور کار 

قرار گرفت. کارگروه استانی 

خبر کوتاه

مدیرکل راهدارى همدان در نشســت خدمات 
سفر استان؛

مرکز مدیریــت راه هاى اســتان در ایام عید 
شبانه روز فعال است

مدیــرکل راهــدارى و نقل جاده اى اســتان 
همدان از فعالیت شــبانه روزى و 24 ســاعته 
مرکز مدیریت راه هاى اســتان همدان در ایام 

نوروز خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومى اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان همدان، مصطفى 
پناهنــده در کمیتــه حمل و نقل و ســوخت 

خدمات سفر اســتان همدان با اشاره به اینکه 
مرکــز مدیریت راه هــا متولــى اصلى رصد 
محورهاى مواصالتى اســت، اظهار داشــت: با 
توجه به لزوم و اهمیت کســب اطالع همزمان 
از وضعیــت ترافیکــی و تــردد در محورهاي 
مواصالتی اســتان به ویــژه در طول ایام طرح 
نــوروزي، مرکز مدیریت راه هاي این اداره کل 
با اســتفاده از نیروهاى ثابت و شیفتى آمار و 
اطالعات تردد انواع ناوگان و همچنین نظارت 
تصویري و اعمال مدیریت کنترل سرعت را از 
طریق ابزارهاي iTS جاده اي به شــکل شبانه 

روزي انجام مى دهند.
وى افــزود: در این زمینه تعداد 77 دســتگاه 
ترددشمار برخط، 25 دستگاه دوربین نظارت 
تصویرى و 66 دســتگاه دوربین ثبت تخلفات 
ســرعت، اطالعات و آمار مورد نیاز را به شکل 
برخط به مرکز مدیریت راه هاي استان ارسال 

مى کنند.
مدیرکل راهدارى اســتان همدان در ادامه به 
همه مسافران نوروزى که قصد دارند با استفاده 
از اتوبــوس و دیگر خودروهــاى حمل و نقل 
عمومى جاده اى به مســافرت بروند، اطمینان 

داد نگران کمبود بلیت در این ایام نباشند.
پناهنده با تأکید بــر اینکه پیش فروش بلیت 
هاى اینترنتى از دوازدهم اسفنده ماه آغاز مى 
شود، یادآور شد: ظرفیت هاى الزم براى انتقال 
همه مسافران پیش بینى شده و این اداره کل 
با رایزنى با شهردارى آمادگى پذیرش میهمانان 

نوروزى را در تمامى پایانه هاى استان دارد.
گفتنى اســت، در اســتان همــدان 5 هزار و 
114کیلومتر راه وجود دارد که شامل آزادراه، 
بزرگراه، راه اصلى و فرعى و راه روستایى است.

مدیرکل میراث فرهنگى همدان:

︀︧︐﹥ از ﹝︧︀﹁︣ان ﹡﹢روزی آ﹝︀ده ﹝﹩ ︫﹢د ︣ای ﹝﹫︤︋︀﹡﹩︫  ﹨﹞︡ان︋ 

751 م الفآگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1397 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

به استناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد 59 و 64 آیین نامه قانون ثبت و تبصره ماده 25 اصالحیه قانون مصوب 
بهمن سال 1351 و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اینک اسامى اشخاصى که 

در سه ماهه سوم سال 1397 درخواست ثبت نموده اند بشرح ذیل آگهى در دو نوبت به فاصله سى روز منتشر خواهد شد.

1-پــالك 10685 فرعى مجزى شــده از 1078 فرعى از پالك 
139 اصلــى آقایان نادر و ثمن در اقدســى یکتا فرزندان رحمت 
اهللا هر کدام نســبت به سه دانگ مشــاع از اعیانى ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت 140/21 متر مربع واقع در بهار بخش 

چهار همدان.
2- پالك 10708 فرعى مجزى شده از 419 فرعى از پالك 139 
اصلى خانم سیده رقیه قاسمى  فرزند سید امیر  اعیانى ششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت 274/57 متر مربع واقع در بهار بخش 

چهار همدان.
3- پالك 10747 فرعى مجزى شده از 955فرعى از پالك 139 
اصلى آقاى امان اله عباســى فرزند یادگار  اعیانى ششدانگ یک 
بــاب خانه  به مســاحت 207/46 متر مربع واقــع در بهار بخش 

چهار همدان.
4- پــالك 10781فرعى مجزى شــده از 809 فرعى از پالك 139 
اصلى آقاى ناصر عسگرى فرزندعباس اعیانى ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 158/54 متر مربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك هرکس نسبت به امالك 
مندرج در این آگهى اعتراض دارد اعتراض کتبى خود را از نخستین 
روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیــم نمایند و نیز چنانچه قبال بین متقاضى 
و معترض دعوایى در دادگاه مطرح شــده باشد معترض مى بایست 
گواهى مبنى بر جریان دعوى از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ضمنا حقوق ارتفاقى در 

زمان تحدید حدود تعیین خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/1

 
هادى یونسى عطوف 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بهار



محراب، نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان همدان
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکترسید علی اکبر فامیل روحانی
مدیر اجرائی: ........................................................ عارفه سلیمانى
سرویس خبرى: .......................................... رضا فامیل روحانى
صفحه آرا: ...................................................... جالل محمدکریمى
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