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ضمیمه رایگان در استان همدان

ﻓﺴﺎﺩﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺻﻔﺤﻪ2

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ،ﻓﺴﺎﺩ  34ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻰ ﻣﻬﺮ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻄﻖ ﻣﻴﺎﻥ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻯ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻰ
ﺩﺍﺭﺩ .ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ ﺍﺵ ﺳﻢ ﻣﻬﻠﻚ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ
ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻰ ﺯﻧﺪ.ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﻓﺴﺎﺩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭﺷﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻣﺖ ﺑﻮﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺍﻭﻭﺱ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ، 39ﺗﺮﻛﻴﻪ  81ﻭ
ﺻﻔﺤﻪ2
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  83ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻏﺎﻓﻞ ﻛﻨﺪ.

سرپرست سازمان صنعت ،معدن وتجارت

ﻣﺎﻟﺰﻯ
ﺳﺮﺍﺑﻰ
ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ
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ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻴﺎﻥ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻣﺪ
7

ﭘﻴﻤﺎﻥ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺷﺪ

ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ:

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  6ﻫﺰﺍﺭ
ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ

»
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ﻧﻘﺪﻯ 3

ﻫﺠﻮﻡ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧ
جایگاهی
شهرداری بهار در
ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ
ﻣﺨﺪﺭ
نیست که برای میدان بار
همدان تصمیم بگیرد
»3

تامين برق مطمئن،
با ايجاد زيرساختهاي
پايدار »

ﺑﺮﻛﺘﺎﺏ
در شوراي ترافيك استان انجام شد:
ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪهمدان
تصويب طرح جامع ترافيك و حمل و نقل شهر
ﻣﻼﻳﺮ)(2
جناب آقای مهندس سید
نعمت ا ...حقیقی
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن
استان همدان انتصاب شایسته و ارزنده جنابعالی
را به سمت معاونت برنامه ریزی سازمان نظام
مهندسی معدن ایران تبریک و تهنیت عرض
نموده و امیدواریم در سایه الطاف الهی شاهد
موفقیت های روز افزون حضرتعالی باشیم.

روابط عمومی اداره کل فنی وحرفه ای استان
همدان

جناب آقای مهندس نعمت
ا ...حقیقی
بر خود الزم میدانیم انتصاب ارزشمند حضرتعالی
را به سمت معاونت برنامه ریزی سازمان نظام
مهندسی معدن ایران تبریک و تهنیت عرض
نموده امید است همواره در سایه سار امن الهی و
در راه خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری
اسالمی موفق و سر بلند باشید.

معدن پوکه قزل قایه
تیمور نوری

جناب آقای مهندس
نعمت ا ...حقیقی ریاست
محترم سازمان نظام مهندسی
معدن استان همدان

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاونت
برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران
تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از درگاه
حضرت حق برای شما روزهای پر افتخار بیشتری آرزومندیم.

شرکت معدنی مرمریس قطار قوئی
محمود حیدری و شرکا
(جلیل یوسفی،مهدی اسدی)

آيا مي دانيد با پرداخت به موقع اجاره
بهاء و حق و حقوق موقوفات ما را در عمل به
نيات واقفين خيرانديش كمك مي كنيد؟

وقف باران رحمتي است كه بيابان آخرت
را سيراب مي كند.
پایگاه اطالع رسانی
http://hamedan.awqaf.ir
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان

برادر ارجمند جناب آقای
مهندس نعمت ا ...حقیقی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاونت
برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران
تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیقات
روز افزون جنابعالی را در خدمت به نظام جمهوری
اسالمی همچون گذشته مسألت می نماییم.

کارخانه سیلیس ایران
عباس دهدهسی

جناب آقای مهندس سید
نعمت ا ...حقیقی ریاست
محترم سازمان نظام مهندسی
معدن استان همدان

خدمات ارزنده شما در مسئولیتهای قبلی همواره
راهنما و گره گشای بخش معدن بوده،ضمن
تبریک انتصاب جنابعالی به سمت معاونت برنامه
ریزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران از خداوند منان آرزوی
توفیق روز افزون شما را خواستاریم.

معدن ورقستان  -اصغر ربیعی شهریور
و مهندس ابراهیم یوسفیان

حماسه  9دی خط
بطالنی بر جریانات
برانداز بود

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت:
حماسه  9دی خط بطالنی بر جریان برانداز بود و
پیوند ناگسستنی میان امت و والیت را بر همگان
نشان داد.
علیاکبر فامیلکریمی با اشاره به فرا رسیدن
سالروز حماسه  9دی به عنوان روز بصیرت و
میثاق امت با والیت اظهار کرد :حماسه بزرگ 9
دی از یک سو پیام عمق پیوند ناگسستنی میان
امت و والیت را بر همگان نشان داد و از سوی
دیگر جاودانگی انقالب اسالمی را ثابت کرد.
رييس مجمع امورصنفي همدان:
وی با بیان اینکه حماسه  9دی خط بطالنی
بر جریان برانداز بود ،افزود :فتنهگران و معاندان
نظام از سالها قبل با برنامهریزی خود در
ﻣﻮﺳﻮﻯ* براندازی نظام جمهوری اسالمی بودند
*ﺳﻴﺪﺻﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ صدد
جمهوری را پوشش
ریاست
انتخابات دهم
ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳﻦ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺩﺭ
که ﺑﺎ ﻧﺸﺮ
ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﺰﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦ
ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰبه همین دلیل با
دیده بودند
برای این کار
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ،ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩمناسبی
ﻣﺘﺎﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦدر ﺩﺭ
هایﻣﺨﺪﺭ
بهانهﻣﺎﺩﻩ
ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﺮﺭﻭﻧﻖ
انتخابات به دنبال
واهی مانند تقلب
ﺁﺳﻴﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود بودند.
ﻣﺎﺩﻩ
ﻧﻮﻉ
ﺍﻳﻦ
ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮔﺴﺘﺮﺵ
ﻭ
ﻛﻨﻨﺪﻩ«
ﺩﻛﺘﺮ ﺯﺍﻫﺪﻯ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ »ﺧﻴﺮﻩ
ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﺰ
ﺩﺭ اصل
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان
ﻣﺎﻟﺰﻱ
ﺑﻪ
ﻣﺨﺪﺭ
ﻣﻮﺍﺩ
ﻗﺎﭼﺎﻕ
ﻭﮔﻔﺖ:
ﻧﻤﻮﺩ
ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻗﺎﺭﻩ ﺁﺳﻴﺎ
ﻣﺘﺎﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ 9
والیت فقیه را نقطه قدرت نظام جمهوری
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻴﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﻛﻪ
ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
فتنهﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ژﺍﭘﻦ
جریانﻛﺸﻮﺭ
اسالمی ایران دانست و گفت :ﺍﻳﻦ
توزيعﺍﻣﺮنيروي
شرکت
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ
مديرعاملﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ
برقﺷﺪﻩ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
و ایادی آنها با تهاجم سنگین به ولی فقیه و
ﺩﺭ ﻣﺎﻟﺰﻱ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ
ﺷﻮﺩ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰﻱ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﭘﻠﻴﺲ
استان همدان:
فرهنک عاشورایی به عنوان مهمترین مشخصه
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺁﻥ ،ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ 00
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦآنﺑﺎﻳﺪدرصدد مقابله
شکلگیری
ﺻﻮﺭﺕعامل
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻮﻡنظام و
ﮔﻴﺮﺩ ﻭ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯبا ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻰ ﺁﺳﻴﺎ ،ﺗﺎ
مردم
هوشیاری
با
خوشبختانه
که
بودند
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﻬﺎﺭ نظام
ﻫﺎﻱ
ﺣﺎﺿﺮﮔﺮﻭﻩ
ﺣﺎﻝ
ﺩﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
ﺟﺮﻡ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺪﻭ
ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻱ،ﮔﻔﺘﺎﺭﻱ،
ﻫﺎﻱ
ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ ﺩﺭ
به
اشاره
با
وی
ببرند.
پیش
از
کاری
نتوانستند
ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻲ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺳﻮء
ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ
ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
مقابله
به
عیار
تمام
جنگ
یک
با
دشمن
اینکه
ﺁﻣﺎﺭ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻳﻦ
ﻭﺍﺯ
ﺩﻫﻨﺪ
ﻣﻲ
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﮔﻔﺘ
ﭘﻠﻴﺲ
ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻧﺸﺎﻥ با جمهوری اسالمی آمده بود ،اظهار کرد :ملت
ﻏﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺠﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ
ﺑﻪ
چشمگیر و جانانه
غیور ایران اسالمی با حضور
ﻣﺤﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺍﻯﺗﻰﺍﺱ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اسالمی،ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪﻯ
ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ نظام ﮔﺰﺍﺭﺵ
خود برای دفاع از والیت فقیه و
ﻭ ﻣﺘﺎﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ  1990ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ
گذاشتندﻣﺎﻟﺰﻯ ﻭ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﻼﺵ ﻛ
ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ
منصه ظهور
چنان صحنهای را از خود به
ﺗﺮﻳﺎﻙ ﻭ ﻫﺮﻭﺋﻴﻦ ﭘﻴﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻰ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻧﺪ.
که تمام دشمنان داخلی و خارجی ایران اسالمی
ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻭﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﻣﺤﺮﻙﻫﺎﻯ ﻧﻮﻉ ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﺭﺍ »ﺑﻪ
کرد.
متحیر
و
مبهوت
را
»ﺗﻬﺪﻳﺪﻯ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﻪ
ﻣﺨﺪﺭ
ﻣﻮﺍﺩ
ﻗﺎﭼﺎﻕ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻯ
ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩ

صادرات بیش از  68میلیون دالر کاال از همدان
ﺩﺭﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻧﺸﺮ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻣﺎﻟﺰﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ؛

استان همدان:

ﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﺭﺳﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ﻛﺎﺭ ﻣﺎ ﺟﺰ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ  34ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
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ﺳﻴﺎﺳﻲ -ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻫﻨﺮﻱ -ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﺍﺩ
ﻭﻫﺸﺘﻢ ﻣﺤﺮﻡ  -1433ﺑﻴﺴ
ﺑﻴﺴﺖ
معاون- 1390
ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ
امنیتی
سیاسی
ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ -ﺷﻤﺎﺭﻩ-142ﺗﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  200ﺗﻮﻣﺎﻥ -ﮔﺴﺘﺮ

4

»

ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ« ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻰ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ
ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﺰﻯ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

2

ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ

»

ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻃﺒﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ،ﺑﻪﺭﻏﻢ ﻛﺸﻒ
ﺣﺪﻭﺩ  136ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ »ﻗﺮﺹ ﺍﺳﭙﻴﺪ
ﺍﺳﺖ .ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺎﻣﺒﻮﺝ ﺑﻪ

2

137
ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻣﺴﺌﻮﻝ

www . hamedan . ir
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ

ﭘﻴﺎﻣﻚ 30001410
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﻣﻮﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ

ﺭﻳﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻫ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰ ﺷ
ﺳﺮﻫﻨﮓ ›ﺣﺴﻴﻦ ﻃ

ﺁﺩﺭﺱ :ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﺗ
ﺁﺩﺭﺱ

2
اخبار

ضمیمه رایگان در استان همدان

سرمایهگذاران از
ظرفیتهای
منبتكاری مباركآباد
غافل نشوند
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خبر

سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت

صادرات بیش از  68میلیون دالر کاال از همدان
سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان از صادرات بیش از  68میلیون دالر
کاال در سال جاری از همدان خبر داد .محمدمهدی فرشچیموحدگفت 68 :میلیون و 213
هزار دالر کاال به وزن  131هزار تن در سال جاری از طریق گمرک استان به دیگر کشورها
صادر شده است .وی گفت :از این میزان صادرات  28میلیون و  17هزار دالر مربوط به بخش
کشاورزی بوده که معادل  41درصد از کل صادرات استان را با خود اختصاص داده است.
سرپرست سازمان صنعت ،معدن ،تجارت استان همدان ،افزود :طبق آمار رسیده در این مدت
 21میلیون و  381هزار دالر کاال در بخش صنایع دستی به دیگر کشورها صادر شده که
معادل  31درصد از کل صادرات استان را شامل میشود .وی با اشاره به صادرات  16میلیون
و  836هزار دالر اقالم صنعتی ،معادل  25درصد از کل صادرات استان تأکید کرد :صادرات
مواد شیمیایی نیز طی این مدت به میزان یک میلیون و  977هزار دالر معادل سه درصد از
صادرات استان بوده است.
فرشچیموحد ابراز کرد :اقالم مهم صادراتی طی این مدت شامل کشمش ،سفال ،سیمان،

 97درصد جمعیت  10تا
 49سال همدان باسواد
هستند
همدان -مدیر كل آموزش و پرورش همدان
گفت :در حال حاضر  97درصد از جمعیت
گروه هدف  10تا  49سال این استان باسواد
هستند .
به گزارش ایرنا 'عباس حسنی محتشم' در
جمع خبرنگاران با بیان اینكه عزم استان
همدان به صفر رساندن بیسوادی در گروه
سنی هدف است افزود :كالس گذاری تا
پایان بهمن ماه امسال در استان تمدید شده
است.
وی اظهار داشت :دوره های سواد آموزی
شامل مقدماتی ،تكمیلی ،آموزش فرد به
فرد و تحكیم سواد در سال جاری با تشكیل
كالس انجام خواهد شد.
حسنی محتشم گفت :سند برنامه راهبردی
سواد آموزی از سال  88تا سال  91بر اساس
رهنمودهای مقام معظم رهبری تنظیم شده
است.
وی اضافه كرد :تشكیل كالس های سواد
آموزی آزاد  ،واگذاری فعالیت ها از طریق
مشاركت با دستگاه ها  ،هدایت برنامه های
سواد آموزی به سمت مجتمع ها از جمله
محورهای اصلی سواد آموزی سال  90است.
وی اضافه كرد :فلسفه تشكیل مجتمع های
آموزشی و پرورشی  ،آموزش اولیا  ،دانش
آموزان و ایجاد محلی برای تشكیل كالس
های نهضت سواد آموزی است.
حسنی محتشم گفت :شركت نكردن مردان
در كالس های سواد آموزی و پراكندگی
بیسوادان در مراكز استان از چالش های
مهم سواد آموزی است كه رفع این چالش
ها نیازمند همكاری مردم و مسووالن است.
وی با بیان اینكه  400نفر آموزشیار در سطح
استان فعالیت می كنند افزود :یك هزار نفر
از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آزمون
تعیین تكلیف پذیرفته شده و جذب آموزش و
پرورش شده اند و  163نفر از آموزشیاران نیز
رسمی شدند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان
اینكه فضای آموزش و پرورش باید به دور
از چالش های انتخاباتی باشد گفت :به هیچ
كس اجازه داده نمی شود از آموزش و پرورش
به لحاظ تبلیغاتی استفاده كند.
وی اظهار داشت :از امكانات آموزش و
پرورش برای تبلیغ هیچ كاندیدایی استفاده
نخواهد شد.

اعضای بازرسی انتخابات
مجلس در همدان انتخاب
شد ند
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
استانداری همدان ،اعضای هیأت بازرسی
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی
استان همدان منصوب شدند.
در احکام جداگانهای از سوی غالمعلی
حاجی زاده رئیس هیأت مرکزی بازرسی
انتخابات کشور ،سعید عیناللهی ،محمدمجید
ارجمندی ،محمدمهدی فرشچی به عنوان
عضو ،علیرضا رنجبرضرابی به عنوان رئیس
و سید مهدی باقری به عنوان دبیر هیأت
بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس
شورای اسالمی استان همدان منصوب
شدند .این انتصاب در راستای حکم شماره
 132487/1/11مورخ  90/9/6مقام عالی
وزارت و در راستای اجرای ماده  25قانون
انتخابات مجلس شورای اسالمی صورت
گرفت.

معاون هنرهای سنتی و هنرهای سنتی استان همدان گفت:
سرمایهگذاران از ظرفیتهای منبتكاری مبار كآباد غافل نشوند.
بهجت عباسی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :روستای مبار كآباد
استان همدان دارای  18كارگاه منبتكاری است و همواره تولیدات
ارزشمندی توسط هنرمندان این روستا تولید میشود .وی اظهار

داشت :در چهار كارگاه روستای مبار كآباد صنعتگران به كال فبری
میپردازند .وی با اشاره به این كه  37هنرمند در این كارگا هها
مشغول به فعالیت هستند ،تصریح كرد :این روستا در تویسركان واقع
شده و به دلیل فعالیت ساكنان آن به منبتكاری مبار كآباد از شهرت
بسیاری برخوردار است.

شیشه دست ساز ،فرش دستباف ،چینیآالت بهداشتی ،جار و بطر شیشهای ،لوله پی وی سی،
رزین و سیبزمینی بوده است .به گفته وی ،بیشترین رشد در محصول رزین بوده به طوری
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک هزار و  924درصد رشد داشته است.
سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان کرد :در  9ماه امسال
 15میلیون و  335هزار دالر از طریق گمرک وارد استان همدان شده که وزن آن نیز 3
هزار و  716تن بوده است .وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد :در این مدت 324
فقره ثبت سفارش به ارزش  165میلیون و  895هزار دالر در استان صورت پذیرفته است.
فرشچیموحد در پایان سخنانش با بیان اینکه  45قلم کاال در این مدت به  29کشور جهان
صادر شده ،تصریح کرد :عمده کشورهای دریافتکننده کاالها شامل کانادا ،آلمان ،انگلستان،
فرانسه،لهستان ،پرو ،هلند ،اوکراین ،رومانی ،سوئد ،روسیه ،بلغارستان ،ترکیه ،سوریه ،هند،
افغانستان ،پاکستان ،عراق ،امارات ،کویت ،قطر ،ترکمنستان ،گرجستان ،ارمنستان ،مالزی،
تایلند ،اوکوادو ،مراکش و سودان بوده است

در شوراي ترافيك استان انجام شد:

معاون اداری مالی بانک سپه همدان خبر داد

بخشودگی  6درصدی جریمه دیرکرد بدهکاران بانک سپه

معاون اداری مالی بانک سپه همدان گفت:
بدهکارانی که بدهی آنها معوق شده در صورتی
که نسبت به تسویه بدهی یا تعیین تکلیف آن
اقدام کنند شامل بخشودگی  6درصدی در
جرایم دیرکرد خواهند شد .فرشاد فرهادی در
جمع خبرنگاران ،با اشاره به پیشینه شکلگیری
بانک سپه اظهار کرد :بانک سپه منطقه همدان
طی سال جاری تاکنون بالغ بر  122میلیارد و
 500میلیون ریال به واحدهای مسکونی فرسوده
استان تسهیالت پرداخت کرده است.
وی عنوان کرد :تعداد  1496واحد مسکونی
فرسوده در قالب  316پرونده در بانک سپه به
مبلغ  299میلیارد و  200میلیون ریال به تصویب
رسیده که تاکنون  122میلیارد و  500میلیون
ریال آن طی مراحل مختلف در قالب تسهیالت
به متقاضیان پرداخت شده و باقی نیز متناسب با
پیشرفت کار پرداخت خواهد شد .معاون اداری
مالی بانک سپه استان همدان با اشاره به نقش
آفرینی بانک سپه در عرصه کالن اقتصادی ،در
رابطه با سیاست و استراتژی اصلی بانک سپه
مبنی بر حمایت از بخشهای مولد و استراتژیک
اقتصادی گفت :با توجه به استراتژی کالن و
راهبردی تدوین شده در بانک سپه ،این بانک
اجرا و عاملیت پروژههای عظیم و ملی همچون
سفر کارت ملی ،سفرکارت بین المللی و پرداخت
سود سهام عدالت را بر عهده گرفته و با موفقیت
به اجرا در آورده است.
وی واگذاری طرح عظیم و ملی خرید تضمینی

گندم و دیگر محصوالت کشاورزی به بانک سپه
را از دیگر نشانههای حضور اثرگذار و نقش آفرین
این بانک در عرصه کالن اقتصادی عنوان و
ابراز کرد :طرح استراتژیک و ملی فوق (خرید
تضمینی گندم) با بسیج تمام امکانات بانک
سپه و با مجاهدت و تالش مضاعف همکاران
در اقصی نقاط کشور از جمله استان همدان به
شکل مطلوب و مناسبی بر اجرا در آمد و افتخار
خدمترسانی به قشر زحمتکش و مولد کشور
یعنی کشاورزان نصیب بانک سپه شد .فرهادی
در ادامه با اشاره به پروژههای عظیم و استراتژیک
دیگری همچون اجرای پل خلیج فارس به
عنوان آرزوی  40ساله کشور ،بهرهبرداری و
استخراج نفت در منطقه جفیر ،ظرفیتسازی 60
درصدی سیمان کشور و کمک به بخش معدن
گفت :این حضور پررنگ بیانگر نقش آفرینی
موثر بانک سپه به عنوان یکی از دو بانک دولتی
در عرصه کالن اقتصادی کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به رشد 40
درصدی منابع مالی این بانک در سال  89اشاره
کرد و گفت :با تالشهای صورت گرفته توسط
همکاران استان ،بانک سپه توانست رشد 20/1
درصدی را طی سال  88و رشد  40درصدی را
طی سال  89در بخش منابع تجربه کند .معاون
اداری مالی بانک سپه استان همدان با بیان اینکه
به لحاظ رشد منابع بانک سپه در استان در بین
بانکهای تجاری رتبه اول را به دست آورده
است ،تصریح کرد :به منظور فراهم کردن شرایط

الزم برای خدمت رسانی بهتر به مشتریان و
مردم استان همدان تعداد خود پردازهای بانک
سپه (عابر بانک) رشد  24درصدی را در سال
جاری تجربه کرده است .وی از رشد  257درصد
کارت خوان بانک سپه در سال جاری خبر داد
و گفت :عالوه بر تجهیز تمام شعب به خود
پرداز (عابر بانک) با تدابیر در نظر گرفته شده
دستگاههای خودپرداز خود را در مراکز توریستی
و پر جمعیت استان همچون جهاد دانشگاهی،
بیمارستان ارتش همدان ،آگاهی همدان ،غار
علیصدر ،ستاد نیروی انتظامی مالیر و شهرداری
مالیر نصب کردیم تا امر خدمت رسانی به مردم
آسانتر و بهتر شود.
فرهادی افزود :در عین حال بانک سپه آمادگی
دارد تا هر کجا الزم بود با مذاکره ،دستگاههای
خودپرداز خود را نصب کند.
فرهادی با بیان اینکه تعداد یک هزار و 200
دستگاه کارتخوان در سطح استان نصب شده
است ،خاطرنشان کرد :این بانک در سطح استان
بیش از یک هزار و  200دستگاه کارت خوان
( )POSنیز در حال نصب دارد که نصب این
دستگاههابهترویجفرهنگبانکداریالکترونیک
کمک کرده ،امکان اجرایی کردن قانون مبارزه
پولشویی را فراهم خواهد کرد .وی با بیان اینکه
بانک سپه استان همدان عاملیت پرداخت 854
میلیارد ریال مطالبات گندمکاران را بر عهده
داشته ،به اقدام بانک سپه منطقه همدان برای
خرید تضمینی گندم استان اشاره کرد و در

این ارتباط گفت :در راستای نقش آفرینی این
بانک در عرصه کالن اقتصادی و اجرای خرید
تضمینی گندم به عنوان طرح عظیم ملی ،بانک
سپه در سطح استان و طی  3ماه با بکارگیری
تمام توان و امکانات خود توانست  247هزار و
 477تن گندم را به ارزش  854میلیارد و 853
میلیون ریال خریداری و کلیه مطالبات کشاورزان
را پرداخت کند .معاون اداری مالی بانک سپه
استان همدان به وصول  184میلیارد ریال از
مطالبات معوق بانک سپه طی ماههای اخیر
اشاره کرد و افزود :تمام سعی ما در استان جذب
منابع سرگردان ،وصول مطالبات وهدایت آنها به
سمت بخشهای مولد و اشتغالزا است .وی در
ادامه از بخشودگی  6درصدی جریمه دیر کرد
بدهکاران این بانک خبر داد و متذکر شد :همه
بدهکاران که بدهی آنها معوق شده است در
صورتیکه نسبت به تسویه بدهی یا تعیین تکلیف
آن اقدام کنند شامل بخشودگی  6درصدی در
جرایم دیر کرد خواهند شد.
فرهادی در پایان به بیان تسهیالت پرداختی
بانک سپه استان به بخشهای مختلف پرداخت
و گفت :بانک سپه استان همدان از ابتدای سال
 90تا آذر ماه سال جاری  9هزار و  966فقره
تسهیالت به مبلغ  696میلیارد و 323میلیون و
 828هزار ریال در بخشهای مختلف از جمله
قرض الحسنه ،مشارکت مدنی ،مضاربه ،فروش
اقساطی ،جعاله تعمیر مسکن و معامالت سلف
تسهیالت پرداخت کرده است.

معاون سیاسی امنیتی استان همدان

حماسه  9دی خط بطالنی بر جریانات برانداز بود
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت :حماسه  9دی خط
بطالنی بر جریان برانداز بود و پیوند ناگسستنی میان امت و
والیت را بر همگان نشان داد.
علیاکبر فامیلکریمی با اشاره به فرا رسیدن سالروز حماسه 9
دی به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با والیت اظهار کرد:
حماسه بزرگ  9دی از یک سو پیام عمق پیوند ناگسستنی
میان امت و والیت را بر همگان نشان داد و از سوی دیگر
جاودانگی انقالب اسالمی را ثابت کرد.
وی با بیان اینکه حماسه  9دی خط بطالنی بر جریان
برانداز بود ،افزود :فتنهگران و معاندان نظام از سالها قبل
با برنامهریزی خود در صدد براندازی نظام جمهوری اسالمی
بودند که انتخابات دهم ریاست جمهوری را پوشش مناسبی
برای این کار دیده بودند به همین دلیل با بهانههای واهی
مانند تقلب در انتخابات به دنبال دستیابی به اهداف از پیش
تعیین شده خود بودند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان اصل والیت فقیه را نقطه قدرت نظام جمهوری
اسالمی ایران دانست و گفت :جریان فتنه و ایادی آنها با تهاجم سنگین به ولی
فقیه و فرهنک عاشورایی به عنوان مهمترین مشخصه نظام و عامل شکلگیری
آن درصدد مقابله با نظام بودند که خوشبختانه با هوشیاری مردم نتوانستند کاری
از پیش ببرند .وی با اشاره به اینکه دشمن با یک جنگ تمام عیار به مقابله

خبر

با جمهوری اسالمی آمده بود ،اظهار کرد :ملت غیور ایران
اسالمی با حضور چشمگیر و جانانه خود برای دفاع از والیت
فقیه و نظام اسالمی ،چنان صحنهای را از خود به منصه ظهور
گذاشتند که تمام دشمنان داخلی و خارجی ایران اسالمی را
مبهوت و متحیر کرد.
فامیلکریمی با اشاره به اینکه خطر فتنه  88کمتر از جنگ
تحمیلی علیه ایران نبود ،افزود :ماندگاری حماسه  9دی و
تبیین جوانب و ابعاد آن در جامعه امری بسیار مهم و ضروری
است که باید به این مهم توجه ویژ های صورت پذیرد.
وی با تأکید بر لزوم تبیین حماسه  9دی تصریح کرد :بیان
چرایی شکلگیری این رویداد بزرگ ملی ،بصیرتمداری
موجود در آن ،پایبندی به نظام و والیتمداری مردم از جمله
موضوعاتی است که در این روز باید به صورت گسترده و عمیق
برای مردم بازگو شود .به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار
همدان ،تبیین اهداف جریان فتنه و افرادی که در حمایت از
نظام با تزلزل مواجه شدند از دیگر موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود .وی
در بخش پایانی سخنانش با اشاره به تشکیل ستاد مردمی بزرگداشت حماسه  9دی
تأکید کرد :شناسایی ظرفیتهای مردمی ،برگزاری نشستهای مختلف ،تبادل نظر با
نخبگان و کارشناسان فکری و علمی ،برگزاری جشنواره تجلیل از حماسه سازان 9
دی از برنامههای پیش رو برای بزرگداشت این روز حماسی است.

تصويب طرح جامع ترافيك و
حمل و نقل شهر همدان
معاون عمراني استاندار  :بهرهبرداري از طرحهاي
عمراني شهرداري باعث كاهش ترافيك در شهر
همدان ميشود
شهردار همدان  :اجراي قطار شهري همدان منوط
به پايان مطالعات طرح جامع ترافيك است
معاون عمراني استاندار همدان گفت :اجراي قطار
شهري همدان منوط به پايان مطالعات طرح جامع
حمل و نقل ترافيك همدان است كه در حال حاضر
اين طرح توسط مشاور انجام شده است.
خسرو سامري در شوراي هماهنگي ترافيك استان
با بيان اين مطلب افزود :طرح جامع حمل و نقل و
ترافيك يك طرح كلي است كه ميتواند در آينده
به عنوان يك ستون و نگهدارنده نقش اساسي را
در ارائه و توسعه خدمات داشته باشد.
سامري با تأكيد بر توجه ويژه به طرح جامع حمل
و نقل و ترافيك همدان اظهار داشت :دستگاههاي
اجرايي ذيربط از جمله تاكسيراني ،اتوبوسراني،
نيروي انتظامي و شهرداري بايد در اجراي طرحها
به زيرمجموعههاي اين طرح جامع توجه كنند.
وي توجه به طرح جامع ترافيك در رينگ اصلي
شهر همدان را بسيار مهم دانست و يادآور شد:
انتظار ميرود تا پايان فصل زمستان و فصل كاري
و اتمام طرح در حال اجراي شركت آب و فاضالب
در خيابان بوعلي بتوان از پيشنهادهاي اين طرح
در رينگ اول شهر را اجرايي كرد .معاون عمراني
استاندار همدان در ادامه بهرهبرداري از طرحهاي
در دست اجراي شهرداري همدان در روانسازي
ترافيك شهري را بسيار مؤثر دانست و گفت:
بهرهبرداري از پروژه تقاطع غيرهمسطح پژوهش تا
پايان سال جاري ،اتمام تقاطع بلوار بهشت در زمان
تعيين شده و پيگيري طرح تقاطع آيتا ...نجفي از
جمله اين طرحها است كه كاهش بار ترافيكي شهر
همدان را به دنبال دارد .خسرو سامري با اعالم
اينكه ايمنسازي محور گنجنامه تعيين تكليف شده
است ،افزود :شهرداري همدان سال آينده با تكميل
پاركينگهاي طبقاتي و عملياتي كردن طرحهاي
پيشبيني شده سال مهم و پركاري خواهد داشت.
سامري با اشاره به تعريض بلوار فرودگاه همدان
يادآور شد :تعريض ورودي شهر همدان از محور
تهران با همكاري اداره راه ،گمرك ،جهاد كشاورزي
و پست در حال انجام است.
وي تأكيد كرد :شهرداري بايد در مدت زمان معيني
نسبت به تعريض ضلع شرقي بلوار فرودگاه اقدام
كند تا بتوان ترافيك رواني را در اين نقطه از شهر
داشت .شهردار همدان نيز گفت :ارائه مناسب
مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهري
در كاهش مشكالت ترافيكي بسيار مؤثر است.
سيدمسعود عسگريان اضافه كرد :با توجه به اينكه
مركز شهر همدان قطب اقتصادي شهر بود و بيشتر
سفرهاي شهري به اين نقطه است ،لذا بايد تردد و
ترافيك اين منطقه در طرح جامع ديده شود.
عسگريان همچنين بر تعريف مسير قطار شهري
در طرح جامع ترافيك همدان تأكيد كرد .در
ادامه مشاور مطالعات طرح جامع حمل و نقل و
ترافيك همدان به ارائه گزارشي از اين مطالعات
پرداخت و گفت :مطالعات اين طرح در سه بخش
جمعآوري اطالعات و شناخت وضع موجود ،تحليل
وضع موجود و ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي
افق طرح انجام شده است .وي اضافه كرد :طرح
جامع ترافيك يك سند بلندمدت است كه بايد زير
پروژههايي در راستاي اين سند تعريف شود .وي بر
ضرورت ورود حمل و نقل عمومي در رينگ دوم
تأكيد كرد و اظهار داشت :محدود كردن رينگ اول
شهر ضروري است و بايد طرح پياده راه در آن اجرا
شود .وي گفت :استفاده از اطالعات طرح جامع
حمل و نقل و ترافيك شهري ميتواند پايهاي براي
مطالعات جانبي باشد.
گفتني است در اين جلسه طرح جامع ترافيك و
حمل و نقل شهر همدان به تصويب رسيد.

مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان گفت :نهم
دی ماه تجلی حضور والیتمداران راستین در دفاع از ارزش های اسالمی و انقالب
است .حجت االسالم ‹محمد رضوی راد› در جمع پاسداران سپاه همدان افزود :افراد
آگاه و با بصیرت نقش سازنده ای در دفع خطر از ارزش های الهی دارند .وی افزود:
انقالب اسالمی و ارزش های بی بدیل آن نتیجه رهبری های پیامبر گونه حضرت امام

خمینی (ره) و خلف شایسته ایشان و همچنین مجاهدان به خون خفته ای است كه
با جانفشانی خویش آرامش امروز را به جامعه اسالمی و ملت ایران هدیه كردند .وی
تاكید كرد :ملت ایران با تاسی از سیره شهدا و امام شهدا با تبعیت از فرامین مقام معظم
رهبری در نهم دی ماه سال  88با حضور در میدان دفاع از ارزش های الهی تجلی
حضور خویش در دفاع از والیت فقیه را به منصه ظهور رساندند

نهم دی ماه
تجلی حضور
والیتمداران
در دفاع از انقالب است

ضمیمه رایگان در استان همدان
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فرماندار بهار تأکید کرد
لزوم بهر هگیری از
ظرفیتهای بهار برای
ا شتغا لز ا یی

رييس مجمع امورصنفي همدان:

شهرداری بهار درجایگاهی نیست
که برای میدان بار همدان تصمیم بگیرد

مسئوالن مديريت شهرى به دنبال فراهم
آوردن زيرساخت هايى مناسب و در شأن
همدان هستند كه در اين راستا برنامه ريز
ىهاي متنوعى تدوين شده است و جابجايى
و ساماندهى ميدان ميوه تره بار مركزى همدان
که مشكالت ترافيكى براى شهر ايجاد كرده
و درشاهراه حياتي همدان واقع شده ضرورت
اجراى اين طرح را افزايش داده است .که اين
جابجايي موجب شده شهردار بهار نيز ادعاي
احداث ميدان بار همدان در بهاررا داشته باشد تا
شايد چند صباحي بيشتر بتواند کرسي شهرداري
شهر سي هزارنفري بهار را براي خودحفظ کند.
اين ادعا از چندين جهت قابل بر رسي است
تا به جناب شيري بگوييم همدان کالنشهري
گسترده است ونياز به قيم ندارد.
جناب شيري شما بحث جابجايي پاسگاه
پليس راه را از ميدان ورودي بهار مرتفع نموده
ومعضالت شهري بهار را رفع کنيد تصميم
گيري براي کالنشهري چون همدان پيشکش،
هنوز فراموش نکرده ايم که درمقطعي نيز با
رحيم الوندي شهردارسابق مريانج در بحث
شهرکشايي درگير بوديد.
اما با اين حال از اين مسئله به سادگي عبور
نخواهيم کرد ودر آينده اي نزديک در گفت وگو
با شير مردان بهاري مشکالت شهري بهار را
مفصل واکاويخواهيم کرد تا آقاي شهردار بهار
جهانگشايي نادري را فراموش کند.
در اجراى اين طرح به منظور انتقال ميدان
بارهمدان به محل جديد به ديدگاه مسئوالن
ذيربط پرداخته شده است.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان مباحث
مربوط به طرح جابجايى ميدان بار مركزى اين
شهررا سه مقوله قانونى ،ديدگاه مديريت شهرى
و مراحل اجرايى شدن طرح تقسيم بندى كرد
و گفت :در راستاىقوانين و مقررات شهردارى و
شوراى شهر ،بند  17ماده 55قانون شهردارى و
مواد  22قانون نوسازى و عمران شهرى و بند
 28ماده قانون تشكيالت و وظايف شوراىشهر،
شهردارى مكلف است براى شهر ،ميدان
بارمناسب را ايجاد كند.
احمد جعفرپور اضافه كرد :در اين راستا به
استناد «بندك» ذيل ماده  30قانون نظام
صنفى ،اتحاديه هابايستى براى ايجاد شهرك
هاى صنفى با تصويب كميسيون نظارت و با
هماهنگى شهردارى و شوراىشهر اقدام كنند.
وى تأكيد كرد :اتحاديه صنف بارفروشان در
رابطه با خريد زمين  16هكتارى در حومه
شهرستان بهار واستقرار ميدان بار ضمن اينكه
مصوبه كميسيون نظارت را دريافت نكردند بلكه
رضايت و همكارى شوراى شهر وشهردارى
همدان را نيز جلب نكردند.
معاون شهردار همدان اظهار داشت :از ديدگاه
مديريت شهرى براى ايجاد تأسيسات مهم
شهرى كه تأثيرات اقتصادى و اجتماعى زيادى
براى شهر دارد دربرنامه ريزى ها بايد نكات
مهمى را مورد توجه قرار داد.
وى ميزان حوزه نفوذ شهرى در برنامه ريزى
مديريت شهرى رامهم قلمداد كرد و گفت :حوزه
نفوذ شهرىبراساس تحليل جريانى تعيين مى
شود كه در آن جاذبه شهرى مورد تأييد قرار مى
گيرد و قطعا شهرى كه از نظروسعت و جمعيت
بزرگتر باشد از جاذبه خدمات شهرىبيشترى
بهره مند خواهد بود.
جعفرپور ادامه داد :در برنامه ريزى منطقه اى
براىايجاد تأسيسات و امكانات بايد قاعده آستانه
جمعيت مورد توجه قرار گيرد به عبارتى ديگر
تأسيسات وامكانات خدماتى بايد متناسب با

تعداد جمعيت شهرايجاد شود.
وى تصريح كرد :در برنامه ريزى ناحيه اىكه
وسعتى بزرگتر از شهر مدنظر است بايد همگن
بودن مسائل اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى
معيار اصلىبرنامه ريزى واقع شود و اينكه شهر
چه خدماتى را بايد به حوزه نفوذ خود ارائه كند و
چه خدماتى را دريافت كندو همچنين چه وزنى
از اين خدمات را به دوش بكشد كه قطع ًا تمامى
اين مسائل در طرح هاى فرا دست از جمله
آمايش سرزمين و طرح جامع توسعه عمران
ناحيه همدان مورد توجه است.
معاون خدمات شهرىشهردارى همدان در
رابطه با طرح جابجايى ميدان بارمركزى شهر
اظهاركرد :باتوجه به مواردى كه از ديدگاه
قانونى ،مديريت شهرى ارائه شد به طور كلى
مديريت شهرى همدان از جمله شهردارى
مصمم است ميدان بار جديد را در محلى مناسب
احداث كند.
وى در رابطه با احداث ميدان بار در حومه شهر
همدان تأكيد كرد :همه مسئوالن متولى اجرا
اين طرح ازجمله استاندارى ،فرماندارى ،سازمان
صنعت ،تجارت و معدن ،مجمع امور صنفى،
شوراى شهر و شهردارى همدان موافق احداث
ميدان بار در حومه شهر همدان هستند و به
عبارتى مخالفت خود را نسبت به انتقال آن به
شهر ديگر اعالم كرده اند.
جعفرپور خاطرنشان كرد :موضع اين ادارات
در مورد جابجايى ميدان بار در جلسه مورخ
1390/2/3به نمايندگان صنف بارفروشان كه
حضور داشتند ،ابالغ شده است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود به تاريخچه
روندجابجايى و احداث ميدان بار جديد اشاره كرد
و گفت:از سال  82شهردارى همدان  55هكتار
زمين در جاده رباط شورين خريدارى و طرح
اوليه را آماده كرده ولىدر بازنگرى طرح هاى
شهرى اين قطعه زمين در فضاىذخيره آموزشى
قرار گرفته است بنابراين پنج نقطه زمين ديگر
شناسايى و معرفى شده كه با هماهنگى كارگروه
شهرسازى ،دفتر فنى استاندارى موافقت خود را
درباره يک منطقه در جاده تهران اعالم كرده
است.
معاون شهردار همدان خاطرنشان كرد :در
جاده تهران حوالى جورقان سه گزينه زمين
 60هكتارى راآماده انجام كار داريم كه
منتظر هستيم مطابق با نظرمسئوالن استان و
شهرستان يكى از اين سه گزينه انتخاب وبراى
احداث ميدان بار اختصاص داده شود.
به گفته وى براساس نظريه كارشناس و مشاور
طرح ميدان بار جديد ،براى هر يك از اين بنگا
ههاى ميدان بارفضاى مناسبى مشخص شده
وهمچنين محلى براى بارانداز ومحل گردش
خودروها در نظرگرفته شده است.
بنابر اظهارات جعفرپور تمامى فضاهاىموردنياز
يك ميدان ميوه و تره بار از جمله
سردخانه،نمازخانه ،محل استراحت رانندگان،
دفتر اتحاديه صنف بارفروشان ،رستوران ،بانك،
خدمات جنبى ،باسكول وغيره در ميدان بار
مركزى جديد پيش بينى شده كه اين فضاها نياز
شهر را جوابگو مى باشند.به اعتقاد جعفرپور ،در
رابطه با اين جابجايى بايدعالوه بر منافع ميدان
بار بايد منافع خرده فروشان كه مخالف انتقال به
شهرستان بهار و موافق با استقرار درحومه شهر
همدان هستند و به طور كلى بايد منافع عموم
شهروندان همدان در انتقال ديده شود.
وى در بخش ديگرى مباحث مربوط به مكان
يابىاستقرار ميدان بار را مورد تحليل قرار داد و
گفت :از آنجايى كه عمده بارهاى ميدان ميوه و

معاون خدمات شهري شهرداري همدان:

ميدان بار متعلق به همدان است و
سرنوشت آن بايد در همدان مشخص شود

تره بار از را ه هاى مواصالتى جنوب و شمال
وارد ميدان بارمى شود از نظر مكا ن يابى جاده
تهران براى استقرار ميدان بار جديد مناسبتر
است.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان اضافه
كرد:زمين هايى كه شهردارى انتخاب كرده در
كيلومتر  5جاده همدان قرار دارد و با اجرايى
شدن اين طرح هيچ بار ترافيكى بر جاده تهران
تحميل نمى شود و تردد خرده فروشان نيز آسان
و مناسبتر است.
معاون خدمات شهري شهرداري همدان گفت:
ميدان بار متعلق به همدان است و سرنوشت آن
بايد در همدان مشخص شود.
احمد جعفرپور با اشاره به اينکه انجام نشدن
اقدامي در يک شهر ربطي به شهرهاي ديگر
ندارد بلکه مقامات باالتر ميتوانند در اين
خصوص وارد شوند ،اظهار کرد :معضالت هر
شهري مربوط به همان شهر است و وظيفه حل
آن بر عهده ديگر شهرها نيست بلکه بايد در
داخل خود شهر انجام شود.
وي ادامه داد :مسئله احداث ميدان بار براي
مديريت شهري هر شهر امري معمولي و بديهي
است و نيازي نيست که آن را به چالش بکشيم
بلکه پروژه موردنياز شهري است که بايد انجام
شود اما ممکن است تأخيري نيز در آن صورت
گيرد.
معاون خدمات شهري شهرداري همدان با تأکيد
بر اينکه ميدان بار همدان متعلق به همدان
است ،افزود :ميدان بار همدان يکي از ميدان
بارهاي قديمي و با اصالت است اما مشکالتي
دارد که بايد در خود همدان حل شود.
وي با اشاره به اينکه اين ميدان بار بايد مشکل
آن حل شود و هيچ ارتباطي به ساير شهرها
ندارد ،تصريح کرد :هر شهري ميتواند براي خود
ميدان بار داشته باشد و اين جزو ضروريات شهر
است و اگر شهر ديگري ميخواهد ميدان بار بزند
ربطي ندارد که ميدان باري تعطيل شده و به آن
شهر انتقال يابد.
جعفرپور خاطرنشان کرد :ميدان بار همدان در
راستاي تأمين ميوه و تره بار مردم همدان از
قديم االيام فعال است و اکنون نيز مشکالت
آن بايد حل شود چرا که اين معضالت به قدري
شديد است که در داخل مجموعه ميدان بار
نميتواند حل شود.
وي يادآور شد :ما زميني در حومه شهر همدان
فراهم نموده ايم تا با نظر مقامات ارشد استان،
کميسيون نظارت براصناف و اعضاي اتحاديه
ميدان بار ،ميدان بار را جابه جا کنيم و در جاي
بهتري مستقر کنيم که اين امري معمولي است.
معاون خدمات شهري شهرداري همدان با بيان
اينکه جابهجايي ميدان بار ،مسئله بديهي است و
شکي در اينکه در همدان بايد حل شود ،نيست،
افزود :زميني در حوالي جاده رباط خريداري
شدکه با توجه به تغيير کاربري احداث ميدان
بار در آنجا مهيا نيست و ما ناچاراً زمين ديگري
را تهيه نموده ايم.
جعفرپور با بيان اينکه در برنامهريزي شهري به
کاربري زمينها توجه شود ،افزود :وقتي قانون
مکلف ميکند ،همه اتحاديهها بايد براي ايجاد
مجتمعهاي صنفي با هماهنگي شهرداري،
شوراي شهر و تأييد کميسيون نظارت اقدام
کنند ،اين به اين دليل است که قانونگذار
ميخواهد عالوه بر حفظ منافع اتحاديه ،منافع
عمومي هم ديده شود.
وي با اشاره به خريداري زميني در حومه بهار
که توسط اتحاديه ميوه و ترهبار صورت گرفت،
افزود :بايد ديد آيا اين اقدامي که اتحاديه انجام

ميدهد ،منافع شهروندان ديده شده است ،چرا که
نميتوان فقط به منافع يک اتحاديه فکر کرد و به
منافع حقوق شهروندان توجه نکرد.
معاون خدمات شهري شهرداري همدان اظهار
کرد :مديريت شهري همدان به دنبال اين است
که هم منافع اتحاديه و هم منافع تمام آحاد
مردم از جمله يک هزار و  500خرده فروش
همدان تأمين شود.
وي يادآور شد :زمينهاي کنوني آماده معرفي در
کارگروه شهرسازي است که اگر موافقت شود،
زيرساخت آنها مهيا مي شود تا تحويل اتحاديه
شود.
وي با بيان اينکه احداث ميدان بار در بهار نبايد
موجب حذف ميدان بار همدان شود ،ابراز داشت:
اگر بهار ميخواهد ميدان باري براي خود داشته
باشد به ما ارتباطي ندارد هر شهري ميتواند
ميدان بار جداگانه اي براي خود داشته باشد
ولي احداث ميدان بار بهار نميتواند بار ميدان بار
همدان را به دوش بکشد.
معاون خدمات شهري شهرداري همدان ادامه
داد :ميدان بار همدان با حفظ اصالت و هويت
خود فقط بايد معضالت فعلي خود را حل کند و
اينکه در يک شهري مشکلي وجود دارد ارتباط
به شهر ديگري ندارد مشکل هر شهري بايد در
همان شهر انجام شود.
وي ادامه داد :در زمانهاي گذشته حجم کنوني
باري که وارد ميدان بار ميشود ،وجود نداشت و
تعداد مراجعان و تعداد خودروهايي که بار ميآورند
تا اين حد نبود ،و يک زماني اين ميدان بار در
حاشيه شهر بود اما هم اکنون در داخل شهر قرار
گرفته است.
جعفرپور بيان کرد :در حال حاضر ميدان بار
در محدوده داخل شهر همدان قرار گرفته و
مشکالت ترافيکي و مشکالت داخل ميدان بار
را منجر شده است که همين مشکالت موجب
شد تا معضالت بهداشتي ،انتظامي ،ترافيکي و
بارانداز انجام و حل شود.
وي در پايان گفت :اين زمين بايد مراحل قانوني
خود را طي کند و در کارگروهي تصميم گيري
شود چرا که اختصاص يک زمين نيازمند بررسي
و استعالم است تا کار اجرايي نيز آغاز شود.
رئيس مجمع امور صنفي همدان نيزضمن
اعتراض به شهردار بهار مبني بر اينکه چگونه به
خود اجازه داده راجع به انتقال ميدان بار همدان
تصميم بگيرد ،گفت :مخالف انتقال آن به بهار
هستيم.
عليرضا شمس نيز در ارتباط با صحت بحث
انتقال ميدان ميوه و ترهبار همدان به شهرستان
بهار ،ضمن تأييد گفت :تعدادي از مغازهداران
ميدان ميوه و ترهبار همدان بدون توجه به
مصوبه کميسيون نظارت در بحث احداث
شهرکهاي صنفي 16 ،هکتار زمين در شهرستان
بهار براي ايجاد ميدان ميوه و ترهبار خريداري
کردهاند.
وي با بيان اينکه در ارتباط با خريداري زمين
در شهرستان بهار ،از اعضاي هيئت مديره
اتحاديهها گلهمند هستيم ،گفت :آنها بايد با
مجمع امور صنفي به عنوان متولي اصناف و
با کميسيون نظارت هماهنگ ميکردند نه اينکه
دست به اقدام خودسرانهاي ميزدند.
رئيس مجمع امور صنفي همدان با بيان اينکه
در بحث ايجاد ميدان بار براي شهرستان بهار
حرفي نداريم ،متذکر شد :اگر شهرستان بهار
خواهان ايجاد ميدان ميوه و ترهبار است ،خود
دست به کار شود چراکه شهرداري بهار نيز اين
توان را دارد.
وي با تأکيد بر اينکه اگر شهردار بهار درصدد

ايجاد ميدان بار است ،خودش متولي شود،
عنوان کرد :اينکه شهردار بهار به خودش اجازه
داده که راجع به ميدان بار کالنشهري به عنوان
همدان تصميم بگيرد بحث قابل هضمي نيست.
شمس با بيان اينکه خريداري زمين در
شهرستان بهار توسط اعضاي ميدان ترهبار
همدان از کمکاري مسئوالن ما نيست ،اظهار
کرد :اين بحث زيادهخواهي شهردار بهار است
چراکه اگر وي تمايل به داشتن ميدان بار دارد
و ميخواهد در شهرش شهرک صنفي ايجاد
کند بايد با کميسيون نظارت هماهنگ کند و
مجوز ايجاد آن را از کميسيون نظارت بگيرد
که شهردار نيز خود يکي از اعضاي کميسيون
نظارت است.
وي خاطرنشان کرد :در اين بحث ،جالب توجه
اين است که شهرستان بهار که مدعي ساخت
ميدان بار است اص ً
ال اتحاديه ميوه و ترهبار ندارد
و با اين وصف چگونه براي کالنشهري چون
همدان تصميمگيري ميکند.
رئيس مجمع امور صنفي همدان بيان کرد :با
صحبتي که با اعضاي کميسيون نظارت همدان
يعني فرماندار ،شهردار ،اعضاي شوراي شهر
و همه اعضاي کميسيون نظارت انجام شده،
درصدد هستيم که براي همدان ميدان بار جديد
بسازيم.
وي با بيان اينکه اعضاي اتحاديه ميوه و تره بار
همدان در راستاي ايجاد ميدان ميوه و ترهبار
جديد بايد محوريت کار را به دست بگيرند،
اضافه کرد :اين افراد در حومه شهرستان همدان
هر جا را که براي ايجاد ميدان ميوه و ترهبار
تأييد کنند ما نيز تأييد ميکنيم.
شمس متذکر شد :علت مخالفت ما با انتقال
ميدان ميوه و ترهبار همدان به شهرستان بهار
اين است که خردهفروشهاي همدان اکثراً از
اقشار ضعيف و پايين جامعه هستند و از رفتن
ميدان بار همدان به بهار متضرر ميشوند و عالوه
بر اين ،با اين انتقال ،هزينههاي ما بيشتر ميشود
و هر روز صدها نفر بايد از همدان براي خريد به
بهار بروند و برگردند که وقتگير بوده و ترافيک
ايجاد ميکند.
وي با بيان اينکه شهردار همدان نيز مخالف
انتقال ميدان ميوه و ترهبار همدان به شهرستان
بهار است ،خاطرنشان کرد :به عنوان متولي
اصناف همدان نميخواهم يک اتحاديه خوب و
فعال همدان که سبب ايجاد اشتغال شهرستان
است از همدان به شهرستان بهار انتقال پيدا
کند.
رئيس مجمع امور صنفي همدان در ارتباط با
وجود مشکالت عديده در ميدان ميوه و ترهبار
کنوني همدان ،ضمن تأييد اين بحث تصريح
کرد :بسياري از مشکالت به وجود آمده ناشي
از کوچک بودن ميدان بار است چون ميدان بار
فعلي همدان  40سال پيش ساخته شده و ما
اعتقاد داريم  16هکتار براي کالنشهري چون
همدان کم است.
وي با بيان اينکه در ايجاد ميدان ميوه و ترهبار
جديد در همدان بايد  30سال آينده را در نظر
بگيريم که ديگر زميني وجود ندارد ،گفت :ما بايد
ميدان باري در حد نام استان همدان به عنوان
پايتخت تاريخ ،تمدن و فرهنگ اسالمي بسازيم.
شمس در پايان با تأکيد بر اينکه در همدان بايد
بهترين ميدان بار در منطقه غرب کشور ساخته
شود ،بيان کرد :اين اعتقاد براي ما نيز محرز
شده که ميدان بار فعلي همدان پاسخگو نيست
اگرچه در اعضاي ميدان بار نيز افرادي هستند
که مخالف رفتن به شهرستان بهار هستند.

فرماندار بهار گفت :با توجه به اینکه
شهرستا ن ،دارای ظرفیتهای باالیی در
بخشهای مختلف کشاورزی ،صنعتی و ...
است تال شهای ادارات برای تحقق تعهد
اشتغال باید مضاعف شود.
لزوم بهر هگیری از ظرفیتهای بهار برای
اشتغالزای نصر تاهلل گلکارزاده عصر امروز در
کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان
بهار اظهار کرد :یکی از دغدغههای مهم
دولت ،ایجاد اشتغال جوانان است و با توجه
به افزایش تعداد متقاضیان جویای کار،
برنامهریز یها برای کاهش آمار بیکاری در
شهرستان ضروری است.
وی گفت :همه دستگا هها موظفند در راستای
بررسی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت وارد
کار شوند تا مشکالت پیش رو رفع و رجوع
شود.
فرماندار بهار اضافه کرد :با توجه به اینکه
شهرستان بهار ،دارای ظرفیتهای باالیی
در بخشهای مختلف کشاورزی ،صنعتی و
خدماتی است تال شهای ادارات برای تحقق
تعهد اشتغال باید مضاعف شود.
وی افزود :دستگاههایی که تعهد صد در
صدی خود را اجرا کرد هاند در بازه زمانی
باقیمانده از سال ،برای افزایش درصد
تحقق اشتغال شهرستان ،تحقق اشتغال خود
را فراتر برند و به رتبهبندی شهرستان کمک
کنند .
رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرستان بهار نیز ابراز کرد :تعداد تعهد
اشتغال شهرستان بهار در سال جاری  5هزار
و  335نفر است که تاکنون برای  6هزار
و  417نفر معادل  120درصد تعهد اشتغال
شهرستان محقق شده است.
اقبال رستمی اعالم کرد :طبق آخرین
آمار کسب شده شهرستان بهار از لحاظ
ایجاد اشتغال رتبه ششم استان را دارد
که دستگاههای اجرایی در راستای ارتقای
رتبهبندی شهرستان در استان تالش کنند.
معاون اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان همدان بر تثبیت اشتغال موجود در
استان تأکید کرد و ابراز کرد :اولویت اشتغال
در شهرستا ن بهار حفظ اشتغال موجود است
و سپس باید به ایجاد اشتغال جدید اندیشیده
شود.
سیدمجتبی حسنی توجه به مشاغل خانگی
را مهم توصیف کرد و افزود :برای ایجاد
مشاغل خانگی و صدور مجوز و ارائه
تسهیالت دستگا ههای مرتبط طر حهای
معرفی و تأیید شده را از طریق مرکز استان
پیگیری کنند و برای بهر همندی متقاضیان
جویای کار از تسهالت مشاغل خانگی
اطال عرسانی الزم صورت گیرد.
وی در پایان سخنانش خواستار تسریع در
روند پرداخت تسهیالت به متقاضیان ایجاد
اشتغال شد و بیان کرد :بانکها باید تسهیل
در امور را در رأس کارها قرار دهند و در
راستای پیشبرد اهداف دولت گام بردارند.

معاون ستاد برگزاری نماز جمعه
همدان گفت:

حماسه  9دی ماه در
تاریخ انقالب اسالمی
ایران ماندگار است.

محمود احدیان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا
با بیان اینكه حماسه  9دی یكی از برگ
های تاریخی انقالب اسالمی ایران است
افزود :حماسه  9دی در انقالب اسالمی
ایران بسیار اثر گذار است.
وی اظهار داشت :مقام معظم رهبری حماسه
 9دی را با هشت سال دفاع مقدس مقایسه
كردند و فرمودند :هر چقدر در دوران جنگ
عظمت داریم تجلی این عظمت در  9دی با
حضور مردم خود را نشان داد.
وی اضافه كرد :حماسه  9دی اقیانوس پر
تالطمی از آبهای روان ملت ایران است كه
در آتش فتنه گران ریخته شد.
وی اظهار داشت :حماسه  9دی ماه موجب
شد كه آرامش و ماندگاری در جامعه به
وجود آید و توطئه دشمنان خنثی شود.

صاحب امتیاز :سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سرپرست :سید علیرضا شجاعی
نخستین ویژه نامه تخصصی صنعت در استان همدان
سرپرست استان همدان :میثم مصطفایی مقدم
مدیر هنری :محمد نعیم راحمی
نشانی :همدان ،میدان فردوسی ،مجتمع فردوسی ،طبقه سوم،
واحد 8
تلفکس2518566- 2510508 :
لیتوگرافی و چاپ :پیام رسانه همدان

بدونشرح!

مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان همدان:

ورزشی
کميتة تخصصی ورزش و جوانان استان
همدان دیروز در سالن اجتماعات مجموعة
ورزشی قدس همدان برگزار شد
بــه گزارش روابط عمــومي اداره كل ورزش و جــوانان استان همدان
؛ اين کميته با هدف ساماندهی برنامه های ورزشی دستگاه های اجرايی
و تعامل بيشتر بين آنها با حضور نمايندگان تام االختيار ادارات ارگان
های دولتی برگزار شد  .حاضرين با ارائة برنامه های ورزشی خود در
سال  1391برای چگونگی اجرايی کردن آن با هم به گفتگو نشستند تا
بهترين طرح ها به کار گروه استان و در نهايت به شورای برنامه ريزی
ارائه شود  .معاون ادارة کل ورزش و جوانان که مسئوليت اين کميته
را بر عهده دارد از دستگاه های اجرايی خواســت تا از نيــروی جوان
خــود برای باربرتر شدن اين برنامه ها مدد گيرند و در تمامی مناسبت
های استانی هم اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی نمايند  .در پايان
مقرر گرديد اعضاء کميته تا  15در دی ماه برنامه های نهايی پيشنهادی
که شامل برنامه های ذاتی و عمومی آنان است را به اداره کل ورزش
و جوانان ارسال نمايند.
معاون ادارة کل ورزش و جوانان که مسئوليت اين کميته را بر عهده
دارد از دستگاه های اجرايی خواســت تا از نيــروی جوان خــود برای
باربرتر شدن اين برنامه ها مدد گيرند و در تمامی مناسبت های استانی
هم اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی نمايند  .در پايان مقرر گرديد
اعضاء کميته تا  15در دی ماه برنامه های نهايی پيشنهادی که شامل
برنامه های ذاتی و عمومی آنان است را به اداره کل ورزش و جوانان
ارسال نمايند .

 14نشان رنگارنگ از آن کاراته کاهای
کبودرآهنگی در مسابقات قهرمانی استان شد
بــه گزارش روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان همدان ؛
تيم کاراته شهرستان کبودرآهنگ متشکل از باشگاه های ويان – داق
داق آباد و قباق تپه که برای شرکت در مسابقات کاراته قهرمانی استان
به همدان اعزام شده بود توانست در مجموع تيمی با کسب  5طال 1
نقره و  8برنز مقام سوم اين مسابقات را کسب کند
اين مسابقات که با حضور شهرستان های مالير – نهاوند – اللجين –
بهار – کبودرآهنگ و  6تيم از شهر همدان و بيش از  150کاراته کا در
رده های سنی نوجوانان – جوانان و بزرگساالن برگزار شد شايان ذکر
است همدان مقام اول اين مسابقات را کسب کرد

تیم پاس نوین قهرمان نیمفصل لیگ دسته
دوم باشگاه های کشور شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان  ،هفته
چهاردهم ليگ دسته دوم باشگاههاي كشور جام آزادگان روز گذشته با
انجام دو بازي در شهرهاي برازجان و ورامين دنبال شد
كه در يكي از اين ديدارها پاس نوين همدان ميهمان تيم آشيان
گستران ورامين بود و موفق شد در پایان با دو گل نوید عاشوری و سید
جمال معصومی میزبان خود را شکست دهد.
پاس نوين همدان با كسب این پیروزی  28امتيازي شد و عليرغم يك
بازي كمتر عنوان قهرماني نيم فصل را به خود اختصاص داد.
گفتنی پاس نوین در بازی عقب افتاده خود روز جمعه در کرج به مصاف
سایپا مهر کرج خواهد رفت.

بانوی تیرانداز همدانی در جمع برترین
ورزشكاران سال 2011ایران
به گزارش ایرنا در نظرسنجی كه براساس فراخوان انجمن جهانی
ورزشی نویسان(ایپز) و به منظور انتخاب برترینهای ورزش كشورهای
جهان انجام شد؛ ‹مه لقا جامه بزرگ› بانوی المپیكی تیراندازی همدان
در جایگاه سوم بخش بانوان قرار گرفت .ورزشی نویسان ایران با
اختصاص بیشترین آرا ،بهداد سلیمی و خدیجه آزادپور را به عنوان
برترین ورزشكاران ایران در سال  2011معرفی كردند.
در بین ورزشكاران زن نیز رتبه نخست به خدیجه آزادپور(ووشو)
اختصاص یافت و آرزو معتمدی(قایقرانی) ،مه لقا جامه بزرگی(تیراندازی)
و سوسن حاجی پور(تكواندو) در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
نتایج این نظرسنجی از سوی انجمن ورزشی نویسان ایران جهت درج
در سایت و مجله انجمن جهانی ورزشی نویسان به دبیرخانه ایپز ارسال
شد.

استاندارهمدانازسرپرستازسرپرستسازمانصنعت،معدنوتجارتبهعنوان
پژوهشگر برتر سال نود سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تقدیر کرد.
گزارش  :مریم موسوی

تامين برق مطمئن ،با ايجادزيرساختهاي پايدار
تاريخچه برق مالير :در سال  1312توسط
خيريني به نامهاي ارباب جمپور ،بمانعلي
آذركف ،هرمز مژگاني وگودرز نجمي پنج
موتور برق به قدرت  310اسب 525 -
اسب  780 -اسب  -خريداري ودر محل
پايين ماليرنصب و راه اندازي گرديد .بعدا
توسط اشخاصي به نامهاي فرهنگ -
فوالدي  -خاكپور خسروي خريداري كرد.
در مورخ  1326/5/6به برق منطقه اي
غرب (كرمانشاه)واگذار و به برق سراسري
كشور پيوست در همان سال سه موتور
با قدرت  1780اسب در محل فعلي اداره
(خيابان تختي )نصب و درسال  1349مورد
بهره برداري قرر گرفت.
در جهت تشكيل شركت هاي توزيع برق
استاني در مورخ  1370شركت توزيع
برق همدان (با زير مجموعه امور برق
همدان  ،مالير ،نهاوند،تويسركان ،وابسته
به برق باختر (اراك )به ثبت رسيدو در
مور  71/5/12فعاليت خود را تحت عنوان
شركت توزيع برق استان همدان آغاز نموده
است.
شهرستان مالير از لحاظ تقسيمات سياسي
جز استان همدان است .كه از دوره قاجار
با نام دولت آباد به عنوان شهر شناخته
شده است .بنيانگذار اين شهر محمد علي
ميرزا دولت شاه فرزند فتحعلي شاه و والي
كرمانشاه است  .كه به دستور پدر در كنار
قلعه چوبين مالير شهري در اين منطقه
بنيان گذاشت از جمله افراد ديگري كه در
توسعه شهر مالير در دوره قاجار كوشيده
اند عبارتند از سيف الدوله – ابوالقاسم خان
نوري – مير فتاح – محمد علي خان و حاج
قاسم خوانساري.
شهرستان مالير با مسا حتي در حدود
3208كيلو متر مربع داراي پنج شهر به
نامهاي مالير-سامن-ازندريان ،جوكار
وزنگنه بر اساس آخرين تقسيمات كشوري
تا پايان سال 1389مي باشد.
ايرج واليزاده مدير توزيع برق شهرستان
مالير با حضور مسئوالن شرکت برق
استان وشهرستان توديع و غالمرضا
يداللهي به عنوان مدير جديد توزيع برق
اين شهرستان معرفي شد.
رئيس هيأت مديره و مدير عامل شرکت
برق استان همدان در اين مراسم با اشاره به
قرآن گفت :خط مشي و راهبردهاي شرکت
برق در راستاي چشمانداز  20ساله نظام
مشخص و تالش همه ما براي دستيابي به
اهداف تبيين شده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزيع
نيروي برق استان همدان ،مهندس
حاجيرضا تيموري افزود :در راستاي تحقق
چشمانداز شرکت تا سال  1404وظيفه
داريم تا با استفاده از مديريت دانشمحور،
با تکيه بر نيروهاي کارآمد و با بکارگيري
همه امکانات نرمافزاري ،سختافزاري و
مغزافزاري بهترين پاسخگو براي ذينفعان
بوده و در بين شرکتهاي صنعت برق برتر
باشيم.
وي اظهار داشت :مأموريت اصلي شرکت
برق تامين برق مطمئن و پايدار است تا
همه مصرف کنندگان بدون اخالل در روند
کاريشان از اين نعمت استفاده کنند.
وي بيان داشت :با لحاظ کردن ارزشهاي
اخالقي در تحقق آرمان و مأموريتهاي
شرکت ميکوشيم ،با اجراي درست توسعه
شبکههاي جديد ،استفاده از تکنولوژيهاي
نوين و اصالح و بهينه سازي شبکهها و

بهرهبرداري درست از شبکههاي موجود،
قابليت اطمينان و پايداري در شبکهها
افزايش يابد و دوم اينکه ،در راستاي ارتقاي
خدمات فني ،اقتصادي بودن کارها نيز مد
نظر قرار گيرد تا تمامي اقداماتي که انجام
ميشود نهايت ًا سطح رضايتمندي مردم از
خدماتي که ما ارائه ميدهيم را افزايش دهد.
وي گفت :براي تامين برق مطمئن و
پايدار و ايجاد زيرساختهاي الزم و براي
جلوگيري از بروز خاموشيها ،سرمايهگذاري
اجتناب ناپذير است .مهندس تيموري
با بيان اينکه مدت زمان مورد نياز براي
احداث يک نيروگاه برق  3تا  5سال است،
اظهار داشت :احداث نيروگاه زمانبر است
و سرمايه زيادي مورد نياز است ،از سال
 84تاکنون  26271مگاوات به ظرفيت
نيروگاه هاي کشور اضافه شده است و
در حال حاضر ظرفيت نيروگاهها به 63
هزار مگاوات رسيده 41 ،درصد ظرفيت
نيروگاههاي کشور در زمان دولتهاي نهم
و دهم ايجاد شده است ،قدرت توليدي
نيروگاههاي کشور در مردادماه سال جاري
به بيشترين مقدار خود يعني 42126
مگاوات رسيده است.
تيموري اظهار داشت :ايران در زمره 20
کشور پر مصرف جهان قرار دارد با توجه
به اينکه تنها يک درصد جمعيت جهان
را داراست اما دو درصد انرژي «جهان» را
مصرف ميکند.
او گسترش برق به جاي جاي کشور براي
افزايش رفاه عمومي را در کالم جاي داد
تا بگويد:در مطالعهاي که براي 30سال
گذشته انجام شده به دليل توسعه اقتصادي
ميانگين رشد مصرف هشت درصدي
ساليانه قبل از هدفمندي يارانه ها به
سه درصد پس از هدفمندي يارانه ها در
کشور محدود شده که در استان همدان
نيز ميانگين رشد مصرف شش درصد بوده
که پس از هدفمندي يارانه ها چهار درصد
کاهش مصرف و پيک داشته و اين نويد
حرکت به سوي مصرف بهينه مي دهد.
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت
توزيع برق استان ادامه داد :الگوي مصرف
انرژي در ايران نامناسب است و متوسط
رشد مصرف برق در بخشهاي خانگي
و تجاري در کشور دو ونيم تا چهار برابر
استاندارد جهاني است .در تابستان امسال با
همراهي و مشارکت مردم و با اقداماتي از
جمله فعاليتهاي مديريت مصرف ،مديريت
بر بار کشاورزي ،جمعآوري برقهاي غير
مجاز ،تست لوازم اندازهگيري و اقداماتي
در راستاي کاهش تلفات شبکههاي برق
موفق شديم  66مگاوات از پيک بار
استان را کاهش دهيم که در اين راستا
چند شاخص عملکردي در شرکت بهبود
چشمگيري داشته است.
وي با اشاره به اينکه در مالير اقدامات

موثري براي کاهش مصرف صورت
پذيرفته است ،بيان داشت :اين شهرستان
نياز به کار بيشتري دارد .وي گفت :صنعت
برق کشور در نظر دارد در برنامه پنجم
تلفات شبکههاي برق را ساليانه يک درصد
کاهش دهد ،اين ميزان در حال حاضر در
استان  16/5درصد است که قصد داريم آن
را به  12درصد برسانيم که در مالير اين
ميزان  21درصد است.
وي وصول بهاي انرژي مصرفي در کشور
را حدود  95تا 100درصد دانست و اظهار
داشت :اين رقم به طور ميانگين در استان
 81درصد و درصد وصولي در مالير 76
درصد است و از  30ميليارد تومان مطالبات
مشترکان استاني  7ميليارد تومان نزد
مشترکان ماليري است لذا همت براي
وصول  100درصدي الزامي است.
وي از نقاط قوت شرکت به وجود نيروهاي
توانمند ،کارآمد ،صميمي ،همدل و همراه
اشاره کرد و گفت :از توانمنديهاي استان
نيز وجود نيروگاه  1000مگاواتي شهيد
مفتح است که وجود نيروگاه در محل
موجب ميشود تا صنايع بزرگ راغب به
سرمايهگذاري در استان گردند.
وي خاطرنشان کرد :بر اساس توافقات سفر
اول هيأت دولت موافقت شد يک نيروگاه
گازي به روش  BOOتوسط بخش
خصوصي به ظرفيت  500مگاوات در جنوب
استان احداث شود که تمامي اقدامات انجام
شده و منتظر دريافت تسهيالت از صندوق
توسعه ملي است که با پيگيري فرمانداري
و استانداري اين پروژه عملياتي خواهد شد.
وي افزود :وجود پستهاي 230 ،400
و 63کيلو ولتي در استان شرايط و زمينه
مناسبي براي سرمايهگذاري در استان
است که سهم بيشتر اين سرمايهگذاري
در شهرستان مالير است .تيموري در ادامه
مصرف انرژي بخش صنعت در سال  85را
 16/5درصد دانست و بيان داشت :با همت
مسئوالن و حضور سرمايهگذاران استان،
اين ميزان در استان به  25تا  26درصد
رسيده است .همچنين سفرهاي دولت براي
استان خير و برکتهايي داشته که ميتوان در
مالير به احداث پست 230و  63کيلوولت

احداثي اشاره کرد .ضعف ولتاژ در منطقه
نيز برطرف شده و شرايط سرمايه گذاري
مهياست .همچنين آمادگي براي احداث
پست مسکن مهر وجود دارد و چنانچه
همکاري مديران شهرستاني باشد اين مهم
هم اتفاق خواهد افتاد .اين مقام مسئول
در سالگرد اجراي قانون هدفمندسازي
يارانهها به اثرات مثبت آن در بخش برق
اشاره کرد و افزود :اقدامات انجام شده در
اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در
کاهش مصرف و صرفهجويي بسيار مفيد
بوده است .براي سومين سال پياپي است
که مقام معظم رهبري سالها را با تکيه
بر مسائل اقتصادي نامگذاري ميکنند .به
درستي که هدفمندسازي يارانهها نمودي
عيني از جهاد اقتصادي است .اجراي
قانون هدفمندسازي يارانهها در سال جهاد
اقتصادي يک اقدام هنرمندانه و شجاعانه
بود که توسط دولت خدمتگزار اجرايي شد.
اجراي اين قانون آثاري مثبت و منافعي
براي مصرفکنندگان ،جامعه و صنعت برق
به همراه داشته است ،همکاران خدوم
شرکت برق در راستاي هرچه بهتر اجرايي
کردن قانون و افزايش رضايتمندي مردم
تالشهاي وافري داشته و دارند و همواره
برآنند تا خدمات شفافتر و سريعتر ارائه شود.
در طول يکسال که از اجراي اين قانون
ميگذرد مصرفکنندگان بر مصرف انرژي
کنترل بيشتري داشته و بدون آنکه
خدشهاي به کسب و کار و خدمات
رفاهي آنان وارد شود با مديريت درستي
که داشتهاند انرژي برق را بهينه مصرف
کردهاند؛ به طوري که بيش از  10درصد
نسبت به انرژي مصرفي سال گذشته کمتر
مصرف کردهاند.
تيموري اظهار داشت :مصرف بهينه موجب
شده تا هزينه برق مشترکان کاهش يابد؛
يعني هر چه مصرف برق کمتر شود بهاي
پرداختي کمتر خواهد شد و امکان استفاده
بهينه از منابع و حفظ ثروت ملي و برقراري
عدالت در جامعه مهيا ميشود.
وي گفت :اثر مثبت بعدي که ميتوان به
آن اشاره کرد؛ کاهش تلفات انرژي در
شبکههاي برق است که اين مهم نيز
به دليل کاهش مصرف و کاهش جريان
خطوط اتفاق افتاده و در برنامه  5ساله
اقتصادي است که ساليانه يک درصد اين
کاهش ادامه داشته باشد .همچنين کاهش
 10درصدي پيک بار شبکه يکي ديگر
از اقدامات مثبت اجراي هدفمندسازي
يارانههاست ،ميانگين مصرف انرژي برق
مشترکان ايراني در بخش خانگي و تجاري
 2/5تا  4برابر ميانگين مصرف انرژي
برق جهان است .درست مصرف کردن
مردم موجب ميشود تا فاصله مصرفي با
ميانگين مصرف جهان کمتر شود و همين
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امر موجب ميشود تا زمينههاي دستيبابي
کشور به توسعه پايدار و سند چشمانداز 20
ساله هموارتر شود.
اين مقام در شرکت توزيع نيروي برق
ادامه داد :وقتي مصرف ،بهينه شود توليد
نيروگاهي کم ميشود؛ در نتيجه مصرف
سوخت فسيلي کمتر خواهد بود و به تبع
آن آلودگي محيط زيست ناشي از فعاليت
نيروگاهها کمتر خواهد شد در اين بين نياز
به احداث نيروگاههاي جديد کمتر ميشود و
به نوعي صرفهجويي در منابع را به دنبال
خواهد داشت.
حاجيرضا تيموري گفت :با قانون هدفمندي
يارانهها وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي
ارزي کمتر ميشود و چنانچه برق توليدي
مازادي وجود داشته باشد ميتوان آن را به
کشورهاي همسايه صادر کرد ،بديهي است
هر چه بار شبکه کمتر شود تعداد قطعي
برق هم کم ميشود و رضايتمندي مردم
بيشتر خواهد شد ،ظرفيتهاي آزاد شده
پستها و خطوط برق ناشي از مصرف بهينه
شرايطي را فراهم ميکند تا سرمايه گذاران
ميل و رغبت بيشتري براي سرمايه گذاري
در استان داشته باشند.
وي بيان داشت :در اجراي اين قانون چالش
اساسي براي وزارت نيرو و شرکتهاي برق
کمبود نقدينگي است ،پرداخت نشدن بهاي
انرژي مصرفي توسط برخي از مشترکان
موجب شده تا اهداف 100درصدي اجراي
قانون محقق نشود .تيموري گفت :از
ابتداي سال تاکنون  81درصد بهاي انرژي
وصول شده و مردم مالير  76درصد بهاي
انرژي را پرداخت کرده اند.
رئيس هيأت مديره و مدير عامل برق ادامه
داد :توسط دولت يارانه به مردم پرداخت
شده ولي بهاي برق مصرفي تمام ًا پرداخت
نشده است و مشترکان ماليري نزديک 70
ميليارد ريال بدهي دارند.
وي عنوان کرد :شرکت برق شرکتي است
که با درآمدهاي حاصل از فروش انرژي و
فروش انشعاب ،خدماتدهي خود را انجام
ميدهد؛ هر چه منابع مالي بيشتر تامين
شود قدرت نگهداري و بهرهبرداري از
شبکههاي موجود افزايش پيدا ميکند.
تيموري با اشاره به اينکه از دستگاههاي
ديجيتالي هوشمند و تکنولوژيهاي جديد
بيشتر استفاده خواهد شد ،گفت :طبيعي
است که با بهرهگيري از تکنولوژيهاي
نوين و پيشرفته راندمان خدمات و ضريب
قابليت اطمينان شبکهها افزايش يابد.
مهندس يداللهي نيز ضمن معرفي خود در
خصوص برنامه هاي عملكرد آتي در برق
ماليرسخناني را ايراد نمود و با بيان راهكار
هايي براي نيل به اهداف واالي صنعت
برق و همسويي و همنوايي در حركت ملي
به سمت شكوفايي و جهاد اقتصادي  ،تعهد
 ،پشتكار فرهنگ اسالمي كار را سر لوحه
فعاليت هايشان قرارداد .و آرزونمود با هم
انديشي،حمايت و همدلي و پشتكار همه
كاركنان و مديران محترم شهرستان گام
هايي نو و موثري را در صنعت برق در
راستاي ارائه خدمات مناسبتر برداشته شود
و شكوفايي اقتصاد ملي برداريم
.شايان ذکر است ،در پايان غالمرضا
يداللهي به عنوان مدير جديد توزيع برق
مالير معرفي شد و از زحمات ايرج واليزاده
با اهداي لوح تقدير و هدايايي تقدير به
عمل آمد.

روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان

