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پرتو خورشید

علی ثقفی  /مدیرمسئول

ضـــــرورت
استقبالمناسب
ازمسافران نوروزی

به طور قطع با نزدیک شــدن به پایان سال و فرا رسیدن
نوروز باســتانی مطابق با سالهای گذشــته برنامههایی
از ســوی نهادهای متولی و به ویژه شــهرداریها برای
زیباسازی محیط شهری به منظور جلب نظر گردشگران
و مســافران نوروزی در دستورکار قرار خواهد گرفت که
چگونگــی اجرای این کار و نصــب و طراحی المانهای
مختلف ،بحث و بررسی ویژهی را میطلبد.
در سالهای اخیر برخی موارد شاهد بودیم طرحهایی در
فضاهای شــهری همدان ساخته و ارائه شده که در خور
شــأن پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نبوده و گاهی
نیز کارهایی طراحی و نصب شــده که خالقانه و منحصر
به فرد بوده است.
با توجه به اینکه معموال این قبیل اقدامات از ماهها زودتر
برنامهریزی و کار احداث آن از هفتهها قبل از فرارسیدن
نوروز در دستور کار قرار میگیرد ،انتظار میرود طرحهای
پیشنهادی قبل از اجرا مورد بررسی بیشتری قرار گیرند
تا شاهد آرایش بهتر و مناسبتری برای شهرهای استان و
به ویژه همدان باشیم.
زیباسازی محیط شهری از لحاظ فضای سبز و گلآرایی
بلوارها و میادین نیز ازجمله مواردی است که اغلب بسته
به شرایط متغیر آب و هوایی همدان در سالهای مختلف،
تفاوتهای ویژهای پیدا میکند و امســال نیز با توجه به
بارش برف و افزایش نزوالت آسمانی و سردی هوا ،شرایط
آب و هوایی خاصی برای همدان پیسبینی میشــود که
ممکن اســت روی جذب گردشگر و مســافران نوروزی
تاثیرگذار باشد.
در این راســتا و در صورت تداوم بارشها ،مســئوالن
میتواننــد برنامهها و طرحهای مهیج زمســتانی را در
برنامههای اســتقبال از مسافران نوروزی طراحی کنند
چرا که بسیاری از مسافران به خصوص هموطنانی که
از مناطق جنوبی کشــور قصد همدان میکنند ،ممکن
است با برف و فضای زمستانی چندان آشنایی نداشته
باشند و این طرحها و برنامهها میتوانند موجب تهییج
ایشــان و ایجاد خاطرهای متفــاوت و خاص در اذهان
آنها شود.
ظرفیتهای گردشــگری همدان و شهرستانهای تابعه
استان به حدی باالست که میشود در زمینههای مختلف
برای جذب و ماندگاری گردشــگر در استان برنامهریزی
کرد.
طرحهای محیطی با توجه به گســترش فضای مجازی
و نشــر تصاویر ثبت شده توسط مسافران میتواند حتی
در همین مقطع کوتاه موجب جذب مسافران بیشتر در
هفته دوم تعطیالت نوروز شود چرا که مسافران هفته اول
به طور ناخواســته با انتشار تصاویر همدان و زیباییهای
محیطــی آن در فضاهای مجازی ،میتوانند مبلغ خوبی
برای ترغیب دوستان و آشنایان خود برای سفر به همدان
باشند.
نشاط بازار همدان و فعالیت بازار در ایام نوروز نیز از دیگر
دغدغههایی است که هر ســاله وجود دارد که با افتتاح
پیادهراه بوعلی انتظار میرود این فضا به خوبی در همدان
حاکم شــود و بازار همدان نیز میزبانی خوبی از مسافران
نوروزی داشته باشد.
تجربیات کســب شده در ســالهای گذشته نیز میتواند
به کمک متولیــان آمده تا با برنامهریزی بهتر و کاملتر،
شرایط بهتری را نسبت به سالهای گذشته برای مسافران
و معرفی شهر و استان همدان فراهم نمایند.

مسئولین باید حواسشان باشد .بنده به رئیسجمهور محترم گفتم به مدیرانتان
تذ ّکر بدهید تا مدیریّت همراه با ش ّفاف ّیت انجام بدهند ،مدیریّت همراه با نظارت
انجام بدهند .مدیر باید نظارت کند ،باید کار را دنبال بکند .به صرف اینکه ما
گفتیم فالن کار بشود ،طرف مقابل هم گفت چشم ،که کار تحقّق پیدا نمیکند.
ّ
مشخص بشــود که انجام شد؛ اینها آن
کار بایســتی در میدان و روی زمین
توجه کرد.
چیزهایی است که مورد نیاز ما است و بایستی به آن ّ
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی
1395/۱۱/27

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان:

افزایش تعداد انجمنهای علمی دانشجویی و نشریات دانشجویی
معاون دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه علوم پزشکی
همــدان گفت :ایجاد انجمنهای علمی دانشــجویی در
دستور کار است و هر دانشکده باید حداقل یک انجمن
علمی داشته باشد.
دکتر ابراهیم جلیلی در گفتگو با خبرنگار اکباتان با بیان
اینکه از اواخر سال  93در این سمت پذیرش مسئولیت
داشته اســت گفت :افزایش تعداد کانونها و تشکلهای
دانشجویی در دستور کار قرار گرفته است به طوریکه در
گذشته سه تشکل دانشجویی و چهار کانون دانشجویی
فعالیت داشــت که این تعداد هماکنون به شــش مورد
تشکل و  10مورد کانون رسیده است.
وی به افزایش تعداد نشــریههای دانشجویی اشاره کرد
و افزود :در ســالهای گذشــته از  12نشریه شش مورد
فعال بــود که این تعداد هماکنون به  32نشــریه فعال
رسیده است.
معاون دانشــجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
همــدان با بیان اینکه شــورای صنفی دانشــجویی
برای بهر هگیری از نظرات دانشــجویان تشکیل شده
اســت ،گفت :شورای صنفی دانشــجویی فعال است
و از نظرات دانشــجویان برای بهبود امور اســتفاده
میشود و بیشــتر برنامهها با پپگیری و نظارت آنان
انجام میشود.
وی از دریافت مجوز ساخت خوابگاه  400نفره دخترانه
خبر داد و اظهار کرد :با ساخت این خوابگاه و بهرهبرداری
از آن در سال  96مشکل خوابگاه دانشجویان خانم رفع
میشود.
دکتــر ابراهیم جلیلی با اشــاره به جایگاه دانشــگاه در
کشــور بیان کرد :دانشگاه علوم پزشکی همدان ازجمله
دانشگاههای برتر کشور از لحاظ تعداد دانشجو ،رشتهها
و مقاطع تحصیلی مختلف و متنوع بخصوص در مقاطع
تحصیــات تکمیلــی ،دکتری تخصصی ،دســتیاری و
دورههای فوق تخصصی ،استادان و اعضای هیئت علمی
توانمند و همچنین برنامهها و ظرفیتهای آموزشــی و
پژوهشی اســت و دانشجویان فارغالتحصیل میتوانند با

بهرهگیــری از این قابلیتها به تحصیل در مقاطع باالتر
ادامه دهند.
وی ضمن تبریک به خانواده بزرگ دانشگاه به مناسبت
اســتقرار دبیرخانه و شــورای کالنمنطقه  3کشور در
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان ،این موضوع را فرصتی
مغتنم برای ایجاد تعامل با دانشگاههای منطقه زاگرس
برشمرد.
دکتر جلیلی اظهار کرد :فارغالتحصیالن دانشــگاه علوم
پزشکی همدان به عنوان نماد علمی ،فرهنگی و اخالقی
این دانشــگاه محســوب میشــوند و انتظار میرود با
اســتفاده از توانمندی علمی و رفتار و اخالق حرفهای،
نمایندگان شایستهای برای دانشگاه باشند.
وی افزود :دانشگاه علوم پزشکی همدان از نظر رشتههای
تحصیالت تکمیلی رشــد خوبی داشته که زمینه ادامه

و بیش رت

با ما بهتر دیده شوید
جهت اطالعات بیشتر و سفارش آگهی
با واحد بازرگانی تماس حاصل نمایید.

تحصیل دانشجویان فراهم است.
معاون دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه علوم پزشکی
همدان خاطرنشان کرد :فارغالتحصیالن رشتههای علوم
پزشــکی ،بازار کار خوبی دارند و بیشتر دانشجویان پس
از فارغالتحصیلــی جذب بازار کار میشــوند و از طرفی
فارغالتحصیالن میتوانند با ایجاد شرکتهای خدمات
بهداشتی -درمانی به صورت انتفاعی فعالیت کنند.
وی به دانشجویان توصیه کرد که پس از فارغالتحصیلی
ارتباط علمی و دوســتانه خود بــا یکدیگر و همچنین
ارتباط علمی و مســتمر با اســتادان خود و دانشگاه را
ادامه دهند؛ زیرا این موضوع میتواند در حل بسیاری از
مشــکالت آنان در طول دوران اشتغال و زندگی راهگشا
باشــد و راهنمای خوبی برای ارتقــای علمی و معنوی
داشته باشند.
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پرتیراژترین نشریه اسستان همدان

استاندار همدان:

فرشته اکبری

تا وقتی هستم نمیگذارم مانعی در مسیر اشتغال ایجاد شود

استان با اعتبار  110میلیارد تومان اجرا می کند.
وی در ادامه یادآور شــد :اجرای این طرح هــا از چهار ماه پیش
آغاز شده و تا پایان امسال تعداد زیادی از طرح ها به بهره برداری
میرسد که شامل ساخت خانه های بهداشت ،نوسازی درمانگاه ها و
اماکن بهداشتی شهرها و روستاها و دیگر اقدامات است که هشت
پروژه به شهر همدان اختصاص دارد.
نیکبخــت با بیان اینکــه اعتبارات این طرحهــا مربوط به بخش
خصوصی و اعتبارات ســفر نیست ،یادآور شد :همدان اجرای این
طرحها را زودتر از دیگر استانها آغاز کرده و باید این اقدام به عنوان
خدمات نظام و دولت اطالع رسانی شود.
اعتبار  774میلیارد تومانی طرحهای دهه فجر در همدان
مدیر ارشد استان همدان با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی طرح های
اســتان در ایام دهه فجر ،اظهار داشت :در مجموع  774میلیارد
تومان اعتبار برای پروژه های قابل افتتاح و آماده کلنگ زنی در نظر
گرفته شده که  604میلیارد تومان به طرح های قابل افتتاح و 172
میلیارد تومان به شروع عملیات اجرایی اختصاص دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد :این پروژه ها تنها طرح های استان
نیست بلکه طرح های دیگری نیز هستند که از محل سفر ریاست
جمهوری تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.
اســتاندار همدان با بیان اینکه  9بیمارســتان در ســفر ریاست
جمهوری برای استان در نظر گرفته شد ،اظهار داشت 950 :تخت
به تختهای بیمارستانی استان اضافه می شود که  45درصد از کل
تخت های بیمارستانی استان همدان است.
وی با بیان اینکه برخی که مانع توســعه میشوند شاید به اعتقاد
خودشان کار درســتی میکنند ،گفت :حکم اقتصاد مقاومتی این
اســت که به بخش خصوصی بها دهیم و امنیت و آرامش را برای
این بخش ایجاد کنیم تا ســرمایه خود را در تولید به کار بگیرد و
شغلی از این مسیر ایجاد شود.
برخی ،سرمایه گذاران را دو دل میکنند
نیکبخت با اشــاره بــه اینکه در برخی موارد افرادی خواســته یا
ناخواســته به گونه ای رفتار کردند که باعث شده سرمایه گذار دو
دل باشــد ،خاطرنشان کرد :در همدان بینش و نگرشی از گذشته
های دور در مورد ســرمایه گذاری بخش خصوصی وجود داشت و
ســرمایه گذاران همدانی کمتر در این استان کار کرده اند که این
بینش کمرنگ تر شده است.
وی خاطرنشــان کرد :در خصوص غار علیصدر سوء تدبیر و سوء
تفاهــم پیش آمده بود که تغییرات فیزیکی در آن ایجاد شــده و
به گونهای واگذاری صورت گرفته بود که به طور کامل در اختیار
بخش خصوصی باشد.
نیکبخت همچنین تصریح کرد :تصور بر این بود که غار ،عمومی
غیر دولتی است و بعد به این نتیجه رسیدند که غار عمومی نیست
و می تواند در اختیار بخش خصوصی باشد.
استاندار همدان با بیان اینکه قانون حکم کرده بود که تصمیمات
تغییر یابد ،اظهار داشت :هیئت مدیره اعالم کرده استان آماده اقدام
بر اســاس دستورالعمل است که یا اعضای شرکت تغییر کند و یا
تولی گری به میراث فرهنگی واگذار شود.

وی در ادامه یادآور شــد :دیوان محاســبات پرونــده را به یکی از
شــعبات ارجاع داده و در حال رســیدگی اســت و همدان اعالم
آمادگی بر اســاس اقدامات دستورالعملی دارد و خوشبختانه هیچ
گونه تضییع حقوق بیت المال به نتیجه نرسید.
نیکبخــت با بیان اینکه علیصدر طرح بیــش از یک هزار میلیارد
تومانی گردشــگری دارد ،گفت :شــرکت پدیده متقاضی بود که
سرمایهگذاری را انجام دهد اما این شرکت میگفت که باید غار را
واگذار کرد تا سرمایه گذاری انجام شود با این وجود ما نپذیرفتیم
چون جزء انفال است و باید تنها برای بهره برداری واگذار شود.
اســتاندار همدان با بیان اینکه اعالم شــد که پــس از  30درصد
پیشــرفت فیزیکی ،بهره برداری به شــرکت پدیده واگذار شود،
خاطرنشــان کرد :این مذاکرات به نتیجه نرسید و سرمایه گذاری
پدیده انجام نشد.
سهم  400میلیارد تومانی همدان
از طرح تحول نظام سالمت
وی با اشاره به اینکه 400میلیارد تومان از محل طرح تحول نظام
سالمت به استان همدان اختصاص پیدا کرد ،یادآور شد :اقداماتی
در راســتای اجرای طرح تحول صورت گرفت و وضعیت نسبت به
قبل بهبود پیدا کرد اما کامل نشد و هنوز برای بهبود شرایط فاصله
داریم.
نیکبخــت با بیان اینکه ارزیابی از حوزه فرهنگ و ورزش اســتان
در حال انجام اســت ،گفت :نقدهــا را تا حدودی تأیید می کنیم
اما رسانهها ننویسند که استاندار به دنبال تغییر مدیرکل ورزش و
جوانان و فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
استاندار همدان با تأکید بر اینکه همدان از استانهای برتر در حوزه
فرهنگ است ،تصریح کرد :جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برگزار
شده و همایش سید جمال الدین اسدآبادی نیز پیش رو است.
وی ادامه داد :با توجه به شــرایط اعتبارات در اســتان ،جشنواره
مطبوعات غرب کشور در تابستان سال آینده برگزار شود.
استاندار همدان با بیان اینکه برج مراقبت و سالن ترمینال فرودگاه
همدان در حال اجراســت ،خاطرنشان کرد 34 :میلیارد تومان در
فرودگاه هزینه شده و همه در این مسیر کمک کردند.
وی ادامه داد :سرپرست فرودگاه در حال فعالیت است و مدیرعامل
به زودی معرفی خواهد شد.
شکل گیری پرواز عتبات از فرودگاه همدان
نیکبخت با بیان اینکه جلســاتی را با مدیرعامل هواپیمایی کشور
برگزار کرده ایم ،یادآور شد :قرار بر این شد که شرکتی معرفی شود
تا پرواز همدان -تهران و سایر استانها شکل بگیرد.
استاندار همدان افزود :پرواز همدان -مشهد ،عتبات و تهران نیز از
سوی استان برای همکاری شرکتی دیگر پیگیری شد.
وی با بیان اینکه مدیرعامل این شــرکت به استان سفر کرده و تا
هفته های آینده برنامه کاری خــود را اعالم خواهند کرد ،گفت:
نمیخواهیم قول صد در صد بدهیم اما این شــرکت قول داده که
پیش از شــروع سال آینده اولین پرواز از فرودگاه همدان را برقرار
کند.
نیکبخت افزود :هنوز اظهار نظری در خصوص انتخاب مدیرعامل
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اســتاندار همدان گفت :تا وقتی هستم اجازه نمی دهم مانعی در
مسیر اشتغال ایجاد شود.
محمدناصر نیکبخت در جمع خبرنگاران در ابتدای سخنان خود
ضمن ابراز گرامیداشــت یاد مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی،
اظهار داشت :سوگ ایشان در جامعه فراموش نشدنی است.
وی با بیان اینکه دهه فجر نور و روشــنایی بود ،خاطرنشان کرد:
این ایام گذر از مرحله ای بسیار حساس بود و کشور را از وابستگی
رهایی بخشــید و با هدایت امام خمینی(ره) و پشــتیبانی مردم
اندیشمند و متدین ،نهضت اسالمی به ثمر رسید.
نیکبخت ضمن ابراز امیدواری از استمرار انقالب ،یادآور شد :انقالب
اســامی یادگار امام خمینی(ره) و شهداســت که به دست ما به
عنوان امانت سپرده شده و باید هرچه شایسته تر نظام و انقالب را
در دنیا پایدار نگه داریم.
وی همچنین تصریح کرد :تمام کشــورهای اطراف دچار بحران،
وحشت و نا امنی هستند اما ایران به دلیل تعامل خوبی که دولت
تدبیر و امید با دنیا دارد و با هدایت مقام معظم رهبری و حمایت
مردم ،در تمــام عرصه های بین المللی حرف برای گفتن دارد به
طوریکه برای کسانی که ایران هراســی می کردند ،جایگاه ایران
اجتناب ناپذیر است.
استاندار همدان با اشاره به تالش استکبار برای خارج کردن ایران
از گردونه قدرت ،گفت :آنها مجبور شدند پای میز مذاکره بنشینند
و حرف ایران را بشــنوند تا دنیا حرف بدخواهان جهانی از جمله
صهیونیســت ها ،سعودی ها و سایرین که عظمت ایران را بر نمی
تابند به عنوان یک تصمیم ابلهانه و باخت برای آمریکا قلمداد کنند.
وی با بیان اینکه امروز آن دسته از آمریکاییان که خصومت ذاتی
با ایران دارند در برجام نقص و ابهام ایجاد می کنند ،اظهار داشت:
شرکای ایران در کشورهای اروپایی این موضوع را بر نمی تابند و با
توجه به مذاکرات ،باید بندبند برجام اجرا شود.
نیکبخت در ادامه یادآور شــد :امید مــی رود که تصمیمات بین
المللی در خصوص حقوق ایران محقق شود.
تخصیص بدون کسری اعتبار راه آهن همدان -تهران
استاندار همدان به سفر ریاست جمهوری به استان در سال گذشته
اشاره و تصریح کرد :در شرایطی که از لحاظ اعتبارات با مشکالت
فراوانی در کشــور روبه رو بودیم ،از محل این سفر نزدیک به 856
میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت و  880میلیارد تومان
نیز اعتبارات پروژه های بخش خصوصی در این سفر در نظر گرفته
شد.
وی با بیان اینکه کل اعتبارات سفر به استان اختصاص یافت ،گفت:
از اعتبارات  856میلیارد تومانی 200 ،میلیارد تومان برای راه آهن
در نظر گرفته شــده بود اما دولت به این نتیجه رسید که با 200
میلیارد تومان راه آهن به اتمام نمی رسد بنابراین  70میلیارد تومان
از سوی سازمان برنامه و بودجه بدون کسری اختصاص یافت.
نیکبخت افزود :نمایندگان همــدان پیگیریهایی در این خصوص
داشــتند و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این نتیجه رسید که
 70میلیارد تومان به اعتبارات راه آهن اضافه شــود و بنابراین کل
اعتبارات سفر به اضافه  15میلیارد تومان داده شد.
وی با بیان اینکه  61میلیارد تومان از اعتبارات هنوز داده نشــده
اســت ،یادآور شد :بر اساس آنچه سازمان برنامه و بودجه تصویب
کرده اعتبارات کامل پرداخت شده است اما جز اعتبار اضافه شده
راه آهن 61 ،میلیارد تومان دیگر از اعتبارات مصوب سفر ریاست
جمهوری باقی مانده است.
بهره برداری از  12پروژه سفر ریاست جمهوری
به همدان تا پایان امسال
استاندار همدان با اشاره به اتمام  30پروژه از  44پروژه مصوبه سفر
ریاست جمهوری به همدان ،گفت :تا پایان سال مالی  12پروژه و تا
پایان سال آتی نیز یک یا دو پروژه به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود :در حــال حاضر  400هزار میلیارد تومان از پروژه های
سفرهای گذشته ریاست جمهوری در کشور بالتکلیف است و اگر
تأکیــد می کنیم که بخش خصوصی پــروژه های نیمه تمام را با
بهترین شرایط به پایان برسد ،به دلیل خروج کشور از بالتکلیفی
است.
نیکبخت با بیان اینکه بخش خصوصی در طول زمان  20درصد از
مبلغ کل پروژه را می پردازد ،اظهار داشت 80 :درصد از مبلغ کل
پروژه از بخش خصوصی دریافت نمی شود.
استاندار همدان با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سالمت با وجود
شرایط سخت اقتصادی ،خاطرنشان کرد :دانشگاه علوم پزشکی با
همکاری استانداری و مشارکت خیرین  270پروژه جدید در کل

جدید فرودگاه نکرده ایم چون شناخت ما هنوز کم است؛ چون کار
فرودگاه تخصصی است نمی توانیم خودمان کسی را معرفی کنیم
و باید منتظر ماند تا مدیرعامل جدید معرفی شود.
وی با بیان اینکه بســیاری از کارهایی که در دولت یازدهم شروع
کرده ایم به اتمام رســیده است ،یادآور شد :برخی طرح ها نیز در
حال اجرا است اما در خصوص پروژه های بزرگ نمی توان انتظار
داشت که سریع به نتیجه برسد.
استاندار همدان با اشاره به اینکه  10هتل در استان در حال ساخت
اســت ،اظهار داشت :مجموعه عصر طالیی هگمتانه نیز در بخش
گردشگری در حال ساخت است.
وی با بیان اینکه دو نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی همدان وارد
مدار شــده اند ،گفت :ســه نیروگاه دیگر نیز به زودی کلنگ زنی
خواهد شد.
تمام تالشم را میکنم که مانعی
در اشتغال جوانان ایجاد نشود
نیکبخت با اشاره به اینکه تا روزی که در استان باشم تمام تالش
خود را به کار گرفته ،می گیرم و خواهم گرفت که هیچ مانعی برای
اشتغال جوانان ایجاد نشود ،تصریح کرد :تمام تالش باید این باشد
که نانی به سفره مردم وارد شود.
اســتاندار همدان گفت :اینکه نیروگاهی کــه  25چاه را به خود
اختصاص دهد و فروچاله ایجاد کند ،اتفاق خوبی نبود ،هرچند نمی
توان از تصمیمی که در گذشته گرفته شد ایراد گرفت.
وی افزود :انتقال پساب فاضالب همدان به نیروگاه اتفاق خوبی بود
که باعث انسداد این چاه ها شد.
نیکبخت ضمن ابراز امیدواری از پرداخت تسهیالت به واحدهای
تولیدی تعطیل تا پایان سال ،یادآور شد :با پرداخت این تسهیالت
امید می رود که طرح ها به تولید برگردند.
وی با بیان اینکه یک هزار و  635کارگاه در ســال  93ایجاد شد،
اظهار داشت :در سال گذشته یک هزار و  717کارگاه و در پنج ماه
ابتدایی امسال  944کارگاه جدید تشکیل شد.
استاندار همدان افزود :از واحد یک نفره تا واحد پتروشیمی هرکدام
کارگاه هستند و تمام این کارگاه ها در استان ایجاد شدند و اشتغال
شکل گرفت .وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی در حمایت از
سرمایه گذاری همکاری می کنند ،گفت :بینش و نگاه در همدان
توســعه ای نبود؛ مدیران دســتگاه ها همکاری می کنند اما اگر
پیگیری نشود به مانع و مشکل می خوریم.
نیکبخت همچنین خاطرنشان کرد :آنطور که انتظار داشته باشیم
کارشناسان و مدیران دستگاه ها در خدمت سرمایه گذاران باشند،
نیســت .استاندار همدان با بیان اینکه جواز تأسیس در همدان در
نیمی از روز صادر میشود ،تصریح کرد :پس از صدور جواز تأسیس،
اســتعالمات از سوی دستگاه صورت می گیرد که نتیجه تشکیل
پنجره واحد سرمایه گذاری است.
گشایش برجامی راه آهن همدان -تهران
نیکبخت با بیان اینکه  12ســالی اســت که قرار بر اجرای طرح
راه آهــن بوده ،گفت :در ســال  83همزمان با ســفر مقام معظم
رهبری اجرای این طرح تصویب شــد اما به نتیجه نرســید چون
به دلیل تحریم ها ریل وجود نداشــت .استاندار همدان با اشاره به
اینکه برخی می گویند برجام عقب گرد بود ،اظهار داشت :برجام
دستاوردهایی داشت هرچند آمریکا بدعهدی هایی داشته است.
وی افزود :پس از رفع تحریم ها ریل از هندوستان ،آلمان و ترکیه
به کشور وارد شد و ریل گذاری ادامه یافت.
استاندار همدان با اشاره به اینکه هیچ طرحی به اندازه راه آهن وقت
ما را نمی گیرد ،بیان کرد :پیگیری ها سلســله وار و هر روز و هر
شب برای اجرای راه آهن همدان -تهران انجام می شود تا از سمت
همدان نیز ریل گذاری صورت بگیرد که تا پایان سال طرح به پایان
برسد .نیکبخت همچنین تصریح کرد :اگر کار بیشتر طول بکشد،
در نهایت طرح به اردیبهشت ماه می رسد و از اسفندماه امسال تا
اردیبهشت ماه سال آینده برای افتتاح راه آهن همدان -تهران در
نظر گرفته شده است.
سفرهای خارجی من کمتر از دیگر استانداران است
استاندار همدان با بیان اینکه من کمترین سفر خارجی را در بین
استانداران کشور داشــته ام ،گفت :در طول این چند سال سه یا
چهار سفر خارجی را رد کرده و تنها به تاجیکستان و روسیه سفر
کردم .وی در ادامه با اشــاره به اینکه بانک کارآفرین بدترین بانک
کشور اســت ،اظهار داشت :بانک کارآفرین روبه روی تولید کشور
قرار دارد و سیستم درســتی هم ندارد و جای مدیر و پاسخگوی
آن مشخص نیست.
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اواخر دهه  70مســابقاتی تحت عنوان قوی ترین مردان ایران برگزار و با پخش آن مســابقات از صدا و ســیما عالقمندان بسیاری
جذب تماشــای این رقابتها شــدند .رقابتهایی که در دهه  80به اوج خود رســید .سیاوش برفان پوالدین مرد همدانی در چند
دوره در این رقابتها شرکت کرد .در ورزشی که پر است از نامهای بزرگ و کاراکتر های مشهور برفان توانست بین برترین های
این ورزش قرار بگیرد .سیاوش با ویترینی از افتخارات کشوری و استانی که چندین سال پیاپی عنوان قوی ترین مرد استان را
یدک می کشید ،با اخالق خوب و منش پهلوانیاش توانست دو دوره کاپ اخالق ،مردان آهنین کشور را کسب کند .بیماری سخت
باعث شد تا برفان مدتی از ورزش دور باشد .پوالدین مرد استان زیر سنگینی بیماری نیز کمر خم نکرد و بیماری خود را شکست
داد .بــه پای صحبت هایش که می نشــینی از تــاش هایش برای قهرمانی می گوید .درد دلهایــی از دوران بیماری اش دارد .از
تمام امیدش به زندگی و عزم و جزمش برای شکست بیماری .در ادامه گفت و گوی صمیمی اکباتان با سیاوش برفان را بخوانید.

حقم را در
مسابقات
تلویزیونی
خوردند

دو بار فوتبال
بازی کردم
که بار اول در
برخوردی پای
پرویز سامری
را شکستم،
دومین بار
نیز باعث
مصدومیت
محمد به
گندم شدم
و بعد از آن
من را فوتبال
بازی ندادند

اکباتان .شــما چهره نام آشنای ورزش استان
هستید بیوگرافی مختصری از خودتان بفرمایید.
ســیاوش برفان هستم متولد ســال  1358در همدان  .در محله
خیابان پاســداران بزرگ شدم .از ســال  10سالگی ورزش را آغاز
کردم .در رشته های کشتی و شنا عناوین قهرمانی کسب کردم و
پس از آن وارد ورزش پرورش اندام شدم .در حال حاضر دانشجوی
رشته تربیت بدنی هستم و در کارخانه شیشه همدان کار می کنم.
اکباتان .رابطه خانواده شــما با ورزش چگونه
است؟
از کودکی همــراه برادرانــم ورزش میکردیم .انگیــزه و الگوی
ورزشــی من از کودکی برادر بزرگترم بوده است .ایشان در رشته
بوکس فعالیت داشتند و چندین عنوان قهرمانی کشور و قهرمانی
ارتشهای جهان را نیز به دســت آوردند .همســرم نیز از مربیان
ایروبیک استان هستند.
اکباتان .چه شد به سمت کشتی رفتید؟
در دوران ابتدایــی با جواد صمدی روشــن (از قهرمانان کشــتی
پیشکسوتان جهان) همکالس بودم .بازیگوشی های دوران مدرسه
باعث بحثمان شد که جواد یک ،یکخم به من زد و این باعث شد تا
به سمت کشتی بروم تا آن یکخمی که خورده بودم را جبران کنم.
هر چند این شــروعی بود تا ورزش را آغاز کنم .جواد االن یکی از
بهترین دوستانم است.
اکباتان .آن زمان که شــما سمت پاورلیفتیگ
آمدید این رشته آنچنان شناخته شده نبود .چه
شد که این رشته را انتخاب کردید؟
البته من ابتدا قوی ترین مردان را شــروع کردم و سپس به سمت
پاورلیفتینگ آمدم.
اکباتان .چه چیزی باعث شــد که به رشــته
قویترین مردان عالقمند شوید؟
در ســال  1384زنده یاد امیر هاشــمی خواه از مربیان برجسته
بدنسازی استان مشغول برگزاری اولین دوره مسابقات قوی ترین
مردان اســتان بود ،آن زمان من ناجی استخر بودم و در مسابقات
شــرکت کردم .با وجود قهرمانانی چون زنده یاد فرهاد شریعتی و
چند قهرمان استان  ،من مقام اول را کسب کردم و این باعث شد
شنا و کشتی را کنار بگذارم و شروعی برای حضور من در مسابقات
قویترین مردان شد.
اکباتان .فوتبال بازی نکردید؟
دو بــار فوتبال بازی کردم که بــار اول در برخوردی پای پرویز
سامری را شکســتم ،دومین بار نیز باعث مصدومیت محمد به
گندم شــدم و بعد از آن مــن را فوتبال بازی ندادند( .با خنده)
یکبار هم بســکتبال بازی کردم که با تــوپ زدم دماغ بازیکن
حریف شکســت .در رشــتههای انفرادی موفق تــر بودم تا در
رشتههای تیمی.

اکباتان .تاکنون چــه عناوین مهمی در طول
ورزش خود کسب کرده اید؟
ســال  1368قهرمان کشــتی آموزشــگاه های کشورشدم .سال
 72قهرمان مســابقات کشتی قهرمانی کشور شدم .چندین دوره
قهرمان پرورش اندام اســتان شدم و پس از آن قهرمانی مسابقات
پاورلیفتینگ کشــور را کسب کردم .دو دوره به فینال رقابتهای
قویترین مردان ایران صعود کردم که به عنوان سومی و یک عنوان
دومی به دســت آوردم .در سال های  1385و  1388نیز دو کاپ
اخالق مردان آهنین کشور را کسب کردم.
اکباتان .اولین بار کــی وارد قوی ترین مردان
ایران شدید؟
ســال  1384در بین  210شرکت کننده با کسب رتبه دهم برای
مسابقات تلویزیونی انتخاب شدم .آن زمان  80کیلوگرم وزن داشتم
و کم وزن ترین شــرکت کننده مســابقات را نام گرفتم .با یاری
خدا شــروع خوبی بود .یک سال بعد نایب قهرمان وزن  105کیلو
گرم کشور شدم و بعد آن چند دوره نیز عنوان قهرمان وزن 105
کیلوگرم کشور را به دست آوردم.

اکباتان .شما به عنوان رئیس کمیته قویترین
مردان هیات بدنسازی وضعیت این رشته را در
سطح استان چگونه می بینید؟
درســت اســت که پرورش اندام و قوی ترین مردان در یک سالن
تمرین می کنند اما نحوه تمرینات و حتی تغذیه آنها با هم متفاوت
اســت .ما از لحاظ پرورش اندام در ســطح کشور خیلی پیشرفت
کردیم .قهرمانان جهانی داریم مثل مجتبی نوترکی ،میالد مسکوک
و جامه بزرگ .در قوی ترین مردان نیز بعد از من چند ورزشــکار
خوب روی کار آمده اند .در پاور لیفتیگ آقای حسن زاده قهرمان
جهان را داریم.
اکباتان .عمده مشــکل شما در این رشته چه
هست؟
متاســفانه افکار عمومی نســبت به این رشته مناسب نیست.
برخی دوپینگ و منشــا آمپول هــا و دارو های غیر مجاز را در
بدنســازی می بینند ،در حالی که مکمل با دارو های غیر مجاز
متفاوت است.
اکباتان .شما مدتی به دلیل بیماری از ورزش دور

جواد همدانی

بودید .این بیماری چقدر روی زندگی و ورزشتان تاثیر
گذاشت؟
من دچــار  ITPیا همان کمبــود پالکت شــدم .دکترم خوب
تشخیص داد ،اما متاسفانه جراحم با جراحی اشتباه روند بیماری
من را پیچیده کرد و من را دچاری فیســتول پانکراس کرد و یک
اشــتباه جراحی حدود یک ســال و نیم من را در بیمارستان نگه
داشت .وزنم از  130کیلو به  40کیلو گرم رسیده بود .در این مدت
حرف های زیادی پشت سرم زند .همه می گفتند سیاوش برفان به
دلیل مصرف دارو به این روز افتاده است ،در حالی که اینطور نبود
و این از لحاظ روحی فشار سنگینی روی من آورده بود.
اکباتان .در حال حاضر وضعیت سالمتیتان به
چه صورت است؟
به یاری خداوند و دعای خیر مردم خدا را شــکر بیماری ام بهبود
یافته است هرچند هر لحظه امکان باز شدن پانکراس وجود دارد
بــا این وجود ورزش را با رعایت نکات دوباره شــروع کردم .درآن
مدت همسرم برای من بسیار زحمت کشید .همکاران در کارخانه
شیشــه ،دکتر رهبر مدیریت کارخانه شیشه و همشهریانم در آن
مدت جویای حال من بودند و من را تنها نگذاشتند.
اکباتان .در دوران کودکی سقف آرزو هایتان چه
بود؟
در دوران کودکی بلند پرواز بودم و همیشه به فکر قهرمانی جهان
بودم.
اکباتان .به آرزو های ورزشیتان رسیده اید؟
یکی از آرزو هایم حضور در مسابقات مردان آهنین بود و به لطف
خدا در آن شرکت کردم .االن بزرگترین آرزویم این است که آنقدر
خدا بهم وقت بدهد تا عروسی دخترم را ببینم.
اکباتان .شــیرین ترین و تلخ ترین خاطرات
دوران ورزشیتان را بگویید.
قهرمانی هایم همیشه برایم شیرین بوده اما خاطره تلخی که دارم
به مسابقات مردان آهنین سال  1387برمی گردد .حق من را در
مسابقات تلویزیونی خوردند .در مسابقات تلویزیونی باید نفر دوم یا
ســوم می شدم .در دور گروهی در آیتم سه گانه کنده من را به نا
حق خطا اعالم کردند ،در حالی که آیتم من درست ثبت شده بود،
فردای آن روز حرکت من را خطا اعالم کردند و این باعث شــد از
فینال باز بمانم .این تلخترین روز زندگی ام بود و هیچگاه مسببان
آن را حالل نمی کنم .این باعث شده تا هرگاه داوری می کنم حق
کسی را پایمال نکنم.
اکباتان .صحبت های پایانی شما
در طول دوران بیماری ام دوران ســختی راگذراندم همسرم مثل
کوه پشــت من بود و اگر حمایت های وی نبود االن زنده نبودم.
بــرادرم و خواهرم نیز مرا بســیار کمک کردند .این ســه نفر در
سختترین شرایطم من را حمایت کردند.
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پزشکی ورزشی

ورزش رفتاری فانتزی نیست

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان همدان با اشاره به شیوع اختالالت
اسکلتی تأکید کرد که افراد با توجه به خودمراقبتی و فعالیتهای بدنی
باید به سمت سالمندی سالم حرکت کنند.
دکتر رشید حیدریمقدم در گفتگو با خبرنگار اکباتان ،یکی از دغدغههای
فعلی جامعه را ،نسلی دانست که رفتار حرکتی را یاد نگرفته است و اظهار
کرد :وابستگی به تجهیزات و فضای مجازی و جزیرهای شدن زندگیهای
خانوادگــی و کاهش همگرایی بین اعضای خانوادهها به واقعیتی تلخ در
زندگی تبدیل شده است.
وی با اشاره به اهمیت کاهش آسیبهای شغلی با آگاهسازی افراد گفت:
طبق یکی از بررسیهای انجام شده ،اختالالت اسکلتی در دانشآموزان
دبیرستانی معادل فرد  40ساله برآورد شده است.
رئیس هیئت پزشــکی ورزشی اســتان همدان عدم تقارن در شانهها را
موضوعی بســیار شایع دانســت و افزود :طبق یک ارزیابی ،بیش از 80
درصد دانشآموزان با این مسئله مواجه بودند.
وی علل بروز عارضه شــانه نابرابر را وضعیتهای نادرست در حالتهای
نشســتن ،خوابیدن و ایستادن دانســت و گفت :عدم تعادل در عضالت
نگهدارنده ناحیه کمربند شــانهای ،عضالت نردبانــی ،میانی و قدامی و
استفاده بیشازحد از عضو نیز موجب بروز این مشکل میشود.
دکتر حیدریمقدم ناهنجاریهای جسمانی مرتبط با یکدیگر که سایر
بخشهای بدن را نیز درگیر میکند را شامل کج گردنی ،شانه برابر ،کج
پشتی ،لگن نابرابر ،زانوی ضربدری و کف پای صاف عنوان کرد.
وی با اشــاره به مشــکالت ناشــی از استفاده کولهپشــتیهای با وزن
بیشازحد ،گفت :اســتاندارد وزن کیف کولهپشتی برای دانشآموز
ابتدایــی  5درصد وزن بدن ،دانشآموزان راهنمایی  10درصد
وزن بدن و دانشآموزان دبیرســتانی  15درصد وزن بدن

است.
عضو هیئتعلمی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان گفت :کاهش دامنه
حرکت در نواحی گردنی و کمربند شــانهای از مهمترین عالئم عارضه
شانه نابرابر است و این موضوع از دالیل شایع سردرد است.
وی افزود :افراد در سن بعد از سی سالگی به ازای هر ده سال 10 ،درصد
از عملکرد بدن خود را از دســت میدهند و افرادی که فعالیت ورزشی
منظمی دارند به ازای هر ده سال ،پنج درصد کاهش عملکرد دارند.
رئیس هیئت پزشــکی ورزشی اســتان همدان با تأکید بر اینکه ورزش
رفتاری فانتزی نیســت ،گفت :ورزش کردن در درمان و پیشــگیری از
بروز برخی بیماریها بهخصوص اختالالت اسکلتی عضالنی مؤثر است.
دکتر حیدریمقدم در مورد وضعیت ســر به جلو گفت :بدن همیشه با
عضالت کوچک ،بدن را نگه میدارد و در افرادی که وضعیت سر به جلو
دارند عضالت بزرگتر درگیر میشــوند و همیشه درد در ناحیه گردن
دارند.
وی گفت :عادات غیر صحیح در نشســتن ،ایستادن ،خوابیدن ،مطالعه،
ورزش وضعف بینایی بهویژه در افراد نزدیکبین و استفاده از بالشهای
بلند به هنگام خوابیدن از علل بروز و شیوع عارضه سر به جلو است.
رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان همدان بیتوجهی به وضعیت خواب
را از عوامل بروز این مشــکالت عنوان کرد و گفت :نباید آناتومی نرمال
بدن در حالت خواب به هم بخورد همچنین نوع تشک با در نظر گرفتن
قوام عضالت هر فرد متفاوت است.
وی خاطرنشــان کرد که بهطور کلی نکات مهم در
یک برنامه تمرینی شامل با هدف بودن تمرینات،
گرم کردن قبل از شروع تمرینات ،شدت تمرین،
تکرار تمرین ،سرعت تمرین ،مراحل استراحت،
تناوب تمرین و مرحله بازگشــت به حالت اولیه
است.
دکتــر حیدریمقــدم توجــه افراد بــه ورزش
بهخصوص ورزشهای هوازی را مهم عنوان کرد
و افزود :فعالیتهای هوازی افزایش بازتوانی قلب
را موجب میشود بنابراین باید به ورزش بهعنوان
نیاز توجه شود.
وی بابیان اینکه در کنار وزش بدنســازی و کار با
وزنه برای افزایش قدرت بافت عضالنی توصیه میشود،
گفت :تراکم بافــت عضالنی در افرادی که یک روز در
هفته با وزنه کار میکنند ،بهبود مییابد.
رئیس هیئت پزشکی ورزشــی استان همدان از دالیل
کوتاهی قد فیزیولوژیک را کافی نبودن مایعات دریافتی
عنوان کرد و افزود :یکی از نکاتی که باید در این موضوع
مورد توجه باشد این است که به خوردن آب ،به عنوان نیاز
جدی توجه شود و زمانی احساس تشنگی حاصل میشود
که خیلی زودتر نیاز به آب در بدن به وجود آمده است.
وی بررسی اســکلتی عضالنی فرزندان توســط والدین را
خواســتار شد و گفت :درمان یک تا  10درجه اختالالت تا
حدی طبیعی اســت و کاری برای آن نمیتوان انجام داد
درمان  10تا  30درجه با پروتکلهای ورزشی ،کاردرمانی
و فیزیوتراپی قابل بهبود است.
دکتر حیدریمقدم یادآور شــد که فرسودگی شغلی در
کارمندان بهخصوص افرادی که کاردرمانی میکنند وجود
دارد و به علت انتقال فشار بد به اندامها آنها را با مشکل
مواجه میکند.
وی با اشاره به تحقیقی در مورد مقایسه پنج شغل و بررسی
دامنه حرکت مفاصــل افراد تصریح کرد که مقایســههای
نشاندهنده تفاوت این مقدار در افراد مختلف بود و در نهایت
ارزیابی درست کمککننده سالمت افراد است.
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به مناســبت دهــه مبارک فجر ،مانــور تیمهای درمــان اضطراری
استانهای همدان ،کرمانشــاه وکردستان با حضور اعضاء اين تیمها
این بار در روســتاهای محروم بخش موچش ازتوابع کامیاران استان
کردستان برگزار شد.
دکتر خاکسار ،معاون درمان این جمعیت ،محل اجرای مانور BHCU
را روســتای محمودگزک ،استان کردستان عنوان کرد و گفت :زمان
برگزاری این مانور  BHCUســه روز بود که در این مدت تیمهای
درمان اضطراری استانهای همدان ،کرمانشاه و کردستان با استقرار
درمحلهای از پیش تعیینشده به معاینه رایگان بیماران این مناطق
پرداختند.
خاکسار با اشــاره به اینکه یکی از رسالتهای جمعیت هاللاحمر
در زمان وقوع حوادث طبیعــی و غیرطبیعی ارائه خدمات درمان
اضطراری به همه حادثه دیدگان اســت افزود :ایــن مانور نیز در
همان راســتا و در جهت حفظ آمادگی تیمهای درمان اضطراری
ســه استان غربی کشــور انجام گرفت .وي اظهار داشت :چگونگی
مدیریت تیمهــا در زمان اضطرار و بحران و یا چگونگی برخورد با
مصدومیــن ترومایی ،انواع حملها و آتلبندی و اســتفاده از انواع
برانکاردهــا ،تمرین هماهنگی و حفظ آمادگی و  ...از تخصصهای
اعضای تیم درمان اضطراری اســت کــه در بحرانها و حادثهها با
تمــام وجود این خدمات را در اختیار محرومان و آســیبدیدگان
قرار میدهند.
معاون درمان و توانبخشی جمعیت هاللاحمر استان همدان اظهار
کرد :تیمهای درمان اضطراری جمعیت هاللاحمر در ســه ســطح
تقسیمبندی شدهاند و به سه طریق به ارائه خدمات میپردازند.
وی یادآور شد که تیم درمان و مراقبتهای بهداشت اولیه ()BHCU
که اولین رده اســت ،شــامل مراقبتها و بهداشــت مادر و کودک،
مراقبتهای بهداشت روان ،کارشناســی تغذیه ،مراقبتهای زنان و
زایمان ،خدمات درمانگاهی ( )OPDو مراقبتهای بهداشــت اولیه
اســت که بر اساس اصول خدمات بهداشــت اولیه ( )PHCفعالیت
میکند.
فرمانده تیم درمــان اضطراری جمعیت هاللاحمر اســتان همدان
همچنین اضافه كرد :این ســطح از ارائه خدمت با احداث واحدهای
سیار سبک آغاز میشود که معموالً یک هفته پس از وقوع حادثه مورد
نیاز میشوند و به علت اختاللهایی که به هنگام بروز حوادث طبیعی
و غیرطبیعی در ساختار نظام بهداشتی رخ میدهد و همچنین افزایش
نیازی کــه در بحرانها پیش میآید ایجاد چنین واحدهایی ضروری
است .واحدهای درمان اضطراری تا حدود یک ماه وظیفه مراقبتهای
بهداشتی اولیه و ارائه خدمات درمانگاهی به مصدومان و افراد بحران
دیده را بر عهده دارد.
دکتر خاکسار اظهار داشت :واحدهای بهداشت اولیه یکی از تشکیالت
درمان اضطراری هســتند که اجرای مانــور موجب تقویت همکاری،
شناسایی و هماهنگی آنها بهعنوان تیمهای  ERUمیشود بهطوری
که هر بخش بهصورت مستقل سازهها و تجهیزات معاینه و درمان خود
را در محلهای مورد نظر مستقر و به ارائه خدمات مربوطه میپردازند.
وي گفت :سطح دوم خدمات ،بیمارستانهای سبک ( )RDHهستند
که در مدت  24ســاعت به منطقه مورد نظر انتقال و مستقر میشود
و خدمات بهداشتی شامل ،بستری موقت ،جراحیهای سرپایی ،اتاق
عمل برای اعمال جراحیهای ســبک و همچنین تیمهای پزشکی و
پرســتاری ،متخصصان و جراحهای عمومی ،پزشک اطفال و پزشک
زنان است که در مناطق بحرانزده به ارائه خدمات مورد نیاز بیماران و
افراد آسیبدیده و ایجاد وضعیتی پایدار و انتقال آنان به مراکز درمانی
مجهزتر میپردازد.
معاون درمان جمعیت هاللاحمر اســتان همدان افزود :بخش سوم
خدمات درمان اضطراری جمعیت هاللاحمر شامل بیمارستانهای
ســیار اســت که به ســبب کاربرد آن در موارد خاص ،تعدادشان
محدودتر است و وظیفه ارائه سطح استانداردی از خدمات
بهداشتی را برعهده دارند .خاكسارگفت :در
جلســات هماهنگــی و ارزیابی این
مانور که با حضور سرپرســتان
گروههای درمانی اســتانهای
شــرکتکننده برگزار شــد
تبــادل اطالعــات ،بیــان
مشــکالت و نقصهای موجود
در شهرستانهای منطقه بررسی
شد.
در ایــن مانور ســه روزه تعداد
 23نفر از پزشکان ،پرستاران
و نجــات گــران جمعیت
هاللاحمر استان ،با استقرار
در مدرســه روستای محمود
گزک ،خدمــات درمانی مورد
نظر را در قالب پزشک عمومی،
مامایــی ،بهداشــت روان،
خدمات پرســتاری ،تغذیه و
بهداشت محیط ،به  250نفر
از روستاییان این منطقه ارائه
کردند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان از آمادهباش تمام پایگاههای امداد
و نجات جادهای هالل احمر در طرح زمستانی خبر داد.
بهروز کارخانهای به آمادهباش تمام پایگاههای امداد و نجات جادهای اســتان
همدان در طرح زمستانی اشاره کرد و اظهار داشت :نجاتگران جمعیت هاللاحمر
در تمام محورهای مواصالتی استان آماده امدادرسانی به حادثهدیدگان ناشی از
برف و کوالک و حوادث جادهای هستند.
وی افزود :با توجه به احتمال بارش برف ،کوالک شــدید و لغزندگی جادهها در
روزهای آینده ،تیم واکنش سریع و نجاتگران تیمهای امداد جادهای هالل احمر
برای ارائه خدمات به مسافران در راه مانده به حالت آمادهباش در آمدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان یادآور شد که در روزهای اخیر
خودروهای بسیاری در محورها در برف و کوالک گرفتار شدند و از مسیر اصلی
خارج شــدند که با کمک نجاتگران جمعیت هالل احمر ،عملیات رهاســازی
خودروها از برف انجام شد.
وی خاطرنشان کرد که پایگاههای امداد و نجات جادهای استان همدان به پتو و
جیره خشک مجهز شدند تا به مسافران در راه مانده رسیدگی شود و همچنین
در صورت نیاز برای خودروهای با باک خالی سوخت تأمین میشود.
کارخانهای به مردم توصیه کرد پیش از رفتن به مســافرت حتما به خودروهای
خود زنجیرچرخ بسته و یا به همراه داشته باشند و لباسهای گرم و زمستانی را
در خودروهایشان قرار دهند.
وی تأکید کرد که مسافران حتما باید باک بنزینهای خود را پر کرده و اگر در برف
گیر کردند ،حتما آنتن ماشین خود را باال بکشند تا در صورتیکه در برف ماندند،
آنتن ماشین مشخص باشد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان همچنین از مردم خواســت تا
درصورت بروز مشکل و گیر افتادن در برف و کوالک با شماره  112که مربوط به
امدادرسانی جمعیت هالل احمر است ،تماس بگیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:

افتتــاح  138پروژه بــــــــرق
با 190میلیارد ریال اعتبار در همدان

نصب  125کیلووات نیروگاه خورشیدی
در مدارس و مساجد همدان

وی ادامه داد :عدم استفاده از سوختهای فسیلی و جلوگیری

کلنگزنی  26پروژه با اعتباری
معادل  20میلیارد ریال در همدان

از آلودگی محیطزیست ،تولید پراکنده و کاهش اتکا به شبکه
سراســری ،فرصت مناســبی است برای کســبوکار و ایجاد
شغلهای جدیدکه باید مدنظر قرار گیرد.
تیموری با اشــاره بــه مزایای انرژی خورشــیدی عنوان کرد:
تجدید پذیر بودن ،فراوانی ،پایداری ،دوســتدار محیطزیست،
قابلیت دسترسی و کاهش هزینههای برق از مزایای استفاده از
نیروگاههای خورشیدی است.
وی خاطرنشان کرد :برنامههای موفق و نتیجهبخش در زمینه
جذب ســرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شده که در سال
گذشــته برای  8مدرسه 4 ،مسجد و ساختمان شرکت برق در
مجموع  125کیلووات نیروگاه خورشیدی نصب شد و در حال
بهرهبرداری اســت .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
همدان گفت :با تالش استاندار ،سرمایهگذار ایرانی با مشارکت
سرمایهگذار خارجی وارد استان شدند و برای احداث  2نیروگاه
 7مگاواتی خورشیدی با تجهیزات مربوطه قرارداد ساخت را با
ســانا منعقد کردند و در مدت کمتــر از  6ماه عملیات احداث
نیروگاهی را به اتمام رساند.
وی بــا بیان اینکه در دهه فجر امســال با حضور وزیر محترم
نیرو دو نیروگاه خورشــیدی به بهرهبرداری رسید ،افزود :امروز
اولین و بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در همدان احداث
شده است.
تیموری یادآور شــد :هر یک از نیروگاههای خورشــیدی در
زمینی به مســاحت  10هکتار و در مجموع با  16میلیون یورو
سرمایهگذاری احداث شدهاند.
وی با بیان اینکه احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود
 4.5میلیارد تومان هزینه در بر دارد ،تصریح کرد :این در حالی
است که در زمان تحریم وارد کردن تجهیزات نیروگاهی مشکل
بود و هر مگاوات حدود  10میلیارد تومان نیاز به سرمایهگذاری
داشت.
وی ادامه داد :توسط شرکت سانا با سرمایهگذار قرارداد خرید
تضمینی  20ساله منعقد شده که در این قرارداد برق تولیدی
به ازاء هر کیلووات ساعت  520تومان خریداری میشود.

انعقاد قرارداد ساخت سه نیروگاه  7مگاواتی

تیموری یادآور شد :همین شرکت قرارداد ساخت سه نیروگاه
 7مگاواتی دیگر را نیز با ســانا منعقد کرده که عملیات اجرائی
آنها شروع شده و پیشبینی میشود در هفته دولت در سال
 96به بهرهبرداری برسند.
وی ابراز داشــت :در حال حاضر سرمایهگذار دیگری که 100
درصد خارجی اســت پیگیر احداث دو نیروگاه  30مگاواتی و
یک نیروگاه  7مگاواتی در استان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه
اقدامــات اولیه برای خرید زمین و طرح اتصال به شــبکه در
حال انجام است ،گفت :میزان سرمایهگذاری برای ساخت سه
نیروگاه حدود  270میلیارد تومان برآورد میشود.
وی بــا اشــاره به اینکه همیــن ســرمایهگذار خارجی پیگیر
هســتند تا کارخانه تولید پنلهای خورشیدی نسل جدید نیز
احداث شــود ،افزود :این کارخانه حــدود  450میلیارد تومان
سرمایهگذاری نیاز دارد.
تیموری عنوان کرد :این کارخانه سالیانه ظرفیت تولید پنلهای
خورشــیدی برای  250مگاوات نیروگاه خورشــیدی را دارد و
برای  550نفر نیز ایجاد اشتغال میکند.
وی خاطرنشــان کرد :همچنین از دیگر برنامههای شــرکت
برقدار کردن  600خانوار عشــایری در اســتان با استفاده از
پنلهای خورشیدی است که اگر شرکتهای سازنده استاندارد
الزم را بگیرند اعتبارش از شرکت توانیر دریافت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح کرد:
در زمینه جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز با توجه به
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در استان برای احداث
نیروگاههای مقیاس کوچک  CHPاقداماتی خوبی انجام شده
است.
وی ادامــه داد :از جملــه این اقدامات میتــوان به حضور 32
سرمایهگذار در اســتان به قدرت  173مگاوات و مبادله 138
مگاوات موافقتنامه اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره بــه برنامهها و
تفاهمنامههای صورت گرفته برای فرهنگسازی با ارگانهای
فرهنگی و آموزشی گفت :انعقاد تفاهمنامه و قرارداد همکاری با
صداوسیمای مرکز همدان ،گروه تئاتر کودک و تئاتر خیابانی،
اداره کل آموزشوپرورش ،بسیج اصناف ،هیئتهای ورزشی و
مذهبی ،ســازمان تبلیغات اسالمی و دانشگاه بوعلی و دانشگاه
آزاد همدان در راســتای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق و
انجام پروژههای تحقیقاتی از این اقدامات بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به
مهمترین اقدامات انجام شده برای بهرهوری توزیع انرژی گفت:
تعدیل بار فیدرها و نصب خازن فشــار متوسط و فشار ضعیف،
تبدیل چراغهــای گازی معابر  400و  250وات به  150وات،
اســتفاده از چراغهای کممصرف در روشــنایی معابر ،بازرسی
انشــعابات مشترکین و محاسبه کســر مصرف انرژی از جمله
این اقدامات اســت .وی انرژی نصب لوازم اندازهگیری خارج از
دسترس مشــترکین و کنترل مضاعف ،استفاده از ترانس کم
ظرفیت و کم تلفات ،اصالح کابل سرویس مشترکان ،شناسایی
و جمعآوری برقهای غیرمجاز ،اصالح سطح مقطع خطوط و
تبدیل شــبکههای سیمی هوایی به کابل خود نگهدار را نیز از
دیگر فعالیتهای بخش بهرهوری توزیع انرژی برشمرد.
تیموری خاطرنشــان کرد :نتیجه اقدامات انجام شده کاهش
تلفات ،کاهش پیکبــار مصرفی ،کاهش خاموشــی ،کاهش
حوادث و رضایتمندی مردم بوده است.
وی با اشاره به پروژههای اقتصاد مقاومتی در بخش توزیع ابراز
داشــت :کاهش تلفات انرژی و رسیدن به هدف  10.8درصد،
پیگیری برای احداث نیروگاههای خورشــیدی و نیروگاههای
 ،DGنصــب کنتورهای هوشــمند طرح فهــام  AMIبرای
مشترکان کشــاورزی و دیماندی به تعداد  12هزار دستگاه از
جمله این پروژهها است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به
نصب و تعویض کنتورهای آنالوگ به دیجیتال گفت :استفاده از
کابلهای خود نگهدار در شبکههای هوایی ،استفاده از ترانس
کم تلفات و کمظرفیت و تبدیل و جمعآوری برقهای غیرمجاز
نیز از فعالیتهای شرکت در زمینه اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به پروژههای آماده بهرهبرداری در ایاماهلل دهه فجر
افزود :در این ایام مبــارک  138پروژه با اعتباری معادل 190
میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
تیمــوری با بیان اینکه  26پروژه با اعتباری معادل  20میلیارد
ریال کلنگزنی و تا پایان سال نیز به بهرهبرداری خواهد رسید،
تصریح کرد :با این اقدامات کیلومتر  117شبکه فشار ضعیف و
فشار متوسط احداث و  300کیلومتر شبکه فشار ضعیف و فشار
متوسط با اســتفاده از کابل خود نگهدار اصالح و بهینهسازی
شده است.
وی با اشاره به احداث  10کیلومتر شبکه روشنایی معابر ،ابراز
داشــت :همچنین با این اقدامات  5هزار و  873دستگاه چراغ
گازی 218 ،دستگاه ترانســفورماتور توزیع و  12هزار و 851
دستگاه کنتور برای مشترکان جدید نصب شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به
تبدیل  14هزار و  500دستگاه کنتور برای مشترکان از آنالوگ
به دیجیتال تبدیل شــده است ،خاطرنشان کرد :تاکنون بیش
از  330هزار کنتور مشترکان دیجیتالی شده یعنی معادل 47
درصد کنتورهای موجود مشترکان است.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به
پروژههای آماده بهرهبرداری در ایاماهلل دهه فجر گفت :در این
ایام مبارک  138پروژه با اعتباری معادل  190میلیارد ریال به
بهرهبرداری میرسد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان
همدان ،حاجیرضا تیموری در مراسم جشن انقالب و نشست
صمیمی با کارکنان شــرکت ضمن تبریک دهه مبارک فجر و
پیروزی شکوهمند ایران ،اظهار داشت :فجر آغاز حاکمیت نور
و پایان گرفتن ظلمت است.
وی افزود :نهضتی که در بهمنماه ســال  57به پیروزی رسید
برای بسیاری از ملتهای جهان ،چراغ راه زندگی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه
استان همدان  19هزار کیلومترمربع مساحت و یک میلیون و
 700هزار نفر جمعیت دارد ،بیان داشت :مشترکان برق استان
تاکنون  700هزار مشترک است.
وی با اشــاره به اینکه  100درصد جمعیت شهری و روستایی
استان برقدار هســتند ،گفت :یک هزار و  80روستای استان
از نعمت برق برخوردار بوده و امســال نیز به تنها روستایی که
مردمش مهاجرت معکوس داشتهاند برقرسانی شد.
تیموری ابراز داشــت :استان همدان قطب کشاورزی محسوب
میشود و  40درصد انرژی مصرفی در بخش کشاورزی و حدود
 11درصد در بخش صنعت است.
وی ادامه داد :با اقداماتی که در اســتان انجامشده شرایط برای
سرمایهگذاری مهیا بوده و بســتر برای جذب سرمایهگذار در
استان مناسب است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در خصوص
سیاســتهای تشــویقی برای کاهش مصرف بــرق در بخش
کشــاورزی و صنعتی عنــوان کرد :در این راســتا برنامههای
مختلفی در فصل تابســتان برای کاهش پیکبار استان انجام
شد که انتقال تعطیالت و تعمیرات سالیانه به تابستان ،انتقال
تمام یا بخشی از مصرف انرژی به ساعات غیر پیک ،مشارکت
در طــرح ملی ذخیره عملیاتی (کاهش بار ســاعتی) و انتقال
تعطیالت و تعمیرات سالیانه به تابستان از جمله این اقدامات
بوده است.
وی اســتفاده از مولدهــای اضطراری برای تأمین بخشــی از
مصارف خود و تولید و تحویل به شــبکه سراســری را از دیگر
اقدامــات عنوان کرد و افزود :با توجــه به ضعیف بودن بخش
صنعت اســتان 44 ،واحد صنعتی در طرحها همکاری داشتند
و  10مگاوات از پیکبار استان در تابستان را کاهش دادند.
وی با اشــاره ب ه سیاستهای تشــویقی برای کاهش مصرف
برق در بخش کشــاورزی اضافــه کرد :در ایــن بخش نیز با
تفاهمنامههایی که بین شــرکت و کشــاورزان منعقد شد2 ،
هزار مشترک کشــاورزی موافقت خود را برای خاموش کردن
موتورهای چاه کشــاورزی اعالم کردند که  4ساعت شب و یا
روز استفاده نکنند.
تیموری یادآور شــد :در اثر این همکاری تابستان سال جاری
 70مگاوات از بار شــبکه کاهش یافت و مشترکان کشاورزی
نیز در قبال این همکاری بهای مصرف بقیه ســاعات شبانهروز
آنان رایگان شــد .وی با بیان اینکه مشارکت و همراهی مردم
ستودنی است ،اظهار داشت :با همراهی و تشریک مساعی که
مردم داشتند ،توانستیم پیک  95را بدون خاموشی عبور کنیم
و انتظار میرود همکاری برای ســالهای بعد نیز ادامه داشته
باشــد و اصالح الگوی مصرف (بهینه مصرف کردن) سرلوحه
زندگی مردم باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به
برنامههای شرکت برای بهکارگیری منابع انرژیهای نو افزود:
انرژی خورشیدی وسیعترین منبع انرژی پاک در جهان است.

وی اضافه کرد :در این زمینه  90مگاوات پروانه احداث دریافت
کرده 33 ،مگاوات عقد قرارداد شده و  10مگاوات نیز وارد مدار
شده و به بهرهبرداری رسیده است.
تیمــوری تصریح کــرد :از مزایای احــداث مولدهای مقیاس
کوچــک نیز میتوان بــه کاهش تلفات ،جذب ســرمایههای
کوچک ،اشتغالزایی و پدافند غیرعامل اشاره کرد.
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نصب 125
کیلووات
نیروگاه
خورشیدی
در مدارس
و مساجد
همدان

با تالش
استاندار،
سرمایهگذار
ایرانی با
مشارکت
سرمایهگذار
خارجی وارد
استان شدند
و برای احداث
 2نیروگاه
 7مگاواتی
خورشیدی
با تجهیزات
مربوطه
قرارداد
ساخت را با
سانا منعقد
کردند و در
مدت کمتر از
 6ماه عملیات
احداث
نیروگاهی
را به اتمام
رساند

افتتاح  15پروژه آب و فاضالب در همدان
با اعتباری معادل  200میلیارد ریال
8

EKBATAN

خدمت رسانی
شماره 14
اسفند 1395
No14
feb-march
2017

نخستین
پروژه اقتصاد
مقاومتی در
رزن-سفر وزیر
نیرو به استان
همدان

اهدا لوح به
شرکت آبفای
استان همدان
از سوی وزیر
نیرو

مديرعامل آب و فاضالب اســتان همدان از از افتتاح و بهرهبرداري از
 15پــروژه همزمان با اياما ...دهه فجر در همدان خبر داد و گفت :اين
پروژهها با هزينهای معادل  200ميليون ريال انجام شده است.
مهندس سيد هادي حسينيبيدار با اشاره به اینکه پروژههای دهه فجر
با هزينهاي معادل  200ميليارد ريال انجام شــده است ،اظهار داشت:
همزمان با دهه فجر در همــدان چهار پروژه ،در مالير پنج پروژه ،در
شهرستان نهاوند دو پروژه ،در فامنين يک پروژه و در شهرستان رزن
سه پروژه که شــاخصترین آنها تصفیه خانه فاضالب رزن به عنوان
نخستین پروژه اقتصاد مقاومتی ،به بهرهبرداري خواهد رسيد.
مديرعامل آب و فاضالب اســتان همدان با اشــاره به افتتاح مديريت
هوشمند فشــار شــبکه توزيع آب همدان گفت :به منظور مديريت
هوشــمند فشار شــبکه توزيع آب به تعداد  43دســتگاه کنترلگر
فشارشکن بر روي دســتگاههاي فشارشکن شهر همدان نصب شده
است.
وي با بيان اينکه با نصب اين دستگاهها با استفاده از سيستم نرمافزاري
تحت وب ،فشــار شبکه توزيع آب شــهر همدان به صورت هوشمند
کنترل و تنظيم ميشود ،افزود :اجراي اين پروژه باعث کاهش هدررفت
آب شبکه توزيع ،کاهش حوادث و اتفاقات شبکه توزيع ،باال رفت عمر
تأسيسات شبکه ،ذخيره شبانه آب در مخازن و ساير موارد شده است.
مهندس حســينيبيدار اضافه کرد :خريد ،حمل ،نصــب ،راهاندازي،
آموزش و بهرهبرداري يکساله تله متري و کنترل از راه دور تأسيسات
خطوط آبرساني شــهر همدان نيز از ديگر پروژههاي شهر همدان به
شمار ميرود .وي با اشاره به راهاندازي کنترل از راه دور در تأسيسات
آب تصريح کرد :به منظور مديريت و کنترل از راه دور و مانيتورينگ
تأسيسات و تجهيزات اندازهگيري شهر همدان با نصب تجهزات ابزار
دقيق و مخابراتي در چاهها ،مخازن و ايستگاههاي پمپاژ اين تأسيسات
به صورت هوشمند قابليت کنترل و مانيتور را در اتاق کنترل مرکزي
پيدا ميکند.
مديرعامل آب و فاضالب استان همدان از راهاندازي پکيج تصفيه آب
دره مرادبيگ خبر داد و عنوان کرد :افزايش دبي  30ليتر در ثانيه آب
تصفيه شده توســط تکنولوژي فيلتر ديسکي در اين صورت محقق
خواهد شد.
وي بــه افتتاح ســاختمان اداري آبفاي جورقان اشــاره کرد و گفت:
ساختمان اداري آبفاي فامنين و ساختمان اداري آبفاي برزول از ديگر
پروژههاي قابل افتتاح آب و فاضالب در ايام دهه فجر است.
مهندس حســينيبيدار به افتتاح ،سه فقره شير فشارشکن در مالير
اشــاره کرد و يادآور شد که اين دســتگاهها براي مديريت فشار آب
در ميدان دکتر بابک ،ميدان ميالد و ابتداي جاده گلوشــجرد نصب
خواهد شد.
وي از کلنگزني ساختمان اداري آبفاي زنگنه خبر داد و گفت :اجراي
شــبکه جمعآوري فاضالب و توســعه و اصالح شبکه آب نيز در اين
شهرستان انجام شده است.
مديرعامل آب و فاضالب اســتان همدان با اشــاره به اجراي عمليات
لولهگذاري و توسعه شبکه فاضالب شهر نهاوند خاطرنشان کرد :توسعه
شبکه فاضالب و اصالح ،توسعه و شبکه آب شهرستان رزن نيز از ديگر
پروژهها به شمار ميرود.
وي از کلنگزني پروژه اصالح و توسعه شبکه آب شهرستان بهار خبر
داد و بيان کرد :اين پروژه هزينهاي بالغ بر  300ميليون ريال نياز دارد.

توجــه به پیام گوهربار رهبر معظم انقالب اســامی با عنوان اقتصاد
مقاومتی و نیز بحران حاکم برکشــور در خصوص آب ،زمینه را برای
تالش هر چه بیشــتر مســئوالن در تحقق پروزه های آب و فاضالب
فراهم نموده است.
ایجاد تصفیه خانه فاضــاب رزن به عنوان یکی از تصفیه خانه های
مجهز کشوری است که با  100درصد پیشرفت فیزیکی با حضور وزیر
نیرو افتتاح شد.
این تصفیه خانه نخســتین تصفیه خانه فاضالب در راستای اقتصاد
مقاومتی اســت و با ایجاد این تصفیه خانه و ادامه آن در کل استان با
کمک به محیط زیست و بازچرخانی آب شاهد مصرف بهینه خواهیم
بود .وزیر نیرو شنبه شانزدهم بهمن ماه همزمان با پنجمین روز از ایام
اهلل دهــه مبارک فجر برای افتتاح پروژه تصفیه خانه فاضالب رزن به
استان همدان سفر کرد.
مهندس حســینی بیدار در آئین افتتاح این پروژه گفت:ساخت این
تصفیه خانه خرداد مــاه  1389آغاز و ظرفیت آن  5000متر مکعب
در شبانه روز می باشد که با  1مدول و  2خط جریان به بهره برداری
رسید.
مدیرعامل آبفا با اشــاره به اینکه طول خط انتقــال این پروزه 3/45
کیلومتر و طول شــبکه فرعــی  32/2کیلومتر اســت ،گفت :تعداد
انشعابات فاضالب نصب شده  2هزار و  600فقره بود.
مهندس حسینیبیدار با بیان اینکه فرآیند تصفیهخانه فاضالب رزن
به روش الگون هوادهی است ،اظهار داشت :استاندارد پساب خروجی
مبتنی بر اســتانداردهای  WHOو  EPAو استانداردهای حفاظت
محیط زیســت ایران و یا معادل آن و مناســب بــرای دفع در منابع
آبهای سطحی است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان همدان در بخش دیگری افزود :به منظور
ایجاد شبکه فاضالب مورد نیاز در حدود  11/5کیلومتر شبکه شامل
 10کیلومتر شــبکه فرعی و  1/5کیلومتر خطوط اصلی به قطرهای
 250الــی  400میلیمتر با مبلغ  75میلیــارد ریال از محل اعتبارات
جهانی اجرا شده است.
مهندس حسینیبیدار خاطرنشان کرد :تاکنون شرکت آب و فاضالب
استان همدان  32/2کیلومتر از شبکههای اصلی و فرعی را انجام داده
است .وی در پایان گفت :طول شبکه جمعآوری باقیمانده (با توجه به
نیاز مستمر) و توسعه سالهای اخیر معادل  8کیلومتر است.
در مراسم افتتاح تصفیهخانه فاضالب شهرستان رزن وزیر نیرو سه فقره
لوح تقدیر به شرکت آبفای استان همدان اهدا کرد.
ن استان
وزیر نیرو در این مراسم ضمن اشاره به اینکه هفت شهرستا 
همدان به تصفیهخانــه فاضالب مجهز بودند و امروز با بهرهبرداری از
تصفیهخانه فاضالب رزن ،تعداد شهرستانهای برخوردار از این سیستم
به هشت شهرســتان افزایش یافت ،از عملکرد شرکت آبفای استان
همدان برای این موفقیت کسب شده قدردانی شد.
در این مراســم که با حضور مهندس چیتچیــان ،مهندس جانباز،
مدیران صنعت آب و برق اســتان و جمعی از فرمانداران ،نمایندگان
مجلس ،معاونان استاندار و دیگر مسئوالن کشوری و استانی در محل
ســایت تصفیهخانه برگزار شــد با اهدا لوح تقدیر از سوی وزیر نیرو
از مهندس حســینی بیدار مدیرعامل شرکت آبفای استان ،مهندس
بختیاریفر ،معاون مهندســی و توســعه و مهنــدس نیکداد معاون
بهرهبرداری شرکت آبفای استان همدان قدردانی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان:
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مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان گفت :از ابتدای سال  93تاکنون تعداد  2169حلقه چاه غیرمجاز پرو مسدود
شده است.
مهندس مرتضی عزالدین عمق انسداد این تعداد چاهغیرمجاز را  80کیلومتر اعالم کرد و گفت :بیشترین چاههای
غیرمجاز در شهرستان کبودرآهنگ با  567حلقه ،رزن با  393حلقه و همدان با  267حلقه مسدود شده است.
عزالدین بیان کرد :از ابتدای امسال تاکنون  808حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شده که صرفهجویی
 53میلیون مترمکعبی منابع زیرزمینی آبی استان همدان کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تعهد انسداد بیش از  550حلقه چاه غیرمجاز
در استان همدان را داشتیم ،افزود :طول چاههای مسدودشده امسال بیش از  27کیلومتر بوده است.
وی تأکید کرد :همچنین با چاههای مجاز اســتان همدان که برداشت بیشتر از پروانه بهرهبرداری دارند نیز برخورد
میشود تا بتواند در راستای حفاظت از منابع آبی استان همدان گامهای اساسی و جدی برداشت.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای همدان با اشاره به اینکه اکیپهای گشت و بازرسی بهطور شبانهروزی دشتهای
اســتان را رصد میکنند عنوان کرد :تعداد  24گروه اکیپ گشــت و بازرســی در راستای نظارت بر چاههای مجاز،
جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و برداشت شن و ماسه از رودخانههای استان بهطور شبانهروز دشتها را کنترل
میکنند.
عزالدین درباره نصب کنتورهای هوشمند بر سر چاههای کشاورزی استان همدان نیز گفت :درمجموع دو هزار و 268
دســتگاه کنتور هوشــمند روی چاههای آب استان همدان نصب شده که  682مورد مربوط به سال گذشته و 596
دستگاه مربوط به امسال بوده است.
مرتضی عزالدین با اعالم اینکه در حال حاضر سد اکباتان همدان  13میلیون و  400هزار مترمکعب ذخیره آبی دارد،
عنوان کرد :سد سرابی تویسرکان  7میلیون و  500هزار مترمکعب ،سد کالن مالیر  45میلیون و  17هزار مترمکعب
ذخیره آب دارد.
وی با اعالم اینکه سد اکباتان همدان با کاهش ذخیره آبی نسبت به ماههای گذشته مواجه بوده است ،تصریح کرد:
حجم سد اکباتان در حال حاضر به  13میلیون و  400هزار مترمکعب کاهش یافته و  60درصد از ذخیره سد خالی
شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با اشاره به اینکه سد اکباتان سال
آبی گذشته سرریز کرده است ،عنوان کرد :در حال حاضر میزان ورودی به
 695لیتر در ثانیه و میزان خروجی  532لیتر در ثانیه است.
وی با اعالم اینکه در حال حاضر ورودی ســد ســرابی تویسرکان 115
لیتر در ثانیه اســت گفت :سد ســرابی تویسرکان  7میلیون و  500هزار
مترمکعب ذخیره داشته و میزان خروجی از آن  40لیتر در ثانیه است که
پکیج تصفیهخانه برای تأمین بخشی از آب شهرستان تویسرکان در کنار
این سد ایجاد شده است.
عزالدین از پیشــرفت  80درصدی آبرسانی شهر تویسرکان خبر داد و
گفت :تاکنون به میزان  11کیلومتر لولهگذاری انجام شده است.
عزالدین با اعالم اینکه خط انتقال  14کیلومتری برای انتقال آب از ســد
سرابی به تویسرکان در حال انجام است ،افزود :آبرسانی شهر تویسرکان
تاکنون  80درصد پیشــرفت فیزیکی داردکه بیش از  100میلیارد ریال
برای این پروژه هزینه شده است.
وی بیان کرد :تصفیهخانه آب شــرب شهر تویسرکان تاکنون  10درصد
پیشرفت فیزیکی دارد که تاکنون حدود  30میلیارد ریال برای آن هزینه
شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای همدان عنوان کرد :دو شــرکت تهران
میراب و زیست آب بهعنوان ســرمایهگذاران پروژه تصفیهخانه فاضالب
شهرستان تویسرکان هستند که وعده اجرای دوساله این پروژه را داده و
 25سال نیز از آن بهرهبرداری میکنند.
وی با بیان اینکه برای نخستین باراست که بخش خصوصی برای اجرای
پروژه آب استان همدان ورود پیدا میکند ،گفت :هزینه اجرای این پروژه
 22میلیارد تومان برآورد شده که با تعدیل به  30میلیارد تومان افزایش
خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با اعالم اینکه ظرفیت تصفیهخانه
 27هزار و  648مترمکعب آب در شــبانهروز است ،تصریح کرد :در طی
دوران بهرهبرداری ،ظرفیت تولید آب سالم و بهداشتی معادل  19هزار و
 180مترمکعب در شبانهروز توسط سرمایهگذار تضمین شده است.
بــرای اجرای این تصفیهخانه بــه روش  BOTمبلغ  ۳۰میلیارد تومان
توسط سرمایهگذار خصوصی هزینه میشود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای همدان از اجــرای  ۱۲۲کیلومتر خط
انتقال آب از ســد تالوار به همدان خبرداد و گفت :مشــکلی برای تأمین
آب همدان وجود ندارد.
عزالدین از اجرای  122کیلومتر از خط انتقال آب از سد تالوار به همدان
خبــر داد و گفت :این خط  138کیلومتر طــول دارد که اتمام آن زمان
زیــادی ندارد ولی برای تأمین آب بهتر برای شــهر همدان مطالعاتی در
دست اجراست.
وی گفت :پیشرفت کلی طرح  60درصد است و تصفیهخانه این پروژه نیز
تاکنون  25درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با اشاره به اینکه خط انتقال تالوار
ظرفیت انتقال  3700لیتر در ثانیه را دارد ،عنوان کرد :در طرح بلندمدت
به دنبال این هســتیم تابه آبهای مرزی وصل شــده و از سد باالدست
استان همدان واقع در استان کردستان آب به همدان منتقل کنیم.
وی با اعالم اینکه منبع جایگزین پیشــنهادی ســد مناســبی است که
جایگزین تالوار شده است ،گفت 63 :میلیون مترمکعب آب از این سد به
استان همدان منتقل میشود.
عزالدین تصریح کرد :وزارت نیرو نیز با این طرح موافقت ضمنی داشــته
و مدارک الزم را برای موافقت نهایی درخواســت کرده است که بر اساس
جلسات مختلف هماندیشی کلیت مورد توافق قرارگرفته است.
وی اظهار داشت :با توجه به اینکه منبع جایگزین در ارتفاع باالتری قرار
دارد حجم عمرانی برای انتقال آب کاهش یافته و یکی از ایســتگاههای
پمپاژ و  45کیلومتر از خط فشارقوی  63کیلوولتی نیز حذف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان بابیان اینکه به وزارت نیرو اعالم
شده اعتبار اضافی برای اجرای طرح نیاز نیست ،گفت :تاکنون برای خط
انتقال تالوار  270میلیارد تومان هزینه شــده که اتمام آن در قالب طرح
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آبرسانی از منبع جایگزین  280میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.
عزالدین با اشاره به اینکه سال گذشته  32میلیارد تومان برای آبرسانی
از سد تالوار به همدان مصوب شده بود که  16میلیارد تومان آن تخصیص
یافت ،تصریح کرد :برای امسال  22میلیارد تومان مصوب شده که اعتبار
باالیی نیست و باوجود پیگیریهای فراوان متأسفانه تاکنون این تخصیص
دریافت نشده است.
وی با اعالم اینکه منبع جایگزین پیشنهادی دارای آب قابل شرب کافی
باکیفیت باال نیز اســت ،عنوان کرد :اگر اعتبارات این پروژه بهطور کامل
تخصیص یابد طرح آبرســانی به همدان سال  97تکمیل میشود ولی
با اعتبارات قطرهچکانی نمیشــود پروژههای بزرگی همچون این طرح
آبرسانی را اجرایی کرد.
مهندس عزالدین با اشاره به اینکه تصفیهخانه آب شهر مالیر که توسط
بخش خصوصی به روش  BOTدر حال ساخت است ،مبلغ سرمایهگذاری
اولیه این پروژه را  400میلیارد ریال اعالم کرد و افزود :مدت ســاخت آن
 2سال خواهد بود و دوره بهرهبرداری از آن  25سال است که تاکنون به
میزان  32درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی گفــت :تصفیهخانه مالیر با یک مدول و دو خــط جریان با ضریب
حداکثــری  1/3قادر به تصفیه  500لیتردرثانیه و حجم کل  12میلیون
مترمکعب در ســال آب شرب این شهرســتان از سد کالن است که در
پاییندست سد کالن ساخته خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای اســتان همدان با اعــام اینکه طول
خط انتقال آبرســانی از سد کالن به شهرستان مالیر  34کیلومتراست
که بهطور کامل به اتمام رســیده اســت افزود :ظرفیت ساالنه حجم آب
تصفیهشده این پروژه  12میلیون مترمکعب خواهد بود.
عزالدین افزود :سد کالن مالیر تأمین آب شرب و بهبود یک هزار و 600
هکتار از اراضی جنوب شهر مالیر را به عهده دارد که آب شرب شهر مالیر
به میزان  12میلیون مترمکعب ،بخش کشاورزی چهار میلیون مترمکعب
و بخش محیطزیست پنج میلیون و  500هزار مترمکعب از این سد تأمین
خواهد شد.

 122کیلومتر
از خط
انتقال آب
از سد تالوار
به همدان
اجراشده
است
پیشرفت
 32درصدی
تصفیهخانه
شهر مالیر

مرمت بناهای تاریخی به دلیل تنوع ،عملکرد و ساختارشان متفاوت از دیگر کارهای عمرانی است و بیشتر
از مصالحی مانند خشت ،گل ،آجر ،سنگ و چوب تشکیل شده است .بناهای تاریخی مانند افراد کهنسالی
هستند که در خانه سالمندان متمرکز شدند که باید به تمام افراد آنجا به فراخور نیاز جسمی رسیدگی
شــود و بهطــور یکنواخت اعتباراتی برای آنان هزینه شــود .بناهای تاریخی در مالکیــت دولت و زیر نظر
مستقیم سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری هستند و در مالکیت دیگر ارگانهای دولتی
یا بخش خصوصی است و باید برنامهریزی برای رسیدگی به این بناها حداقل یک سال در میان و با در نظر
گرفتن اعتبار مستمر و مشخص مورد توجه باشد.
همه ســاله اعتبارات مورد نیاز سازمان مرکزی و ســازمان برنامهریزی استان اعالم میشود اما در نهایت
اعتبارات تزریق شده به دلیل محدودیت اعتبارات مبلغ چشمگیری نیست .یکی از نقاط ضعف و مشکالتی
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معصومه علیزاده

در گزارش اکباتان میخوانید؛

بازیابیهویتوتضمینماندگاریبامرمتبناهایتاریخی
نیاز به اقدامات سلبی برای جلوگیری
از تخریب بناهای تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان
در گفتگو با خبرنگار اکباتان با اشاره به اینکه در حوزه معماری و
میراث فرهنگی بهصورت عام به اقدامات سلبی برای جلوگیری از
تخریب بناهای تاریخی نیاز است ،تصریح کرد :با توجه به ظرفیت
اداره کل در قالب یگان حفاظت و کمک و همفکری مردم بهویژه
سازمانهای مردم نهاد و رســانهها از ظرفیتهای مردمی استان
برای حفاظت و حراست از آثار استفاده شده است.
وی با تأکید بر اهمیت فرهنگســازی و آشــنایی مردم با ارزش
میراث فرهنگی و تاریخ و حساسسازی آنان نسبت به حفاظت از
این میراث گفت :به این منظور با تعامل با آموزشوپرورش همکاران
ایــن مجموعه در مدارس حاضر میشــوند و در مورد ارزشهای
میراث تاریخی با دانشآموزان گفتگو کردند.
مهندس مالمیر یادآور شد که استفاده از ظرفیت موزهها و اماکن
تاریخی در قالب برگزاری اردوها از اقداماتی اســت که به منظور
فرهنگســازی و آشناسازی مردم با ظرفیتهای تاریخی استان و
کشور انجام میشود همچنین برگزاری نمایشگاههای فصلی عالوه
بر موزههای دائمی نیز در این زمینه مؤثر بوده است.

پاسخگو نبودن بودجه اداره میراث فرهنگی
برای حفظ و نگهداری از آثار تاریخی و معماری

وی به تالشهای انجام شــده برای تغییر کاربری و آشنایی بخش
خصوصی و مالکان بناهای تاریخی با ارزش تاریخی بناهایشــان و
امکان اســتفاده با کاربریهای مختلف که به لحاظ اقتصادی هم
انگیــزه الزم را به منظور حفاظت از بناهای تاریخی برای مالکین
ایجاد کند ،گفت :این اقدامات در راســتای حفظ و احیای میراث
فرهنگی انجام شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان
با بیان اینکه تالش برای در اختیــار قرار گرفتن اعتبارات ملی و
استانی برای تعمیر و مرمت بناها در دستور کار بوده است ،یادآور
شد که اعتبارات مصوب در استان با رشد خوبی مواجه شده است
اما تخصیص مناسبی برای مرمت آثار تاریخی در نظر گرفته نشده
است و امید است شاهد تخصیص مناسبی در این زمینه باشیم.

از سوی دیگر مصالحی که باید در این بنا اعمال شود مصالحی است
که در زندگی امروزی و تکنولوژی اجرای امروزی متعارف نیست
به طور مثال باید آجرهای خاص و قدیمی که مشابه وضعیت قدیم
تولید میشود استفاده شود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان
گفت :استادکارهای فعال در این زمینه نیز استادکارهای خاص و
ویژهای هستند و عموماً تعداد آنها معدودند و همه این موارد بیان
شده به همراه کندی تخصیص اعتبارات ممکن است کار مرمت را
با وقفه مواجه کند و به مشکالت دامن بزند.
آنچه مسلم است در حداقل سه ماه آینده فقط امکان انجام اقدامات
مرمتی در فضای بسته وجود دارد و باقیمانده پول باید اواخر فصل
ســرما و در حالت خوشبینانه اواخــر فروردینماه که بارندگی و
برودت دما کاهش مییابد هزینه آنها آغاز شود.
مهندس مالمیر یادآور شــد که از اردیبهشت ،خرداد و تیرماه باید
اعتبارات ابالغ شده در حوزه میراث فرهنگی به پیمانکاران پرداخت
شــود که عملیات مرمت انجام شود زیرا طبق قانون بودجه سال
مالی  31تیرماه  ۹۶ســال مالی به پایان میرســد و باید در مدت
ســه ماه عملیات مرمتی در تمام بناهای ســطح استان بر اساس
برنامهریزی سالیانه انجام شود بنابراین با حجم زیاد پول و عملیات
مرمتی بسیاری مواجه هستیم.
وی افزود :از ســوی دیگر تعداد پیمانکارانی که در زمینه بناهای
تاریخی کار میکنند محدود اســت و اگر بخواهیم در مدت ســه
ماه به تعداد پیمانکارهایی که توانایی عملیات مرمت را دارند امور

مرمت آثار سپرده شود این تعداد پیمانکار کفایت امر در هزینهکرد
را در زمان محدود نمیتواند به پایان رساند.

تعمیر مینیاتوری در مرمت بناهای تاریخی

وی با اشــاره به اینکه در کنار تک بناها موضوع توجه به بافتها
اولویت دارد ،گفت :چهار شهرســتان اســتان همدان دارای بافت
هستند و بررسیهای الزم انجام شده که کمیته زیر مجموعه بافت
بتواند ســاماندهی و حفاظت از بافت را بر عهده بگیرد همچنین
در خصوص ضوابط بافت اســتان مطالعاتی انجام شــده تا زمانی
که فاز نهایی انجام شــد با توجه به ضوابط در راستای ساماندهی
بافت حرکت شود .مهندس مالمیر ،میدان امام و بازار همدان را از
قســمتهای باارزش تاریخی همدان دانست و گفت :با همکاری
شهرداری جدارهســازی میدان امام همدان انجام شده و با تأمین
اعتبار مورد نیاز برای کار کردن در عمق میدان اقدام میشود.
وی افزود :ساماندهی بازار همدان در دستور کار است تا بعد از آماده
شدن طرح جامع موارد مورد نیاز به هر دستگاه تأکید شود تا شاهد
ساماندهی مناسبی باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان
خاطرنشــان کرد که مرمت گنبدخانه مسجد جامع از مهمترین
پروژهها اســت و با در اختیار قراردادن اعتبــارات مورد نیاز انجام
میشــود همچنین مرمت تک بناهای مختلف در شهرستانهای
مختلف ،امامزادهها و کاروانسرای ازجمله کاروانسراهای فرسفج و
تاجآباد به اعتبار نیاز دارد.

مرمت؛ نیازمند مطالعه و پژوهش دقیق

مهندس مالمیر اظهار کرد :کارهای عمرانی صرف که نیازمند توجه
به موارد فنی اســت و تمام مناســبات فنی و تخصصی در بخش
خصوصی ،عوامل پیمانکاری ،نوع مصالح موجود انجام میشود اما
موضوع مرمت متفاوت است زیرا مرمت نیاز به مطالعه و پژوهش
دارد و ممکن اســت ساختار بنا و ظاهر آن گویای موضوعی باشد
در حالی که اگر عملیات مرمتی در آن انجام شود شاید حدسها
با آنچه از ســاختار در زمان مرمت مشخص میشود مغایر باشد و
مسیر مرمت و شیوه آن را تغییر دهد.
بــه گفته وی ،این موضوع ممکن اســت در اجرا مرمت را با وقفه
مواجه کند و هزینهها باالتر از قراردادهای منعقد شده با پیمانکار
باشد و با وسیعتر شدن دامنه کارها هزینه مطابق با قرارداد نباشد
و در اجرای کار وقفه و کندی اتفاق بی افتد.

انجام شــد که این اقدام باقیمانده بخشی از عملیاتی بود که چند
سال قبل انجام شده بود و امسال تکمیل شد.
وی یادآور شد که برای مرمت و کفسازی کاروانسرای میرزا کاظم
هیئتامنای کاروانســرا برای این کار پیشقدم شــدند و عملیات
با مشــارکت دوسویه انجام شــد که  ۵۰درصد میراث فرهنگی و
نیمی از  ۵۰درصد توســط اداره کل اوقاف و نیمی دیگر توســط
خود بازاریها و مســتأجران سرا پرداخت شد و صحن حیاط سرا
کفسازی و ساماندهی حیاط انجام شد.
بعد از ارائه طرح و برنامه کفســازی انجام شــد که در نوع خود
کمنظیر است و کار مورد اقبال ساکنان و مراجعان بوده است.
عملیات مرمت در امالک با مالکیت مشخص و با محوریت خانههای
قدیمی ،تیمچهها و سراهای خاص انجام شده است.

لزوم حفظ هویت کاروانسراها

ساماندهی و حفاظت از بافت

تاکنون برای
سال  ۹۴و 95
مبلغ  ۲میلیارد
و  730میلیون
ریال در حوزه
مرمت هزینه
شده است

که از سالها پیش وجود دارد عدم تزریق بهموقع اعتبار است در حالی که به نظر میرسد برای مقولههای
عجین شده با پژوهش باید به این شیوه عمل شود.
از ســوی دیگر وضعیت برودت آب و هوایی اســتان موجب محدودیت عملیات میدانی میشــود به طور
مثال در این شــرایط آب و هوایی امکان انجام عملیات میدانی در فضای باز نظیر بامســازی ،بدنهســازی،
رطوبتزدایی از بدنهها و طاقسازی و  ...امکانپذیر نیست.
با توجه به اقدامات مرمتی ارزشمند انجام شده برای تضمین ماندگاری این بناهای تاریخی تا بلندمدت و
حفظ هویت ارزشمند این آثار برای آیندگان و به منظور کسب اطالعات بیشتر در این خصوص با مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری استان همدان و معاون میراث فرهنگی این سازمان گفتگو
کردیم که شما را به مطالعه که این گفتگوها دعوت میکنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان
عملیات مرمت بناهای تاریخی را نوعی تعمیر مینیاتوری دانست
و گفت :از نوع عملیات اجرایی و ســریع نیســت و باید با تمانینه
و بطئی انجام شــود یعنی اگر به بدنه مرطوب و ســقف معیوب
رسیدیم سقف بعد از برداشت آن باید به مدت  ۱۵الی  ۳۰روز در
معرض خورشید قرار گیرد که سطوح مرطوب در اثر حرکت هوا و
نورخورشید خشک شود تا امکان انجام عملیات استحکام بخشی و
بامسازی مرمتی فراهم شود.
این شیوه جزو جداییناپذیر مرمت است و مشابه کارهای عمرانی
امروزی نیســت که کارها به طور دائم تحت نظر مهندس در چند
شیفت پیوسته انجام میشود در حالی که کار مرمت با این سرعت
انجام پذیر نیست و مرحله به مرحله باید انجام شود.

از سال  94تاکنون؛ صرف هزینه  ۲میلیارد و 730
میلیون ریالی برای مرمت

وی بــا بیان اینکه تاکنون برای ســال  ۹۴و
 95مبلــغ  ۲میلیــارد و  730میلیون
ریال در حــوزه مرمت هزینه شــده
است خاطرنشــان کرد که در بافت
بازار همدان ازجمله در کاروانسراها،
راســتهبازارها ،تیمچهها و ســراها با
همــکاری بازاریها و با اســتفاده از
مشــارکت افرادی کــه در بناها و
فضاهای تاریخی شــاغل هستند
اقدامات خوبی انجام شده است.
به گفتــه مهندس
مالمیر ،مرمت
راســته بازار
فــر ش
فروشهای
همــدان
در بافت
بــازار

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان
خاطرنشان کرد که شــروع مرمت در کاروانسرای سید قربان در
مجاورت کاروانسرای حسینخانی بود و امید است این اقدام برای
سالهای نیز انجام شــود تا هویت کاروانسرا که سالهاست هیچ
عملیات مرمتی در آن اتفاق نیافتاده اجرا شــود تا هویت واقعی و
اصلی سراها نمایان شود.
وی با بیان اینکه برای مرمت کاروانســرای میرزا کاظم مبلغ ۱۰۰
میلیون تومان تاکنون هزینه شده که  ۵۰میلیون به عهده سازمان
میراث فرهنگی بوده اســت ،گفت :برای کاروانسرای سید قربان
مبلغ  ۳۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان هزینه شــده که بخش عمده
اقدامات مربوط به فضاسازی ،بامسازی ،سردرب سازی و کفسازی
و بدنهسازی کاروانسرا انجام شد و الزم است در سالهای آینده این
مشارکت ادامه یابد تا ارزش واقعی بنا به اصل اثر بازگردد.
مهندس مالمیر گفت :برای مرمت کاروانســرای روحیه ایوانهای
چوبی ایجاد شــده که بخش عمده ایــن ایوانهای چوبی مانع از
اصابت آب برف و باران به بدنههای کاروانسرا شد خوشبختانه این
اقدام باعث شد که مستأجران سرا نیز از این موضوع استقبال کنند
و با همان پیمانــکاری که ما کار را با وی انجام دادیم کار را ادامه
دهند و روند ایوان ســازی در بخش عمدهای از کاروانســرا اتفاق
بیافتد .وی اضافه کرد :البته خود مالک نیز اعالم آمادگی کرده که
بخشی از کاروانسرا که در گذشته مخروبه شده را مطابق با اصول
اصلی کاروانسرا دوبارهسازی کند که نیاز است طرح معماری تهیه و
در شورای فنی تصویب شود تا مجوز تأیید و عملیات اجرای توسط
پیمانکار انجام شود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان
با اشاره به اینکه در سرای روحیه تاکنون حدود  ۳۹میلیون و ۵۰۰
هزار تومان هزینه شده تصریح کرد :این اقدام جزو کارهای موفق
مرمتــی و نتیجه تعامل بین اعتبارات دولتی و خصوصی
اســت و مبلغ  ۴و نیم میلیون تومــان اعتبار برای
ادامه کفسازی محوطههای معابر روستای ورکانه
اختصاص یافته است.
وی با تأکید بر
اینکه برای
حمایت از
مالکان و

صاحبان گونهها به موضوع مشــارکت مالی در خانههای قدیمی
توجه شده است ،اظهار کرد :وقتی مالک دارای بنای ثبتی رضایت
خود را اعالم و فرم مشــارکت مالی را امضا میکند اعتبارات مورد
نظر از مراجع مرتبط سازمان مرکزی درخواست ارسال میشود.
مهندس مالمیر افزود :به طور مثال برای خانه احمدی سه مشارکت
پیوسته در سه ســال گرفته شد و کار تا حدود زیادی پیش رفته
و ســاختمان در حد مناســب و قابل قبولی مرمت شد و بخشی
از دیوارهای حیاط که به غلط توســط مالک در گذشته مرمت و
بازســازی شده بود مجدد بازسازی اصولی شد که هویت اصلی بنا
به آن بازگردانده شد.
وی در پایــان با تأکید بر ایجاد زمینه و انگیزه الزم برای حفاظت
آثار توســط مردم و بخش خصوصی و بیــان اینکه در این زمینه
باید رســانهها و دولت همراهی الزم را داشته باشند ،خاطرنشان
کرد :باید حفظ سابقه تاریخی و معماری همدان به دغدغه عمومی
تبدیل شود.

خریداری بناهای تاریخی برای مدیریت واحد ،حفاظت
و حراست

معاون ميراث فرهنگي اداره كل
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری استان همدان نیز در
گفتگو با خبرنگار اکباتان ،یکی
از مشــکالت این حوزه را مسئله
ارث در خانههایی دانست که در
فهرســت آثار ملی قرار دارند و
گفت :بعد از فوت مالک اصلی و
به دلیل اختالف نظر ورثه و نقطه
نظرات مختلف آنان مشکالتی به
وجود میآید و چگونگی برخورد با این موضوع مشکل است.
بهــرام توتونچی افزود :در گذشــته ســازمان میــراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری قبل از ادغام ،اعتباری را برای خریداری
بناهای تاریخی در نظر گرفته میشــد و در هر اســتان یکسری
خانهها به همین منوال خریداری شد.
وی با بیان اینکه خانه ممقانی( ،خانه ضرابی) و اداره سابق میراث
فرهنگی از اولین خریدهای بناهای تاریخی در همدان بود ،گفت:
بعد از آن باغ و عمارت نظری خریداری شد و در همان زمان خانه
لطفعلیان مالیر تملک شــد و در ادامه خانه مجاور آن یعنی خانه
مصدقی تملک شــد و در این همین راستا خانه دکتر اقتداری و
مسعودی در تویسرکان خریداری شد.
بــه گفته معاون ميــراث فرهنگــي اداره كل میــراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشگری استان همدان وقتیکه این خانهها در
مالکیت دولت قرار میگیرد چون مدیریت واحدی برای حفاظت و
حراست از آنها برقرار میشود بسیاری از دغدغهها ازجمله اینکه
مالکیت حاکمیت داشته باشد که موافق است یا نه وجود ندارد.
وی یادآور شــد که بعد از ادغام گردشــگری و صنایعدســتی و
شکلگیری ســازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
دیدگاه و نظام تفکر دولت نیز بر اســاس اصل  ۴۴قانون اساسی و
فعال شدن بخش خصوصی شکل گرفت حتی در بعضی از استانها
استقبال از این موضوع مشروع شده است.
معاون ميراث فرهنگي اداره كل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری استان همدان اظهار کرد :این رویکرد در سازمان میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری مورد توجه قرار گرفت و به
این منظور دو حمام بزرگ شامل حمام حاج محمد سعید (قلعه)
و حمام حاجی را به عنوان ســفرهخانه سنتی به بخش خصوصی
بهصورت اســتیجاری بلندمدت واگذار شــد که در ماههای آینده
به بهرهبرداری میرســد و خدمات خوبی را به مراجعهکنندگان و
گردشگران شهر همدان ارائه خواهند داد.
وی افزود :اگر ارگانهای دولتی کــه برای اجرای پروژههای خود
اعتبــار دارند برای اجرای یکســری پروژههــا و تأمین فضاهای
موردنیازشــان بناهای تاریخی را به تملک در آوردند مرمت جامع
برای بناها با نظارت میراث فرهنگی انجام میشــود و با این اقدام
بخشــی از فضاها و بناهای تاریخی که در معرض تخریب هستند
نجات پیدا خواهند کرد و نیاز ارگانها برای تأمین فضای فیزیکی
رفع میشود .به طور مثال شهرداری همدان در این رویکرد با تملک
خانه پوســتیزاده این مکان را به فرهنگسرا تبدیل کرده است و
عمارت نورمحال در پارک پرواز (اعتمادیه) تملک و بنای آن مرمت
شد و با متولی داشــتن بناها ،بار میراث فرهنگی را تا حد زیادی
سبک میکند و این آثار برای آیندگان به خوبی حفظ میشود.

مراســم جشــن بزرگ کارگری با تالش اعضای کمیته و حضور کارگران،
کارفرمایان وخانوادههای آنان در مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران ،با شکوه
خاصی برگزار شد.
استاندار همدان در جشن جامعه کار و تولید استان همدان با اشاره به اینکه
در دهه فجر انقالب اســامی هستیم ،افزود :نهضت عظیم انقالب اسالمی
ایران با ضعامت و رهبری امام عزیز و شایستگیهای جامعه کارگری به ثمر
نشسته است.
جشن بزرگ جامعه کار و تولید استان همدان با حضور استاندار همدان ،امام
جمعه همدان و معاونان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به منظور تجلیل و
قدردانی از مقام کارگر در مجموعه کارگران شهر همدان برگزار شد.
استاندار همدان در جشن جامعه کار و تولید استان همدان با اشاره به اینکه
در دهه انقالب اسالمی هستیم افزود :نهضت عظیم انقالب اسالمی ایران با
ضعامت و رهبری امام عزیز و شایستگیهای جامعه کارگری به ثمر نشسته
است.

راه آهن همدان تا اردیبهشت  96افتتاح می شود

استاندار همدان افزود :از نتایج برجام همینقدر برای ما بس است که زمانی
هشتصد هزار بشکه نفت میفروختیم اما امروز فروش نفتی ما به دو و نیم
میلیون بشــکه نفت افزایش پیدا کرده است و سرمایه گذاران خارجی یکی
پس از دیگری وارد کشــور میشوند و در این راستا در همین هفته شاهد
افتتاح بزرگترین نیرگاههای خورشیدی با سرمایه گذاری خارجی در همدان
بودیم؛ همچنین بعد از برجام راه آهن تهران  -همدان با ســرعت در حال
ریلگذاری اســت و تا پایان امسال یا نهایتا پایان اردیبهشت ماه سال آینده
افتتاح خواهد شد.
نیکبخت با بیان اینکه  400هزار میلیارد تومان پروژه کلنگ زده شده نیمه
ساخته و بال استفاده در کشور وجود دارد افزود :بسیاری از این پروژه ها فقط
برای تبلغات و ثبت آماری کلنگ زنی شــده اند اما دکتر روحانی با عملکرد
هایشان نشــان داده اند که هیچ وعده ای را برای تبلیغات نداده اند و برای
نمونه امروز کل اعتبارات اســتان همدان به ارزش  850میلیارد تومان داده
شده که در برنامه این بودجه ساخت  9بیمارستان و تکمیل راه آهن همدان
نیز هســت .وی افزود :دولت تدبیر و امید در شرایطی که کشور در بدترین
شــرایط بوجه قرار داشت و زمانی که صندوق بوجه کشور خالی بود و تورم
انقــدر باال بود که قیمت کاال ها روزانه شــده بود و واحدهای تولیدی اکثرا
تعطیل شده بودند روی کار آمد و با تمام تالش برای فعالیت دوباره واحدهای
تعطیل شده تالش کرد.

تمام واحد های تولیدی تعطیل شده بازگشایی میشوند

نیکبخت در این خصوص تصریح کرد :در همدان نیز شــاهد بازگشــایی
 300واحد تولیدی تعطیل شــده بودیم و به شــما قول میدهم همه واحد
های تعطیل شده همدان دوباره به کار برگردند؛ اما انتظار میرود از جامعه
کارگری که توسعه کشــور بر دوش این عزیزان سنگینی میکند با تالش
بیشتر و دلسوزانه تر تالش بکنند و بداند که دولت تدبیر و امید هم حامی
سرمایه گذاران ،هم حامی جامعه کارگری است.

میداند.
وی تاکید کرد :دهه مبارک فجر دهه تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام
خمینی (ره) و ادای احترام به مقام شامخ شهدای سرافراز و همه ایثارگرانی
اســت که در پیروزی انقالب اسالمی و حفظ دستاوردهای آن ،با نثار جان
خود ایفای نقش کرده اند.

تجلیل از کارگران دارای مقامهای ملی در رشتههای قرآنی،
ورزشی و کارگران و کارفرمایان نمونه

در این مراسم از کارگران دارای مقامهای ملی در رشتههای قرآنی ،ورزشی
به همراه کارگران ،کارفرمایان نمونه درآیینی با حضور امام جمعه ،استاندار
همدان ،معاون وزیرتعاون ،مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور و معاون
سیاسی امنیتی استانداری همدان تجلیل شد.
در این مراسم از تقی زنگنه کارگر نمونه شرکت فوالد ویان در بخش صنعت
و علیرضا دزفولی از شرکت شیر پگاه در بخش خدمات تجلیل شد.
در بخش گروههای کار نمونه عباس ســیفی و محمدرضا زادبوم از نیروگاه
مفتح در بخش صنعت ،پارسا کیانی و یعقوب عابدی از شرکت فارانشیمی
در بخش خدمات ،سیدرضا عیوقیان و داود رضایی از شرکت کشت و صنعت
دامپروری پگاه در بخش کشاورزی تجلیل به عمل آمد.
همچنین مدیرعامل شــرکت فراپل جم به عنوان واحد نمونه و مدیر عامل
شرکت شیر پگاه در ارتباط با خانه بهداشت نمونه قدردانی شدند.
مدیرعامل شرکت شیشه و مدیرعامل منطقه  7عملیات انتقال گاز به خاطر
حمایت از ورزشهای کارگری همدان مورد تجلیل قرار گرفتند.
در حوزه قرآنی محمدرضا مصباحی پور و فاطمه جانان به دلیل کسب رتبه
برتــر در بخش مفاهیم ،رضا احمدی و مرضیه قاســمی در حفظ  10جزء،
عباس ربیعی و ســمیه جعفری در حفظ  20جزء ،مهراد نجفی و ســمیه
افشــاری در حفظ کل قرآن مجید ،حامد شمخانی و صغری نورمرادی در
رشته قرائت  -ترتیل و احسان بیات و افسانه رضایی تبار به علت کسب مقام
در قرائت  -تحقیق قرآن کریم تجلیل شدند.
در این آیین در بخش ورزشی از هشت تن از ورزشکاران دارنده مقام اول تا
سوم در پیکارهای قهرمانی کارگران کشور تجلیل به عمل آمد.
معصومه وفایی ،ســمیه صمدی و عطیه شاهحســینی دارنــده مقام دوم
رقابتهای رشته بدمینتون قهرمانی کارگران کشور ،وهاب احمدپور و مهدی
شعبانی به ترتیب به خاطر کسب مقام نخست و دوم رقابت در رشته پهلوانی
و زورخانهای کارگران کشور ،محسن هادئی دارانده مقام سوم جودو کشور،
حسین رومیایی رتبه سوم کشــتی آزاد کشور و داریوش ولی نیاجو دارنده
مقام سوم دومیدانی قهرمانی کارگران کشور تجلیل شدند.

مرکز سنجش وضعیت ساختار قامتی
کارگران در همدان افتتاح شد

معاون وزیر :بهبود معیشت جامعه کارگری
اولویت وزارت تعاون است

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
گفت :این وزارتخانه درصدد اســت برای بهبود معیشــت کارگران ،تقویت
تشــکل های کارگری و کارفرمایی ،بهبود روابط کار ،صیانت از نیروی کار و
توسعه به بازار کار تالش کند.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
در جشــن بزرگ کارگری که به همت اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی و
کمیته کارگری و کارفرمایی برگزار شــد ،گفت :این وزارتخانه درصدد است
برای بهبود معیشت کارگران ،تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی ،بهبود
روابط کار ،صیانت از نیروی کار و توسعه به بازار کار تالش کند.
محمدرضا سپهری در آئین جشن بزرگ جامعه کار و تولید استان همدان به
مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی بیان کرد :جامعه کنونی
نیازمند کار و کارآفرین بوده و توســعه کارآفرینی بر پایه اقتصاد مقاومتی
وظیفه تمامی دست اندرکاران جامعه کار و تولید است.
وی اظهار کرد :برای محقق شدن شعار مرگ بر آمریکا باید تالش گسترده
ای در راستای اقتصاد مردمی و دانش بنیان صورت گیرد.
وی اضافه کرد :باید تمامی متولیان در این شــرایط حساس دست به دست
هم داده برای جوانان جویای کار اشتغال ایجاد کرد.
وی ایجاد اشــتغال ،تقویت تولید و توسعه صادرات غیر نفتی با هدف اینکه
بتوان در این شرایط حساس کشور را بر پایه اقتصاد مقاومتی پیش برد را از
دیگر اهداف این وزارتخانه برشمرد.

اعطای  38فقره تسهیالت قرض الحسنه به کارگران همدانی

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان از اعطای  38فقره تسهیالت
قرض الحسنه بیســت میلیون ریالی به قید قرعه برای شرکتکنندگان در
مراسم جشن بزرگ کارگری خبر داد.
احمد توصیفیان گفت :کارگران و کارفرمایان در دوران انقالب اسالمی شور
و شوق انقالبی ویژه ای داشتند.
رئیس کمیته کارگری وکارفرمایی دهه مبارک فجر استان همدان افزود :این
ملت ایســتادگی و شرف خود را مرهون بنیان گذار نظام مقدس جمهوری
اسالمی ورهبر معظم انقالب(مدظله العالی) و همچنین خون پاک شهیدان

مرکز ســنجش وضعیت ســاختار قامتی و تندرستی کارگران به
مناسبت دهه مبارک فجر با حضور استاندار در همدان افتتاح شد.
با حضور نیکبخت استاندار همدان و سپهری رئیس موسسه کار
و تامیــن اجتماعی و جواد رمضی مدیرکل امور ورزشــی وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی و توصیفیــان مدیرکل تعاون کار و
رفاه اجتماعی استان همدان و جمعی از مسئوالن ،مرکز سنجش
وضعیت ســاختار قامتی و تندرســتی کارگران به منظور پایش
وضعیت اسکلتی و سالمت بدنی کارگران سطح استان راهاندازی
شد.
توصیفیان مدیرکل اســتان همدان در این زمینه گفت :این مرکز
اولین مرکز در ســطح اســتان بوده که در راستای توسعه ورزش
سالمتمحور بین کارگران و در راستای سیاستهای وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تاسیس شده است.
وی افزود :امیدواریم با حمایتهای فنی اداره کل امور ورزشی نسبت
به بهرهبرداری حداکثری و ارائه خدمات مطلوب به کارگران استان
اقدام کنیم.
همچنین رمضی مدیر کل ورزش کارگران کشــور اظهار داشت:
طرح تدوین اطلس جامع شناسایی آسیبها و ناهنجاریهای ناشی
از مشاغل و صنوف ،از طریق همین مراکز در سطح کشور در حال
اجراســت که این فرآیند منجر به افزایش سطح آگاهی کارگران
و کارفرمایان اصناف مختلف از وضعیت بدنی و توسعه مشارکت
کارگران عزیز در برنامه های ورزشی سالمت محور خواهد شد .
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این اسم
گذاشتن ها و
روزهایی مثل
ولنتاین
«قرتی بازی»
است!

ولنتاین هم
به مرور رنگ
عوض کرده و
جای خود را به
بی بند و باری
داده است

شاید آن اوایل
عده زیادی
بودند که
نمی دانستند
ولنتاین
خوردنی است
یا پوشیدنی و
عده ای هم به
آن می گفتند
«ولنتایم» اما
امروز قشر
زیادی را با
خود درگیر
کرده است

ولنتاین؛ مرغی که در ایران غاز است!
این سالها چشــم و همچشمی را مشــغول دلخوشیهای
غربزدهمان کرده و شــادیهای وارداتی را با دبدبه و کبکبه
جشن میگیریم.
دور از منطق اســت که بگوییم جوانهای ایــن دوره و زمانه
نمیدانند «ولنتاین» چه روزی است و دور از انتظار هم نیست
کــه بگوییم تعدادی زیادی از کودکان موبایل به دســت بهتر
از همان جوانهــا میدانند که روز ولنتایــن ،چه کادوهایی
میخرند و برای چه کسی .شــاید آن اوایل عده زیادی بودند
که نمیدانستند ولنتاین خوردنی است یا پوشیدنی و عدهای
هم به آن میگفتند «ولنتایم» اما امروز قشر زیادی را با خود
درگیر کرده است.
جامعه آماری اینکه چه تعداد از کســانی که با عشق ،ولنتاین
را جشــن میگیرند تاریخچه آن را میدانند یا خیر ،در دست
نیست اما شاید بسیاری از ما تنها میدانیم که باید شکالت و
گل و عروسک بخریم و پیام تبریک بفرستیم و دلیلش هم مهم
نیســت .مهم روز عشق است که نمیدانیم از کجا آمده و چه
پیشینهای دارد.
 300سال پس از میالد مسیح ،کشیش عاشقی به نام ولنتین
رو در روی امپراطــور روم میایســتد و با جــاری کردن عقد
بین ســربازان و دختران موردعالقه آنها ،فرمان مجرد بودن
جنگجویان را نقض میکند و به همین جرم کشــته میشود.
روز مرگ او در روم آنهم  700ســال پیش ،تازه به کلکسیون
عشــاق و جوانان ایرانی اضافهشده و چند سالی است به نماد
برای جوانان و بهانه برای سودجویانی که شکالتهای دانهای
چند ده هزار تومان میفروشند ،تبدیل شده است.
ولنتایــن تنها یکــی از نمادهــای غربزدگی قشــری از ما
ایرانیهاســت و سالهاســت که نوع لباس پوشیدن و حرف
زدن و جشن گرفتنهایمان نیز از هویت ایرانی فاصله گرفته و
بهتدریج تقلیدهای سطحی در حال کمرنگ و یا حتی حذف
کردن هویت و ســنتهای بومی ایرانی است؛ چهبسا با وضعی
که در چند ســال گذشته و بهویژه امسال شاهد بودیم ،جشن
کریســمس در ســالهای آینده در جمع برخی خانوادهها با
عید نوروز برابری کند .کریســمس هم بهانهای برای چشم و
همچشمی هایمان شــده و برای جا نماندن از قافله ،صفحات
اینستاگرام خیلیهایمان پر شــده از عکس بابانوئل و درخت
کریسمس و...
برخی جشــنهایمان کمکم رنگ و بوی تمدن را از دســت
میدهد و با ترکیبی از شــادیهای من درآوردی و روشهای
وارداتی به ســنتی جدید تبدیل میشود .همانطور که امروز
از چهارشنبه ســوری هایمان تنها دود مانده و درد ،صداهای
گوشخراش و زخمهای دلخراش.
برگردیم به ولنتاین؛ بحث داغ روزهای پایانی بهمنماه هرسال
که عدهای از جوانان را به خود مشــغول کرده و جای خود را
بیشازپیش بازکرده است .موضوعی که در جامعه امروز جریان
دارد و قابلانکار هم نیســت اما تالش چندانی برای تفهیم و

توجیه دلیل جشــن گرفتن این روز هم نمیشــود و ازجمله
معدود کارهایی که برای مقابله با آن انجامشده ،تالش عدهای
برای یادآوری جشــن باستانی ایران به نام «سپندارمذگان» یا
همان روز عشق ایرانی اســت .روزی که دو هزار و  300سال
پیش از ولنتاین ،در ایران جریان داشــته اما از رقیب خارجی
خود «ولنتاین» جا مانده و تنها از ســوی کســانی که مدعی
تعصب و عالقه به تمدن باستانی ایران هستند ،به دایره لغات و
تقویم مناسبتهای برخی جوانان اضافه شده است.
با وجود تمام نقدهایی که به ولنتاین وارد میشــود ،نمیتوان
منکر تمایل عشــاق به تبریکها و کادوهای ولنتاین شــد و
حتی اگر هم ریشــه این روز را قبول نداشــته باشند ،عادت
به محبتهای خاص و هدیههای خاصتر روز عشــق غربیها
کردهاند.
برای اینکه نظــر جوانان را در مورد روز ولنتاین بدانیم ،گوش
به نظراتشان ســپردیم تا ببینیم آیا از سرمنشأ جشن گرفتن
ایــن روز و دلیل آن اطالعی دارند یا نــه؟ و یا با روز ولنتاین
مخالفاند یا موافق؟
بهناز محمدی دانشجوی  20ساله همدانی اولین کسی است
که در مورد روز ولنتاین با «اکباتان» سخن میگوید و معتقد
است :این روز خواهناخواه جای خود رابین نسل امروز بازکرده
و بهســختی میتوان آن را کمرنگ و یا حذف کرد .شاید چند
سال پیش ،فقط بچه پولدارها ولنتاین را جشن میگرفتند و اگر
کسی کادو میگرفت ،آدمحسابی بود اما امروز ولنتاین پولدار و
بیپول سرش نمیشود و کسی که میخواهد از قافله جا نماند
بیپول هم باشد خود را به این در آن و آن در میزند که به هر
دلیل و نیتی کادویی بگیرد و طرف مقابلش را خوشحال کند
بیآنکه بداند بهانه هدیه دادنش در این روز چیست.
مریم دوســت بهناز نظر دیگــری دارد و میگوید :کادو دادن
بهانه نمیخواهد ،روز نمیخواهد،کسی که عاشق باشد روزهای
دیگری هم میتواند محبت کند یا هدیه بدهد اما حاال ولنتاین
را بهانهای کردهاند که کادو دادنشان را بزرگ جلوه دهند25 .
بهمن (روز ولنتاین) تمام نشده به هم زنگ میزنند که «فالنی
کادو چی گرفتی؟» .ولنتاین هر منبع و منشأیی هم که داشته
باشــد ،امروز به چشم و همچشمی تبدیل شده و هیچ کسی
نمیخواهد از دیگــری عقب بماند .حرفش را با پوزخند ادامه
میدهد :متأهلها و کادوی ولنتاین گرفتنشان کنار ،اما هستند
مجردهایــی که به بهانه جا نماندن از دوستانشــان ،با جنس
مخالف دوست میشوند بلکه کادوی ولنتاین نصیب آنها هم
بشــود .به نظر من این اسم گذاشتنها و روزها «قرتی بازی»
است!
فروشنده کادو و لوازم تزیینی اما به سود خود فکر میکند و با
ولنتاین موافق است .او که تمایلی به بیان نامش ندارد تاریخچه
این روز را هم میداند و میگوید :مگر میشــود جوانان ندانند
ولنتاین به چه اتفاقی برمیگردد و چه پیشــینهای دارد؟ اآلن
تازه به دوران رسیدهها از من و شما بیشتر از اتفاقات روز دنیا

باخبرند .برای ما فرقی ندارد که مشــتری دانسته یا ندانسته
خرید میکند .ما جنس خودمان را میفروشیم .کاری نداریم
که ولنتاین خوب است یا بد ،ریشه ایرانی دارد یا خارجی ،اص ً
ال
ولنتاین خارجی را حذف کنند ،سپندارمذ را جایگزین کنند،
فرقی نمیکند .هر صنفی در ایامی بازار خاص خودش را دارد
و ما هم در روز ولنتاین بیشتر میفروشیم .برخی میگویند که
در چنین مواقعی سودجویی و گرانفروشی میشود اما چنین
نیست .فروشگاههای کادو و لوازم تزیینی هم نظارت میشوند
و اگر کســی هم به فکر سوء استفاده اســت ،اول باوجدانش
بعد هم با قانون طرف میشــود .این را هم بگویم که مشتری
خودش میداند که چه کادویی با چه قیمتی بخرد و فروشنده
هم راهنمایی میکند .دیگر اینکه بخواهد چند ده هزار تومان
خرج کند یا چند صد هزار تومان انتخاب خودش اســت .بچه
پولدارها که فقط برای شکالتها و جعبه کادو میآیند و هدیه
اصلیشان را از جای دیگری میخرند.
بــه قول خودش خوب و بد بودن این روز برایش فرقی ندارد و
فقط به کسبوکارش فکر میکند اما اینکه تعدادی از جوانان
نسل امروز ،جیب خود را برای کادوی روزی که هیچ سنخیتی
با هویت ایرانی آنها ندارد ،خالی میکنند جای بســی تأمل
است و اما ادامه داستان.
وهاب کاویار جوان  26ســالهای اســت که ولنتاین را بهنوعی
تهاجــم فرهنگی میداند او به خبرنــگار «اکباتان» میگوید:
چرا ما باید آیین باســتانی خودمان را فراموش کنیم و روزی
را که متعلق به غربیهاســت ،به هم تبریــک بگوییم .وقتی
سپندارمذگان یا روز عشق در ایران ریشه دو هزار و  300ساله
دارد چــرا باید روز رومیها را جشــن بگیریم .هرچند تبریک
گفتن عشاق ایرانی به یکدیگر در روز ولنتاین چند سال است
که رواج پیدا کرده و به یک عادت تبدیل شــده ،اما این روز با
عشــق در ایران که رنگ و بوی متفاوتی نسبت به غرب دارد،
در تضاد اســت و اگر هم قرار بر انتخاب یک روز برای عشــق
ورزیدن ،تبریک گفتن و یا کادو گرفتن است ،ایران  29بهمن
روز سپندارمذگان را دارد که باید جایگزین ضد فرهنگ غربی
شود.
آخریــن اظهار نظر در خصوص ولنتاین و مشــتقاتش را زهرا
باقری  29ساله مطرح میکند :ما یاد گرفتهایم کورکورانه تقلید
کنیم .مگر کشور ما ایرانی ،اسالمی نیست پس چرا آثار فرهنگ
متفاوت و متضاد کشورهای غربی بیشتر خود نشان میدهند؟
مگر ما ایرانی مســلمان نیستیم و حضرت علی (ع) را مقتدای
شــیعیان نمیدانیم ،پس چــرا روز ازدواج حضرت علی (ع) و
حضرت فاطمه (س) را بهعنوان روز عشــق انتخاب نمیکنیم.
وقتی تالش چندانی برای جایگزین کردن روزهای دیگری در
تقویم عاطفی جوانان انجام نمیشود و تلویزیون هم بهعنوان
رســانه جمعی اگر سریال و فیلمی میسازد به تکرار مکررات
پرداخته و چندان توجهی به خألهای روز ندارد ،چه انتظاری
میتوان از جامعه و جوانان داشت که زرقوبرق فرهنگ وارداتی

بیشتر به چشمشان میآید .من نظر شخصی خودم را میگویم
و روز ولنتایــن را قبول ندارم چون ایــن روز هم بهمرور رنگ
عــوض کرده و در برخی مواقع جای خــود را به بیبندوباری
میدهد.
همانطور که اشاره شــد نظرات و دیدگاهها در خصوص روز
تازه وارد ولنتاین به فرهنگ ایران متفاوت است و یکی از ریشه
آن را قبول ندارد و دیگری گزینه جایگزین را مطرح میکند؟
درهرصورت تنها نظرات چراغ خاموش بیان میشــود و شاید
بازخورد آن جز تأیید و تکذیبهای مقطعی نباشــد اما تجربه
نشان داده هرآن چه که توسط رسانهها به یک جریان تبدیل
شده و در مورد آن بحث شود ،حساسیت افراد را برمیانگیزد و
میتواند منجر به تغییر دیدگاهها شود.
در اینجا بحث رد کردن و یا حذف روزی به نام روز عشق نیست
و بحث بیشتر اینجاست در ایرانی که تمدن چندین هزارساله
دارد و در میــان کاالهای وارداتی که تولید داخلی را کنار زده،
تقویم خاص خود را داشته و دارد ،چرا برخی مردمانش که از
روی حواسپرتــی روز هفته و ماه را فراموش میکنند اما 14
فوریه (روز ولنتاین) و جشن کریسمس و دیگر موارد را از یاد
نمیبرند؟
چرا بررسی ساختاری و چارهاندیشی اساسی برای سدسازی در
مقابل فرهنگهای متضاد وارداتی نمیشــود؟ در کشوری که
سالهاست بر اثر تحریمها با شعار خرید کاالی ایرانی روزگار
میگذراند ،چرا جوانانش باید به دنبال آخرین تغییرات روز در
فرهنگ کشــورهای اروپایی هستند تا آن را در رفتار و زندگی
روزمره خود پیاده کنند و نهتنها کاالی خارجی بلکه فرهنگ
خارجی را هم با دلوجان بخرند؟
چرا باید اجازه داد که تضــاد فرهنگی ،اعتقادی جای خود را
در الیههای مختلف اجتماعی باز کند و پس از تبدیلشــدن
این تضادها به عادت ،نقدها شــروع شود؟ چرا باید اجازه داد
روزی به نام ولنتاین وارد ایران شود و بعد از آن ممنوعیتهایی
همچون ممنوعیت فــروش کاالها با عنوان کادوی ولنتاین را
شروع کرد و کافیشاپها و رستورانها را در روز ولنتاین مورد
کنترل جدیتر از همیشــه قرارداد کــه البته نتیجه چندانی
نداشــته و همیشه راه فراری هم از ممنوعیتها برای آنان که
بیچون و چرا ،اصل فرهنگ را پذیرفتهاند ،وجود دارد .هرچند
نمیتــوان با چوب و چماق به جــان غربزدگی افتاد و با تیر
انتقادات ،نظرات را بیشتر به سمت فرهنگ بیگانه جلب کرد،
اما میشــود جایگزینهای فرهنگی را ایجــاد کرد که بتواند
تهاجمهای فرهنگی را به باد فراموشــی بسپارد .هرچند کمی
دیر شــده و حاال ولنتاین َمثَل مرغ همســایهای است که غاز
است .این جایگزینی شعاری اســت که سالهای سال به آن
پرداخته میشــود اما اصل آن زیر پرده غفلت خاک میخورد
بهطوری که راهکارهای شــفاف مطرح نشده و یا اگر میشود،
اثرات ملموســی ندارد که اگر داشت هر سال جوانان به دنبال
ُمد جدید کادوهای ولنتاین نبودند...

معاون وزیر ورزش:

همدان یکی ازفعالترین استانهای کشور در حوزه جوانان است

رستمی معاون ســاماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان در
نهای
سفربه شهرستان نهاوند گفت :همدان ،یکی ازفعالترین استا 
کشور در حوزه جوانان است.
معاون ســاماندهی امورجوانــان وزارت ورزش و جوانان گفت :به
منظور حمایت از فعالیتهای تولیدی جوانان و توسعه اشتغال به
ســمن های جوانان که در حوزه کارآفرینی طرحهای فراگیر ارائه
دهند تا یک میلیارد ریال وام با سود چهار درصد پرداخت میشود.
محمدرضا رستمی در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند افزود:
به منظور حمایت از کارآفرینی ســمنها به طرحهای محلی تا 70
میلیون ریال و به طرحهای ملی تا ســقف  500میلیون ریال وام
پرداخت میشود.
وی توسعه ســمنها را از اولویتهای دولت یازدهم عنوان کرد و
گفت :در راســتای توسعه مشارکت مردم و به ویژه جوانان ،دولت
توجه ویژهای به توســعه سمنها داشــته و زمینه گسترش آنها را
فراهم آورده است به گونه ای که از تعداد  50سمن موجود کشور
تا قبل از دولت تدبیر و امید این تعداد در حال حاضر به یک هزار و
 500سمن رسیده و تا پایان سال به  2هزار و  500سمن افزایش
خواهد یافت.
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خانههای جوانان در سطح کشور راهاندازی میشود

وی ادامه داد :خانههای جوانان در سطح کشور راه اندازی میشود
و موضوع تشــکیل و ایجاد خانه های جوانان برای نخستین بار در
کشــور در دولت یازدهم انجام گرفت که تاکنون  15خانه جوانان
تشــکیل شــده که امروز یکی از آنها در شــهر همدان راهاندازی
میشود.
وی با بیان اینکه این خانهها برای بررســی مسائل جوانان در سال
آینده توســعه می یابد گفت :به منظور توسعه خانههای جوانان و
فراهم آوردن بستر فعالیتهای آنان  500میلیارد ریال اعتبار برای
ساخت این مراکز در سال  96اختصاص داده شده است.

یک میلیون و  100هزار متقاضی وام ازدواج
در سال جاری وام پرداخت شد

وی ادامــه داد :به یک میلیون و  100هزار متقاضی وام ازدواج در

ســال جاری وام پرداخت شــد و دولت تدبیر با وجود مشکالت و
محدودیتهای مالی و اعتبــاری وام ازدواج را از  30میلیون ریال
به  100میلیون ریال افزایش داد که در این راستا تاکنون به 800
هزار نفر از متقاضیان وام پرداخت شده و تا پایان سال به  300نفر

دیگر پرداخت میشــود که در مجموع در سال  95یک میلیون و
 100هزار نفر وام  100میلیون ریالی دریافت کردهاند.
وی جمعیت جوان را یک فرصت برای کشــور عنوان کرد و افزود:
سیاست دولت حمایت قاطع از جوانان و به ویژه نخبگان است تا به

این طریق مانع از خروج آنان از کشــور شود زیرا خروج آنان باعث
میشود به جای استقالل ما شاهد وابستگی باشیم.

نقش مشارکت مردم
در تحکیم پایه های جمهوریت نظام

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش تاکید کرد :هر سیاستی
که مانع آزادی برای جوانان شود تا آنها احساس ناکامی کنند منجر
به خدشه دار شدن انقالب میشود.
وی گفــت :بــر خالف آنچه کــه بعضی ها معتقدنــد و مدام در
بلندگوهای خود میگویند ما اعتقــاد نداریم که جوانان از آزادی
سوء استفاده میکنند بلکه آنها به جمهوری اسالمی عالقه دارند و
از نظر اخالقی نیز پایبند هستند.
رســتمی با اشــاره به نقش مشــارکت مردم در تحکیم پایههای
جمهوریت نظام گفت :مشــارکت مــردم در عرصههای مختلف
همواره نجات دهنده نظام اسالمی از تهدیدات دشمنان است.
مشارکت سیاســی در انتخابات آینده را تقویتکننده جمهوریت
نظام دانست و گفت :مشارکت پایههای نظام را محکم میکند.
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دستور كار نمايندگان مجلس و مقامات دولت قرار گيرد.
وی با اشــاره به موفقیتهــای اخیر او-اســپرت در حوزه
بینالملــل ،خبر از پیگیریهای به عمل آمده در راســتای
تاســیس فدراسیون ملی او-اسپرت جمهوری اسالمی ایران
را به حاضران ارائه و درخواســت پیگیری توسط نمایندگان
مجلس را رسما اعالم داشت.

توسعه صنعت گردشكري ورزشی با ظرفیتهای
او-اسپرت

تاسیس فدراسیون او-اسپرت مطالبه جدی
بزرگترین سازمان مردم نهاد ورزشی کشور
دكتر بهروز كارخانهاي رئيس فدراسيون آسيايي او-اسپرت
اظهار کرد :تاســيس فدراســيون او-اســپرت در راستاي
رهنمودهاي مقام معظم رهبري در دســتور كار نمايندگان
مجلس و مقامات دولت قرار گيرد.
تاسیس فدراسیون او-اسپرت کشور مطالبه جدی بزرگترین
سازمان مردم نهاد ورزشی کشور یکی از مصوبات نخستین
نشست هیات اجرایی انجمن های او-اسپرت کشور بود.

به کارگیری تمام توان برای ورود به المپیک

در ابتدای این نشســت با ســخنرانی اســتاد محمد قاسم
منوچهری بنیانگذار او-اسپرت آغاز شد گزارشی از فعالیتها
و اقدامات انجام شــده از بدو تاســیس انجمــن تاکنون به
حاضران در جلسه ارائه شد.
منوچهری از ورود رشــته او-اســپرت در بازیهای جهانی
کارگری موســوم بــه المپیک کارگــران خبــر داد و ابراز
امیدواری کرد که با برنامهریزیهای انجام شده بیش از پیش

شاهد رشد و توسعه این رشته ورزشی باشیم .وی همچنین
توضیحاتــی در خصوص فرصتها و تهدیدهــای موجود در
توسعه او-اسپرت جهانی در جنبش المپیک بیان داشت.
بنیانگذار او-اسپرت با بیان اینکه عدهاي يا خود را به ناداني
زدهاند يا نادانند ،تصریح کرد :بي ترديد او-اســپرت فرصتي
در خدمت نظام اســت و تاسيس فدراسيون او-اسپرت یک
مطالبه ملی محسوب میشود و باید تمام توان خود را برای
ورود به المپیک به كار گيريم.

درخواست پیگیری تاسیس فدراسیون ملی او-اسپرت
جمهوری اسالمی توسط نمایندگان مجلس

دکتر بهروز کارخانهای مشــاور عالی استاندار استان همدان
و رئیس فدراســیون آسیایی او-اســپرت ،دومین سخنران
نشست فوق بود.
دكتر بهروز كارخانهاي تأکید کرد که تاســيس فدراســيون
او-اسپرت در راســتاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري در

دکتر علیرضا رضایی شــهردار مالیر و عضو هیات رئیســه
انجمن او-اسپرت کشــور سومین سخنران حاضر در جلسه
بود که در خصوص پیوســتهای فرهنگــی و ظرفیتهای
گردشگری ورزشــی مرتبط با فدراسیون جهانی او-اسپرت
مطالبی را بیان کرد.
شهردار مالير و عضو هيات اجرايي انجمن او-اسپرت كشور
گفت :او-اسپرت در راســتاي منويات ديپلماسي عمومي و
توسعه صنعت گردشكري پيشگام است،مسئوالن چشمها را
باز كنند و از اين فرصت طاليي بهرهبرداري كنند.
ســپس گزارشــی از حوزههای مختلف او-اســپرت توسط
روســای کمیتهها و مدیران اجرایی رشتههای تحت پوشش
انجمن توسط حاضران در جلسه قرائت شد.
حاضران این جلسه شــامل محمد قاسم منوچهري (رئيس
انجمــن) ،دکتر بهــروز کارخانــهای (دبیر انجمــن) ،آرزو
پاكــروان (نايب رئيــس انجمن) ،دکتر جاســم منوچهری
(کارشــناس خبــره انجمن) ،دكتر عليرضــا رضايي ( عضو
هيات رئيســه) ،دكتر علي اصغر پورعزت(عضو هيات رئيسه
انجمن) ،مهــدي قطب الديني (عضو هيات رئيســه)،صمد
وليزاده(عضو هيات رئيســه) ،دکتر طــوس کیانی ( رئیس
کمیته پزشکی انجمن) ،مهندس علی اکبر سلطانی برهمن
( مشــاور رئیس انجمن) ،مهندس آرش فرهادیان (کمیته
انفرماتیک)،غالمرضا خاکســاری (رئیس کمیته انظباطی )،
رضا مرادی (عضوکمیته فنی) ،مقصود شعبانی(کمیته روابط
عمومی) ،احســان حیدری (کمیته روابط بینالملل) حسن
حمزه (سرپرســت کمیته داوران) ،مقــداد کامرانی (عضو
کمیته فنــی) ،جعفر زارعی (مدیر امور اجرایی اســپدان)،
فرشــاد شجری (مدیر امور اجرایی آمادای) ،محسن عباسی
(سرپرســت امور اجرایی تیرازیس) ،جواد عجم (سرپرست
امور اجرایی پارتیان) ،مرتضی فرامــرزی( میهمان ) ،مریم
عمیدیمهــر (رئیس کمیته ورزشهــای ذهنی) ،معصومه
منوچهری (رئیس کمیته ورزشهای هنری) ،ناهید رضوانی،
فاطمه حیــدری (مدیر امور اجرایی اهمتان بانوان) ،ســارا
طالیی (مدیر امور اجرائی ایســاتیس بانوان) ،مریم عزیزی
(مدیر امور اجرایی آکســایا بانوان) ،اعظم محمودی (مدیر
امــور اجرایی آمادای بانوان) ،ســحر ســلیمانی (مدیر امور
اجرایی تیس کوپان بانوان) ،فاطمه قایدی(مدیر امور اجرایی
اوکسیان بانوان) بودند.
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معاونت تحقيقات و فناوري دانشــگاه متشكل از شــش حوزه مديريت امور تحقيقات ،مدير توسعه فناوري سالمت،
مديريت اطالعرســاني پزشــكي ،مديريت روابط بينالملل و بیندانشگاهی ،اداره توسعه و هماهنگي مجالت علمي،
مركز پژوهش دانشــجويان و پنج شــورای اصلی (شورای پژوهشی دانشگاه ،شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام
سالمت ،کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه ،شورای نشر و شورای پژوهش دانشجویان) و سه پژوهشکده و  14مرکز
تحقیقاتی در سال  1394با مشاركت و همدلي پژوهشگران ،تالش كاركنان و حمايت مسئوالن دانشگاه شاهد ادامه
رشد مستمر شاخصهای مربوطه در حوزه پژوهش و فناوري بوده است.
حــوزه مديريت امــور تحقيقات با بهر هگيري از اســناد با الدســتي ،ارتقاي كيفي پژوهشهاي دانشــگاه و
ظرفيتســازي منابع انســاني در حوزه پژوهــش را مورد تاييد قرار داده اســت .به نحوي كــه با حمايت
شــوراي پژوهشي و فناوري دانشــگاه گا مهاي مؤثری در راســتاي تحقق هدف كيفي و كمي پژوهشهاي
دانشــگاه با سياســتگذاري هدفمنــد در رابطه با تأمین زير ســاخت پژوهش ،راه انــدازي نظا مهاي ثبت
بیمار یها ،برنامهریزی مطالعات همگروهي ،توانمندســازي پژوهشــگران دانشــگاه ،اســتخراج گزار شهاي
علمســنجي ،پايش مســتمر وضعيت موجود دانشــگاه ،روزآمد نمــودن آييننامههــا و فرآيندهاي تصويب
طر حهاي تحقيقاتي و پاداش مقاالت برداشــته است.
در حيطه پژوهش همزمان با تالش براي توليد علم و تحقق بخشيدن به حركت علم در مرز دانش توسط پژوهشگران
دانشگاه ،اداره كاربست نتايج تحقيقات با هدف تبلور پژوهش تقاضا محور اقدام به ايجاد دبيرخانه دائمي پژوهشهای
تقاضــا محور و اجراي رويكردهــاي متنوع براي ترجمان دانش و انتقال پيامهــاي حاصل از پژوهشهاي كاربردي
دانشــگاه ازجمله تدوين گزاره برگ  Policy noteبراي سياســتگذاران نظام سالمت با مشاركت موسسه ملي
تحقيقات سالمت و انتشار پیامهای پژوهش در مطبوعات محلي نموده است.
گســترش بیشازپیش مراكز تحقيقاتي ازجمله دریافــت موافقت اصولي مركز تحقيقاتي ســامت تغذیه بهعنوان
چهاردهمین مرکز مصوب و تجهيز مراكز طي سال  1394همچنان مورد توجه بوده است .رشد قابل توجه طرحهاي
تحقيقاتي مصوب دانشــگاه و روند آن طي مهر و مومهای  1392الي  1394مبين اين مهم است .نتايج بررسيهاي
علمسنجي دانشگاه در پايگاه اسكوپوس بيانگر رشد فرآيند برندادهاي پژوهشي دانشگاه افزايش قابل توجه استنادات
و رشد پژوهشهاي داراي مشاركت بينالمللي تالشگران اين حوزه است .ضمن تقدير از نويسندگان پركار دانشگاه
روند یادشده در پايگاه اطالعاتي  ISI Web of scienceنيز مصداق دارد.
اميد اســت برگزاري آيين اعطاي نشــان پژوهش و تقدير از پيشكســوتان عرصه پژوهش دانشگاه گامي كوچك در
راستاي ظرفیتسازی منابع انساني فرهيخته در حوزه پژوهش باشد.
اداره توسعه و هماهنگي مجالت علمي ،ارتقاي كيفي مجالت دانشگاه شامل  7مجله فارسي و  6مجله انگليسي را
مورد توجه قرار داده اســت .بهگونهای كه شــاهد دريافت رتبه علمي پژوهشي براي  3مجله ،نمايهسازي  2مجله در

معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی
همــدان در گفتگو با خبرنــگار اکباتــان بابیان اینکه
حــوزه مديريت امور تحقيقات با بهرهگيري از اســناد
باالدســتي ،ارتقــاي كيفــي پژوهشهاي دانشــگاه و
ظرفيتســازي منابع انساني در حوزه پژوهش را مورد
تأیید قرار داده اســت ،اظهار کرد :با حمايت شــوراي
پژوهشي و فناوري دانشگاه گامهاي مؤثری در راستاي
تحقــق هــدف كيفي و كمــي پژوهشهاي دانشــگاه
با سياســتگذاري هدفمنــد در رابطه بــا تأمین زير
ســاخت پژوهش ،راهاندازي نظامهاي ثبت بیماریها،
برنامهریزی مطالعات آیندهنگر برداشته است.
دکتر ســعید بشــیریان افزود :گســترش بیشازپیش
مراكز تحقيقاتــي ازجمله اخذ موافقــت اصولي مركز
تحقيقاتي ســامت تغذیه بهعنوان چهاردهمین مرکز
مصوب و تجهيز مراكز طي سال  1394همچنان مورد
توجه بوده اســت .رشد قابل توجه طرحهای تحقيقاتي
مصوب دانشــگاه و روند آن طي مهر و مومهای 1392
الي  1394مبين اين مهم اســت .بــه طوری که طی
ســالهای  1392الی  1394همواره شاهد روند رشد
قابــل توجــه طرحهــای تحقیقاتی مصوب دانشــگاه
بودهایم .به نحوی که رشــد تعــداد طرحهای مصوب
در ســال  1393نسبت به سال  ،1392به میزان 100
درصد بوده اســت .این رشد در سال  1394نیز نسبت
به سال  44 ،1393درصد است.
وی یــادآور شــد که با تــاش اعضــای هیئتعلمی و
پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشــکی همدان ،تولیدات
علمی و اســتنادات به بروندادهای پژوهشــی دانشــگاه
در ســالهای اخیر همواره روند رشــد قابــل توجهی را
داشــته اســت .معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشــکی همدان افزود :تعداد مقاالت چاپشده دانشگاه
علوم پزشکی همدان در ســال  2012میالدی در نمایه
اسکوپوس  218مقاله بوده که این مقدار در سال 2016
میالدی به بیش از  450مقاله افزایش یافته است.
همچنین تعداد مقالههای منتشر شده در نمایهساز معتبر
بینالمللــی  ISIاز  128مقاله در ســال  2012میالدی
بــه بیش از  230مقاله در ســال  2016میالدی افزایش
یافته است.
دکتر بشــیریان افــزود :اجرای طرحهــای کاربردی در
راستای حل مشکالت سالمت استان بیش از پیش مورد
توجه پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی دانشگاه قرار گرفته
است .وی از عزم جدی استفاده از ظرفیت دانشگاه برای
توجه بهسالمت روان ،بیماری تب مالت ،بیماریهای غیر
واگیر شــایع ازجمله ســرطان روده در استان خبر داد و
افزود :طی ســال جاری و سال  1396مطالعات آیندهنگر
گستردهای در شهرستانهای اســتان با هدایت معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه با هدف ارتقای سالمت مردم
اجرا میشود.
دکتر بشــیریان بابیان اینکه مرکز رشد فناوري سالمت
دانشــگاه از تابســتان  1391فعاليت خود را آغاز کرده
اســت ،گفت :اين مرکز توسط دانشگاه و با هدف حمايت
از شــرکتهای نوپــا و با ايدههاي نــو در زمينه فناوري
ســامت ايجاد و در زمينه پوشش و استقرار شرکتهای
فعال در این زمينهها فعاليت ميکند.
وی با اشاره به اینکه این مرکز داراي امکانات زيرساختي
مناسب ،تجهيزات ســختافزاری کارا ،کارشناسان خبره
و نوگرا و آشــنا به فرآيندها و روالها اســت ،اظهار کرد:
دانش فناوري نهتنها همانند ســاير علوم در مسير رشد و

توســعه قرار دارد ،بلکه استفاده از آن در عرصه سالمت
ميتواند به ارتقای سالمت جامعه و توزيع عادالنه خدمات
و امکانات و بهبود شاخصهای زندگي سالم کمک کند.
معــاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی
همدان اهداف مرکز رشــد را شامل تســهیل در فرآیند
انتقال فناوری ،صرفهجویی در وقت و هزینه ،شــکوفایی
خالقیت ،ارتقای دانش و فناوری ،شــکوفایی اقتصادی،
توســعه منطقهای ،شــکوفایی اســتعداد افراد مستعد و
افزایش قــدرت رقابت عنوان کرد و افزود :شــرکتها و
هستههای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه  15مورد
است.
وی یادآور شد که مديريت توسعه فناوري سالمت دانشگاه
از بهار ســال  1395در زيرمجموعه معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه و با هدف گســترش فرهنگ تحقيقات

نمايهســاز  Ebscoيك مجله در نمايهساز  ،Cinahlنمايهسازي  8مجله در نمايهسازيهاي  DOAJو Index
 Copernicusشده است.
کمیته اخالق در پژوهش دانشــگاه نیز در ســال 94؛ همگام با سایر واحدها بهمنظور رعایت موازین شرعی ،حقوقی
و اخالقی در تمام پژوهشها و حفظ صیانت از حقوق آزمودنیها ،پژوهشــگران و سازمانهای مجری پژوهش ،اقدام
به بررســی و تصویب طرحهای تحقیقاتی و پایاننامههای دانشجویی (تعداد  622طرح درون دانشگاهی و  43طرح
ارسالی از سایر دانشگاهها) نموده است و بر اساس ارزشیابی سالیانه وزارت متبوع رتبه سوم را کسب کرد.
حوزه مديريت اطالعرســاني پزشكي و كتابخانه مركزي تالش مستمر خود را در راستاي توانمندسازي دانشجويان،
پژوهشــگران و اعضاي هیئتعلمی دانشــگاه در ســال  1394ادامه داده اســت بهگونهای كه با فراهم کردن بستر
اطالعات براي انجام پژوهش براي توانمندسازي كتابداران و ارتقاي نقش « كتابدار باليني» و « كتابدارهاي پژوهش»
اقدام نموده اســت .كسب رتبه برتر كشــوري در حوزه استفاده از پايگاهها و منابع اطالعاتي مبين تحقق بهرهمندي
پژوهشگران دانشگاه در منابع يادشده است.
مركز پژوهش دانشــجويان دانشــگاه نيز با تالش مستمر دانشجويان عالقهمند به پژوهش طي سال  1394موفق به
كســب رتبه سوم كشوري در جشنواره رازي شد .همچنين در ارزشــيابي انجامشده توسط وزارت متبوع رتبه برتر
كشوري را کسب کرد .تصويب  101طرح تحقيقاتي دانشجویی از مهمترین فعاليتهاي اين حوزه است.
مديريت توســعه فناوري سالمت دانشــگاه از بهار سال  1395در زيرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و
با هدف گســترش فرهنگ تحقيقات توليد محور و کاربردی ،بازاريابي طرحهاي فناورانه ،حمايت و توســعه تأسیس
شركتهاي دانشبنیان ،مركز رشد ،ثبت اختراع و مالكيت فكري و ارتباط با صنعت تشکیلشده است .این مدیریت
با پشــتوانه شورای فناوری که از شــوراهای مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه است ،قوانین حوزه فناوری
ســامت دانشگاه را هدایت و پشــتیبانی میکند .هدف اصلی مدیریت توانمندی محققان دانشگاه برای تبدیل ایده
خود به محصول ،از قدم اول یعنی انجام طرح در قالب طرح فناوری و ثبت آن ،استقرار و حمایت توسط مرکز رشد
دانشگاه و در نهایت حمایت به منظور تجاریسازی آن است.
مدیریت روابط بینالملل ،بین دانشگاهی و امور همایشها نیز بهعنوان متولی ارتباطات علمی و بینالمللی دانشگاه و
تالش برای فراهم کردن زمینههای مناسب برای روابط بینالمللی همهجانبه است .در همین راستا ،برای هماهنگى
فعالیتهاى علمى دانشگاه با مراكز علمى داخل و خارج از كشور و اطالع از آخرین دستاوردهاى علمى و تحقیقاتى
مراكز علمى جهان ،الزم اســت مرجعى متولی ایجاد ارتباطات و تسهیل در انجام آن باشد .مأموریت اصلی مدیریت
روابط بینالملل ،بیندانشــگاهی و امور همایشها دانشگاه علوم پزشکی همدان بهعنوان مجری این امر برقراری و
تعمیق ارتباط علمی بین دانشــگاه و سایر دانشگاهها ،مراكز آموزشــی ،پژوهشی ،فناوری و فرهنگی داخل و خارج
كشور در چارچوب سیاستهای وزارت متبوع است.

تولید محــور و کاربردی ،بازاريابي طرحهــاي فناورانه،
حمايت و توسعه تأسیس شركتهاي دانشبنيان ،مركز
رشــد ،ثبت اختراع و مالكيت فكــري و ارتباط با صنعت
تشكيل شده است.
دکتر بشــیریان افزود :این مدیریت با پشــتوانه شورای
فنــاوری که از شــوراهای مصوب معاونــت تحقیقات و
فناوری دانشــگاه اســت ،قوانین حوزه فناوری سالمت
دانشگاه را هدایت و پشتیبانی میکند.
وی هــدف اصلی مدیریت توانمندی محققان دانشــگاه
را تبدیــل ایده خود به محصول دانســت و گفت :از قدم
اول یعنی انجام طــرح در قالب طرح فناوری و ثبت آن،

استقرار و حمایت توسط مرکز رشد دانشگاه و در نهایت
حمایت به منظور تجاریسازی آن است.
معــاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی
همدان خاطرنشــان کرد که تعداد مقاالت ارائه شده در
همایشهای داخلي  155مورد و در همایشهای خارجی
 30مورد بوده است.
رشد قابل توجه مقاالت پژوهشگران دانشگاه
دکتر بشــیریان بابیان اینکه در ســال  2016میالدی،
پژوهشگران دانشگاه موفق به انتشار  536مقاله در نمایه
اســکوپوس شــدهاند ،گفت :در مقایســه با سال 2015
میالدی ( 336مقاله ) شــاهد  48درصد رشــد مقاالت
بودهایم.
وی اضافه کرد 67 :درصد مقاالت ســال  2016در حوزه
پزشــکی  21 ،درصــد در حوزه بیوشــیمی  ،ژنتیک و
بیولوژی مولکولی و  18درصد در حوزه داروشناســی و
سم شناسی بوده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان
یادآور شــد که از مجموع  536مقاله  ،تعداد  455مقاله
از نوع مقاله پژوهشی و فقط  2/8درصد از مقاالت از نوع
مــروری بوده که انتظار میرود با هدف تصمیم ســازی
بالینی تعداد مقــاالت مرور ســاختارمند و متاآنالیز در
اولویت پژوهشگران دانشگاه قرار گیرند.
وی با تشــکر از پژوهشــگران دانشــگاه بهویژه اعضای
هیئتعلمی و دانشــجویان ،بر انتشار مقاالت با مشارکت
بین دانشــگاهی و بینالمللی تأکید کرد و افزود :در سال
 2016دانشــگاههای علوم پزشکی تهران  ،علوم پزشکی
شهید بهشتی  ،علوم پزشــکی کرمانشاه  ،علوم پزشکی
ایران و علوم پزشــکی کردســتان در صدر دانشگاههای
همکار قرار دارند.
وی خاطرنشــان کــرد کــه باالترین میزان مشــارکت
بینالمللی دانشگاه همدان با کشورهای سوئیس ،آمریکا،
ژاپن و کانادا بوده است.

دهکـده فرهنگی،
ورزشی و توریستی
گنجنامه
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دهکده گنجنامه ،اقتصاد و کارآفرینی

 -1خالقیت در ساخت قطعات و جلوگیری از خروج ارز
 -2به کارگیری نیروهای متخصص در زمینههای صنایع دستی ،گردشگری و تأسیسات
 -3واردات ارز توسط توریست خارجی
 -4حمایت از اقتصاد داخلی
 -5گسترش ایجاد کارگاههای ساخت و عرضه صنایع دستی با خالقیت
 -6تشویق سرمایهگذاری برای احداث مجتمعهای عامالمنفعه
 -7افتخار ملی در خصوص توانمندی ایجاد فضای گردشگر داخلی برای جایگاه رقابتی سایر کشورها
 -8صرفهجویی و جلوگیری از هدر رفتن آب با بستهبندی آب معدنی
 -9تبلیغ صنایع دستی با اهدای هدایای رایگان

دهکده گنجنامه و فرهنگ

 -1معرفی فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس از طریق مقبره شهدا و موزه دفاع مقدس
 -2آشنایی با فرهنگ آداب و رسوم قومها
 -3معرفی زندگی بومی عشایری
 -4ایجاد فضای ساخت فیلمهای مستند و ...
 -5افزایش سطح آگاهی و فرهنگ مردم
 -6گردآوری فرهنگها و اقوام مختلف کنار یکدیگر
 -7به کارگیری هیات علمی برای آموزش دانشآموزان در خصوص موضوعات علمی گردشگری
 -8ایجاد فرهنگ و آداب و معاشرت و برخورد با توریست به کارکنان حوزه خدمت

دهکده گنج نامه و گردشگری

 -1معرفی کتبههای گنج نامه ،تاریخ کشور و آثار باستانی در کنار جاذبههای گردشگری
 -2خدماترسانی رفاهی به مسافران در تمام ایام سال
 -3رونق گردشگری داخلی
 -4رونق گردشگیری خارجی
 -5ساماندهی حجم انبوه مسافران گنج نامه
 -6ایجاد رقابت بین جاذبههای گردشگری
 -7افزایش بهرهوری بیشتر دیگر جاذبههای گردشگری
 -8افزایش آگاهی در مورد علم گردشگری
 -9افزایش یکصد تخت به هتلهای همدان
 -10هدایت مسافران عبوری استان با قراردادن تابلوها و ارائه بروشورها در مسیر
 -11انتخاب همدان به عنوان مقصد گردشگری با تبلیغات ملی در اکثر شهرهای کشور

دهکده گنجنامه طبیعت و محیط زیست

 -1معرفی کوههای همدان
 -2جلوگیری از فرسایش خاک
 -3هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از رانش سنگها
 -4ایجاد پوشش فضای سبز
 -5تغییر شکل کوهستان از خاک و سنگ به فضای سنگی و فضای سبز

دهکده گنج نامه و کانون خانواده

 -1امکانات برای تمام سنین و استفاده خانواده
-2شادی و نشاط برای کودکان
 -3دسترسی و استفاده قشر کهنسال به محیطهای غیر قابل دسترسی
 -4تخلیه و آزاد سازی هیجان جوانان

دهکده گنج نامه و زندگی اجتماعی

 -1ایجاد نشاط و شادابی در جامعه
 -2دوری از آلودگی شهر و استفاده از هوای پاک
 -3کاهش ترافیک و ساماندهی محوطه گنج نامه و ترافیک با ایجاد  700پارکینگ
 -4معرفی همدان از طریق تبلیغات ملی
 -5زیباسازی محوطه گنج نامه با ایجاد راه
 -6سهل کردن مسیر دسترسی به آبشار و گنج نامه با ایجاد راه
 -7بستر مناسب برای برگزاری جشنواره ،همایش و ...

 -8افزایش سالمتی مردم
 -9افزایش روابط عمومی
 -10پرکردن اوقاف فراغت با جنبههای مثبت فضای مجازی ازطریق سایتها و شبکه های اجتماعی علمی و تخصصی
 -11روابط عمومی در گروه های مجازی
 -12دسترسی و استفاده قشر معلول ،جانباز و کم توان به محیط های غیر قابل دسترسی

دهکده گنج نامه و طبیعت گردی

 -1تسریع در انتقال آسیب دیدگان احتمالی کوه
 -2کمک به انتقال لوازم پناهگاه و خدمت رسانی بهنر به کوهنوردان
 -3استفاده از منظره کوهستانی تله کابین
 -4افزایش اقامت مردم در کوهستان
 -5افزایش کوهنوردی در استان با در نظر گرفتن برگشت به وسیله تله کابین
 -6ارائه امکانات و خدمات رایگان به پرسنل پناهگاهها و سایر ادارات مرتبط با منطقه
 -7استقرار و تردد رایگان هالل احمر در ایستگاه مقصد برای خدمت دهی به کل منطقه

دهکده گنج نامه و ورزش

 -1ایجاد زیر ساختها برای کمپ تیم ملی
 -2مسابقات ورزشی و اضافه شدن به فضای ورزشی
 -3رفع نیازهای ورزشی همدان

دهکده گنج نامه ،مهندسی و خالقیت

 -1انتقال زیر زمینی برق از چهار راه پژوهش تا دشت میشان و تقویت برق کل منطقه
 -2معرفی مدل ساخت و معماری ارگانیک برای همگونی با طبیعت
 -3طراحی و احداث نخستین غار آکواریوم کشور
 -4احداث مسیر دسترسی سواره برای اردوها ،همایشها و سایر رویدادها
 -5عدم احداث راه دسترسی کارگاه نصب پایههای تله کابین و استفاده از چهارپا به منظور جلوگیری از آسیب به
طبیعت
 -6جمع آوری و استفاده از هرز آبهای سطحی برای آبیاری
 -7ایجاد اشتغال مولد برای  1/20هزینه صنعت برای هر شغل کارآفرینی
 -8کمک به جلوگیری از ناهنجاریهای جامعه (اعتیاد ،قتل و خودکشی)
 -9جلوگیری از بیماریهایی در سطح جامعه

و خداوند شادی را برای مردم آفرید
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