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ســومین جشــنواره شــهروندان برگزیــده همــدان 
بــا معرفــی شــهروندان برگزیــده و تجلیــل از آنــان در 
حوزه های مختلــف به کار خــود پایان داد تــا دبیرخانه 

جشنواره چهارم کارش را آغاز کند.
شــهروندان  جشــنواره  ســومین  پایانــی  ئیــن  آ در 
برگزیده، شــهروندان برگزیــده در حوزه هــای مختلف 
ماننــد شــهروند برگزیده، شــهروند برگزیــده عامل به 
وظایــف شــهروندی، بخــش برگزیــدگان حــوزه ایثار و 
شــهادت، بخش تاشــگران ســامت و بخش جنبی 

معرفی و تجلیل شدند.
رئیــس جشــنواره شــهروندان برگزیــده همــدان در 
ئیــن گفــت: اکنــون ســومین جشــنواره شــهروندان  آ
برگزیده همدان بر اساس فراهم آوردن زمینه تعامل 
اثربخش اجتماعی بین شــهروندان عامل به وظایف 
شــهروندی و مدیریــت شــهری همــراه با چشــم انداز 
رسیدن به شهربرتر با معرفی شــهروندان برگزیده به 

کار خود پایان می دهد.
شــهردار همــدان افــزود: تمــام تــاش گــروه کاری 
جشــنواره شــهروندان برگزیده همدان بر شناسایی 
ســرمایه های  برجسته ســازی  و  معرفــی  دقیــق، 
اجتماعــی و فرهنگی شــهر همدان برنامه ریزی شــده 
اســت تا این رویداد فرهنگی اجتماعی در شــهر دوام 
یافتــه و موجــب نهادینه شــدن فرهنــگ شــهروندی 
افزایــش  کــه  افــزون در شــهر همــدان شــود  روز 
همکاری و تعامل مردم با شهرداری منجر به کاهش 
چالش های شــهرداری بــرای ارائه خدمــات و افزایش 

بهینه این خدمات خواهد شد.
عباس صوفی تعــداد افراد معرفی شــده بــرای حضور 
در ایــن همایش مردمی شــهر همــدان راحــدود ۷۳۱ 
نفــر نــام بــرد و اظهــار کــرد: روش هــای معرفی توســط 
دیگــران و خود اظهــاری بــوده اســت کــه بــا حضــور 
اعضــای هیــات داوری جشــنواره حــدود ۱۲۰ پرونــده 
نهایــی آنــان نهایــی و ســرانجام شــهروندان برگزیــده 

معرفی شدند.
 وی بــا اشــاره بــر این کــه در تحقــق شــهر ایــده ال، 
شــهروندان نقــش مؤثــری دارنــد، تاکید کرد: شــورای 
سیاســت گذاری جشــنواره بخش هــای پیش بینــی 

شــده برای انتخاب شــهروندان را نیز بخش شهروند 
، شــهروند برگزیده عامل به  برگزیده، شایســته تقدیر
وظایف شــهروندی، تاشــگران حافظ ســامت مردم 
در جامعه)بخــش درمــان(، بخش نشــر فرهنگ ایثار 
و شهادت)سامت( و بخش جنبی لحاظ کرده است 
، ۳ نفر  ، 4 نفر ، 6 نفر که به ترتیب در این حوزه ها ۳ نفــر
و 4 نفر و غیره تجلیل شــدند. همچنیــن از افرادی که 
همدانی نبوده اما بــه همدان خدمــات ارزنده ای ارائه 
کردنــد ماننــد مرحــوم فرشــچیان نیــز تجلیل شــده و 
دیگران ماننــد این افــراد شــاخص خدمات رســان به 

مردم همدان تجلیل خواهیم کرد.
رئیــس شــورای اســامی شــهر همــدان نیــز گفــت: 

شــهر توســعه یافتــه و پایــدار شــهروندانی موفــق 
نیــز  همــدان  مــردم  و  دارد  شــهری  درمشــارکت 
همیشــه بــا همدلــی و تــاش نقــش خــود را بــرای 
توســعه شــهر همــدان بــه شــکل های مختلــف ایفــا 
کرده انــد. معتقدیــم اگــر در حوزه شــهری بــه توفیقی 
هــم رســیده ایم یــا خواهیــم رســید مبتنــی بــر ایــن 
همکاری و تعامل بنا شــده در شهر است. شهرداری 
و شــورای شــهر همدان نیز همیشــه تاش کرده اند 
به شــکل های مختلف از این تاش شهروندان برای 
توســعه شــهر قدر دانی کنند که یکی از مصداق های 
آن برگــزاری جشــنواره شــهروندان برگزیــده شــهر 

همدان است. 

در  این کــه  یــاد آوری  بــا  عســگریان  سیدمســعود 
بازه زمانــی مختلــف ایــن شــهروندان را شناســایی و 
معرفی شــده اند اظهــار کرد: هیــات داوران جشــنواره 
متشــکل از اســتادان دانشــگاه، معتمــدان شــهر و 
افرادی کــه شــناخت کامل از شــهر دارند بوده اســت 
و بــه دالیــل همه گیــری و تعــداد افــراد شــرکت کننده 
در جشــنواره برابــر با دوره قبل اســت. هدف شــورای 
اســامی شــهر و شــهرداری همدان تبدیل جشنواره 
بــه عنــوان یــک رویــداد فرهنگــی، اجتماعی در کشــور 
اســت امیدواریــم هــر ســال شــاهد برگــزاری ایــن 
جشــنواره و معرفــی شــهروندان شــاخص و برگزیــده 
همدان باشــیم. همچنین در این مراســم اعام شــد 

که شــهرداری همدان آمادگی دارد تا جشنواره بعدی 
را همراه و همگام با تعامل ســایر شــهرداران اســتان 
به صورت اســتانی بــرای معرفــی شــهروندان برگزیده 
استان برگزار کند.معاون استاندار همدان نیز بابیان 
این کــه بــا نظــر شــهروندان در تدویــن برنامه هــای 
شــهری، برتری کار را مشــاهده می کنیم، اظهار کرد: در 
بعد الگوســازی وقتی طبق شــاخص های مشــخصی، 
شــهروند برگزیــدگان انتخــاب شــدند، بایــد بتوانیــم 
شــاخص های برجســته را ترویج و اطاع رســانی کنیم 
تا مــورد توجــه همــه شــهروندان، جوانــان و نخبگان 
قــرار بگیرد.ظاهرپورمجاهــد بــا اشــاره بــه این کــه در 
اســتان همــدان، مســئوالن بــا یــک همدلــی و ارتباط 

بســیار خوب و همراهی با مردم، برنامه توســعه خود 
را دنبال می کنند، خاطرنشان کرد: برای هر مسئله ای 
که مسئوالن برنامه داشته باشند، اگر تدوین برنامه 

با نظر شهروندان باشد قطعا برتری کار را می بینیم.
سرپرســت فرمانداری همدان نیز با اشــاره به این که 
شــهر یــک موجــود پویاســت پــس بحــث مشــارکت 
حرف اول و آخــر را در آن می زند، اظهار کــرد: در ارتباط 
با جشنواره شــهروند برگزیده هرچه تحقیق می کنیم 
بــا دو واژه مشــارکت و مســئولیت پذیــری مواجــه 

می شویم.
محمدعلی محمدی تصریح کرد: وقتی تاریخ سراســر 
افتخــار اســتان همــدان را بررســی می کنیــم، شــاهد 
فراز و نشیب های بســیار زیادی در تاریخ این استان 
هســتیم و ایــن دو واژه از همــه صفات پررنــگ تاریخ 
همــدان هســتند بنابرایــن بایــد بــرای ایــن دو واژه 
فضــای ویــژه ای بــاز کــرده تــا بتوانیــم معانــی آن هــا را 

به صورت صحیح ادا کنیم.
ح افــراد تجلیــل شــدند؛  در ایــن مراســم بــه ایــن شــر

شهروند برگزیده: 
پرویــز ملک زاده، اســماعیل زیرک زاده و رضا ســلطان 
محمــدی؛ شــهروندان عامل بــه وظایف شــهروندی: 
ج اهلل کریمــی،  طاهــره روشنیان، هاشــم فرامــرزی، فــر

. عزت اهلل صدر
 :  شهروندان شایسته تقدیر

زهرا مصباحــی، جهانبخش قمــری، جــواد مجتهدی، 
مه لقا جام بزرگ، آترین افشاری توانا، آناهیتا افشاری 

توانا.
 منتخبان بخش ویژه:

اکرم محســنی، رضا طهماســبی، الهام عبدلی، فاطمه 
مشــفقی؛ جهادگــران ســامت: عرفــان مختــارزاده، 
شــهیده  ســامت:  راه  شــهدای  رجبــی؛  علیرضــا 
ســیده زهــرا موســوی ارفــع، شــهیده قیامتــی؛ ایثــار 
، مرحــوم  و شــهادت: شــهید علیرضــا شمســی پور
آیــت اهلل فاضلیــان، مرحومــه مرضیــه دباغ، محســن 
جامــه بــزرگ؛ شــهروندان شایســته تقدیــر بخــش 
جنبــی: مرحوم مهدی کاشــی، عبــاس بیگ محمدی، 

ابوالفضل مجیدلو.

یده همدان معرفی و تجلیل شدند شهروندان برگز

بیشتر بخوانید

دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
علوم پزشکی ابن سینای همدان:

برای   پر بار  سالی  99؛  سال   
پژوهش و تحقیقات بود 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
حوزه   99 سال  عملکرد  درباره  همدان  ابن سینای 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
پر تاشی  سال  امسال  این که  بر  اشاره  با  همدان 
گفت:  است،  بوده  حوزه  این  در  دانشگاه  برای 
تاکنون در سال 99 پژوهش های کاربردی متعددی 
و  انجام   مختلف  موضوعات  با  دانشگاه ها  در 
نتیجه بسیاری از این پژوهش ها به صورت رسمی 
ارائه شده است تا قابل استفاده برای برنامه ریزی و 

باشد. مسئوالن  تصمیم سازی 

ح کرد؛ مدیرکل منابع طبیعی استان مطر

کاشت یک میلیون نهال 
در  همدان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان:

یافت کنندگان واکسن کرونا هیچ عارضه ای ندارند در
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بازآفرینی  و  عمران  سازمان  مدیرعامل 
فضاهای شهری همدان خبر داد:

گام های بلند شهرداری برای 
توسعه شهر

ح کرد؛ روح اهلل وجدی هویدا مطر

افزایش تعامل مردم برای  
همکاری با شهرداری

3

4

شهردار منطقه چهار همدان عنوان کرد؛

شهرداری  متوازن  گام های 
برای ایجاد توسعه و عدالت 

شهری

4

رئیس جمعیت هالل احمر همدان ؛

امدادی  سایت  ساخت 
منطقه ای برای همدان یک 

ضرورت است

تاژ
رپر
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رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان همدان گفت: 
ح کشاورزی استان بااعتبار  در دهه فجر امسال ۸9 طر
ح ها  ۳۵۲ میلیــارد تومــان بهره بــرداری شــد که ایــن طر

برای ۷۷۵ نفر شغل ایجاد کرده است.
ح هــا  منصــور رضوانــی جــال بــا یــاد آوری این کــه طر

در حوزه هایــی ماننــد آب وخــاک و الیروبــی قنــوات، 
تولیدات دامــی، صنایــع تبدیلی و توســعه بخش های 
گلخانــه ای بهر ه برداری شــده اســت، افزود: امســال و 
تاکنون بیــش از ۳۵ هکتــار گلخانه در اســتان همدان 
ساخته شــده اســت و اکنــون اســتان همــدان ۱6۷ 

هکتــار گلخانه هــا دارد؛ ســاخت ۵۰۰ هکتــاری مجتمع 
گلخانه ای نیز برای اســتان برنامه ریزی و مطالعه شده 

است.
وی اظهار کرد: ســال 9۸ بیــش از ۲۵ هکتــار گلخانه به 
اســتان افزوده شــد و همچنیــن در این ســال بیش از 

46 هزارتن محصول گلخانه ای در استان تولید شد.
رضوانــی جال گفــت: بایــد بــر اســاس ســند راهبردی 
اســتان تا پایان ســال آتی بیش از ۲۱۰ هکتار گلخانه در 
ح  اســتان همدان ســاخته شــود که تا با اجــرای این طر

گلخانه های استان همدان به ۳۱۰ هکتار برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان ادامه 
داد: بــا همــکاری ســتاد فرمــان حضــرت امــام )ره( و بــر 
اســاس ســند توســعه اســتان و برنامه جهــش تولید 
بــرای افزایــش تولیــد گنــدم در ۱۲4 هزار هکتار کشــت 

گندم اجراشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:
ح کشاورزی به بهره برداری رسید  دهه فجر امسال 89 طر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان همدان

اجتماعی

استاندار همدان:
اعضای ستاد انتخابات

 معرفی شدند
و  رئیس  احکامی  صدور  با  همدان  استاندار 
استان  در  را  پیش رو  انتخابات  ستاد  اعضای 

همدان معرفی کرد.

ســید ســعید شــاهرخی در این احکام مصطفی 
آزاد بخــت معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار را عنــوان رئیــس ســتاد انتخابــات 
اســتان همــدان، ابوالقاســم الماســی به عنوان 
، ســید محمدرضــا میــر صفــدری به عنوان  دبیــر
رئیس کمیته مالــی و پشــتیبانی، مهدی اخوان 
مسئول کمیته امنیتی و محمدحسن میرزایی 
اطاعــات،  فنــاوری  کمیتــه  رئیــس  به عنــوان 
اســداهلل عبــاس زاده رئیــس کمیته حراســت و 
اســتعامات، احســان شــهابی رئیــس کمیتــه 
امــور حقوقــی و اســداهلل ربانــی رئیــس کمیتــه 
کــرده  اطاع رســانی ســتاد انتخابــات معرفــی 

است.

انتخابات  بر  نظارت  هیات  رئیس 
همدان:

اعضای هیات نظارت بر انتخابات 
معرفی شدند

رئیس هیات نظارت برانتخابات همدان گفت: 
انتخابات  بر  نظارت  اساسی  قانون   99 اصل 
خبرگان،  مجلس  اسامی،  شورای  مجلس 
و  پرسی  همه  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
نگهبان  شورای  به  را  عمومی  آرای  به  مراجعه 

محول کرده است. 
حجت االسام جال مرادی افزود: پس در استان 
دوره ای  میان  انتخاب  برگزاری  شاهد  همدان 
جمهوری  ریاست  انتخابات  یازدهم،  مجلس 
روستا  و  شهر  اسامی  شوراهای  انتخابات  و 
خواهیم بود که اعضای هیات نظارت بر انتخابات 
سعید  مطهری،  کریم  نباتی،  محمد  استان 
حجت االسام  و  مسگریان  محمود  گلستانی، 

جال مرادی معرفی می شوند.

خبــــــر

 : معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار

واحد های  راه اندازی  با  همدان 
تولیدی جهش اقتصادی را تجربه 

می کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان 
گفــت: بــا حمایــت اســتان از بازگشــت واحد هــای 
تولیدی به چرخه تولید و افزایش تولید  واحد های 
فعــال و بهره بــرداری از واحد هــای جدیــد تولیــدی 
همــدان اســتان جهــش اقتصــادی را در تولیــد و 

اشتغال تجربه می کند.
ظاهر پورمجاهد افزود: در استان همدان اقدامات 
مناســب و ارزشــمندی برای ایجاد زیرساخت های 
شهری و روستایی و راه های مواصاتی انجام شده 
است که نقش مؤثر آن را در فعالیت های تولیدی 
در اســتان می تــوان دیــد. در ایــن مــدت تمــام 
ســعی و تــاش خــود را بــه کار گرفته ایم تــا حمایت 
مناســب و کافی از واحدهای تولیدی انجام دهیم 
کــه البته منکر برخــی کاســتی ها و نواقــص و موانع 
هم نیســتیم اما همــه تــوان را هم افزایــی کردیم و 

تاش ها را برای رفع مشکات بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان به 
راه اندازی پتروشیمی هگمتانه و چند واحد تولیدی 
بزرگ فــوالد در شــهرک صنعتــی ویان و شهرســتان 
مایر و راه اندازی 4 طرح بزرگ فرآوری معدنی در ناحیه 
صنعتی جــوکار مایر بــا ســرمایه گذاری ۱4۰۰ میلیارد 
تومانی اشــاره کرد و افــزود: از دیگر توفیقات جهش 
اقتصادی استان نیز می توان این نمونه ای از آن ها را 

این دستاورد ها نام برد
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
همدان در بخش دیگری از ســخنانش به برگزاری 
جلســات و کارگروه هــای تصمیــم گیــر در اســتان 
اشاره کرد و افزود: یکی از جلسات مهم و اثرگذار در 
استان جلسه شــورای برنامه ریزی و توسعه است 
که باالترین مرجع تصمیم گیری در استان و نقش 
اثربخشــی دارد کــه به طــور مرتــب برگــزار می شــود 
همچنیــن کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی و کارگــروه 
تسهیل و رفع موانع تولید از دیگر جلسات استان 
است که از ابتدای سال تاکنون ۵9 جلسه تسهیل 
و رفع موانع تولید با ۲۵۰ مصوبه برگزارشــده و پایان 
هرماه و هــر ۳ ماه مصوبــات مرور می شــود و طبق 
اعام ســازمان صمت دبیرخانه این جلسه حدود 

۲۰۰ مصوبه در حال اجراست.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
خبر داد:

پرداخت تسهیالت اشتغالزایی 
بانوی  نفر  هزار  یک  از  بیش  به 

سرپرست خانوار

مدیــرکل کمیته امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان 
همــدان گفــت: 49 میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان 
تســهیات اشــتغالزایی در 9 مــاه نخســت ســال 
بــه یــک هــزار و ۵۷4 زن سرپرســت خانــوار تحــت 

حمایت این نهاد در استان پرداخت شده است.
پیمــان ترکمانــه افــزود: سرپرســتی ۵۵ درصــد 
خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد در اســتان 
( بــر عهده دارنــد  همــدان را زنــان )۳۲ هــزار خانــوار
کــه توانمندســازی آنــان در راســتای اشــتغالزایی 
و درآمدزایــی بــرای اداره امــور خانــواده مهم تریــن 

رویکرد و سیاست محوری کمیته امداد است.
ح هــای اشــتغالزایی  وی بــا اشــاره بــه این کــه طر
زنان سرپرســت خانــوار تحت پوشــش ایــن نهاد 
در اســتان ۳۰ درصــد نســبت بــه ســال گذشــته 
افزایش یافتــه اســت، اظهــار داشــت: بــر همیــن 
تومــان  میلیــون   ۷۰۰ و  میلیــارد   49 اســاس 
تسهیات اشــتغالزایی در 9 ماه نخســت سال به 
هــزار و ۵۷4 زن سرپرســت خانــوار تحــت حمایت 
کمیتــه امــداد در اســتان همــدان پرداخت شــده 
توانمندســازی خانواده هــای  ترکمانــه،  اســت. 
تحــت حمایــت را هدف اصلــی کمیتــه امــداد امام 
)ره( عنــوان کرد و افــزود: افزایــش اعتمادبه نفس 
، کمک به ارتقای ســطح  بانوان سرپرســت خانــوار
زندگــی بــا رعایــت کرامــت بانــوان و ایجــاد زمینــه 
شــکوفایی اســتعدادهای مددجویــان از جملــه 
اقداماتی است که در فرآیند توانمندسازی بانوان 

سرپرست خانوار موردتوجه قرار دارد. 
مدیرکل کمیته امداد خمینی )ره( استان همدان 
با اشــاره به این که در راســتای خوداتکایی، بهبود 
وضعیــت معیشــتی و گره گشــایی از مشــکات 
پرداخــت   ، خانــوار سرپرســت  زنــان  اساســی 
تســهیات اشــتغال و ایجــاد مشــاغل متناســب 
برای بانــوان در 9 ماهه نخســت امســال حدود ۳۰ 

درصد رشد داشته است.

خبـــــر ح کرد؛ مدیر امور عشایر استان همدان مطر

مقاومتی  اقتصاد  و  تولید  در  عشایر  بی بدیل  نقش 

نقــش  از  همــدان  اســتان  عشــایر  امــور  مدیــر 
انکار ناپذیــر عشــایر اســتان در تولیــد و اقتصــاد 
مقاومتــی کشــور گفــت و افــزود: هــر یــک از عشــایر 
بــا تــاش مســتمر و شــبانه روزی، توانایــی تأمیــن 
پروتئیــن ۱6 نفــر را بــر عهده دارنــد؛ عشــایر بــدون 
هیــچ چشمداشــتی از دولــت ایــن نقــش  را بــرای 
کشــور  خود کفایــی  و  مقاومتــی  اقتصــاد  ایجــاد 

برعهده گرفته اند.
حســین محمدی بــا یاد آوری این که عشــایر اســتان 
شــامل ۱۳ هزار نفر جمعیت و ۳ هزار خانوار اســت، 
ادامــه داد: عشــایر اســتان متشــکل از چهــار ایــل 
(، حســنوند و ۲4  ترکاشــوند، تــرک، جمهــور )جمــور
طایفه اســت که ایل ترکاشــوند بیشــترین جمعیت 
عشــایری اســتان را شــامل می شــود؛ همچنیــن در 
عشــایر اســتان طوایف مســتقلی مانند شاهسون، 
کــه  یــم  رادار کورانــی  و  خزایــی  بنفشــه،  مگســه، 
طایفــه شاهســون بیشــترین جمعیــت را در بیــن 
طوایف عشــایر اســتان دارد و بقیه طوایــف به لحاظ 

جمعیتی در رده های بعدی قرار دارند.
وی اظهــار کــرد: عشــایر اســتان همــدان در حــدود 
صد هــزار هکتار از مراتع اســتان و ۷۲ ســامانه عرفی 
، تویسرکان،  شهرستان های همدان، اسدآباد، بهار
زن و فامنیــن دام هــای خــود را  ، نهاونــد، ر مایــر
پروار بنــدی و تعلیــف می کنند که این تــاش دائمی 
نقش انکار ناپذیر  آنان را در ایجاد خودکفایی، رونق 

اقتصاد، تولید و اقتصاد مقاومتی تائید می کند.
مدیر امور عشایر اســتان همدان در ادامه سخنان 
خود با اشــاره بر زمــان کوچ عشــایر بــرای پرواربندی 
دام هــا و آمــاده بــازار شــدن محصــوالت عشــایری، 
و اســتان همــدان به منظــور  گفــت: عشــایر کوچــر
تعلیف دام هایشــان در فصل زمســتان بــا عبور از 6 
ایل راه اســتان به اســتان های لرســتان، کرمانشــاه، 
ایــام و خوزســتان کــوچ می کننــد؛ جامعه عشــایری 
و تولیــدی اســتان همــدان بــا تــاش شــبانه روزی 
و فعالیــت مــدام و مســتمر در طــول چهارفصــل 
توانایــی تولیــد مقــدار قابل توجهــی مــواد پروتئینی 
دارنــد و آن را نیــز تولیــد می کننــد به طوری کــه ۲۵ 
درصــد تولید گوشــت قرمز کشــور بــه عشــایر تعلق 

دارد.
محمــدی دربــاره نحــوه خدمات رســانی بــه عشــایر 
اســتان در حــوزه عمرانــی، افــزود: ایــن خدمــات در 
کوچنــدگان  بــه  ارائــه خدمــات پشــتیبانی  قالــب 
شــامل ترمیم و تســطیح راه هــای عشــایری )راه های 
(، ســاخت و  مناطــق کوهســتانی و صعب العبــور
مرمــت ابنیه فنــی راه هــای عشــایری مانند ســاخت 
و مرمت پل، دیــوار حائل و غیــره، پیگیــری دریافت 
مجوز ساخت راه عشایری از اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری اســتان بــرای مناطق عشــایری فاقد راه 
دسترســی، ســاخت ســکوی زیر چادری و ســرویس 
بهداشتی در سامانه های عرفی عشــایری، بهسازی 
چشــمه های واقــع در باالدســت اطراقــگاه و اجــرای 
، ســاخت  لوله کشــی آب تــا نزدیــک چــادر عشــایر
مخــزن ذخیــره آب و اجــرای لوله کشــی و شــبکه 
، ســاخت آبشخور دام و  توزیع تا محل چادر عشــایر

لوله کشی آب از چشمه است.
مدیــر امــور عشــایر اســتان همــدان ســایر خدمات 
ارائه شــده در این حوزه را آبرســانی ســیار به عشــایر 
بــا تانکــر در مناطــق ییاقــی و قشــاقی، مطالعــه 
و طراحــی پــروژه تأمیــن آب شــرب کانــون اســکان 
، تهیــه پکیج هــای بــرق خورشــیدی بــرای  عشــایر
عشــایر و جایگزینــی انرژی هــای نــو به جای ســوخت 
فســیلی، پیگیری خدمات رســانی به عشــایر استان 
بــا انعقــاد تفاهم نامه بــا ســایر دســتگاه های مرتبط 

نام برد.
محمــدی دربــاره برگــزاری کاس هــای آموزشــی و 
ارتقای دانش عشــایر اســتان در حوزه های مختلف 
پیگیــر  مرتبــط  نهاد هــای  بــا  این کــه  یــاد آوری  بــا 
تفاهم  نامــه بوده ایــم، گفــت: نمونــه پیگیــری ایــن 
تفاهم نامه هــا، تفاهم نامــه برگزاری های کاس  های 

آموزشــی و ترویجــی در حوزه هــای مختلــف مرتبــط 
بازندگــی عشــایر بــا کمــک ســازمان فنــی و حرفــه ای 
اســتان، برگــزاری کاس هــای ســواد آموزی و کاس 
کل  اداره  همیــاری  بــا  عشــایر  زنــدان  فر درس 
آموزش وپــرورش اســتان، ارائــه خدمات بهداشــتی 
توســط مرکــز بهداشــت، ارائــه تســهیات کم بهــره، 
تهیــه و توزیــع نهاده هــای دامی شــامل کنســتانتره 
و جــو، تهیــه و توزیــع آرد و نفــت ســفید بــا همــکاری 
شــرکت های تعاونــی عشــایر اســتان و غیــره بــوده 
اســت؛ همچنین ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی با 
مشــارکت ســازمان تبلیغات اسامی اســتان و ارائه 
خدمات عمرانی و آموزشی و پشــتیبانی با مشارکت 

بسیج سازندگی و بسیج عشایری بوده است.
مدیــر امــور عشــایر اســتان همــدان از جملــه موارد 
پیــش روی فعالیت هــای عشــایر اســتان همــدان را 
نیز آســیب پذیری آنــان در مقابل حوادث و ســوانح 
 ، طبیعــی و ضعف پوشــش بیمــه در جامعه عشــایر
اصــاح دیــدگاه اداره کل منابع طبیعی دربــاره جرائم 
ســنگین بهره بــرداری از مراتــع بــه دلیــل تصــرف و 
 ، تعــرض غیرقانونــی بــه مراتــع متعلــق بــه عشــایر
تعامــل هــر چــه بیشــتر اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری اســتان و شهرســتان ها در خصــوص 
صــدور مجوزهــای جدیــد بــرای عشــایر متقاضــی 
مراتــع،  ظرفیت هــای  از  بهره بــرداری  به منظــور 
کم توجهی بــه اجــرای آیین نامه ســاماندهی عشــایر 
توســط برخــی دســتگاه های مرتبــط، کافــی اعتبارات 
وژ ه هــای عمرانــی در مناطــق عشــایری  انجــام پر
ح سرشــماری  اســتان، اصاح جــدول زمان بندی طر
، اصاح ســاختار  به دلیل درحــال کوچ بودن عشــایر
 ، و تشــکیات اداری و ارتقاء به مدیریت امور عشایر
متناســب با وظایف و اهــداف موجود به تنــوع ارائه 
خدمــات و فعالیت هــا، محــدود شــدن عرصه هــا 
و قلمــرو عشــایری و تعــرض و تصــرف غیرقانونــی 
عرصه های متعلــق به آنــان و درگیری با روســتائیان 
مســیر کوچ بــه دلیــل از بیــن رفتــن میان بنــد و ایل 

راه نام برد.

علــوم  دانشــگاه  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
عملکــرد  دربــاره  همــدان  ابن ســینای  پزشــکی 
وهــش و فنــاوری دانشــگاه  99 حــوزه پژ ســال 
علوم پزشــکی اســتان همدان با اشــاره بــر این که 
امســال ســال پر تاشــی بــرای دانشــگاه در ایــن 
حــوزه بــوده اســت، گفــت: تاکنــون در ســال 99 
پژوهش هــای کاربردی متعــددی در دانشــگاه ها 
بــا موضوعات مختلــف انجــام  و نتیجه بســیاری از 
این پژوهش ها به صورت رســمی ارائه شده است 
تا قابل اســتفاده برای برنامه ریزی و تصمیم سازی 

مسئوالن باشد.
ازجملــه  داد:  ادامــه  یان  بشــیر ســعید  دکتــر 
دســتاوردهای قابل توجــه و شــاخص دانشــگاه 
وهــش و فنــاوری برنامه ریزی هــای  در حــوزه پژ
دانشــگاه بــرای انتشــار مقــاالت و ســایر حوزه هــا 
بوده اســت؛ اکنون بر اســاس این برنامه ریزی ها، 
صدرنشــین این جایگاه علمی در استان هستیم 
موقعیــت  دانشــگاه ها  ســایر  بــا  قیــاس  در  و 
مناســب تری داریم که ازجمله می توان به رسیدن 
» اچ  ایندکــس« دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان 
در پایگاه استنادی »اســکوپوس« بین سال های 
۲۰۱۸ تــا ۲۰۱9 از ۳۸ بــه 4۲ اشــاره کــرد و همچنیــن 
در ایــن بــازه زمانــی تعــداد مقــاالت نمایــه شــده 
در پایــگاه اســتنادی »آی.اس.آی« از 6۰۵ بــه 6۷۱ 
رســیده اســت همچنیــن تعــداد مقــاالت نمایــه 
شــده در ســال های یادشــده در پایگاه اســتنادی 

»پاپ مد« از 4۷۸ به ۵۵۸ افزایش یافته است.
بــه  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی   
تعــداد مقــاالت نمایــه شــده در پایــگاه اســتنادی 
»اســکوپوس« بیــن ســال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱9 اشــاره 
کرد و گفــت: تعداد ایــن نمایه هــا در این ســال ها 
از 664 بــه ۷۵۸ رســیده اســت، همچنیــن تعــداد 
مقــاالت دارای همــکاری  بین المللــی در پایــگاه 
اســتنادی »اســکوپوس« در ســال ۲۰۱۸ تــا ۲۰۱9 
۱۱۲ افزایــش دارد؛ ایــن دســتاوردها  ۷۸ بــه  از 
نتیجــه همــکاری اعضــاء هیــات علمــی، کارکنــان 
و دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان 
ون ایــن همــکاران در  وز افــز اســت؛ بــا تــاش ر
بخش های مختلف دانشــگاه در سال های پیش 
و همچنیــن می توانیــم شــاهد دســت یابی بــه  ر

موفقیت های بیشــتر در همــه زمینه های علمی و 
پژوهشی باشیم.

علــوم  دانشــگاه  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
پزشــکی ابن ســینای همدان دربــاره  فعالیت های 
انجام شــده در حــوزه مقابلــه بــا بیمــاری کووید ۱9 
نیز افــزود: پــس از شــروع پاندمــی ویــروس کرونا 
بــا توجــه بــه نوپدیــد بــودن ماهیــت ایــن بیمــاری 
انجام تحقیــق برای کشــف روش های پیشــگیری 
و درمان آن بســیار ضــروری و بااهمیت بــود که بر 
این اســاس جامعــه علمی و پژوهشــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی همــدان در بخــش تحقیقــات و 
فنــاوری بــا مدیریــت، برنامه ریــزی و حمایت هــای 
وهش هــا و کارهــای علمــی  الزم از محققــان، پژ
و تحقیقاتــی خــود را همــگام بــا ســایر محققــان 
جامعه علمی کشــور آغاز کردند که تا ۱6 بهمن ماه 
ح  امســال بر اســاس نیاز موجود تعداد زیادی طر
تحقیقاتــی پیشــنهاد، تصویــب و اجرایــی شــده 

است.
ح  یان اظهــار کــرد: تاکنــون ۱۳9 طــر دکتــر بشــیر
تحقیقاتی مرتبط بــا کووید ۱9 ثبت کرده اســت که 
ح خاتمــه یافته و ۸۳  ح درحال اجــرا و ۱4 طر ۱۲۵ طر
مقاله نیز توسط اســاتید و پژوهشگران دانشگاه 
علوم پزشــکی همــدان در مجات معتبــر به چاپ 

رسیده است. 
علــوم  دانشــگاه  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
پزشــکی ابن ســینای همدان ادامــه داد: پژوهش 
در نظــام ســامت تحــت عنــوان یــک زمینــه چنــد 
کــه  اســت  علمــی  وهش هــای  پژ از  رشــته ای 
چگونگــی تأثیــر عوامــل اجتماعــی، سیســتم های 
ســازمانی،  فرایندهــای  و  ســاختارها  مالــی، 
شــخصی  رفتارهــای  و  بهداشــتی  فناوری هــای 
بــر دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی، کیفیــت 
درنهایــت  و  بهداشــتی  مراقبت هــای  ینــه  هز و 
ســطح ســامت جوامع را مطالعه می کنــد و دامنه 
ایــن تحقیقــات افــراد، خانواده هــا، ســازمان ها، 
شــامل  را  جمعیت هــا  و  جوامــع  مؤسســات، 

می شود.
 وی افزود: در سال ۱۳۸6 شــورای سیاست گذاری 
پژوهــش در نظــام ســامت در همــه دانشــگاه ها 
کــردن  هدفمنــد  به منظــور  و  بــود  موردتوجــه 

پژوهش در نظام ســامت و نظارت بــر اجرای این 
نوع پژوهــش، شــورای سیاســت گذاری پژوهش 
در ســامت به عنــوان زیرمجموعــه ای از شــورای 
علــوم  دانشــگاه های  در  دانشــگاه  وهشــی  پژ
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانی کشــور و به 
پیــرو آن در دانشــگاه علــوم پزشــکی ابن ســینای 

همدان تشکیل شد.
علــوم  دانشــگاه  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
پزشــکی ابن ســینای همــدان بابیــان این کــه این 
کاربــردی در حــوزه  وهشــی  ح هــای پژ شــورا طر
سامت را بررســی، تصویب و به شورای پژوهشی 
دانشــگاه ها بــرای تصویــب نهائی ارســال می کند، 
 » آر ادامــه داد: اکنــون شــش کمیتــه »اچ.اس.
در معاونت هــای بهداشــتی، درمانــی، آموزشــی، 
و و توســعه  دانشــجویی و فرهنگــی، غــذا و دار
ابن ســینای  پزشــکی  علــوم  منابــع  و  یــت  مدیر
همــدان فعــال اســت و اولویت هــای پژوهشــی 
ح هــا و تصویب  معاونــت مربوطه، ســاماندهی طر

اولیه آن ها را تعیین می کنند
از  هــدف  این کــه  یــاد آوری  بــا  یان  بشــیر دکتــر 
پژوهش در نظام ســامت فراهم کــردن اطاعاتی 
برای بهبود عملکرد نظام ســامت و ارتقای سطح 
سامت جامعه اســت گفت: نتایج این مطالعات 
ینه هــای سیاســتی و اطاعــات کاربــردی را در  گز
اختیــار سیاســت گذاران در نظام هــای ســامت 
شــامل  سیاســت گذاران  کــه  می دهــد  قــرار 
ارائــه  سیاســت گذار  و  ملــی  سیاســت گذار 

مراقبت های اولیه بهداشتی است.
  در کشــورهای درحال توســعه بــا منابــع مالــی 
محدود، نتایج تحقیقات شــورای سیاست گذاری 
پژوهــش در نظــام ســامت می توانــد به عنــوان 
یــک راهنمــای مناســب بــرای تخصیص مناســب 
هزینه هــا در سیســتم های بهداشــتی در اختیــار 
سیاســت گذاران بهداشــتی قــرار داشــته باشــد. 
نظــام  در  وهــش  پژ سیاســت گذاری  شــورای 
ســامت دانشــگاه در مدت همه گیــری کووید ۱9 
همراه ســایر مراکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاه 
تصویــب  و  داوری  رســی،  بر در  فعــال  نقشــی 
ح هــای کاربــردی مرتبــط با بیمــاری کوویــد ۱9 بر  طر

عهده داشته است.

 وی دربــاره عملکــرد آزمایشــگاه جامــع تحقیقات 
ابن ســینای همــدان  دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بــه  قبــل  4 ســال  آزمایشــگاه  ایــن  گفــت:  نیــز 
مســاحت ۷۰۰ مترمربــع و در دوطبقــه تــا ســیس 
و راه انــدازی شــد؛ اکنــون ایــن آزمایشــگاه بــا 9 
واحــد آزمایشــگاهی و شــش کارشــناس دارد کــه 
بــا بهره منــدی از تجهیــزات مــدرن و پیشــرفته 
عصــر  و  صبــح  نوبت  هــای  در  آزمایشــگاهی 
پاســخگویی نیازهــای اســاتید، دانشــجویان و 

ج دانشگاه است. محققان داخل و خار
علــوم  دانشــگاه  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
ایــن  ود:  افــز همــدان  ابن ســینای  پزشــکی 
آزمایشــگاه خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی 
خــود را در حــوزه تحقیقــات »اچ.اس.جــی« ارائــه 
)اس.آن.  غربالگــری  حوزه هــای  در  و  می کنــد 
پــی( جداســازی و شناســایی مــواد، اندازه گیــری 
باقیمانــده داروها در خون، تســت های غربالگری 
اســیدهای  جداســازی  نــوزادان،  تشــخیصی 
آمینــه بــه روش کروماتوگرافــی بــا فشــار بــاال )اچ.
پــی.ال.اس(، انجــام تســت های ســیتوژنتیک و 
، ســیکل  مولکــوالر ســیتوژنتیک، بررســی آپوپتوز
ســلولی و مارکرهــای ســطحی توســط دســتگاه 
مولکولــی  خدمــات  انجــام  فلوســایتومتری، 
.آن. ای، دی. آن. ای و انجام پی.سی. )اســتخراج آر
وژن،  هیــدر محتــوای  کامــل  یــه  تجز .تــی(،  -آر آر
اکســیژن، نیتــروژن و کربــن غیره توســط دســتگاه 
مرتبــط  خدمــات  همــه  و  )ســی.اچ.ان.اس.او( 
بــا کشــت ســلولی )انــواع ســلول های ســرطانی 
و بنیــادی(، ســاخت ســاختارهای نانــو فیبــری 
دســتگاه  از  اســتفاده  بــا  بافــت  مهندســی  در 

الکتروریســی، اندازه گیــری پروتئین هــا بــه روش 
االیزا، اســتخراج و عصاره گیری از ترکیبات مختلف 
با اســتفاده از روتاری مرکز جامع تحقیقات را برای 
همــکاری بــا پزشــکان بــرای راه اندازی تســت های 

تشخیصی بالینی دارد.
دکتر ســعید بشــیریان بــا اشــاره بــه فعالیت های 
پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان برای 
مهار ویــروس کرونــا، افــزود: پــس از چیــن، ایران 
جــزو نخســتین کشــور هایی بود کــه بــا همه گیری 
کرونــا مواجه شــد و همــدان نیــز دومین اســتانی 
اســت کــه پــس از انســتیتو پاســتور اقدامــات 
آزمایشــگاهی خود را برای مقابله با ویروس کرونا 

آغاز کرد. 
بــا  کــه در مقابلــه  کرده انــد  ثابــت  دانشــگاه ها 
ویــروس کرونــا توانمنــدی  بســیار زیــادی دارنــد و 
دانش آموختــگان حوزه هــای مختلــف ازجملــه در 
قالــب شــرکت های دانش بنیــان خدمــات بســیار 

ارزند ه  ای در این زمینه ارائه کردند. 
ونــا از دانشــگاه علــوم  پنــج مقالــه مرتبــط بــا کر
معتبــر  مجله هــای  در  همــدان  پزشــکی 
منتشرشده اســت، همچنین این دانشــگاه پنج 
ح تحقیقاتــی درزمینــه داروی کرونــا انجــام داد  طــر

که برخی از آن ها نتایج خوبی داشتند.
 معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ابن ســینای همــدان دربــاره تحقیقاتــی 
پاســما درمانــی نیــز اظهــار کــرد: امســال ایــن 
موجــب  تحقیقاتــی،  ح هــای  طر و  فعالیت هــا 
درخشــش بیشــتر شــرکت های خصوصــی فنــاور 
و دانش بنیــان در مراکــز رشــد و پارک هــای علــم و 

فناوری استان همدان شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان:

 سال 99؛ سالی پر بار برای پژوهش و تحقیقات بود

تاژ
رپر

تاژ
رپر
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فرهنگی
اقتصادی

خبــــــر

ح کرد؛ شهردار منطقه سه شهرداری همدان مطر

آسفالت ریزی  کیلو متری   250 
در منطقه سه شهرداری

شــهردار منطقه ســه شــهرداری همــدان از تاش 
جمعی کارکنان شهرداری برای تحقق هدف رکورد 
آســفالت ریزی معابر و کوچه های شهر همدان به 

میزان ۲۵۰ کیلو متر در منطقه سه خبر داد.
محمدرضــا فیضــی منــش افــزود: بــرای تحقــق 
این هــدف نیمه نخســت امســال حــدود 4۰۰ تن 
آســفالت ریزی بــا هزینــه کــرد ۳۰ میلیــارد تومــان 
برای معابــر و کوچه هــای منطقــه ۳ با فینیشــر یا 
لکه گیری دستی اجراشــده اســت؛ که اعتبار آن از 

منابع دخلی شهرداری تأمین شد.
شــهردار منطقــه ســه شــهرداری همــدان از حجــم 
بی ســابقه آســفالت ریزی انجام شــده در ایــن بــازه 
زمانی در منطقه ۳ شهرداری همدان سخن گفت و 
اظهار کرد: در این زمینه تمام تاش خود را به کاربرده 
و خواهیــم برد تــا بتوانیــم با توجه بــه تقاضــای زیاد 
شــهروندان در این حوزه و منابع مالی محدود برای 
آســفالت ریزی این فراینــد یکپارچــه و متــوازن اجرا 

شود تا رضایت روز افزون شهروندان را جلب کنیم.
ح  فیضی منش خاطرنشــان کرد: از زمان اجرای طر
بزرگ نهضت آسفالت در سال 99 تاکنون بیش از 
۲۰۰ معبر اصلی و فرعی در ســطح شهرداری منطقه 

سه آسفالت شده و این کار همچنان ادامه دارد.
شــهردار منطقــه ســه شــهرداری همــدان بابیان 
این کــه اعتبــاری حــدود بــر ۳ میلیــارد تومــان بــه 
افــزود:  اســت،  اختصاص یافتــه  پــروژه  ایــن 
، کوی رضــوان و بلوار  پیاده روســازی در کوی خضر
آزادگان در کــوی مدنــی بــه ترتیــب بااعتبــار ۵۰۰ 
میلیون تومان، 6۰۰ میلیون تومان و 6۱۸ میلیون 
تومان بخشی دیگر از اقدامات شهرداری منطقه 

۳ در این بخش بوده است.

دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر 
استان همدان:

برگزاری انتخابات شرکت های 
سرمایه گذاری بورس در اسفند

همدان  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
گفت: تاکنون 66 درصد از سهامداران استان کد 
سجام گرفته اند و انتخابات هیات  مدیره شرکت های 

سرمایه گذاری ۲۱ اسفند برگزار می شود.
سید ناصر محمودی افزود: سهامداران برای شرکت 
در انتخابات هیات  مدیره شرکت سرمایه گذاری باید 

کد سجامی دریافت کنند.
وی ادامه داد: استان یک میلیون و 4۰۰ هزار نفر 
سهامدار عدالت دارد که از این تعداد سهامدار حدود 
۳6 درصد روش مستقیم و بقیه روش غیرمستقیم را 

برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
افزود: طبق قانون باید شرکت های سرمایه گذاری به 
نمایندگی از سهامداران مدیریت سهام را عهده دار 
شوند که اعضای هیات  مدیره این شرکت ها را نیز 

باید سهامداران انتخاب کنند.
محمودی درباره کارت اعتباری سهام عدالت نیز 
اظهار کرد: کارت اعتباری معادل ۵۰ درصد ارزش سهام 
عدالت افراد صادر خواهد شد بانک های عامل و 

صادر کننده این کارت ها نیز تجارت و ملی هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
تصریح کرد: امسال بزرگ ترین سرمایه گذاری خارجی 
در زمینه ساخت شهرک مسکونی در همدان صورت 
گرفته است به نحوی که این شرکت ترکیه ای ۷۲ 
میلیون دالر سرمایه گذاری در استان خواهد داشت.
وی با تأکید با بر این که از سال های گذشته تاکنون 
ح با بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر اشتغالزایی با ۷۵  9 طر
میلیون دالر جذب سرمایه گذاری خارجی در استان 
ح با بیش  صورت گرفته است ادامه داد: سه طر
از 9۱ میلیون دالر سرمایه گذاری مصوب در حال 
پیگیری است.محمودی بیان کرد: امسال مجوز 
سرمایه گذاری در زمینه فرنچ فرایز در شهرستان بهار 
با ۱۱ میلیون یورو سرمایه گذاری قطری ها صادرشده 

که تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی بابیان این که پیگیر جذب ۳ میلیون دالر توسط 
یک شرکت آلمانی در زمینه انرژی برق هستیم 
متذکر شد: نیروگاه ۷ مگاواتی با ۸.۸ میلیون دالر 
سرمایه گذاری در حال پیگیری است ضمن این که 
فرصت های سرمایه گذاری استان شناسایی و طراحی 
اطلس سرمایه گذاری در دستور کار قرارگرفته است.

ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
و  توســعه  باهــدف  گفــت:  همــدان،  شــهرداری 
تقویــت زیر ســاخت های فرهنگــی شــهر همــدان و 
افزایش نقــش تعاملی مــردم با شــهرداری، فعالیت  
و مشــارکت های مردمــی را در همــه امــور فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشــی با همکاری مردم و ســازمان های 

مردم نهاد افزایش دادیم و برنامه ریزی کردیم.
روح اهلل وجدی هویــدا پیش در آمد تحقق این هدف 
را از سال گذشته و تدوین سند چشم انداز فعالیت 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
همــدان بــا محلــه محــوری و رشــد مشــارکت های 
برنامه ریزی شده مردمی عنوان کرد و افزود: اکنون از 
ظرفیت فرهنگسراهایی مانند راه کربا، فرهنگسرا و 
 ، یادمان عین القضات همدانی، تاریــخ و تمدن، فجر
، رضــوان، شــهید مدنی، بینش، پیشکســوتان،  مهر
اخترشناســی، مهدیــه، شــاهد، کلپا، نــگاه نــو و غیره 
برای اجرای این اهداف و برنامه ها در مناســبت های 
مختلف استفاده شده اســت که بهره برداران واقعی 
ایــن فضا هــای فرهنگــی مــردم هســتند و بــا حضــور 
تشــکل های مردمی و همیــاران محات ایــن فضا ها 

اداره شده اند.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــه تشــکیل همیــاران 

ح همیــاران محات  محات اشــاره کــرد و گفــت: طــر
نیز بخشــی دیگر از فعالیت ها بوده اســت که هدف 
از اجــرای آن نیــز افزایــش مشــارکت های مردمــی، 
هویت بخشــی بــه محــات قدیمــی همــدان، نخبــه 
یابی و الگوســازی در محــات و کاهش آســیب های 
اجتماعی بوده اســت که در حــدود 9۰ درصد محات 
همدان محقق و اجراشده است؛ همدان ۷4 محله 
دارد که بــرای ۱۲ محلــه همیاران محات فعال شــده 
اســت. فراخــوان ثبت نــام 4۸ محلــه در 4 مرحلــه و 
هــر مرحلــه ۱۲ محلــه انجــام شــد. دبیرخانــه مرکــزی 
همیــاران محــات نیــز در یادمــان فرهنگــی و هنــری 

عین القضات همدانی مستقر است.
وجــدی هویــدا بــا یــاد آوری این کــه بــه دنبــال تحقق 
و ایجــاد ســند مشــخصات هــر محلــه هســتیم تــا 
بــر اســاس نیاز هــای هــر محلــه تصمیم گیری هــا را 
انجــام دهیم، گفــت: در این ســند به مــواردی مانند 
جمعیــت، وســعت و مشــکات محلــه پرداختــه 
خواهد شــد که تاکنــون این ســند به صــورت آزمونه 

برای دو محله همدان تدوین شده است.
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
همچنیــن  کــرد:  همــدان،  تاکیــد  شــهرداری 
تفاهم نامه ای با مجمع سازمان های مردم نهاد برای 

، گردشــگری و  اداره فعالیت در فرهنگســراهای هنر
رسانه و غیره داریم.

مرکــز جامــع آمــوزش  شــهروندی را نیــز راه انــدازی 
کردیــم، مرکز جامــع آمــوزش  شــهروندی پراکندگی و 
همپوشانی آموزش های شــهروندی را کاهش داده 
و درنتیجه کارایی فعالیت ها را موجب شــده اســت؛ 
همچنیــن بــرای نخســتین بــار در حــوزه گردشــگری 
دبیرخانــه خواهرخواندگــی راه انــدازی و تفاهم نامــه 
مسیر گردشــگری تاریخ و تمدن با همکاری و حضور 
فعــال شــهرداری شــهرهای همــدان، کرمانشــاه و 

سنندج به امضا رسیده است.
وجــدی هویــدا از دیگــر فعالیت هــای شــهرداری 
بــرای نهادینــه کــردن فرهنــگ شــهروندی و ایجــاد 
تعلق خاطر شهروندان به شــهر را برگزاری جشنواره 
شــهروندان برگزیــده نــام بــرد و اظهــار کــرد: امســال 
جشــنواره  دوره  ســومین  همــدان  شــهرداری 
شــهروندان برگزیــده را برگــزار و شــهروندان برگزیده 
را معرفی کــرد؛ همچنیــن در بخشــی از فعالیت های 
فرهنگی برای نشــر و جاودانــه کردن فرهنــگ ایثار و 
شهادت نیز سازمان نصب نمادهای دفاع مقدس، 
برگــزاری اردوهای خاطــرات مانــدگار و نصــب المانی 
در کنــار مســاجد و مکان هایــی کــه در دوران جنــگ 

تحمیلــی بمبــاران شــدند مانند ورزشــگاه شــهدای 
قدس را برنامه ریزی  کرد.

ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری همدان پاسداشــت ایثار گران و قدر دانی 
از فــداکاری آنــان را افتخــاری بــرای جامعه و ســازمان 
بیان کــرد و افــزود: شــهرداری همــدان در ایــن حوزه 
همــکاری مشــارکتی را در قالب برنامه هــای مختلف 
بــرای نهادینــه کــردن فرهنــگ ایثــار و شــهادت در 

جامعه و شهر همدان اجرا کرده است.
وی افــزود: از دیگر هــای دغدغه هــای شــهرداری 
همــدان، حمایــت از ورزش مردمــی بــوده اســت  کــه 
بــرای نخســتین بــار دبیرخانــه ورزش شــهروندی 
در همــدان راه انــدازی شــد؛ جــدای از آن رشــته های 
ورزشــی فوتبــال بزرگ ســاالن شــهرداری همــدان 
نیــز زیــر نظــر معاونــت ورزش ســازمان، مدیریــت و 
هماهنگ می شود. ســند جامعه ورزش شهروندی 
برنامه ریزی شــده اســت کــه در آن تعداد رشــته ها و 
محــات زیرپوشــش ورزش شــهروندی مشــخص 
و افزایش یافتــه اســت. ســایت ورزش شــهروندی 
همدان نیز راه اندازی شده اســت تا به نحو مناسب  
و مطلوب تــری بــا امکانــات موجــود بــه شــهروندان 

خدمات رسانی کنیم.

وجدی هویدا یکی از اهداف افزایش تحقق همکاری 
مــردم را بازارچه ها نام بــرد و گفت: شــهرداری همدان 
بــرای حمایــت از کســب وکار بازارچــه  دســت آفریــن 
خوشــه میناکاری را در فرهنگســرای والیت راه اندازی 
کــرده اســت ایــن رونــد را در ســایر فرهنگســراها در 
دســتور کارداریم. تــا هویت محات همــدان به لحاظ 
مشــاغل مجدد ز نــده و فعال شــود.رئیس ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان، با 
یــاد آوری تنــوع و تفاوت وظایــف و کارکرد هــای محوله 
به ســازمان اظهار کرد: برای هدفمند شــدن فعالیت 
در هر یــک از بخش هــای فرهنگی، اجتماعی، ورزشــی 
و گردشــگری برنامه ریــزی شــد و بــرای حمایــت از 
رویکرد هــا و کارکرد هــای مختلــف فعالیــت ســازمان 
نیز از حمایــت و همکاری بخش خصوصی اســتقبال 

می کنیم.

ح کرد؛ روح اهلل وجدی هویدا مطر

افزایش تعامل مردم برای  همکاری با شهرداری

رئیــس هیــات  اســکواش همــدان از نخســتین حضور 
اسکواش بازان همدانی در لیگ برتر کشور خبر داد.

اســداهلل ربانــی مهــر بــا اشــاره بــه اهمیــت لیــگ برتــر 
، افــزود: حضــور اســکواش بازان  اســکواش کشــور
همدانی در لیــگ فرصت مغتنمی برای کســب تجربه و 

مهارت افزایی نخبگان اســکواش همدان اســت؛ این 
نخســتین بار اســت کــه گــروه ورزشــی اســکواش بازان 

همدانی به این سطح از مسابقات اعزام می شوند.
وی ادامــه داد: هدف از حضــور در این رده از مســابقات 
کشــوری نیــز ســطح ســنجی گــروه ورزشــی اعزامــی و نه 

قیاس با حریفان قدرتمند است.
بــا کم تریــن هزینــه  بــا یــادآوری این کــه  ربانــی مهــر 
اســکواش بازان همدانــی در ایــن رویــداد ورزشــی ملــی 
حضور دارند، افزود: پس کسب نتیجه اولویت نخست 
نیســت چراکــه رقیبان حاضــر در لیــگ کشــوری در این 

حــوزه ســوابق درخشــانی دارنــد ایــن رویــداد ورزشــی 
فرصتی بــرای ســنجش نقــاط ضعــف و قــوت بازیکنان 
اســتان و ایجــاد فضایــی بــرای پیشــرفت درآینــده ایــن 

رشته ورزشی در استان است.
 رئیــس هیــات اســکواش همــدان گفــت: رقابت هــای 

لیــگ برتــر اســکواش کشــور رفــت و برگشــتی برگــزار 
می شــود و در ایــن دوره  از رقابت هــا گــروه ورزشــی 
هیات های اسکواش کرمانشاه، همدان و اراک، ملوان 
نداجا تهران، پاالیش نفت آبادان، فــوالد آلیاژی ایران و 

یزد و غیره حضور دارند.

ح کرد؛ رئیس هیات  اسکواش همدان مطر
حضور اسکواش بازان همدانی در لیگ  برتر کشور 

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری همدان خبر داد:

گام های بلند شهرداری برای توسعه شهر
مدیرعامــل ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای 
شــهری شــهرداری همــدان، گفــت: پــس ســال ها 
آق حصــار  ســنگ  معــدن  انفجــار  نخســتین 
کنترل شده اجرا شــد تا مصالح معدنی مورد نیاز برای 
فعالیت هــای عمــران شــهری در اختیــار و دســترس 
شــهرداری باشــد و شــهرداری در ایــن حــوزه خود کفا 

شود.
احســان صباغــی افــزود: تــا قبــل بهره بــرداری از ایــن 
معدن ســازمان عمــران و بازآفرینی فضاهای شــهری 
اولیــه  مــواد  شــهرداری همــدان شــن و ماســه و 
موردنیــاز تولیــد آســفالت را از کارخانه هــا و معــادن 
طــرف قــرارداد خریــداری و تأمیــن می کــرد، اکنــون بــا 
آغازبــه کار ایــن معــدن خودکفایــی در تأمیــن مــواد 
اولیــه ماننــد شــن، ماســه و نخــودی تــا ۷۰ درصــد 
صرفه جویــی و تأمیــن مــواد اولیــه بــرای شــهرداری 

همدان امکان پذیر شده است.
مدیرعامــل ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای 
شــهری شــهرداری همــدان در ســخنان خــود بابیــان 
این که معــدن آق حصار حــدود چهار هکتار وســعت 

دارد، ادامــه داد: میــزان برداشــت و بهره بــرداری از هر 
انفجــار در این معــدن بــا هزینــه تقریبی یــک میلیارد 
و دویســت میلیــون ریال اســت کــه ۳۰ هزار تــن مواد 
معدنی به دست می آید؛ اکنون بخشــی از این معدن 

در حدود دو هزار مترمربع بهره برداری شده است.
وی، اظهــار کــرد: امســال تاکنــون بیــش از 6 هزارتــن 
عمــران  ســازمان  آســفالت  کارخانــه  در  آســفالت 
تولیدشــده اســت تــا بــا همــکاری مناطــق چهار گانــه 
شــهرداری همــدان بــرای آســفالت ریزی در معابــر 
شهری همدان استفاده شود. از این مقدار آسفالت 
بیش از ۱4 هزارتــن در معابر منطقه یــک و بیش از ۱6 
هزارتن در معابر منطقه دو شــهرداری استفاده شده 
اســت. همچنین مقــدار آســفالت شــهرداری منطقه 
ســه نیــز ۱6 هزارتــن بــوده اســت شــهرداری منطقــه 
چهــار نیــز بــا بیــش از ۱۵ هزارتــن آســفالت در جهــاد 

آسفالت ریزی شهرداری مشارکت داشته است.
صباغی، گفت: آســفالت پلیمری نیز تولیــد کردیم که 
این آســفالت تا منفی ۳۰ درجه مقابل سرما مقاومت 
دارد؛ بــرای تولیــد ایــن آســفالت، پلیمر آنتی اســتریپر 

اســتفاده شــد تا هــدف افزایــش چســبندگی قیــر به 
ســنگ دانه ها و مقاومــت آســفالت در مقابــل شــن 
زدگــی را محقــق کند و موجــب کاهــش ایجاد تــرک در 
آســفالت شــود. ایــن محصــول بــا توجــه بــه کیفیــت 
باالیــی کــه در عملکــرد آســفالت و هزینــه مناســب 
تولیــد آن دارد تحولــی در تولیــد آســفالت محســوب 
می شــود و نقــش ارزنــده و مزیــت آن به مرورزمــان 

مشخص خواهد شد.
مدیرعامــل ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای 
شــهری شــهرداری همدان در ادامه افــزود: وضعیت 
آســفالت ریزی تقاطع ناهم ســطح سردار شــهید حاج 
حســین همدانــی نیــز گفــت: آســفالت ریزی تقاطــع 
ناهم ســطح و رو گــذر ســردار شــهید حــاج حســین 
همدانــی بــه دلیــل تــردد بــاال و شــرایط آب وهوایــی 
اقلیم شــهر همدان بــا اســتفاده از این فراینــد تولید 
 مقاومــت و اســتحکام  

ً
آســفالت در همــدان قطعــا

بیشــتری خواهــد داشــت چراکه افــزودن پلیمــر آنتی 
اســتریپر بــه آســفالت، مقاومت آســفالت را تــا دمای 

کمتر از ۳۰ درجه افزایش می دهد.
صباغی از ویژگی هــای افزودن پلیمر آنتی اســتریپر به 
آسفالت را همچنین پوشش یکنواخت قیر در همه 
سطوح خشــک و مرطوب، خاصیت اتصال دهندگی، 
چســبندگی بــاال درمصالــح )قیــر و ســنگ دانه ها( و 
افزایش ثبــات حرارتــی عالــی هنــگام ترکیب بــا قیر در 
دمای ۱۸۰ درجه ســانتی گراد به عنوان پیونددهنده و 

عامل ضد رطوبت نام برد.
وی دربــاره اجــرای آســفالت ریزی تقاطــع ناهم ســطح 
سردار شــهید حاج حســین همدانی ســردار همدانی 
افزود: با توجه به ضرورت اجرای آسفالت ریزی مرحله 
یــک تقاطــع ناهم ســطح ســردار شــهید حاج حســین 
همدانی مبتنی بر تصمیم مدیریت شــهری، سازمان 
شــهرداری  شــهری  فضاهــای  بازآفرینــی  و  عمــران 
همدان بــرای تحقق فعالیت هــای خود به طــور جد با 
گروه های آسفالت ریزی و نظارتی خود درصدد پخش 

و تســطیح آســفالت روگذر ناهم سطح ســردار شهید 
حاج حسین همدانی است.

مدیرعامــل ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای 
شــهری شــهرداری همــدان در ادامــه ســخنانش بــه 
بخش دیگری از فعالیت های این سازمان اشاره کرد 
و افــزود: کف ســازی و زیر ســاخت های شــهری کوچه 
مدرســه علمیــه زنگنــه در مرکزیــت شــهر و مجــاور 
بازارهای قدیمی و ســنتی همدان مشــکات زیادی را 
برای سهولت تردد شهروندان ایجاد کرده بود و تردد 
شــهروندان در این معبر راحــت نبود، پس ســازمان 
باز آفرینــی فضا هــای شــهری شــهرداری  عمــران و 
همدان بــرای بهبود این وضعیــت و افزایش رضایت 
مــردم بــا بهره منــدی از مصالح مناســب ایــن معبر را 
برای عبور شهروندان بهسازی و فضا سازی مناسب 

کرد.
و  کف ســازی  اجــرای  نحــوه  دربــاره  صباغــی 
مناسب ســازی ایــن معبــر در کوچــه مدرســه علمیه 
زنگنــه همــدان، گفــت: ســازمان عمــران و بازآفرینــی 
فضاهــای شــهری شــهرداری همــدان ۳ هــزار و ۲۰۰ 
مترمربع فضــای این معبر را بهســازی کرده اســت که 
ح شــهری در این محدوده از شهر  برای اجرای این طر
همــدان ۲۲۰ مترمربــع بتــن مســلح و ۳ هــزار مترمربع 

بتن ریزی اجرا کرده است. 
همچنیــن در کف معبــر ۳ هــزار و ۲۰۰ مترمربع ســنگ 
گرانیت اجرا و با همکاری شــرکت های خدمات رسان 
شهری بیش از 4۰۰ متر ســاماندهی و تعویض شبکه 
آب و فاضــاب، تعویض و نو ســازی شــبکه مخابرات، 
اصاح شــبکه بــرق در حــدود ۳ هــزار متــر لوله گذاری 
و زمینی کــردن شــبکه بــرق معابــر و بیــش از ۵۰۰ متر 
لوله گــذاری کاروگیــت بــرای ســاماندهی و هدایــت 

آب های سطحی اجرا  کرده است.

ح کرد؛ مدیرکل منابع طبیعی استان مطر

کاشت یک میلیون نهال 
در همدان 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
گفت: امســال شــعار هفته منابع طبیعــی همه با 
هم، جهاد برای حفاظت از منابع طبیعی هفته ملی 
منابع طبیعی اســت که این هفته از نیمه اســفند 
تا۲۲ اســفند اســت و در این هفته کاشت حدود ۲ 
میلیون نهال بــرای افزایش فضــای منابع طبیعی 

استان پیش بینی شده است.
اســفند یار خزایی در جلســه ســتاد برگزاری هفته 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان، افزود: 
در این هفته حدود ۸۰۰ هــزار اصله نهال صنوبر و 
۲۰۰ هزار نهال از انــواع درختان جنگلی کــم آب بر و 

مقاوم به کم آبی در همدان کاشته خواهد شد.
وی ادامه داد: برنامه های هفته منابع طبیعی استان 
متناســب با دســتورالعمل های اباغی ستاد ملی 
مقابله با کرونا و با هدف پیشــگیری شــهروندان از 
آلودگی به بیماری همه گیر کرونا برنامه ریزی شــده 
و اجرا خواهد شــد. دبیر ســتاد برگــزاری برنامه های 
هفته منابع طبیعی اســتان همدان بــا بیان نقش 
رســانه ها، فضــای مجــازی و تبلیغــات محیطــی در 
ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی گفت: باید 
برنامه های متنوع فرهنگی، آموزشــی و ترویجی، در 
راستای فرهنگ سازی حفظ و توسعه منابع طبیعی 

و آبخیزداری برگزار شود.
خزائی از در دســتور کار بودن افتتاح و بهره برداری 
ح های آبخیزداری و آبخوانداری این اداره کل  از طر
در طــول هفته منابــع طبیعی و آبخیزداری ســخن 
گفت و افــزود: ضرورت آمــوزش و فرهنگ ســازی 
در رابطــه با اهمیــت و فوایــد درخــت و درختکاری 
بــرای دانش آمــوزان در مقاطــع مختلف تحصیلی 
با مشــارکت اداره کل و آموزش و پرورش اســتان 

از طریق برنامه های آموزشی انکار ناپذیر است.

خبــــــر

تاژ
رپر

تاژ
رپر
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شــهردار منطقــه چهــار همــدان گفــت: شــهرداری 
بــا برنامه ریزی هــای مســتمر و کان در منطقــه و بــا 
تعاملــی که بــا شــهروندان دارد بــرای توســعه متوازن 
شــهری و ایجــاد عدالــت عمومــی در منطقــه گام های 

بلندی برداشته است.
 مجیــد یوســفی نوید، بــا اشــاره بــه عملکــرد ســال 99 
شــهرداری منطقــه چهــار همــدان، گفــت: امســال 
و  بهبــود  منطقــه  شــهرداری  اولویــت  نخســتین 
از  بهره منــدی  بــا  منطقــه  معابــر  مناسب ســازی 
یکــی  به عنــوان  پیاده رو ســازی  و  آســفالت ریزی 
از ارکان اصلــی ایــن روش مدنظــر بــود کــه بــا دســتور 
شهردار همدان و بر اســاس ضرورت ها، بهینه سازی 

پیاده رو ها به خوبی در منطقه اجرا شد.
، اظهــار  وی دربــاره عمــده خواســته شــهروندان نیــز
شــهروندان  تقاضــای  و  فراوانــی  بیشــترین  کــرد: 
آســفالت ریزی، ترمیــم معابــر و بهبــود مســیر تــردد 
بود؛ آســیب دیدگی معابر شــهروندان را با مشــکات 
شــبانه روزی، روزمــره و مکــرر مواجــه می کــرد و ایــن 
، کیفیت زندگی  نقص نقش مؤثر و مســتقیم بر رفتار

اجتماعی و عملکرد شهروندان داشت.
یوســفی نوید بــا اشــاره بــر این کــه عمــده محــات 
کم برخوردار شــهر همدان در منطقه چهار قــرار دارد، 
گفــت: شــهرداری منطقــه چهــار همــدان در دو ســال 

)ســال قبــل و امســال( بــرای بهبــود وضعیــت  اخیر
آســفالت معابر منطقــه۳6۰ میلیارد ریــال هزینه کرده 
اســت و بر این اســاس بــه ترتیــب دراین ســال ها ۲۳ 
هــزار و ۳۷ هزارتــن آســفالت ریزی در منطقــه انجــام 
داده اســت کــه ایــن هــدف مهم بــا مدیریــت صحیح 
الت ســازمانی و  منابــع، نیــروی انســانی، ماشــین آ
پیمانکاران محقق شد و در اجرای آن نیز ایجاد توازن 
و عدالــت اجتماعی مدنظر بــود؛ آســفالت ریزی معابر 
از خواســته های عمومی و اصلی مردم بــود و با تحقق 
این هــدف کان و راهبــردی در منطقه؛ ســال آینده با 
آرامش خاطر بیشــتر که ناشــی از رضایت مردم است 
ح هــای بــزرگ و فرا منطقــه ای  بــه انجــام و اجــرای طر

محوله خواهیم پرداخت.
شــهردار منطقــه چهــار همــدان اولویــت بعــدی ایــن 
شــهرداری را در ســال 99، ســاخت و فراهــم کــردن 
راه هــای دسترســی بــرای تــردد ایمــن شــهروندان 
عنــوان کــرد و گفــت: بهره بــرداری از راه دسترســی 
چاربــاغ آیــت اهلل نجفــی بــه کــوی فرهنگیــان از نمونه 
ایــن اقدامــات بــود کــه بــا۱۱۰ میلیاردریــال هزینه کــرد 
ح تاکنــون  ســاماندهی و اجــرا شــد؛ اجــرای ایــن طــر
موجــب کاهــش تصادفــات و افزایــش عبــور ایمــن 

عابران شده است.
وی از بازگشــایی معبــر ۱۸ متــری ابــوذر ســخن گفــت 

 ، و افــزود: اقدامــات عمرانــی انجام شــده درایــن معبر
موجــب کاهــش برخــی مشــکات منطقــه و ایجــاد 
آرامــش بیشــتر بــرای مــردم و ارزش افــزوده امــاک 
شــد؛ اکنون شــاهد افزایش تقاضای دریافــت پروانه 
ساخت دراین محدوده هستیم و مالکان زمین های 
بایر مشتاق ساخت وســاز شــده اند؛ رهاورد دریافت 
این در آمد، برای شــهرداری نیز افزایــش ارائه خدمات 

به مردم منطقه است.
امســال  اولویت هــای  دیگــر  از  یوســفی نوید 
شــهرداری منطقــه چهــار همــدان را بهبــود وضعیت 
بوســتان های محلــه ای نــام بــرد و اظهــار کــرد: حــدود 
۱۲ بوســتان محلــه ای ماننــد بوســتان های عقیــل و 
(، شــهید نفیســی )منوچهــری(،  زندگــی )اسامشــهر
( و شــهید کوچکــی )کــوی شــهید  مهربــان )ولیعصــر
مطهــری( را بازســازی و اجــرا کردیم کــه در یک ســال و 
نیم گذشته ســاخت شــده بودند. اکنون این منطقه 
۱۲ بوســتان محلــه ای دارد. شــهرداری منطقــه چهــار 
همدان، با دوازده بوســتان و بهره برداری از پنج زمین 
ورزشــی تفریحی )مجهز بــه چمن مصنوعی(، پیشــرو 
ح هــای ورزشــی تفریحــی و فرهنگــی  در ســاخت طر
ماننــد ایــن در شــهر اســت؛ کــه ازجملــه برنامه هــای 
اجراشــده شــهرداری همــدان بــرای ایجــاد تــوازن در 
عدالــت شــهری و اجتماعــی در محــات  کم برخــوردار 

بوده است.؛ همچنین با برنامه ریزی هایی مانند این 
در شــهرداری منطقــه چهار همــدان بیش از گذشــته 
ثــار حاشیه نشــینی را در منطقه  در تاش هســتیم تا آ
کاهش دهیم کــه تحقق این هــدف مهــم و راهبردی 
در شــهر همــدان، وابســته بــه تعامــل و همــکاری 
ح ها  دوجانبه شهروندان با شــهرداری برای اجرای طر

و نگهداری از آن ها است.
وی با یاد آوری تند بارش های ســال قبل و مشــکات 
، افــزود: ســال  ایجادشــده در رودخانه هــای شــهر
قبل بــا بهره منــدی از تــوان ۵ پیمانکار طــرف قرار داد 
همــه  یــال،  میلیاردر  4۰ هزینه کــرد  بــا  شــهرداری 
رودخانه های منطقــه را در مناطق مســکونی به طول 
6۵۰ متــر دیوارکشــی کردیم تا خطرات ناشــی از ســیل 
و بارش شــدید باران که ســاکنان حاشــیه رودخانه ها 
را تهدیــد می کــرد را کنتــرل کــرده و کاهــش دهیــم 
از ایــن برنامــه عمــران شــهری فقــط کوچــه ۳۳ کــوی 
فرهنگیان اجرانشــده باقی اســت کــه ســال  آینده به 

پایان می رسد.
شــهردار منطقه چهار همــدان بابیان این که ســرعت 
تردد بــاالی خودرو هــا در معبــر چارباغ آیــت اهلل نجفی 
مشکاتی را برای ایمنی و اموال مردم ایجاد کرده بود، 
گفت: ســال قبــل بــرای بهبود آمد و شــد شــهروندان 
، اصاح هندســی  و روان ســازی ترافیــک درایــن معبــر

و ســاخت دوربرگــردان را اجرایــی کردیــم و مشــکل 
حــل شــد؛ همچنین امســال نیــز بــا عنایــت خداوند، 
حمایــت شــهردار و اعضــای شــورای شــهر موفــق بــه 
آســفالت ریزی و بهبــود آســفالت معابــر ۳۵۰ کوچــه 
خاکــی در منطقــه چهــار شــدیم کــه نقــش مؤثــری بــر 
سهولت آمد و شد شــهروندان و بهبود محیط زندگی 
مردم منطقه داشــته اســت؛ تعــداد محــدودی کوچه 
خاکــی نیــز بــه دلیــل اصــاح نشــدن مســیر فاضاب 
باقی اســت کــه باید تــا پایــان امســال این مشــکات 
رفع شــود تا ســال آینده امکان آســفالت ریزی داشته 

باشیم.
یوســفی نوید یــاد آور شــد: بــا تــاش شــبانه روزی 
همکارانشــان و بــا تــوکل بــر خــدا موفــق شــده اند 
بخــش عمــده ای از ایــن خواســته ها مــردم را بــرای 
ایجــاد زیر ســاخت های شــهر همــدان و به خصــوص 
منطقه چهار فراهم کنند و ایجاد این زیرساخت های 
اساســی موجــب تأمیــن رفــاه شــهروندان شــده و 
امــکان اجرای اقدامــات بــزرگ  و مهم  دیگــر را باهدف 
دســتیابی بــه توســعه متــوازن شــهری فراهــم کــرده 

است.
شــهردار منطقــه چهــار همــدان در بخــش دیگــری 
حاشیه نشــینی  این کــه  یــاد آوری  بــا  ســخنانش  از 
موضوعی فرانهــادی بــوده و فقط مختص شــهرداری 
کــرد: همــه نهادهــای تصمیم گیــر  نیســت، اظهــار 
درایــن حــوزه بایــد در تعاملــی همســو و همه جانبــه 
بــا شــهرداری برنامه ریــزی مشــترک بــرای کاهــش 
حاشیه نشــینی داشــته باشــد و به صــورت عملــی نیز 
آن را اجرا کنند؛ برای تحقق این هدف مهم و راهبردی 
در شــهر یکــی از اهــداف می توانــد مدیریــت و تعیین 
ح مناســب بــرای این  تکلیف اراضــی شــهری، ارائه طر
گاه ســازی مــردم از نحــوه خریــد صحیــح بــا  اراضــی، آ
بهره منــدی از مراکــز قانونی ماننــد بنگاه هــای اماک 
باشد تا در فرایند اجرای این برنامه ها حاشیه نشینی 
در همــدان کاهــش یابــد. اکنون بیشــترین مشــکل 
روز مــره شــهروندان در مناطــق کم برخــوردار وجــود 
معابــر خاکی یا با آســفالت  نامناســب اســت کــه برای 
تردد و آمدوشد شهروندان مشکات بهداشتی و به 

پیروی از آن رفتاری برای ساکنان ایجاد کرده است.

ح کرد؛ شهردار منطقه چهار همدان مطر

گام های متوازن شهرداری
برای ایجاد توسعه و عدالت شهری

رئیس اتاق بازرگانی همدان خبر داد:

پیشرفت در ساخت ساختمان بازرگانی همدان
شــهردار منطقه چهار شــهرداری همدان از روند ســاخت 
ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی 
اســتان همدان بازدیــد کردنــد. در بازدید شــهردار منطقه 
چهار شــهرداری همدان از روند ساخت ساختمان جدید 
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشــاورزی اســتان همدان 
ح شد که این ساختمان در زمینی به مساحت 4۰ هزار  مطر
متر مربع در حال ســاخت اســت و روند ســاخت این فضا 

نیز پیشرفت قابل توجهی دارد.
در ایــن بازدیــد رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع معــادن و 
کشاورزی اســتان همدان با اشــاره کامل به روند ساخت 
ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی 
اســتان همدان و بــا ارائه توضیحــات مفصلی در  بــاره این 
ح گفــت: مجلــس بخــش خصوصی اســتان ۸9 ســال  طر
قدمت دارد و تاکنون از داشــتن فضای فعالیت مناسب 
و درشــان فعــاالن اقتصــادی و تجار اســتان محــروم بوده 
است؛ که با تاش های انجام شــده در دوره هشتم و نهم 

اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشــاورزی اســتان همدان 
این مهم محقق شده است.

علی اصغــر زبردســت افــزود: در دوره هشــتم و نهــم اتاق 
بازرگانی، صنایع معادن و کشــاورزی اســتان همدان برای 
تحقق این هــدف مهــم تاش هایــش را آغاز کــرد. رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشــاورزی اســتان همدان 
در ایــن دیــدار از همــکاری و تعامــل و مســاعدت های 
ح،  شــهرداری منطقه چهــار همدان بــرای تکمیل ایــن طر
همکاری های مستمر شهرداری برای توسعه شهر و ارائه 
خدمت به فعاالن اقتصادی همــدان تقدیر کرد. دبیر کل 
ح جدید ســاخت  اتاق همدان نیز در ایــن دیدار گفت: طر
اتاق بازرگانــی صنایع معادن و کشــاورزی اســتان همدان 
بــا بهره گیــری از آخریــن و بروزتریــن مصالــح و شــیوه های 
مهندسی و معماری در حال ســاخت است.طاهره ایزدی 
گفــت: ســاخت ســاختمان جدیــد اتــاق بازرگانــی صنایــع 
معــادن و کشــاورزی اســتان همــدان بــه همــت رئیس و 

اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانی صنایــع معادن 
و کشــاورزی اســتان همــدان و حمایت های اتاق ایــران در 
دوره هــای هشــتم و نهم اتــاق همــدان در زمینی بــه متراژ 
چهل هــزار مترمربع آغاز شــد؛ اکنون با پیشــرفت و دقت 
قابل توجه در حــال تکمیل فضایــی مناســب و امن برای 
فعالیت تجار و فعاالن اقتصادی استان همدان هستیم.

شــهردار منطقه چهار همدان نیــز در این بازدیــد با تقدیر 
ح  از زحمــات و اقدامــات شــاخص انجام شــده در ایــن طر
وسیع گفت: بی تردید بهره مندی از یک ساختمان جامع 
و مجزا در طول ادوار گذشته برای اتاق به نوعی مهم ترین 
دغدغــه مجلــس بخــش خصوصــی اســتان بــوده کــه به 
همت مســئوالن دلســوز اتاق بازرگانی، صنایــع معادن و 
کشــاورزی اســتان همدان اکنون این مهم هدف محقق 
شده است. مجید یوســفی نوید بهره گیری از جدیدترین 
روش های عمرانی و فنی مهندســی و همچنین وســعت 
و موقعیــت جغرافیایی ســاختمان جدیــد اتــاق بازرگانی، 

صنایــع معــادن و کشــاورزی اســتان همــدان را از مــوارد 
ح عنــوان و ادامــه داد: بی تردیــد تاش هــای  بــارز ایــن طــر
انجام شــده برای ســاخت چنین فضایی نقــش مؤثری در 
توســعه و تعالــی  بخش خصوصــی اســتان بــرای آیندگان 
دارد که موجب افتخار اســتان اســت. حاضران همچنین 
ح کــه  بازدیــدی نیــز از گلخانــه فعــال مســتقر در ایــن طــر
در فضایــی بــه مســاحت ۳۲۰ مترمربــع بــرای تولیــد انــواع 
نشــای گیاهان و گل هــا، درختچه ها و پرچین ها داشــتند 
که باهــدف ارائه خدمــات به فضای ســبز راه اندازی شــده 

است.

رئیس جمعیت هالل احمر همدان:

ساخت سایت امدادی منطقه ای برای همدان یک ضرورت است
رئیــس جمعیــت هال احمــر شــعبه همــدان گفــت: 
ســاخته ســایت امدادی منطقه ای در همدان با توجه 
بــه موقعیــت جغرافیــای کــه منطقــه دارد یــک مهم و 

اساسی است.
احمــد مطلبی افــزود: جمعیــت هال احمــر جمهوری 
اسامی ایران یک سازمان غیرانتفاعی ایرانی و عضوی 
خ و هال احمــر  از نهضــت بین المللــی صلیــب ســر
اســت و در داخــل کشــور ایــران و در برخــی مــوارد در 
دیگــر مناطــق جهــان بــه فعالیت هــای امــدادی و 

بشردوستانه فعالیت دارد.
وی بــا شــاره بــه این کــه هال احمــر طبــق وظایــف 
بین المللــی خــود بایــد در مواقــع بــروز بحران هایــی 
ج  نظیــر ســیل، زلزلــه و جنــگ و غیــره در داخــل و خــار
مرزها به امدادرســانی و خــروج مصدومــان و قربانیان 
ایــن حــوادث کمــک کنــد. شــماره ۱۱۲ تلفــن امــداد و 

نجات هال احمر اســت، افــزود: هال احمر جمهوری 
اسامی ایران دارای ســازمان های زیرشاخه متعددی 
اســت کــه طیــف گســترده ای از خدمــات پزشــکی، 

بهداشتی، آموزشی وامدادی را در برمی گیرند.
شهرســتان  شــعبه  هال احمــر  جمعیــت  رئیــس 
همــدان در ادامــه آمــوزش همگانــی را یــک اصــل 
برشمرد و بابیان این که در این راســتا آموزش مردم و 
تربیــت کادر تخصصی مدنظر اســت، گفــت: جمعیت 
هال احمــر رویکــرد خــود امــدادی را دنبــال می کنــد 

به طوری که مردم خود یک امدادگر باشند.
وی بابیــان این کــه مــردم بایــد اصــول ایمنــی را بدانند 
تــا شــعار هــر خانــواده یــک امدادگــر محقــق شــود، 
در  زلزلــه  وقــوع  زمــان  در  به عنوان مثــال  گفــت: 
روســتایی دورافتــاده اگــر افــراد ســاکن در روســتا بــه 
گاه باشــند در کاهش تلفات  امدادرســانی های اولیه آ

انسانی موفق تر ظاهر می شویم.
مطلبی بابیان این که مردم با گذراندن دوره های آموزشی 
برای انجام اقدامات پیشگیرانه و پاســخگویی در زمان 
حوادث، می توانند مشارکت فعال داشته باشند، هدف 
از تشکیل خانه های هال را توسعه خدمات داوطلبانه 
و تاب آوری جوامع محلی، آموزش تمــام اهالی بارده های 
سنی مختلف و ایجاد آمادگی برای پاسخگویی مناسب 

در زمان وقوع حوادث و بحران ها عنوان کرد.
  رئیــس جمعیــت هال احمــر شهرســتان همــدان بــا 
اشــاره به همکاری خیران با جمعیــت گفت: جمعیت 
از نخســتین ســازمان های مردم نهــاد  هال احمــر 
تشــکل شــده در کشــور اســت و همه کارهایــی که در 
ایــن مجموعه انجام می شــود بــا توجه بــه بین المللی 
بــودن فعالیــت در دنیــا بازتــاب دارد کــه بــرای ایــران 

اسامی نیز یک امتیاز بزرگ محسوب می شود.

وی در ادامــه بــا اشــاره به اینکــه، پایــگاه امــداد نجات 
جاده ای شــهید میرزایی با کمک خیران شهر جورقان 
ح  ساخته خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: زمین این طر
در محــدوده پلیــس راه همــدان بــه مســاحت 4۸۰۰ 
ح با  متر مربــع قــرار دارد ســاختمان یــک طبقه این طــر
زیربنای ۲۷۰ مترمربع با سازه بتنی ساخته خواهد شد.

وی بــا اشــاره بــه حادثه خیــزی منطقــه و آمــار حــوادث 
٢ســال اخیــر همچنیــن فعالیــت و ارائــه خدمــات 
شــبانه روزی پایــگاه از ســال٨٩درکانکس امــدادی 
خاطرنشــان کرد بــرآورد اجــرای عملیــات اجرایــی پروژه 
۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اســت کــه تعهد خیرین 
در ایــن زمینه حــدود ســه میلیاردریــال اســت و زمین 
این پایگاه توســط منابع طبیعی اســتان و کمیســیون 
مستندسازی برای ساخته پایگاه جاده ای به جمعیت 

هال احمر شهرستان همدان واگذارشده است.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ابن سینای همدان:

دریافت کنندگان واکسن کرونا 
عارضه ای ندارند

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان گفت که 
هیچ عارضه و یا مشــکلی برای افراد دریافت کننده 
واکســن »اســپوتنیک- وی« کرونــا در اســتان 

مشاهده و یا گزارش نشده است.
 رشــید حیدری مقــدم افــزود: تاکنــون بیــش از ۲۰۰ 
دوز واکســن کرونــا بــرای کادر درمان فعال اســتان 
همــدان )بخــش آ.ســی.یو مراکــز درمانــی مرتبط با 
کرونــا( در اســتان ازجمله بیمارســتان ســینا شــهر 
همــدان تزریق شــده کــه حــال عمومــی تمامــی 
دریافت کننــدگان واکســن خــوب اســت و بــروز 
هیــچ عارضه یا مشــکل جســمانی بــرای ایــن افراد 
گــزارش نشــده اســت. وی بــا اشــاره بــه این کــه 
تزریــق واکســن کرونــا در ۲ مرحلــه و بافاصلــه ســه 
هفته انجام می شــود، اضافــه کرد: واکســن مرحله 
نخســت آبی رنگ و مرحله دوم به رنگ قرمز اســت 
که بــر اســاس پروتکل هــای بهداشــتی مربوطه به 
دریافت کنندگان تزریق می شود. رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی همدان گفــت: بروز عائم پوســتی، 
واکنش هــا و مشــکات تنفســی، کهیــر و دیگــر 
ضایعات پوستی می تواند از عوارض احتمالی تزریق 
واکســن باشــد که تاکنون هیچ موردی از بــروز این 
عوارض برای دریافت کنندگان واکسن »اسپوتنیک 

- وی« در استان همدان گزارش نشده است.
دکتر حیدری مقدم افزود: پس از تزریق واکســن بروز 
تب تا حدی طبیعی است که البته تب زیاد و غیرطبیعی 
را بایــد بررســی کــرد ضمــن این کــه احتمــال تهــوع در 
فرد نیز وجــود دارد کــه در صورت پدیدار شــدن عائم 
غیرمعمــول در بــدن بایــد موضوع از ســوی پزشــک 
بررسی شود که تاکنون هیچ یک از این موارد در استان 
وجــود نداشــته اســت. وی یــادآوری کــرد: کار تزریــق 
مرحله نخست واکســن به کادر بهداشــت و درمان 
این اســتان بر اســاس اولویت های مشخص شده، 
بــا واکسیناســیون کارکنــان بخــش عفونــی و ایزوله 
بیمارستان سینا در شهر همدان آغاز و در دیگر مراکز 

درمانی مرتبط با کرونا در سطح استان ادامه یافت.

خبــــــرخبــــــر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ح های تعاونی   رئیس جمهور طر
را ویدئویی بهره برداری کرد

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
حــوزه  تعاونــی  ح هــای  طر گفــت:  همــدان 
اشــتغال روســتایی و عشایری اســتان همدان 
رئیس جمهــور  توســط  ویدئوکنفرانــس  بــا 

بهره برداری شده است.
احمــد توصیفیــان در مراســم بهره بــرداری از 
ح تعاونــی اســتان همدان با یــادآوری  هفت طــر
ح ها بــرای ۸۵  این کــه بــا بهره بــرداری از ایــن طر
نفر شــغل ایجــاد خواهد شــد، اظهار کــرد: برای 
ح در حــدود ۱۱9.۵ میلیاردریــال  ایــن هفــت طــر
کار  آغاز بــه  شــامل  کــه  اســت  شــده  هزینــه 
۲ واحــد ســردخانه در روســتاهای امیرآبــاد و 
خورونده، ۲ واحد تولید پوشــاک در روستاهای 
ورقســتان و خنجرآبــاد شهرســتان رزن و واحد 
تولید پوشاک روســتای جامیشــلو شهرستان 
ح ها نیــز بهره برداری  درگزین اســت از دیگــر طر
گل آبــاد  روســتای  گلخانــه ای  کشــت  واحــد 
شهرســتان تویســرکان و یــک واحــد فــرآوری 

معدنی شهرستان فامنین بوده است.
مشــاور و نماینــده ویــژه وزیــر تعــاون، کار و 
گفــت:  ایــن مراســم  نیــز در  رفــاه اجتماعــی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پیگیــری 
و شناســایی و رصــد و حل وفصــل مشــکات 
صیانــت  باهــدف  را  اقتصــادی  بنگاه هــای 
از نیــروی کار و تــداوم تولیــد و حفــظ حیــات 
اقتصــادی و تثبیــت و توســعه اشــتغال دنبال 

می کند.
 کریم یــاوری افــزود: صیانــت از نیــروی کار فقط 
در رســیدگی های حقوقــی به دادخواســت های 
قانونی کارگــران و نیــروی کار خاصه نمی شــود 
اقتصــادی  مشــکات  از  گره گشــایی  بلکــه 
بنگاه های مشکل دار در اولویت خواسته های 
کارگران اســت چراکه با حل مشکات بنگاه ها، 
کارگران به خواســته های قانونی و حقوقی خود 

دست پیدا می کنند.
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