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جهانگیری ،معاون اول رييس جمهوري:

استانداران ،مهندس شاهرخي استاندار همدان را الگو قرار دهند
گزارش :فاطمه موسوی

حضور پرشمار بانوان در نشست مشترک شوراي برنامه ريزي
مهمتری��ن اثري که سفر جهانگي��ري در توازن و تعادل قوا در همدان داش��ت ،همين الگوسازي از
استاندار و اعالم صريح آن به استانداران ديگر بود .مديراني که ش��ايد بس��يار مسنتر و قدیمیتر از
سيدسعيد ش��اهرخي در حوزهی اجرا بودهاند ليکن توان و جس��ارت او را براي چنين اقدامات قاطعي
نداشتهاند .صد البته استفاده از طرفيت بانوان در امور اجرايي با موانع و ایستهایی مواجههاست که
معم��و ًال از جناحه��ای ديگر کليد میخورد ،اما وي ثابت ک��رده است که نه تنها به جریانها و جناح
بازیها معتقد نيست بلکه صرف ًا شايسته ساالري و تسريع در تحوالت زيربنايي را در دستور کار خود
قرار داده تا جايي که محور سخنان باالترين مدير اجرايي کشور پس از رييس جمهور قرار گيرد.
ح��ال با توجه به چنين الگوسازي ،شايس��ته است تا رسانههای استان اي��ن موفقيت را به فال نيک
گرفت��ه و به سهم خود در جه��ت حمايت از چنين دستاورد بزرگي وارد تولي��د اخبار مثبت از استان
همدان شوند و اجازه ندهند تا چنين ارمغان ارزشمندي از دست برود.
از ديگ��ر سو اقدامات مهمي که توسط سيدسعيد ش��اهرخي در حوزه صنعت ،انرژي خورش��يد ،مبل
منبت همدان انجام داده نيز میتواند مهر تاييدي باشد از سوي ايشان به برنامههای استاندار همدان
که استان را به توسعه میرساند.
افتتاح طرحهای بزرگ فوالد ،کارخانه توليد دارو ،نيروگاه خورشيدي و شرکتهای سيليس مالير در
سفر معاون اول رئيس جمهور به استان همدان گنجانده شد.

اس�حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور براي دومين بار در س�الجاري به
همدان آمد
نگاه ويژه دولت به ديار هگمتانه...

اسح��اق جهانگيري مع��اون اول رييس جمهور براي دومين بار در سالجاري به همدان آمد تا ضمن
افتتاح چند پروژه و بازديد از طرحهای دهه فجر ،با حضور خود در نشستهای اداري ،فضاي سياسي
پايان سال را در آستانه دهه فجر ترسيم کند.
مع��اون اول رئيس جمهور در سفر به همدان ،پروژهه��ای مختلفي را در اين استان افتتاح کرد .وي
با حضور در ش��هرک صنعت��ي ويان کبودر آهنگ ،فاز اول «مجتمع ف��والد راد» را به ظرفيت 500
ه��زار تن در سال افتتاح کرد .فاز اول «مجتمع ف��والد راد» با سه هزار و  500ميليارد ريال سرمايه
گذاري احداث ش��ده و با ايجاد  400فرصت ش��غلي مس��تقيم ،حداقل هزار و  500فرصت ش��غلي
غيرمس��تقيم نيز ايجاد کرده است .در ادامه معاون اول رئيس جمهور ،نيروگاه خورش��يدي هش��ت
مگاواتي ش��هداي همدان را که با اعتباري بالغ بر  234ميليارد تومان احداث شده است ،افتتاح کرد.
همچنين دو نيروگاه خورش��يدي ديگر در استان همدان در م��دار توليد قرار میگیرند که درمجموع
ظرفيت توليد برق خورشيدي در همدان را به  24.4مگاوات ارتقا خواهند داد .اسحاق جهانگيري در
ادامه ،بيمارستان آيت اهلل بهاري شهرستان بهار را که در زميني به مساحت  13هزار و  287متر و با

سفر معاون اول رييس جمهور با فاصله کمتر از چند ماه به استان همدان به طور قطع مرهون اعتماد
دولت به سيدسعيد شاهرخي ،استاندارهمدان میباشد که در مورد پيشرفت پروژههای همدان و نسبت
به طرحهای بزرگي است که در استان پيگيري شده و اکنون به ثمر نشسته است.
کمت��ر سابق��ه دارد که مع��اون اول رئيس جمهور ظرف سه ماه دو بار به ي��ک استان سفر کند و در
چندماه گذش��ته جهانگيري دوبار به استان همدان مس��افرت کرده است و اين يعني اين که استان
همدان در مسير توسعه شتابان پيش میرود و مورد توجه ايشان و رئيس جمهور قرار گرفته است.
اي��ن روزها که استاندار جوان همدان براي نمايش توان و افکاربلند خود درصدد حضور حداکثري در
عرصهه��ای مختل��ف اجتماعي و سياسي است و از سوي ديگر تقارن اين تالش با دهه مبارک فجر
ب��ه اين حضور کمک مضاعفي کرده است ،بار ديگر ش��اهد سفر معاون اول رئيس جمهور به عنوان
عالیترین مقام اجرايي کش��ور به همدان بوديم .بي ش��ک در اين دهه که در گوش��ه و کنار کش��ور
طرحه��ا و پروژههای متعددي در ش��رف احداث است ،سهم هر است��ان با حضور يک وزير يا معاون
وزير مشخص میشود .اما سفر آقاي اسحاق جهانگيري با الصاق وجههی اصالح طلبانه در دولت به
استان همدان ،نه تنها يک حضور مرسوم و نظارتي نيست بلکه يک تاکيد بر اهميت و جايگاه ويژه
همدان در سالي است که کمتر از دو ماه به پايان آن فرصت مانده است.
اينکه طبق سنوات گذش��ته براي افتتاح پروژهها بايد يکي از مقامات عاليه کشور نيز در کنار مديران
استاني حاضر باشد ،تنها يک روي سکهی اين سفر است چرا که معاون اول رئيس جمهور طي چند
ماه اخير براي دومين بار است که به همدان سفر میکند.
برگزاري اجالس کش��ورهاي آسيايي در همدان و سپس اجالس جهاني گردشگري نشان از قابليت
و توانايي همدان براي قرار گرفتن در قطب توسعه گردش��گري دارد و همين اقدامات به پش��توانهی
درايت و جسارت مديراني صورت گرفت که در سختترین شرايط اقتصادي ،گامهای بلندي در اين
عرصه برداش��تند .سيد سعيد ش��اهرخي که در هر دو رويداد مذکور داراي عنوان معاونت سياسي بود
و قطع ًا باالترين مقام اجرايي اين نشس��تها بود ،توانست توجه مسئوالن عاليرتبه دولت را به استان
جلب کند .هنگامي که مهمان ويژه اين رويدادها اسحاق جهانگيري بود ،سهم همدان از جلب توجه
دولت عيان ش��د و گويا ش��خص رئيس جمهور از تدبير مديرانش رضايت داشته و نمایندهی خود را
براي اثبات اين خرسندي راهي همدان کرده است .حال که بس��ياري از طرحهای صنعتي با حضور
آق��اي معاون اول رييس جمهور افتتاح ش��د ،ب��راي مردم همدان اسباب افتخار است که از داش��تن
مديران��ي سخت ک��وش و پرتوان به خود ببالند .معاون اول رييس جمهوري از سيدسعيد ش��اهرخي
استاندار همدان به خاطر حضور پرش��مار بانوان در نشس��ت مشترک شوراي برنامه ريزي و توسعه و
هيات هاي انديش��ه ورز جوان استان همدان قدرداني کرد .حض��ور معاون اول رييس جمهور گرچه
آثار و برکات اقتصادي متعددي براي استان در پي داش��ت اما مهمترین نکته اين سفر سخنان وي

زيربناي هشت هزار و  321متر و با اعتباري بالغ بر  35ميليارد تومان ساخته شده است ،افتتاح کرد.
اين بيمارستان داراي بخشهای اورژانس ،جراحي عمومي ،داخلي ،دياليز ،زنان و زايمان ،کودکان و
مراقبتهای ويژه است و  5ميليارد تومان صرف تجهيز آن شده است.

در نشس��ت مش��ترک فوق الذکر بود .هنگامي که جهانگيري با حضور پررنگ بانوان و جوانان و نيز
گزارش استاندار از نقش زنان در امور اجرايي مواجه ش��د ،بهتر آن ديد تا فرصت را غنيمت شمرده و
از سيد سعيد شاهرخي الگويي براي راهبري ساير استانداران بسازد.
سخن��ان رصايتمندانه وي از نقش استاندار همدان در جلب توجه جوانان و مش��ارکت بانوان در امور
اجرايي سبب ش��د تا توجه رسانهها براي بار ديگر به تالشها و عملکرد استاندار جوان همدان جلب
شود .شاهرخي که با حضورش در معاونت سياسي مراحل پيشرفت بسياري از پروژهها و زمينه سازي
براي برگزاري اجالسهای مهم را مهيا کرد ،بالفاصله با تصدي مديريت ارش��د استان به شعارهاي
خود جامه عمل پوشانيد .و با انتصابهای اخير نشان داد که در عمل به اصول و سیاستهای دولت
وفادار است و بيش از ساير مديران براي اثبات کارآمدي دولت تدبير و اميد وارد عمل میشود.
وي که اينک مورد تحس��ين معاون اول رييس جمهور قرار گرفته ،بي شک فرصتهای شایستهای
براي ورود به ساير حوزههای مغفول مانده پيدا خواهد کرد و جسارت او براي اثبات وعدههای دولت
دوچندان خواهد شد.

جهانگي��ري «کارخانه گندله سازي صبانور» را به ش��کل رسمي افتتاح ک��رد .اين کارخانه با صرف
هزینهای بالغ بر  117ميليارد تومان راه اندازي شده و براي  150نفر به شکل مستقيم اشتغال آفريني
کرده است .وي در برنامههای سفر به استان همدان ،با حضور در شهرستان تويسرکان فاز دوم خط
تولي��د کارخانه «هگمتان دارو» را افتتاح کرد .فاز دوم کارخانه «هگمتان دارو» به منظور توليد مواد
دارويي جامد احداث شده و ظرفيت توليد ساليانه يک ميليارد عدد قرص و  600ميليون عدد کپسول
را دارد .با تکميل روند توليد اين فاز 160 ،فرصت ش��غلي جديد ايجاد میش��ود .فاز اول اين کارخانه
براي توليدات دارويي مايع سال گذشته به بهره برداري رسيده بود.
همچنين نشس��ت مشترک اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه و هيات هاي انديشه ورزش جوان
استان همدان که با حضور معاون اول رييس جمهوري برگزار شد ،نکات جالبي همچون تقدير دکتر
اسحاق جهانگيري از سيدسعيد ش��اهرخي استاندار همدان براي حضور پررنگ بانوان در اين نشست
در پي داشت.
در اين نشس��ت که با ش��رکت رضا اردکانيان وزير نيرو برگزار ش��د ،ش��مار قابل توجهي از مديران

اجراي��ي ،فرماندهان نظامي و انتظامي ،نمايندگان سازمانهای مردم نهاد به ويژه سمنهای جوان و
بانوان حضور داشتند .حدود  20عکاس خبري اين برنامه را پوشش تصويري دادند و اين نشست به
صورت مس��تقيم از شبکه استاني همدان پخش شد .برخي از اعضاي هيات انديشه ورز جوان استان
همدان در اين نشس��ت به طرح خواستههای خود پرداختند .نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه

همدان در اين نشس��ت خواستار ايجاد دانشس��راي آمران به معروف و ناهيان از منکر در کشور شد.
پيش از ش��روع اين نشس��ت کليپي از دستاوردهاي  40ساله استان همدان در عرصههای مختلف به
نماي��ش در آمد .استاندار همدان در اين مراسم به کادرسازي  30درصدي بانوان در سپردن مديريت
بخشهای مختلف استان تاکيد کرد .ازدحام جميعت در سالن ش��هداي استانداري همدان باعث شد
تا عدهای بيرون از سالن از طريق ويدئو پروژکتور به تماش��اي سخنرانیها بپردازند .جهانگيري هم
چني��ن از همه استانداران کش��ور خواست از معاونان زن در فرمانداریه��ا استفاده کنند .معاون اول
رييس جمهوري خطاب به بانوان حاضر در اين نشس��ت گفت :معتقدم آنجايي که خانمها کار را به
دست گرفتهاند بهتر از آقايان انجام دادهاند.
قدرداني معاون اول رييس جمهوري از استاندار همدان

نشس��ت مش��ترک اعضاي ش��وراي برنامه ريزي و توسعه و هيات هاي انديشه ورزش جوان استان
هم��دان که با حضور مع��اون اول رييس جمهوري برگزار ش��د ،نکات جالبي همچ��ون تقدير دکتر
اسحاق جهانگيري از سيدسعيد ش��اهرخي استاندار همدان براي حضور پررنگ بانوان در اين نشست
در پي داشت.
در اين نشس��ت که با ش��رکت رضا اردکانيان وزير نيرو برگزار ش��د ،ش��مار قابل توجهي از مديران
اجراي��ي ،فرماندهان نظامي و انتظامي ،نمايندگان سازمانهای مردم نهاد به ويژه سمنهای جوان و
بانوان حضور داشتند .حدود  20عکاس خبري اين برنامه را پوشش تصويري دادند و اين نشست به
صورت مس��تقيم از شبکه استاني همدان پخش شد .برخي از اعضاي هيات انديشه ورز جوان استان
همدان در اين نشس��ت به طرح خواستههای خود پرداختند .نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه
همدان در اين نشس��ت خواستار ايجاد دانشس��راي آمران به معروف و ناهيان از منکر در کشور شد.
پيش از ش��روع اين نشست کليپي از دستاوردهاي  40ساله استان همدان در عرصههای مختلف به
نماي��ش در آمد .استاندار همدان در اين مراسم به کادرسازي  30درصدي بانوان در سپردن مديريت
بخشهای مختلف استان تاکيد کرد .ازدحام جميعت در سالن ش��هداي استانداري همدان باعث شد
تا عدهای بيرون از سالن از طريق ويدئو پروژکتور به تماشاي سخنرانیها بپردازند .معاون اول رييس
جمهوري از سيدسعيد ش��اهرخي استاندار همدان به خاطر حضور پرش��مار بانوان در نشست مشترک
شوراي برنامه ريزي و توسعه و هيات هاي انديشه ورز جوان استان همدان قدرداني کرد .جهانگيري
هم چنين از همه استانداران کشور خواست از معاونان زن در فرمانداریها استفاده کنند .معاون اول
رييس جمهوري خطاب به بانوان حاضر در اين نشس��ت گفت :معتقدم آنجايي که خانمها کار را به
دست گرفتهاند بهتر از آقايان انجام دادهاند.
جهانگيري معاون اول رييس جمهوري :حجم س�رمايه گذاریهای کشور بيش

از  100هزار ميليارد تومان است
معاون اول رييس جمهوري گفت :طرحهای زيادي در کشور تهيه شده و در حال اجرا است که حجم
سرمايه گذاري آنها بيش از  100هزار ميليارد تومان است.
اسحاق جهانگيري روز سه شنبه در بدو ورود به همدان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا و صدا و سيما
اظهار داش��ت :با وجود کارش��کني و ايجاد محدوتيت ها توسط آمريکا و کش��ورهاي غربي اما مسير
توسعه اقتصادي کشور با روند خوب پيش میرود.
جهانگيري ادامه داد :همدان استان مهم فرهنگي ،تاريخي و تمدني و يکي از پایگاههای هاي مهمي
است که براي توسعه در زمينه گردشگري ،کشاورزي و صنعتي استعداد و ظرفيت بااليي دارد.
وي اضافه کرد :طرحهایی در شهرستانهای مختلف همدان در حوزه فوالد ،صنايع معدني ،بيمارستان

و داروسازي آماده بهره برداري است که اميدوارم اين طرحها براي ملت ايران مبارک باشد.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد :پيام بهره برداري از اين طرحها در چهل سالگي انقالب و دهه
مبارک فجر اين است که مس��ير توسعه کشور با وجود همه محدودیتها و کارشکنیها که در مسير
فعالیتهای اقتصادي کشور توسط آمريکا و غربیها ايجاد میشود ،با روند خوب پيش میرود.
جهانگيري ابراز اميدواري کرد :روند توسعه کشور با شتابي که پيش میرود ،در آينده نيز اين سرعت
و شتاب را داشته باشد.
به گزارش ايرنا ،در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ،چهار نيروگاه خورشيدي 2 ،واحد
صنعتي فروسيليس ،يک کارخانه دارو سازي و يک کارخانه فوالد در استان همدان توسط معاون اول
رييس جمهوري بهره برداري میشود.
جهانگيري در اين سفر با حضور در ش��هرک صنعتي ويان واقع در ش��هرستان کبودرآهنگ ،عالوه
ب��ر بازدي��د و بهره برداري از واحد صنعتي فوالد راد ،چهار نيروگاه خورش��يدي  7مگاواتي را به طور
همزمان در سطح استان افتتاح خواهد کرد.
وي در ادامه برنامههای اين سفر يک روزه ،کارخانه هگمتان دارو در ش��هرستان تويس��رکان را بهره
برداري و سپس از شهرک مبل و منبت شهرستان مالير بازديد میکند.
افتتاح  2واحد صنعتي فروسيليس آذرخش و غرب پارس در ش��هرستان مالير و ش��رکت در جلس��ه
ش��وراي اداري استان که با حضور کارآفرينان ،نخبگان و جوانان اين استان برگزار میش��ود از ديگر
برنامههای سفر يک روزه معاون اول رييس جمهوري در سفر به استان همدان است.
جهانگيري :ايران آزادترين کشور خاورميانه است
معاون اول رييس جمهوري گفت :جمهوري اسالمي ايران امروز آزادترين کش��ور در خاورميانه است
و اي��ن ام��ر در دنيا به اثبات رسيده اس��ت .اسحاق جهانگيري در آيين افتتاح طرح توسعه ش��رکت
فروسيليس غرب پارس شهرستان مالير بيان کرد :آرمانهای انقالب امروز براي نسل جوان تازگي
دارد و هميش��ه ب��راي ملت اي��ران آرمانهای بزرگي است .وي با بيان اينک��ه ملت ايران با پيروزي
انق�لاب ب��ه استقالل ،آزادي و عدالت رسيدند تاکيد کرد :بايد به انقالب اسالمي افتخار کنيم چراکه
با واسطه پيروزي انقالب مردم بر سرنوشتشان حاکم شدند.
جهانگيري با اشاره به موقعيت ايران در شرايط بين المللي حاطرنشان کرد :جشنهای انقالب امروز
فرصتي است که همه افتخارات و دستاوردهاي انقالب براي نسل جوان و مردم بازگو شود.
مع��اون اول ريي��س جمهوري ادانه داد :در پيرويي اتقالب ما دنب��ال عدالت بوديم که يک گوهر بي
نظيري است .جهانگيري گفت :برخي رسانههای خارجي اصرار دارند که بگويند وضع ملت ايران بدتر
از قبل ش��ده است در حاليکه با شاخصهای معتبر مي گويم که فاصله فقير و غني به شدت کاهش
يافت��ه و حرک��ت به سمت عدالت بوده است .ب��ه گزارش ايرنا ،در آستان��ه چهلمين سالگرد پيروزي
انقالب اسالمي ،چهار نيروگاه خورش��يدي 2 ،واحد صنعت��ي فروسيليس ،يک کارخانه دارو سازي و
يک کارخانه فوالد در استان همدان توسط معاون اول رييس جمهوري بهره برداري شد .جهانگيري
در اين سفر با حضور در شهرک صنعتي ويان واقع در شهرستان کبودرآهنگ ،عالوه بر بازديد و بهره
برداري از واحد صنعتي فوالد راد ،چهار نيروگاه خورش��يدي  7مگاواتي را به طور همزمان در سطح
استان افتتاح کرد .وي در ادامه برنامههای اين سفر يک روزه ،کارخانه هگمتان دارو در ش��هرستان
تويسرکان را بهره برداري و سپس از شهرک مبل و منبت شهرستان مالير بازديد کرد.
افتتاح  2واحد صنعتي فروسيليس آذرخش و غرب پارس در ش��هرستان مالير و ش��رکت در جلس��ه
ش��وراي اداري استان که با حضور کارآفرينان ،نخبگان و جوانان اين استان برگزار میش��ود از ديگر
برنامههای سفر يک روزه معاون اول رييس جمهوري در سفر به استان همدان است.
استاندارهمدان :بيکاري تک رقمي اولويت همدان در برنامه ششم است

استاندار همدان گفت :تک رقمي کردن نرخ بيکاري تا پايان برنامه ششم توسعه کشور و رساندن آن
به هفت درصد در اولويت برنامههای مجموعه استان است.
سيد سعيد ش��اهرخي در نشس��ت مشترک ش��وراي برنامه ريزي و توسعه و هيات هاي انديشه ورز
ج��وان استان همدان با معاون اول رييس جمهوري بيان کرد :اقدامهای ارزندهای در راستاي اجراي
سیاستهای دولت در همدان صورت گرفته است که مهمترين آن توجه به معيشت و اشتغال است.
وي ادامه داد :با توجه به زير ساختها و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف ،شرايط خوبي در
همدان فراهم است و در سال گذشته  20هزار و  9ماهه سالجاري  16هزار فرصت شغلي ايجاد شده
است .استاندار همدان گفت :توجه به سرمايه گذاري ،جدب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و معرفي
ظرفیتهای همدان براي تک رقمي کردن بيکاري در اولويت است .شاهرخي افزود :سه هزار و 267
ميليارد تومان سرمايه گذاري از محل اعتبارات تملک دارايي ،بانکها و بخش خصوصي امس��ال در
همدان صورت گرفته است .وي اصافه کرد :طبق پيش بینیها در سال  1400رقم چهار هزار و 300
ميليارد تومان سرمايه گذاري پيش بيني ش��ده است تا بتوان به اهداف پيش بيني ش��ده از جمله تک
رقمي کردن بيکاري دست يافت .استاندار همدان با بيان اينکه ميزان سرمايه گذاري تا پايان برنامه
ششم توسعه در اين استان به  11.5هزار ميليارد تومان میرسد بيان کرد :براي سه سال باقي مانده
تا پايان برنامه ششم يک سند راهبردي تدوين شده و در اين سند ظرفیتها و مکانهایی که امکان
سرمايه گذاري وجود دارد مش��خص ش��ده است .شاهرخي افزود :جهت گيري اين سند اشتغالزايي و
توسعه همه ش��هرستانها است بنابراين اين ظرفیتها در اختيار بخش خصوصي قرار میگیرد .وي
گف��ت :دش��من تمام تالش و ابزار خود را بکار گرفته اس��ت تا مردم را مأیوس کند غافل از اينکه در
چهل سال گذش��ته ،ملت ايران تحربم ،کودتا و جنگ را پشت سر گذاشتهاند .استاندار همدان اضافه
کرد :ريشه انقالب برگرفته از روح بلند امام راحل است و بنيانگذار کبير انقالب اعتقاد به رأی مردم
داش��تند و در نظام اسالمي مردم به صورت مس��تقيم و غير مس��تقيم نمايندگان و مسئوالن خود را
انتخاب میکنند .ش��اهرخي اظهار داشت :کارنامه چهل سال گذشته ايران حاکي از افتخارات وصف
ناپذير است بنابراين با صالبت رهبر معظم انقالب و تدبير دولتمردان از اين جنگ اقتصادي نيز عبور
میکنی��م .وي بيان ک��رد :ارتقاي سرمايه اجتماعي در دستور کار است و اصلیترین سرمايه کش��ور
مردم هس��تند بنابراين بايد سعي کرد مش��کالت فرا روي آنها را کاهش داد .شاهرخي افزود :بخش
عمده جمعيت همدان را بانوان و بسياري از آنها را جوانان تشکيل میدهند که هدف ما رعايت سهم
 30درصد بانوان در تصدي پستهای دولتي است.

