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هيأت بايد هيأت باقي بماند

فعاليت انتخاباتی مداحان 
زودتر از سياسيون!

آيا رژيم شاه 
اصلـاح پذير بود

مدير امور عشاير استان همدان ؛

  نقش موثرعشایر استان در تولید 
و اقتصاد مقاومتی

مديرکل امور اقتصادی و دارايی
 استان خبر داد: 

سرمايه گذاران خارجی 
به همدان آمده اند

8

با حمايت شورا شهرداری همدان نوسازی 
حمل و نقل عمومی را رونق داد: 

شهرداری همدان نوسازی 
حمل و نقل عمومی را 

انجام داد
5

عبدالعلیمعظمی
صاحبامتیازومدیرمسئول
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داد ز بیـداد در 
آئینه اشعار
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رئيس سازمان جهاد کشاورزی به رئيس جمهور قول داد

 راه اندازی شهرک سیر در آینده نزدیک 

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانهمدانازتجلیلبرترینهایملی
بخشکشاورزیاستانهمدانبهمناسبتدههفجرخبرداد.

منصور رضوانی جالل در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی کشور که 
توســط رئیس جمهوری اسالمی ایران به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر کشور و 
در اســتان همدان نیز به صورت همزمان برگزار شد، گفت: 68 نفر بهره بردار بخش 
کشاورزی به عنوان نمونه استانی معرفی شده اند و در سی و پنجمین دوره انتخاب 
و معرفی نمونه ای ملی بخش کشــاورزی کشور 12 نفر نمونه ملی از استان همدان 

برگزیده شده اند که 3 نفر حائز رتبه اول ملی و 9 نفر حائز رتبه دوم ملی هستند. 
وی از افتتاح 89 طرح کشاورزی در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این طرح ها 

با 353 میلیارد تومان سرمایه گذاری در ایام دهه فجر امسال افتتاح شد. 
رضوانی جالل با بیان اینکه با افتتاح این طرح ها برای 777 نفر به صورت مستقیم 
اشتغال زایی می شود، اظهار داشت: 30 طرح در حوزه آب و خاک، 11 طرح در بخش 
تولیدات دامی، 19 طرح در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و 27 طرح در تولیدات 

گیاهی به بهره برداری رسید. 
افزایش تولید محصوالت گلخانه ای در همدان با افتتاح واحدهای جدید 

وی از افتتــاح 27 گلخانه در اســتان همدان خبر داد و گفــت: 27 گلخانه به 
مساحت24 هکتار در ایام دهه فجر به بهره برداری رسید و با راه اندازی این واحدها، 
همدان در سال های آینده به یکی از استان های با تولید باالی محصوالت گلخانه ای 

تبدیل خواهد شد. 
این مســئول با بیان اینکه در استان همدان بیش از 150 هکتار گلخانه احداث 
شده اســت، افزود: در حال حاضر زیرساخت 500 هکتار گلخانه در استان همدان 
مهیا شــده و بش از 50 هکتار در قالب مجتمع گلخانه ای توســط بخش خصوصی 

در حال اجراست. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اضافه کرد: بر اساس سند راهبردی 
اســتان باید تا پایان سال 1400 بش از 210 هکتار گلخانه در استان همدان ایجاد 
شود که با تحقق این امر امیدواریم سطح گلخانه های استان همدان به 310 هکتار 

برسد. 
رضوانی جالل با بیان اینکه سال گذشته بیش از 46 هزارتن محصوالت گلخانه ای 
در اســتان تولید شده است، ادامه داد: سال 98 بیش از 25 هکتار گلخانه به سطح 

گلخانه های استان اضافه شد. 
وی با بیان اینکه در حوزه جهش تولید مقرر شده در 124 هزار هکتار از اراضی 
دیم استان که زیر کشت گندم است با انعقاد تفاهم نامه ای با ستاد فرمان حضرت امام 
)ره( میزان کشــت گندم افزایش یابد، گفت: 4 استان که همدان نیز جزو آنها است 
برای اجرای این طرح به عنوان پایلوت انتخاب شده که قرار است با برنامه ریزی های 

پیش بینی شده در این 124 هزار هکتار، تولید گندم 55 هزار تن افزایش یابد. 
ظرفیت باالی صنایع تبدیلی در همدان 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه در استان همدان 
در بســیاری از محصوالت صنایع تبدیلی وجــود دارد و حتی بخش هایی مازاد نیز 
هســت، افزود: در بخش صنایع لبنی، تولید شــیر در استان 350 هزار تن است در 

حالی که ظرفیت صنایع در این زمینه 450 هزار تن است. 
رضوانی جالل گفت: در ســطح اســتان بیش از 220 هزار تن سردخانه در حال 
بهره برداری و 215 هزار تن نیز در حال ساخت است و ظرفیت نگهداری 50 درصد 

از سیب زمینی استان را داریم. 
وی با تأکید بر اینکه یکی از طرح های بسیار خوب در حوزه باغ های انگور اجرای 
طرح فراز یا ایستاده کردن باغ ها در مالیر است، اظهار داشت: این طرح سال گذشته 
در 85 هکتار و امسال نیز در 40 هکتار از باغ های مالیر اجرا شده و تسهیالت 217 

هکتار از باغ ها نیز برای اجرای طرح نهایی شده است. 
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان با اشــاره به اینکه استان همدان یکی از 
قطب های مهم کشمش به خصوص کشــمش صادراتی است، تصریح کرد: همدان 

در ســال ظرفیت صادرات 40 هزار تن کشمش را دارد اما در برخی مواقع این آمار 
بیشتر یا کمتر می شود.

رضوانی جالل با بیان اینکه بیش از دو هزار و 200 هزار تن سردخانه سیب زمینی 
در اســتان در حال اجرا اســت، ادامه داد: 440 هزار تن سردخانه در استان ایجاد و 
یا در حال ایجاد اسشــت که 920 هزار تن سیب زمینی تولیدی استان را نگهداری 

خواهد کرد. 
لزوم راه اندازی شهرک سیر در همدان 

وی با بیان اینکه پیگیری های بسیاری نیز برای راه اندازی شهرک سیر در همدان 
انجام شــده، گفت: سیر اســتان همدان برند کشوری و جهانی دارد که باید بتوانیم 
متناســب با این برند زیرساخت های مناسبی برای فرآوری، بسته بندی، نگهداری و 

صادرات این محصول ایجاد کنیم. 
رضوانی جالل افزود: سیاســت وزارت جهاد کشــاورزی کاهش وابستگی کشور 
به دانه های روغنی خارج بوده اســت که خوشــبختانه در چند سال اخیر وابستگی 

دانه های روغنی از 93 درصد به 85 درصد کاهش یافته است. 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان همدان اظهار داشــت: در زمینه گردو 
نیز خوشــبختانه یکی از بهترین زنجیره های تولید نهال گواهی شده در شهرستان 

تویسرکان ایجاد شده و استقبال خوبی نیز صورت گرفته است. 
وی افزود: برای توجه به کشــت دانه های روغنی و ترغیب کشاورزان برای کشت 

باید قیمت تضمینی دانه های روغنی قابل رقابت با محصوالت دیگر باشد. 

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 طرح های تعاونی استان همدان را رئیس جمهور 
بهره برداری کرد

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاســتانهمدانگفت:طرح
هایتعاونیحوزهاشــتغالروستاییوعشــایریاستانهمدانبا

ویدئوکنفرانستوسطرییسجمهوربهرهبرداریشدهاست.
توصیفیان در مراسم بهره برداری از هفت طرح تعاونی استان همدان با یاد 
آوری این که با بهره برداری از این طرح ها برای 85 نفر شــغل ایجاد خواهد 
شــد، اظهار کرد: برای این هفت طرح در حدود 119.5 میلیارد ریال هزینه 
شــده است که شــامل آغاز به کار 2 واحد ســردخانه در روستاهای امیرآباد 
و خورونده ، 2 واحد تولید پوشــاک در روســتاهای ورقســتان و خنجرآباد 
شهرســتان رزن و واحد تولید پوشاک روستای جامیشلو شهرستان درگزین 
اســت از دیگر طرح ها نیز بهره برداری واحد کشــت گلخانه ای روستای گل 
آباد شهرســتان تویســرکان و یک واحد فرآوری معدنی شهرســتان فامنین 

بوده است.
مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم 
گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و شناســایی و رصد و حل 
و فصل مشکالت بنگاه های اقتصادی را با هدف صیانت از نیروی کار و تداوم 

تولید و حفظ حیات اقتصادی و تثبیت و توســعه اشتغال دنبال می کند.
 کریــم یاوری افــزود: صیانــت از نیــروی کار فقط در رســیدگی های 
حقوقی به دادخواســت های قانونی کارگران و نیروی کار خالصه نمی شــود 
بلکه گره گشــایی از مشــکالت اقتصــادی بنگاه های مشــکل دار در اولویت 
خواســته های کارگران اســت چراکه با حل مشــکالت بنگاه ها، کارگران به 

خواســته های قانونی و حقوقی خود دست پیدا می کنند.
وی بــا بیان اینکه حل مشــکالت بنگاه های اقتصــادی در مرحله اول به 
عهده کارفرمایان، مالکان، سهامداران و مدیران مسئول بنگاه هاست، تصریح 
کرد: در مرحله دوم وزارتخانه ها و ســازمان های صادرکننده مجوز تأســیس 
و پروانه بهره برداری باید مســئوالن بنگاه های اقتصادی مشکل دار را در حل 
مشــکالت یاری کنند و در مرحله سوم، بانک های پرداخت کننده تسهیالت 
و مشــارکت کننده در ایجاد و احداث بنگاه ها باید در حل مشــکالت سهیم 
باشــند و کارفرمایان را در این زمینه یاری رسانند و در نهایت کارگروه های 
تســهیل و رفع موانع تولید در استان ها و ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
تمهیدات الزم برای حل مشــکالت بنگاه های اقتصادی مشــکل دار را اتخاذ 

کنند.
یاوری افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلســات کارگروه های 
تســهیل و رفع موانع تولید اســتان ها و ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید 
کشــور برای صیانت از نیروی کار، حفظ و تثبیت و توسعه اشتغال کارگران 

حضوری مؤثر و فعال دارد.
مشــاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: 
در شــرایط تحریم های ظالمانه و شــیوع ویروس کرونا مشکالت بنگاه های 
اقتصادی مشــکل دار با همراهی و همکاری و همدلی کارگران و کارفرمایان 

می یابد. کاهش 
وی اظهار کرد: در اســتان همدان با همت استاندار و مسئوالن و اعضای 
کارگروه تســهیل و رفــع موانع تولید در 65 جلســه کارگروه، مشــکالت 
به حداقــل ممکن کاهش پیدا کرده و اســتان همدان با حــدود 10 بنگاه 
اقتصادی مشــکل دار براساس آمار و اطالعات اعالمی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در زمره کمترین بنگاه های مشــکل دار اقتصادی اســتان های 

کشور است.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارســالی لوحی از عملکرد 
اســتاندار همدان سیدسعید شــاهرخی در حوزه ایجاد اشتغال و توسعه کار، 
قدردانی کرده اســت. گفتنی آن کــه قبل از این نیز وزیر تعاون با ارســال 
نامــه اي از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اســتان همــدان نیز بدلیل 

عملکردش در حوزه اشــتغال استان تقدیر کرده بود.
در نامه محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به 
اســتاندار همدان بر توسعه اشتغال کشور با اهتمام جدی و عزم، تاکید شده 
و وی افزوده اســت که توسعه اشتغال در ســایه تالش و احساس مسئولیت 
همه جانبه نســبت به ظرفیت های اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی با همدلی 
و وحــدت و همکاری همگانی قابل حصول اســت وی ادامه داده اســت که 
اســتانداری همدان در ایجاد اشتغال روســتایی، عشایری و برنامه های فعال 
بــازار کار بســیار موفق عمل کــرده و عملکرد و تالش های ارزشمندشــان 
شایســته تحســین و قدردانی اســت. وی، صیانت از اشــتغال را در دوران 
ســخت کرونایی و مدیریت بازار کار از اقدامات مناســب اســتاندار همدان 

نام برده است.

سخنگو در همدان اعالم کرد :

کرونا در همدان پايين تر از نرم کشوری
با همت ، همتی

آهنگ توسعه در کبودرآهنگ شتاب می گيرد
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داد ز بيداد در آئينه اشعار

ظلم و ســتم و بیداد امری نکوهیده و مزموم می باشد حدیث نبوی 
اســت الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مــع الظلم و این دیگر معروف 
شــده که می گویند شوروی سابق را کفرش از میان نبرد بلکه ظلمش 
باعــث و بانی نابودی آن گشــت در قرآن مجید آیــات عدیده درباره 
عدالت و ظلم آمده اســت. مقوله ظلم ســتیزی و مقابله با ستمبارگان 
بیدادگر در ادبیات منظوم فارســی بازتاب گســترده دارد تقریباً همه 
شــاعران پارسی گوی بالاستثنی عدل و داد را ستوده و ظلم و بیداد را 
نکوهیده اند. به ویژه شــاعران شیعی مذهب در نکوهش بیداد و ستم و 
تمجید عدل و داد ید طوالیی داشته اند ولی همه آنها تنها به نکوهش 
ســتم و ستمبارگی و تشــویق و ترغیب زمامداران به عدالت پیشگی و 
دادگســتری بســنده کرده و هرگز به این مقولــه نپرداخته اند که داد 

چیست؟ و بیداد کدامست؟ 
النهایه گفتند که عدل وضع شئی فی موضع اش می باشد یعنی هر 

چیزی در جای خود قرار گرفتن مولوی می گوید: 

* عدل چبود وضع اندر موضعش/ ظلم چبود؟ وضع درنا موضعش 
* عدل چبود؟ آب ده اشجار را /ظلم چبود؟ آب دادن خار را 

* موضع رخ، شه نهی، ویرانی است /موضع شه، پیل ویرانی است

شاعرانپادشاهانرابهعدلودادتشویقکردهوظالمانرا
ازکیفرروزجزاترساندهاند.

*عدالت کن که در عدل آنچه در یک ساعت به دست آید/  میسر نیست 
در هفتاد سال اهل عبادت را

صائب 
*شــاه را به بود از طاعت صد ساله وزهد/ قدر یک ساعت عمری که 

در او داد کند
حافظ 

*هر که در این خانه شبی داد کرد/ خانه فردای خود آباد کرد 
نظامی گنجوی 

ولی اینکه در جامعه برای تحقق عدل چه ســازوکارهایی باید به 
کار برد و اصوالً عدل چیســت و عدالت کدام است نپرداخته اند شاید 
هم دنیای شعر دنیای طرح کلیات است و مسائل و مقوالت در آن به 
صورت مجمل و مختصر مطرح می شــود و هرگز به تفصیل و تبیین 
جزئیات نمی پردازند اصوالً نویســندگان و شعرای ما هرگز در اندیشه 
ســاختار نبودند و شاید پروای پرداختن به ساختار را نداشتند از این 
روی تنها در فکر فرمانــروای دادگر بودند حتی امروزه روز واژه های 
دموکراســی و مردمساالری در نوشــتارها و گفتار بسیاری فراوان به 
کار برده می شــود ولی اینکه چه ســازوکاری باید داشــته باشد در 
گفتار و نوشتارشــان مسکوت و مکتوم است. به دیگر سخن ما دنبال 
آدم های خوب هســتیم و نه سیستم و ســاختار مناسب در کشوری 
کــه مردم و ملت را رعیت  می نامیدنــد که از هیچ حقوقی برخوردار 
نیســت )نبودند( و شیوه حکومت اســتبدادی یک امر پذیرفته شده 
بود و آنچنان اســتبداد مطلق حاکم بود کــه حتی در نهانخانه ذهن 
کسی نمی گنجید شــیوه کشــورداری غیر از این هم می تواند باشد 
الجرم از شــاه و فرمانروا توقع عدل و داد را داشــتند تازه همانگونه 
که در باال اشــاره شد مفهوم آن را روشن نمی کردند که عدل چیست 
و داد کدامســت در کشــوری که گردش قدرت همواره با خشونت و 
خونریــزی صورت پذیرفته و همیشــه شمشــیر کار دو رویه را یک 
رویه کرده بدیهی اســت آن کســی که با قهر و غلبه بر سر کار آمده 

حکومت را با همان شیوه ادامه می دهد:
اینک بایــد دید عدل و ظلم بــه چه معنا و مفهومی می باشــد 
نخســت باید بدیــن نکته پرداخت آیا حســن و قبح و عدل و ظلم 
مفاهیمی شــرعی هســتند یا مقــوالت عقلی به یــک معنا )عدالت 
رعایــت حق غیر اســت و ظلم تجاوز به حق غیر(  حق هر کســی 
عبارت است از اســتحقاق و شایستگی یک فرد برای برخورداری از 
مواهب و امکانات اجتماعی از آنجا که در اســالم ریشــه و بن مایه 
حســن و قبح عقلی اســت بنابراین عدل و ظلم سرمنشأ عقلی دارد 
ولــی یک مفهوم شــرعی نیز تلقی می شــود یکــی از معانی عدل 
موزون بودن می باشــد یعنی اعضاء متشــکله با هم توازن، تناسب و 

باشند.  داشته  تعادل  
فیلســوف شــهیر شــهید مطهری در اثر نفیس خود )عدل الهی( 
عدل به معنای تناســب را در برابر بی تناســبی تلقی کرده از شئون 

حکیم و علیم بودن خداوند می شمارد. 
اما عدل را به معنای تســاوی و نفی هرگونه تبعیض نیز می دانند 
اینجا مقوله اســتحقاق و شایســتگی پیش می آید یعنی اگر بنا باشد 
مســاوات بدون در نظــر گرفتن هرگونه قابلیــت مراعات گردد و به 
قول معروف به همگان با یک چشــم نگریسته شــود اینگونه عدالت 
را برخی عین ظلم می شــمارند اما اگر )عدالت را رعایت تســاوی در 
زمینه استحقاق های متساوی بدانیم(  عدالت اجتماعی نیز به معنای 
فراهــم بودن امکانات و فرصت های مســاوی برای رشــد همه افراد 
در همــه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، اداری، سیاســی، تحصیلی 
خواهــد بود تا همه افراد صرفنظر از موقعیــت خانوادگی، طبقاتی و 
غیره با توجه به توانمندی شــخصی و تالش و کوشــش خود از این 
امکانات برخوردار و بهره مند شــوند برای رســیدن به مردمساالری 
باید از بســتر عدالــت اجتماعی عبــور کرد زیرا مردمســاالری نیز 
عبارتست از سپردن مهام امور برای مدتی معین و مشخص به دست 
افراد شایســته و متخصص بنابراین عدالت اجتماعی و مردمساالری 
الزم و ملــزوم یکدیگرند برعکس تبعیض و ناروایی ویروســی اســت 
که در محیط های بســته و خفقان آور رشــد می کنــد عدالت موجب 
تعمیق و اســتحکام مردمســاالری و مردمســاالری نیز به نوبه خود 
باعث گســترش عدالت محوری خواهد بود در یک جامعه مردمساالر 
عدالت محور از ویژه خــواری و رانت و اختالس و حقوق های نجومی 
خبری نیســت و هرکســی از حاصل زحمت و تالش و دسترنج خود 

نان می خورد. 

* ز یزدان و از ما بر آن کس درود /که تارش خرد باشد و داد پود     
 فردوسی 
* عدل و انصاف دادن نه کفر و نه دین /آنچه در حفظ ملک در کارست  
 عبدالرحمان جامی

* خانه هاتان شــد خراب اما صداهان گرفــت /آخر ای خانه خرابان 
الاقل نجوا کنید 

دلنوشته

عبدالعلیمعظمی
صاحبامتیازومدیرمسئول

مدیرکلراهــداریوحملونقلجادهای
همدان استان که دراینباره همدان استان
چنــدکیلومترراهداردوبهتفکیکهریک
رابامسافتمشخصکنید،گفت:بانگاهی
دقیــقبهنــوعراههایاســتانمیتوان
دریافتکهاســتانهمــدان5هزارو11۴
آزادراه، اصلی، راه مانند راه انواع کیلومتر
بزرگــراه،راهروســتاییوراهفرعیدارد
کهازاینمقدارراهبهعنوانزیرســاخت
تأمینامنیت،معیشتوسفردرکشور85
کیلومترآندراستانهمدانآزادراه،598
کیلومتربزرگــراه،318کیلومترراهاصلی،
751کیلومترراهفرعــیو3هزارو362

کیلومترراهروستاییاست.
مهندس صفر صادقی راد در ادامه با اشــاره به 
نیاز های ضروری راه ها مانند نصب عالئم اخطاری، 
هشداری، روشنایی و غیره درباره وضعیت  راه های 
اســتان، افزود: همیشــه مســئوالن راهداری و 
حمل ونقــل جاده ای اســتان همدان بر اســاس 
وظیفه ذاتی و شــرح وظایف محوله برای تجهیز 
محورهــای مواصالتی و تجهیــزات حمل ونقل و 
راهداری اســتان گام های اساسی بر داشته اند که 
مواردی مانند شناسایی و کاهش نقاط حادثه خیز، 
راهداری زمســتانی، حفاظت حریم راه ها، نصب 
عالئــم و ارتقــاء ایمنی جاده هــا باهدف کاهش 
ســوانح جاده ای، اصالح و مرمت آسفالت جاده  ها 

بوده است.
وی اظهــار کرد: بر این اســاس و برای تأمین 

ایمنی تردد در محور های عبوری استان همدان،  
تاکنون 119 کیلو متر از راه های استان به سامانه 
روشــنایی مجهز و 10 کیلومتر نیز در دست اجرا 
است همچنین انواع تابلو های اخطاری، و انتظامی 
نیــز به تعداد81 هــزار و 312 عدد نصب شــده 
است. تابلو های اطالع رســانی و راهنمایی مسیر 
نصب شــده در محور های ارتباطی استان نیز12 

هزار و 376 متر مربع است.
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جاد ه ای 
اســتان همدان در پاسخ به این ســؤال خبرنگار 
نشــر اندیشه که نقاط حادثه ســاز استان همدان 
چنــد نقطه اســت و تاکنون بــرای کاهش این 
نقــاط و افزایــش ایمنی آن ها کــدام اقدامات را 
انجام داده اید با توضیح این که ضوابط مشــخصی 
برای تعیین این نقاط توســط کمیسیون ایمنی 
راه  های کشور ابالغ شده است که بر مبنای آن هر 
نقطه ای حادثه  ســاز یا پر تصادف شناخته خواهد 
شد، گفت: اداره کل راهداری و حمل ونقل استان 
همدان بر مبنای همین ضوابط به شناسایی نقاط 
پر تصادف یا حادثه ســاز بــا همراهی پلیس راه و 
کمیســیون مرتبط آن اقدام کرده است؛ که 70 
نقطــه پر تصادف و 36 نقطــه نیز دارای تصادف 
شناسایی شــده است و تمامی این نقاط بر اساس 
برنامه ریزی کوتاه مدت با نصب تابلوی هشداری و 
اخطاری و تجهیزات مناسب راهداری ایمن سازی 
یا آشکار سازی شــده است تا رانندگان در هنگام 
عبــور از این محور ها با دقت بیشــتری رانندگی 
کنند؛ همچنین امســال نیز کمیسیون مرتبط با 
این نقاط در استان تشکیل و یک بار دیگر وضعیت   
راه های اســتان مجدد به این دلیل بررسی شــده 
اســت تا نقاط جدید حادثه ساز درراه های استان 
تعیین و  برای بررســی به وزارت راه و شهر سازی 

ابالغ شود. 
مهندس صادقــی راد دربــاره وضعیت رصد 
ترافیک محور های استان و این که راه های استان  
همدان در موقعیت های خاص همیشه پرترافیک 
اســت برای کنترل و نظارت بر این راه ها و تأمین 
ایمنی آن ها چه برنامه ای اجراشده و یا در دست 
اجرا است، افزود:  استان همدان به دلیل موقعیت 
جغرافیایی خاصش و قرار گرفتن در پل ارتباطی 
پنج استان غرب کشور به مرکز و جنوب همیشه 
محور های پرترافیکی دارد و برای کنترل و نظارت 

این محور ها تاکنون 27 دوربین نظارت تصویری، 
77 دستگاه تردد شمار و 66 دوربین ثبت تخلف 
با کد پلیس راه در محورهای مواصالتی و ارتباطی 
استان نصب شــده و فعال است. که این افزون بر 
عالیم ترافیکی و راهنمایی و روشــنایی محور ها 
اســت که نقش موثری بر تامین ایمنی راه  دارند. 
همچنین از دیگــر اقدام های برای ایمن ســازی 
راه های اســتان همدان و کاهــش تصادف ها نیز 
نصــب 70 کیلو متر حفــاظ بتنــی میانی برای 
جدا ســازی محور های رفت و برگشــتی چسبیده 
بــه هم و کاهش تصادف هــای رخ به رخ، اجرای 
شــیار های لرزاننــده طولــی در کل محور های 
ارتباطی اســتان برای پیشگیری از خواب آلودگی 
راننــده و کاهــش واژگونــی خودرو هــا، اجرای 
شیار های لرزاننده عرضی در همه نقاط پر تصادف 
و یا دارای تصادف و حادثه ساز) تقاطع ها، ، قبل از 
پیچ های خطرناک و مناطق مسکونی، خط کشی 
مستمر راه ها به صورت مســتمر ساالنه به طول 

1500 کیلو متر بوده است.
 مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جاد ه ای 
استان همدان به مشکالت موجود در راه ها مانند 
نصب انواع تابلوهای تبلیغاتی وخطرات مضاعفی 
که برای رانندگان در حــوادث و غیر ازآن ایجاد 
می کند اشاره کرد و گفت: همه امور مربوط به راه  
و راهداری مستقیما با ایمنی کاربران جاده ارتباط 
دارد پــس بر این اســاس نصب انــواع تابلو های 
تبلیغاتی بر مبنای دستور العمل ها، بخشنامه ها و 
ابالغیه های سازمان راهداری است. همه باید برای 
نصب این عالیم از اداره کل راهداری  و حمل نقل 
جاده ای اســتان مجوز های الزم را دریافت کنند 

در هن
گام نصب باید فواصل و مشخصات فنی رعایت 
شــود، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان همدان در صورت مشاهده نصب هر نوع 
تابلوی تبلغاتی غیر مجاز بر اساس وظایف قانونی 
خود با مجوز دادســتانی بــه جمع آوری و حذف 
این تابلو هــا از حریم قانونی راه اقدام خواهد کرد 
تا موجب ایجاد حادثه بــرای کاربران راه و جاده 

نشود. 
وی در پاســخ این ســئوال که از موارد مهم 
در تأمین ایمنی راه هــا پرداختن به نحوه تأمین 
عبور ایمن خودرو های حامل ســوخت خطرناک 

است با توجه به این موضوع رسیدگی به حوادث 
مرتبط با این خودرو ها با چه نهادی است و دیگر 
این که گفته می شود در اســتان همدان امکانات 
الزم بــرای برطرف کردن حــوادث مرتبط با این 
خودرو ها وجود نــدارد اداره راهداری چه اقدامی 
بــرای این موضوع انجام داده اســت و نتیجه آن 

چیست؟ افزود: 
مهنــدس صادقــی راد ادامه داد: در اســتان 
همــدان همچنیــن  گردنه هایی مانند اســد آباد، 
همه کســی، زاغه، آبدر و غیره داریــم که  برای 
ایمن ســازی این محور ها به مانند گردنه اسد آباد 
در مســیر و محور همدان به کرمانشــاه به طول 
15 کیلو متر این محور به سامانه روشنایی مجهز 
و حفاظ نصب و خاکریزی در نقاط پرتگاهی اجرا 
شــده است همچنین شــیب راهه و حفاظ میانی 
اجرا و  عالیم آشکار ســازی و اطالعاتی نیز نصب 
شده اســت؛ در گردنه همه کســی که در محور 
همدان به ســنندج به طول 3 کیلو متر قرار دارد 
نیز سامانه روشنایی به طول 2 کیلو متر، گاردریل 
و حفاظ میانی اجرا شــده اســت. در گردنه زاغه 
نیز  که در محور همدان با مالیر وقاع شــده است  
سامانه روشنایی و گاردریل و حفاظ میانی محور 
اجرا و شــیار های لرزاننده طولی و عرضی محور 
اجرا شده است  و همچنین در گردنه آبدر نیز که 
در محور همدان بــه نهاوندبه طول 4.5 کیلو متر 
قرار دارد. شــیار لرزاننده طولــی و عرضی اجرا، 
سامانه روشنایی  و تابلو های اطالعاتی نصب شده 

است.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاد ه ای استان 

همدان درباره منظره نازیبایی ایجاد شــده توسط 
زباله ها در منظر راه های اســتان همدان که یک 
اســتان گردشــگری اســت نیز گفت:  اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاد ه ای اســتان همدان 
برای پیشــگیری از وقــوع ناخوشــایند  تخلیه 
غیر قانونــی انواع زبالــه و نخاله ســاختمانی در 
حاشیه  راه های اســتان همدان ضمن نصب انواع 
تابلو های هشــداری و اخطاری و تذکر این نکته 
که این کار غیر قانونی اســت با دستگاه  قضایی و 
نیروی انتظامی برای پیشگیری از وقوع این اتفاق 
ناخوشایند درراه های استان مکاتبات الزم را انجام 

داده است.

مدير کل راهداری استان همدان:

همدان محور های ایمن و پرترافیکی دارد

و درمان بهداشــت، وزارت سخنگوی
آموزشپزشــکیازانتقــالدانشتولید
واکســنهایروســیوکوباییبهداخل
کشورخبردادوگفت:اینفراینددرحال
اجراســتتااینواکسنهارابااستفادهاز

توانبومیوداخلیکشورتولیدکنیم.
»سیما ســادات الری« در حاشــیه دیدار با 
دانشجویان دانشــگاه های همدان اظهار داشت: 
محموله های اولیه واکســن »اســپونیک« وارد 
کشــور شــده و کار تزریق آن بــه کادر درمان 
براســاس اولویت هــا درحال انجام اســت و به 
موازات آن دانش تولید این واکسن نیز به کشور 

منتقل می شود.
وی افزود: عالوه بر واکســن تولید شــده در 
روســیه، انتقال دانش واکســن تولیدی کوبا به 

داخل کشور نیز در حال انجام است.
سخنگوی وزارت، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی همچنین به فرآیند تولید واکسن های 
ایرانی اشاره کرد و گفت: واکسن ایرانی »برکت« 
نیز مستندات فاز یک بالینی را به سازمان غذا و 
دارو تحویل داده و  بعد از تایید به فاز دوم بالینی 

وارد می شود.
الری خاطرنشان کرد: مستندات آزمایشگاهی 
2 واکســن ایرانی دیگر نیز برای ورود به فاز یک 

تحویل داده شده است.

او از ایــن اقدامات به عنوان نویدهای تازه در 
کشور یاد کرد و افزود: مردم این موفقیت ها را با 
ســاده انگاری و عادی انگاری شرایط همه گیری 

ویروس کرونا در سطح کشور کم اثر نکنند.
سخنگوی وزارت، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی تصریح کرد: برخی استان ها از کنترل و 
نظارت ضعیف بر اعمال محدودیت ها گالیه  دارند 
و سیاســتگذاران باید با جدیت بیشتری در این 
زمینه اقدام کرده و جرائم پیش بینی شــده نیز 

باید بازدارنده باشد.
وی همچنیــن از اجرای موثر طرح »شــهید 
سلیمانی« در کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: 
رهگیری و شناســایی مبتالیان در مراحل اولیه 
در فرآیند درمان و بهبود بیماران بسیار اثر گذار 

بوده است.
الری از تزریق واکسن کرونا برای 10 هزار نفر 
در کشور خبر داد و گفت: محموله بعدی واکسن 
نیز کدگذاری شده و براساس اولویت های اعالم 

شده به افراد تزریق می شود
 سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشــکی گفت: آمار ابتالی هفتگــی به بیماری 
کوویــد 19 طی یک هفته گذشــته در اســتان 
همدان پایین تر از میانگین کشوری و آمار مرگ 
و میر نیز درهمین مدت با کمی اختالف برابر با 

میانگین کشور است.

»سیماســادات الری« با اشــاره بــه اخرین 
وضعیت همه گیری ویروس کرونا دراین استان، 
افزود: درحال حاضر شــهرهای همــدان، بهار، 
تویســرکان، رزن، مالیر، درگزین و نهاوند استان 
همدان در وضعیت زرد کرونا و مابقی شهرستان 

های استان در وضعیت آبی قرار دارند. 
وی تصریــح کرد: یکی از نقاط قوت اســتان 
همدان در زمینه مدیریت پاندمی کرونا، ردیابی 
افراد تماس نزدیک با بیماران مبتال به کووید 19 
از ابتدای همه گیری ویروس و همچنین اجرای 
مراقبت های اپیدمیولوژیک با هدف رصد ویروس 

جهش یافته در سطح استان است.  
سخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی با بیان اینکه وضعیت فعلی استان همدان 
در خصوص همه گیری ویروس کرونا، شــکننده، 
ناپایدار و حساس اســت، افزود: در هفته گذشته 
شاهد کاهش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در ســطح استان نسبت به هفته قبل از آن بودیم 
که ادامه این روند می تواند شرایط را برای مقابله 
با ویروس و کنترل شرایط به مراتب سخت تر کند.
به گفتــه وی، درحال حاضر 62 بیمار قطعی 
مبتال به کووید 19 در بیمارســتان های استان 
بســتری هســتند که از این تعداد 19 بیمار به 
دلیل شــرایط بالینی نامناســب در بخش های 

مراقبت ویژه بستری و تحت درمان قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی، امروز و به منظور افتتــاح چند طرح 
بهداشتی ، بررسی روند اقدامات در زمینه مقابه 
بــا کرونا و همچنین دیدار و گفــت وگو با کادر 

درمانی به استان همدان سفر کرده است

اولویتاستان اســتاندارهمدانگفت:
بهتاســیازسیاستهایدولت،حمایتاز
تولیدوتوجهبهمعیشــتمردماستودر
برایجلبرضایتمندیمردم اینراســتا

تالشمیکنیم.
سیدسعید شــاهرخی در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید شهرستان کبودرآهنگ که با حضور 
رئیــس کل بانک مرکــزی برگزار شــد، اظهار 
داشت: برای ایجاد اشتغال برای جوانان و تقویت 
معیشــت، برنامه ریزی خوبی صــورت گرفته که 

تاکنون بخشی از آن محقق شده است.
وی با اشاره به ظرفیت های خوب شهرستان 
کبودرآهنگ خاطرنشان کرد: در این منطقه نیز 
مثل بقیه نقاط اســتان، اقدامــات موثری انجام 

شده است.
اســتاندار همدان گفت: در ســال های اخیر 
دشت کبودرآهنگ با فروچاله های زیادی مواجهه 
بود، که در راســتای مسدود کردن آن ها 25چاه 

مسدود شده است.
شاهرخی یادآوری کرد: شهرک صنعتی گیان 
یکی از شهرک های فعال استان است که صنایع 

مختلفی در آن مشغول تولید هستند.
او با اشــاره به اهمیت کشــاورزی در استان 
همدان افزود: کشت های گلخانه ای در شهرستان 
کبودرآهنگ در دســتور کار قــرار گرفته و هم  

اکنون نیز برخی از آنها در حال اجرا است. 
استاندار همدان به ظرفیت این شهرستان در 

بخش گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه 
گردشــگری ساالنه بیش از 800هزار گردشگر از 
غــار علیصدر بازدید می کننــد و به زودی یک 
مجموعه تفریحی بزرگی در مجاورت غار علیصدر 

احداث می شود.
شاهرخی همچنین از ایجاد و توسعه راه های 

ارتباطــی شهرســتان کبودرآهنگ خبــر داد و 
تصریح کــرد: طرح های خــوب و قابل توجهی 
در شهرســتان کبودرآهنگ در حال اجرا است و 
در این راســتا از ظرفیت بانک مرکزی استفاده 

می کنیم.
کبودرآهنگ  مردم شهرستان  معین  نماینده 

در مجلس شــورای اســالمی نیز در این جلسه 
گفت: بی تردید ســفرهای شهرستانی مسئوالن 
در شــرایط کنونی اثر بخــش و امیدوارکننده 

است.
حجت  االســالم احد آزادی خــواه از عملکرد 
و مدیریت خوب اســتاندار همدان قدردانی کرد 
و افزود: با وجود شــرایط کرونا و مشــغله کاری 
سفرهای شهرســتانی به طور مستمر برگزار می 
شــود که حاصل آن ارتباط صمیمی و نزدیک با 

مردم است.
کبودرآهنگ  کرد: شهرستان  وی خاطرنشان 

نیازمند نگاه ویژه است و باید بیشتر دیده شود.
 رییس کل بانک مرکزی هم در این جلســه 
گفت: چند طرح و پــروژه مهم و موثر برای رفع 
محرومیت از شهرســتان کبودراهنگ در دستور 

کار قرار گیرد.
عبدالناصــر همتی افزود: تــالش کنیم که با 
هم افزایی، هماهنگی و تفاهم مسائل و مشکالت 

حل وفصل شوند.
بــه گفته وی، مشــکل اعتبــاری واحدهای 

تولیدی فعال و بزرگ قابل حل هستند.

با همت ، همتی

 آهنگ توسعه در کبودرآهنگ شتاب می گیرد

سخنگو در همدان اعالم کرد :

کرونا در همدان پايين تر از نرم کشوری

قنبری خرم
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وجودمحالتپرجمعیت،واحدهایتجاریوصنعتیمتعدد،
فعالیتمشاغلمهمیازجملهتعمیراتاتومبیل،وهمچنین
استقرارآرامستانهمدانونیزدوورودیمهمشهربهسمت
جادهتهرانوجادهمالیردرمنطقه3،اینمنطقهازشهرداری
همدانرابهیکیازمناطقمهــموپرترددپایتختتاریخو
تمدنایرانزمینتبدیلکردهاســت؛بهویژهآنکهمسافران
وگردشــگرانعموماازدوورودیجادهتهرانوجادهمالیر
واردهمدانمیشــوندوبهمحضورودباساختاروسیمای
اینمنطقهمواجهخواهندشــد؛بنابراینتوسعه،بهسازیو
زیباسازیمنطقه3بااجرایپروژههایعمرانیوانجاممناسب

خدماتشهریبسیارحائزاهمیتاست.
در دوره پنجم شورای اســالمی شهر و مدیریت عباس صوفی در 
راس شــهرداری همدان وعده توسعه متوازن همدان داده شد و امروز 
با بهره برداری از پروژه های توسعه متوازن پایتخت تاریخ و تمدن ایران 

زمین از مرحله شعار خارج شده و به مرحله عمل رسیده است 
*شــهرداریمنطقه3رکوردآســفالتریزیهمدانرا

شکست
مدیر شــهرداری منطقه 3 همدان ضمن گرامیداشت 42 سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ،با بیان این که شهرداری این منطقه در اجرای 
نهضت آسفالت باهدف اصالح چهره شهر، روان سازی تردد وسایل نقلیه 
و تامین آرامش و آسایش شهروندان با جدیت ورود کرده است اظهار 
داشــت: به همت پرسنل شــهرداری منطقه 3 و حمایت های شورای 
اسالمی شهر و شهردار همدان رکورد آسفالت معابر و کوچه های شهر 

همدان شکسته شد.
محمدرضا فیضی منش افزود: در شــش ماه  نخست سال 99 بالغ 
بر 250 کیلومتر از معابر و کوچه های ســطح منطقه سه  را به صورت 

فینیشری و لکه گیری دستی آسفالت شده است.
 وی عنوان کرد: اعتبار اجرای این پروژه با 400 تن آسفالت ریزی، 
30 میلیارد تومان بوده که از محل درآمدهای شــهرداری منطقه سه 

تامین شده است.
وی با اشــاره به این که، این حجم از آسفالت ریزی در شهر همدان 
تاکنون ســابقه نداشته اســت تصریح کرد: در این زمینه تمام تالش 
خود را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم با توجه به حجم باالی تقاضای 
شهروندان منطقه 3 و منابع مالی محدود شهرداری، با آسفالت معابر 
و خیابان ها به صورت یکپارچه و متــوازن، به باالترین میزان رضایت 

شهروندان دست یابیم. 
مدیر شهرداری منطقه 3  همدان خاطرنشان کرد: از زمان اجرای 
طرح بزرگ نهضت آسفالت درسال 99 تاکنون بیش از 200 معبر اصلی 

وفرعی در سطح شهرداری منطقه سه آسفالت شده است. 
فیضی منش  تاکید کرد: نهضت آســفالت در منطقه 3 شهرداری 

همدان همچنان ادامه دارد.
*توسعهوبهسازیپیادهروها

مدیر منطقه 3 شهرداری همدان با بیان این که یکی از مهم ترین 
پروژه های شــهرداری منطقه 3 در بخش بهسازی و توسعه پیاده روها، 
کف سازی و پیاده روسازی سرگذر یکی از پرترددترین نقاط شهر بوده 
است، اظهار داشت: امسال در مجوع 5 هزار و 200 متر مربع از محوطه 

سرگذر کف سازی و پیاده روسازی شده است.
 فیضی منــش با بیان این که اعتبــاری بالغ بر 3 میلیارد تومان به 
این پروژه اختصاص یافته اســت، افزود: پیاده روسازی در کوی خضر، 

کــوی رضوان و بلــوار آزادگان در کوی مدنی به ترتیب با اعتبار 500 
میلیون تومان، 600 میلیون تومان و 618 میلیون تومان بخشی دیگر 

از اقدامات شهرداری منطقه 3 در این بخش بوده است.
وی عنوان کرد: پیاد رو ســازی بلوار آیت اهلل تالهی در کوی جوالن 
با 600 میلیون اعتبار، پیاده روســازی بلوار کوثر با اعتبار 650 میلیون 
تومان و میدان توحید با 400 میلیون تومان در کوی مدنی هم در این 

مدت انجام شده است.
*اقداماتفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریمنطقه3
شــهرداری همدان در 3 ســال اخیر با یک رویکرد جدید جامع و 
راهبردی عالوه بر اقدامات عمرانی و خدمات شــهری، ورود مناســب 
و اثربخشی در بخش های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی داشته است و 
در این زمینه با برنامه ریزی مناسب و همکاری معاونت ها، سازمان ها و 

مناطق اتفاقات خوبی را رقم زده است. 
*احداثسالنکسبوکارفرهنگسرایوالیت

محمدرضا فیضی منش افزود: یکی از برنامه های مهم شــهرداری 
منطقه 3 توسعه و رونق بخشیدن به فرهنگسرای کسب و کار والیت با 
هدف کاهش جمعیت افراد بیکار و کاهش نرخ بیکاری در مناطق کم 

برخوردار منطقه 3 است. 
وی افزود: در همین راســتا احداث سالن کسب و کار فرهنگسرای 
والیــت با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون تومان در دســتور کار قرار 

گرفت. 
*بسترسازیبرایکارآفرینی

فیضی منش  تاکید کرد: کاهش آسیب های اجتماعی یکی از اهداف 
اساســی شهرداری منطقه 3 در اجرای این پروژه بوده و توانمندسازی 
مناطق محروم  همدان در این راستا به جدیت در بخش های مختلف 

پیگیری خواهد شد.
وی افزود : سالن کســب و کار فرهنگسرای والیت می تواند بستر 

ورود مردان و زنان آن منطقه را به بازار کسب و کار فراهم کند 
*برگزاریجشنهاومراسمهایملیومذهبی

فیضی منش برگزاری مراسم های جشن  و عزاداری در مناسبت های 
مختلف ملی و مذهبــی، آذین بندی منطقه به فراخور مراســم های 
مختلف، نصب دیوارنگاره، نصب تمثال شــهدا در ایام محرم و ساخت 
المان آیت اهلل تالهی را از دیگر برنامه های فرهنگی شهرداری منطقه 3 
ذکر کرد و اظهار داشت: در ایام شیوع کرونا نیز با برنامه هایی از قبیل 
نصب بنر، پخش بروشور و نیز اجرای نمایش های خیابانی توسط مردان 
نقره ای جهت آگاهی بخشی به شهروندان در حوزه پیشگیری و مقابله 

با کرونا ورود کردیم. 
*توسعهزیرساختهایورزشیدرسطحمنطقه

مدیر شهرداری منطقه 3  با اشاره به اهمیت برنامه ریزی در جهت 
ســاماندهی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و تشــویق شهروندان به 
مشارکت در فعالیت های بدنی به منظور برخورداری از شهروندانی سالم 
گفت: سالن ورزشی فرهنگسرای والیت در دوطبقه و با اعتبار 2 میلیارد 
و 300 میلیــون تومان درحال  احداث اســت.و نزدیک به 55 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است 
*احداث۴زمینورزشیدربوستانهایمنطقه

مدیر شــهرداری منطقه 3 همدان افزود: در همین راستا 4 زمین 
ورزشــی ) 2 زمین در کوی خضر و 2 زمین در شهرک مدنی( احداث 
کردیم که 3 زمین مجهز به چمن مصنوعی استاندارد شده است و یک 
زمین ورزشــی نیز مجهز به کفپوش چند منظوره جهت ورزش های 

مختلف است. 
فیضی منش با بیان این که دو مسیر سالمت را نیز در شهرک مدنی 
ایجاد کردیم تصریح کرد: برای نخستین بار در همدان زیرساخت فوتبال 

دستی انسانی در پارک شاهد احداث شد. 
وی با تاکید بر این که همه بوستان های منطقه 3 مجهز به وسایل 
بازی و کف پوش استاندارد شده اند ادامه داد: یک مجموعه ست ورزشی 

مخصوص معلولین و کم توانان جسمی نصب شده است. 
فیضی منش تاکید کرد: طرح شــهر دوســتدار کــودک نیز برای 
نخســتین بار در منطقه 3 اجرا شــد و کلنگ نخستین اتاق کودک و 
مادر نیز در راســتای طرح همدان شــهر دوستدار کودک در بوستان 

شهروند زده شد. 
*توجهبهمحیطزیستوتوسعهفضایسبزدردستورکار

شهرداریمنطقه3
بوستان 60 هزارمتری گلستان به زودی به بهره برداری می رسد

مدیر شــهرداری منطقه 3 همدان با تاکید بر توسعه فضای سبز 
سطح منطقه با هدف بهبود سطح سالمت جسمی و روانی شهروندان، 
و نیز اهمیت فضای سبز در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، 
و نیز به عنوان مؤلفه  ای مهم در توسعه یافتگی اظهار داشت :در همین 
راستا احداث پارک 60 هزار متری گلستان با اعتبار 2 میلیارد تومان در 
سایت 36 هکتاری خضر در دستور کار شهرداری منطقه 3 قرار گرفته 

که به زودی به بهره برداری می رسد.
وی عنوان کــرد: روند احداث پارک دانش نیــز در محدوده بلوار 
دانشــگاه آزاد با اعتبــار یک میلیارد و 100 میلیــون تومان در حال 

پیگیری است و این پارک نیز به زودی به بهره برداری می رسد.
مدیر شهرداری منطقه 3 همدان به احداث و بهره برداری از پارک 
شــهید ارسالن عزیزی یکی از شهدای گرانقدر تفحص با هدف ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت و ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان اشاره 
کرد و ادامه داد: این پارک محله ای با برنامه ریزی و تالش شبانه روزی 
بخش های مختلف شــهرداری منطقه 3 در مدت زمان 72 ســاعت 

طراحی و اجرا شد تا در اختیار شهروندان این منطقه قرار بگیرد.
فیضی منش عنوان کرد: پارک محله ای شقایق، یاس و چند مسیر 

سالمت نیز در سطح منطقه احداث و به بهره برداری رسیده است.
وی با اشاره به ترمیم و بهســازی پارک های از پیش احداث شده 
در ســطح منطقه تصریح کرد: از جمله این اقدامات می توان به ترمیم 
و بهســازی پارک کوی جنت با اعتبار 250 میلیــون تومان و پارک 
آزادگان در زمین شهری با اعتبار 200 میلیون تومان و احداث سرویس 

بهداشتی در پارک شاهد با اعتبار 25 میلیون تومان اشاره کرد.

مدیر شــهرداری منطقــه 3 تاکید کرد: نظر بــه اهمیت درختان 
کهنســال و حفظ آنها، برای نخســتین بار جابجایــی درخت زنده با 
اســتفاده از تجهیزات فنی در پروژه تعریض بلوار شــهید همدانی در 

منطقه 3 انجام شد.
*ایجادمخزنبرایانباشتآبهایزیرزمینی

فیضی منش با اشــاره به بحران کمبود آب و سیاســت شهرداری 
همدان در کاهش استفاده از منابع آبی زیرزمینی در آبیاری فضای سبز 
شــهری، به احداث 5 مخزن آب جهت جمع آوری و مدیریت آب های 
ســطحی در سطح منطقه 3 اشــاره کرد و گفت: 2 مخزن در شهرک 
مدنی، یک مخزن در کوی خضر، یک مخزن در کوی رضا و یک مخزن 

در بلوار بدیع الزمان احداث شده است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی پروژه 
آبیاری مکانیزه بلوار امام خمینی )ره( نیز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 

و 500 هزار تومان اجرایی شد.
فیضی منش تصریح کرد: دو آب نما نیز در میدان نبوت در شهرک 

مدنی و میدان الله در زمین شهری احداث شده است.
تجلی مدیریت  جهادی در تعریض بلوار شــهید همدانی و احداث 
بلوار شهدای ســالمت تســریع در روند احداث، پیش روی بر اساس 
زمان بندی تعیین شــده و افتتاح در موعد مقــرر در 2 پروژه تعریض 
بلوار شهید همدانی و احداث بلوار سالمت، نمودی از مدیریت علمی و 

جهادی در شهرداری منطقه 3 همدان است. 
محمدرضا فیضی منش افزود: مســافت پروژه تعریض بلوار سردار 

شهید همدانی 5 کیلومتر است که 3.5 کیلومتر آن را اجرا کردیم.
وی عنــوان کرد: اقدامات الزم جهت تملک و اصالح هندســی به 
منظــور اجرای 1.5 کیلومتر باقیمانده از بلوار شــهید همدانی نیز در 

حال انجام است.
مدیر شهرداری منطقه 3 همدان با بیان این که تاکنون 10 میلیارد 
تومان هزینه پروژه تعریض بلوار شــهید همدانی شده است گفت: این 
پروژه شامل خاکبرداری، جدولگذاری، بیس ریزی و آسفالت ریزی است.

احداثبلوارسالمتدرکمترازیکماه
فیضی منش اظهار داشت: افتتاح بلوار 30 متری شهدای سالمت به 
عنوان یکی از مطالبات مردم منطقه از دیگر پروژه های مهم شهرداری 
منطقه 3 در یک ســال اخیر بود که با حمایت های شــورای اسالمی 
شهر و تاکید ویژه شهردار همدان، بازگشایی این معبر، احداث بلوار و 

ساماندهی محدوده آن در دستور کار شهرداری منطقه 3 قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این پروژه از اواسط مرداد در دستور کار شهرداری 
منطقه 3 قرار گرفت و در روز یکم شــهریور همزمان با روز پزشک و 

روز همدان افتتاح شد.
مدیر شــهرداری منطقه 3 با بیان این که این بلوار به مناسبت روز 
پزشک و نیز به پاس قدردانی از زحمات کادر درمان که در خط مقدم 
مقابله با کرونا قرار دارند به نام شهدای سالمت مزین شد، خاطرنشان 
کرد: این پروژه با اعتبار 5 میلیارد و 500 میلیون تومان شــامل دیوار 
کشی و پوشش رودخانه، زیرسازی معبر، اجرای پیاده رو، آسفالت ریزی 

و ایجاد فضای سبز بود.
فیضی منش تاکیــد کرد: احداث بلوار 35 متری قدر از میدان امام 
حســین تا بزرگراه امام )ره( نیز بــا طول 700 متر و اعتبار 5 میلیارد 
تومان، در حال اجرا می باشد که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

احداثکندرو،تملیکوبازگشاییمعبر
وی خاطرنشــان کرد: در پیشبرد طرح تامین معابر شهری، کندرو 
بلــوار امام خمینی )ره( روبروی تعویض پــالک با اعتبار یک میلیارد 
تومان، بلــوار 24 متری در منطقه 36 هکتــاری خضر با اعتبار یک 
میلیــارد و 100 میلیون تومان، کندرو روبروی شــورین با اعتبار یک 
میلیــارد و 700 میلیون تومان و کندرو بلوار انقــالب با اعتبار 600 

میلیون تومان احداث و به بهره برداری رسیده است.
مدیر شهرداری منطقه 3 همدان تصریح کرد: در بخش بازگشایی 
معبر نیز بازگشــایی معبر در میدان سپاه )به دلیل احداث پل شهید 
همدانی و ایجاد دسترسی از بلوار بدیع الزمان و انقالب(، ورودی جوالن 
از سمت بلوار نظربیک، کوچه احدی در خیابان خضریان، بلوار شهید 
همدان و خیابان قدر در کوی خضر توسط شهرداری منطقه 3 عملیاتی 

شد.
*شکســتنرکوردتفکیــکاراضیدرهمدانتوســط

شهرداریمنطقه3
با بیان ایــن که وســیع ترین تفکیک اراضی در همدان توســط 
شهرداری منطقه 3 صورت گرفت، اظهار داشت: این تفکیک در اراضی 
کــوی خضر معروف به 36 هکتــاری اتفاق افتاد که در این تفکیک با 

500 مالک مواجه بودیم.
فیضی منش افزود: پارک 60 هزار متری گلستان نیز در این اراضی 

در حال احداث است.
مدیریتوهدایتآبهایسطحیدرمنطقه

وی با اشاره به برنامه های شهرداری منطقه 3 در زمینه مدیریت 
و هدایت آب های ســطحی و احداث و بهســازی مسیل ها و بستر 
رودخانه ها گفت: دیوارکشــی رودخانه جنب کوچه شــهید صفری 
)حد فاصل بلوار آیت اهلل موســوی و بلوار بهشت( با اعتباری نزدیک 
به 900 میلیون تومان، دیوارکشی رودخانه خضر پشت فرهنگسرای 
والیــت در 2 فاز با اعتبــاری بالغ بر یک میلیارد تومان، پوشــش 
رودخانــه جنب مجتمع فجر واقع در شــهرک مدنی با اعتبار یک 
میلیــارد و 600 میلیون تومان، ایجاد و دیوارکشــی کانال آب های 
ســطحی در بلوار کوثر واقع در شهرک مدنی با اعتبار 500 میلیون 
تومان و نیز ترمیم و الیروبی قنوات خیابان 17 شــهریور و جوالن 
با اعتبار 650 میلیون تومان بخشی از اقدامات شهرداری منطقه 3 

در این بخش است.
*بهرهگیریازفنآوریهاینوین

مدیر شــهرداری منطقه 3 عنوان کرد در بخش خدمات مدیریت، 
توسعه شهرداری الکترونیک، بهبود و توسعه خدمات به مراجه کنندگان، 
ارتقا زیرساخت ها و بهره گیری از فن آوری های نوین، بایگانی الکترونیک 
و اسکن پرونده ها با اعتباری بالغ بر 550 میلیون تومان صورت گرفته 

است. 
فیضی منش با اشــاره به احداث ساختمانی به منظور بایگانی و 
توســعه فضای ســخت افزاری با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان در شــهرداری منطقه 3 عنوان کرد: بــه منظور ارتقاء جلوه 
بصری منطقه، ترمیم، بهسازی و رنگ آمیزی جداول، گاردریل ها و 
نرده های میانــی پل ها و بلوارها با اعتبار 300 میلیون تومان اتفاق 

افتاد. 
واحدهایفروشســنگمزارازبلواربهشــتبهورودی

آرامستانمنتقلمیشوند
وی با اشاره به این که 72 واحد تجاری در ورودی آرامستان همدان 
جهت انتقال واحدهای فروش ســنگ  مزار از بلوار بهشت احداث شده 
است که اعتبار آن در سال گذشته 2 میلیارد و 300 میلیون تومان بود. 
مدیر شهرداری منطقه 3 با اشاره به ساماندهی مصالح فروشان در 
بلوار امام )ره( تاکید کرد: در زمینه مقابله با کرونا شــهرداری منطقه 
روزانه با 6 هزار لیتر موادضدعفونی کننده مکان های پرتردد منطقه از 
جمله بازار سرگذر، پایانه مسافری انقالب و ایستگاه های اتوبوس را با 5 

اکیپ گندزدایی می کند.

گزارش مديرعامل شرکت گاز به دکتر حاجی بابائی:

پایان گازرسانی به شهرهای استان
دکترحمیدرضاحاجیباباییرییسکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس
شــورایاسالمیباشرکتدرجلســههیاتمدیرهشرکتگازاستان
همدان،باتجلیلازاقداماتوزارتنفتوشرکتملیگازایرانبویژهدر
ایامتحریمظالمانهدشمنبرعلیهملتبزرگایران،عملکردشرکتگاز
استانهمداندرگازرسانیبهتمامیشهرهاوروستاهایاستانهمدان
وضریب99.9درصدیگازرسانیدرسطحایناستانرابسیارارزشمند

دانست.
دکتر حاجی بابایی نماینده مردم شریف شهرستانهای همدان، فامنین و شهر 
قهاوند در مجلس شــورای اسالمی با شرکت در جلســه هیات مدیره گاز استان 
همدان طی سخنانی عملکرد شرکت گاز استان همدان طی سال های اخیر بویژه 
گازرسانی به تمامی شهر ها و روستاهای واجد شرایط استان همدان را افتخار آمیز 
دانســت و ضریب 99.9 درصدی گاز رسانی در سطح استان را در کاهش فاصله 
اجتماعی بین دهک های جامعه و بسط رفاه اجتماعی بسیار با اهمیت ارزیابی کرد. 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر از تالش 
ها و همت واالی مدیران و کارکنان سخت کوش شرکت گاز استان همدان به ویژه 

مهندس فیاض مدیر عامل این شرکت، کسب عنوان اولین استان سبز کشور برای استان 
همدان را بسیار ارزشمند ارزیابی کرد و در سطح ملی نیز از اقدامات خوب وزارت نفت و 
شرکت ملی گاز ایران باالخص در ایام تحریم های ظالمانه دشمنان بر علیه ملت بزرگ 

ایران اسالمی تجلیل و قدردانی کرد. 
در بخش دیگری از این جلســه مدیر عامل گاز استان همدان ضمن تقدیر از حضور 
ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در شرکت گاز استان 
همدان با اشــاره به اتمام گازرســانی به تمامی شهرهای اســتان همدان)ضریب 100 
درصدی( و تمامی روستاهای واجد شرایط استان)99.8 درصدی( در سال 1397 توجه 
بیش از پیش به زیر ساخت ها و نوسازی تجهیزات و تاسیسات گازرسانی و ارتقای کیفی 
خدمات شرکت به مشتریان و مشترکین گاز و پاسخگویی به مردم عزیز را سرلوحه امور 

شرکت گاز استان همدان اعالم کرد. 
وی با تجلیل و تشکر از زحمات بی شائبه همکاران در شرکت گاز استان همدان به 
پاس تالشهای و زحمات بی وقفه ایشان در امر خدمت رسانی به عموم مردم استان اعالم 
کرد: ارائه خدمات با کیفیت و نیز ایجاد تسهیل در ارائه این خدمات رضایتمندی بیش 

از 70 درصدی مشترکین جزء و عمده از عملکرد کلی شرکت را به همرا داشته است.
در حاشیه این دیدار مدیر عامل شرکت گاز استان همدان، ضمن اعالم کنگ زنی 
و افتتاح 94 پروژه گازرســانی همزمان با چهل و دومین سالگرد انقالب شکوهمند 
اسالمی در استان همدان افزود:  89 پروژه گازرسانی از مجموع این پروژه ها در توابع 
شهرســتان های همدان، مالیر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، بهار، کبودراهنگ، رزن و 

درگزین با هزینه ای بالغ بر 215میلیارد و 702 میلیون ریال، افتتاح شد.
مدیر عامل شرکت گاز استان همدان اعالم کرد برای بهره برداری از این پروژه ها 

42 هزار و 640 متر شبکه گذاری اجرا شده است.
مهندس عبدا... فیاض ادامه داد: همچنین در این ایام مبارک، 5 پروژه گازرسانی 
به روستاها در شهرستان های همدان، مالیر، کبودراهنگ و رزن با اعتباری بالغ بر 17 
میلیارد 498 میلیون ریال، کلنگ زنی و عملیات اجرایی این پروژه ها آغازشد که در 
اجرای این پروژه ها بیش از 13 هزار و 500 متر شــبکه گذاری اجرا و 92 انشــعاب 

نصب خواهدگردد.
وی در پایان افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 164 کیلو مترشبکه تغذیه و توزیع 
گاز اجرا، 3029 انشــعاب نصب،  12 هزار و 161 اشــتراک پذیرش و گاز رسانی به 

229 واحد صنعتی و کشاورزی انجام شده است.
89 پروژه گازرسانی از مجموع این پروژه ها در توابع شهرستان های همدان، مالیر، 
نهاوند، تویســرکان، اســدآباد، بهار، کبودراهنگ، رزن و درگزین با هزینه ای بالغ بر 

215میلیارد و 702 میلیون ریال، افتتاح شد.

با اقدامات صورت گرفته در شهرداری منطقه 3 اتفاق افتاد:

توسعه متوازن شهر همدان دیگر شعار نیست

مديرعامل شرکت سياحتی عليصدر؛ غارآبی جهان ميزبان 1400 ميشود

منتظر طرح ابالغیه میراث هستیم
مدیرعاملشــرکتســیاحتیعلیصدربابیاناینکهامســالشمار
بازدیدکنندگانغارعلیصدر85درصدکاهشیافت،گفت:درآمدشــرکت
سیاحتیعلیصدردرسالجاریباکاهشبیشاز300میلیاردریالیهمراه

بود.
مهدی مجیدی با بیان اینکه امســال شمار بازدیدکنندگان غار علیصدر 85 درصد 
کاهش یافت و به رقمی حدود 80 هزار نفر رسید، افزود: این در حالی است که هر سال 
650 تا 700 هزار نفر از غار علیصدر بازدید می کردند و همین اتفاق خسارتی سنگین 

را متوجه شرکت سیاحتی علیصدر کرد. 
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با اشاره به اینکه بر همین اساس درآمد شرکت 
ســیاحتی علیصدر در سال جاری بیش از 30 میلیارد تومان کاهش یافته است؛ ادامه 
داد: این خســارت از محل فروش بلیت های غار و غیرفعال شدن بهره بردارانی که در 

علیصدر فعالیت داشتند رقم خورد. 
وی با بیان اینکه از ابتدای آذرماه با مصوبه ستاد مقابله با کرونا غار علیصدر تعطیل 
شد و تالش شد با نظر استاندار کارگران این شرکت برای دریافت بیمه بیکاری معرفی 
شــوند، اضافه کرد: با همکاری اداره تعاون، کار و راه اجتماعی اســتان همدان و بیمه 
تأمین اجتماعی در حال حاضر حقوق دوران بیکاری این افراد در حال برقرار شــدن 
است.  مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت: امیدواریم با فروکش کردن بیماری 
کرونا و عادی شدن شرایط، غار علیصدر باز شود و مقوله گردشگری مجدد رونق بگیرد. 
مجیدی با بیان اینکه پیش بینی می شــود این اتفاق برای سال 1400 رقم بخورد، 
افزود: دو ماه پایانی سال شرایط اقلیمی همدان مناسب نیست و در راستای سیاست های 

دولت و ستاد مقابله با کرونا برنامه ای برای تشویق مردم برای انجام سفر نداریم. 
مدیرعامل شرکت ســیاحتی علیصدر با اشاره به استفاده از تسهیالت گردشگری 
کرونا گفت: مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیالت گردشگری دریافت کردیم 

که با همین تسهیالت کارها مدیریت شده است. 
آغوش باز علیصدر برای سرمایه گذاران

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر از پیشرفت 70 درصدی طرح مطالعات منطقه 
ویژه بین المللی علیصدر خبر داد و اظهار داشت: در سال های قبل 230 هکتار از اراضی 
پیرامون غار برای این منظور تملک شــده تا نقشــه راهی برای سرمایه گذاران باشد. 
مجیدی تأکید کرد: در این طرح احداث مجموعه های اقامتی مانند ســوئیت، کمپ و 
هتل و مراکز تفریحی مثل شــهربازی دیده شده تا به عنوان یک بسته پیشنهادی به 

کسانی که قصد سرمایه گذاری در این منطقه دارند ارائه شود. 
وی ایجاد تأسیسات جدید در جوار علیصدر را برای ماندگاری گردشگران بسیار مؤثر 
ارزیابی کرد و گفت: وجود اماکن تفریحی و اقامتی متنوع موجب افزایش میزان اقامت 

مسافران و بهبود وضعیت اقتصادی این منطقه می شود. 
کرونا تکمیل مطالعات منطقه نمونه گردشگری علیصدر را به تأخیر انداخت

مدیرعامل شرکت ســیاحتی علیصدر با بیان اینکه شیوع کرونا تکمیل مطالعات 
منطقه نمونه گردشــگری علیصــدر را به تأخیر انداخت و تاکنــون 70 درصد کارها 

توسط مشاور انجام شده است، گفت: شرکت 
سیاحتی علیصدر قراردادی از سال گذشته با 
مشاور »شهریک« منعقد کرده که به واسطه 
آن برای منطقه نمونه گردشــگری علیصدر 

طرح تهیه می شود. 
مجیدی افزود: در حــال حاضر به دلیل 
شرایط کرونا و محدود شدن رفت و آمدها این 
امکان میسر نشد که مشاور در همدان حضور 
پیدا کند و با تشــکیل کارگروه گردشگری 

طرح نهایی شود. 
وی بــا تأکید اینکه شــرکت ســیاحتی 
علیصدر با این مشاور قرارداد مجزا دارد و به 
عنوان کارفرمــا موضوع را دنبال می کند، در 

پاسخ به این سؤال که مدیر کل میراث فرهنگی همدان عنوان کرده مطالعات منطقه 
نمونه گردشگری علیصدر به پایان رسیده و به شرکت علیصدر نیز ابالغ شده و منتظر 
مصوبه کارگروه کار و گردشگری استان برای اعالم فراخوان و جذب سرمایه گذار بخش 
خصوصی هستیم، گفت: طرحی از سوی میراث فرهنگی به شرکت سیاحتی علیصدر 

ابالغ نشده است. 
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با بیان اینکه در کارگروه گردشگری، طرح نهایی 
خواهد شد، گفت: مسکن و شهرســازی، استانداری، میراث فرهنگی و مجموعه های 
مرتبط با گردشــگری در این کارگروه نماینده دارنــد و طرح با حضور این نماینده ها 

بررسی خواهد شد. 
مجیدی با تأکید بر اینکه هیچ گونه اطالعی از طرحی که عنوان شده نداریم و شاید 
منظور مدیرکل میراث فرهنگی همین طرح در دست اجرای شرکت علیصدر است که 
باید از وی در این مورد ســؤال شود، گفت: با توجه به تأکید استاندار همدان با مشاور 
»شــهریک« به منظور تهیه طرح برای منطقه نمونه گردشگری بین المللی علیصدر 

قرارداد منعقد شده است. 
وی با یادآوری اینکه هشــدارهایی برای رعایت نکات بهداشتی در محل تردد افراد 
نصب شده تا مســافران با رعایت آنها در امان باشند، گفت: اجازه هیچ گونه تجمع در 
غار به افراد داده نمی شود و افراد با رعایت فاصله گذاری فیزیکی از غار دیدن می کنند. 
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با یادآوری اینکه کارکنان شرکت علیصدر نیز 
دوره های آموزشی الزم را سپری کرده اند تا با رعایت نکات ذکر شده سالمت مسافران 

تأمین شود، گفت: گندزدایی تجهیزات غار علیصدر به صورت روزانه انجام می شود. 
به طوری که مسافران قبل از ورود تب سنجی شده، از تشت ضدعفونی عبور کرده و 
ماسک رایگان دریافت می کنند، افزود: مسافران با رعایت فاصله اجتماعی در سالن های 
انتظار می نشینند و در هر قایق یک خانواده سوار شده و به صورت اختصاصی با بهترین 

کیفیت از شگفتانه های غار دیدن می کنند. 
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رنجی که صادق هدايت کشيد 
هيچکس نکشيد! 

هدایت بــه قدری عذاب روحی در زندگی داشــت که از 
نوشــته های او برمی آید که من خواننده از خواندن تمام آثار 

او خودم را منع کردم.
چرا که فکر می کنم این عذابی نیســت که حتی هیتلر در 
جهنم بکشــد. هدایت آرزو می کند که ای کاش زمانی بیاید 
که رنج هایی که کشــیده ام را کسی درک کند. آدمی که تنها 
سؤال از مؤجر در خانه ای که از او اجاره در شهر پاریس کرده 
بود و خود را کشت )برای رهایی از عذاب( این بود که آیا این 

خانه گاز درست و حسابی دارد؟
نمی دانم ته عذاب شاید نباشد که هدایت از نظر روحی و 
روانی کشید ولی تا به حال این چنین عذابی را در وجود یک 
آدم ندیدم شاید هم تنها روانی عصر ما بود که می توانست و 

توانست عذاب روحی را به قلم آورد و تحریر کند. 
به هر حال من تا به حال در طول زندگی خود که شــب 
و روز بــا کتاب مأنوس بودم هیچ وقــت آثار هدایت را برای 
خواندن به هیچ کس و حتی دشــمن خود سفارش نکردم و 
خــودم هم با احتیاط با این آثــار برخورد و معموالً پاراگراف 

خوانده ام تا آثارخوانی هدایت. 
گرچه هدایت در کتاب پروین زن ساسان و گیاه خواری و 
سایر آثار معلوم است که تمام دردهای بشری را دارد اما این 
نمی تواند به یک جا او را روانی کند و خود هم باید که بیمار 
باشــد که شــخم دائمی این دردها را به روح خود تحمیل و 

بیشتر و بیشتر کند. 
هدایت گرچه یک نابغه در ســیر تحصیالت تکمیلی است 
ولــی درد اگــر در یک غیر نابغــه می افتاد شــاید او را از پا 

درنمی آورد. 
هدایــت تقریباً از همه جا رانده شــده بــود و در یک 
انزوای کامــل و ناامیدی صرف از همه جا در آثار او دیده 
می شــود و حتی از رباعیات خیام برداشت دیگری و تفاوت 
گونه ای از اشــعار او دارد که بازهم شــخم بر روح و روان 

اوست. 
هدایــت گرچه چون خیام به تفســیر عده ای نهیلیســت 
نبود ولی تالشــی بود برای زندگــی ولی به قول خودش همۀ 
داروهایی کــه او را آرام می کرد فقط مدتی او را آرام و بعد از 
آن دیگــر به درد جانکاه دیگری در روح خود به تعبیر خودش 

مبتال می گردید. 
هدایت علیرغم اشــراف بر ادبیــات روز اروپا و نیز ادبیات 
کهن ایرانی و آداب و رســوم ایرانیان کــه در آثارش نمایان 
است نیز اشــراف داشت و این آگاهی بر عمق تألمات روحی 

او می افزود. 
تنها مرگ اســت کــه دروغ نمی گوید و مرگ اســت که 
نجات بخش ماســت. شاید این بهترین جمله پایان او در کتاب 
بــوف کور هدایت باشــد که پایــان او را در 27 فروردین ماه 
1330 در پاریس رقم زد و در گورســتانی نیز در همین شهر 

دفن گردید و آرام گرفت. 
»مــا رفتیم و دل شــما را شکســتیمـ  همیــن!« آخرین 
یادداشــت او بر روی کارت پســتال بود که از این نویســنده 

سرشناس و شهیر و دردمند ایرانی باقی ماند. 
در پایان فکر می کنــم در عنوان کتب ادبی باید کتاب »از 
رنجی که می بریم« نوشته مرحوم جالل آل احمد را الیق کتب 
و آثار هدایت دانســت و پروین زن ساســان یا ساسانی را در 
کنار زن زیادی جالل قرار داد و بوعلی ســینا جای کتب قانون 

فی الطب را شفاء در قانون قرار داد. 

تاريخ

مصطفیبهزادی
 نویسنده

بهنقــلازروابــطعمومــیمنطقهدو
شــهرداریمهندسحامــدجلیلوندمدیر
منطقهضمنگرامیداشــتچهــلودومین
سالگردپیروزیانقالباسالمیگفتوتأکید
بااجرایپروژههای کردمنطقه2شهرداری
عمرانیفعالنگاهتوســعهمحورومتوازنبه

آبادانیشهررادارد.
وی  افزود: ما معتقدیم توجه به ســهم آیندگان 
کلید خدمت ســازنده در شــهر و حرکت در مسیر 
دستیابی به اهداف چشــمانداز آینده است و برای 
آنکــه بتوانیم در این مســیر گامهــای موفقیت را 
طی کنیم نیاز به بازاندیشــی مســئولیتهای سابق 
و شــناخت مســئولیتها و تعهدات جدید میباشد ؛ 
در این راســتا تالش  شده رویکردها و ساختارهای 
شــهری را با امور کنونی و با توجه به نیاز نسلهای 
آینــده برنامهریزی شــودکه از جملــه طرحها و 
پروژههــای عمران شــهری با محورهــای متعدد 
همچــون کاهــش آالیندگی و ترافیــک نمونه آن 
اســت که با اجرای پروژههایی چون احداث کندرو 
، هدایت آبهای ســطحی ، مناســب ســازی و زیر 
ساخت معابر ، احداث پارکینگ و بوستانها میتوان 

پاسخگوی نیاز امروز شهروندان و آیندگان بود.
وی رســیدن به معیارهای اساســی به منظور 
اجرای طرحهــای عمرانی، زیربنایی، زیرســاختی 
و خدماتــی را بســیار مهم ارزیابی کــرد و متذکر 
شــد: دســتیابی به این مهم جز با اعمال اقدامات 
کارشناســی و بهرهگیــری از دیدگاههای مردمی 
به عنــوان افرادی که مشــکالت را رصد و ارزیابی 

میکنند، محقق نمیشود
مدیر منطقــه دو  افزود: انجام وظایف مدیریتی 
به صــورت ســازنده و شایســته ایجــاب میکند، 
مجموعه شــهرداریاقدامات گستردهای را به شکل 
و روشــی نوین که پاسخگوی حجم انتظارات شهر 
و شــهروندی است را توامان با بهرهگیری از الگوها 

و روشهای مورد تایید در گذشته به کار گیرد ..
وی اذعان کرد: مجموعه شــهرداری منطقه دو 
در مســیر اجرای پروژههای عمران شــهری، طبق 
ضوابــط تعیین شــده فنی و مهندســی آن هم با 
رعایت استانداردهای تعیین شــده بوده و همواره 
طی مدت گذشــته تالش شــده معیــار اصلی در 
اجــرای طرحهــا و پروژههای عمرانی پویاســازی 

مناطق مختلف در سطح منطقه  باشد.
جلیلونــد  بــا تاکید بر لــزوم ارتقــای کیفی 
بســترهای شــهری، اضافه کرد: پویاسازی مناطق 
شــهری معیار اصلی اجرای طرحهای عمرانی است 
چرا که نیاز بافت شــهری برای تکامل و پیشرفت 
امری مهم بهشــمار میآید و این مهم تنها با اجرای 
طرحهــای عمرانی بهینه و هدفمند همچنین با در 
نظر گرفتن نیازهای شــهر بــه پروژههای عمرانی، 

خدماتی و... محقق میشود.
وی با بیان اینکه بافت شــهری همدان  برای 
نیازمند اجــرای طرحهای  تکامــل و پیشــرفت 
عمرانی اســت، گفت: بــا توجه بــه اهمیت این 
موضــوع نیــاز مجموعــه شــهرداری منطقه دو  
اهتمــام ویژهــای در اجرایی کــردن طرحهای 
عمرانی خود در کوتاهترین زمان ممکن داشــته 
و باید به این نکته نیز توجه داشــت که با جاری 
شــدن این رویکرد در ابتــدا طرحهای در حال 
اجرای شهرداری پیگیری شده و در این راستا بر 
اتمــام پروژههای نیمه تمام تمرکز داشــته و نیز 
اقدامات گستردهای در سطح شهر انجام شده؛ از 
طرفی منابع مالی شهرداری نیز به خوبی کنترل 
و متناســب با طرحهای شهری در اجرای صحیح 

است. هزینه شده  پروژهها 
جلیلونــد ، بهرهگیــری از تمهیــدات ویژه در 
خصــوص کاربردی کــردن طرحهــا و پروژههای 
شــهری همچنین اســتفاده از ابزارهای محیطی 
برای رونق ســاختارها و بسترهای آسایش و رفاه 
شــهروندی را مهم ارزیابی کرد و بــا بیان اینکه 
جاری کردن این مهم در سیستم مدیریت شهری 
بســیار حائز اهمیت اســت، متذکر شد: نظاممند 
شدن ساختارهای شهری سند معتبری از عملکرد 
مثبت شهرداری اســت که در واقع نحوه عملکرد 
و فعالیت شــهرداریها را به نحو مطلوبی منعکس 
میکند از طرفــی رویکرد تعاملی و مشــارکتی با 
شــهروندان و اســتفاده از دیدگاههای آنها عاملی 
برای پیشرفت شــهر طبق خواســتههای به حق 
شــهروندان اســت که تحقق این مهم از اهدافی 
اســت که شــهرداری منطقه دو  انجــام آن را به 

جد دنبال میکند.
وی اظهــار کــرد: از طرفی با توجــه به تفکر 
توسعهای که در کشــور مطرح است، بسیاری از 
اقدامات شــهرداریها که مهمتریــن و بزرگترین 
مجری طرحهای عمران شــهری در همه شهرها 
اســت، در قالــب اجــرای طرحهــا و پروژههای 
عمرانــی برنامهریــزی میشــود که اســاس این 
طرحها توسعه و عمران شهر و ایجاد ساختارهای 

است. ترافیکی 
مدیر منطقه دو اضافه کرد: در این راستا میتوان 
بــه احداث کندرو بلوار مطهری اشــاره نمود که با 
هدف هم ســطح ســازی معابر ، تسهیل در عبور و 
مرور و دسترســی ایمن با اجرای 9000 متر مربع 
جدولگذاری و 3000 متر مربع زیرسازی و آسفالت 
اجرا گردیده و  الین دوم نیز دردســت اقدام است 
که در کنــار اقدامات زیر بنایی و ترافیکی دیگر در 

سطح منطقه در حال اجرا ست.
جلیلوند با اشــاره به افتتاح باغ گلها افزود : باغ 
گلها یکی از بینظیرترین پارکهای ســطح استان و 
کشــور میباشد  که با هدف توســعه فضای سبز و 

ایجاد جاذبههای گردشــگری در سطح شهر ایجاد 
شده است و در سال جاری به بهره برداری رسید .

مدیر شــهرداری منطقه دو همدان با اشــاره به 
اجرای عملیات جمع آوری آبهای ســطحی و لوله 
گذاری بلوار مطهری و 9 دی گفت: این پروژه یکی 
از مهمترین اقدامات در حوزه مهار آبهای ســطحی 
اســت که بر اساس مشــاهدات اخیر با اجرای این 
طرح مشکل آبگرفتگی معابر در این محدوه مرتفع 

شده است.
جلیلونــد بــا اعالم اینکــه عملیــات حفاری و 
لولهگذاری در این پروژه به اتمام رســیده اســت 
و در ایــن فصل آبگرفتگی معبــر در این محدوده 
اصالح شــده، ادامه داد: هم اکنون پروژه در مرحله 
بتنریزی تونلهای حفرشــده در بلوار مطهری قرار 

دارد و انشااهلل تا پایان سال به پایان میرسد.
وی اعتبــار عمرانی این پــروژه را 130 میلیارد 
ریــال عنــوان کرد و گفــت: 2 هــزار و 500 متر 
لولهگــذاری در خیابانهای اطراف میدان رســالت 
و بلوار چمران انجام شــده تــا از طریق آن آبهای 
ســطحی به سمت رودخانه پشت پمپ بنزین فروغ 

هدایت شود.
و در ادامــه بیان داشــت : یکی ازاساســیترین 
مسئلهها در سیستم شهرهای پویا و موفق، داشتن 
معابر بازگشایی شــده و دارای قابلیت تردد بسیار 

مناسب است. 
حامد جلیلوند افزود:  معابر شــریانهای شــهر 
هســتند و مانند رگهای حیاتی بدن انســان باید 
بتوانند مسیر حمل و نقل مناسبی را فراهم کند تا 
مسیر رشد و تعالی را طی کند از این رو بازگشایی 
معابر جهت ســهولت انتقال مســافر، انتقال بار و 
همینطور جابجایی های شــهری برای رشــد شهر 

حائز اهمیت است. 
جلیلوند خاطرنشان کرد: در شهر همدان بر این 
موضوع  تاکید شــده و خوشبختانه به مرحله اجرا 
درآمده است. تخریب ســاختمان موجود در معبر 
خیابان امیرکبیر و ورودی کوی محمدیه از ســال 
گذشــته آغاز و با جدیت در دســتور کار شــورای 

اسالمی شهر قرارگرفته بود. خوشبختانه با توافقی 
که با مالکین محتــرم صورت گرفت این پروژه نیز 

اجرایی شد .
مدیر منطقه دو با اعالم اینکه عملیات  تخریب 
و تعریض در خیابان 15 فروردین واقع در طالقانی 
به منظور  کاهش بار ترافیکی توســط شــهرداری 
منطقــه دو با همکاری آمــوزش و پرورش  صورت 
گرفت افزود :  در راســتای بهبود وضعیت ترافیکی 
و سهولت در رفت و آمد شهروندان تعریض خیابان 
15 فروردین در دستور کار این منطقه قرار گرفت 
که با توجه به قرار داشــتن چندین مدرسه در این 
محدوده و تردد زیــاد در مواقع رفت و آمد دانش 
آمــوزان اهمیت اجرای پروژه  تعریض این معبر  را 
دو چنــدان نموده که  تاثیر به ســزایی در عبور و 
مرور وســایل نقلیه داشته و همچنین باعث کاهش 
بار ترافیکی در معابر اصلی می شــود که در  نهایت 
ســهولت در رفت وآمــد و رضایت شــهروندان را 

بدنبال خواهد داشت.
وی ضمن ابراز خرســندی اعالم کرد شهرداری 
منطقه دو خوشــبختانه در این مهم پیشتاز بوده و 
توانســته  کارهای بســیار تاثیرگذار و مثبتی را در 
این انجام دهد. اکنون اکثر معابر موجود در ســطح 
این منطقه بازگشــایی شدهاند و دسترسی روان و 

کامال مناسب شده است. 
مدیر منطقه دو بــه کلنگزنی 2 پروژه دیگر در 
ســطح منطقه 2 اشــاره کرد و افزود: کلنگ پروژه 
243 هکتاری اکباتان با تأکیدات استاندار، شهردار 
و اعضای شورای شهر به زمین خورد تا با این پروژه 
شاهد افزایش سرانه فضای سبز در همدان باشیم.

مهنــدس جلیلونــد  در بازدیــد میدانی که  با 
حضور حاج بابایی رئیس محترم کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسالمی ،شاهرخی استاندار 
محترم همدان ،  مهندس صوفی شــهردار محترم 
همدان و جمعی از مدیران اســتانی از پروژه عظیم 
پارک 243 هکتاری بود  اذعان داشت : پروژههای 
عمرانی این منطقه در یک ســال گذشته با تأمین 
نظر از اعضای شــورای شــهر و تاکیدات شهردار 

محترم  با اولویتبندی الزم، به اجرا درآمده است.
وی بــا تأکید بر اینکه بوســتان 243 هکتاری 

اکباتــان و ســایر اقدامات در این حــوزه با هدف 
توسعه فضای ســبز و ایجاد جاذبههای گردشگری 
در شهر و استان ایجاد شــده است؛ اظهار کرد: بر 
اســاس تأکیدات و حمایت استاندار، شورای شهر و 
شهردار، برنامهریزیهای مناسب و همچنین طراحی 
معاونــت شهرســازی شــهرداری، بوســتان 243 
هکتاری اکباتان در بودجه سال 99 لحاظ شد تا با 
اجرای این پروژه، شــاهد افزایش سرانه فضای سبز 

در همدان باشیم.
وی تأکید کرد: این پروژه بهلحاظ جزئیات یکی 
از بینظیرترین پروژههای کشور است که با طراحی 
بومی انجام شــده با حداقل دستکاری در طبیعت 
منطقه اکباتان، کاربری بسیار باالیی خواهد داشت.

مدیر منطقه 2 شهرداری همدان از پیشرفت 50 
درصدی مسیر دسترســی بوستان جنگلی اکباتان 
خبر داد و افزود: راه دسترسی این سایت در مرحله 
بیسریزی، اجرایی شده است تا در مسیر بارگذاری 
قرار گیرد که آسفالت ریزی آن نیز تا یک ماه آینده 

به نتیجه خواهد رسید.
جلیلوند ضمن قدردانی از همکاری شرکت آب 
منطقهــای همــدان و با توجه به اینکه بر اســاس 
تصاویــر ماهوارهای ســایت گردشــگری اکباتان، 
آبیــاری فضای ســبز آن مغفول مانده بــود؛ ابراز 
امیدواری کرد حقآبه ثابت ســد اکباتان بهمنظور 
آبیاری این منطقه در اختیار شهرداری قرار گیرد.

وی از آغــاز عملیــات درختــکاری به صورت 
مهندسی در این منطقه خبر داد و درخواست کرد 
زیرساختهای برقرســانی و ایجاد تأسیسات جانبی 
از جمله آبوفاضالب در ســایت گردشگری اکباتان 

فراهم شود.
مدیــر منطقه 2 شــهرداری همدان بــا تأکید 
بــر اینکه بوســتان فرامنطقهــای در صورت ورود 
ســرمایهگذار در چارچــوب قانونی، طرح بســیار 
ماندگار و اثربخشــی خواهد بود، اظهار کرد: آب و 
خاک مهمترین عامل پیشرفت و توسعه هر منطقه 
است که این دو عامل اثرگذار در سایت گردشگری 

اکباتان مورد توجه قرار دارد.

مدیر منطقه دو همــدان حجم عملیات روکش 
آسفالت نه ماه اخیر سطح حوزه استحفاظی منطقه 
را بیش از 50 هزار تن اعالم کرد و آن را در مقایسه 

با ده سال گذشته بیسابقه دانست.
مهنــدس جلیلونــد تصریح نمود : بــا توجه به 
شــیوع ویــروس کرونا در ســال جــاری با تالش 
مجموعه شــهرداری منطقه دو و همکاری سازمان 
عمران توانستیم حجم عملیات روکش آسفالت در 
ســطح حوزه را با افزایش 35 درصدی نســبت به 
سال گذشــته، یعنی به 50 هزار تن در نه ماه اول 

برسانیم.
وی هزینه صرف شده در حوزه آسفالت را 250 
میلیــارد ریال اعالم کرد و گفت: بــا توجه به آمار 
عملکرد سالهای گذشــته، اجرای روکش آسفالت 
امسال شهرداری منطقه دو از لحاظ حجمی نسبت 

به 10 سال اخیر بیسابقه بوده است.
جلیلونــد کیفیت اجــرای روکش آســفالت را 
در کنــار کمیت آن از نکات مهــم و مورد دقت و 
توجه شــهرداری منطقــه دو برشــمرد و تصریح 
کرد: در عملیات روکش آســفالت  ســطح حوزه، 
زیرســازی محل اجرای آسفالت و تراکم آن توسط 
آزمایشــگاههای معتبر مورد تایید شهرداری، تحت 
نظارت کارشناســان شــهرداری منطقه و سازمان 

عمران آزمایش میشود.
مدیــر شــهرداری منطقــه دو همــدان نتایج 
آزمایشهای آسفالتریزیهای ســطح منطقه دو را با 
95 درصد مطلوبیت عنوان کرد و افزود: این درصد 
رقم باال و مورد تایید در بحث کیفیت آسفالتریزی 

است.
جلیلوند اجرای روکش آســفالت را به دو بخش 
آســفالتریزی اساســی و لکهگیــری تفکیک کرد 
و خبــر از اختصاص 10 هزار تن آســفالت جهت 
لکهگیری معابر فرعی و محالت و 40 هزار تن برای 
آسفالتریزی اساسی در معابر اصلی سطح حوزه داد. 
وی در اینباره توضیح داد: کوچه ارکیده، بنفشــه، 
میخک و اقاقیا واقع در کوی امیر کبیر، کوچه رفاه 
8 واقع در شــهرک بهشــتی، کندرو بلوار مطهری، 
کوچه پرتو واقع در بلوار 15 فروردین، خیابان مهر، 
طراوت، بهــاران، بدیع الحکما، گل  و نگارســتان  

واقــع در کوی پردیــس، بلوار محمدیــه، خیابان 
رازی جنب بیمارســتان بعثت، خیابان نایب احمد، 
بلوار 9 دی، کوچه کنعان و شــقایق  واقع در بنی 
هاشــم،  کوچه شهید ارزانفود واقع در جنب خیان 
تختی، کوچه مشکی واقع در حصار حاج شمسعلی 
و  مانند این تنها بخشــی از معابری هستند که در 
سال جاری روکش آسفالت آن صورت گرفته است.

مهندس جلیلوند از احداث مســیر ســالمت در 
منطقه دو خبر داد و افزود: یکی از مهمترین اهداف 
مدیریت شهری حفظ ســالمت شهروندان است و 
شهرداری منطقه دو جهت تحقق این امر و داشتن 
شهر و شــهروندانی سالم پیاده راه سازی و احداث 

ایستگاه دوچرخه را در دستور کار دارد.
وی مســاحت مسیر ســالمت رابالغ بر 2400 
مترمربــع اعالم نمــود و ادامه داد: ایــن مکان در 
شــهرک بهشــتی احداث میگردد که شامل : ست 
های ورزشــی ثابت و استاندارد ، پیست دوچرخه ، 
پیاده راه ، مبلمان شهری و نورپردازی ،و... میباشد 

.
جلیلوند با اشــاره بــه اینکه خدمات رســانی 
مطلوب، ســریع و بهینه به شــهروندان از اهداف 
مدیریت شــهری اســت، گفت: راه اندازی سیستم 
نوبت دهی با هدف تکریم ارباب رجوع، ایجاد رفاه، 
آرامش و امنیت روانی و همچنین باال بردن کیفیت 

خدمات رسانی به شهروندان و از سوی دیگر فراهم 
آوردن محیطی آرام برای کارمندان شاغل در بخش 
شهرسازی و ارتقای دقت و کیفیت خدمات رسانی 

انجام شده است.
وی افــزود :امروزه سیســتم هــای نوبت دهی 
اتوماتیــک در دنیــا از جایگاه ویــژه ای برخوردار 
می باشــندو کاربرد این نوع سیســتم برای تمامی 
مراکزی که تعدد ارباب رجوع، دارند بســیار مفید 
و الزم بوده و نیز تحقیقات نشــان داده اســت که 
سیســتم نوبت دهی نه تنها به راندمان کار سازمان 
مــی افزاید بلکه از تاثیرات منفی روحی و روانی در 
محیــط کار به میزان قابل مالحظه ای می کاهد و 
با توجه به اینکه  در این برهه از زمان که متاسفانه 
شاهد شــیوع ویروس کرونا هستیم این امر کمک 
شایانی به جلوگیری از انتشار این ویروس مینماید .
مدیــر منطقه دو از آغاز نهضــت جدولگذاری 
پیاده روســازی و ســاماندهی معابر سطح منطقه 
به وســعت 30 هزار متر مربع خبــر داد و افزود 
: در ســال جدیــد پیاده روهای ســطح منطقه با 
رویکرد ایمن سازی و مناسب سازی و زیبا سازی 
معابر پیاده رو در جهت تســهیل در عبور و مرور 
شهروندان بصورت ســنگ فرش در چندین معبر 
ســطح منطقه از جمله  پیاده رو ســازی خیابان 
نایب احمد ،خیابــان بوعلی ،  گلزار ، بلورا عباس 
دوران ، بلوار صدر و بهارســتان ، بلوار رنجبران و 
مطهــری ، خیابان فرهنگ ،  بلوار محمدیه  و آرام 
شرقی و غربی ، خیابان عمار، بلوار 9 دی ، شهید 
مصیــب مجیدی   و ....  در حال انجام اســت  که 
عملیات عمرانی در قالب خاکبرداری، زیرســازی، 
جدولگذاری ، مناســب ســازی فضای باغچه های 
طــول پیاده رو، ایجاد نهری و دال گذاری و نصب 

جالیز جدید اجرا می شود .
جلیلونــد  به رعایت اســتاندارد هــای الزم در 
خصوص استفاده افراد نابینا از معابر شهری، اشاره 
کرد و گفــت: رویکرد جدید مدیریت شــهری در 
اجــرای پیاده رو ها، فراهم نمودن زیر ســاختها و 
امکانــات الزم جهت بهره برداری حداکثری تمامی 
افــراد جامعه بــه خصوص جامعــه نابینایان و کم 
بینایان اســت که در اجرای این پروژه تمام پیاده 

رو های جدید الحداث، مسیر ویژه نابینایان اجرای 
می شود .

مهندس جلیلوند  با اشــاره به توســعه شــهرو 
گســترش نیازهای مــردم در زمینه اســتفاده از 
بوســتانها افزود: ســاخت پارکی بزرگ در شهر که 
پاسخگوی نیازهای شــهروندان باشد به نحوی که 
خانوادههــا بتوانند یک روز کامل خــود را در آن 

سپری کنند از نیازهای ضروری است.
مدیر منطقــه دو از احداث زمین ورزشــی در 
پــارک کودک خبــر داد و افزود : در شــهر های 
امــروزی با گســترش تکنولوژی ، ســطح فعالیت 
ورزشی و جســمانی حرکتی افراد کاهش داشته و 
فعالیت های ذهنی و فشارهای روانی مردم افزایش 
یافتــه که برای برطرف نمودن مشــکالت مذکور ، 
یکی از بهترین اقدامات ، اشــاعه ورزش با توسعه و 

ساخت فضا های ورزشی است .
وی مســاحت این زمین ورزشــی کــه قابلیت 
دارد  را  والیبــال  و  فوتســال  جهــت  اســتفاده 
حدود400متــر مربع اعالم کــرد و افزود: عملیات 
اجرای این فضای ورزشــی شامل کف سازی، نصب 
پوشــش خاص ، دروازه ، نیمکت ، ایجاد روشنایی 
و فنس کشی است که مطابق با استاندارهای مورد 
نیاز در حال ســاخت میباشد و به زودی دراختیار 

عالقمندان به ورزش در این محله قرارمی گیرد.
وی نورپــردازی را یکــی از مهمترین اصول در 
احیاء منظر شــب و زیبایی معابر عمومی دانست و 
افزود : شــهرداری منطقه دو در راستای زیباسازی 
شــهر در هنگام شــب  اقدام به نورپردازی پل ها ، 
میادین و خیابان های اصلی ، و اصالح روشــنایی 
پــارک ها  نموده اســت که از جملــه نورپردازی 
خیابان بوعلی ، اجرای آبنما تقاطع رســالت و باغ 

گلها میباشد.
جلیلونــد از ســاخت مخازن بتنی بــه منظور 
راهکاری برای حل مشکل آبیاری فضای سبز خبر 
داد و گفت: بــرای این که بتوانیــم آب مورد نیاز 
فضای ســبز شــهری را به صورت کامل  به شکل 
مکانیزه تأمین کنیم، ســاخت مخــازن بتنی را در 

دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان این که در ســنوات گذشته عملیات 
ســاخت مخزن بتنی در بلوار  اعتمادیه شــرقی به 
اتمام رســید و هم اکنون مخزنی در تپه مصلی  و 
بلوار بهارســتان در دســت احداث میباشد  افزود : 
تالش ما این اســت که بتوانیم حجم ذخیرهسازی 
مخــازن را طوری افزایش دهیم تــا بهره گیری از 
سیســتم های آبیاری قطره ای خللــی در آبیاری 
درختان پارک ها و فضاهای ســبز معابر شــهری 
بوجود نیاورد و با راه اندازی این مخازن، آب مورد 
نیاز فضای ســبز مصلی تأمیــن و نیز امکان ایجاد 

آبیاری تحت فشار فراهم گردد.
مهندس جلیلوند با اعالم اینکه در ســال جاری 
با قوت و شــتاب به دنبال آن هستیم تا پروژه های 
در دســت اقدام را به بهره برداری برسانیم تصریح 
کرد : پروژه احداث پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیگ 
، و ســاماندهی مصلی از جمله پروژه هایی هستند 
که بصورت ویژه پیگیری شــده و انشاا... در آینده 
نزدیک شــاهد بهره برداری این پروژه های بزرگ 

و تاثیر گذار باشیم.
مدیر منطقه دو رشــد روز افزون شهرنشــینی، 
شــهرگرائی و شهرســازی امــری اســت اجتناب 
ناپذیردانســت و افزود متأســفانه توسعه بی رویه 
و ناپایدار شــهری، باعث افزایش حاشیه نشینی و 
تخریب نواحی ســبز شهری و باالرفتن تقاضا برای 
زمین شــهری می گردد که خود زمینه ساز از بین 
رفتن فضای سبز درون شهری و تغییر کاربری این 
گونه اراضی است تا  آنجا که اهمیت فضای سبز در 
محیط شهری به عنوان یکی از شاخص های توسعه 

یافتگی جوامع مطرح شده است . 
جلیلوند نقش مشــارکت عمومی شهروندان را 
در اجرایی شــدن اهداف منجر به خدمت بی بدیل 
دانســت و افزود: بــه موازات عملیــات عمرانی در 
ســطح منطقه به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

هم توجه ویژه ای هست .
مدیر منطقه دو اذعان داشــت: مشارکت جویی 
مردم منطقه دو شایســته تقدیر و احترام است که 
تمام تالش همکارانــم در اداره منطقه دو معطوف 
به مهیا کردن زمینه زندگی ایده آل شــهری برای 

شهروندان خوب همدانی است.
مدیــر منطقه دو در پایــان از رئیس  اعضای 
شــورای شــهر و شــهردار همدان ، مســووالن 
دســتگاههای مختلف و به ویژه مدیران، کارکنان 
و کارگران خدوم شــهرداری همدان  که در سال 
99 برای تحقق اهداف مدیریت شــهری از هیچ 
تالشی دریغ نکردند، قدردانی نمود و گفت  امید 
است با کمک مسئوالن و مردم بتوانیم به اهداف 
خود که همانا ساختن فردایی زیباتر و بهتر است 

برسیم.

تاثير عملکرد مغز بر رفتار آدمی

این عکس از یک ســر کارگر 
گرفته شــده که در ساخت یک 
راه آهن در آمریکا مشــغول کار 
بــوده که این میله با طول حدود 
نود سانتی متر و با ضخامت قابل 
توجهی در اثــر انفجار دینامیت 
از ســمِت چِپ پیشــانی او وارد 
شــده و از جمجمه رد شــده و 
وارد مغِز پشت پیشانِی او میشود 

در حقیقت قســمتی از مغز که پشــت پیشانی قرار دارد و به 
انگلیسی در روانشناسی "frontal lobe" نامیده میشود 
و ایــن آقا که نامش آقای فینیز گِیج بود، حالت تشــنج پیدا 
میکند. آقای دکترهارلو اورا که خونریزی شــدیدی داشــت 
درمــان میکند بطوری که از نظر فیزیکی کاماًل بهبود حاصل 
میکند و اما شــخصیت ایشان: او که قبل از حادثه یک جوان 
بســیار با ادب، با نزاکت، و بسیار با تربیت و دوست داشتنی 
و خونگرم، بود متاســفانه پس از حادثه تبدیل میشود به یک 
آدم بســیار بی ادب، بی نزاکت، بی تربیت و پرخاشــگر که 

شخصیت کاماًل غیر قابل تحمل پیدا می کند. 
نتیجه: آن قســمت از مغز که پشــت پیشــانی قرار دارد 
مرکز ادب، تربیت و شخصیت مثبت است و اگر آسیب ببیند 
انسان همان شخصیت را پیدا میکند که در اینجا مطرح شد. 
متاســفانه با افرادی را که رفتار غیــر طبیعی دارند برخورد 
غیر علمی میکنیم غافل از این که آنها خود قربانی هســتند. 
هر قســمت از مغز یک عمل کرد دارد که اختصاص به آن 
ناحیــه ی مغزی دارد که در آینــده اگر عمری باقی بود دیگر 
 psych  نواحی مغز را شــرح خواهیم داد. مطالب از کتاب
ology frontiers بــود که به فارســی یعنی مرز های 

روانشناسی.
ادامهدارد...

جامعه غرب

نگاه توسعه محور و متوازن منطقه دو در اجرای پروژه های عمرانی 

پروژه هدایت آبهای سطحی تقاطع رسالت معضل چندین ساله آبگرفتگی را  مرتفع ساخت 

نویسندهعلیخدایی
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آيا رژيم شاه اصالح پذير بود

برخی بر این باورند رژیم شاه تا 28 مرداد 32 قابل اصالح بود شماری 
نیز معتقدند تا 15 خرداد 42 وعده ای تا افزایش بهای نفت در اوایل دهه 
50 و پیدایش چریک های مسلح شهری که به طور قهری حکومت را به 
سوی پلیسی شدن سوق داد اصالح پذیر به نظر می رسید ولی صاحب این 
قلم بر این باور اســت تا اعالم حزب رستاخیز کورسویی از امکان اصالح 
نظام وجود داشت و بیشــتر مردم فکری می کردند که می شود رژیم را 
اصالح کرد ولی پس از اعالم حزب رستاخیز توسط شخص شاه و اجبار 
عموم ملت برای عضویت در آن و انحالل احزاب خود ساخته و فرمایشی 
ایــران نوین و مردم عامه مردم بــه ویژه دانش آموختگان و فرهیختگان 
جامعه به این نتیجه رســیدند که نظام به هیچ وجه اصالح پذیر نیست 
هرچند در بــه وجود آمدن این وضع افزایش درآمدهای نفتی، پیدایش 
چریک های شــهری و فرهنگ اســتبدادپرور ایرانی تأثیرگذار بودند اما 
این نکته ظریف را نمی توان نادیده انگاشــت که قدرت و ثروت همانند 
استعمال مواد مخدر است و همانگونه که یک معتاد هرچه مواد مصرف 
می کند به این کار حریص تر می شــود افزایش قدرت و ثروت نیز همین 
حالــت را دارد و هرچــه بر ثروت و اقتدار فردی افزوده می شــود بدانها 

آزمندتر می شود. 
بعد از کودتای 28 مرداد شــاه به ســرعت به ســوی خودکامگی، 
تمامیت خواهی و انحصارطلبی گام برداشــت و آزادی های مدنی را هر 
روز محدودتر کرد و هرچه بر اقتدارش افزوده می شد حریص تر گشته 
درصدد افزایش و گسترش آن برمی آمد. از این روی حضور هیچکس را 
برنمی تافت حتی کسانی چون سپهبد زاهدی ـ حجازی و بقایی را که 
در 28 مرداد موجب بازگشت وی به قدرت شده بودند تحمل نمی کرد 
چون اینها شــاه را بدهکار خود می دانســتند بلکه کسانی چون اقبال، 
منصورـ  علم و هویدا را ســرکار می آورد که خود را برکشیده و بدهکار 
شاه می دانستند اینان خویشــتن را نه در اندازه و قواره یک وزیر بلکه 
نوکران خانه زادی می دانستند که بر دست بوسی و پابوسی شاه و شهبانو 
افتخار می کردند در همه امور یک نفر تصمیم می گرفت و او هم شخص 
شاه بود. دو مسئله یارخداد در دهه پنجاه )40 تا 52( به شاه کمک کرد 
تا مخالفان و حتی منتقدان را سرکوب کرده و بحران ها را یکی پس از 
دیگری ظاهراً پشــت سر بگذارد یکی اصالحات ارضی و اصالحاتی که 
تحت عنوان انقالب شــاه و ملت از ســال 41 به اجرا درآمد و دیگری 
افزایش ناگهانی بهای نفت که دســت رژیــم را برای خاصه خرجی ها 
باز کرد ولی از ســال 53 معلوم شــد که اقدامات شاه با عدم موفقیت 
مواجه شده علت هم مشخص بود. فقدان مشارکت های سیاسی و عدم 
آزادی های مدنی و فساد در سیستم اداری و توزیع ناعادالنه درآمدهای 
نفتی اصالحات شاه را ابتر ساخت توسعه افتصادی شاه شهرمحور بود 
و درآمدهای نفتی نخســت در تهران و ســپس در برخی کالن شهرها 
هزینه شده در نتیجه دهقانان و روستانشینان کم زمین و خوش نشین 
)بی زمین( برای برخورداری از یک زندگی بهتر راهی شــهرها شده در 

حواشی آنها سکنی گزیدند. 
این عوامل به عالوه انسداد کامل جامعه از نظر فعالیت های سیاسی 
و مدنی جامعه را آرام آرام و به صورت بطنی به سوی انقالب بلکه انفجار 
سوق می داد زیرا همانگونه که اشاره شد از میان مخالفان و منتقدان شاه 
تا 28 مرداد 32 کسی در صدد واژگونی نظام مشروطه نبود بلکه همگان 
در پی رفرم و اصالحات و اجرای درست و کامل قانون اساسی بودند بعد 
از 28 مرداد که شاه به سوی خودکامگی و مطلق العنان می رفت بلکه از 
مرز دیکتاتوری گذشته به سمت استبداد مطلق گام برمی داشت مخالفان 
هم از مرز اصالح گذشته و درصدد براندازی نظام    برمی آمدند. هرچه 
رژیم بسته تر می شد و به سوی دیکتاتوری گام برمی داشت مخالفان هم 
از حالت رفرمیسم به سوی رادیکالیسم و انقالبیگری متمایل می شدند 
در روزهای پایانی حکومت مصدق باالخص از 25 تا 28 مرداد رگه هایی 
از انقالبیگری و ســرنگونی سلطنت در میان طرفداران نهضت نفت پیدا 
بود شاید در مخیله افراد نادری بود که از سلطنت بگذرند و به جمهوریت 
برسند ولی در جامعه زمینه نداشت حتی ده سال بعد از 28 مرداد امام 
خمینی رضوان اهلل علیه با زبان پند و اندرز با شــاه ســخن می گفت و 
مشفقانه او را نصیحت می کرد تا راه پدرش را نرود هیچکدام از مخالفان 
حتی روحانیت و قشر مذهبی تز و تئوری انقالبی نداشتند بلکه این شاه و 
پیرامونیانش بودند که جوانان را به سوی انقالبیگری سوق می دادند و )به 
قول مرحوم مهندس بازرگان در علت پیروزی انقالب اعلیحضرت رهبر 
منفی انقالب بود چرا آنقدر وابستگی، دیکتاتوری و انحصارطلبی از طرف 
شاه اوج گرفت که همه نیروها با هم متحد شدند(  مخلص کالم این رژیم 
شاه بود که جامعه و مردم را به سوی براندازی و انقالبیگری سوق می داد. 
زیرا وقتی مردم می دیدند گوشــی برای شنیدن حرف هایشان وجود 
ندارد سخن خود را از طریق اسلحه بیان می کردند. وقتی قلم ها شکسته 
و زبان ها بسته باشد مسلسلها به کار می افتد و خش خش قلم به چهچه 
تفنگ تبدیل می شود. در شرایط خفقان آور دهه 50ـ40 بود که جریان 
چریک های شهری نضج و قوام گرفت و یکی پس از دیگری از میان قشر 
تحصیل کرده و دانشجویان دانشگاه ها سربرآوردند مع الوصف توده مردم 
و حتی جبهه  ملی و نهضت آزادی درصدد انقالب و براندازی نبودند بلکه 
خواهان اصالحات بنیادی و اجرای کامل قانون اساسی مشروطیت بودند 
و حتی برخی از توده ای ها به خدمت رژیم درآمده و بعدها تئوریســتی 
حزب رســتاخیز شــدند و حتی در اوج انقالب کسانی در اندیشه رفرم 
و اصالح بودند و اصوالً شــاه انقالب را بر مردم تحمیل کرد چاره ای جز 

انقالب نداشتند. 
وقتی شاه از هرگونه فعالیت جریان های سیاسی و حتی تشکل های 
صنفی مســتقل از حاکمیت ولی معتقد به قانون اساسی مشروطیت و 
ملتزم به کنش های مسالمت آمیز و قانونمند جلوگیری می نمود و حتی 
فعالیت احزاب وابســته و فرمایشــی ایران نوین و مردم را برنمی تافت 
و خود حزب تشــکیل می داد جوانان بــه فعالیت های زیرزمینی روی 
آوردند و خانه های تیمی تشــکیل دادند و گروه های برانداز با مشــی 
مســلحانه پدید آمدند. آنگاه که سکوتی مرگبار بر جامعه مستولی شد 
و آرامش گورســتانی پدید آمد و مردم از زبــان آوردن آنچه در دل و 
ذهن و ضمیرشــان می گذشت هراس پیدا کردند در فضای خفقان آور 
آن روزگاران گهگاهی صفیر گلوله چریک شهری این سکوت و سکون 
مرگبار گورســتان ایران طنین افکن می شــد هرچند رژیم شاه تا سال 
55 همه گروه های مســلح را با شــدت تارومار کــرد چریک ها یا در 
درگیری های مســلحانه جان به جان آفرین تســلیم کردند یا پس از 
دستگیری و شــکنجه به جوخه اعدام سپرده شدند و یا به زندان های 
طویل  المدت محکوم گشــتند ولی نارضایتی مردم به اوج خود رسیده 
و کشــور به انبار باروتی از خشم و خروش تبدیل شده بود که به یک 
جرقه نیاز داشــت تا انفجار مهیبی رخ دهــد و همه چیز را در لهیب 
سوزان انقالب بسوزاند که با قلم رشیدی مطلق در 56/10/17 این 

انبار خشم مشتعل شد. 

انقالب

عبدالعلیمعظمی
صاحبامتیازومدیرمسئول

رئيس سازمان صنعت و معدن همدان  رکورد زد:

چراغ 43 واحد توليدی راکد روشن شد

 رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از 
جهش سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: در سال جاری 
هفت هــزار میلیارد تومان بــرای اجــرای واحدهای صنعتی 

گوناگون سرمایه گذاری شده است.
حمیدرضا متین روز دوشــنبه در گفــت و گوی مجازی با 
خبرنگاران همدان اظهار داشت: سرمایه های سرگردان مردم به 
بخش تولید ســرازیر شده به طوری که تا پایان دی ماه امسال 
یک هزار و 300 فقره جواز تاســیس برای واحدهای صنعتی و 

معدنی در استان صادر شده است.
وی تاکید کرد: رشــد صنعتی همدان در طول عمر انقالب 
بی ســابقه بوده و به جرات می توانیم اعا کنیم فراتر از اهداف 

تعیین شده در شعار جهش تولید گام برداشته ایم.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با 
اشــاره به اینکه در ســند راهبردی اســتان صدور 780 جواز 
تاسیس برای ســال جاری تعهد کرده ایم افزود: در ظرف 10 
ماه عالوه بر تحقق این ســهمیه 500 مجوز نیز بیشــتر صادر 

شده و بی تردید تا پایان سال هم این رقم اضافه می شود.
متین خاطرنشان کرد: اعتماد و اطمینان مردم برای سرمایه 
گذاری در بخش تولید افزایش یافته و از رسانه می خواهیم در 
جلب این مشــارکت و معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری به 

مردم ما را یاری کنند.
او همچنین به عملکرد ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید 
اشــاره کرد و گفت: روشــن شــدن چراغ 43 واحد صنعتی و 
معدنی تعطیل اســتان همــدان در ســالجاری حاصل تالش 

مسئوالن برای بازگشت صنایع تعطیل به چرخه تولید است.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان 

تصریــح کرد: با کمک اســتاندار، نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی، دادســتان و مدیرکل دادگستری و بانک ها گره های 
کور واحدهای راکد باز شد و دوباه به تولید و اشتغال بازگشتند.
متین از همراهی دادســتان همدان برای حمایت از بخش 
تولید قدردانی کرد و افزود: برخی از واحدها به دلیل مشکالت 
تعهــدات ارزی در فرایند ترخیص مواد اولیه وارداتی از گمرک 
با موانعی مواجه شــدند که با ورود دادستان شرایط تسهیل و 

موانع برداشته شد.
او به افتخارات بی نظیــر همدان در بخش صنعت و معدن 
اشــاره کرد و گفت: برای نخســتین بار در سطح کشور توسط 
یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید»خمیر الکترود« شدیم 
کــه صنایع ذوب فوالد را از واردات ایــن ماده مصرفی بی نیاز 

می کند.
به گفته متین با وجود ســه شــرکت داروســازی »فاران 
شــیمی«، »تدبیــردارو« و »هگمتــان دارو« در شهرســتان 
تویسرکان قطب تولید دارو در کشور هستیم و 2 شرکت دیگر 

نیز به این مجموعه اضافه می شود.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان 
تصریح کرد: چند واحدفرآوری ســیلیس و تولید فروســیلیس 
در اســتان همدان به ویژه شهرستان فعالیت دارد و تا سه ماه 
آینده با وارد شدن صنایع جدیدی به این عرصه می توانیم لقب 
قطب فروسیلیس کشور را هم به نام استان همدان ثبت کنیم.
وی یادآوری کرد: همدان در ذخایر معدنی دولومیت، سنگ 
آهن و سیلیس جزو مناطق غنی و تراز اول کشور محسوب می 
شود و در ســالهای اخیر جلوگیری از خام فروشی این سنگها 

و ایجاد ارزش افزوده در اولویت مسئوالن قرار گرفته است.
متین در بخش دیگری از ســخنان خود بــه وضعیت بازار 
اشــاره کرد و از اجرای نظارتی از 25 بهمــن تا 15 فروردین 

خبر داد.
او گفت: این طرح برای آرامش بخشیدن به بازار در روزهای 
پایانی ســال اجرا می شود تا از افزایش بی رویه قیمت اجناس 

مختلف و مایحتاج مردم جلوگیری شود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان از 
رسانه ها خواست به عنوان چشم و گوش این سازمان بر فرایند 
توزیع نظارت و کنترل داشــته باشند و بازرسان ما را با اطالع 

رسانی خود یاری دهند.
متین به مصرف کنندگان اطمینان خاطر داد با تخلف های 
صنفی به شــدت برخورد قانونی می شــود و از آنان خواست: 
موارد کم فروشــی، تقلب، گرانفروشــی و احتکار را با سامانه 
124 به بازرســان ما اطالع بدهند تا در سریعترین زمان مورد 

رسیدگی قرار گیرد.

با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی:

 زمستانه با يار مهربان

ارشاداســالمیهمدانگفت: و مدیرکلفرهنگ
کتابفروشیهامیتوانندبامراجعهبهسامانهاینترنتی
درطرحزمســتانهکتابثبتنامکنندوازارائهیارانه

25درصدیبهمشتریانبهرهمندشوند.
احمدرضا احســانی از آغــاز ثبت نام در طرح زمســتانه 
کتاب خبــر داد و گفت: ثبت نام در این طرح آغاز شــده و 
کتابفروشــی های اســتان همدان می توانند تا سه شــنبه 5 
اسفند ماه 99 همزمان با سراسر کشور، با مراجعه به سامانه 
اینترنتی به آدرس tarh.ketab.ir نســبت به ثبت نام در 

طرح زمستانه کتاب 1399 اقدام کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان افزود: 
ســقف خرید برای هر خریدار در طرح زمســتانه کتاب 99، 
همچــون طرح پاییــزه 200 هزار تومان اســت و خریداران 
می تواننــد از 25 درصــد یارانه خرید کتــاب در این طرح 

بهره مند شوند.
احســانی خاطرنشان کرد: کتابفروشــی هایی که در طرح 
»زمســتانه کتاب« مشارکت داشــته باشــند، با یارانه 25 
درصدی کتاب های عمومی، کودک و نوجوان و دانشــگاهی 

را به مخاطبان ارائه می کنند.
وی با بیان اینکه 18 کتاب فروشــی استان در طرح پاییزه 
کتاب مشارکت داشــتند، اضافه کرد: کتابفروشی های عضو 
طرح های قبلی مؤسســه خانه کتاب و ادبیــات ایران، برای 
تأیید شــرکت در طرح زمســتانه کتاب 99 نیاز به ثبت نام 

مجدد ندارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان متذکر شد: 
کتابفرشی های استان همدان همچون تمام کتابفروشی های 
کشور با مراجعه به پنل کاربری خود شرایط شرکت در طرح 

را تأیید و اطالعات خود را کنترل و ویرایش کنند.

فرهنگوهنرهویتیکجامعهاست

پیگیــری ایجاد دفتر انجمن ســینمای جــوان در بهار و 
اســدآبادمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان با تاکید بر 
اینکه همه شاخص های فرهنگی و هنری به نوعی شناسنامه 
یک ملت هســتند گفت: آنچه هویت هر ملتی را می ســازد، 

فرهنگ و هنر آن ملت و نظام است.
 احمدرضا احســانی در آیین تجلیل از برگزیدگان فیلم و 
عکس انجمن سینمای جوان اظهار کرد: در اهمیت فرهنگ 
و هنــر همین بس که چیزی گرانبهاتر مقوله های فرهنگی و 

هنری در جامعه وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تمام شــاخص های فرهنگی و هنری 
به نوعی شناســنامه یک ملت هســتند بیان کــرد: در نظام 
بین الملل هر ســرزمینی باید در حیطه مرزی مشخص بوده، 
جمعیت مشــخصی داشته باشــد، حکمرانی و نظام سیاسی 
داشته باشــد اما آنچه هویت هر ملتی را می سازد، فرهنگ و 

هنر آن ملت و نظام است.
ارشــاد اســالمی اســتان همدان  مدیرکل فرهنگ و 
یادآور شــد: بــرای اینکه یک جامعه هویــت گرفته و به 
رســمیت شناخته شــود، باید مولفه هایی داشته باشد که 
هویت هر ملتی اســت و هویت هــر ملتی هم فرهنگ آن 

است. جامعه 
وی با بیان اینکه هنرهای بومی هر منطقه و ویژگی هایی 
که است ما را از سایر جوامع متفاوت می کند افزود: هنرهای 
فاخر هر سرزمینی در هویت بخشی و شناخت افراد از جوامع 
بشــری تاثیرگذار اســت بنابراین باید به فرهنگ و هنر یک 

سرزمین ارج نهاد.
احســانی بــا بیان اینکه ســینما از دو جنبــه صنعتی و 
فرهنگی قابل بررســی است عنوان کرد: گردش مالی سینما 
در ســال میلیاردها دالر است که همین باعث شده به عنوان 
صنعت جا بیفتد هرچند بخش ســرگرمی سینما هم با همه 

جامعه سروکار دارد.
از کارکردهای فرهنــگ و هنر را جریان  وی یکــی 
از قدرتمندترین  افزود: ســینما یکی  سازی دانســت و 
ابزار فرهنگ ســازی اســت زیــرا در زندگــی روزمره 
زمان زیادی از اوقات ما را تماشــای تصاویر ســینما و 
نیســت. مدیرکل  قابل حذف هم  تلویزیون می گیرد که 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان تصریح کرد: 
اســتفاده های متعددی می شود که هم  از هنر ســینما 
نظــام سیاســی، هم مردم و هــم تشــکل ها در جهت 
رفتارها  اصالح  و  آموزش  ملی،  انســجام  فرهنگ سازی، 

می شوند. بهره مند  آن  از 
وی با اشاره به اینکه چهار دفتر انجمن سینمای جوان در 
سطح استان وجود دارد بیان کرد: سه دفتر همدان، نهاوند و 

مالیر از بهترین دفاتر کشور محسوب می شوند.
 احسانی از پیگیری دفاتر انجمن سینمای جوان در همه 
شهرستان ها خبر داد و گفت: در حال حاضر انجمن سینمای 
جوان شــهرهای اســدآباد و بهار پیگیری می شــود و مابقی 

شهرها نیز به مرور دنبال خواهد شد.

همزمانباایاماهللدههفجر،21دستگاه
اتوبوسجدیدواردناوگانحملونقلعمومی

شهرهمدانشد.
 آیین بهره برداری از 21 دستگاه اتوبوس جدید 
ناوگان اتوبوســرانی همدان  با حضور سرپرســت 
فرمانداری همدان، شهردار، رئیس شورای اسالمی 
شــهر و اعضای شــورای اسالمی شــهر همدان و 
نمایندگان همدان در مجلس شــورای اســالمی و 

جمعی از مدیران و مسؤوالن برگزار شد.
محمدعلــی محمــدی سرپرســت فرمانداری 
همدان ضمن گرامیداشت ایام  ا... دهه فجر و میالد 
با سعادت حضرت فاطمه)س( گفت: در حوزه حمل 
و نقل پایدار شــهری توسعه شهرنشینی از یک سو 
و افزایش جمعیت از ســوی دیگــر باعث به وجود 
آمدن الفاظ تازه در زمینه مدیریت شــهری شــده 
است و تمام تالش در این زمینه انجام می شود که 
دسترسی عادالنه، ایمن و متناسب با نیازهای اقشار 

مختلف مردم را ایجاد کنیم.
محمدی به ارکان مهم حمل و نقل پایدار اشاره 
کرد و گفت: از نظر ســازمان ملل ارکانی چون آثار 
زیســت محیطــی، آلودگی هــوا، آلودگی صوتی، 
آلودگــی زمین و حداقل مصــرف انرژی باید مورد 
توجه قرار گیرد و اگر شــهری بتواند به این ارکان 
جامه عمل بپوشاند به توسعه پایدار در حوزه حمل 

و نقل نائل آمده است.
سرپرســت فرمانداری همدان گفت: در ارتباط 
با مســائل شــهری باید به روز و به هنگام باشیم و 
نگرش مان این است که شهر یک موجود زنده است 
و هر روز رو به تکامل اســت و بر اساس این قاعده 
نوع نگرش و تصمیم گیری باید متفاوت باشــد. وی 
با اشــاره به ارائه خدمات به آحاد مختلف مردم به 
توســعه پایدار در حمل و نقل عمومی گریزی زد و 
گفت: اتوبوس های جدید باید در تمام مناطق شهر 
مورد استفاده قرار گیرد و از اتوبوس های مستهلک 

در مناطق کم برخوردار استفاده نشود.
وی همچنین به موضوع پروژه قطار شهری اشاره 
کــرد و گفت: راه برون رفت از مشــکل تبعیض بین 
مناطق مختلف شــهر موضوع قطار شهری است که 
در ایــن زمینه باید منافع عمومی مردم مد نظر قرار 
بگیرد و این پروژه شــهر را از موضوع باالی شهر و 
پایین شــهر درمی آورد. وی از مسؤوالن مربوطه که 
یک گام بیشتر و بلندتر در جهت توسعه پایدار حمل 

و نقل عمومی برداشتند تشکر و قدردانی کرد.

عباس صوفی شهردار همدان هم گفت: توسعه 
حمــل و نقل عمومی یکــی از موضوعات مهم در 
زمینه توســعه پایدار شهری است که یک خواسته 

به جا و حق قانونی شهروندان است.
صوفی گفت: تعداد 15 دستگاه اتوبوس جدید 
با هزینه بالغ بر 50 میلیارد تومان خریداری شده 
اســت و نوسازی 30 دســتگاه اتوبوس فرسوده و 
بخش خصوصی  اتوبوس های  نوســازی  همچنین 
نیــز در دســتور کار قــرار دارد کــه امیدواریم 
اتوبوس هایی درخور شــأن شــهروندان همدانی 

داشته باشیم.
شهردار همدان به موضوع قطار شهری نیز اشاره 
کرد و با بیان اینکه قطار شــهری به رفع  تبعیض 
از مناطق مختلف شــهر کمک می کنــد گفت: با 
پیگیری و کمک اســتاندار همــدان و نمایندگان 
مــردم همدان بخصوص رئیس کمیســیون برنامه 
و بودجــه در مجلس و همچنین اعضای شــورای 
اســالمی شــهر همدان اتفاقات خوبی در معرض 
وقوع اســت که امیدواریم در بودجه ســال 1400 
این مهم رقم بخورد و در حوزه توسعه شهر همدان 
بتوانیم چند ســال جلوتر برویم و همانند شهرهای 
بزرگ چون اصفهان و تبریز از این امتیاز برخوردار 
شــویم؛ چراکه حق و لیاقت مردم شهر همدان نیز 

برخورداری از این امتیاز است.
وی افــزود: تا پایان ســال جــاری و با اجرای 
تعهدات شــرکت ایران خودرو در حوزه نوســازی 

تاکسی ها، تاکسی  های پیکان از رده خارج می شوند.
سید مسعود عســگریان رئیس شورای اسالمی 
شهر همدان نیز گفت: خوشبختانه در حال حاضر 
تالش شــده اســت که با مطالعات انجام شده در 
طرح جامــع ترافیک تمام نیازهــای حمل و نقل 
درون شــهری با رعایت توجیه اقتصادی و ترافیکی 

مرتفع شود.
رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان افزود: 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه ناوگان 
اتوبوســرانی شــهر همدان حق همه مردم اســت 
و از تمامی مســؤوالن و عواملــی که تالش کردند 
در شــرایط ســخت اقتصادی این حجم از اتوبوس 
خریداری و در زمان کوتاهی به این ناوگان تحویل 

شود تشکر و قدردانی می کنم.
وی همچنیــن به توزیع عادالنــه اتوبوس ها در 
تمامی نقاط شهر اشاره کرد و گفت: اتوبوس ها باید 
حتی در دورترین نقطــه و مناطق کمتر برخوردار 
نیز خدمت رسانی کنند و تمام مردم از حمل و نقل 

مناسب عمومی استفاده کنند.
رئیس کمیســیون خدمات شهری، حمل و نقل 
و ترافیک و محیط زیست شورای شهر همدان نیز 
گفت: در چند دهه اخیر به علت گسترش و توسعه 
شهرنشینی با معضلی به نام ترافیک روبه رو هستیم 
که گســترش ناوگان حمل و نقــل عمومی برای 

مدیریت ترافیک شهری مطرح است.
وی افزود: در شــهر همدان روزانه 30 دستگاه 

خودرو شماره گذاری می شود و برای هر خودرویی 
که به فضای شــهری افــزوده می شــود باید 40 
مترمربع فضای ترافیکی ایجاد شــود که به لحاظ 

گرانی زمین نتوانستیم این فضا را ایجاد کنیم.
وی بیــان کرد: شــهرداری همدان به ســمت 
انســان محوری روی آورده که بایســتی مقدماتی 
فراهم شود که مردم بتوانند از حمل و نقل عمومی 
استفاده کنند و با خریداری و تخصیص این تعداد 
دستگاه اتوبوس جدید از سوی مسؤوالن به ناوگان 
حمل و نقل عمومی شــهر در شرایط شیوع کرونا 
مدت انتظار مردم برای اســتفاده از ناوگان حمل و 

نقل عمومی به 5 یا 6 دقیقه کاهش پیدا می کند.
گردان گفــت: امیدواریم با مشــارکت عمومی 
مردم در اســتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با 
فرهنگ سازی بتوانیم حداکثر استفاده را از وسایل 

حمل و نقل عمومی داشته باشیم.
رئیــس ســازمان حمــل و نقل بار و مســافر 
شــهرداری همدان هم گفت: بنا بــه رهنمودهای 
شــهردار همدان تالش کردیــم در چند ماه اخیر 
در زمینه جذب اوراق مشــارکت مبلغ 50 میلیارد 
تومان برای خرید 15 دستگاه اتوبوس بنز با هزینه 
هر دســتگاه 2 میلیارد و 200 میلیون تومان اقدام 
کنیم ولی به علت تورم ایجاد شــده هر دستگاه با 
هزینه 3 میلیارد و 850 میلیون تومان از شــرکت 

ایران خودرو دیزل خریداری شد.
وی همچنین از سرپرســتی بانک ملی استان، 
حاجی بابایــی نماینــده مردم همــدان در مجلس 
شورای اسالمی، شهردار همدان و تمامی مسؤوالنی 
که برای خریــداری این اتوبوس ها اقــدام کردند 

قدردانی کرد.

با حمايت شورا :

شهرداری همدان نوسازی حمل و نقل عمومی را انجام داد
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هیأتبایدهیأتباقيبماند

فعاليت انتخاباتی مداحان زودتر 
از سياسيون!

آرمان ملي - مطهره شفیعي: »سپاه سید عشقیم ما قدح نوشیم/ 
مباد عزتمان را به غرب بفروشــیم؛ بایستند اگر عالمي برابر دوست/ 
به عالمي نفروشــیم، مویي از ســر دوســت؛ به زیر سایه تحریم قد 
علم کردیم/ ستاره ســاز شــدیم عرش را حرم کردیم؛ ولیک در طي 
این راه گاه ناالنیم/ ز بي کفایتي عده اي پریشــانیم؛ براي سبزي این 
انقالب مي باریم/ برادرانه از آنها گالیه ها داریم؛ شکســته بغض گلو ها 
گرفته حنجره ها/ نشسته سایه تبعیض روي پنجره ها؛ رسیده شعله 
شــرمندگي به اوج تبش/ خمیده قد پدر زیر بار نان شــبش؛ تمام 
آیینه ها گوییا کدر شده است/ فرشتگان زمیني گویي گرسنه تر شده 
است، به تشنگان نم باران نمي رسد آقا/ کسي به داد فقیران نمي رسد 
آقــا و...« مداح از وضعیت اقتصادي گالیه دارد و آن را چنین نمایان 
مي کند. فشــار اقتصادي موضوعي نیســت که مقامات کشور از آن 
بي اطالع باشند و تمام تالش خود را براي کاهش آن به کار مي گیرند 
اما اینکه در مداحي به متهم کردن برخي مســئوالن به بي کفایتي 
پرداخته شود، چندان شایسته نیست. مداحي که مشخص بود دولت 
و به ویژه وزارت خارجــه را مورد هدف قرار داد، توجهي به توصیه ها 
در همان دیدار نداشــت. رهبر معظم انقالب مداحان و شعراي اشعار 
مداحــي را به اســتفاده از مطالب متقن و محکم و متین ســفارش 
کردند و با انتقاد از مخدوش شدن ادب اسالمي در برخي محیط هاي 
رسانه اي و فضاي مجازي، در توصیه مهم و پایاني خود به مداحان و 
همه تریبون داران و رسانه ها، بر »حفظ ادب اسالمي در سخن گفتن« 
تاکید و خاطرنشــان کردند: بدگویي و بدزباني در جامعه باید جمع 
شــود و ادب اسالمي گســترش یابد. مقام معظم رهبري با اشاره به 
دو خطبه طوفاني حضرت زهرا)س( پس از رحلت پیامبر اعظم)ص( 
کــه در عین مضامین مهم و اعتراضي و اعــالم خطر درباره انحراف 
از مفاهیم برجسته اســالمي، با کلمات محکم و متین و بدون بیان 
حتي یک کلمه توهین آمیز بیان شده است، افزودند: مکتب اهل بیت 
از مســائلي مانند قول به غیر علم، غیبت، تهمت، بدگویي و بدزباني 
مبّراســت و شــما مداحان نیز باید این معارف را در زبان و عمل به 

مردم تعلیم دهید.
آنچه برخي مداحان به عنوان مداحي مي خوانند، نسبتي با هویت 
مداحي ندارد و ســیاه نمایي درباره عملکرد مسئوالن است. بي تردید 
مداحان فعلي متعلق به اردوگاه اصولگرایي هســتند و همراســتا با 
مخالفــان دولت اعتدالي در راســتاي هدایت جامعــه براي انتخاب 
گزینه هاي اصولگرا براي انتخابات ها تالش مي کنند؛ البته با بدگویي 
درباره مسئوالن اصالح طلب و اعتدالي! نکته قابل تامل آنجاست که 
میثم مطیعي مداح شناخته شــده، در پیام توئیتري خود با اشاره به 
بیانــات مقام معظم رهبري که در دیدار مجــازي جامعه مداحان و 
شــاعران آییني که در مصلي امام خمیني )ره( برگزار شــد، نوشت: 
»حضرت آقا خطاب به مداحان: هیأت باید به شکل هیأت باقي بماند، 
قالب و شــکل مداحي را حفظ کنید و نگذارید با استفاده از ابزارهاي 
خارج از قالب مداحي، هیأت ها به محیط هاي دیگر تبدیل شوند. ما 
مداحان و مســئولین هیأت ها، چه کرده ایم که هیأت به محیط هاي 
دیگر تبدیل یا شــبیه شــده؟!  کمي فکر! تکفیر و اتهــام و اهانت و 
برچسب زني دوباره شروع مي شود وگرنه من لیست بلندباالیي از آنچه 
کرده ایم دارم.  به امید تبیین و کار فرهنگي، ُمهر سکوت بر لب مي زنم.  

شما »ابزارهاي خارج از قالب مداحي« را چه مي دانید؟«
نکته جالب آنجاســت که مداحان نه تنهــا تمایلي به حرکت در 
مســیر واقعي تاثیرگذاري بر تمام اقشــار و گرایشات ندارند بلکه در 
حال تشویق مداحان ناآشنا به در پیش گرفتن مسیر تضعیف دولت و 
مسئوالني هستند که با خودشان همفکر نیستند. در مورد اخیر ظاهرا 
یک مداح معروف براي میدان دادن به مداح حاشیه ساز برنامه ریزي 
کرده بود چنانکــه رئیس هیأت مدیره خانه مداحــان اهل بیت)ع( 
گفت: براي اجــراي برنامه دیدار مداحان در محضر رهبر انقالب، دو 
مداح آذري زبان انتخاب شده بودند که در جلسه کارگروه، یک مداح 
پیشکســوت، عمدا بد خواند تا مداح جوان تر انتخاب شود. طاهري 
گفت: در این برنامه به عنوان یک مداح با 50 سال سابقه در خواندن 
مي گویم، حاج کاظم غفارنژاد تمام استعداد و هنر خود را کنار گذاشت 
و رســما مي توان گفت بد خواند تا علیرضا اسفندیاري انتخاب شود. 
وي افزود: امســال از میان مداحان آذري زبان کاظم غفارنژاد متولد 
1349 اصالتا تبریزي و ســاکن تهران و علیرضا اســفندیاري متولد 
1371 اصالتا اردبیلي انتخاب شده بودند که در این کارگروه به اجراي 

برنامه پرداختند.
به نظر مي رسد برخي مداحان باید به مسیر اخالقي تر بازگردند. چرا 
به این سوال پاسخ داده نمي شود که چرا تنها یک جریان از مداحي ها این 
چنیني اســتقبال مي کند؟ دلیلش واضح است و آن هم سیاسي شدن 
مداحي هاســت. در اذهان همه هست که یک مداح از تریبون نماز عید 
فطر علیه حسن روحاني شعر خواند. میثم مطیعي، مداح جوان و جویاي 
نامي که شعر بلندباالیي را علیه رئیس جمهور خواند، حسن روحاني را 
»اي که در صف اول نشســته اي« خطاب کرد و آنگاه همه آنچه در دل 
دلواپسان را بود در قالب شعر خطاب به حسن روحاني قرائت کرد. ورود 
مداحان به سیاست از سال 84 پررنگ شد. احمدي نژاِد شهردار که روزي 
را در مســجد ارک و روزي دیگر را در مهدیه امام حســن مجتبي )ع( 
پاي مداحي هاي حاج منصور ارضي و حاج سعید حدادیان مي نشست، 
همین دو را مجاب کرده بود تا پیشگام شده و بیانیه اي به امضاي 104 
مداح در حمایت از کســي که خود آن را »بسیجي والیي دکتر محمود 
احمدي نژاد« خوانده بودند منتشــر کنند. حمایت مداحان از محمود 
احمدي نژاد دیگر چیزي نبود که قابل پنهان کردن باشد. برخي منبرهاي 
مداحــان به حمایت از محمود احمدي نژاد و توهین به رقباي او تبدیل 
شد. سال 88 هم منصور ارضي گفت: »امروز خوشحالم که انتقام امام و 
رهبري با این سیلي مناظره گرفته شد و در این دوره پیروزي در راه است 
و بهتر است حزب ا... بیدار باشد و براي انتخابات 4 سال دیگر به دنبال یک 
نیروي حقیقي و انقالبي باشد« اما ورق زود برگشت و کمي بعد سعید 
حدادیان مداح معروف دیگري گفت: » حرف هاي نهضت آزادي و سازمان 
منافقین از دفتر احمدي نژاد شنیده مي شود... حیف است که علماي بزگوار 
ما بخواهند براي چنین فردي)مشایي( پا به میدان بگذارند، جواب برخي 
حرف هاي سخیف کار ماست« منصور ارضي مدحگوي احمدي نژاد هم 
عوض شد و این بار چنین خطاب به احمدي نژاد گفت: »چرا نمي گویي 
که براي دین مردم چه کرده اي؟ چرا گزارش نمي دهي که در این 8 سال 
براي استقرار حجاب اسالمي چه فعالیتي انجام داده اي؟ چندبار تاکنون به 
مسئول پلیس کشور راجع به امربه معروف و نهي ازمنکر و برخورد با اراذل و 
اوباش تذکر داده اند؟ نه گذاشتند پلیس کارش را بکند، نه خودشان اقدامي 
کردند.« به نظر مي رسد باید منتظر تبلیغ هاي انتخاباتي برخي مداحان 
براي انتخابات 1400 بود چراکه مداحي اخیر نشــان داد برنامه اي براي 
بازگشت به مسیر جلب افکار عمومي ندارند و هنوز در دایره سیاست ورزي 

گرفتار هستند!

سياست

■ محبــی: حفــظ آثــار تاریخــی با 
محوطه ســازی بافت قدیمــی در اولویت 

است
 شهرداری شهر اللجین به منظور حفظ 
آثــار تاریخی به ویژه گارگاه های قدیمی و 
بافت قدیمی  ســنتی به محوطه ســازی 
کارگاه های سفال به مساحت هزار و 600 
مترمربع و بــا هزینه 450 میلیون تومان 

اقدام کرده است.
شــهردار اللجین ضمن گرامیداشــت 
ســالروز ورود تاریخی حضــرت امام)ره( 
بهار  آغاز جشــن های چهل وســومین  و 
شکوهمند انقالب اسالمی، گفت: این ایام 
مبارک فرصتی اســت تا 43 سال عزت و 
ســرافرازی ملت ایران اسالمی را به همه 
آنهایی که در مسیر اعتالی نام این مرز و 
بوم تاریخ ساز شده اند و به ویژه شهروندان 
عزیــز و بافرهنــگ و انقالبــی اللجین، 
خانواده هــای معظــم شــهدا، جانبازان، 
آزادگان و ایثارگــران تبریــک و تهنیت 

عرض کنیم.
حمید محبی از برنامه های شــهرداری 
به محوطه ســازی باغ رضوان و بازسازی 
ساختمان غسالخانه اشاره کرد و گفت: در 
این حوزه نیز اعتباری بالغ بر یک میلیارد 

و 350 میلیون تومان هزینه شده است.
اقدامــات  تشــریح  زمینــه  در  وی 
شهرداری در ده ماهه ســالجاری، گفت: 
بــرای ســالجاری این شــهرداری 183 
میلیــارد و320 میلیــون ریــال بودجه 
پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته 
220 درصد افزایش داشته است که از این 
مبلغ 113 میلیــارد و 706 میلیون ریال 
برای پروژه های عمرانــی و 69 میلیارد و 
614 میلیون ریال برای برنامه های جاری 

پیش بینی شده است.
محبی اظهار داشــت: با وجود شرایط 
اقتصــادی امــروز، در ســالجاری مردم 
اللجیــن ده میلیــارد تومــان عــوارض 
پرداخت کرده اند که میزان مشارکت آنها 
در پرداخت عوارض نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته است.
وی درباره ایجاد فضای ســبز در قالب 
بوستان های محلی نیز اشاره کرد و افزود: 
بوســتان مادر به مساحت 2 هزار و 500 
مترمربع و با اعتبــاری بالغ بر 2 میلیارد 
و 40 0میلیون تومان و بوســتان سادات 
به مســاحت 5 هزار مترمربع و با اعتباری 
بالغ بر 3 میلیارد تومان در سالجاری ایجاد 

شده است.
شــهردار اللجین به ایجاد 2 بوســتان 
دیگر در این شــهر اشــاره کرد و گفت: 
درحال حاضر بوستان مردم به مساحت 3 
هکتار با 50 درصد پیشــرفت فیزیکی و 
بوستان صنایع دستی به مساحت 5 هزار 

مترمربع با 35 درصد پیشــرفت فیزیکی 
درحال ساخت است.

وی با اشاره به بوستان های ایجادشده 
در شــهر اللجین، گفت: با راه اندازی این 
2 بوســتان مجموعه بوســتان های شهر 
اللجین به 6 بوستان می رسد که در طول 

3 سال ایجاد و ساخته شده است.
محبــی از دیگــر برنامه هــای ایــن 
شهرداری را ایجاد مرکز فرهنگی و اشتغال 
برای بانوان دانست و گفت: این مرکز که 
با زیربنای 500 مترمربع و اعتباری بالغ بر 
یک میلیارد و 375 میلیون تومان ساخته 
شده اســت و درباره ســاماندهی محیط 
اداری، خانه کارگر و خدمات شــهری در 
ساختمان شماره 2 شــهرداری و آشیانه 
ماشین آالت سبک و ســنگین نیز گفت: 
یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار 

در این حوزه صرف شده است.
با اشــاره به آسفالت  شهردار اللجین 
45 کوچــه و خیابان و لکه گیری برخی از 
معابر در ســطح شهر اللجین، گفت: برای 
آسفالت این معابر نیز 32 هزارتن آسفالت 
پخش شده که 24 میلیارد تومان در این 
بخش هزینه شده اســت. محبی از دیگر 
پروژه های این شهرداری را پیاده روسازی 
معابر ســطح شهر به مســاحت 7 هزار و 
صــد مترمربع عنوان کــرد و افزود: برای 
این بخش از پروژها نیز 2 میلیارد و 500 

میلیون تومان هزینه شده است.
وی جدولگذاری معابر شهر اللجین به 
متراژ 6 هزار و 163 متر طول با اعتباری 
بالــغ بر 3 میلیــارد تومان و ســاخت و 
پوشــش کانال دفع آب های سطحی را به 
متراژ 210 متر طول با اعتبار هزینه شده 
400 میلیون تومــان، از دیگر پروژه های 

شهرداری اللجین عنوان کرد.
محبی با اشاره زیرســازی و روسازی 
68 کوچه و خیابان در سطح شهر اللجین 
نیز گفت: در این بخش 80 هزار مترمربع 
با اعتبار هزینه شــده 4 میلیــارد تومان 
عملیات زیرســازی و روسازی انجام شده 

است.
شــهردار اللجیــن از دیگــر اقدامات 
شــهرداری را ســاماندهی میادین شهید 
شکری و شهدای شهر اللجین با اعتباری 

بالغ بر 600 میلیون تومان دانست.
وی از دیگر اقدامات شهرداری اللجین 
را محوطه ســازی گلزار شــهدا دانست و 
گفت: ایــن محوطه به مســاحت 2 هزار 
مترمربع با 80 درصد پیشــرفت فیزیکی 
اســت که تاکنون اعتبــاری بالغ بر 900 

میلیون تومان هزینه شده است.
 محبی همچنین از ســاخت ســکوی 
ایســتگاه انتقال پســماند شــهری خبر 
داد و گفت: با ســاخت این ایســتگاه که 

درحال حاضر 65 درصد پیشرفت فیزیکی 
و400 میلیون تومان اعتبار دارد و از این 
پس همه پســماندهای خانگی به همدان 

انتقال داده خواهد شد.
وی اظهار داشت: سکوی شهر اللجین 
صرفا جهت بارانداز زباله و پسماند شهری 
و انتقال به همدان است و دپو و دفن زباله 

در این مکان انجام نخواهد شد.
محبی از دیگر اقدامات این شهرداری 
در ســالجاری را راه اندازی سامانه 137 با 
اعتباری بالغ بر 25 میلیون تومان برشمرد 
و گفت: شــهروندان از این پس می توانند 
مــوارد و مشــکالت خــود را از 3 طریق 
پیامــک اینترنت و نرم افــزار اندرویدی با 

شهرداری در میان بگذارند.
اعداد 32 دســتگاه با اعتباری بالغ بر 
43 میلیون تومان و نصب تابلو تمثال بلوار 
شهیدسلیمانی به تعداد 2 عدد با اعتباری 
بالغ بر 16 میلیون تومــان از برنامه های 

اجرا شده این شهرداری برشمرد.
وی همچنین نصب کف پوش گرانولی 
زمین بازی کودکان در بوستا ن های سفال، 
دانش، شــاهد، مــادر و والیت بــه متراژ 
700 متر با اعتبــاری بالغ بر 70 میلیون 
تومان و ســاخت المان اسامی پارک های 
سطح شــهر به تعداد 6 مورد با اعتباری 
بالغ بــر80 میلیــون تومــان را از دیگر 
اقدمات شــهرداری در حوزه زیباســازی 
شهری دانســت. محبی افزود: برای ایجاد 
درآمد پایدار شــهرداری اللجین با بخش 
خصوصــی برای راه انــدازی کارخانه بتن 
و ســاخت هتل وارد مذاکره شده ایم که 
به دلیل ویروس کرونا در اجرای آن تعلل 
شده است و دهکده سفال در 15 هکتار با 

140 کارگاه شهر اللجین ایجاد می شود.
شــهردار اللجین گفت: در راســتای 
حفاظت از محیط زیست و حریم رودخانه 
و حاشیه جاده و مسیر شهرک، شهرداری 
اللجین به جمع آوری ضایعات ســفال و 
سرامیک و چینی آالت بهداشتی از حریم 
رودخانه قوری چای، حدفاصل باغ رضوان 
تا شــهرک اقدام می کنــد و مکانی برای 
جمع آوری ضایعات ســفال در کمربندی 
درنظر گرفته شــده تا ساماندهی ضایعات 

راحت تر صورت گیرد.
محبی با اشــاره به اینکه شــهرداری 
اللجین به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک 
فجر 15 تا 25 درصد تخفیف در عوارض 
اعمــال می کند، گفت: این تخفیف از اول 

بهمن ماه تا پایان سال 99 خواهد بود.
اظهار کــرد: شــهروندان گرامی  وی 
می توانند با مراجعه به شــهرداری نسبت 
بــه پرداخت عوارض خود اقــدام کنند و 
مشــمول تخفیف عوارض صــدور پروانه 
ســاختمانی، نوســازی و بهای خدمات، 

کسب و پیشه و... شوند.
محبــی در پایان از همکاری صمیمانه 
مردم هنرمند و بافرهنگ اللجین، اعضای 
محترم شورای اســالمی شهر، مسئوالن 
استانی، شهرستان و شــهر، ائمه محترم 
جمعه و جماعات، اصحاب رســانه و دیگر 
نهاد هــا و ارگان هــای دولتی کــه به هر 
نحوی با این شهرداری در راستای توسعه 
و آبادانی شــهر جهانی ســفال همکاری 

داشته اند قدردانی کرد.
شــهردار اللجین درباره عملکرد واحد 
حقوقی شــهرداری نیز گفــت: از ابتدای 
ســالجاری 358 مــورد در قالــب انعقاد 
توافقنامــه با مالکین، تنظیــم صلح نامه، 
تشــکیل پرونــده حقوقــی و کیفری در 
مراجــع قضایــی، اخذ تعهــد محضری، 
پاســخ اســتعالمات مراجــع قضایــی و 
بازرسی، تنظیم اســناد مالکیتی و ارسال 
پرونده های بدهکاری به کمیســیون ماده 

77 از اقدامات شهرداری دانست.
وی با اشــاره به کمیســیون ماده صد 
شــهرداری نیز گفت: تعــداد پرونده های 
مطروحه در این کمیســیون 155 مورد 
بوده که از این تعداد 72 مورد صدور رأی 
به جریمه، 36 مورد ارجاع به کارشناسی 
و 35 مورد به صدور آرای استعالم، اعالم 
نظر شــهرداری و...، 12 مورد نســبت به 
صدور آرای تخریب و اصــالح و اعاده به 

وضع پروانه منجر شده است.
شــهردار اللجین بــه صــدور پروانه 
ســاختمانی اشــاره کرد و اظهار داشت: 
صدور 94 فقره پروانه ســاختمانی برای 
شــهروندان، وصــول هــزار و 500 مورد 
عــوارض نوســازی، صــدور 400 مورد 
مجوز حفاری، تمدیــد 400 مورد کارت 
تــردد وانت بارهــا، وصــول 800 مــورد 
عوارض پروانه ســاختمانی و مازاد بنا در 
کمیســیون ماده صد و صدور 150 فقره 
گواهی فــوت از مجموعــه اقدامات این 
شهرداری از ابتدای سالجاری بوده است.

محبی به اقدامات این شهرداری در حوزه 
آتش نشانی آتش اشاره کرد و گفت: 106 
مورد خاموش کردن آتش از ســوی واحد 
آتش نشــانی این شهرداری صورت گرفته 
اســت که 46 مــورد شــهری، 24 مورد 
روســتایی و 36 مورد خارج از شهر بوده 

است.
وی یکی دیگر از خدمات این شهرداری 
را ایجاد فضای سبز برای شهروندان عزیز 
برشــمرد و گفت: این شهرداری در حوزه 
فضای سبز به کاشت درخت، درختچه و 
گل های فصلی در میادن و بوســتان های 
شهری و حفظ و نگهدای آنها اقدام کرده 
کــه 365 میلیون تومــان در این بخش 

هزینه شده است.

شهردار اللجین گفت: نصب و ساخت 
تأسیســات آبیاری در بوســتان شاهد و 
مــردم با اعتبــاری بالغ بــر 50 میلیون 
تومــان، حفر یک حلقه چــاه آب جهت 
تأمیــن آب بخــش فضای ســبز و نصب 
تجهیزات بــه مبلغ 200 میلیون تومان و 
خرید و نصب انواع سبد گل جهت کاشت 
و نگهداری گل های فصلی در سطح شهر 
با اعتباری بالغ بر 20 میلیون تومان را از 
دیگر اقدامات شــهرداری در حوزه فضای 

سبز شهری برشمرد.
محبــی یکی دیگــر از برنامه های این 
شهرداری را تزئین شهری به مناسبت های 
مختلف به ویــژه در ایام ملــی و مذهبی 
عنوان کرد و گفت: نصب بنرهای مختلف، 
پیام هــای آموزشــی و انتشــار اقدامات 
شــهرداری در فضای مجــازی، برگزاری 
جلســه با خبرنــگاران و اصحاب رســانه 
و ســاخت مســتند و کلیپ هــای کوتاه 
برای معرفی شــهر اللجین در شبکه های 
اجتماعی و رســانه ملــی از اقدامات این 

شهرداری است.
وی اظهار کــرد: برای پیشــبرد امور 
شــهری بیش از ده ها جلسه با مسئوالن 
اســتانداری، فالحی نماینده معین مردم 
شهرســتان بهار در مجلس، مدیران کل 
ستاد  با  ویدئوکنفرانسی  ارتباط  اســتان، 
مدیریت بحران وزارت کشــور، فرماندار، 
منطقه،  قضــای  رئیس حوزه  بخشــدار، 
مدیران شهرســتان، مدیرعامل و جمعی 
از اعضای هیأت مدیره شــهرک ســفال 
به همراه اعضای محترم شــورای اسالمی 

داشته است.
شــهردار اللجین با اشــاره به شیوع 
ویروس کرونا در کشــور و دیگر شهرها، 
بیان کرد: این شهرداری هم برای مبارزه 

و پیشــگیری با این ویروس با تشــکیل 
اکیپ هایی بــه ضدعفونی کــردن معابر 
اصلی، مکان های عمومی طی جدول بندی 
و برنامه ریــزی زمانــی و اطالع رســانی 
عمومی با نصب بنر، توزیع بروشــور و از 
را  اقداماتی  اجتماعی  طریق شــبکه های 
انجام داده و نیز درحال اجرا است که در 
این حوزه نیز اعتباری بالغ بر 70 میلیون 

تومان هزینه شده است.
وی با اشــاره به  نصب پالک های آبی، 
گفــت: عملیــات نصب پالک هــای آبی 
ساختمان و امالک در سطح شهر اللجین 
برای اجرای پــروژه ملی gnaf به تعداد 
13 هزار، با اعتبــاری بالغ بر 90 میلیون 

تومان درحال انجام است.
شهردار اللجین با اشــاره به اقدامات 
ایــن شــهرداری در حوزه زیباســازی و 
ترافیک شــهری نیز گفت: نصب تیرهای 
روشــنایی 6 متری دوطرفه در بلوار 45 
متری )میدان شهرداری تا میدان امام( به 
تعداد 30 عدد، پایه چراغ های 3 متری در 
مراز مطهر شهدای گمنام، میادین شهدا 
و شهید شــکری به تعداد 33 عدد، نصب 
تیرهای روشــنایی 3 متــری طرح بلوط 
در خیابــان فرهنگ به تعــداد 5 عدد، با 
اعتباری بالغ بر 253 میلیون تومان انجام 

گرفته است.
محبی رنگ آمیزی سرعتکاه ها و اجرای 
خط کشــی محل های پارک حاشیه ای در 
ســطح بلوار 45 متری با اعتبــاری بالغ 
بر حــدود 400 میلیون تومــان و اجرای 
طرح های دیوارنگاره و نقاشی دیواری در 
بوستان مادر و خیابان معلم به متراژ 263 
مترمربع با اعتباری بالــغ بر 38 میلیون 
تومان را از دیگر اقدامات این شــهرداری 

برشمرد.

شهردار شهر جهانی سفال؛ شفاف و پاسخگو 

اللجین های یار شهرداری در پروژه های عمرانی

تاکنونمجوزرسمي اســتانهمدان در
کهبهخریدانشــعاببرقمنجرشود،صادر
نشدهاســتوهرفعالیتيدربارهاستخراج
بگیرد، صــورت دیجیتــال رمزارزهــاي

غیرقانونياست.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان همدان 
با بیان اینکه تاکنون مجوز رســمی برای فعالیت 
ماینرهــا و مزارع ارز دیجیتال داده نشــده، گفت: 
تعداد زیادي دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال که 
به صورت غیرقانوني و بــا برق ارزان قیمت درحال 
کار بودند از طریق دستگاه هاي امنیتي، اطالعاتي 
و نیــروي انتظامي جمع آوري و ضبط شــدند که 
خســارت هاي وارده از طریق آنها را با قیمت روز 
محاســبه و دریافت کردیم و در مــواردي هم به 

مراجع قضایي معرفي شدند.
شــیرزاد جمشــیدی در جمع خبرنگاران، به 
موارد کشف شده مزارع رمزارزها اشاره و بیان کرد: 
یــک نفر در گاوداري با بــرق ارزان قیمت درحال 
استفاده از دســتگاه هاي ماینر بود که شناسایي و 
برخورد قانوني شــد. در دي مــاه نیز تعداد زیادي 

مزرعه کشف شد.
وي افــزود: بخشــي از مشــکالت قطعي برق 
به خاطر این دستگاه هاســت که در مواردي سبب 
ســوختگي ســیم و قطعي برق مشترکان شده اما 
بخش عمده کمبودها به استفاده نیروگاه ها از گاز 

مازوت برمي گردد.
جمشــیدي از جمــع آوری 3 مــگاوات رمزارز 
خبــرداد و افــزود: از طریــق و میــزان مصرف 
مشــترکان متوجه اســتفاده آنها از این دستگاه ها 
مي شــویم و در هر موردي که شک کرده ایم پس 
از بررسي متوجه شــده ایم که آنها این دستگاه ها 

را به برق زده اند.
وي دربــاره جایزه 20 میلیونــي معرفي مزارع 
اســتخراج رمزارزهــا، گفت: تاکنــون در همدان 
موردي وجود نداشــته که کســي معرفي کند و 
جایــزه بگیرد، همه را خودمان کشــف کرده ایم و 

یا حتي مواردي هم بــوده که کارگري از کارفرما 
شــکایت کرده که به چنین موضوعي هم اشــاره 

کرده است.
این مقام مســئول با اشــاره بــه اینکه مدت 
خاموشی شــبکه فشار ضعیف استان از 43 دقیقه 
به 36 دقیقه رسیده اســت، یادآور شد: همچنین 
مدت خاموشی در شبکه فشــار متوسط از 35/5 
دقیقه به 27/4 دقیقه و در پســت ها از 47 دقیقه 
به 39 دقیقه رســیده است. نرخ خاموشی در کل 
تأسیســات برق اســتان از 1/69 دقیقه به 1/31 
دقیقه رسیده که جزو بهترین عملکردهای شرکت 

توزیع برق کشور است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان با 
اشــاره به اینکه با مدیریت خوبی که در اســتان 
صورت گرفت پیک تابستان بدون خاموشی سپری 
شــد، تصریح کرد: در مدیریت پیک زمســتان با 
وجــود اینکــه محدودیت هایــی برای ســوخت 
نیروگاه هــا ایجاد و باعث شــد برخــی نیروگاه ها 
نتوانند فعالیت داشته باشــند، کمترین خاموشی 

را در سطح استان داشتیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان همدان 
تصریــح کرد: حداکثر پیک بار اســتان در ســال 
گذشته 694 مگاوات بوده است، افزود: تولید برق 
نیروگاه اســتان هزار مگاوات بــوده که ده درصد 
بــرای مصرف نیروگاه و مابقی واردشــبکه شــده 
اســت، این درحالی اســت که پیک بار استان در 
ســالجاری 725 مگاوات بوده کــه 4/5 درصد در 
شب نسبت به مدت مشــابه سال گذشته افزایش 

داشته است.
وي در ادامــه از افتتــاح 136 پــروژه بــا 66 
میلیــارد تومان اعتبار در ایــام دهه فجر خبر داد 
و با بیــان اینکه یــک نیروگاه خورشــیدی یک 
مگاواتــی با ســرمایه گذاری یــک میلیون دالری 
آماده بهره برداری اســت، اظهار کرد: 32 پروژه با 
19 میلیارد و 400 میلیــون تومان اعتبار در ایام 
دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد که برنامه داریم تا 

پایان سال به اتمام برسانیم.
جمشــیدی با اشــاره به افزایش یک درصدی 
مشترکین برق استان، خاطرنشان کرد: 612 هزار 
و 231 مشــترک برق اســتان در سال 98 با یک 
درصد رشد به 619 هزار و 448 مشترک در سال 

99 رسیده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان همدان 
افزود: تعداد مشترکین اســتان در تعرفه عمومی 
از 20 هزار و 561 مشــترک بــه 20 هزار و 930 
متشــرک و تعداد مشترکین کشاورزی از 12 هزار 
و 742 مشــترک به 12 هزار و 992 مشــترک و 
تعداد مشــترکین تجــاری از 91 هــزار و 792 
مشترک به 95 هزار و 165 مشترک رسیده است.
وی با اشــاره به رشــد یک درصــدی فروش 
انشــعاب در 9 ماهه امســال، خاطرنشان کرد: در 
اســتان همدان 757 هزار و 279 مشترک وجود 
داشــت که این عدد در ســال 98 به 768 هزار و 

346 مشترک رسیده است.
جمشیدی افزود: پست های توزیع برق در سال 
گذشــته 16 هزار و 997 دســتگاه ترانسفورماتور 
بود کــه با افزایش 2 درصدی به بیش از 17 هزار 

و 999 دستگاه رسیده است.
وی بــا بیــان اینکــه پیش بینی می شــود 
فروش انرژی در پایان امسال رشد 9 درصدی 
داشــته باشد، ادامه داد: با برق دار شدن هزار 
71 روســتای اســتان، درحال حاضــر همه  و 
برق دار  اســتان  خانوار  ده  باالی  روســتاهای 
هســتند و هیــچ روســتای بــاالی ده خانوار 

نداریم. برق  بدون 
جمشــیدی از نصــب ده هــزار و 717 کنتور 
هوشمند در استان همدان خبر داد و گفت: برنامه 
داریم در چند سال آینده تمام کنتورهای آنالوگ 

استان را به دیجیتال تبدیل کنیم.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه 6 نیروگاه 
خورشــیدی 7 مگاواتی در اســتان همدان وجود 
دارد، یادآور شــد: 4 نیروگاه مقیاس کوچک و 52 

نیروگاه در حد ظرفیت انشــعاب در استان همدان 
وجود دارد و امســال نیز یک نیروگاه یک مگاواتی 

در دهه فجر افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان همدان 
تأکید کرد: قرارداد ایجاد 5 نیروگاه خورشــیدی 
با شرکت ســاتبا منعقد شــده که به محض ورود 

سرمایه گذار عملیاتی خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه تمام خدمات شــرکت 
توزیع برق استان همدان به صورت غیرحضوری و 
با اســتفاده از اپلیکشن »برق من« انجام می شود، 
اظهار کرد: 19 هزار و 51 مشترک این اپلیکشین 
را نصــب کرده انــد و 41 هــزار و 502 خدمات 

به صورت غیرحضوری ارائه شده است.
جمشیدی با اشــاره به »برق امید« افزود: 30 
درصد از مشــترکین اســتان همدان معادل 180 
هزار مشترک جزو مشــترکین کم مصرف هستند 
که بهای برق آنها با صد درصد تخفیف محاســبه 

می شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه شرکت توزیع 
برق اســتان همدان 125 میلیــارد تومان مطالبه 
از مشــترکین خود دارد، یادآور شد: 50 میلیارد 
تومان از مطالبات شــرکت برق مربوط به ادارات 
دولتی اســت که از مدیــران ادارات می خواهیم با 
پرداخت به موقع بــرق بهای مصرفی ما را در ارائه 

هرچه بهتر خدمات یاری کنند.
وی ادامه داد: در بخش خانگی نیز مشــترکین 
خانگی روســتایی بیشــترین بدهی را به شرکت 
توزیع برق اســتان دارند، به طوری که این شرکت 
30 میلیارد تومان از مشــترکین خانگی روستایی 

مطالبه دارد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان با 
بیان اینکه تلفات شــبکه در سال گذشته 10/18 
بوده است، گفت: امسال برنامه داریم تا پایان سال 

این عدد را به 9/7 برسانیم.

 مدير عامل شرکت توزيع برق همدان اعالم کرد 

 برخورد قانونی با برق های غیرمجاز
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در باره ی وجه تســمیه ی نام خیابان، روایت های مختلفی 
وجود دارد؛ یکی از آن روایت ها این است که واژه ی "خیابان" 
بر گرفته از واژه ی ترکی آذری "خیاوان"  و مبدل آن بر اساِس 
این روایت: "خیاوان" ناِم یکی ازمحالِت قدیمی تبریز است که 
ساکنین آن را مهاجراِن شــهِر "خیاو" تشکیل می دهد. خیاو 
ناِم قدیِم "مشکین شهر" در استاِن اردبیل است که با مهاجرِت 
گروهی از اهالی آن به شهِر تبریز، محله ی خیاوان  در این شهر 
شکل گرفته است و شخصیت هائی ماننِد شیخ محمد خیابانی 
منســوب به همین محله هســتند، گفته می شود که در زماِن 
مدیریِت دمکرات ها در آذربایجان، برای نخســتین بار، گذرگاه 
های این محله آســفالت شــد، از آن پس هرگاه گذرگاهی و یا 
معبری آسفالت می شــد آن را خیاوان می گفتند که در زباِن 
فارسی به خیابان تبدیل شــد و هنوز هم در زباِن آذری به آن 
خیــاوان می گویند و در فرهنگ معین هم از واژه ی خیابان به 

معنای خیاوان یاد شده است.

جامعه

نویسندهعلیخدایی

مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان

سیل سرمایه گذاران در جهان آباد خروشان شد
محمدرضابادامیمدیرعاملشهرکهایصنعتیاستانهمدانگفت:
درســالجهشتولیدهمگامبافعالیتهایعمرانیوزیرســاختیدر
شهرکهاونواحیصنعتیاستان،فعالیتهایحمایتیازصنایعکوچک
ومتوســطدرحوزههایمختلفتولیدمالی،توسعهبازارواحدها،توسعه
صنعتیوتوسعهبنگاههایتولیدیحتیدرروزهاییکهباشیوعبیماری
منحوسکروناهمراهبودباســرعتوجدیتیملموسترازسالهایقبل
ادامهیافت.بهنحویکهدرحــوزهحمایتازفناوریواحدهایتولیدی
10نیازفناورانهشناســاییو2نیازازواحدهایتولیدیازاینمنظررفع

شدهاست.
وی افزود: این در حالی اســت که حســب وظیفه ســازمانی و البته اجتماعی 
شرکت شــهرک های صنعتی در مسیر توسعه صنعتی سرزمینی، دو پروژه توسعه 

خوشه ای ماندگار فرش و چرم همدان هم امسال وارد فاز عملیاتی شد.
وی تصریح کرد، در حوزه همیشــه فعال آموزش های مدیریتی و مهارتی که به 
دلیل ســختی هایی که شرایط کرونا بر تمام برنامه های آموزشی کشور حاکم کرده 
بود به لطف خدا و جدیت همکاران این حوزه با بهره گیری از امکانات آموزشــی به 
صورت مجازی و تطابق شرایط این نوع از آموزش ها با امکانات ایجاد شده، نه تنها 
خللی در این مســیر رخ نداد بلکه با برگزاری 140 دوره برای بیش از 3000 نفر 

عملکرد بهتر از سال های گذشته در این حوزه رقم خورد.
بادامی گفت: در ایجاد بســتر بهرمندی از تجارب کارآفرینان و تولیدکنندگان 
برتر کشور و اســتان برای صنعتگران داخل استان از فعالیت هایی بود که با توجه 
به شــرایط روزهای کرونایی با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون هیچ مشکلی 
با 5 تور صنعتی و حضور 73 نفر خواســته های تولیدکنندگان را در این خصوص 

نیز محقق شد.
وی با بیان اینکــه در حوزه حمایت از پایان نامه های دانشــجویی 3 پایان نامه 
مقطع کارشناســی ارشــد مورد حمایت قرار گرفت. ادامه داد: بــا توجه به اینکه 
کرونا بیشــترین تأثیر را در مالقات های حضوری ایجاد کرد و مؤثرترین حوزه بازار 
واحدهای تولیدی بازدیدها و حضور در نمایشگاه های تخصصی و عمومی می باشد. 
در این شــرایط هم 83 واحد تولیدی استان که در شرایط مناسب به این موضوع 

عالقه مند بودند مورد حمایت قرار گرفتند.
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی اســتان همدان افزود: البته با توجه به 
شرایطی که عرض شــد معاونت صنایع کوچک شــهرک های صنعتی با پیگیری 
عضویت 30 واحد تولیدی اســتان در سامانه های داخلی فروش محصوالت سعیت 

کرد سهمی ویژه در عرضه محصوالت و بازار صنعتگران استان ایفا کند.
وی خاطر نشــان کرد: در همین راســتا حمایت از اخذ استانداردهای داخلی 
و خارجی برای پتانســیل های اســتان، انجام مطالعات طرح های ســرمایه گذاری 
خارجی برای واحدها، حمایت از شرکت های مدیریت صادرات در راستای صادرات 
محصــوالت اســتان و برگزاری بیش از 4 اســتارت آپ در حوزه حل مشــکالت 
واحدهای صنعتی و اســتقرار بیش از 30 مشــاور در مرکز خدمات کســب و کار 
اســتان و راه اندازی کیلینک های کســب و کار عارضه9 یابــی بیش از 100 واحد 
صنعتی از دیگر خدمات حمایتی شــرکت شــهرک های صعنتی در مسیر توسعه 

صنایع خرد، کوچک و متوسط در سال جهش تولید می باشد.
بادامــی بیان کــرد: در خصوص پروژه های عمرانی نیز در تمامی شــهرک ها و 
نواحی صنعتــی و منطقه ویژه اقتصادی جهان  آباد، انواع پروژه های زیر ســاختی 
شــامل ایجاد زیرسازی جدول گذاری و آسفالت ایجاد شبکه برق و روشنایی معابر، 
ایجاد شــبکه آب و فاضالب، ایجاد شبکه گاز جمعا به طول 80 کیلومتر مربع و با 
سرمایه گذاری بیش از 800 میلیارد ریال انجام شده و تا پایان سال نیز ادامه دارد.
وی گفت: در این خصوص الزم به ذکر است که سر درب شهرک  صنعتی مالیر 
2 امسال افتتاح شد و پروژه سر درب منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد هم در ایام 

دهه مبارک فجر کلنگ زنی شد.
وی تصریح کرد: اما امسال در واگذاری اراضی صنعتی به سرمایه گذاران شاهد 

اســتقبال بی نظیری از سرمایه گذاری در سطح شهرک ها و نواحی بودیم به طوری 
از ابتدای سال جهش تولید تاکنون 400 قطعه زمین صنعتی به متقاضیان واگذار 
شــده که از این تعداد بیش از 70 درصد یا در حال ساخت و ساز هستند یا اینکه 

در مراحل پایانی قرار دارند.
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان همدان ابراز کرد: در سال جاری 
طرح توســعه شهرک   های شهرک صنعتی بهاران ـ اللجین ـ تویسرکان ـ بوعلی ـ 
شهرک صنعتی مالیر 2 انجام شد و قطعات زمین ناحیه صنعتی صالح آباد و ناحیه 
صنعتی فامنین نیز از ابتدای سال جاری به متقاضیان واگذار گردیده که پیش بینی 

می شود برخی از این واحدها تا پایان سال به بهره برداری برسد.
وی گفت: در ســال جهش تولید شــهرک ها و نواحی صنعتی استان به کارگاه 
عمرانی تبدیل شــده اســت به طوری که در تمامی آن ها یــا در حال تکمیل زیر 
ساخت هســتیم و یا واحد تولیدی در حال ساخت وساز اســت که این امر بیانگر 

رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان است.
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی اســتان همدان گفت: به منظور حفظ 
محیط زیست و صرفه جویی در مصرف آب شهرک صنعتی بوعلی پروژه استحصال 
پســاب تصفیه خانه فاضالب این شــهرک با اعتباری بالغ بــر 6 میلیارد تومان و 
ظرفیــت 500 متر مکعب در روز عملیاتی شــد که با تالش همکاران در کمترین 

زمان ممکن به بهره برداری رسید.
وی افزود: 9 شــهرک و ناحیه صنعتی اســتان همدان از تصفیه خانه فاضالب 
برخوردار هســتند که اســتان همدان در کشور جز اســتان های برتر در حفظ و 

نگهداری محیط زیست و ایجاد تصفیه خانه فاضالب به شمار می رود.
بادامی تأکید کرد: خروجی پســاب فاضالب شــهرک صنعتــی بوعلی با نصب 
دســتگاه ها پیشــرفته و تکنولوژی مدرن و طــی فرایندی خاص کــه با دقت و 
حساسیت باالیی انجام می شود. در مصرف صنعتی آب مورد نیاز واحدهای صنعتی 

قابل استفاده می باشد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری همدان خبر داد:

تخفیف شهرداری برای رونق 
ساخت و ساز در شهر

معاون مالی و اقتصادی شــهردار همدان از شرایط ویژه پرداخت عوارض پروانه ساختمانی خبر 
داد.

 رضا ابرارخرم در این باره توضیح داد: با توجه به تصویب الیحه شــهرداری همدان در شورای 
اســالمی شــهر، به مؤدیانی که 70درصد عوارض پروانه خود را از امروز 27 بهمن لغایت 6 اسفند 
ماه نقدا و یک جا پرداخت کنند می توانند الباقی عوارض را تا تاریخ اول تیر ماه 1400 برابر تعرفه 

سال 99 پرداخت کنند.
ابرارخــرم بیان کرد: همچنین مؤدیانی که 80درصد عوارض پروانه خود را از تاریخ 9 اســفند 
لغایت 20 اســفند ماه نقدا و یک جا پرداخت کنند می توانند الباقی عوارض را تا تاریخ اول تیر ماه 

1400 برابر تعرفه سال 99 پرداخت کنند.
به نقل از روابط عمومی شــهرداری همدان، معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان بیان کرد: 
درصورتی که مؤدیانی عوارض پروانه خود را بعد از تاریخ 20 اســفند تا پایان سال پرداخت کنند 

می بایست 100درصد عوارض پروانه را نقدا و یک جا پرداخت کنند.

مدير امور عشاير استان همدان:

  نقش موثرعشایر استان در تولید و اقتصاد مقاومتی

مدیرامورعشایراستانهمدانگفت:عشایراستانهمدانبا13هزار
نفرجمعیتبدونهیچچشمداشتیازدولتنقشموثریدرتولیدواقتصاد

مقاومتیکشوردارندکهانکارناپذیراست.
حسین محمدی با یاد آوری این که عشایر استان شامل 3 هزار خانوار است، افزود: 
عشــایر استان همدان در حدود صد هزار هکتار  از مراتع استان و 72 سامانه عرفی 
شهرســتان های همدان، اسدآباد، بهار، تویسرکان، مالیر، نهاوند، رزن و فامنین برای 
تعلیف دام های خود در اختیار دارند و هر یک از عشایر با تالش مستمر و شبانه روزی 

که دارند توانایی تامین پروتئین 16 نفر را  برعهده دارند.
وی در ادامه ســخنان خود با اشاره بر زمان کوچ عشــایر برای پرواربندی دام ها 
و آماده بازار شــدن محصوالت عشایری، اظهار کرد: عشــایر کوچرو استان همدان 
به منظور تعلیف دام هایشان در فصل زمستان با عبور از 6 ایل راه استان به استان های 
لرستان، کرمانشاه، ایالم و خوزستان کوچ می کنند؛ جامعه عشایری و تولیدی استان 
همدان با تالش شبانه روزی و فعالیت مدام و مستمر در طول 4 فصل توانایی مقدار 
قابل توجهی نیز مواد پروتئینی تولید می کنند به طوری که 25درصد تولید گوشت 

قرمز کشور به عشایر تعلق دارد.
مدیر امور عشــایر استان همدان دراین باره که عشایر استان همدان از چه ایل های 
تشکیل شــده است، گفت: عشایر استان همدان شامل 4 ایل ترکاشوند، ترک، جمهور 
)جمور(، حسنوند و 24 طایفه است که ایل ترکاشوند بیشترین جمعیت عشایری استان 
را شــامل می شود؛ همچنین در عشایر استان طوایف مستقل مانند شاهسون، مگسه، 
بنفشه، خزایی و کورانی را داریم که طایفه شاهسون بیشترین جمعیت را در بین طوایف 

عشایر استان دارد و بقیه طوایف به لحاظ جمعیتی در رده های بعدی قرار دارند.
 محمدی درباره نحوه خدمات رسانی به عشایر استان در حوزه عمرانی، اظهار کرد: 
این خدمات در قالب ارائه خدمات پشــتیبانی به کوچندگان شامل ترمیم و تسطیح 

راه های عشایری)راه های مناطق کوهســتانی و صعب العبور(، ساخت و مرمت ابنیه 
فنی راه های عشایری مانند ساخت و مرمت پل، دیوار حائل و غیره، پیگیری دریافت 
مجوز ساخت راه عشایری از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای مناطق 
عشــایری فاقد راه دسترسی، ساخت ســکوی زیر چادری و سرویس بهداشتی در 
سامانه های عرفی عشایری، بهسازی چشمه های واقع در باالدست اطراقگاه و اجرای 
لوله کشی آب تا نزدیک چادر عشایر، ساخت مخزن ذخیره آب و اجرای لوله کشی و 
شبکه توزیع تا محل چادر عشایر، ساخت آبشخور دام و لوله کشی آب از چشمه است.

وی ســایر خدمات ارائه شده در این حوزه را آب رسانی سیار به عشایر با تانکر در 
مناطق ییالقی و قشــالقی، مطالعه و طراحی پروژه تأمین آب شــرب کانون اسکان 
عشایر، تهیه پکیج های برق خورشیدی برای عشایر و جایگزینی انرژی های نو به جای 
ســوخت فسیلی، پیگیری خدمات رسانی به عشایر استان با انعقاد تفاهم نامه با سایر 

دستگاه های مرتبط نام برد.
مدیر امور عشــایر اســتان همدان درباره برگزاری کالس های آموزشی و ارتقای 
دانش عشایر استان در حوزه های مختلف با یاد آوری این که با نهاد های مرتبط پیگیر 
تفاهم  نامه بوده ایم، گفت: نمونــه پیگیری این تفاهم نامه ها، تفاهم نامه برگزاری های 
کالس  های آموزشی و ترویجی در حوزه های مختلف مرتبط بازندگی عشایر با کمک 
ســازمان فنی و حرفه ای استان، برگزاری کالس های ســواد آموزی و کالس درس 
فرزندان عشــایر با همیاری اداره کل آموزش وپرورش استان، ارائه خدمات بهداشتی 
توســط مرکز بهداشت، ارائه تسهیالت کم بهره، تهیه و توزیع نهاده های دامی شامل 
کنستانتره و جو، تهیه و توزیع آرد و نفت سفید با همکاری شرکت های تعاونی عشایر 
اســتان و غیره بوده اســت؛ همچنین ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی با مشارکت 
ســازمان تبلیغات اسالمی اســتان و ارائه خدمات عمرانی و آموزشی و پشتیبانی با 

مشارکت بسیج سازندگی و بسیج عشایری بوده است.
 محمــدی ازجمله موارد پیش روی فعالیت های عشــایر اســتان همدان را نیز 
آسیب پذیری آنان در مقابل حوادث و سوانح طبیعی و ضعف پوشش بیمه در جامعه 
عشــایر، اصالح دیدگاه اداره کل منابع طبیعی درباره جرائم سنگین بهره برداری از 
مراتع به دلیل تصرف و تعرض غیرقانونی به مراتع متعلق به عشــایر، تعامل هر چه 
بیشتر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شهرستان ها در خصوص صدور 
مجوزهای جدید برای عشــایر متقاضی به منظور بهره برداری از ظرفیت های مراتع، 
کم توجهی به اجرای آیین نامه ســاماندهی عشایر توسط برخی دستگاه های مرتبط، 
کافی اعتبارات انجام پروژ ه های عمرانی در مناطق عشــایری اســتان، اصالح جدول 
زمان بندی طرح سرشــماری به دلیل درحال کوچ بودن عشــایر، اصالح ساختار و 
تشکیالت اداری و ارتقاء به مدیریت امور عشایر، متناسب با وظایف و اهداف موجود 
به تنوع ارائه خدمات و فعالیت ها، محدود شدن عرصه ها و قلمرو عشایری و تعرض 
و تصرف غیرقانونی عرصه های متعلق به آنان و درگیری با روســتائیا ن مسیر کوچ 

به دلیل از بین رفتن میان بند و ایل راه نام برد.

استاندار؛
استان همدان پیشرو در اشتغال پایدار

استاندارهمدانگفت:651پروژهعمرانیوطرحاقتصادیبااعتباری
بالغبرهفتهــزارو900میلیاردتومانهمزمانبــادههفجردرنقاط

مختلفایناستانبهرهبرداریویاعملیاتاجراییآنآغازشد.
سید سعید شاهرخی در نشســت خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت آغاز 
دهه فجر برگزار شــد، اظهار داشــت: بر همین اساس بهره برداری از 583 طرح با 
اعتباری بالغ بر 2 هزار و 234 میلیارد تومان همزمان با ایام دهه فجر در اســتان 

آغاز و 68 طرح با پنج هزار و 668 میلیارد تومان اعتبار نیز کلنگ زنی شد.
اســتاندار همدان با اشــاره به وجود 107 هکتار گلخانه در این استان گفت: بر 
اساس سند راهبردی طرح کشت های گلخانه ای در استان با جدیت دنبال شد و 

قرار است ساالنه 70 هکتار به سطح کشت گلخانه اضافه گردید.
شاهرخی اظهار داشت: در حال حاضر 500 هکتار زیرساخت گلخانه ای در این 

استان فراهم شده است و 180 هکتار گلخانه نیز در دست اجرا است.
استاندار همدان گفت: با بهره برداری از چهار گاوداری 6 هزار راسی، این استان 

قطب تولید گوشت و لبنیات در غرب کشور می شود.
شــاهرخی ادامه داد: چهار طرح گاوداری 6 هزار راســی توسط سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی)شستا( در استان احداث  که با بهره برداری از آنها تولید گوشت و 

شیر افزایش خواهد یافت.
استاندار همدان اضافه کرد: یکی از سیاست های جدی ما برای حمایت از تولید، 
ایجاد اشــتغال و باالبردن معیشــت مردم عالوه بر حمایت از واحدهای تولیدی و 
بازگردانــدن واحدهای راکد به چرخه تولید، حمایت و جذب ســرمایه گذار جدید 

است.
وی با بیــان اینکه همــدان دارای آثار بزرگی برای ثبت جهانی اســت گفت: 
 بــا پیگیری های انجام شــده پرونده تپه هگمتانه برای ســال آینده ثبت جهانی

 می شود.

اســتاندار همدان خاطرنشان کرد: این اســتان با داشتن حدود هزار و 900 اثر 
گردشگری که یک هزار و 60 مورد آن ثبت ملی شده است، ظرفیت های بسیاری 

برای توسعه دارد.
وی بیان کرد: توســعه گردشگری به عنوان مسیر توسعه همدان تعیین شده و 

ضروری است قطار شهری آن نیز هرچه سریعتر بهره برداری شود.
وی بــا بیــان اینکه اقدامات مهم و قابل توجهی که در ســال هــای اخیر و با 
حمایت جدی دولت برای توسعه، عمران و آبادانی این استان انجام شده، بی نظیر 
و در تاریخ ماندگار اســت افزود: در راستای تبدیل تهدیدها به فرصت، بیش از 16 
میلیون متر مکعب پســاب و فاضالب را در اســتان تصفیه و در اختیار واحدهای 

صنعتی قرار داده ایم.
اســتاندار همدان خاطرنشان کرد: در حوزه سدســازی نیز یکی از استان های 
موفق و پیشــتاز کشور هستیم و بهره برداری از ســد کالن مالیر، سد نعمت آباد 
اسدآباد و شنجور رزن از کارهای بزرگ عمرانی است که با حمایت جدی دولت و 

پیگیری مستمر مدیران اجرایی در استان همدان انجام شده است.
اســتاندار همدان با بیان اینکه سند اشتغال استان بیش از 100 درصد محقق 
شــده است اظهار داشــت: طبق ســند راهبردی و عملیاتی توسعه استان همدان 
ساالنه باید در این استان پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شود که در سال 
جاری بیشتر از هدف و معادل هفت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وی از اجرای طرح های گردشــگری متنوع و موثر در استان همدان خبر داد و 
گفت: باغ 240 هکتاری میوه که از طرح های راکد اســتان بود که با پشتیبانی های 

صورت گرفته و با سرمایه گذاری به ثمر نشسته است.  
استاندار همدان گفت: ایجاد پارک 230 هکتاری در حاشیه سد اکباتان از دیگر 
طرح های جذاب گردشــگری اســت که زمین آن از اراضی منابع ملی تامین و در 
اختیار شــهرداری همدان قرار گرفته و اکنون در حال ایجاد مسیرهای دسترسی 

است.
اســتاندار همدان با بیان اینکه مدیریت شهری باید در مدیریت شهر نگاه بلند 
داشــته باشــد افزود: مردم باید در انتخابات حضوری پرشور داشته باشند تا افراد 

اصلح وارد شورا شوند.
وی ادامه داد: انتخابات مقوله اجتماعی برای دفاع از آرمان بلند انقالب اسالمی 
است و فعاالن سیاسی و اجتماعی باید مردم را به مشارکت گسترده در این رویداد 

ملی دعوت کنند.
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یکشــرکتترکیهایبزرگترینسرمایه
گــذاریخارجیدرهمدانراباســاختیک
|یکی شهرکمسکونیدردســتورکاردارد
بر ادارهکلتمرکز ایــن اقدامات ازمهمترین
شناســاییقوانینمخلکســبوکاراستو
تاکنــون52موردازاینقوانینشناســاییو
بههیاتمقرراتزداییابالغشــدهاست|66
استانهمداندرسامانهسجام درصدجمعیت

ثبتنامکردهاند.
به گزارش همدان پــرس؛ مدیرکل امور اقتصادی 
و دارایی اســتان همدان گفت: یک شرکت ترکیه ای 
بزرگ ترین ســرمایه گذاری خارجی در همدان را با 

ساخت یک شهرک مسکونی در دستور کار دارد.
ســیدناصر محمــودی در نشســت مطبوعاتی با 
خبرنــگاران یک از برنامه های تدوین شــده در اداره 
اقتصــاد و دارایی اســتان همدان را بهــره مندی از 
توانمندی بانــوان در حوزه های مدیریتی عنوان کرد 
و گفت: بــرای توان و تخصص بانوان بســیار اهمیت 
قائل هستیم تا جاییکه معاونت اقتصادی این مجموعه 

توسط یک خانم مدیریت می شود.
وی به کســب رتبه چهارم کســب و کار اســتان 
همدان در کشور اشــاره کرد و بیان داشت: این اداره 
کل در حوره معاونت، نظارت مالی و مدیریت راهبردی 

شاخص های قابل قبولی را کسب کرده است.
محمــودی ادامــه داد: در حوزه معاونــت مالی و 
تخصیص اعتبارات و حوزه توســعه مدیریت اقدامات 
موثری انجام شده اســت و در آموزش و پژوهش نیز 
اتفاقــات خوبی رقم خورده و نهایتــا در حوزه اطالع 

رسانی و اقدام، استان برتر کشور هستیم.
وی یکــی از مهمترین اقدامات ایــن اداره کل را 
تمرکز بر شناســایی قوانین مخل کسب و کار عنوان 
کرد و گفت: تاکنون 52 مورد از این قوانین شناسایی 

و به هیات مقررات زدایی ابالغ شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان تاکید کرد: 
تمام دستگاهها موظف هســتند که در حوزه فعالیت 
خود، کســب و کار را در اولویت قرار داده و موانع آن 

را شناسایی کنند.
وی استان همدان را در ســرمایه گذاری خارجی 

اســتان پیشــرو اعالم کرد و افزود: ســال گذشــته 
بزرگترین سرمایه گذاری خارجی را در استان مصوب 
کردیم که یک شــرکت ترکیه ای ساخت یک شهرک 

مسکونی را دستور کار دارد.
مدیــرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان 
اضافه کرد: همچنین با مشــارکت قطری ها شرکتی 
در شهرســتان بهار با نام "فردای همیشه بهار" مجوز 
ســرمایه گذاری خارجــی را دریافت کــرده که این 
مجموعه در حوزه "فرنچ فرایز" ســیب زمینی است و 

70 درصد پیشرفت دارد.
محمــودی ادامــه داد: پیگیری بــرای جذب 2.9 
میلیون دالر ســرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی 
برق توســط یک شرکت آلمانی از دیگر طرح ها است 
که در این راستا یک نیروگاه هفت مگاواتی با سرمایه 

گذاری 8.8 میلیون دالر عملیاتی می شود.
وی بــا یادآوری اینکه تاکنون 9 طرح با ســرمایه 
گذاری خارجی در استان به بهره برداری رسیده است، 
اظهار داشــت: با نهایی شــدن این طرح ها و سرمایه 
گذاری 85 میلیون دالر برای یک هزار و 300 جویای 

کار در استات همدان فرصت شغلی ایجاد شد.
مدیــرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان 
بیان کرد: ســه طرح دیگر نیز با ســرمایه گذاری 91 
میلیون دالر در دســت اجراســت کــه تاکنون چهار 
میلیون دالر آن جذب شــده و با اجرای این طرح ها 

برای 570 نفر فرصت شغلی ایجاد می شود.
66 درصد جمعیت استان همدان در سامانه سجام 

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

گرفته است.
محمودی با بیان اینکه پروسه سهام عدالت از سال 
84 آغاز شــده است، بیان داشت: با عزم جدی دولت 
امسال، فرایند آزادســازی سهام عدالت از اردیبهشت 

ماه کلید خورد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان ادامه داد: 
دو روش مســتقیم وغیرمستقیم در اختیار مردم قرار 
گرفت، که در روش مســتقیم اختیار سهام در دست 
فرد اســت که 36 درصد جمعیت استان این روش را 

انتخاب کردند.
محمودی با اشــاره به اینکه در روش غیرمستقیم 
شرکتهای ســرمایه گذاری مدیریت سهام افراد را به 
عهده می گیرند، افزود: شرکتهای سرمایه گذاری که 
منافع سهام داران را پیگیری می کنند، توسط همان 
افرادی که از سال 84 عضو هیات مدیره این شرکتها و 

تعاونی ها انتخاب شده اند مدیریت می شود.
وی با اعــالم اینکه 908 هــزار و 722 نفر روش 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، گفت: انتخابات هیات 
مدیره جدید شرکتهای سرمایه گذاری 15 اسفندماه 
برگزار می شود و داوطلبان با داشتن شرایط الزم می 

توانند تا 7 اسفندماه برای ثبت نام  اقدام کنند.
وی ادامه داد: شــرکتهای ســرمایه گذاری استان 

همدان 11 هزار میلیارد تومان سرمایه دارند که افراد 
دارای صالحیت انتخابات و آشــنا با بازار سرمایه می 
توانند از این فرصت درجهت ســرمایه گذاری و انجام 
کارهای بزرگ در اســتان اســتفاده کرده و به سهام 

داران سود پرداخت کنند.
محمودی گفت: پس از پایان انتخابات و تشــکیل 
هیات مدیره جدید دولــت هیچ دخالتی در مدیریت 

سهام ها نخواهد داشت.
وی از صدور کارت اعتباری سهام عدالت خبر داد 
و گفــت: اقدامات اولیه صــدور کارت اعتباری نیاز به 
مراجعه حضوری ندارد و بصــورت الکترونیکی انجام 

می شود.
مدیــرکل اقتصاد و دارایی اســتان همدان با بیان 
اینکه ارزش ســهام عدالت را بــازار بورس تعیین می 
کند، افزود: دریافــت کنندگان کارت اعتباری معادل 
50 درصد ارزش سهام عدالت خود از 3 هزار فروشگاه 

در سطح شهر خرید کنند.
وی ادامــه داد: فعال صــدور کارت اعتباری برای 
افرادی که روش مســتقیم را انتخاب کرده اند، برنامه 

ای اعالم نشده است.
وی از تشــکیل کارگــروه فــروش امــوال مازاد 
دولتی در اســتان نیز خبر داد و گفت: در شناســایی 
و فروش اموال مازاد دســتگاههای دولتی استان اول 
کشورهســتیم و تمامی اموال دستگاههای اجرایی را 

سند زدیم.
محمــودی با بیان اینکه 4 میلیارد و 200 میلیون 

تومــان ار امالک مازاد اداره اقتصاد و دارایی اســتان 
همدان به فروش رفته است، گفت: تاکنون خانه های 
سازمانی پشت بیمارستان بوعلی به ارزش 11 میلیارد 

تومان بفروش رفته است.
مدیــرکل اقتصــاد و دارایی اســتان همدان یکی 
دیگر از اقدامات انجام شــده در استان را تهاتر بدهی 
دســتگاههای دولتی و پیمانکاران عنوان کرد و گفت: 
رقــم 92 میلیارد تومــان تهاتر نهایی دســتگاههای 
اجرایی است که این رقم در سال گذشته 50 میلیارد 

تومان بوده است.
وی از همــه دســتگاههای اجرایــی و پیمانکاران 
خواســت از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را 

ببرند.
محمودی همچنین به راه اندازی رشــته "سرمایه 
گــذاری خارجی" در همدان نیز اشــاره کرد و گفت: 
ایجاد این رشــته از دوران دکتر غالمی رئیس سابق 
دانشگاه بوعلی ســینا در شورای توسعه دانشگاههای 
کشــور مطرح شــد و با برگزاری نشستهای مشترکی 
با دانشــگاه صنعتی شــریف اجازه تاسیس این رشته 

صادر شد.
وی افزود: هم اکنون با مشــارکت دکتر محمدی 
فر رییس دانشــگاه بوعلی، ســرفصلهای این رشــته 
تعیین شــده و اقدامات نهایی آن در حال انجام است 
که امیدواریم رشته "ســرمایه گذاری خارجی" سال 
آینده در بین رشته های مورد پذیرش دانشگاه بوعلی 

همدان قرار بگیرد.

مديرکل امور اقتصادی و دارايی استان خبر داد: 

سرمایه گذاران خارجی به همدان آمده اند

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان خبر داد:: 

رایگان شدن آب بهای مشترکین با مصرف کمتر از ۵ مترمکعب در ماه

حسینیبیدار،مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستان
همدانازرایگانشدنآببهایمشترکینبامصرفکمتر
ازپنجمترمکعبدرماهدرراستایاجرایطرح»آبامید«

خبرداد.
سیدهادی حسینی بیدار ضمن اشاره به اجرای »طرح آب امید« 
گفت: در راستای اعطای خدمات هرچه بیشتر و بهتر به مشترکین، 
اجرای طرح مذکور با شعار»آب رایگان مصرف کنید« در دستور کار 
وزارت نیرو قرار گرفت که پس از بررسی ابعاد مختلف طرح، دستور 
اجرای آن از ابتدای دی ماه سال جاری به تمامی استانهای کشور و 

از جمله استان همدان ابالغ شد.
وی با توضیح اینکه براساس دستور این طرح و با توجه به اینکه 
الگوی مصرف آب به ازاء هر خانواده ماهیانه 15 متر مکعب اســت، 
عنوان کرد: مشــترکین بر اساس میزان مصرف به چهار دسته  کم 
مصرف، خوش مصرف، پرمصرف و بد مصرف دسته بندی شده اند.
حســینی بیدار افزود: در همین راستا و بر اساس دستورالعمل 

ابالغی از ســوی وزارت نیرو، مشترکین کم 
مصرف با سطح مصرف ماهیانه زیر پنج متر 
مکعب در ماه مشــمول مزایای آب رایگان 

می شوند.
وی افزود: مشــترکین خــوش مصرف 
با مصــرف پنج تا 15 متر مکعــب در ماه، 
مشمول تعرفه عادی هســتند که چنانچه 
این دسته از مشترکین نیز بتوانند سطح آب 
مصرفی خود را تا پنــج متر مکعب در ماه 
کاهش دهند از مزایای آب رایگان بهره مند 

خواهند شد.
مشترکینی که سطح آب مصرفی آنها در 
طول ماه بین 15 تا 30 متر مکعب باشــد 
به عنوان مشترکین پر مصرف تلقی شده و 

مشمول تعرفه مازاد بر الگو می شوند
وی همچنین با اشاره به اینکه مشترکینی 
که سطح آب مصرفی آنها در طول ماه بین 
15 تا 30 متر مکعب باشد به عنوان مشترکین پر مصرف تلقی شده 
و مشــمول تعرفه مازاد بر الگو می شوند، اظهارداشت: توصیه ما به 

این دسته از مشترکین رعایت الگوی مصرف است.
وی در ادامه توضیحات خود به مشترکین بد مصرف اشاره کرد و 
گفت: از آنجا که این دسته از مشترکین مطابق دستورالعمل ابالغی 
بیــش از 30 متر مکعب در ماه آب مصرف می کنند لذا در شــمار 
مشترکین بد مصرف قرار می گیرند که بر همین اساس مشترکین 
مذکور مشــمول جریمه های افزایشی شــده و تاکید ما بر کاهش 

شدید مصرف آنها است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همــدان در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بر اساس تحلیل انجام شده از 
مصارف مشترکین خانگی استان در 9 ماه گذشته، 56 هزار و 845 
مشــترک شــهری معادل 15.8 درصد و 19 هزار و 984 مشترک 
روســتایی معادل 15.4 درصد، در شمار مشترکین کم مصرف قرار 
داشته اند، گفت: این دسته به ترتیب 1.3 و 1.7 درصد از میزان آب 

مصرفی در بخش خانگی را به خود اختصاص داده اند.
131 هزار و 118 مشــترک شــهری معادل 36.4 درصد از کل 
مشترکین و 30 هزار و 214 مشترک روستایی معادل 23.3 درصد 

از کل مشترکین در شمار مشترکین خوش مصرف بوده اند
وی افزود: همچنین 131 هزار و 118 مشــترک شهری معادل 
36.4 درصد از کل مشترکین و 30 هزار و 214 مشترک روستایی 
معادل 23.3 درصد از کل مشــترکین در شــمار مشترکین خوش 

مصرف بوده اند.
وی با بیان اینکه بر اســاس تحلیل های انجام شده از مصرف 9 
ماه گذشته متاسفانه بخشی از مشترکین ما را مشترکین پرمصرف و 
بد مصرف تشکیل می دهند، عنوان کرد: 140 هزار و 139 مشترک 
شــهری معادل 38.9 درصد و 58 هزار و 379 مشترک روستایی 

معادل 45 درصد را مشترکین پر مصرف تشکیل می دهند.
حســینی بیدار با تاکید بــر رعایت الگوی مصــرف بیان کرد: 
متاسفانه در حال حاضر 31 هزار و 823 مشترک معادل 8.8 درصد 
از جمعیت مشــترکین شــهری و 21 هزار و 268 مشترک معادل 
16.4 درصد از مشــترکین روستایی در شمار مشترکین بد مصرف 
قرار دارند که این دســته از مشترکین شهری و روستایی به ترتیب 
18.7 درصــد و 32.2 درصد از حجم تولید آب در بخش خانگی را 

مصرف می کنند.
وی همچنین عنوان کرد: در مجموع در اســتان همدان با 359 
هزار و924 مشــترک شهری و 129 هزارو 845 مشترک روستایی 
بــه ترتیب بیش از 63 میلیون و 513 هــزار متر مکعب در بخش 
شــهری و بیش از 29 میلیون و 490 هزار متر در بخش روستایی 

آب مصرف می شود.
حســینی بیدار بــا تاکید بر اینکه این طرح بــا هدف مدیریت 
مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور اجرایی شــده است؛ گفت: 
با اجرای این مصوبه هیت وزیران این اجازه را به شــرکت های آب 
و فاضالب داده اند که مشــترکین کم مصرف تشویق و پر مصرف 

ها جریمه شوند.
وی از هم استانی ها درخواست کرد در راستای حفظ منابع آبی 
پایدارو به منظور رایگان شدن تعرفه مصرفی خود سطح آب شرب 

مصرفی خود را تا زیر پنج متر مکعب کاهش دهند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان از افتتاح 17 
پــروژه و یک کلنگ زنی با صرف 126 هــزار و 522 میلیون ریال 

اعتبار در ایام اهلل دهه فجر سال جاری در سطح استان خبر داد.
ســیدهادی حسینی بیدار ضمن اشاره به برخی پروژه های قابل 
افتتاح و کلنگ زنی در ایام اهلل دهه فجر گفت: در راســتای خدمت 
رســانی به مردم استان امســال نیز همچون سالیان گذشته پروژه 
هایی به بهره برداری می رســد که از آن جمله می توان به ترمیم 
حوضچه و تکمیل ابنیه و تأسیسات اکسیالتور شماره 5 با صرف 20 

هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اشاره کرد.
وی با بیــان اینکه اجرای بخش دوم خط انتقــال آب تالوار به 
ینگیجه نیز در لیســت پروژه های قابل افتتاح در بهمن ماه ســال 
جــاری قرار دارد، ادامه داد: این پروژه با صرف 6356 میلیون ریال 

اعتبار به بهره برداری می رسد.
حســینی بیــدار در ادامه به پــروژه اجرای شــبکه داخلی و 
استانداردسازی انشــعابات آب روستای ده دلیان شهرستان همدان 
اشــاره و بیان کرد: این پروژه نیز با هزینه کرد 2111 میلیون ریال 
اعتبار از محل اعتبارات ملی طی ایام اهلل دهه فجر سال جاری بهره 

برداری گردید.
وی همچنین با بیان اینکه بازســازی شــبکه های فرسوده نیز 
همواره در دستور کار شرکت بوده است، اظهار کرد: در همین راستا 
اصالح و بازســازی شبکه آب روستای نهران با صرف 325 میلیون 

ریال از محل اعتبارات استانی عملیاتی شده است.
حسینی بیدار ازبهره برداری از مخزن 500 مترمکعبی دوقلوی 
روســتای ورفجین با صرف 5000 میلیون ریال از محل اعتبارات 
ملی و اجرای خط آبرســانی از روستای فقیره به روستای چشین با 
هزینه کرد 9790 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، شــهرداری 

و خیرین خبر داد.
وی در ادامــه بــه اجرای 1750 متر خط توزیــع آب در زمین 
های تفکیکی شهرک فرهنگیان با هزینه کرد 2870 میلیون ریال 
از محل اعتبارات اســتانی و آبرســانی به روستای علی آباد دمق با 
صرف 58 هزار و 643 میلیــون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی 

اشاره کرد.
حسینی بیدار پروژه های حصارکشی مخزن و فنس کشی چاه 
روستای کوهانی با صرف 5600 میلیون ریال و فنس کشی مخزن 
و بهسازی چشمه روستای بابا رســتم نهاوند با هزینه کرد 2063 

میلیون ریال از پروژه های قابل افتتاح در این ایام برشمرد.
وی ضمن اشــاره به اجرای 2.5 کیلومتر خط انتقال روســتای 
رودآور بــا صرف 2000 میلیون ریال بیــان کرد: پروژه اجرای 4.2 
کیلومتر شبکه توزیع آب روستای گردیان شهرستان نهاوند با صرف 

2614 میلیون نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی تجهیز، فنس کشی چاه و ساخت ایستگاه پمپاژ شماره یک 
مجتمع فتح آباد با صرف 4500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی 
و اجرای خط برق ایســتگاه پمپاژ شماره یک مجتمع فتح آباد به 
طول 60 متر و صرف 1300 میلیون ریال اعتبار را در لیست پروژه 

های قابل بهره برداری در دهه فجر سال جاری عنوان کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان در ادامه ضمن 
اشاره به پروژه قابل بهره برداری چاه آب شرب روستای احمد آباد 
شهرســتان اسدآباد، اضافه کرد: این پروژه نیز با هزینه کرد 1500 

میلیون ریال به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای استان 
همدان، وی اجرای خط برق چاه در شهرســتان اســدآباد با صرف 
1200 میلیون ریال و اجرای محوطه ســازی و فنس کشی چاه در 
شهرستان مذکور با صرف 400 میلیون ریال را از جمله پروژه های 

قابل افتتاح در دهه فجر سال جاری برشمرد.
وی در پایــان به کلنگ زنی پروژه جمــع آوری فاضالب کوی 
حصار مطهری از محل اعتبارات استانی اشاره کرد و گفت: بر همین 
اســاس در ایام دهه فجر ســال جاری هفت پروژه در شهرســتان 
همدان بــا صرف 46 هــزار و 452 میلیون ریال، یــک پروژه در 
شهرستان مالیر با صرف 58 هزار و 643 میلیون ریال، سه پروژه در 
شهرســتان نهاوند با صرف 10 هزار و 277 میلیون ریال، سه پروژه 
در شهرستان تویسرکان با صرف 7800 میلیون ریال و سه پروژه در 
شهرستان اسدآباد با صرف 3350 میلیون ریال آماده بهره برداری 

و کلنگ زنی شد.

»پیامرفتاری«توسعهپایدارشهریرامهمتریناصلدائمیمسئولیتشمیداند؛محیطشهریپاکیزه،
هوایشهریسالموشهریتابآوردربرابرمخاطرات،باامکاناتزیرساختیودسترسیمناسب،گسترش

آموزشهایعمومیوفرهنگاحترامبهقوانینواحترامبهمردمقوانینجدیکاریشهستند.
وی در بدو ورود به فامنین دغدغه اصلی خود را نبود امکانات مناسب برای بانوان عنوان کرد.

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

را می دانند.
رفتاری مهم ترین فعالیت خود را با خدمت به بانوان و همزمان با چهل ودومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
آغاز کرد. 4 فرشــته کوچک که در برنامه عصر جدید به »فرشتگان نینجا« لقب گرفته اند، اهل فامنین هستند و این 

افتخاری بود که به دعوت شهردار نخستین پارک بانوان با دستان کوچکشان افتتاح شود.

همچنین همزمان با والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س(و روز زن، تعدادی از پروژه های شهرداری فامنین با 
حضور ظاهر پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، کلنگ زنی و بهره برداری شد.

شهردار در این مراسم با بیان اینکه پارک بانوان یکی از خواسته ها و دغدغه های اصلی بانوان در سطح شهر است، 
گفت: با ســاخت این پارک محیطی امن و شــاد برای ورزش؛ تفریح و سرگرمی دختران و زنان شهر فامنین به وجود 

خواهد آمد.

رفتاری افزود: مساحت این پارک بالغ بر3 هزار و 200 مترمربع و شامل فضاهایی همچون پیست اسکیت، اتاق مادر 
و کودک، محل ورزش همگانی، محل بازی کودکان، پیست دوچرخه سواری، جاده تندرستی و... است.

وی در ادامه، اعتبار این پروژه را بالغ بر 50 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در تالش هستیم تا تابستان سال آینده 
پروژه مذکور را به بهره برداری برسانیم .

در ادامه این مراسم، از پروژه پارک نواری حاشیه میدان امام رضا)ع( با وسعتی بالغ بر 7 هزار و 200 مترمربع و با 
هزینه کرد شصت60 میلیارد ریال بهره برداری شد.

رفتاری افتتاح این پروژه را گامی مهم در راستای ساماندهی و زیباسازی ورودی و خروجی های شهر فامنین و محلی 
مناسب برای استراحت مسافران دانست.

در ادامه به پاس رشادت ها و یادبود نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، آئین رونمایی از تابلوهای مزین 
به تصاویر شهدای گرانقدر شهر فامنین برگزار شد.

رفتاری در پایان از حمایت ها و مســاعدت های اســتاندار محترم، معاونان استانداری همدان، امام جمعه معزز و 
محبوب شهرستان؛ فرماندار محترم شهرستان و اعضای محترم شورای اسالمی شهر قدردانی کرد و با اهدای لوح 

تقدیر و هدایا از دختران گروه فرشتگان نینجا قدردانی و برایشان آرزوی موفقیت کرد.

شهردار: پروژه های بزرگی در راه است

فامنين را از نو می سازيم


