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رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان:

شورا از مرحله آزمون و خطا 
عبور کرده است
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مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای استان همدان:

11 سامانه ثبت تخلف جاده ای 
استان بهره برداری شد
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بیشتر بخوانید

مدیر عامل نمایشگاه  بین المللی همدان مطرح کرد؛

گشایش نمایشگاه توانمند های  صنایع کوچک استان همدان
ششمین نمایشــگاه توانمندی های صنایع کوچک و 
متوسط اســتان همدان به مدت 4 روز با حضور 100 

واحد تولیدي و خوشه هاي صنعتي کار خودرا آغاز کرد.
خبرنگار جام جم همدان: مدیر عامل نمایشــگاه 
بین المللی همــدان، گفت: همزمان با گشــایش این 
نمایشگاه، اتاق خبر نمایشــگاه بین المللي استان نیز 
برای اطالع رســانی سریع اخبار نمایشــگاه ها توسط 
خبرنــگاران در محــل دایمــی نمایشــگاه همدان 

راه اندازی شده است.
حمید گلی پور اظهار داشــت: در این نمایشــگاه 100 واحــد تولیدی در 
فضای حدود 5 هزار متر مربع به مدت چهار روز توانمندی های خود در این 

عرصه را با کارشناسان و افراد عالقمند مبادله خواهند 
کرد و فضای مناســبی برای عقد قرارداد شرکت های 
تجاری و صادرات کاال نیز ایجاد شده است و همزمان 
بابرگزاری نمایشــگاه نیزکارگاه های آموزشی مرتبط 

توسط اساتید مجرب ارایه خواهد شد.
مدیر عامل نمایشــگاه بین المللی همدان با اشــاره به 
این که همزمان با برگزاري این نمایشــگاه یک رویداد 
استارت آپي و چند برنامه جانبي دیگر هم در نمایشگاه 
برگزار خواهد شد،  تاکید کرد: در این نمایشگاه، تولیدات فلزي، سیماني، 
برق و الکترونیک، چرم، نســاجي، غذایي، دارویي، سلولزي و کاني هاي 

غیرفلزي و غیره توسط واحدهای صنعتی استان به نمایش در آمده است.

مدیر عامل شرکت آبفای استان همدان 
مطرح کرد؛

برگزاری مسابقه 
ملی مهارت  فنی و 

تخصصی آبفای غرب 
کشور در همدان

رئیس جمعیت هالل احمر
 شهرستان همدان:

مانور ایمنی و زلزله 
در همدان برگزار شد

کتاب محله 
قدیمی همدان جوالن  منتشر شد

2
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه در

استان همدان

کتاب محله قدیمی 
همدان جوالن

 منتشر شد

این کتاب حاصل تالش و همت جمعی 
از اعضــای هیأت علمی دانشــکده هنر و 
معماری  اســت کــه در قالب  بخشــی از 

پیوست دوم دانشنامه چاپ شده است.
خبرنگار جام جم همــدان: مطالب 
این کتاب براســاس تحقیقــات میدانی و 
کتابخانــه ای از ۸۲ محلــه و زیرمحلــه 
در همدان گرد آوری شــده اســت در این 
کتاب مخاطب بــا مطالبی درباره ســابقه  
شکل  گیری و نظام محله ای محله جوالن 
همچنیــن نحوه ایجــاد ســاختار محله و 
معماری آن، بافت های شــهری فرســوده 
همدان و چالش های پیش روی آن، سابقه  
تاریخی شــهر همدان )دوره های پیش از 
اسالم و دوره  اسالمی(، تحوالت ۲0 سال 
گذشته محله  جوالن، فعالیت های اجرایی 
شــرکت بازآفرینی شــهری، پروژه های 
تجمیعی در محلــه  جوالن، احیــای آثار 
گذشــته و تغییر کاربری برخــی بناها در 
محلــه  جــوالن، کامیابی هــا، کمبودها و 

نقص های فعلی مواجه خواهد شد. 
کتاب جوالن ۹ فصل و۲۸۶ صفحه دارد و 

در قطع رحلی منتشر شده است.

خبــر

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان:

شورا از مرحله آزمون و خطا عبور کرده است
 رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای 
شــهر همدان، گفت: به یمن تالش متخصصان و 
اســتادان فعال دانشــگاه و اعضای هیات علمی در 
مرکز مطالعات و پژوهش های شــورا، شورای شهر 
همدان از مرحلــه آزمون و خطا عبــور و طرح های 
مطمئنی را برای اجرا به شهرداری ابالغ کرده است.

خبرنگار جام جم همــدان: ابراهیم مولوی، 
اظهار داشــت: مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای شــهر همدان از دوره چهارم، 
فعالیت خود را آغاز و از اوان فعالیت مرکز ترکیبی مناسب از همه تخصص های علمی 
با این مرکز همکاری دارنــد که نتیجه آن ایجاد اعتبار علمی و پژوهشــی برای مرکز 
شده است که باید حفظ شــود. وی افزود: با تالش مسئوالن مرکز مطالعات از گذشته 
تاکنون، مرکز مطالعات و پژوهش های شــورا، با رشــد علمی قابل قبولی به جایگاه 

مناسبی در این حوزه رسیده است و در بین مراکز مطالعاتی با اهمیت کشور، قرار دارد.
مولوی ضمن تقدیر از این تالش توســط همه، برای افزایــش و ارتقای جایگاه مرکز 
مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان، گفت: تالش روز افزونی بیش از گذشته 
برای حفظ و ارتقای این جایگاه در دســتور کار مرکز مطالعات برای کمک به مدیریت 

شهری همدان در اجرای طرح های شهری وجود دارد.

 معاون تاکسیرانی همدان مطرح کرد؛

ارائه تسهیالت نوسازی تاکسی به رانندگان 
 معاون تاکســیرانی و حمل و نقــل بار و 
کاالی شــهرداری همدان گفت: شــهرداری 
همــدان ۲0 میلیــون تومان تســهیالت به 
راننــدگان تاکســی های فرســوده با هدف 

نوسازی ناوگان پرداخت می کند.
خبرنگار جــام جم همــدان: میالد 
کریمــی، اظهار داشــت: بــرای تحقق این 
هــدف شــهرداری همــدان با تعــدادی از 

بانک های همدان برای ارائه تســهیالت به تاکسی داران و نوسازی ناوگان 
مذاکره کرد که این بانک ها برای ارائه تســهیالت همکاری نکردند. پس 
شــهرداری همدان ۲0 میلیون تومان تســهیالت به رانندگان تاکسی های 
فرسوده پرداخت می کند تا با وام اخذ شده نسبت به نوسازی خودروی خود 

اقدام کنند.
 وی با اشــاره به اینکه اکنون درشهر همدان ســهمیه نوسازی ۳00 تاکسی 
نهایی شــده اســت، افزود: پیش بینی می کنیم با این راهبــرد این هدف با 
همکاری شهرداری، رانندگان تاکسی و تاکسی داران تا پایان امسال محقق 

خواهد شد.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان همدان:

مانور ایمنی و زلزله در همدان برگزار شد
 رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان همدان 
گفت: مانور ایمنی و زلزله با شــعار مدرســه ایمن 
جامعه تاب آور در ۲0 مدرســه شهرستان همدان 

اجرا شد.
 خبرنگار جام جم همــدان: جالل نانکلی 
هدف از برگــزاری این مانــور را نهادینه کردن 
فرهنگ ایمنــی در بین دانش آمــوزان، اولیا و 

مربیان عنوان کرد و گفت: شــیوه جدید مقابله با زلزله در سراسر کشور محله 
محور شــده و از این پس مدارس به عنوان پایگاه های امن در محل شناخته 

می شوند.
وی با بیان اینکــه زنگ مانور ایمنــی و زلزله در مدرســه دخترانه فروغ با 
حضور استاندار به صدا در آمد، اظهار داشــت: استاندار و مسئوالن استانی با 
حضور در این مدرســه به صورت نمادین مانور زلزله را از نزدیک مشــاهده 
کردند.نانکلی خاطرنشــان کرد: مانور ایمنی و زلزله هر ســاله در تمام مدارس 
کشور اجرا می شــود تا ســطح آمادگی مردم به خصوص دانش آموزان در برابر 

حوادث غیرمترقبه افزایش یابد.

مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای استان همدان:

11 سامانه ثبت تخلف جاده ای استان بهره برداری شد
مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای اســتان همدان 
گفت: 11 ســامانه ثبت تخلفات عبور و مرور اســتان در ۲0 

محور ارتباطی بهره برداری شد.
به گزارش خبرنگار جام جم همدان مصطفــی پناهنده اظهار 
داشــت: اکنون در محور های ارتباطی اســتان پلیس راه 44 

سامانه دارای کد فعال در اختیار دارد که با بهره برداری از 11 
ســامانه جدید ثبت تخلف تعداد  این سامانه ها به 55 افزایش 
دارد.وی با اشــاره به این که بخشی از این ســامانه  ها با هدف 
کاهش تخلف  رانندگــی در محورهای گردشــگری، پرتردد 
و پرتصادف نصب شده اســت، افزود: این ســامانه ها توانایی 

ثبت تخلف و نظارت و رصد هر دو مســیر رفت و برگشــت در 
محورهایی مانند سه راهی نوژه، غار علیصدر، گنجنامه و غیره 
را دارند؛ بــرای بهره برداری از این ســامانه ها نیز ۹00 میلیون 
تومان از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است.پناهنده، 
افزود: این سامانه توانایی ســنجش و ثبت سرعت لحظه ای، 

اعالم خودکار تخلف به مالک وسیله نقلیه را با ارسال پیامک 
دارد. این ســامانه های ثبت تخلف مدرن ترین ســامانه های 
کنترل هوشمند سرعت لحظه ای و سرعت میانگین منطبق با 
استانداردهای بین المللی است که اکنون برای اعمال قانون و 

صدور برگه جریمه استفاده می شود.

مدیر عامل شرکت آبفای استان همدان مطرح کرد؛

برگزاری مسابقه ملی مهارت  فنی و تخصصی آبفای غرب کشور در همدان
 نخســتین دوره مســابقات ملی مهارت هــای فنی و 
تخصصی بهره برداری شرکت های  آب و فاضالب بلوک 
غرب کشور به میزبانی همدان با حضور 1۲0 شرکت کننده 

برگزار شد.
 خبرنگار جام جم همدان: ســید هادی حســینی بیدار 
مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان اظهار داشت: هدف 
از برگزاری این مسابقات ایجاد بستر مناسب برای پیشبرد 
اهداف شــرکت های آب و فاضالب، تهیه  استانداردهای 
الزم برای انجام فعالیت های حوزه صنعت آب و فاضالب، 
انتقال تجربیــات اجرایی و عملیاتی همکاران در ســطوح 
مختلف، ارتقای دانش و مهارت فنــی اکیپ های عملیاتی 

و شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت عملیات اجرایی است.
وی افزود: در این مسابقه ها  1۸ تیم منتخب از استان های 
کرمانشــاه، قزوین، ایالم، لرســتان و همدان در 4 رشته 

تعمیــرات خطوط انتقــال آب، نصب انشــعاب های آب و 
فاضــالب، عیب یابی تابلــو برق)عملی و کتبــی( رقابت  
داشتند که منتخبان هر بخش در مسابقات سراسری )دی 

ماه( اصفهان راه یافتند.
حســینی بیدار گفت: برگــزاری این مســابقات و مهارت 
ســنجی ها بر افزایش ســرعت و کیفیت  گروه های کاری 
خدمات رســان شــرکت آب و فاضالب در مواقع بحران و 

حوادث آب وفاضالب بسیار موثر است.
گــروه کاری برتر ایــن مســابقه ها نیز، در رشــته های 
تعمیــرات خطــوط انتقال آب شــرکت تندیس ســازان 
بوعلی همدان، نصب انشــعاب آب آبفای تویســرکان، 
نصب اشعاب فاضالب شــرکت مبین راه قزوین و رشته 
تعمیرات تابلو برق شــرکت آب و فاضالب استان قزوین 

حائز رتبه اول شدند.
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه در

استان همدان

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان 
گفت: در مدت 5 ســال اخیــر بیــش از یک هزار 
میلیارد تومان تجهیزات پزشکی مدرن و بروز برای 
اســتان در حوزه های مختلف پزشــکی تامین شده 
است  تا اســتان زیر ســاخت ها و لوازم به روزی در 

حوزه خدمات پزشکی داشته باشد.
خبرنگار جام جــم همدان: رشــید حیدری 
مقدم با حضور معاون بهداشــتی دانشــگاه و مدیر 
روابط عمومی دانشگاه به ســئوال های خبرنگاران 
پیرامــون آنفلوآنزا، ویــروس اچ آی وی و خدمات 
بهداشــتی در ســالن کنفرانس این دانشگاه پاسخ 
داد کــه در بخشــی از این پاســخ ها با اشــاره به 
این که با اقدام های درمانی و مراقبت پزشــکی در 
بیمارستان های اســتان بیماری آنفلوآنزا مدیریت 

شده اســت و مردم نباید نگرانی در این باره داشته 
باشــند، گفت: بیمــاری آنفلوآنزا بــا مراقبت های 
پیشــگیرانه بــرای ۹۸ درصد افــراد جامعه تهدید 
نیست و فقط ۲ درصد افراد پر خطر نیازمند مداخله 
پزشکی هستند که این ۲ درصد هم ضرورت الزم 

نیست حتما واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند.
وی افــراد پر خطر نیازمنــد  به مداخلــه درمانی را 
افرادی مانند بیمــاران قلبی، بانوان بــاردار، افراد 
مسن، یا سخت درمان)ســرطان( و غیره نام برد و 
افزود: این افراد باید از دست دادن و روبوسی به جد 
بپرهیزند و شستن دست ها را به طور دقیق فراموش 
نکنند و در صورت مشــاهده عالیــم مرتبط با این 
بیماری برای بررســی بیشتر مراکز درمان مشخص 
شــده در اســتان مراجعه کنند. همچنیــن والدین 
باید برای پیشگیری از ابتالی ســایر بچه ها به این 
ویروس از مراجعه چند روز فرزندان مبتالیشــان به 
محل تحصیل نگرانی نداشته باشند و قابل توضیح 
این اســت که اکنون از اوج رواج زمان فراگیری این 

ویروس هم عبور کردیم.
 وی با تاکیــد بر این که بــه اندازه کافی واکســن 
آنفلوآنزا در مراکز درمانی مشخص شده استان برای 
درمان بیمــاران جامعه هدف موجود اســت، اظهار 
داشت: بر اساس بررســی پزشکی در استان تاکنون 
100 نفر با ویــروس آنفلوآنزای مثبت شناســایی 
شــده اند و بقیه آمار افراد مراجعه کننــده مربوط به 
بیماران با مشکالت تنفسی اســت همچنین برای 
آن که آمار دقیق تری از افراد داشــته باشــیم باید 
افزون بر آزمایــش االیزا آزمایش پی ســی آر نیز 
انجام شــود؛ همچنین برای افزایــش مراقبت های 
پزشــکی در این باره در مرکز استان بیمارستان های 

سینا و بعثت  پیش بینی شده است.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
افزایش خدمــات درمانی در بخش هــای مختلف، 
گفت: 54 دستگاه دیالیز جدید نیز اخیرا برای استان 
خریداری شــد که با ارز دولتی هزینــه خرید آن ۳ 
میلیارد تومان و بــا ارز آزاد ۸ میلیارد تومان اســت 

همچنین برای مراکز درمانی شهرستان های رزن و 
کبودراهنگ نیز هر کدام یکدستگاه سی تی اسکن 
تامین شده اســت که به زودی به این شهرستان ها 

تحویل می شود.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینای همدان، 
اظهار کــرد: در هفتــه مبارزه با بیماری ویروســی 
اچ ای وی هســتیم و 1۳ مرکــز درمانی مشــاوره 
بیماری های رفتاری در اســتان برای پیشگیری از 
هر نوع ابتال به این بیماری فعال اســت و خدمات 
مخصوص درمــان مرتبط با این بیمــاری را افزون 
بر اطالع رسانی گسترده در اســتان در اختیار جامعه 

هدف به صورت رایگان قرار داده ایم.
در بخش دیگری از این نشست خبری نیز منوچهر 
کرمی معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ابن ســینای همدان با یــاد آوری این که  اچ آی وی 
بیماری ویروســی نقص ایمنی است و درمان دارد، 
اظهار داشت: هفته پیشــگیری از ابتال به ویروس 
اچ آی وی از  یکم تا 15 آذر  است که بر این اساس 

طبق آمار موجود در استان از ســال ۸1 که بیماری 
ویروســی، اچ ای وی در کشــور شناســایی شد تا 
ابتدای مهر امسال، در استان همدان 7۲۸ نفر مبتال 

به این ویروس شناسایی شده است.
 وی تاکید کرد: آموزش و اطالع رسانی دقیق درباره 
این بیمار ی و راه های انتقال آن یکی از راهبرد های 
اصلی در کنار انجام اقدام های مراقبت بهداشــتی 
و درمانی مانند توزیع ســرنگ و ارایه مشاوره های 
بهداشتی بوده  که در اســتان در دستور کار داشته و 
داریم؛ با این تالش ها تاکنون توانسته ایم از ابتالی 
1۸ کودک به این ویروس در اســتان پیشــگیری 
کنیــم، همچنین آموزش هــای پیشــگیرانه را به 
سطح مدارس افزایش دادیم و همه جامعه هدف را 

اطالع رسانی عمومی کرده ایم.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینای 
همدان، افزود: ویروس اچ ای وی مخصوص گروه 
خاصی از اقشار جامعه نیست و امکان دارد به دلیل 
رعایت نشــدن مسایل بهداشــتی همه افرادی که 

در حوزه بهداشــت فردی و عمومی ســهل انگاری 
می کنند به آن مبتال شــوند امــا راه درمانی دارد؛ 
قبــال اصلی ترین راه انتقال ویــروس اچ ای وی به 
افراد  سرنگ های تزریق مشترک بود اکنون عامل 
انتقال به مسائل جنسی مربوط است؛ اکنون ترکیب 
ابتالی افراد بر اســاس جنسیت در اســتان نیز به 
ترتیب ۸۲ درصد مردان و 1۸ درصد است که بیشتر 
هم گروه های ســنی فعال و جوان ۲0 تا 45 ساله را 

شامل می شود.
کرمی با تاکید بر این که درمان بیماری ویروسی اچ 
ای وی )ایدز( در اســتان رایگان است،گفت: اکنون 
حدود 40۳ نفر با این بیماری در اســتان به زندگی 
طبیعی خود ادامه می دهند شــعار هفته ایدز امسال 
را همه در یک کشتی نشستیم عنوان کرد و راه های 
خدمات درمانی و پیشگیری از این بیماری در استان 
را راه اندازی مراکز مشاوره بیماری رفتاری، نظارت 
و بازرســی از پاتوق های معتادان، زندان ها و گروه 

های پرخطر و مانند آن نام برد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان:

بیش از یک هزار میلیارد تومان
تجهیزات پزشکی برای استان تامین شده است
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  یکشنبه 1۷  آذر 1398   شماره 5544
ضمیمه رایگان روزنامه در استان همدان

چون شــوم خاک رهــش دامــن بیفشــاند ز من
مــن ز  بگردانــد  رو  بگــردان  دل  بگویــم  ور 
روی رنگیــن را بــه هر کــس می نمایــد همچو گل
حافظور بگویــم بــاز پوشــان بــاز پوشــاند ز مــن

 رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شــهرداری همدان 
درباره نحوه فعالیت این سازمان برای تحقق 
افزایــش و ایجــاد در آمد های پایــدار در 
شهرداری همدان، گفت: از یک سال گذشته 
به این طرف این سازمان بیش از ۶0 طرح را 
در بخش هایی مانند گردشگری، تفریحی، 
خدماتی، تجاری، اداری و مســکونی برای 
ارایه به سرمایه گذاران و عالقمندان در شهر 

همدان آماده کرده است.
 مهندس مهــران حاجیان، اظهار داشــت: 
1۶ فراخوان برای این طرح ها داشــتیم که 
بیش از نیمی از ایــن فراخوان ها به مرحله 
اجرا رسیده است و بقیه نیز در مرحله اجرا و 
پیگیری است؛ از جمله فراخوان های اجرایی 
شــده می توان بهره بــرداری و بکارگیری 
خودرو های برقی در مســیر پیاده راه بوعلی 
به اکباتــان با همــکاری بخش خصوصی 

را نام برد.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  رئیــس 
مشارکت های مردمی شــهرداری همدان، 
افزود: همچنیــن ســاخت  ۲ بخش غرفه 
فروش و عرضه ســوغات و صنایع دستی 
در بلوار ارم همدان را در دســتور کار داریم؛ 
همین طور با قولی که به شــورا و شــهردار 
و مــردم همدان بــرای انتقــال پارکینگ 
خودرو هــای عمرانی و خدماتی داشــتیم 

۲00 خودروی مســتقر در این پارکینگ با 
ســاخت پارکینگ جدید مجــاورت میدان 
امام حســن )ع( به این پارکینگ منتقل شد 
و رضایت عمومی منطقه و ســاکنان را به 

همراه داشت.
وی بیان کــرد: در مجاورت میدان شــاهد 
همدان مرکز خدماتی و رفاهی مراســم ها 
را با ظرفیت 700 نفر و پارکینگ مناســب 
بــه مرحله بهره بــرداری رســاندیم که به 

زودی به ســرمایه گذار واگذار خواهد شد و 
آورده مالی مناســب پایدار برای شهرداری 
دارد. غرفه هــای دانشــگاه آزاد به فضایی 
به مســاحت 10 هزار مترمربع بهره برداری 

شده است.
 مهندس حاجیان با اشــاره به پیشرو بودن 
اســتان همدان در اجرای مزارع تولید برق 
از نیــروی خورشــید و همچنین اســتقرار 
دبیرخانه شهر ســبز پایدار جهان اسالم در 
شهر همدان، افزود: شــهرداری همدان نیز 
با مشــارکت ســرمایه گذار خارجی به رغم 
همه محدودیت های ناشــی از تحریم ها، 
۲40 میلیارد تومان ســرمایه گذاری را برای 
تولید 14 هزارکیلو وات ساعت برق محقق 
کرده است)14 مگاو ات ساعت( و این طرح 

در زمینی به مســاحت ۲00 هکتار اجرایی 
خواهد شد.

وی بــا تاکید بــر اینکه در طــرح آمایش 
سرزمین استان تکلیف شده است که همه 
دستگاه ها در حوزه گردشگری برنامه ریزی 
و طرح های راهبردی باثبــات ارایه داده و 
اجرا کنند، اظهار کرد: شــهرداری همدان 
با توجه بــه این آینده گری، برای ســاخت 
شــهرک گردشــگری همدان در زمینی با 
مساحت 100هکتار و ارزش سرمایه گذاری 
یک هزار میلیارد تومــان برنامه ریزی کرده 
است؛ بر اســاس این طرح در این مجموعه 
74۶ باغ ویال ساخته خواهد شد که تحولی 
بزرگ در حوزه ســرمایه گذاری گردشگری 
شهر همدان است و برای شهرداری همدان 

۲ الی ۳ هزار میلیارد تومان آورده مالی پایدار 
دارد و بیش از چند هزار میلیارد تومان در آن 

سرمایه گذاری خواهد شد.
 مهندس حاجیان بایاد آوری این که فضای 
تفریحی مدرن و به روز یکی از نیاز های شهر 
است، گفت: شهرداری همدان ساخت پارک 
آبی مدرن در فضایی به وســعت 500 هزار 
متر مربع را در کنار بوســتان علم و فناوری 
همدان اجرا خواهد کرد؛ همچنین ســاخت 
باغ پرندگان به وســعت 4۸ هزار متر مربع از 
دیگر  طرح های در دســتور کار شهرداری 
همدان اســت؛ پارک ژوراسیک نیز در کنار 

آن ساخته خواهد شد.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  رئیــس 
مشارکت های مردمی شــهرداری همدان، 
افزود: طرح ساخت بزرگترین وسیله ورزشی 
خاورمیانه بــه نام زیپ الیــن در مجموعه 
گردشــگری تپه عباس آباد را در دست اجرا 
داریم کــه با همکاری و مشــارکت بخش 
خصوصی ساخته خواهد شد. همچنین بازار 
مشاغل مانند سنگ، چوب، آهن و پرندگان 
با همکاری ســازمان ساماندهی مشاغل در 
وســعت 50 هکتار در مجاورت باغ بهشت 

همدان اجرا خواهد شد)شهرک مشاغل(.
وی یکی دیگر از طرح های سرمایه گذاری 
شهرداری همدان را ساخت شهر بازی مدرن 
با وسعت ۶0 هزار متر مربع در همدان عنوان 
و اظهار داشت: شهرداری همدان به دنبال 
معرفی طرح های سرمایه گذاری قابل اجرا 
و پایدار برای سرمایه گذاران است و در این 
حوزه نیز شهرداری همدان از سرمایه گذاران 
و همه افراد عالقمند برای همکاری در این 

طرح ها به صورت مشارکت مدنی استقبال 
می کند و از طریق رسانه وزین و پرمخاطب 
جام جم نیــز از همه ســرمایه گذاران برای  

همکاری در این حوزه ها دعوت می کنیم.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  رئیــس 
مشارکت های مردمی شــهرداری همدان، 
افزود: ساخت  دهکده ســالمت و شهرک 
پزشــکان را دردســتور کار داریم و پیگیر 
اجرای آن هستیم؛ همچنین فیبر نوری در 
شهر مطالعه شده است؛ در موضوع ساخت 
و اجرای فروشــگاه های محله ای در حال 
همکاری با ســازمان ســاماندهی مشاغل 
هستیم. در مجاورت سد اکباتان همدان طرح 
فر آوری گل محمدی)40 هکتار( با مشارکت 
سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا خواهیم 
کرد. اجرای 1۲ غرفه عرضه ســنگ های 
 زینتی در شهر همدان جانمایی شده است.

مهندس حاجیان با اشــاره به این که مردم 
همدان و حتی اســتان های مجاور از بازار 
خودروی شهر استقبال مناسب دارند، پس 
ســاخت بازار خودروی شــماره۲ ضرورتی 
انکار ناپذیر در شــهر اســت، اظهار کرد: بر 
این اســاس طرح ســاخت بازار خودروی 
شــماره ۲شــهر همدان با مســاحت 70 
هزار متر مربع آماده اجرا اســت که با روش 
مدرنی نیز مدیریت خواهدشد. طرح ساخت 
پمپ بنزین های سیار و سریع سوخت گیری 
را نیز اجرایــی خواهیم کــرد. برای نصب 
دستگاه های ای تی ام در نقاط مختلف شهر 
هم طرح  هایی داریم و همکاری مشترکی با 
استارت آپ ها برای مدیریت  پسماند ها نیز 

خواهیم داشت.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان تشریح کرد؛

طرح های توسعه ای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های
مردمی شهرداری همدان


