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سرمقاله پرتو خورشید ]]

گر به دولت برسی 
مست نگردی مردی

دولت در فرهنگ لغت به معنی ثروت و دارایی اســت و 
از دیدگاه سیاسی به قدرت و حاکمیت تفسیر می شود.

نقش دولت  ها در جوامع مختلف بشری در حفظ و ارتقاء 
ســطح زندگی مردم، توســعه ممالک، رفاه اجتماعی، 
امنیت و ســامت جامعه بســیار مؤثر است و دولت ها 
به عنوان رکن اصلی امور اجرایی کشورها، نقشی بنیادین 

ایفا می کنند.
کارکنــان دولت از باالترین مقام اجرایی کشــور تا یک 
کارمند ســاده، بدنه بزرگی از جامعه کار هر کشــوری 
را تشــکیل می دهند و این قشــر وسیع و بزرگ با تنوع 
کاری بسیار زیاد، اداره کننده امور کشور هستند که نحوه 
عملکرد و سیاست گذاری های آن ها نقش مستقیمی در 

رضایت یا عدم رضایت فرد فرد جامعه دارد.
سامت کاری، صداقت، امانت داری، نیک خویی، تاش، 
خاقیت، کارایی، وقت گذاشتن، انضباط، اخاق مداری 
و موارد بســیاری دیگری ازاین دســت، باید در وجود و 
رگ هــای دولت مردان از باالترین مقــام تا یک کارمند 
ســاده جاری باشــد تا ماحصل کار، مطلوب و دلچسب 
مردم بوده و درنهایت به رضایت مندی آن ها منجر شود.

در کشــور ما اما بســیاری از رؤســای قوه مجریه، خود 
را خــادم ملت معرفی و بــا صراحت عنوان می کنند که 
خدمتگزار مردم هســتند؛ چراکه کشــور مــا آرامش و 
اقتدارش را مرهون حمایت و همراهی مردمی است که 
در همه صحنه ها همواره حضور قدرتمندی داشته و برای 
رســیدن به این امنیت و اقتــدار از هیچ چیز فروگذاری 

نکرده اند.
انتخابات آزاد هر چهار سال یک بار تعیین کننده شخص 
اول کشور در بخش امور اجرایی است و مردم به فراخور 
اعتقادات و ســایق خــود به فرد موردنظرشــان رأی 
می دهنــد تا معین کنند که چه کســی در دوره بعدی 

زمامدار امور اجرایی کشور باشد.
جدای از این نکته که اغلب رؤسای قوه مجریه در طول 
دوره ریاســت، تاش و همت خود را برای شــکوفایی 
کشــور به کار بســته و با توجه به اقتضای زمان و دوره 
حاکمیت خود، کارهای ارزشمندی را برای کشور انجام 
داده انــد، جناحی شــدن انتخابات هــا و به تبع آن عدم 
وجود یک نقشــه راه ثابت و مدون در راســتای توسعه، 
پویایی و شــکوفایی هر چه بیشتر کشور در قوه مجریه 
و تعیین خط مشــی ها بر اســاس سیاســت های جناح 
حاکمه، صرف زمان زیاد توســط مدیران ارشد اجرایی 
برای تخریب عملکرد دولتمــردان در دوره یا دوره های 
قبلی و بزرگنمایی و مظلوم نمایی خود و کارهای صورت 
گرفته در دوران خود و مواردی ازاین دست، آفاتی است 
که متاســفانه فرصت های زیادی را از کشور ما گرفته و 

می گیرد.
همان گونه که در همه جا افرادی وجود دارند که زحمات 
و خدمــات مثبت و پرثمر گروهی دیگــر از همراهان و 
همکاران را با اشتباهات و غفلت خود خراب کرده و زیر 
عامت سؤال قرار می دهند، در بخش های مختلف دولتی 
هم بعضاً شــاهد انتشار اخباری هستیم که برق را از سر 
هر شنونده ای می پراند و موجب دلسردی و عدم اعتماد 

مردم نسبت مسئوالن دولتی می شود.
هرقدر نهادهای نظارتی بخواهنــد در عملکرد فرد فرد 
دولتمردان ریز شده و آن ها را در کنترل خویش داشته 
باشند، بازهم تا خود فرد از سامت و خوش نفسی کامل 

برخوردار نباشد امکان خطا وجود دارد.
هرچند در تائید صاحیت افراد مختلف برای سمت های 
تأثیرگذار حساســیت های زیادی وجــود دارد، اما صرفاً 
پروردگار احد و واحد اســت کــه از وجود تک تک افراد 
آگاهی دارد و با هیچ فیلتر و سنجشی نمی توان در مورد 

حال و آینده افراد نظریه قطعی صادر کرد.
در کنار آنچه گفته شــد، افرادی هم هستند که خود را 
وقف خدمت کرده اند و از همه چیز خود برای سربلندی 
کشور در حوزه دولتی گذشته اند و اینان همان خادمان 
واقعی ملت هستند؛ کسانی که رهروان واقعی رجایی ها و 

باهنر ها بوده و هستند.
هفته دولت، فرصتی است تا بتوان به این قبیل دولتمردان 
خدا قوت گفت و زحمات ایشان را پاس داشت؛ کسانی 
که اســیر مقام ها و مناصب دولتی نشده و همواره در هر 
موقعیتــی که قرار گرفته اند ســعی در خدمت به مردم 

داشته اند که همانا خدمت به خلق خدمت به خداست.

علی ثقفی / مدیرمسئول

 هرچه بین مّلت و دولت صمیمّیت بیشتر و همکاری بیشتر 
و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.

۱۳۹۴/0۱/0۱- پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۴

 اّولین شاخص دولت اسالمی، شاخص اعتقادی و اخالقی 
سالمت   - باال  رده های  مسئوالن  در  بخصوص   - است 
اعتقادی، سالمت اخالقی، سالمت عملکردی که از اعتقاد 

درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشی می شود.
۱۳۹2/06/06- بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت
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رییس جمهوری در دیدار اعضای هیأت دولت 
با رهبر معظم انقاب اســامی در گزارشی از 
اقتصاد مقاومتی  اقدامات دولت، بر اهمیــت 
تأکید کرد و »ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی« 
را بزرگ ترین دســتاورد دولت در ســه سال 

گذشته دانست.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولت، حجت 
االســام و المسلمین دکتر حسن روحانی در 
این دیدار که صبح چهارشــنبه انجام شد ، با 
ابراز امیدواری در رســیدن به رشد اقتصادی 
پنج درصدی در ســال جاری، دستاورد دیگر 
دولت را رشــد تولید ملــی خواند و افزود: در 
زمینــه نفــت و گاز از تولید یــک میلیون و 
2۳0 هزار بشکه نفت و میعانات گازی، به دو 

میلیون و 57۹ هزار بشکه در روز رسیده ایم.

وی همچنیــن از افزایــش تولیــد نفت از 2 
میلیون و 700 هزار بشــکه بــه ۳ میلیون و 

850 هزار بشکه خبر داد.
آقــای روحانی با اشــاره به رشــد ۱5 و نیم 
درصــدی در کشــاورزی، خاطرنشــان کرد: 
امسال در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم 
و ذخایــر گندم کشــور بــه ۱۴ میلیون تن 

افزایش یافت که این اتفاق، بی سابقه است.
رییس جمهوری گفــت: در این دولت، ۴57 
کیلومتــر ریل گذاری شــده و 700 کیلومتر 

دیگر نیز در دست اقدام است.
وی با اشــاره به فعالیت 2500 شرکت دانش 
بنیان و ارائه تسهیات به آنها گفت: از طریق 
شــرکتهای دانــش بنیان، ۴0 هــزار فرصت 

شغلی ایجاد شده است.

آقای روحانی همچنین با اشــاره به مشکات 
اقتصادی، مهمترین معضل کنونی را مســئله 
اشتغال خواند و گفت: برای حل کامل مسئله 
بیــکاری نیازمنــد ایجاد اشــتغال برای یک 

میلیون نفر در سال هستیم.
»بدهــی دولت بــه بانکها«، »کمبــود منابع 
آبــی«، »معضــات جدی در حــوزه محیط 
زیست«، »مشــکات صندوق بازنشستگی«، 
»بهره وری نامناسب«، »عدم تعادل در منابع 
و مصارف بودجه« و »کاهش درآمدهای نفتی 
و منابع درآمدی«، از دیگر مشــکاتی بود که 
رییس جمهور به آن اشــاره کرد و افزود: باید 
همه قوا و ارکان کشور کمک کنند تا بتوانیم 

با اجماع نظر از این مشکات عبور کنیم.
همچنیــن در ایــن دیدار آقــای جهانگیری 

معــاون اول رئیس جمهور با اشــاره به ۱20 
برنامه و طــرح مصوب در ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، افزود: سیاســت ها و برنامه 
های اقتصاد مقاومتی در ســطوح عالی همه 
وزارتخانه ها، دستگاه ها و استانداری ها با نظم 
و جدیــت در حال پیگیری اســت و امروز با 
قاطعیــت می تــوان گفت اقتصاد کشــور به 

حرکت در آمده است.
آقایان ســتاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهــور، زنگنه وزیر نفت، ربیعی وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی، آخونــدی وزیر راه و 
شهرســازی و نوبخت معاون رییس جمهور و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، گزارش هایی 
از مجموعــه تاش هــای صــورت گرفته در 

بخشهای مختلف دولت بیان کردند.

رییس جمهوری در دیدار اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقالب اسالمی:

ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی بزرگ ترین 
دستاورد دولت در سه سال گذشته است
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 جهت اطالعات بیشتر و سفارش آگهی 
پرتیراژترین نشریه اسستان همدانبا واحد بازرگانی تماس حاصل نمایید.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان همدان گفت: در دولت 
تدبیر و امید ۴۹ هزار و 88۳ فقره انشــعابات آب در اســتان 

همدان نصب شده است.
سیدهادی حسینی بیدار گفت: هفته دولت، یادآور دولتمردان 
و خدمتگزارانی اســت که با تمام وجود در راه کسب رضایت 

الهی و خدمت به مردم تاش کردند. 
وی با بیان اینکه خدمات رســانی به مــردم جزو وظایف ذاتی 
شرکت آبفای استان همدان بوده و همواره در رأس امور است، 
افزود: شــرکت آبفای همدان در دولت تدبیر و امید اقدامات 

شایسته ای برای هم استانی ها انجام داده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان همدان با تأکید بر 
فرهنگسازی مصرف بهینه آب در استان همدان، اظهار داشت: 
مردم با درک مشــکات این حوزه و به حداقل رساندن آن ها، 

شرکت آب و فاضاب را در تأمین و توزیع آب کمک کنند.

 اصالح 20 کیلومتر شبکه فاضالب 
در دولت یازدهم

حسینی بیدار با بیان اینکه از ســال ۹2 تاکنون ۴۹ کیلومتر 
توسعه شبکه آبرسانی با اعتبار 7/۳میلیارد تومان و 65 کیلومتر 
اصاح شبکه آبرسانی با 
میلیارد   ۹/7 اعتبار 
استان  در  تومان 
را  همــدان 
داشته ایم، 

خاطرنشان کرد: 20 کیلومتر اصاح شبکه فاضاب با اعتبار 5 
میلیارد تومان و ۱20 کیلومتر توسعه شبکه فاضاب با اعتبار 

۳0 میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید انجام شده است.

 افزایش 67 درصدی جمعیت 
تحت پوشش فاضالب

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان همدان ابراز کرد: در 
دولــت یازدهم جمعیت تحت پوشــش فاضاب تا 67 درصد 
افزایش پیدا کرده اســت و 52 حلقه چاه تجهیز و حفر شده 

است.
وی، از اجرا و نصب 2 مورد تله متری و هوشمند سازی، نصب 
۳۳ فشار شــکن و 60 کنترل گر فشار، تعویض ۳0 هزار فقره 
کنتورهای معیوب، نشت یابی هزار کیلومتر شبکه آبرسانی در 

سه سال اخیر خبر داد.
حســینی بیدار با بیان اینکه در دولــت تدبیر و امید ۴۹ هزار 
و 88۳ فقره انشــعابات آب نصب شــده اســت، تصریح کرد: 
همچنیــن در ایــن مدت 5۳ هــزار و 5۳0 فقره انشــعابات 
فاضاب نصب شده است و ۱000 کیلومتر از شبکه توزیع آب 

نشت یابی شده است.

صرفه جویی در راستای اقتصاد مقاومتی

وی با اشــاره به اقدامات شاخص شرکت آب و فاضاب استان 
همدان در طی سه سال گذشته، افزود: در سه سال گذشته با 
مدیریت فشار در شبکه آبرسانی موفق شدیم که از قطعی آب 
در شهر همدان جلوگیری کنیم به طوری که آب تولیدی در 
سال ۹5 نسبت به سال 86، ۳00 لیتر در ثانیه کاهش داشته 
که با توجه به اینکه برای تولید هر لیتر آب پایدار نیاز به ۳00 

میلیون تومان ســرمایه گذاری است. این رقم هنگفت صرفه 
جویی شــده و اقدام بسیار مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی 

است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان همدان ابراز کرد: 
شــرکت آبفا در بخش تصفیه خانه های فاضاب تاش وافری 

انجام داده است و در بازچرخانی آب تاش کردیم.

بازچرخانی پساب در طبیعت

وی به تولید 500 لیتر در ثانیه پساب در تصفیه خانه فاضاب 
همدان اشاره کرد و گفت:  پسابی که در اختیار نیروگاه مفتح 
قرار می گرفت باید کیفیت باالیی داشــته باشد که این مورد 
با تاش های همکاران آبفا با شــاخص" BOD " زیر پنج و 

آمونیاک زیر یک در اختیار نیروگاه قرار گرفته است.
حســینی بیدار تصریح کرد: پســاب تولیدی منتقل شده به 
نیروگاه شــهید مفتح معادل آب تولیدی 50 حلقه چاه بوده 
که عاوه بر بازچرخانی پســاب در طبیعت ساالنه ۱5 میلیون 
متر مکعب آب به ســفره های زیرزمینی دشت فامنین کمک 

خواهد کرد.

95 درصد پیشرفت تصفیه خانه فاضالب رزن

وی با بیان اینکه در ســال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«، 
یکی از اولویت های وزارت نیرو مدیریت مصرف است، تصریح 
کرد: یکی دیگر از برنامه های وزارت نیرو در ســال ۹5، افتتاح 
26 تصفیه خانه در ســال جاری در کل کشور است که یکی از 

آنها تصفیه خانه فاضاب شهرستان رزن است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان همدان از پیشرفت 
۹5 درصدی تصفیه خانه فاضاب رزن خبرداد و اظهار داشت: 

ظرفیــت تصفیه خانه فاضاب رزن پنج هــزار مترمکعب در 
شبانه روز را دارا است.

وی با بیان اینکه این تصفیه خانه برای جمعیت 2۴ هزار نفری 
شهرستان رزن طراحی شده است، گفت: همچنین 55 درصد 

مردم این شهرستان از شبکه فاضاب برخوردارند.
حسینی بیدار از ساخت و بهره برداری بندخاکو خبر داد و افزود: 
اجرای این بند موجب ذخیره شدن آب سد اکباتان شده است.

وی بــا اشــاره به برداشــت از آب رودخانه خاکــو در فصول 
غیرزراعی تصریح کرد: با اجرای بند خاکو امکان برداشت آب 
در فصــول غیر زراعــی از رودخانه ی خاکــو و هدایت آن به 
تصفیه خانه آب شهید بهشتی فراهم شده است که بدون هیچ 
هزینــه ای انرژی و به صورت ثقلــی آب مازاد به تصفیه خانه 
انتقال داده شــده اســت و پس از تصفیه آب به مصرف شهر 

همدان می رسد.
این مقام مســئول اظهار کرد: این پروژه به منظور استفاده 
از آب رودخانه خاکــو در فصول غیرزراعی و هدایت آن به 
سمت تصفیه خانه آب شــهید بهشتی همدان اجرا شده و 
ایــن طرح با هدف ذخیره آب ســد اکباتان به بهره برداری 

رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان همدان اظهار داشت: 
ســاختمان های اداری شرکت آب و فاضاب در سطح استان 
همدان که در حال احداث هســتند با زیربنای 7 هزار و 500 
متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان از منابع جاری 
معادل ۱/5 برابر کل ســاختمان های موجود شرکت در استان 

است.
وی با اشاره به اینکه گام های خوبی در راستای مدیریت مصرف 
برداشته شده است خاطر نشان کرد که کارکنان شرکت آبفای 
همدان از هیچ تاشــی برای تحقق اقتصــاد مقاومتی دریغ 

نمی کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان:

نصب 49 هزار و 883 فقره انشعابات آب 
در دولت تدبیر و امید
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: ۱76 پروژه 
برق با اعتبار ۱5۹ میلیــارد و ۱۴6 میلیون ریال در هفته دولت در 

استان همدان افتتاح و کلنگ زنی شد.
حاجــی  رضا تیموری با بیــان اینکه خدمات  رســانی به مردم جزو 
وظایف ذاتی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بوده و همواره 
در رأس امــور اســت، اظهار کرد: از مجمــوع پروژه ها ۱7 پروژه در 
شهرســتان همدان، ۱6 پروژه در مایر، ۱2 پــروژه در نهاوند، ۱7 
پروژه در تویسرکان، 6 پروژه در اسدآباد، ۱8 پروژه در بهار، ۳7 پروژه 

در کبودراهنگ، ۹ پروژه در رزن و ۴ پروژه در فامنین افتتاح شد. 
بخشــی از این پروژه ها شامل تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار 
به طول 78 هزار و 656 متر، احداث ۱0۳ پســت به قدرت 8 هزار و 
۹۹۴ کیلوولت آمپر و احداث 8 فیدر و 6۹ هزار و ۹۴2 متر شــبکه 

فشار ضعیف، متوسط و 20 کیلوولت بود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان ابراز داشــت: 
همچنین اصاح ۴۱ هزار و 800 متر شبکه فشار ضعیف، متوسط و 
20 کیلوولت، نصب 2 هزار و ۹56 دستگاه و تعویض یک هزار و۹۴0 
دســتگاه لوازم اندازه گیری، نصب 7۳ دستگاه کنتور هوشمند، نصب 
۹۳0 فقره انشعاب جدید به مشــترکین، روشنایی معابر و غیره نیز 

از دیگر پروژه ها بود.

وی بــا بیان اینکه ۴0 پروژه بــا اعتبار 5۳ میلیارد و 8۳۳ میلیون ریال 
کلنگ  زنی شــد، گفت: از این تعداد ۱۴ پروژه با اعتبار 2۳ میلیارد و 
650 میلیــون ریال در همدان، ۹ پروژه با اعتبار ۱۹ میلیارد و 750 
میلیون ریال در نهاوند، ۱۴ پروژه با اعتبار 8 میلیارد و 5۳۳ میلیون 
ریال در کبودراهنگ و ۳ پروژه با اعتبار یک میلیارد و ۹00 میلیون 

ریال در فامنین کلنگ زنی شد.

 مراجعه 40 سرمایه گذار متقاضی احداث 
مولدهای مقیاس کوچک در استان همدان

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان گفت: ۴0 
ســرمایه گذار متقاضی احداث مولدهای مقیــاس کوچک به قدرت 

2۱0 مگاوات در سه سال اخیر به استان همدان مراجعه کرده اند.
تیموری با اشاره به اقدامات اجرایی شرکت در زمینه انرژی های نو و 
مولدهای مقیاس کوچک اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم، وزارت 

نیرو موظف است 5 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را تا پایان برنامه 
احداث کند که از این میزان 22 مگاوات در هفته دولت افتتاح  شد و 

۱00 مگاوات دیگر تا پایان امسال در کشور احداث می شود.
وی با بیان اینکه در این راســتا در اســتان نیز اقدامات خوبی انجام 
شــده و در حال پیگیری اســت، گفت: از جمله این اقدامات احداث 
۱25 کیلووات نیروگاه خورشــیدی برای ۴ مســجد و 8 مدرســه و 

ساختمان شرکت توزیع برق استان است.
تیموری با اشــاره به مکان یابی برای احداث ۱0 نیروگاه خورشیدی 
7 مگاواتی و صدور موافقت نامه در این خصوص ابراز داشــت: احداث 
2 نیروگاه خورشــیدی 7 مگاواتی توسط ســرمایه گذار خارجی در 
دست اقدام اســت و انتظار می رود تا پایان امســال به بهره برداری 
برســد همچنین اقدامات الزم برای احــداث 2 نیروگاه ۳0 مگاواتی 
توسط ســرمایه گذار خارجی در حال انجام است. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان با بیان اینکه عاوه بر اســتفاده از 
انرژی خورشــیدی از دیگر اقدامات این شرکت استفاده از مولدهای 
مقیاس کوچک اســت، گفت: در استان همدان طی ۳ سال گذشته 
۴0 ســرمایه گذار با مجموع ظرفیت ســرمایه گذاری به قدرت 2۱0 

مگاوات به شرکت برق مراجعه کرده اند.

جلوگیری از هدررفت 604 میلیون کیلووات 
ساعت انرژی در همدان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشــاره به 
جلوگیری از هدررفت 60۴ میلیون کیلووات ســاعت انرژی طی سه 
ســال اخیر گفت: اگــر این میزان با قیمت تمام شــده بدون لحاظ 
کردن ســوخت نیروگاه ها محاسبه شــود معادل 60 میلیارد تومان 

صرفه جویی است.
حاجی رضا تیموری با اشــاره به اقدامات انجام شده شرکت در دولت 
تدبیر و امید اظهار داشــت: عمده ترین بخش فعالیت های شرکت در 
راســتای کاهش تلفات انرژی، کنترل پیک بــار مصرفی و مدیریت 
مصرف انرژی، اســتفاده از انرژی های نو و مولدهای مقیاس کوچک 
و احداث خطوط و پست های انتقال، فوق توزیع و توزیع برای جذب 
ســرمایه گذاران بوده است. وی افزود: توسعه و اصاح و بهینه سازی 
شــبکه های برق روستاها، صرفه جویی در مصرف آب نیروگاه شهید 
مفتح و توسعه خدمات الکترونیکی دولت نیز از دیگر اقدامات صورت 

گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه طی 
سه سال گذشــته درصد تلفات شبکه های توزیع برق استان همدان 
از ۱6.7 درصــد به ۱۱.8 درصد کاهش یافته اســت، گفت: طی این 
ســه سال 60۴ میلیون کیلووات ساعت از هدررفت انرژی جلوگیری 
شده که اگر با قیمت تمام شده بدون لحاظ کردن سوخت نیروگاهها 

محاسبه شود معادل 60 میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

 صرفه جویی انرژی 
در راستای اقتصاد مقاومتی 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خاطرنشان کرد: 
جمع آوری برق های غیر مجاز، تســت و بازرسی لوازم اندازه گیری و 
جلوگیــری از انحراف جریان مصرفــی در تمام تعرفه ها نیز از جمله 

فعالیت های مطرح در بحث غیر فنی به شمار می رود.
وی با بیان اینکه در مجمــوع اقدامات موثری صورت گرفته تا روند 
کاهش تلفات ادامه داشــته باشــد و امید است تلفات انرژی برق در 
استان تا افق ۱۴0۴ به 5 درصد برسد، افزود: در این زمینه نیروهای 
انتظامی، دستگاه قضایی استان و همکاران شرکت در تمام واحدهای 

تابعه همکاری خوبی داشته اند.
تیموری با اشاره به کنترل پیک بار مصرفی و مدیریت مصرف انرژی، 
صرفه جویــی و بهینه مصرف کردن انرژی را از دیگر مصادیق اقتصاد 
مقاومتی دانست و ابراز داشت: در سه سال گذشته 6 هزار مگاوات به 
ظرفیت نیروگاه های کشور اضافه شده و در حال حاضر قدرت نصب 

شده نیروگاهی حدود 7۴ هزار مگاوات است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشــاره به 
راندمــان نیروگاه هــا که حدود ۳7 تا ۳8 درصد اســت، اظهار کرد: 

نیروگاه ها می توانند حدود 5۳ هزار مگاوات برق را تولید کنند.
وی با بیان اینکه پیک بار ســال گذشــته کشــور 50 هزار و ۱77 
مگاوات بوده اســت، گفت: پیک بار مصرفی کشور در سال جاری به 
52 هزار و 6۹۳ مگاوات رسیده که به معنای افزایش 5 درصد مصرف 

برق در کشور است.

پیک بار استان به 649 مگاوات رسیده است
تیمــوری تصریح کرد: پیک بار اســتان همدان نیز در ســال ۹2 به 
میزان 626 مگاوات بوده که اگر روند افزایش 5 درصد کشــوری را 
داشــتیم باید پیک بار 725 مگاوات را تجربه می کردیم اما همراهی 
مردم باعث شــد تا درصد رشد مصرف در استان به 2 درصد محدود 

شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان عنوان کرد: با 
مشارکت و همراهی مشترکان در تمام تعرفه ها و همچنین اقدامات 
فنی و غیر فنی صنعت برق حدود ۳ هزار مگاوات مدیریت شده است 
که اگر این اتفاق نمی افتاد به طور قطع در گرمای تابستان با کمبود 

نیرو و اعمال خاموشی همراه بودیم.

 هزینه کرد 125 میلیارد ریال 
برای توسعه شبکه های برق روستایی همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از هزینه کرد ۱25 
میلیارد ریال با اســتفاده از اعتبارات تخصیصــی بند 6۹ و بند )ز( 
بودجه سال های ۹2 تا ۹۴ در راستای توسعه و اصاح و بهینه سازی 

شبکه های برق روستاهای استان همدان خبر داد.
حاجی رضا تیموری با اشاره توسعه و اصاح و بهینه سازی شبکه های 
برق روســتاها اظهار داشــت: در این راستا با اســتفاده از اعتبارات 
تخصیصــی بند 6۹ و بند )ز( بودجه ســال های ۹2 تا ۹۴ به میزان  

۱2.5 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی افــزود: با توجه به این اقدامــات در کنار پذیرش 6 هزار و 700 
متقاضی جدید، 265 کیلومتر شــبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و 
۴2 دســتگاه پست جدید اصاح و احداث و همچنین ۴ هزار و 6۱8 
دســتگاه چراغ روشنایی معابر نصب شــده است. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان تصریح کرد: برای سال جاری نیز 
در این زمینه تفاهم 5.5 میلیارد تومانی منعقد شــده که 50 درصد 

آن انجام شده است.
وی صرفه جویی در مصرف آب نیروگاه را از دیگر اقدامات مهم عنوان 
کــرد و افزود: تبدیل برج تر به خشــک نیروگاه در فاز اول به میزان 
۴۳ میلیارد تومان هزینه در برداشته که ساالنه حدود 2 میلیون متر 

مکعب آب صرفه جویی می شود.
تیمــوری با بیان اینکه تبدیل برج دوم از تر به خشــک نیروگاه در 
مرحلــه انعقاد قرارداد با پیمانکار اســت، گفت: در این خصوص نیز 

هزینــه ای معادل 80 تا ۱00 میلیارد تومان مورد نیاز اســت که در 
نیمه دوم ســال اجرای آن شروع و پیش بینی می شود تا پایان سال 

۹6 به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: احداث ۴۴ کیلومتر خط انتقال پساب فاضاب همدان 
با اعتبار 8۴ میلیارد تومان هزینه نیز در سال گذشته به بهره برداری 

رسید که ساالنه حدود 60 درصد آب نیروگاه را تأمین می کند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با بیان اینکه 
حدود 20 درصد آب مورد نیاز نیروگاه از 8 حلقه چاه تأمین می شود، 
افزود: در مجموع تبدیل برج اول و اســتفاده از پساب فاضاب ۱27 
میلیارد تومان هزینه در برداشــته و سالیانه 80 درصد آب مورد نیاز 

نیروگاه را تأمین می کند.

 تبدیل 46 درصد کنتورهای برق استان 
به دیجیتال

به گفته وی در ســال گذشــته مصرف اســتان اعم از توزیع و فوق 
توزیع به میزان ۴.5 میلیارد کیلووات ســاعت بوده که ۳.5 میلیارد 
آن توســط نیروگاه شــهید مفتح تأمین و حدود یک میلیارد آن از 

نیروگاه های سایر استان ها استفاده شده است.
تیمــوری با بیان اینکــه تبدیل برج های ۳ و۴ از تر به خشــک در 
سال های آتی در دســتور کار قرار دارد، تصریح کرد: چنانچه ۴ برج 
به خشک تبدیل شوند نیازی به آب های زیر زمینی و حتی به پسآب 

تصفیه خانه نیز نخواهد بود.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش با اشــاره به توســعه خدمات 
الکترونیکی در شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان یادآور 
 ICT شــد: ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان دولت در شهر و در دفاتر
روســتایی و راه اندازی و توسعه ســامانه خدمات الکترونیکی در این 

راستا انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با بیان اینکه 
تاکنون ۴6 درصد کنتورهای برق در اســتان از آنالوگ به دیجیتال 
تبدیل شــده است، گفت: در کنار هوشمند کردن لوازم اندازه گیری، 
قرائت از راه دور مشــترکان ولتاژ اولیه، پرداخت غیر حضوری بهای 
انرژی مصرفی و اســتقرار سیســتم GIS نیز از دیگر اقدامات بوده 

است.
وی بــا تأکیــد بر مدیریــت و رعایت مصرف برق لزوم اســتفاده 
از لــوازم برق اســتاندارد با برچســب انــرژی A تصریح کرد: از 
مشــترکین می خواهیم بــا پرداخت به موقع بهــای برق مصرفی 
خدمتگزاران خود را برای ارائه خدمات سریع تر و مطمئن تر یاری 
کننــد و رعایت نکات ایمنی و پرهیز از نزدیک شــدن به هرگونه 
تأسیســات برقی و عدم ساخت و ســاز در حریم شبکه برق را به 

طور جدی مد نظر قرار دهند.

 افتتاح و کلنگ  زنی
  176 پروژه برق 
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EKBATAN

واحد خیرســاز دیالیز شهرســتان کبودراهنگ و پد فــرود بالگرد 
بیمارستان امام رضا)ع( شهرستان کبودراهنگ در هفته دولت افتتاح 

شد.
اســتاندار همدان در آیین افتتاح پد هوایــی و بخش جدید دیالیز 
بیمارستان امام رضا)ع( با تبریک هفته دولت با تشکر از دانشگاه علوم 
پزشکی همدان و شهرداری کبودراهنگ از امیرجانی خّیر شهرستان 

برای فراهم کردن امکانات پزشکی و درمانی قدردانی کرد.
محمد ناصر نیکبخت با مقایســه خدمات خیر ســامت امیرجانی با 
اقدامات کادر درمانی و اشــاره به ارزشمندی اقدامات انجام شده در 
واحد خیرساز دیالیز شهرستان کبودراهنگ، گفت: امیرجانی خود را 
از آتش جهنم بیرون کشید و روح خود را در زمان حیات درمان کرد.

 امیرجانی؛ توصیف گر غیرت، 
مردانگی و شرافت

استاندار همدان با اشاره به ناتوانی بسیاری از افراد دارای تمکن مالی 
از انفاق اموال خود؛ ایشان را معنای غیرت، مردانگی و شرافت توصیف 
کــرد. نیکبخت با قدردانی از اهدای وســیله نقلیه برای حمل و نقل 
بیماران پس از مشــاهده مشــکات بیماران برای افرادی که به کار 
خیر می پردازند و حس انساندوستی آنان عامل کار خیر است، آرزوی 

موفقیت کرد.

اســتاندار همدان با اشاره به سفر سال گذشته وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به اســتان و مصوبات ارزشمند این سفر در حوزه 
ســامت یادآور شد که باید از محل این سفر، ۹ بیمارستان تا پایان 

امسال ایجاد شود.

 تالش برای ارائه خدمات مطلوب 
در حوزه سالمت

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرســتان کبودراهنگ هم با اشاره 
به راه ا ندازی اورژانس هوایی در اســتان از مردادماه سال ۹۳ همزمان 
با ۱۴ اســتان دیگر، گفت: در این مدت، ۱02 مورد مأموریت هوایی 
شامل ۴6 مورد مأموریت پیش بیمارستانی و 56 مورد مأموریت بین 

بیمارستانی انجام شده است.
دکتر بهرامی افــزود: ۹5 مورد از مأموریت ها در داخل اســتان و 7 
مورد در خارج اســتان انجام شده اســت و در مجموع ۱۴6 بیمار با 
مصدوم با بالگرد جا به جا شــده اند که میانگین سنی آنان، ۳۱ سال 
است؛ همچنین میانگین هر پرواز 85 دقیقه است و بیشترین بیماران 

استفاده کننده از این خدمات بیماران تصادفی هستند.
وی افزود: بیشترین شهرستان استفاده کننده، شهرستان فامنین با 
2۹ مورد استان و شهرستان کبودراهنگ با ۱۴ مورد استفاده کننده 

در رتبه سوم قرار دارد.

دکتر بهرامی گفت: در طول دو ســال گذشــته موضوع احداث پد 
در مراکز درمانی اســتان در دستور کار قرار گرفت که تاکنون مرکز 
آموزشی درمانی بعثت، بیمارستان امام حسن مجتبی)ع( فامنین و 
بیمارستان امام رضا)ع( نسبت به احداث پد فرود بالگرد اقدام کرده اند.

وی افزود: پد در حال افتتاح در بیمارســتان امام رضا)ع( با اعتباری 
حدود ۳00 میلیون ریال از سوی دانشگاه علوم پزشکی و مساعدت های 
شهرداری کبودراهنگ احداث شده است که ضمن اینکه نمونه ای از 
تعامل و همکاری بین بخشــی است؛ زمینه استفاده ایمن از خدمات 

رایگان بالگرد برای بیماران را فراهم می کند.
مدیر شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان کبودراهنگ یادآور شد: 
الگوی به کارگیری شده در این شهرستان برای سایر شهرستان هایی 
که پد فرود بالگرد ندارند مانند نهاوند، تویسرکان، بهار، رزن، اسدآباد 

و مایر هم پیشنهاد می شود.
وی از خّیر بزرگوار امیرجانی برای راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان 
امام رضا)ع( شهرســتان کبودراهنگ تشــکر کرد و توضیحاتی در 
خصوص ویژگی های ســاختاری ایــن مرکز ارائه کــرد و  گفت: با 
توجــه به اعتبارات، در حال راه انــدازی واحد جدید دیالیز به منظور 

خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم هستیم.
دکتر بهرامی در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد که با 
مساعدت مسئوالن دســتگاه سی. تی. اسکن در اختیار مدیر شبکه 

بهداشت و درمان قرار گیرد و رضایتمندی مردم افزایش یابد.

وی به مشــکل کمبود فضای فیزیکی اشــاره کرد و گفت: همکاران 
بیمارستان ها به دلیل افزایش حجم کاری و مراجعات با مشکل فشار 
کاری مواجه هستند و بیمارستان شهرستان در نخستین فرصت باید 

به بیمارستان ۱60 تختخوابی تبدیل شود.

 تالش برای شیرین کردن 
کام بیماران نیازمند 

خّیری کــه مرکز دیالیز بیمارســتان امام رضــا)ع( کبودراهنگ را 
راه اندازی کرد با تبریک هفته دولــت به همه خدمتگزاران خدوم و 
زحمتکش دولت گفت: به لطف الهی روزهای گرم را در سایه سخاوت 
دل های مهربان بودیم و از دوســتی هایمان بــرای آینده و بیماران 

نیازمند، خاطره هایی شیرین ساختیم. 
امیرجانــی اظهار کــرد: تجربه در کنار مردم بودن بــه طراوت روح 
می افزاید و شمیم شور و شعور این مکان درمانی را آکنده کرده است.
وی که در این مراسم یک دستگاه ماشین برای حمل و نقل بیماران 
اهدا کرد، افزود: اینک مســرور از همکاری شما آرزو می کنم دستی 
باالی تمام دست ها مددکار شما، دل ها مأمن مهر خدا و دست هایتان 
در راه دعا باشــد. این خّیر حوزه سامت با تشــکر از افرادی که در 
احداث و راه اندازی پروژه درمانگاه تخصصی و مرکز دیالیز مشارکت 

داشتند با تقدیم لوح سپاس قدردانی کرد.

افتتاح واحد خیرساز دیالیز شهرستان کبودراهنگ
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6
EKBATAN رئیس دانشگاه آزاد اسامی استان همدان گفت: برای دانشجویان

همه رشته های تحصیلی ورودی سال ۱۳۹5-۹6  مقطع کاردانی 
و کارشناســی، تخفیف ۱0 تا 50 درصدی شهریه پیش بینی شده 

است.
ســعید جامه بزرگی از تخفیف شــهریه ۱0 تا 50 درصدی در سال 
تحصیلی جدید در برخی رشته ها خبر داد و افزود: با توجه به تأمین 
منابع مالی دانشگاه در برخی رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی 

تخفیف ۱0 تا 50 درصدی در نظر گرفته شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسامی استان همدان با بیان اینکه در طول هر 
ترم ۱2 تا ۱۴ میلیارد تومان تسهیات برای پرداخت به دانشجویان 
در نظر گرفته می شود؛ کاهش شهریه و تأمین منابع مالی و افزایش 
رشته های دانشگاه را شــرایطی برای افزایش جذب دانشجو دانست 
و گفت: کاهش ۱2 درصدی را در جذب دانشــجوهای کل کشــور 
داشــته ایم و این در حالی است که از پنج ســال دیگر دوباره موج 

افزایش دانشجو را خواهیم داشت.
رئیس دانشگاه آزاد اسامی استان همدان به وجود ۱2 مرکز و واحد 
این دانشگاه در استان اشاره کرد و افزود: این دانشگاه باالترین سطح 

دانشگاهی در کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه 2۴ هزار ۳67 دانشــجو در مقاطع مختلف مشغول 
به تحصیل هســتند، گفت: ۴86 رشــته در دانشــگاه آزاد اسامی 

همدان تدریس می شود.

تصویب طرح پژوهشی رصد فارغ التحصیالن
این مســئول تعــداد فارغ التحصیان این دانشــگاه را ۹0 هزار نفر 
دانســت و با بیان اینکه در ماه گذشــته طرح پژوهشــی مبنی بر 
رصد فارغ التحصیان تصویب شــد، اظهار کرد: بر اســاس این طرح 
فارغ التحصیانی که در پســت های کلیدی فعالیــت دارند، معرفی 
می شوند تا مشخص شــود چند درصد از فارغ التحصیان مطابق با 

رشته خود کار می کنند.
جامــه بزرگی به فعالیت ۳ ســال اخیر در زمینه کارشناســی 
ارشــد و مقطع دکتری اشــاره کرد و افــزود: در مقطع دکترا 
2۹ رشته و در کارشناسی ارشــد ۱25 رشته در دانشگاه آزاد 

اسامی وجود دارد.

افزایش تولیدات علمی 
وی با بیان اینکه فضای آموزشــی دانشــگاه در بخش های مختلف 
آموزشــی و رفاهی 2۱0 هزار مترمربع است، تعداد مقاالت ISI این 
دانشــگاه را در ســال ۹۴، ۱55 مورد عنوان کرد و گفت: تولیدات 
علمی در دانشــگاه های اســتان و بالتبع آن در دانشــگاه آزاد رو به 

افزایش است.
این مســئول به شاخص های پژوهشی دانشــگاه آزاد استان اشاره و 
اظهار کرد: ۱06 مقاله  ISI، ۱77مقاله ارائه شــده در همایش های 
ملی و بین المللی، ۱۱۴ طــرح تحقیقاتی در حال اجرا و 66 کارگاه 
آموزشی از جمله فعالیت های دانشــگاه آزاد اسامی استان در یک 

سال اخیر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این دانشــگاه پنج استاد تمام، هشت دانشیار، 

۱۱۳ استادیار، ۱۴7 دانشجوی دکتری و ۱5۳ نفر مربی دارد.

قرارگیری در جمع بزرگترین واحدهای غرب کشور 

جامه بزرگی با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی استان در 
۴86 رشته محل تحصیل می کنند، یادآور شد: این دانشگاه به دلیل 
دارا بودن چهار دانشــکده علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی 
و هنر و معماری و همچنین پنج مرکز آموزشــی در شهرســتانهای 
اســتان، مرکز آزمونهای زبان خارجی، موزه تنوع زیســتی و مردم 
شناســی "آمادای" و دریافت مجوز راه اندازی دانشکده پزشکی، در 
جمع بزرگترین واحدهای غرب کشــور قــرار دارد و به عنوان واحد 

جامع مطرح است.
وی با اشاره به اهداف این مرکز آموزشی در سال "اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل"، خاطرنشــان کرد: امید می رود دانشــگاه در راستای 
کیفی ســازی حرکت کند به طوریکه به دانشگاهی کارآفرین و مؤثر 
در رشــد و توسعه اقتصادی کشور، برتری در ارائه خدمات آموزشی 
و پژوهشــی به اقشار مختلف جامعه، پیشتازی در تولید علم، نظریه 
و اندیشه، مجهز به مراکز آموزشی پیشرفته بر اساس استانداردهای 
بین المللی، پاســخگو به انتظارات جدید جامعه و شناخته شده در 

مجامع معتبر بین المللی باشد.

ارتقای سطح کیفی دانشگاه در تمامی ابعاد
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی واحد همدان از جمله اهداف کان 
این دانشــگاه را ارتقای ســطح کیفی دانشــگاه در تمامی ابعاد 
عنوان کرد و افزود: تربیت و پرورش نیروی انســانی متخصص و 
متعهــد مورد نیاز جامعه، توجه بــه دانش و مهارت های نوین در 
فعالیت های آموزشی و پژوهشــی و توسعه همکاری دانشگاهی و 
حضور در صحنه های علمی جهانی از دیگر اهداف دانشــگاه آزاد 

اسامی همدان به شمار می رود.

وی ادامه داد: دیگر اهداف شامل ایجاد توازن بین بخش های آموزش 
و پرورش در دانشــگاه و توســعه تحقیقات مرتبط بــا نیاز جامعه، 
پیاده ســازی مدیریت دانش و مهارت های نویــن به منظور افزایش 
کیفیت آموزش و پژوهش، افزایش ســهم دانشــگاه استان در تولید 
علمی کشور، استقرار نظام اداری کارآمد و اثربخش، ایجاد و تقویت 
پارک هــای علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی و تنوع بخشــی منابع 

درآمدی و یافتن منابع مالی به غیر از شهریه است.

حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین
رئیس دانشگاه آزاد اسامی واحد همدان با بیان اینکه دانشگاه آزاد 
به ســمت راه اندازی مراکز نسل ســوم رفته است، گفت: 70 هکتار 
زمین از سوی بنیاد مسکن خریداری شده و در اقتصاد دانش بنیان، 
سرمایه گذاری های دهکده گردشگری و طرح شفای سامت، از آن 

استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح شــفای ســامت با همکاری شورای شهر و 
دانشــگاه علوم پزشکی استان ایجاد می شــود، افزود: طرح شفا در 
واحدهای دانشگاه آزاد اسامی زمینه ساز اشتغال فارغ التحصیان و 
توســعه اقتصادی است و بر اساس این طرح مطب پزشکان در مرکز 
شفای سامت متمرکز می شود تا مردم مناطق حاشیه شهر بتوانند 

از خدمات استفاده کنند.

ســعید جامه بزرگی با اشــاره به برخورداری دانشگاه از موزه 
آمادای که نمایشــگر وســایل زندگی مــردم از دوره صفویه تا 
دوره معاصــر، آداب و رســوم قومیت های مختلف و بخشــی از 
حیات وحش، حیوانات، حشــرات و پروانه ها اســت گفت: برای 
جذب گردشــگران به دانشــگاه، موزه آمادای در آن راه اندازی 
شــده و با توجه بــه برخورداری این مرکــز از امکانات اقامتی 
پیشــنهاد راه اندازی دهکده گردشگری در این محل ارائه شده 

است.

 برخورداری از ورزشگاه های مناسب 
برای میزبانی مسابقات ورزشی کشور 

رئیس دانشــگاه آزاد اســامی همدان با بیان اینکه این دانشگاه با 
زیرســاخت خوبی که اکنون داراست، توانســته با دانشگاه های آزاد 
اســامی معتبر کشــور برابری کند و میراث دار خوبی برای استان 
همدان شود، گفت: پارسال در زمینه ســرمایه گذاری و درآمدزایی 
اقدامات خوبی انجام شــد که ازجمله آن ایجاد زیرســاخت ها برای 

مکان های ورزشی است.
 وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسامی در تابستان امسال میزبان 
مسابقات هندبال و فوتسال و نخستین جشنواره ورزش های همگانی 

بود، بیان کرد: جشنواره ادبیات دینی نیز در حال مدیریت است که 
27 شهریورماه برگزار می شود.

جامــه  بزرگی با اشــاره به ظرفیت یک هــزار و 200 نفری مجتمع 
خوابگاهی حضرت زینب)س(، یادآور شــد: مجموعه ورزشــی امام 
علی)ع( این دانشــگاه 200 نفر و سالن ورزشــی پوریای ولی ۹00 

نفر ظرفیت دارند.
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی واحد همدان با اشــاره به راه اندازی 
مراکز مشاوره تحصیلی، یادآور شــد: این مراکز آمادگی مشاوره به 

دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه را دارد.
وی با اشاره به وجود 67 کارگاه و آزمایشگاه در دانشگاه آزاد اسامی 

گفت: امکانات آموزشــی خوبی در دانشگاه فراهم شده به شکلی که 
در ایــن زمینه به قطب علمی تبدیل  شــده ایم بــه طوریکه تعداد 
انجمن های علمی فعال دانشــگاه ۱5 انجمن اســت و انجمن دیگر 

رشته ها نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.

افزایش رشته های علوم تجربی 
جامــه بزرگی با بیان اینکه تعداد زیادی از دانش آموزان در رشــته 
تجربی تحصیل می کنند، خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه بیشتر 
دانش آمــوزان تمایل به ادامه تحصیل در رشــته تجربی رادارند، با 
افزایش رشــته های علوم تجربی به دنبال جذب بیشــتر دانشــجو 

هستیم.
وی با بیان اینکه ۱۴ محصول دانشگاه به تجاری سازی رسیده است، 
خاطرنشــان کرد: تولید نانوپودر مس از محصوالتی اســت که تا به 

امروز از آمریکا وارد می شد و با تولید آن، واردات قطع خواهد شد.
جامه بزرگی همچنین با بیان اینکه افزایش سطح تحصیات و رشد 
ســطح آموزشی به دلیل وجود تحصیات تکمیلی بوده است، گفت: 
اگر هر یک از اساتید یک طرح را دنبال کند به طور قطع تحصیات 
تکمیلی دانشجویان به سود کشــور خواهد بود و به رشد اقتصادی 

منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه همدان استان صنعتی نیست، اظهار داشت: صنعت 
در همدان چندان پیشــرفته نیست و ارتباطاتی که از سوی دانشگاه 
برقرار می شــود با صنایع کشور اســت و محصوالت دانش بنیان در 

اختیار واحدهای صنعتی کشور قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه چهار آزمایشــگاه دانشــگاه در حال دریافت مجوز 
آزمایشگاه اســتاندارد و معتمد هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به 
جوان بودن اســاتید دانشگاه، اســاتید از پرکارترین ها در کشور به 

شمار می روند.
جامه بزرگی گفت: دانشــگاه های آزاد اســامی سراسر استانها یک 
دانشــگاه هســتند و آزمایشگاه های هر دانشــگاه نیز مورد استفاده 

دانشجویان تمام دانشگاه های آزاد کشور قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان خبر داد:

تخفیف 10 تا 50 درصدی شهریه دانشجویان کاردانی و کارشناسی
کیفی سازی برای تبدیل شدن به دانشگاهی کارآفرین
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 مدیرعامل شــرکت گاز اســتان همدان گفت:  مصرف گاز در استان 
همدان از ابتدای ســال جاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۳2.5 درصد افزایش یافته است.
محمد مهدی مهدوی در جمع خبرنگاران در ابتدای ســخنان خود با 
بیان اینکه در هفته دولت سال جاری ۴2 پروژه گازرسانی به روستاهای 
اســتان همدان افتتاح و یا کلنگ زنی شد، اظهار داشت: در این هفته 
۳2 پروژه گازرسانی به روستاها از توابع شهرستان های همدان، مایر، 

نهاوند، اسدآباد، کبودرآهنگ و تویسرکان افتتاح و بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ها در روستاها بیش از 2۱0 میلیارد 
ریال اعتبار تخصیص یافت و 2 هزار و ۱50 خانوار جدید روســتایی به 

مصرف کنندگان گاز استان اضافه شد.
مهدوی همچنین تصریح کرد: عاوه بر این طرح ها، عملیات گازرسانی 
به ۱0 روستای دیگر نیز در شهرستان های نهاوند و مایر با پیش بینی 
اعتباری بالغ بر 27 میلیارد ریال آغاز شده که با اجرای این پروژه ها 2۳0 

خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.
وی با بیان اینکه در هفته دولت سال جاری 206 هزار متر خطوط شبکه 
تغذیه در استان اجرا شده است، یادآور شد: تأسیسات اجرا شده شامل 2 

هزار و ۴00 علمک و شش ایستگاه تقلیل فشار است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اشاره به اینکه تعداد روستاهای 
برخوردار از گاز اســتان با بهره برداری طرح های هفته دولت امسال به 
۹65 روستا رسید، خاطرنشان کرد: نفوذ گاز در جمعیت روستایی استان 

نیز با اجرای این طرح ها به ۹8.5 درصد ارتقا می یابد.
وی اضافه کرد: تا پایان سال با گازرسانی به ۳8 روستا، تعداد روستاهای 
برخوردار از گاز به یک هزار و سه روستا و نفوذ گاز در خانوار روستایی 

استان به ۹۹.5 درصد ارتقا می یابد.
مهدوی با بیان اینکه نفوذ گاز در جمعیت روســتایی استان یک درصد 
افزایش یافته است، یادآور شد: هم اکنون عملیات اجرایی در ۴۳ روستای 

استان نیز در حال اجرا است که شامل دو هزار و 500 خانوار است.
وی تأکید کرد: امسال می توان ادعا کرد که تمام روستاهای دارای بیش 
از ۱5 خانوار از نعمت گاز برخوردار خواهند شد؛ هرچند در حال حاضر 
نیز برخی روستاهای دارای کمتر از ۱5 خانوار از نعمت گاز برخوردارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان ضریب نفوذ گاز در 2۹ شهر استان 
را کامل و صد در صد عنوان کرد و افزود: میزان نفوذ گاز در روستاهای 

کشور 68 تا 6۹  درصد اما در همدان ۹8.5 درصد است.
مهدوی با بیان اینکه اداره ناحیه دو گازرسانی شهرستان همدان برای 
بهره مندی مردم مناطق حاشیه شهر در مجموعه حمل و نقل شرکت 
در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: یک هزار و 200 متر مربع زمین 
برای راه اندازی ساختمان این ناحیه جهت ارائه خدمات مناسب تر به 
مردم همدان مهیا و به نوعی شرکت گاز استان به دو ناحیه تقسیم شد.

وی همچنین تصریــح کرد: عملیات اجرایی این ناحیه در ابتدای بلوار 
بهشت همدان از یک هفته پیش آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با بیان اینکه در قسمت بهره برداری 
و اجرایی ۱۱0 کیلومتر شبکه و سه هزار و ۳0 علمک ایجاد شده است، 
خاطرنشــان کرد:  شش هزار مشــترک و پنج هزار و 70 خانوار جدید 
به خانوارهای تحت پوشش اســتان و همچنین 52 واحد کشاورزی و 

صنعتی به واحدهای برخوردار از گاز استان اضافه شده است.
مهدوی با بیــان اینکه میزان مصرف گاز در پنج ماهه ابتدایی ســال 
یک میلیارد و ۳20 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته 
۳2.5 درصد رشد یافته است، اظهار داشت: این رشد مصرف به نیروگاه 
برمی گردد؛ به طوریکه میزان مصرف روزانه نیروگاه که در سال گذشته 
یک میلیون متر مکعب بود به شش میلیون مترکعب افزایش یافته است 
و با توجه به این موضوع، نیروگاه تقاضای راه اندازی ایســتگاه جدید 

برای تأمین نیازهای خود را داده است.
وی میانگین مصرف روزانه اســتان در فصول گرم را چهار 

میلیون مترمکعب دانست و افزود: میزان مصرف روزانه 
در پنج ماهه ابتدایی سال به 8.5 میلیون مترمکعب 

و حتی ۱0 میلیون متر مکعب رسید که بی سابقه 
است.

مهدوی با بیان اینکه نیــروگاه مصرف عادی 
خود را دارد، یادآور شــد: اگر گاز به نیروگاه 
اختصاص نیابد سوخت مایع بیشتری مصرف 
خواهد کرد که از لحاظ قیمتی ضرر و زیان 

را شــامل مجموعه می کند و اگر بتوان گاز طبیعی را به عنوان سوخت 
ارزان و در دســترس در اختیار واحدهــای صنعتی و تولیدی قرار داد، 

سودآوری مناسبی خواهد داشت.
وی افزود: هرچه بتوان مصرف سوخت مایع را کاهش داد آالینده های 
هوا کاهش خواهد یافت و مؤلفه های زیست محیطی را ارتقا خواهد داد.
مهــدوی میــزان مصرف 7۴ نیروگاه گازســوز کشــور را 72 میلیون 
مترمکعب عنوان کرد و افزود: در سال ۹۳ میزان گاز اختصاص یافته به 
این تعداد نیروگاه 50 میلیارد متر مکعب بود که با افزایش هشت میلیارد 

مترمکعبی، میزان مصرف گاز به 58 میلیارد متر مکعب رسید.
وی همچنین تصریح کرد: تنها شــش میلیارد مترمکعب از ســوخت 
نیروگاه ها باید از ســوخت مایع باشــد که در همدان نیز این سهم در 

نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با بیان اینکه تعداد مشترکان استان 
555 هزار و ۴00 اســت که ۳5 درصد آن به روستاها اختصاص دارد، 
گفت: هشت میلیون و 700 هزار کیلومتر شبکه شهری و روستایی در 

استان ایجاد شده است که 67 درصد آن متعلق به روستاهاست.
مهــدوی در ادامه یادآور شــد: هم اکنون ۳06 هــزار و 600 علمک و 
انشعاب در استان نصب شده که ۴6  درصد از این تأسیسات به روستاها 

اختصاص دارد. 
وی بــا بیــان اینکــه 2 هــزار واحد 
کشــاورزی و صنعتی، ۱۱ 
شــهرک صنعتی، 
ناحیه  هفت 

صنعتی، هفت واحد گلخانه ای از نعمت گاز برخوردارند، اظهار داشت: 
جز شهرک صنعتی بهاران دیگر شهرک ها از نعمت گاز برخوردارند که 

گاز رسانی به این شهرک نیز به زودی انجام خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان همدان تعداد جایگاه های سی ان جی 
اســتان را ۴5 واحــد عنوان کرد و گفت: از این تعــداد ۴۳ واحد فعال 
هستند که میزان مصرف آنها در روز بیش از ۴80 هزار مترمکعب است.
وی افزود: میزان مطالبات شرکت گاز از مشترکان ۱۳6 میلیارد تومان و 
نیروگاه شهید مفتح ۴۹ میلیارد تومان است که در مجموع مطالبات به 

۱85 میلیارد تومان می رسد.
مهــدوی با بیان اینکه ۴0 میلیارد تومان از مطالبات به بخش صنعتی 
اختصاص دارد، اظهار داشت: مطالبات بخش خانگی استان 55  میلیارد 
تومــان، بخش صنعت ۳2 میلیارد تومان و مطالبات معوق جایگاه های 
سوخت سی ان جی نیز 20 میلیارد تومان است که ۱۴.5 میلیارد تومان 

آن به سه جایگاه شهرداری های مایر و نهاوند اختصاص دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هشت تا ۱2 میلیون تومان برای نصب هر 
انشعاب در روستاهای استان هزینه شده است، گفت: در اجرای پروژه ها 

هیچ مبلغی از مردم دریافت نشده و نمی شود.
مهدوی با اشــاره به عدم افزایش تعرفه گاز در اســتان، اظهار داشت: 
پرداخت قبوض گاز بر اساس تعرفه های سال گذشته انجام می شود و 

جز در بخش خانگی، تعرفه ها یکسان هستند.
وی ادامه داد: در بخش خانگی ۱2 پله مشــخص شده که مبالغ از ۴6 

هزار تومان شروع می شود و تا ۳60 هزار تومان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان بیشترین میزان بدهی را مربوط به 
شهرستان همدان دانست و گفت: میزان بدهی مشترکان این شهرستان 

بالغ بر 77 میلیارد تومان است.
وی همچنیــن تصریح کرد: کمترین میزان بدهی نیز به شهرســتان 

تویسرکان به میزان ۳ میلیارد تومان اختصاص دارد.
مهدوی با بیان اینکه در سال گذشته 550 پرونده دستکاری کنتور گاز 
در مراجع قضایی استان تشکیل شده است، یادآور شد: تعداد پرونده های 

سال جاری نیز 200 پرونده بوده که در حال رسیدگی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان خبر داد:

 افتتاح و کلنگ زنی42 پروژه 
گازرسانی به روستاهای استان همدان

 تشکیل 200 پرونده 
دستکاری کنتور گاز در همدان
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رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان گفت: از یک هزار و 27 
واحد دارای پروانه بهره برداری ۱7۴ واحد تعطیل هستند که پیش بینی 
ســازمان این است با توجه به مصوبات ســتاد تسهیل و کارگروه رونق 

تولید، ۳0 واحد تا پایان سال به چرخه تولید بازگردند.
حمیدرضــا متین در جمع خبرنــگاران با بیان اینکــه 2 هزار و ۹00 
میلیارد تومان در سی ماه دولت قبل صادر شده است، اظهار داشت: این 
جوازهای صدور در سی ماه دولت یازدهم به 8 هزار میلیارد تومان رسید.
وی ادامه داد: ۳0 طرح در اســتان همدان بررســی شد که چهار طرح 

پروانه بهره برداری دریافت کرد.
رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همــدان گفت: در حال حاضر 
پرداخت تســهیات ارزی به میزان 222 میلیون دالر برای شــرکت 
پتروشیمی ابن سینا، 26 میلیون دالر برای فوالد دژبل رین، ۹ میلیون 
دالر برای شــرکت بتن صنعت ایرانیان نهاوند، چهار میلیون دالر برای 
شــرکت نهاوند سیلیس، چهار میلیون دالر  برای طرح توسعه شرکت 
فروســیلیس غرب پارس و ۱.7 میلیون دالر برای شرکت کیان دارو در 

دست بررسی است.
متین با بیان اینکه شــرکت شیشه همدان با ۴۱ میلیون دالر در بانک 
ملی در دســت بررسی قرار دارد، گفت: در ســتاد تسهیل 75 جلسه 
تشکیل شده که 660 مصوبه دارد و یک هزار و 28۳ درخواست ارسال 
شده و 750 درخواســت در کمیته بررسی وارد و مصوب شده و 5۴0 

معرفی نامه به بانک های عامل ارسال شده است. 
وی همچنیــن تصریح کرد: از این تعــداد ۳80 طرح مربوط به بخش 
صنعت اســت که ۴5 مصوبه به دلیل عدم پیگیری و عدم امکان اجرا 
عودت شده و پیش بینی می شود که ۱00 تا ۱۱0 واحد تا پایان امسال 

تسهیات دریافت کنند.
متین با بیان اینکه تسهیات مورد نیاز این ۳80 واحد یک هزار و 550 
میلیارد تومان است که 580 میلیارد تومان آن مورد موافقت قرار گرفته 
است، اظهار داشــت: این واحدها نیازمند افزایش سطح تولید هستند 

و امید می رود با تخصیص تسهیات وضعیت این واحدها بهبود یابد.
وی ادامــه داد: از هزار و 27 واحد دارای پروانه بهره برداری ۱7۴  واحد 
تعطیل هستند که پیش بینی ســازمان این است با توجه به مصوبات 
ستاد تســهیل و کارگروه رونق تولید ۳0 واحد تا پایان سال به چرخه 

تولید بازگردند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همــدان با بیان اینکه در هفته 
دولت امسال دو طرح عمده به بهره برداری رسید، گفت: شرکت پویان 
طب و ســیمان آهک دو طرحی بودند که در این هفته به بهره برداری 

رسیدند.
وی در ادامه یادآور شد: در سال گذشته سه واحد تولیدی تعطیل شدند 

و با تغییر کاربری دو واحد احیا شدند.
متین با بیان اینکه از شــش ماه ابتدایی سال گذشته هیچ واحدی به 
تملک بانک درنیامده است، اظهار داشت: بانک ها با توجه به هزینه های 
باال، تمایلی به تملک ندارند و بر اساس دستور وزارت صنعت، معدن و 

تجارت هیچ واحدی جز در شــرایط اعام ناتوانی اجرا و فعالیت توسط 
صاحب طرح، نباید در دستور تملک قرار بگیرد.

وی همچنین تصریح کرد: پیش بینی می شود که پتروشیمی ابن سینا تا 
پایان سال ۹7 و ۱6 پروژه تا پایان سال آینده بهره برداری شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با بیان اینکه مسن ترین 
پروژه استان پتروشیمی هگمتانه است، یادآور شد: بر اساس بررسی هایی 
انجام شــده مشــخص شــد که عدم اجرای طرح بــه دلیل بی میلی 

سرمایه گذار نیست.
متین با اشــاره به وجود 272 معدن فعال در استان اظهار داشت: ۱25 
واحد از این واحدها به معادن ســاختمانی یا شن و ماسه، 60 معدن به 
صنایع فلزی و غیر فلزی و 50 معدن به سنگهای گرانبها اختصاص دارد.

وی ادامه داد: سال گذشته 50 واحد معدنی تعطیل بودند که ۱0 درصد 
از این واحدها احیا شدند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با بیان اینکه 22 درصد 
از واحدهای معدنی به صورت خاص تعطیل هســتند، گفت: با گذشت 
یک سال از عدم فعالیت واحدها، پروانه بهره برداری آنها باطل می شود 
و به همین دلیل واحدها به تولید کوتاه مدت باز می گردند تا پروانه آنها 

باطل نشود.
متین با اشــاره به اینکه تعطیلی و تولید کمتر در معادن ســنگ های 
تزیینی نسبت به سایر معادن بیشتر دیده می شود، خاطرنشان کرد: یکی 
از دالیل تعطیلی معادن تأمین مواد مورد نیاز صنایع پایین دستی است.

وی با بیان اینکه استان همدان ۳0 نوع از مواد معدنی را دارد که هفت 
میلیون تن بهره برداری از این مواد در معادن صورت گرفته است، یادآور 
شــد: صدور پروانه اکتشــاف به میزان 20 درصد افزایش یافته و امید 

می رود در بهره برداری نیز روند افزایشی را شاهد باشیم.
رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با بیان اینکه فلدسپات، 
دولومیت و ســیلیس از مواد معدنی غنی اســتان است، گفت: بخش 
عمده ای از این سه ماده معدنی کشور در استان همدان تأمین می شود.

وی ادامه داد: همدان دومین استان در ذخیره دولومیت کشور به شمار 
می رود و از لحاظ تولید وضعیت خوبی دارد.

متین با بیان اینکه در سال جاری پنج پروانه بهره برداری از ابتدای سال 
جاری تاکنون صادر شده اســت، گفت: در سال گذشته نیز ۱6 پروانه 

بهره برداری از معادن صادر شده است.
رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان همچنین تصریح کرد: 
واحدهای معدنی شــن و ماســه 22 درصد از معادن استان را به خود 

اختصاص داده اند.
وی با بیان اینکه فرآوری در فروسیلیس غرب پارس ارزش افزوده باالیی 
دارد، خاطرنشــان کرد: بیش از 70 درصد از مواد لعاب کشور از همدان 
تأمین می شود و اگر واحدهای استان تعطیل شوند معادن دیگر استفاده 

کننده از لعاب در سایر استانها توان تولید نخواهند داشت.
متین با اشاره به موضوع خام فروشی مواد معدنی گفت: برخی مواد باید 
به صورت خام صادر شود و از الزامات وجودی برخی مواد، خام فروشی 

اســت. وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا امروز چهار میلیون تن 
مواد معدنی استخراج شده است، خاطرنشان کرد: استخراج مواد نسبت 

به سال قبل ۱0 تا ۱5 درصد افزایش یافته است.
رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان به فرآوری مواد معدنی 
اشاره کرد و افزود: فرآوری اولیه مواد معدنی در استان صورت می گیرد 
اما فرآوری نهایی آنها در دیگر واحدهای صنعتی انجام می شود چراکه 

نمی توان برای هر واحد معدنی، یک واحد فرآوری راه اندازی کرد.
متین با بیان اینکه 5۴ درصد از واحدهای فعال در سال گذشته به 6۴ 
درصد در سال جاری افزایش یافت، اظهار داشت: 250 پروانه تخلف در 
بهره برداری از معادن در حال رســیدگی است که ۱۱0 پرونده منجر به 

صدور رأی به سود سازمان شده است.
وی با بیــان اینکه 800 هزار تن اضافه برداشــت در برخی معادن در 
ســال های گذشته به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: جریمه ریالی 

این تخلفات شش میلیارد ریال بوده است.
رئیس صنعت معدن و تجارت اســتان همدان با بیــان اینکه آثاری از 
عناصر خاکی نادر در اســتان مشاهده شــده است، گفت: سعی بر این 
اســت که از عناصر موجود که در صنعت هوا و فضا کاربرد دارند مورد 

استفاده قرار بگیرد.
متین با اشاره به برگزاری جلساتی برای سرمایه گذاری با شرکت یواندای 
چین برای تولید کاغذ از آهک، خاطرنشان کرد: تمایل شرکت سرمایه 
گذاری این بود که تولید کاغذ از آهک را در لرســتان اجرا کند و طرح 

دولومیت از سوی این شرکت در استان همدان اجرا شود.
وی همچنین تصریح کرد: از سرمایه گذاران برای حضور در استان دعوت 
شــده که این ســرمایه گذاران با توجه به دانش فنی تبدیل منیزیم از 

دولومیت  تمایل به سرمایه گذاری در استان دارند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: در خصوص ساخت 
کابین و موتور آسانسور نیز با شرکت یواندای چین مباحثی مطرح شده 
که در این خصوص سرمایه گذار شناسایی شده و باید دید که آیا شرکت 

یواندا به عنوان شریک خارجی وارد اجرای این طرح می شود یا خیر.
وی با بیان اینکه ۹2 تا ۹6 درصد از آهک اســتان خلوص دارد، اظهار 

داشت: این میزان خلوص در کشور کمتر دیده می شود.
متین با اشاره به اینکه 87 درصد شیشه شرکت شیشه به قزوین، تهران 
و اصفهان صادر می شود، گفت: بطری های شیشه ای که در این استانها 
برای بســته بندی مواد غذایی استفاده می شــود به اشکال مختلف به 

کشورهای دیگر صادر خواهد شد.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه صنعتگران 
فرش در اســتان محصوالت خــود را به قم و تبریز صــادر می کنند، 
خاطرنشان کرد: این کاال با قیمت باال از سایر استانها صادر می شود و از 

سوی استان همدان قابل رصد نیست.
وی ادامه داد: استان همدان به سختی در سال جاری توانست صادرات 

فرش را به اروپا انجام دهد.
متین با بیان اینکه کشــمش مایر با ۴۱ درصد تعرفه ورودی روبه رو 

اســت، اظهار داشت: ارمنســتان بدون تعرفه به روسیه کشمش صادر 
می کند اما همدان با ۴۱ درصد تعرفه، کشمش را صادر می کند و بخش 

قابل توجهی از سود به طرف مقابل می رسد.
وی به صادرات غیررســمی بخش قابل توجهی از فرش استان همدان 
اشــاره و تصریح کرد: آمــاری در خصوص صادرات فــرش به صورت 

غیررسمی وجود ندارد.
رئیــس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با بیــان اینکه میزان 
صادرات اســتان در پنج ماهه ابتدایی سال جاری ۴6 میلیون دالر بوده 
که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است، گفت: علت اصلی 
کاهش صادرات اســتان به دلیل کاهش 5۹ درصدی صادرات سیمان 

است.
وی افزود: اگر مشــکل صادرات سیمان و آهن برطرف شود و صادرات 
این دو محصول نیز صورت بگیرد استان با رشد ۴۱ درصدی در صادرات 

مواجه می شود.
متین با اشــاره به رشــد شــش درصدی صادرات کشمش و رشد ۹6 
درصــدی صنایع چینی آالت و بهداشــتی در بخش پیله وری، گفت: 
میزان صادرات استان با سایر گمرکات در چهار ماه ابتدایی سال جاری 

20۱ میلیون دالر بوده است.
وی اضافه کرد: محصوالتی ازجمله فرغون، قطعات ریخته گری، کلینکر 
سیمان، انواع شوری و ترشی، بستنی، موکت، روغن موتور، یخچال، آجر 

سفال و آجر نسوز و دارو با صادرات خوبی روبه رو بودند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با بیان اینکه بیشترین 
بارنامه در گمرکات متعلق به قطعات ریخته گری و انواع چینی بهداشتی 
بوده است، اظهار داشت: وضعیت صادرات به نسبت مطلوب بوده است و 

در مجموع تعداد اقام عمده صادراتی استان ۱0 قلم بوده است.
وی در ادامه یادآور شــد: برخی واحدها برای صادرات با ضررها و تنش 
های صادراتی روبه رو هستند که به طور عمده در بخش کشاورزی است 

و به عدم موفقیت صنایع تبدیلی برمی گردد.
متین با اشــاره به اینکه استان با 50 کشــور و 60 بانک ارتباط پولی 
دارد، گفت: بیشترین ارتباط پولی از سوی بانک های استان توسط بانک 
توسعه صادرات بوده و بانک کشاورزی نیز  تنها بانکی است که در عراق 

ارتباطات پولی برقرار می کند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با اشاره به مشوق های 
صادراتی، اظهار داشــت: ســازمان به اندازه 50 درصــد از وزن کاال و 
همچنین اجاره دفاتر کار در کشورهای هدف به اندازه یک سال تا سقف 

۴0 میلیون تومان  یارانه پرداخت می کند. 
وی همچنین تصریح کرد: اگر واحدی بتواند برندی را در کشــور دیگر 
ثبت کند ۳0  درصد از هزینه آن به عنوان مشــوق صادراتی پرداخت 

خواهد شد.
متین با بیان اینکه محصوالت کشاورزی استان در سه ماه ابتدایی سال 
با ۳8 درصد رشد صادرات روبه رو بوده است، گفت: هندوانه، خیار، هلو 

و سیب از جمله محصوالت کشاورزی هستند که صادر می شوند.

رئیس صنعت و معدن تجارت استان همدان خبر داد:

 30 واحد تا پایان سال 
 به چرخـه تولید 

باز می گردد

صدور 8 هزار میلیارد تومان 

جواز تاسیس در دولت یازدهم
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مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همــدان از وجود بیش از یک هزار و 2۹0 واحد 
تعاونی در بخش های مختلف در اســتان همدان 

خبر داد.
احمد توصیفیان با اشاره به شعار امسال مبنی بر 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« ایجاد تعاونی ها 
را یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی 

در کشور برشمرد.
وی با بیــان اینکه ایجاد و تأســیس تعاونی ها 
می توانــد عــاوه بر ایجــاد اشــتغال، حمایت 
مســتقیم از ظرفیت هــای تولیــدات داخل را 
داشــته باشــد گفت: باید برای حمایت و ایجاد 

تعاونی های بیشتر تاش کرد.
مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
بــودن،  بــرون زا  و  درون زا بــودن  همــدان، 
مردمی بــودن، دانش بنیــان بودن، گســترش 
عدالت، جلوگیری از اسراف و حمایت از تولید 
داخل را از ویژگی ها و اهداف اقتصاد مقاومتی 

دانست.
وی تصریح کرد: ایجاد یک تعاونی می  تواند همه 
اهداف و ویژگی های اقتصاد مقاومتی را شــامل 

شود.
توصیفیان در ادامه با اشاره به فعالیت یک هزار 
و 2۹0 واحد تعاونی در اســتان همدان افزود: 
این تعاونی هــا در بخش های صنعت و معدن، 
کشاورزی، خدمات و مسکن و عمران فعالیت 
داشــته و ۱5 اتحادیه نیز در اســتان فعالیت 

دارند.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان یادآور شد: شهرســتان همدان با ۳8۳ 
تعاونی رتبه اول اســتان و مایر با ۱56 تعاونی 

رتبه دوم استان را دارد.
وی به برگزاری یازدهمین جشنواره تعاونی های 
برتر اســتان در بخش های کشــاورزی، صنعتی 
و عمران اشــاره کرد و خاطرنشــان کرد: استان 
همدان جزو 6 اســتان برتر کشــور است که در 
جشــنواره انتخاب برترین تعاونی های کشور دو 

انتخاب نمونه ملی دارد.
توصیفیــان خاطر نشــان کــرد: اهتمام جدی 
تعاونگــران به منظور اســتفاده بهینه و ترویج 
فرهنــگ اقتصاد تعاونی به عنوان دومین رکن 
نظام اقتصادی ایــران و حضور پررنگ و روبه 
قالب شرکت های  اقتصادی در  بنگاه های  رشد 
تعاونی در بخش های تولید، کشــاورزی، حمل 
و نقــل، توزیع و مصرف، خدمات، مســکن و 
ایجــاب می نماید  فعالیت هــای دانش بنیــان 
تا دســت در دســت هم و با حمایــت ارکان 

حاکمیتی، گام های بلند و موثری برای کشور 
برداریم.

وی گفت: اجرای موفق و بهتر اقتصاد مقاومتی 
در گروی حمایت و تقویت اقتصاد بخش تعاونی 
است چراکه اقتصاد تعاونی با حضور مردم شکل 

می گیرد.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همــدان با تأکید بر لزوم تبییــن جایگاه تعاون 
در اقتصاد کشور گفت: توسعه و ترویج فرهنگ 
تعاون را با جدیت دنبال می کنیم و اعتقاد داریم 
ارتقای دانــش و توانمندی مدیــران و اعضای 
تعاونیها می تواند اثر بسزایی در تقویت و توسعه 
این بخش ایفا کند کــه این مهم تنها از طریق 
آموزش و توســعه و گســترش تعاونیها محقق 

می شود. 
وی افزود: ارائه آموزشــهای مرتبط و متناســب 
با ســرفصلها و مباحث تعــاون می تواند موجب 
ارتقــای دانش تعاونگران شــده و از این طریق 
بسترهای رشد و شکوفایی این بخش را که نقش 
بــزرگ و غیر قابل انکاری در توســعه اقتصادی 

دارد، پدید آورد.
توصیفیــان با بیان اینکه در نگاه اندیشــمندان 
و قانون اساســی جمهوری اسامی ایران تعاون 
از جایــگاه ویژه ای برخــوردار اســت،گفت: با 
توجه به مجموعه وســیع و عظیــم ظرفیت ها 
در ســخت افزارها و نرم افزارها در بخش تعاون، 
فرهنگ مطلــوب تاریخی و مذهبی در خصوص 
تعاون و ارزش های بی بدیل آن، چارچوب تعاون 
یک قالب بســیار مناســب برای فعالیت فعاالن 

اقتصادی است.
وی با بیان اینکه فعالیت تعاونی های اســتان 

در بخــش تولیــد و ارائه خدمــات ارزان تر و 
رقابتی تر از ســایر بخش ها است، اظهار کرد: 
امروز در کشورهای با نظام سرمایه داری اقبال 
وســیعی به تعاون وجود دارد و آن ها با شدت 
و قوت در گســترش تعاونی ها در حال تاش 

هستند.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از اقتصاد 
کشورهای ســرمایه داری را اقتصاد بخش تعاون 
تشــکیل می دهد و باید برای گسترش فرهنگ 
تعــاون و دمیــدن روح تعــاون در فعالیت های 
اقتصادی و گروه هــای مختلف فعاالن اقتصادی 

در استان تاش شود. 
اقتصاد  توصیفیان تصریــح کرد: برای تحقــق 
مقاومتی بایــد به تعاون و تعاونــی توجه ویژه 
داشــت و از ســرمایه های خرد مردم در ایجاد 

تعاونی استفاده کرد.

وی ادامه داد: تعاونی ها باید در قالب اتحادیه ها، 
پیگیر فعالیت های خود باشــند و بخش دولتی 
وظیفه آموزش و پشتیبانی را برعهده دارد و اگر 
اتحادیه های تعاونی به همراه اتاق تعاون با کمک 
دولت در حمایت از بخش تعاون فعالیت کنند، 

اثرگذارتر خواهند بود.

 برگزاری برنامه های پرشور 
در هفته تعاون 

توصیفیــان با اشــاره به اینکه ۱۳ شــهریور 
نامگذاری  تعــاون  قانــون بخش  روز تصویب 
شده اســت، گفت: بر این اساس از ۱۳ تا ۱۹ 
شــهریورماه به عنــوان هفته تعــاون در نظر 

گرفته شده اســت بنابراین در راستای معرفی 
بخش تعــاون و تجلیــل از نمونه هــای برتر 
تعاونی در ســطح ملي، اســتاني و شهرستاني 
مراســم های مختلفی متناســب با روزشــمار 

تعیین شده به شرح برگزار می شود.
با اشــاره به روز شــماره  ادامه  وی در 
هفته تعاون خاطرنشــان کرد: شنبه 13 
تحکیم  تعــاون،  عنوان  با  شــهریورماه 
وحدت و همدلی، یکشنبه 14 شهریورماه 
مالی  تأمین  و  مقاومتــی  اقتصاد  تعاون، 
تعاونی هــا، دوشــنبه 15 شــهریورماه 
و  مدیریت  توســعه،  تعــاون،  عنوان  با 
شــهریورماه   16 سه شــنبه  بهره وری، 
با عنــوان تعاون و ترویــج کار جمعی، 
عنوان  با  شــهریورماه   17 چهارشــنبه 
تعاون، توســعه کارآفرینی و اشــتغال، 
پنج شــنبه 18 شــهریورماه بــا عنوان 
تعاون، توســعه بازار و صادرات و جمعه 
19 شــهریورماه با عنوان تعاون و توسعه 

منطقه ای و روستایی نامگذاری است.
توصیفیان به برنامه های اجرایی در استان همدان 
در این هفته اشــاره کرد و افــزود: این برنامه ها 
شــامل دیدار تعاونگران با ائمه جمعه در استان 

و شهرســتانها و عطرآگین کردن گلزار شــهدا، 
تجلیــل از تعاونگران برتر ملي با حضور مقامات 
کشــوری، تجلیل از ۱8 تعاونی برتر اســتانی، 
یازدهمین جشــنواره تجلیل از تعاونی های برتر 
اســتان همدان با حضور استاندار، افتتاحیه 22 
طرح شــرکت تعاونی در هفتــه دولت و تعاون، 
برگزاری گردهمایی ها و ســمینارهای تخصصی 
تعاونی هــا در اســتان، بازدید از شــرکت های 
تعاونی برتــر و نمونه، ارائــه تخفیف های ویژه 
توســط شرکت های تعاونی در این هفته، حضور 
تعاونگــران در نماز جمعه، برگزاری مســابقات 
ورزشــی، فرهنگی و هنری و نشست تخصصی 
نقش و جایگاه تعاونی ها در توســعه صادرات و 
تحقق اقتصاد مقاومتی و افتتاح کلینیک مشاوره 

توسعه تعاون است.

غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا
به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون در سومین 
روز از هفتــه تعاون تجدید میثــاق با آرمانهای 
شــهدای انقاب اســامی و هشت ســال دفاع 
مقدس مراســم غبارروبی و عطرافشــانی مزار 
شــهدای همدان با حضور سرپرســت اداره کل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان و 

جمعی از تعاونگران استان برگزار شد.
طبق جدول تنظیمی ســتاد گرامیداشت هفته 
تعاون و به منظور پاسداشــت مقام شامخ شهدا، 
جمعــی از کارکنــان اداره کل تعــاون ، کارو 
رفاه اجتماعی اســتان همدان بــه اتفاق دکتر 
توصیفیان، معاونان، اعضای هیئت رئیســه اتاق 

تعاون و جمعی از تعاونگران استان با حضور در 
مزار شــهدای همدان اهدا شاخه گل  غبارروبی 
و عطرافشــانی گلزار شــهدا با گرامیداشت یاد 
و خاطــره این عزیزان بــا آرمانهای آنان تجدید 
میثاق کردند. توصیفیان در حاشــیه این مراسم 
اظهار داشت: شهدا گنجینه های انقاب هستند 
و وظیفه حفظ و پاسداری از ارزشها و آرمانهای 
این عزیزان به عهده یکایک ماســت. حمایت از 
والیت فقیه رمز پیروزی ما بر دشــمنان خارجی 
اســت و همه بایــد زیر لوای پرچــم جمهوری 
اسامی ایران و حمایت از مقام عظمای رهبری 

از دستاوردهای انقاب تا پای جان دفاع کنیم.
وی تصریــح کــرد: تعاونگران اســتان همدان 
بــا حضور در گلزار شــهدا و تجدیــد میثاق با 
آرمان هــای انقاب اســامی و الگــو قراردادن 
رشــادتها و فداکاری هــای آنهــا در راه حفظ و 

اعتای میهن اسامی تاش می کنند.

دیدار تعاونگران استان با نماینده ولی 
فقیه در استان به مناسبت هفته تعاون

احمد توصیفیان سرپرست اداره کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی استان همدان در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شهر همدان 

گفت: امروزه تعاونی شیوه ای اقتصادی، اخاقی 
و انسانی برای رشــد اقتصادی، تولید اشتغال و 

توسعه اجتماعی است.
توصیفیــان با تأکید بــر لزوم تبییــن جایگاه 
تعــاون در اقتصاد کشــور اظهار کرد: توســعه 
و ترویــج فرهنگ تعــاون را با جدیــت دنبال 
می کنیــم و اعتقــاد داریــم ارتقــای دانش و 
توانمنــدی مدیران و اعضــای تعاونیها می تواند 
اثر بســزایی در تقویــت و توســعه این بخش 
ایفا کند کــه این مهم تنهــا از طریق آموزش 
و توســعه و گســترش تعاونیها محقق می شود.                                                                              
وی اضافه کــرد: هم اکنــون کاالی تولیدی در 
700 شرکت تعاونی این استان ظرفیت صادرات 
دارنــد که ۱۴2 مورد از ایــن تعاونی ها در حال 

انجام صادرات هستند.
دکتــر توصیفیان در دیدار نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه شــهر همدان با تعاونگران 
استان به مناســبت هفته تعاون ابراز امیدواری 
کرد: رکورد صادرات تعاونی ها در استان همدان 
در سال جاری با رســیدن به مرز ۱00 میلیون 

دالر شکسته شود.
دبیر اتاق تعاون استان همدان نیز در این دیدار 
با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری ۴2 میلیون 
دالر کاال از تعاونــی های اســتان همدان صادر 
شده اســت اضافه کرد: منطقه اربیل کردستان 
عراق بیشــترین مقصد صادرات کاالهای استان 
هســتند. رحمان نادی عنوان کرد: در برنامه 
پنجم توســعه قرار بر این بود که 25 درصد 
اقتصاد کشــور از طریق تعاونی ها تامین شود 
کــه تنها ۹ درصــد از این رقم محقق شــد 
که امیدواریم در برنامه ششــم توســعه این 

موضوع قوت گیرد.
وی ادامه داد: فرهنگ تعاون به دلیل مشــارکت 
جمعی در فعالیت ها انرژی زا اســت و در دولت 
یازدهم دیدگاه واقع گرایانه ای نسبت به تعاونی 
ها شــکل گرفته است که این دیدگاه باید منجر 
به گســترش حیطه فعالیت های شــرکت های 

تعاونی شود.
دبیر اتاق تعاون اســتان همدان بیان کرد: برای 
مشــارکت دادن بیشتر بخش خصوصی و تعاون 
در اقتصاد کشور باید بدنه بخش دولتی چابک تر 
شــده و امور به تعاون و بخش خصوصی واگذار 

شود.

ایجاد تعاونی ها از مهمترین مولفه های 
اقتصاد مقاومتی است

وجود 1200 تعاونی 
در استان همدان
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نخستین فروشگاه زنجیره ای بخش خصوصی با حضور 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان 

و دیگر مسووالن استان به بهره برداری رسید.
مدیرعامل فروشــگاه زنجیره ای کارنو در آیین افتتاحیه 
این فروشــگاه با بیان اینکه راه اندازی این محل اشتغال 
۱06 نفر را تأمین کرده است، اظهار داشت: این فروشگاه 
در سال اقتصاد مقاومتی با هدف تحول در عرصه خدمت 

رسانی به بهره برداری می رسد.
محمدرضا کریمــی ادامه داد: ثمره اقتصــاد مقاومتی، 
حمایت از تولید داخلی است که اشتغال را به دنبال دارد.

کریمی با بیان اینکه تحول در شــیوه سنتی توزیع کاال 
از اولویت های این فروشــگاه اســت، یادآور شد: با توجه 
به وجود سیســتم های نوین در دنیا، ســعی بر این شد 
که اســتانداردهای جهانی بر اساس نیازهای بومی مورد 

استفاده قرار بگیرد.
وی همچنیــن تصریح کرد: در دنیا بر حذف واســطه و 
عرضه مستقیم کاال تأکید می شود و اگر مدیریت صحیح 
باشــد تولید حفظ خواهد شــد و از طرفی قدرت خرید 

مردم نیز از دست نخواهد رفت.
کریمــی با اشــاره به کیفیــت، کمیــت و قیمت تمام 
شــده پایین در این فروشــگاه خاطرنشــان کــرد: این 
فروشــگاه خدمات را در عین کیفیت ارائه خواهد داد و 

مشتری مداری را در دستور کار قرار خواهد داد.
وی افــزود: کانال و پل ارتباطی بین مردم و تولیدکننده 

ایجاد خواهد شد تا انتقادات را بتوان مطرح و مشکات 
را برطرف کرد.

وی مــردم مدار بــودن را از اولویت های این فروشــگاه 
دانست و افزود: در نیروی انسانی و تربیت نیروها، از افراد 
جوان استفاده شــده و اولین مکانی است که به صورت 
تخصصی با برگزاری دوره های آموزشی آغاز به کار کرده 

است.
کریمی با بیان اینکه فروش اینترنتی و مجازی در دستور 
کار قرار دارد، گفت: هزینه تمام شده، اعتبار کاال و قیمت 
روز بازار مورد اهمیت است و با توجه به هزینه های کمتر 
و صرف زمان کمتر، کاال ارزان تر به فروش خواهد رسید.

وی ادامــه داد: در این راســتا 80 نفر مشــغول به کار 
خواهند شد.

کریمی با اشــاره بــه اختصاص بخشــی از فروش این 
فروشگاه به امور خیریه، اظهار داشت: ترویج کاالی بومی 
و تولید داخلی مورد توجه ما قرار دارد و اگر هم از کاالی 
خارجی استفاده شده دلیل آن یا عدم وجود کاالی بومی 
و یا کیفیت پایین آن بوده اســت؛ هرچند ۹5 درصد از 

مواد غذایی قابل عرضه داخلی است.
 

فرآیند دریافت مجوز برای سرمایه گذاران 
تسهیل شود

رئیس اتاق اصناف همدان نیز با اشاره به زحمات استاندار 
در حمایت از سرمایه گذاری در استان گفت: سیاستهای 

اقتصادی کشــور بر راه اندازی بنگاه های کوچک است و 
با افتتاح فروشــگاه زنجیره ای کارنو حدود ۱60 اشتغال 

مستقیم و 200 اشتغال غیر مستقیم ایجاد می شود.
حمید رضا فرســایی با بیان اینکه اگــر مجموعه کارنو 
چهار ســال پیش افتتاح شده بود شاید هم اکنون شاهد 
راه اندازی شعبه های دیگر کارنو در شهرستانهای همدان 
بودیم، اظهار کرد:  الزم اســت تدابیــری برای کاهش 
مراحل دریافت مجوز برای سرمایه گذاران در نظر گرفته 

شود.
 

برای ایجاد اشتغال در استان همدان 
متعصبانه تالش شود

معاون استاندار همدان با قدردانی از مدیرعامل فروشگاه 
زنجیــره ای کارنو که بعد از تحصیل در خارج از کشــور 
ســرمایه خود را برای آبادانی اســتان خود صرف کرده، 
ویژگی ها و قابلیتهای استان همدان برای سرمایه گذاری 

را برشمرد.
رضا قیاســی افزود: همدان 500 ســال پایتخت تاریخ 
و تمدن بوده اســت و با برخورداری از بزرگترین شــهر 
جهانی ســفال و بزرگترین غار آبی جهان و فاصله کمتر 
از سه ساعت با استانهای اطراف، ویژگیهای آب و هوایی 
و توانمندی مردمش می تواند محل مناسبی برای حضور 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری 2.5 درصد کشــور است، 

گفت: درآمد ناخالص ملی کمتر از نرخ کشــور اســت و 
برای بهبود این شرایط باید تاش شود. 

معاون اســتاندار همدان با بیان خاطراتی از مقاومت در 
برابر توســعه گردشگری در ســالهای گذشته و آگاهی 
امروز مردم نسبت به مسائل گفت: امروزه اقشار مختلف 
مردم در کنار دولت بــرای تحقق اقتصاد مقاومتی پای 
کار آمدند زیرا برای دستیابی به اهداف چشم انداز نیاز به 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد و دولت باید 
زیرساختهای الزم را فراهم کند و سرمایه گذاری باید در 

بخش خصوصی اتفاق بیافتد.
وی با تأکید بر لزوم ارائه خدمات مناسب به گردشگران 

رفع موانع موجود را ضروری دانست.
قیاســی با بیان اینکه تبلیغات اندوختن سرمایه است، 
اظهــار کرد: باید اقداماتی در راســتای نفع عموم مردم 
جامعه انجام شود و از حق مردم برای خود آنان سرمایه 

گذاری شود.
وی خاطر نشان کرد که خود اشتغالی و توجه  به مشاغل 
خانگی در کنار اشــتغالزایی های گســترده مورد توجه 
اســت، حوزه خدمات از بهترین بخشها برای اشتغالزایی 
اســت و باید با نگاه درازمدت، معتصبانه برای اشــتغال 

استان تاش شود.
اهــدای لوح تقدیر اداره اصناف بــه کریمی مدیر عامل 
کارنو و تقدیر از امیری از سرمایه گذاران این مجموعه ز 

دیگر بخشهای این برنامه بود.

 نخستین فروشگاه زنجیره ای 
بخش خصوصی همدان افتتاح شد؛

 تحول در عرصه تولید و توزیع 
کاال و اشتغالزایی 160 نفر

فرآیند دریافت مجوز برای 

سرمایه گذاران تسهیل شود

برای ایجاد اشتغال در استان 

همدان متعصبانه تالش شود
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حمــزه عبدکوند با ادای احترام به مقام شــامخ 
همــه شــهیدان واالمقام و امام شــهیدان، یاد 
و خاطره دو دولتمرد وارســته شهیدان رجایی 
و باهنــر را گرامــی داشــته و هفتــه دولت را 
به تمامــی دولتمردان و مســئوالن خدوم نظام 

اسالمی تبریک گفت.
شــهردار اســدآباد از افزایــش 27 درصــدی 
بودجه امســال شهرداری اســدآباد خبر داد و 
اظهار داشــت: میزان بودجه پیش بینی شــده 
امسال شــهرداری اسدآباد بالغ بر 14 میلیارد 

و 500 میلیون تومان است.
بودجــه  میــزان  ایــن  از  افــزود:  عبدکونــد 
پیش بینی شــده  46  درصــد بودجــه جــاری و 
54 درصد بودجه عمرانی در نظر گرفته شــده 

است.
 وی تصریح کرد: در سال جاری در حوزه عمرانی 
در تالشیم تا بودجه عمرانی را از 54 درصد به 

حدود 60 درصد ارتقا دهیم.
عبدکوند در ادامه از در دســت 

اجرا بودن 60 پروژه بزرگ 
و کوچک توسط شهرداری 

و  داد  خبــر  اســدآباد 
افــزود: ایــن تعــداد 
اعتبــاری  بــا  پــروژه 
افزون بــر 7 میلیارد 
تومــان در حــال اجرا 

بــوده و تــا پایــان 
و  تکمیــل  ســال 
بهره بــرداری  بــه 

خواهند رسید.

 وی اظهــار داشــت: بــا وجــود کاهــش منابع 
درآمــدی شــهرداری و بــا توجه بــه کاهش و 
تقلیل ساخت وســاز های شهر به یک چهارم از 
بین 29 شهر استان، شــهر اسدآباد جزو پنج 
شــهرداری فعال  در پروژه های شــهرداری ها 

است.
عبدکوند با اشــاره به جمعیت 60 هزار نفری و 
وســعت حدود یک هزار هکتاری شهر اسدآباد 
با 10 شــهرک پیوسته و ناپیوسته عنوان کرد: 
شهرداری موظف است تا به نحو احسن خدمات 

الزم را به شهروندان ارائه دهد.
وی ســرانه فضای سبز شــهر اسدآباد را 43 
هکتار اعالم کرد و ادامه داد: ســرانه فضای 
ســبز هر نفر در اســتان همدان 15 متر و در 
شــهر اســدآباد 7/2 دهــم متر اســت که بر 
اســاس برنامه مقرر شــده تــا 120 هکتار از 
دامنه پارک جنگلی به  فضای سبز شهر الحاق 

شود.
عبدکوند رفع سد معبر و ساماندهی 
راه اندازی  و  دست فروشــان 
هفته بازارهــا ، تهیه طرح 
جامــع تفصیلــی، حفظ و 
ســبز  فضای  نگهداری 
ســاماندهی  شــهر، 
گورســتان،  امــورات 
جمــع آوری و تجمیــع 
و حمــل و نقــل زباله 
و پسماندهای شهری، 
ســیما و منظر شــهری 
معابــر  روشــنایی  و 
و  حمــل  میادیــن،  و 
شــهری،  درون  نقل 
ترمینال 

مســافربری و هدایــت روان آبهای ســطحی  را 
فقــط بخشــی از وظایف شــهرداری دانســت و 
تصریح کرد: روزانه 50 تن زباله از سطح شهر 
اسدآباد توســط شهرداری جمع آوری و به محل 

دفن زباله انتقال داده می شود.
وی بــا اشــاره به آغاز نهضت آســفالت ریزی از 
سال گذشــته گفت: از اردیبهشــت ماه امسال 
تاکنون 3 میلیارد تومان در زمینه  لکه گیری  و 
آسفالت ریزی در سطح شهر هزینه شده است.

شهردار افزود: سال گذشته بیش از 2 میلیارد 
و500 میلیون تومان برای آسفالت شهر هزینه 
و 75 کوچه و خیابان در این طرح آسفالت شد.

وی بــا تاکیــد بر مشــارکت مردمی نســبت به 
پرداخــت عوراض شــهرداری نیز گفت: شــهر 
اســدآباد دارای 16 هزار خانوار است که تنها 
17 درصد این خانوار ها عوارض شــهرداری را 

پرداخت می کنند.
عبدکوند ادامه داد:  بخش اعظم پرداخت کنندگان 
عوارض شهرداری نیز به صورت اجباری  به علت 
نقل و انتقال و خرید و فروش مسکن به پرداخت 

عوارض شهرداری اقدام می کنند.
وی بــا بیــان اینکه تنها یک درصــد خانوارهای 
اســدآبادی بــه صــورت داوطلبانــه عــوارض 
پرداخــت می کننــد، تصریــح کــرد: در صورت 
پرداخت ســالیانه عوارض محلی نوسازی توسط 
شهروندان اســدآبادی، شهرداری شهر 3 تا 4 
میلیارد تومان منابع درآمدی خواهد داشت که 
این موضوع در تســریع  روند عمران و آبادانی 

شهر از نقش موثری برخوردار خواهد بود.
وی بــا اشــاره به اینکــه شــهروندان پرداخت 
کننــده عوارض نیــز همواره خواســتار تخفیف 
عوارض هســتند، خاطر نشــان کرد: در صورت 
تخفیــف عــوارض محلــی و نوســازی کارهــای 

عمرانی، شهرداری پیش نخواهد رفت.
عبدکونــد در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکه 80 
درصــد ادارات شــهر اســدآباد فاقــد پروانه 
سند مالکیت هستند، افزود: الزم است تا این 
اداره ها در رابطه با پروانه ســند مالکیت خود 

اقدام کنند.
 وی بــا بیان اینکه گالیه های زیادی از ســوی 
شــهروندان از نبود ســرویس  بهداشــتی 
عمومــی در شــهر مطــرح می شــد، گفت: 
احداث سرویس بهداشتی در مرکز شهر 
با توجه به جمعیت 60 هزار نفری شــهر 
اسدآباد آغاز و به زودی این طرح نیز به 

اتمام می رسد.
عبدکوند بیان کرد: اصالح میادین شــهر 
کاری مشــترک و نیــاز به همــکاری دیگر 
نهادها مانند راهنمایــی و رانندگی دارد 
کــه  مخالف اصالح میادین هســتند اما با 
کاهش شــعاع یکــی از میدان های اصلی 
می توانیم از حجم ترافیکی کاســته و به 

زیبایی شهر نیز بپردازیم.

 وی در ادامه با اشــاره به احداث جاده سالمت 
شهر اســدآباد یادآور شــد: این طرح دارای 3 
فاز اســت که اجرای فاز اول طرح اعتبار 300 
میلیــون تومان به فاصلــه 300 متر به صورت 
پلکانــی آغاز و تا پایان ســال بــه اتمام خواهد 
رســید و اجرای فاز اول جاده ســالمت در حال 

حاضر در حال تجهیز کارگاه است.
عبد کونــد از اختصــاص 300 میلیــون تومــان 
برای ســاخت المان 3 شــهید خلبان شهرستان 
اســدآباد خبر داد و گفت: با مشــارکت نیروی 
هوایــی، فرمانداری، شــورای شــهر و نماینده 
مردم شهرســتان هزینه المان شــهدای خلبان 

تامین می شود.
 وی خاطر نشان کرد: بنا بر قول مساعد جانشینی 
حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس نیروی 
هوایی ارتــش در 19 بهمن ماه ســال جاری به 
مناســبت روز نیروی هوایی از المان شــهدای 
خلبان شهر اسدآباد با حضور مسئوالن کشوری 
و لشــکری بــا نصب در یکــی از میادین شــهر 

اسدآباد رونمایی خواهد شد.
وی پــروژه زیبا ســازی دیوارهای ســطح شــهر، 
پــروژه جدولگذاری شــهری و کانیو با 4 اکیپ، 
تعریــض دیوار واحد تعاونی و اصالح هندســی 
معابر 24 متری شــهرک شــهرداری، لکه گیری 
آســفالت معابر اصلــی، روکش آســفالت معابر 
و کوچه های اصلی، لکه گیری موزاییک فرشــی 
معابر اصلی شــهر، بتن ریزی معابر و کوچه های 
فرعی، تکمیل ســاختمان شورای اسالمی شهر، 
کانال محمود  بیگی، کانال شــهید خزاعی، کانال 
ارشاد، اجرای پیاده روسازی خیابان 15 خرداد، 
خرید مصالح زیرســازی و بازگشــایی معبر 30 
متــری شــهرک شــهید قندی بــه جانبــازان را 
از جمله پروژه های شهرداری عنوان کرد که در 

حال اجرا است.
 عبدکوند افزود: پروژه یادمان شــهدای گمنام 
و پارک جنگلی نیز در حال تجهیز کارگاه است.

 وی در بخش دیگری از ســخنان خود از افتتاح 
و بهره برداری پیســت اسکیت شــهر اسدآباد 
واقع در پارک ملت خبر داد و گفت: این پروژه 
بــا 1800 مترمربــع مســاحت بــرای تکمیل و 

بهره برداری به 500 میلون اعتبار نیاز دارد.
 وی یادآورشــد: بخــش اعظمــی از پروژه های 
در دســت اجرای شــهرداری اســدآباد در 22 
بهمن ســال جــاری و تا پایان ســال افتتاح و به 

بهره بردای می رسند.
 شــهردار اســدآباد از بازنگــری طــرح جامع و 
تفصیلی شهر اسدآباد خبر داد و اظهار داشت: 
طــرح جامع جداســازی آب شــرب از آب فضای 

سبز شهری نیز در دست اجرا است.
عبدکوند در پایان خاطر نشان  کرد : امیدواریم 
اقدامات انجام شــده توســط شــهرداری شهر 
اســدآباد گوشــه کوچکی از دین ما را به مردم  

دیار سیدجمال الدین اسدآبادی ادا کند.

شهردار اسدآباد:

شهر اسدآباد جزو 50 شهرداری فعال در اجرای طرح هاست

شهردار رسانه ای شــهر اسدآباد از جمله 
شــهرداران پر تالش  و پرتوانی است که 
معتقد اســت برای خدمت به مردم نباید 
وقت را در پشــت میز نشــینی اتالف کرد 
بلکه باید ضمن در دســترس بودن برای 
پاسخگویی و حل مشــکالت مردم، پاشنه 
کشــیده با عزمی راســخ پیگیر کارها بود 
چــرا کــه پیگیری معجــزه خواهــد کرد و 
به واســطه همیــن پیگیریهــا حرکت چرخ 

توسعه وآبادانی سرعت می گیرد. 
به همین منظور به سراغ شهردار توانمند 
شــهر اســدآباد رفته و با وی در رابطه با 
اقدامــات و فعالیتهــای انجام شــده این 

ارگان مردم نهاد به گفتگو نشستیم.

ت 
دول

ته 
هف

مه 
ه نا

ویژ
13

95
اه 

ر م
یو

هر
ش



12
EKBATAN

درصد پیشرفت بلوک های زایمانی جدیدتا پایان مردادماه 

درصد پیشر فت فیزیکی LDR تاپایان مرداد 95بیمارستان

96%امام حسن -فامنین 

60%ایت اله بهاری – بهار 

75%ولیعصر -تویسرکان 

78%قائم- اسد اباد 

55%ولیعصر- رزن 

85%امام رضا -کبودر آهنگ 

15%فاطمیه- همدان 

2%درطبقه فوقانی اورژانس بیمارستانعلیمرادیان -نهاوند 

3% درطبقه فوقانی اورژانس بیمارستانمهر- مالیر 

ارمغان دولت تدبیر و امید

 اختصاص بیش از 467 میلیارد ریال 
یارانه سالمت به بیماران همدانی

معاون درمان دانشــگاه، اجرای برنامه تحول نظام ســامت توســط 
دولت تدبیر و امید را نشــان عــزم جدی نظام بر واقع گرایی در عرصه 
خدمت رســانی به مردم و اولویت دادن به نظام خانواده و سامت آحاد 

مردم دانست.
دکتر محمدرضا عبادیان با بیان اینکه برنامه تحول نظام ســامت در 
حوزه درمان از اردیبهشــت ۹۳ همزمان با سراســر کشور در استان 
همدان عملیاتی شــد، گفت: برنامه ها بتدریج یکی پس از دیگری در 
دســتور کار مدیران دانشــگاه قرار گرفت و تمام امکانات مرتبط برای 
اجرای هرچه بهتر طرح در اختیار گرفته شد تا برنامه هایی مانند کاهش 
پرداخت از جیب بیماران، ارتقــای هتلینگ، اجرای کتاب ارزش های 
نســبی، مقیمی پزشکان، ماندگاری پزشــکان در مناطق محروم و ... 

عملیاتی شود.
وی افزود: در حال حاضر معاونت درمان توانسته با برنامه ریزی عملیاتی 
و هماهنگی کامل براساس برنامه های وزارت متبوع و با نظارت دقیق 
بر کنترل هزینه ها و بکارگیری درســت خدمات تشخیصی و درمانی 
در واحدهای محیطی دانشگاه، نسبت به جلب رضایتمندی حداکثری 
مراجعــان و بیماران اقدام کند و بــرای دریافت هزینه های خدمات از 
بیمه های درمانی و توزیع مناسب بین پزشکان و کارکنان و شرکت های 
دارویی و تجهیزات پرشــکی از تمام ظرفیت هــای موجود در درون و 
بیرون اســتان بهره گیرد؛ بنابراین تداوم طرح تحول نظام ســامت 
نیازمند برخورد خوب مسئوالن و مجریان و مدیریت بهینه منابع است.
دکتر عبادیان گفت: از زمان اجرای برنامه تحول نظام سامت تاکنون 
در اســتان همدان بیش از ۴67 میلیــارد و 270 میلیون ریال یارانه 
سامت به ۴۱7 هزار و ۹0۴ بیمار بستری و دارای بیمه پایه پرداخت 

شده است.
معاون درمان دانشگاه افزود: برنامه تحول نظام سامت، ارمغان بزرگ 
دولت تدبیر و امید برای مردم بود که با کاهش میزان پرداختی بیماران 
بســتری، حمایت از ماندگاری پزشــکان در مناطــق محروم، حضور 
پزشکان مقیم، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت سرپایی، ترویج زایمان 
طبیعــی، ارتقای کیفیت هتلینگ و افزایش نظــارت و پایش موجب 

رضایت مردم از خدمات حوزه درمان شده است.
وی ادامه داد: از زمان اجرای این طرح بیمارســتان  مکلف است تمام 
خدمات مورد نیاز به بیمار که در فهرست بیمه پایه اشاره شده است را 
تأمین کند و بیماران و همراهان برای تأمین دارو و یا انجام آزمایش به 

بیرون از بیمارستان ارجاع نمی شوند.
معاون درمان دانشگاه بیان کرد: در این طرح اگر خدمتی در بیمارستان 

وجود ندارد در زنجیره ارجاع تأمین و خدمت ارائه شده است.
دکتر عبادیان، اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات را از دیگر مزیت های 
اجرای برنامه تحول نظام ســامت برشمرد و عنوان کرد: در این بسته 
خدمات در سیســتم ارجاع بیمه روستایی ۳ درصد و بقیه 6 درصد و 
دارو و ملزومات مصرفی در بیماران ارجاعی بیمه روستایی 5 درصد و 

بقیه ۱0 درصد محاسبه شده اند.
معاون درمان دانشگاه عنوان کرد: در کل سهم پرداختی بیماران از کل 
هزینه های بستری در دو سال از اجرای برنامه تحول نظام سامت 7.۹ 

درصد بوده است.
وی ادامه داد: با اجــرای این طرح، بیماران تحت مراقبت در اورژانس 
بیمارســتان بدون در نظر گرفتن میزان ســاعت اقامت تحت پوشش 
برنامه کاهش پرداختی قرار می گیرند و هزینه پرداختی توســط آنها 

حداکثر تا ۱0 درصد هزینه های بستری است.
دکتر عبادیان، اجرای برنامه حمایت از ماندگاری پزشــکان در مناطق 
محروم یا کمتر توسعه یافته و تعهد خدمتی در بخش غیر دولتی، تمام 
وقت شدن آنها، دریافت تعهد از پزشکان برای ماندگاری در شهرهای 
مشمول برنامه، حضور پزشکان متخصص در درمانگاه تخصصی صبح 
و عصر، حضور پزشــکان متخصص به میزان 2۳ روز در ماه، همکاری 
۱2۳ پزشــک در این برنامه شامل ۱8 پزشک عمومی و ۱05 پزشک 
متخصص و حضور پزشــکان متخصص مقیــم را از جمله رهاوردهای 

اجرای برنامه تحول نظام سامت در بیمارستان های استان برشمرد.
وی، همکاری ۱۱8 پزشــک متخصص با این برنامه شامل متخصصان 
طــب اورژانس، ارتوپدی، داخلی، جراحی، اطفال، قلب و عروق، زنان و 
زایمان و بیهوشی، دریافت تعهدات ثبت در سامانه، تهیه اتاق مقیمی 
در بیمارستان های دارای پزشک متخصص مقیم ازجمله مراکز آموزشی 

درمانی بعثت، فاطمیه و قلب و عروق فرشچیان و بیمارستان های امام 
حســین)ع(، مهر، آیت اله علیمرادیان، ولی عصر)عج( تویسرکان، رزن، 
قائم)عــج( و امام رضا)ع( را از دیگر مزیت های این طرح در دو ســال 

گذشته عنوان کرد.
دکتر عبادیان ارتقای کیفیت ویزیت سرپایی را از دیگر افتخارات ثبت 
شده در کارنامه برنامه تحول نظام سامت عنوان کرد و افزود: هم اکنون 
6 کلینیک ویژه امام خمینی )ره(، شیخ الرئیس، مباشر کاشانی، فخریه 
مایر، مهدیه، امام خمینی )ره( نهاوند در استان فعال هستند و از زمان 
اجرای این طرح، یک میلیون و 687 هزار نفر در این کلینیک ویزیت 
شــده اند و کلینیک های تخصصی نیز در تمام بیمارستان های استان 

فعال هستند.
معاون درمان دانشــگاه ادامه داد: از زمان اجــرای برنامه تحول نظام 
سامت و رایگان کردن زایمان طبیعی، میزان سزارین در استان همدان 
از ۴7.6 درصدبه ۴۳.۴۴ درصد رسیده است که این نشان از کاهش ۹ 

درصدی سزارین در استان همدان دارد.
وی تصریح کرد: دریافت و توزیع یک هزار و ۴۹5 عدد تخت سه شکن 
مکانیکی به همراه تشک، کمد، میز غذاخوری، پله تخته، توزیع ۱8۹ 
تلویزیون در مراکز درمانی و توزیع 2۳۴ عدد یخچال از جمله اقدامات 

انجام شده در ارتقای هتلینگ مراکز درمانی است.

دکتر عبادیان عنوان کرد: دریافت 5 دستگاه رادیولوژی دیجیتال، خرید 
و نصب دســتگاه ام. آر. آی در مرکز آموزشــی درمانی بعثت، خرید و 
نصب 7 دستگاه سونوگرافی داپلر، 5 دستگاه ویدئوآندوسکوپ، خرید 
و نصب ۱۴ تخت عمل جراحی، خرید ۳6 دستگاه الکتروشوک، خرید 
72 دســتگاه مانیتور، خریــد ۱۹6 عدد برانــکارد، خرید و نصب ۱0 
دستگاه ماشین بیهوشی، خرید و نصب چهار دستگاه سی. آرم، خرید 
و نصب دو دســتگاه میکروسکوپ چشــمی، خرید و نصب 7 دستگاه 
اکوکاردیوگرافی، خرید و نصب 2 دستگاه گاستروسکوپ، خرید و نصب 
2۹ عدد تخت ویژه بزرگسال، خرید و نصب 5 عدد تخت ویژه اطفال، 
خرید و نصب ۱0 عدد چراغ سیاستیک و خرید و نصب ۱۴ عدد تخت 
احیای نوزادان از جمله تجهیزات خریداری شده برای بیمارستان های 

استان از زمان اجرای برنامه تحول نظام سامت در استان است.
وی با بیان اینکه اکنون برنامه تحول نظام ســامت به عنوان پاشــنه 
آشیل دولت شناخته می شود، اظهار کرد: در جریان طرح اتفاقاتی افتاد 
که در تاریخ بهداشت و درمان با این کیفیت و سرعت شاهد آن نبود یم.
معاون درمان دانشــگاه با بیان اینکه این اتفاق مهمی در ارتقای سهم 
بهداشــت و درمان از درآمد ناخالص ملی است، خاطرنشان کرد:  این 
موضوع نگاه ویژه نظام را به سامت نشان می دهد که در دوران پیش 

از انقاب سابقه نداشت.

وی با بیان اینکه ۱5 ســال پیش وقتی سهم مالی بهداشت و درمان 
کشور را محاسبه می کردیم جزو عقب  افتاده ترین کشورها بودیم، گفت: 
پیش از این از لحاظ تخصیص بخشی از درآمد ناخالص ملی به بخش 

سامت عقب افتاده بودیم اما اکنون شاهد نگرش دیگری هستیم.
دکتــر عبادیان افزود: رضایتمندی از ارائه خدمــات در این حوزه را از 
چهره مردم می بینیم و به صورت مســتند و علمی آمار نشــان دهنده 

این موضوع است.
وی با بیان اینکه مردم امید دارند که در حوزه سامت اقدامات خوبی 
انجام شود، گفت: اقدامات انجام شده باید روشنگری شود تا به دور از 

جوسازی و با قدردانی از زحمات، حمایت ها ادامه یابد.
معاون درمان دانشگاه با بیان اینکه خوشبختانه روز به روز آمار زایمان 
طبیعی در حال افزایش اســت، افزود: باید امروز فرهنگ غلطی که در 

رابطه با زایمان و فرزندآوری وجود داشت، اصاح شود.
دکتر عبادیان با بیان اینکه باید اعتمادســازی انجام شود، افزود: باید 
کاری کنیم که میزان رضایتمندی مردم از اقدامات حوزه ســامت به 

20 برسد.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده از لحاظ کیفی و 
حجم فعالیت ها از سوی وزارت بهداشت تشویق شده ایم که امیدواریم 

این افتخارات دستمایه رشد این حوزه در آینده باشد.
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۱۴۴ تاکســی نوسازی شده به دنبال ثبت نام تاکسی داران در طرح 
نوسازی ناوگان وارد ناوگان تاکسیرانی همدان شد.

معاون عمرانی استاندار همدان در مراسم نوسازی تاکسیهای فرسوده 
همدان، با قدردانی از زحمات تاکســی  رانان با بیان اینکه همه ما به 
وجود رانندگان تاکسی به عنوان زحمتکشان جامعه افتخار می کنیم، 
گفت: مجموعه شــهرداری و شورای اسامی شهر همدان برای رفع 
مشکات تاکسیرانی و خدمت رسانی به تاکسی داران تاش می کنند.

محمودرضا عراقی با اشاره به اقدامات انجام شده برای عادالنه شدن 
نرخ گذاری برای تاکســیرانان در سه سال گذشته توضیحاتی درباره 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی ارائه کرد و گفت: دولت با توجه به گشایش 

ایجاد شده در وضع اعتبارات دولتی برای نوسازی ناوگان اقدام کرد.
وی از همه افراد تأثیرگذار در نوسازی ناوگان تاکسیرانی قدردانی کرد 

و گفت: کاهش اقساط نوسازی تاکسی ها در دستورکار است.
وی از ورود ناوگان تاکســیرانی در بحث سرویس مدارس خبر داد و 
گفت: براساس تصمیم درست کشور، در مهرماه سال جاری یک هزار 

تاکسی در بحث سرویس مدارس ورود پیدا خواهند کرد.

نوسازی کل ناوگان تاکسیرانی تا پایان سال
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان هم در این مراسم با 
تأکید بر اینکه قشر تاکسیران از زحمتکشترین افراد جامعه هستند، 
گفت: بهبود درآمد و وضعیت معیشــتی تاکسیداران از دغدغه های 

مدیریت شهری است.
عباس صوفی ادامه داد: در جلســات مختلف ســازمان تاکسیرانی، 
شــورای اسامی شهر همدان و شــهرداری حل مشکات معیشتی 
تاکســیداران در دســتور کار قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم در این 

زمینه گامهای مؤثری برداریم.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر جابه جایی 500 هزار مسافر 
در روز بر عهده ناوگان تاکسیرانی است، عنوان کرد: هم اکنون در شهر 
همدان 70 خط، ۳ هزار و 500 تاکســی و 2 هزار آژانس وجود دارد 
که این موضوع اهمیت بحث حمل و نقل توســط ناوگان تاکسیرانی 

را اثبات می کند.
وی بیان کرد: هم اکنون ۹0 درصد خطوط اصلی تاکسیرانی در سطح 

شهر توسط شبکه سازمان تاکسیرانی  پوشش داده می شود.
صوفی در مورد نوسازی ناوگان حمل و نقل گفت: عمر متوسط ناوگان 
تاکسیرانی تا پایان سال گذشته ۹/2 سال اعام شد که بر این اساس 
تاکنون یک هزار و 500 تاکسی فرسوده در همدان شناسایی کرده ایم.
وی افزود: به دنبال ایجاد سامانه ای برای نامنویسی در طرح نوسازی 
ناوگان تاکســیرانی، 850 تاکسی دار همدانی در این طرح نام نویسی 
کردند که البته تعدادی از تاکسیداران به دلیل شرایط سخت پرداخت 

اقساط از نام نویسی خودداری کردند.
 با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا پرداخت اقساط را از ۴8 ماه به 
60 ماه افزایش دهیم، گفت: در حال پیگیری تقلیل سود ۱6 درصدی 

وام هستیم.
معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری همدان همچنین عنوان 
کــرد: با توجه به حداکثر عمر ناوگان حمــل و نقل عمومی که ۱0 
ســال اعام شده است، از ابتدای مهرماه ســازمان شهرداری تهران 
از تردد خودروهای فرســوده جلوگیری می کنــد که البته به یقین 
دســتورالعمل هایی نیز به همدان اباغ می شود که بر همین اساس 
ضروری اســت تاکسیداران باقیمانده هرچه سریعتر برای ثبت نام در 

سامانه نوسازی اقدام کنند.
وی بیان کرد: از مجموع ثبت نامهای انجام شده تاکنون، امروز ۱۴۳ 

دستگاه تاکسی نوسازی شده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شد که 
امیدواریم تا پایان سال تمام ناوگان فرسوده همدان به شرط همکاری 

تاکسی داران نوسازی شود.

پیگیری برای رفع مشکالت تاکسی داران 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان هم با اشاره 
به آغاز طرح نوسازی ناوگان تاکســیرانی در همدان، گفت: ثبت نام 
اولیه این طرح از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد که البته این طرح با 
چالش هایی روبهرو بود که پس از طی مدت زمانی، از ابتدای تیرماه 

سال جاری، گام های نهایی برای آغاز طرح برداشته شد.
مهــرداد خورشــیدوند در ادامه با بیان اینکه تشــکیل اتاق فکر در 
سازمان تاکسی رانی در مدت اخیر مورد توجه بوده است، عنوان کرد: 
براساس دیدگاه های کارشناسی و با حضور نمایندگان تاکسی داران در 
مجموعه اتاق فکر، مشکات ناوگان احصا و مورد پیگیری قرار گرفت.
وی افــزود: ازجمله مشــکات مورد بررســی قرار گرفته، مشــکل 

تاکسی های گردشی بود که خوشبختانه مرتفع شد.
 بیان کرد: با فراهم آوری بانک اطاعات از خطوط، تصمیم گیری هایی 
برای ســاماندهی آنها عملیاتی شــد و بر این اساس کمیسیون فنی 

راه اندازی و عملیات اجرایی در این زمینه آغاز شد.

خورشیدوند درگیری فیزیکی در برخی خطوط را از جمله مشکات 
دانست و اظهار کرد: با بازبینی خطوط، حذف و افزایش برخی خطوط 
مورد توجه قرار گرفت که همین موضوع به رفع این مشکات کمک 

کرد.
وی مشــکات در حوزه نقل و انتقاالت را ازجمله چالش ها دانست و 
بیان کرد: در این باره نیز با ضوابط ایجادی، مشکات مربوط برطرف 
شد و در آینده نزدیک نیز مرکز نقل و انتقاالت را در مجموعه سازمان 

راه اندازی خواهیم کرد.
 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان در مورد 
مشکات بیمه ای تاکسیداران نیز گفت: پیش از این بیمه 200 نفر از 
تاکسیداران بیمه شده که سالها حق بیمه خود را پرداخت کرده بودند 
قطع شــده بود که در حال حاضر مشکل 67 نفر از آنان حل شده و 

بقیه در دست پیگیری است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان همچنین با 
اشاره به باال بودن اقساط پرداختی در رابطه با نوسازی ناوگان حمل و 
نقل و ضمانتنامه های درخواست شده در این زمینه خاطرنشان کرد: 
مشــکل چند ضامن بودن نوسازی ناوگان به صورت یک ضامن رفع 

شد و کاهش اقساط پرداختی نیز در حال رایزنی است.

اجرای طرح سپند در دستور کار است
وی در ادامــه ســخنان خود با اشــاره به برنامه هــای آتی و پیش 
روی ســازمان تاکسیرانی گفت: اجرای طرح ســامانه پایش ناوگان 
دانش آموزی با عنوان »سپند« در دستور کار است که بر این اساس 
سرویس دهی به دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی رصد می شود 
و گزارش تخلفات تاکســی داران، ردیابی و ارزیابی می شــود و حتی 

آموزش حرفه ای آنان مورد توجه است.
وی همچنین عنوان کرد: ایجاد مرکزی فرهنگی برای آموزش نوین 

تاکسی داران نیز در دستور کار است.

آغاز عملیات ثبت نام سرویس مدارس در همدان 
مهرداد خورشیدوند از آغاز ثبت نام سرویس مدارس در شهر همدان 
خبر داد و اظهار کرد: در سال تحصیلی ۹5 و ۹6 طرح واگذاری ثبت  

نام متقاضیان سرویس مدارس به مؤسسات حمل و نقل آغاز شد.
وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس 
این امر به شــرکت های حمل و نقل درون شــهری از طرف سازمان 
تفویض اختیار شده است، خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جدید 
با مشارکت بخش خصوصی و سازمان تاکسیرانی خدمات بهتری به 

شهروندان ارائه خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی همدان با 
تأکید به نظارت دقیق تر و بهتر طی امســال، گفت: یکی از اهداف 
ســازمان ارائه خدمــات مطلوب و بهتر در امر ســرویس دهی به 

دانش آموزان است.
این مسؤول با اشاره به شرایط دریافت مجوز سرویس مدارس گفت: 
داشــتن حداقل 2۳ ســال تمام، تأهل )به استثنای زنان سرپرست 
خانوار(، گواهینامــه معتبر رانندگی برای حمل و نقل مســافرین، 
نداشتن سوء پیشینه کیفری و داشتن کارت سامت برای رانندگان 

الزامی است.
خورشیدوند با اهمیت به داشتن بیمه نامه رانندگان با کاربری آژانس 
برای خودروی ســرویس مدارس، افزود: داشــتن معاینه فنی برای 
خودروهای با عمر بیش از پنج ســال، کپســول آتش نشانی و جعبه 

کمک های اولیه الزم است.

وی با بیان اینکه خودروهای پیکان شخصی و تاکسی قادر به دریافت 
سرویس مدارس نیستند، تصریح کرد: خودرو با عمر بیش از ۱0 سال 

قادر به دریافت سرویس نخواهد بود.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان با بیان 
اینکه طبق آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزی مدارس، صدور 
مجوز فعالیت در راستای حمل و نقل دانش آموزی با هر عنوانی باید 
زیر نظارت سازمان تاکسیرانی انجام شود، گفت: طبق این آیین نامه 
رانندگان متقاضی فعالیت در ســرویس مدارس با ثبت  نام در آدرس 
اینترنتی www.sepandHamedan.org نســبت به احراز 

صاحیت و دریافت مجوز اقدام کنند.

 گام های بلند سازمان تاکسیرانی 
برای رفع مشکالت تاکسی داران

رئیس پیشــین شورای اســامی شــهر همدان در مراسم نوسازی 
تاکســی های فرسوده شــهر همدان، گفت: تاکســی داران ازجمله 

مجموعه های اثرگذار و خدمت رسان در جامعه هستند.
علی اکبر نظری افزود: چنانچه این مجموعه به شایستگی سازماندهی 
شــود، در حمایت از دولت، اطاع رســانی به شــهروندان و آموزش 

عمومی می توان از آن بهره گرفت.
وی همچنیــن بــا بیان اینکه متأســفانه تاکســی رانان بــا وجود 
خدمت رسانی بسیار، بیشــتر از مشاغل دیگر مورد غضب و سختی 
هستند، عنوان کرد: سازمان تاکسی رانی باید در راستای خدمت رسانی 

به تاکسی داران گام های بلندتری را بردارد.
رئیس پیشین شورای اسامی شــهر همدان در مورد نرخ گذاری 
مرتبط با تاکســی داران بیان کرد: چنانچه دیدگاه تاکسیداران در 
نرخ گذاری مورد توجه قرار گیرد و این دیدگاه از طریق ســازمان 
به شورای اسامی شهر انتقال پیدا کند، تنش ها در طول سال به 

حداقل خواهد رسید.
وی ادامه داد: اتاق فکری که هم اکنون در سازمان تاکسیرانی تشکیل 
شــده همواره مورد تأیید ما بوده و باید در راســتای حل مشکات 

تاکسی داران هرچه بیشتر ورود پیدا کند.
نطری تأکید کرد: سازمان تاکسیرانی باید در زمینه احصای مشکات 
تاکســیداران و وضع آنها هرچه جدیتر اقدام کند؛ چراکه در غیر این 

صورت رانندگان تاکسی آسیب خواهند دید.
وی در بــاب نقــش پلیس راهــور در کمک به تاکســیرانان گفت: 
پلیس راهور باید با توجه به شــرایط این قشر از جامعه در برخورد با 
تاکسیداران با اغماض برخورد کند، هر چند رانندگان نیز باید اصول 

آیین نامه را رعایت کنند.

 درخواست بهبود درآمد تاکسی رانان 
و کاهش اقساط 

در ادامه زورمند از اعضای اتاق فکر ســازمان تاکسیرانی نیز با بیان 
اینکه تاکسیداران سفیران فرهنگی در شهر هستند، گفت: مفتخریم 
که تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان تاکسیداران برای نخستین 

بار در کشور در همدان محقق شد.
وی در خصوص نوســازی ناوگان حمل و نقل با اشــاره به اقســاط 
570 هزار تومانی برای مراجعه کنندگان، اظهار کرد: به یقین درآمد 
تاکســیداران همدان با تاکسی داران کانشهرها قابل قیاس نیست و 
در این راستا باید با تدابیر اندیشیده شد سطح اقساط کاهش یابد و 

همچنین بازپرداخت آن طوالنی تر شود.
گفتنی است، در پایان این مراســم از تعدادی تاکسیداران نمونه 
شهر قدردانی شــد و مسؤوالن از تاکسیهای نوسازی شده بازدید 

کردند.

آغاز نوسازی ناوگان تاکسیرانی در همدان

ورود 144 تاکسی نوسازی شده به ناوگان تاکسیرانی
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مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شــرکت مخابرات استان همدان در 
جمع صمیمي اصحاب رسانه  با تبریک ایام هفته دولت  یاد شهیدان 

باهنر ورجایي  را گرامي داشتند. 
قاسم نظری پویا گفت:  اگر مدعی تحقق دولت الکترونیک هستیم باید 

مردم به سمت استفاده از اینترنت روی بیاورند.
مدیرعامل شرکت مخابرات اســتان همدان در هفته دولت  در جمع 

خبرنگاران به سئواالت مطرح شده توسط اصحاب رسانه پاسخ داد.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان در پاسخ به سؤالی مبني بر 
اینکه با وجود ارائه توضیحــات مخابرات در باب مصرف دور از انتظار 
ترافیک اینترنت مشترکان به خاطر چند دلیل، اما کارشناسان و هکرها 
معتقدند با وجود استفاده از تمام روش هاي ایمني براي حفظ ترافیک 
اینترنــت خود، اما همچنان مقداري از حجم اینترنت به طور نامعلوم 
کم مي شود، گفت: مدتی است به دنبال این هستیم موانعی که سبب 

نارضایتی مشترکان اینترنت پرسرعت می شود را برطرف کنیم.
از این رو در حال اجراي برنامه اي مدون  هستیم که تا چند روز آینده 
کارشناسان ما با مشترکین ADSL که به مقدار استفاده از ترافیک 
خود معترض هســتند تماس می گیرند و در صورت تمایل مشترک 
به منزل آنها مي رونــد و به مودم ها کد ایمني وارد مي کنند تا امکان 

استفاده براي سایرین فراهم نشود.
همچنین در ایــن بازدیدها ضمن یادآوري به مشــترک، ترفندهاي 
که  موجب دانلودهاي بي اراده  مي شــود را بکار می بندند تا مشــکل 
مشتریانی که معتقدند از ترافیک اینترنتشان بطور نامعلوم کم می شود، 
رفع شود. اما کساني که پس از اعمال تمام موارد ایمني همچنان معتقد 
 هستند که از ترافیک آنها کم مي شود مي توانند با وارد شدن به سایت
Adsl.tch.ir مصرفشــان را چک کنند و در صورت مشاهده کاهش 
بدون دلیل، به مخابرات مراجعه کنند؛ اما سازمان باالدستي که به تمام 
شرکت هاي PAP و مخابرات نظارت مي کند تمام نرم افزارهاي مربوط 
به محاسبات را به طور کامل چک مي کند و اجازه کم فروشي نمي دهد. 
در نهایت باید بگویم که همیشــه هکرها دو قدم جلوتر  هستند و با 
اعمال هر برنامه اي از سوي مخابرات راهکاري پیدا مي کنند تا به اهداف 

خود برسند.
قاســم نظري پویا درباره قطعی اینترنت مشترکان همدانی نیز گفت: 
برخی مواقع به ســبب اجرای پروژه های کابل برگردان با این مشکل 
مواجه می شویم که البته این امر در راستای توسعه زیرساخت ها است 
و راهی جز این نداریم. اما در بسیاری مواقع مشکل از مودم، کابل ها و 
نحوه استفاده در محل مشترک است که توصیه مي شود مشترکان عزیز 

اگر در منزل دوگوشي دارند حتما  دوتا  اسپلیتر نصب کنند چون وقتي 
شما از تلفني که برروي آن اینترنت  وجود دارد مکالمه انجام مي دهید 
اگر اسپلیتر نداشته باشه باعث نویز و اختال در اینترنت مي شود پس 
الزم است که حتما از جدا کننده صدا و دیتا )اسپلیتر( در منزل یا محل 
کار خود استفاده نمایید که این کار با آموزش  واطاع رساني انشااهلل  

به زودی رفع خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در بسیاری مواقع هنگام 
قطعی های مکرر اینترنت که با متصدیان تماس گرفته می شود موضوع 
را به گردن نمی گیرند و آن را به مودم منزل مشــترک ربط می دهند 
در صورتی که چند روز بعد خودبخود مشکل حل می شود، هم گفت: 
چند روز اســت که تماس های زیادی بــرای قطعی های مکرر صورت 
می گیرد که حل این مشکل به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته 
و در تاش هســتیم تا دو ماه آینده آنها را به حداقل برسانیم و تغییر 

محسوسی در قطعی اینترنت ایجاد کنیم. 
وي در پاســخ به سؤال دیگری در خصوص کم شدن آنتن تلفن هاي 
همراه در حین مکالمه در نقاط مختلف استان هم گفت: این مشکل با 
پروژه فاز هفت شرکت ارتباطات سیار که در نیمه  دوم سال جاري آغاز 
مي شود بهبود خواهد یافت.  وي همچنین افزود: اگر شهروندي با نقاط 
کور آنتن هاي تلفن همراه مواجه شــد، مکان آن را به مخابرات استان 

اعام کند تا در اسرع وقت مشکل این مناطق حل شود.
وی درباره دکل های مخابراتی غیراســتاندارد هم پاســخ داد: در کل 
اســتان و کشور دکل مخابراتی غیراســتاندارد وجود ندارد اما ممکن 
اســت صحبت از غیرمجاز بودن آن به میان آمده باشــد چرا که در 
روزهای نخستین از شهرداری برای دریافت مجوز نصب دکل مراجعه 

نمی کردند و خود اقدام به راه اندازی و تأسیس آن می کرد.
وی ســپس با تأکید بر اینکه سیگنال های سایت های تلفن همراه به 
صورت دائمی ارزیابی می شــود و در برخی موارد فراتر از انتظار است، 
گفت: هیچ سیستم و سایت غیراســتانداردی در سطح استان وجود 
ندارد و موارد موجود مطابق با اســتانداردهای بین المللی است و هیچ 

مشکلی ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: پایین آوردن قیمت و باال بردن سرعت اینترنت 
از اقدامات پیش روی شــرکت مخابرات است. اگر مدعی تحقق دولت 
الکترونیک و خدمات غیرحضوری هستیم باید  ضریب اینترنت افزایش 

یابد و مردم به سمت استفاده از اینترنت روی بیاورند.
وی ادامه داد: شــرکت مخابرات استان همدان دو میلیون مشترک و 
75۱ هزار شــماره تلفن نصب شــده در استان همدان دارد که از این 

تعداد 607 هزار تلفن مشغول به کار بوده و تعداد ۱۴۴ هزار تلفن ثابت 
ظرفیت آزاد در سطح استان آماده واگذاری است.

نظری پویــا با بیان اینکه میانگین ضریب نفوذ تلفن ثابت در اســتان 
همدان ۳۳/5۳ درصد اســت، عنوان کرد: با این حال ظرفیت باالیی 
تلفن آزاد در اســتان همدان وجود دارد و چون بخشی از جمعیت را 

روستاییان تشکیل می دهند ضریب نفوذ پایین است.
وی گفت: در حوزه فناوری دیتــا و اینترنت، ۱۱۱800 پورت دیتاي 
منصوبه  )دیتا و Adsl (در سطح استان است که از این تعداد 77۳00 
پورت واگذار شده اســت و ۳۴500 پورت ظرفیت آزاد برای واگذاری 

وجود دارد.
مدیرعامل شــرکت مخابرات استان همدان با بیان اینکه استان دارای 
۱08۳ روستاســت، عنوان کرد: ســال 87 تمامی روستاهای استان 
همدان دارای تلفن خانگی شدند که استان همدان رتبه نخست را در 

این زمینه کسب کرد.
 WLL وی با اشاره به اینکه 5۳۱ مرکز تلفن روستایی و 2۴6 سایت
پوشش ارتباطی روستاها را انجام می دهند، بیان کرد: در حوزه فناوری 
 WLL تلفن همراه و 2۴6 سایت BTS ارتباطات سیار 68۹ سایت

همه مشترکان تلفن همراه را در استان تحت پوشش قرار داده است.
نظری پویا گفت: قرار است تمامی روستاهای این استان با حمایت مالی 

وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات به اینترنت پرسرعت مجهز شوند.
نظری پویا گفت: از اقدامات مهم و گســترده شرکت ارتباطات سیار 
توســعه و راه اندازی BTS نســل ۳ و ۴ است که این فاز آغاز شده و 
به دنبال راه اندازی 28۳ دکل BTS نســل ۳ و ۴ در اســتان همدان 
هســتیم که از این طریق تعداد سایت های همراه اول به ۹72 سایت 
BTS می رسد که با 2۴6 سایت روستایی در مجموع ۱2۱8 سامانه 

BTS پوشش همراه اول استان را برعهده خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان با اعام اینکه  پهنای باند خریداري 
شده در استان  ۳/2 گیگابیت بر ثانیه است، اما میانگین  مصرف پهناي 

باند در استان را   ۱/۹ تا 2 گیگابیت بر ثانیه  بیان کرد.
نظری پویا با بیان اینکه 5500 کیلومتر فیبر نوری در همدان اجرایی 
شــده است، گفت: شرکت مخابرات این آمادگی را دارد که در صورت 
وجود متقاضی عاوه بر هدایــت فیبر نوری به مراکز دولتی، تجاری، 

بیمارستانها و هتلها به منزل مردم میکرو فیبر ارائه دهد.
وی در بــاره طرح WIFI هم گفت: در مرحله نخســت تا بهمن ماه 
امسال 26 نقطه استان به شبکه وای فای مجهز شده و تا سال آینده 
به 68 نقطه افزایش می یابد که هم اینک کار خرید و تملک زمین برای 

نصب تجهیزات اینترنت بی سیم هستیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات همدان افزود: یکی از برنامه های مخابرات 
ایران این اســت که تا ســال آینده تمامی نقاط استان را به اینترنت 

بی سیم مجهز کند.
نظری پویا اظهار کرد: هر مشــترک یا کاربر Adsl در استان ماهانه 
8.7 گیگابایت  اینترنت مصرف می کند؛ در حالی که میانگین کشوری 

مصرف اینترنت 8 گیگابایت در ماه است.
نظري پویــا به مزیتهاي جشــنواره هاي همــراه اول )) این همراهي 
میلیاردهاي مي ارزد(( و  جشــنواره ))اینترنت خوب با طعم تابستان 
(( اشــاره کرد وگفت: ADSL مخابرات کاهش داشته و مصداق آن  
۱00 گیگابایت حجم ترافیک با مبلغ ۹0 هزار تومان بصورت سالیانه 

واگذار مي شود. 

بهره برداری از 100 طرح مخابراتی در هفته دولت
مدیرعامل شــرکت مخابرات همدان اظهار کرد: ۱00 طرح مخابراتی 
همزمان با هفته دولت امسال در این استان با اعتبار 20 میلیارد ریال 

بهره برداری شد.
نظری پویا افزود: این طرحها شامل طرح های زیرساختی، تلفن ثابت، 

فیبر نوری، اینترنت پرسرعت و تلفن همراه است.
وی گفت: امسال چندین طرح بزرگ و عمده در حوزه مخابرات در حال 

اجراست که بزودی این طرح ها به بهره برداری می رسند.
قاسم نظري پویا با بیان اینکه جشنواره اینترنت خوب با طعم تابستانی 
در حال برگزاری اســت، یادآور شد: تخفیف 20 درصد تا ۴5 درصدی 

در تعرفه واگذاری اینترنت در قالب این طرح ارائه می شود.
وی افزود: تعداد پورتهای منصوبه و واگذار شده در بخش اینترنت نیز 
75 هزار پورت اســت و بیش از ۳5 هزار پورت ظرفیت آزاد نیز آماده 

واگذاری است.
مدیرعامــل و رئیس هیات مدیره شــرکت مخابرات اســتان همدان 
همچنین تصریح کرد: میانگین مصرف در کشور به ازای هر مشترک و 
کاربر هشت گیگابایت در ماه و ترافیک مصرفی در استان 8.7 گیگابایت 

درماه است.
نظری پویا در خصوص پروژه های هفته دولت عنوان کرد: بیش از ۱00 
پروژه در زمینه توســعه زیرساختهای تلفن ثابت، فیبرنوری، موبایل و 
اینترنت پرسرعت با اعتبار بیش از 20 میلیارد ریال در هفته دولت به 
بهره برداری رسید که پروژه های زیادی با رقم قابل توجهی در آستانه 

افتتاح و بهره برداری است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان خبر داد:

 آمادگی مخابرات برای واگذاری 
35 هزار پورت اینترنت در استان
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عکاسان: 
 عبدالرحمن رافتی

چاپ: امید نشر ایرانیـــــان
15000نسخه شمــــــارگان: 

 مطالب منتشــره در این ماهنامه صرفا دیدگاه ها 
 و نقطه نظرات افراد حقیقی و حقوقی اســت 

و الزاما مورد تایید اکباتان نمی باشــد.
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