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بود الهى  معجزه   ، انقالب 

 در چهل ســالگى پيروزى شكوهمند انقالب اســالمى با وجود پيش بينى بيگانگان براى پايان اين 
انقالب، اما همچنان شــاهد تداوم درخشــش پرچم پيروزى ايران اســالمى در ســه رنگ با نشان ا...در 

عرصه هاى جهانى بوديم.
جشــن چهلمين ســال پيروزى ملت ايران نيز با حضور آحاد مردم در سايه امنيت و ارامش به زير بارش 

بركت الهى برگزار شد تا بار ديگر ثابت كنيم غيرت ايرانيان همچنان زنده است.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان گفت: نشــانه هاى متعددى وجود دارد كه ثابت مى كند 

انقالب شكوهمند اسالمى معجزه الهى بوده است.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى گفت: مگر ممكن است چهل كشور قدرتمند در طول هشت سال دوران 
دفاع مقدس، صدام را حمايت كنند و تمامى سالح هاى روز جهان را در اختيار او بگذارند اما در نهايت 

انقالب نوپاى ما پيروز شود؟ اين ميسر نمى شد چرا كه خدا پشت و پناه انقالب ما بود.
وى افزود: در جهان تمام انقالب هايى همچون انقالب هاى كارگرى، سوسياليســتى و سرمايه دارى كه به 

وقوع پيوستند با انقالب الهى ما تفاوت فاحشى داشتند.
محمــدى اظهار كرد: چهل ســالگى انقالب ثمره پايدارى چهل ســاله ملت انقالبى ماســت كه با طلوع 

خورشيد انقالب اسالمى در سال 1357، نه تنها ايران، بلكه تمام جهان دچار تحول شگرفى شد.
نماينده ولى فقيه و امام جمعه همدان ادامه داد: انفجار نور در يوم ا... بهمن، هيمنه ابرقدرت هاى زمانه را 

درهم شكست و نويدبخش وعده حق تعالى مبنى بر پيروزى مستضعفان بر مستكبران بود.
وى بيــان كرد: انقالب اســالمى ايران، آواى اســالم ناب محمدى(ص) را در جــاى جاى دنياى معاصر 

طنين انداز ساخت و عصر نوينى را فراروى بشريت گشود.
آيت ا... محمدى خاطرنشــان كرد: برخى انقالب ما را انقالب روحانى ناميدند، اين درست است، چرا كه 

روحانيت در مسير الهيت حركت مى كند.

انقالب كتاب 
پيروزي انقالب اسالمي/ بهمن 1397 ويژه چهلمين سال 

صاحب امتياز و مديرمسئول: ........................................ نصرت ا... طاقتي احسن 
سردبير: ............................................................................... يدا... طاقتي احسن 
مدير اجرايي: ........................................................................ سيده ثريا جاللي 
مديرتحريريه: ......................................................................... اكرم چهاردولي 
مدير ويژه نامه: ............................................................ سمانه جهانگيري عرش 
صفحه آرا: ...................................................................................................... جالل محمدكريمي 

عكس ها: مصطفى شيرمحمدى، آرشيو همدان پيام، خبرگزاري هاى استان، 
مركز اسناد و كتابخانه هاي ملي غرب كشور واستاندارى همدان

با ســپاس از همكاران واحد هاى تحريريه،امور بازرگانى، فني، تايپ، ويراســتاري، 
توزيــع، دفاتر شهرســتاني، اداري مالي، نيازمندي ها، پيك ها، IT، رســانه ديجيتال،  
عكس، روابط عمومي، مركز چاپ و بســته بندي همــدان و روابط عمومي اداراتي 
كــه همــكاري الزم در انعكاس اخبار و گزارش عملكرد مجموعه خود داشــته اند.

ليتوگرافي، چاپ و صحافي: مركز چاپ و بسته بندي همدان پيام(پيام رسانه) 

دفتر روزنامه: همدان، خيابان مهديه، ساختمان پيام- تلفن: 08138264433
چاپخانه: شهرك صنعتي بهاران، خيابان صنعت، خيابان نهم- تلفن : 08134586731-33

صندوق پستي: 65155-666
www.hamedanpayam.ocm :سايت
info@hamedanpayam.com :ايميل
@hamedanpayam :كانال تلگرامى

 انقالب اسالمى ، تنها انقالبى است كه يك چله پرافتخار 
را بدون خيانت به آرمان هايش پشت سر گذاشت.

 انقالب اســالمى مّلت ايران، قدرتمنــد اّما مهربان و 
باگذشت و حتّى مظلوم بوده است.

 مهم ترين ظرفيّت اميدبخش كشور، نيروى انسانى مستعد 
و كارآمد با زيربناى عميق و اصيل ايمانى و دينى است.

 مهم ترين ظرفيّت اميدبخش كشــور، نيروى انســانى 
مستعد و كارآمد با زيربناى عميق و اصيل ايمانى و دينى 
است. جمعيّت جوان زير 40  سال كه بخش مهّمى از آن 
نتيجه موج جمعيتى ايجاد شده در دهه  60 است، فرصت 

ارزشمندى براى كشور است.
 به رغم همه  اين مشــكالت طاقت فرســا، جمهورى 
اســالمى روز به روز گامهاى بلندتر و اســتوارترى به 
جلو برداشــت. اين چهل سال، شــاهد جهادهاى بزرگ 
و افتخارات درخشــان و پيشرفتهاى شگفت آور در ايران 

اسالمى هستيم. 
 عظمت پيشرفتهاى چهل ساله  مّلت ايران آنگاه بدرستى 
ديده ميشود كه اين مّدت، با مّدتهاى مشابه در انقالبهاى 
بزرگى همچون انقالب فرانسه و انقالب اكتبر شوروى و 

انقالب هند مقايسه شود. 

فرازهايى از بيانيه  مهم رهبر معظم انقالب اسالمى 
به مناسبت چهل سالگى انقالب با جوانان ايران 
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 انقالب ايران در 22 بهمن 1357 با مشــاركت طبقات مختلف 
مردم انجام پذيرفت و نظام پادشاهى پهلوى را سرنگون و زمينه روى 

كار آمدن نظام جمهورى اسالمى به رهبرى امام خمينى(ره) شد.
در اين نوشتار ســعى شده است كه به صورت مختصر، رويدادها و 
كوشش هايى كه باعث شكل گيرى مشروطيت و همچنين وقايعى كه 

باعث سقوط حكومت پهلوى شده است اشاره كند.

اول: مشروطه 
25ارديبهشــت1270 لغو امتياز تنباكو به فتواي آيت ا... ميرزاي 

شيرازي:
 قيام تنباكو نخستين حركت سياسى و اجتماعى مهم در عصر قاجار 

است كه از آن به عنوان سرآغاز مشروطه خواهى ياد مى شود.
كه در عصر ناصرالدين شــاه به بيگانگان داده شــده است. بر اساس 
ايــن امتياز، همــه فعاليت هاى مربوط به كشــت، خريد و فروش و 
صادرات و واردات توتون و تنباكو به طور انحصارى در اختيار رژيم 
به مديريت تالبوت قرار مى گرفت كه از حمايت انگلستان برخوردار 
بود. ناصرالدين شاه كه از هر طرف زير فشار قرار گرفته بود، ناگزير 
شد اين امتياز نامه را لغو كند و بدين ترتيب، نخستين جنبش جدى 

سياسى و اجتماعى مردم ايران در عصر قاجار به نتيجه رسيد.
محرم 1284،آغاز انقالب مشروطه

 زمان آغاز انقالب را مى توان محرم سال 1284 دانست.
22آذر 1284مهاجــرت صغــرى: روحانيان تهــران در اعتراض به 
اقدامات عين الدولــه، صدراعظم وقت، به حــرم عبدالعظيم رفتند. 
آنها در آنجا تحصن كردند و خواســتار عزل عالء الدوله، اخراج نوز 
بلژيكى و تأسيس عدالتخانه شدند. در پى اين تحصن، مظفرالدين شاه 
اعالميه اى مبنى بر تأسيس «عدالتخانه» صادر كرد كه در آن از «تأسيس 
عدالتخانه دولتى براى اجراى احكام شرع و قانون معدلت اسالميه كه 
عبارت از تعيين حدود و احكام شريعت مطهر است» صحبت مى شد. 

افزون بر اين، شاه حاكم تهران را هم عزل كرد.
23تير 1285مهاجرت كبرى

پس از بى توجهى عين الدوله به تحصن مسجد جامع، و خشونت وى 
نســبت به مردم تظاهركننده، علما، براى شدت بخشيدن به جنبش 

راهى قم شدند و اين گونه به تحصن خود ادامه دادند
7 مرداد 1285عزل عين الدوله:

در اين روز مظفرالدين شــاه عين الدوله را از صــدارت عزل كرد و 
مشيرالدوله را به جاى او به صدارت عظمايى گماشت.

14مرداد 1285، موافقت شاه با تشكيل مجلس
 صدور اعالميه اى از ســوى شاه در تشكيل مجلس شوراى اسالمى 
به رغم موافقت شــاه با برپايى مجلس، عده اى از مشروطه خواهان با 
اين اعالميه مخالفت كردند و خواســتار استفاده از عبارت «مجلس 
شــوراى ملى» به جاى «مجلس شوراى اسالمى» شدند. در اين روز 

سرانجام بر سر تشكيل مجلس شوراى ملى توافق شد،
14مهر 1285، افتتاح مجلس شوراى ملى

 انتخابات مجلس شوراى ملى در تهران پايان يافت و نخستين جلسة 
آن برگزار شد

8 دى 1285، امضاى قانون اساسى
 قانون اساســى مشــروطه، كه تا حــدودى متأثر از قانون اساســى 
1831م بلژيك و 1879م بلغارستان بود، فقط يك هفته قبل از مرگ 

مظفرالدين شاه به امضا رسيد.
18دى 1285: مرگ مظفرالدين شــاه:مظفرالدين شاه بر اثر بيمارى در 

54 سالگى در گذشت.
28دى 1285، و بر تخت نشستن محمدعلى شاه

در اين روز محمدعلى شاه تاجگذارى كرد،  اما در جشن تاجگذارى 
او نمايندگان مجلس دعوت نشدند.

مهر 1286، تصويب متمم قانون اساسى
15متمم قانون اساسى كه شــامل 105 ماده بود در نخستين سالگرد 

مجلس به تصويب رسيد.
8اسفند 1286، سوء قصد به جان شاه

 در اين روز بمبى در اتومبيل جلوى كالســكة محمدعلى شاه منفجر 
شد كه به كشته شــدن دو تن از مالزمان او و مجروح شدن عده اى 
منجر گرديد. در پى اين اقدام حيدرعمواغلى، كه مســبب اين حادثه 
شناخته شــده بود، دستگير شــد، اما در پى تهديد انجمن ها شاه به 

آزادى او تن داد.
22تيرماه 1287، به توپ بستن مجلس

قزاق ها به رهبرى لياخوف روسى و به دستور محمدعلى شاه به روى 
مشروطه خواهان مسلح و ســنگرگرفته در مجلس، آتش گشودند و 
مجلس اول را تعطيل كردند. در پى اين اقدام دوره اى از استبداد آغاز 

شد كه به استبداد صغير معروف گرديد.
28مرداد 1287، محاصرة تبريز

 نيروهاى ســلطنتى پس از به توپ بستن مجلس، به محاصرة شهر 
تبريز، كه مجاهدان آن به حمايت از مجلس برخاســته بودند، اقدام 

كردند.
3 ارديبهشت 1288، خاتمة محاصرة تبريز

در اين تاريخ محمدعلى شاه به محاصرة تبريز پايان داد و عفو عمومى 
اعالم كرد، اما اين كار براى جلوگيرى از مداخلة نظامى روســيه دير 

بود
ارديبهشــت 1288، حركت ارتش انقالبى مجاهدين از رشت به 

سمت قزوين
در اين ماه نيروى انقالبى رشت به فرماندهى يفرم خان ارمنى از گيالن 

عازم پايتخت شدند.
23تير 1288، ورود نيروهاى يپرم خان و سردار اسعد بختيارى و 

سپهدار تنكابنى به تهران
در اين تاريخ نيروهاى مجاهد گيالن كه از شمال حركت كرده بودند 
همراه عشاير بختيارى كه از جنوب ايران به سمت تهران آمده بودند 
وارد تهران شــدند و سه روز بعد توانستند قواى سلطنتى را به طور 

كامل شكست دهند.
26تير 1288، تشكيل مجلس عالى فوق العاده

 مجلس مهمى به نام مجلس عالى فوق العاده، متشكل از حدود پانصد 
تن از وكالى دورة اول مجلس، سرداران مشروطه و عده اى از وزرا، 
شاهزادگان، اعيان و اشراف و روساى اصناف و تجار مشروطه خواه 
برقرار شــد. جمع يادشــده، پس از ايراد چند خطبه، حدود بيست 
نفر را براى تشــكيل كميســيون فوق العاده اى تعيين كرد تا دربارة 
محمدعلى شاه و مسائل مهم روز تصميم بگيرند. در اين كميسيون،  
محمدعلى شاه به علت پناهندگى به سفارت روسيه از سلطنت خلع 
گرديد و احمد ميرزا،  وليعهد او،  به جاى اين شاه مخلوع،  به سلطنت 
برگزيده شــد،  اما چون به سن قانونى (هيجده ســال) نرسيده بود، 

 عضدالملك،  رئيس ايل قاجار، نيابت سلطنت يافت.
4مرداد 1288، انتخاب احمدشاه به سمت شاهنشاهى ايران

احمدميرزاى سيزده ســاله در عصر اين روز همراه جمعى از سواران 
بختيارى و مجاهد براى تاجگذارى به قصر ســلطنت آباد آورده شد. 
افزون بر اين، در ايــن روز، يپرم خان ارمنى رئيس نظمية رژيم جديد 
گرديد، لياخوف، فرماندة قزاقخانه و مســئول به توپ بستن مجلس 
اول، بخشيده شد و تأمين جانى يافت و حتى به طور موقت در پست 
پيشين خود ابقا گشت. عين الدوله نيز، كه تاكنون در جرايد مشروطه 
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از او با عنوان اسطورة استبداد انتقادها مى شد، عفو گرديد.
14مرداد 1288، صدور فرمان گشايش دومين مجلس شوراى ملى

در اين تاريخ كابينه فرمان گشــايش دومين مجلس شــوراى ملى را 
صادر كرد.

4فروردين 1289، ورود ستارخان و باقرخان به تهران
ســتارخان و باقرخان،  با عده اى از مجاهدان كه مســلح بودند،  وارد 
تهران شــدند. دولت ســتارخان و همراهانش را در پارك اتابك، و 

باقرخان و همراهانش را در عشرت آباد سكونت داد.
3اسفند 1299، كودتاى رضاخان

قواى قزاق به فرماندهى رضاخان ميرپنج وارد تهران شدند و ادارات 
دولتى و پســتخانه و كليه مراكز حســاس شــهر را به تصرف خود 

درآوردند.
تاج گزارى رضا شاه: پادشاهى رضاشاه پايان فرمانروايى قاجاريان و 

آغاز دوران نظام پهلوى بود
25 شهريور 1320، استعفاى رضا شاه

 بنيانگذار سلســله پهلوى كمتر از يك ماه پس از اشغال ايران توسط 
قواى روس و انگليس، از پادشــاهى ايران استعفا داد و سلطنت را به 

پسرش محمدرضا واگذار كرد. 
25شهريور1320 آغاز حكومت محمد رضا شاه

 حكومت محمد رضا پهلوى در 25شــهريور 1320و پس از خروج 
پدرش رضا شاه از ايران،آغاز شد.

كودتاي 28 مرداد سال 1332
 آمريكا و انگليس طراحان اصلــي اين كودتاي ننگين بودند كه 28 
مــرداد 1332 را به عنوان يكي از تلخ ترين روزها در تاريخ ايران به 
ثبت رســاندند. اجراي نقشــه كودتا در 25 مرداد شكست خورد اما 
سســتي مصدق و داليل مختلف ديگر باعث شــد كه در 28 مرداد 
1332 كودتا عملي شــود و سرلشــكر فضل ا... زاهدي مجري طرح 
كودتا به جاي مصدق نخست وزير شود و شيريني نهضت ملي شدن 

صنعت نفت در كام ملت ايران تلخ گردد
16 مهر1340 تصويب قانون انجمن هاى ايالتى و واليتى

رژيم پهلوى بعد از وفات آيت ا... بروجردى زمينه را براى پاك كردن 
اسالم از متن فعاليت هاى مردم ايران مناسب ديد و به اين دليل قانون 
انجمن هــاى ايالتى و واليتى را به تصويــب دولت و مجلس وقت 
رساند و آن را در مطبوعات اعالم كرد. در اين قانون قسم به قرآن و 
شرط مسلمان بودن براى نمايندگان مجلس حذف شده بود و همين 

باعث اعتراض علماى اسالم و مردم مسلمان گرديد.
 8 آذر 1341لغو قانون انجمن هاى ايالتى و واليتى

 با اعتراض علماى اســالم از جمله آيــت ا... روح ا... خمينى(ره) و 
آيت ا... حائرى و ديگر علما و حضور گســترده مردم در پشتيبانى از 
علماى اسالم پس از مكاتبات و تظاهرات و اعتراضات، دولت خائن 

اسدا... علم قانون فوق را ملغى اعالم كرد.
19 دى 1341 اعالم انقالب سفيد

حكومت پهلــوى و در رأس آن محمدرضا در جهت خواســتهاى 
امريكا و همچنين تغيير فكر مردم ايران دستورالعمل ديكته شده را كه 
در كشوهاى ديگر به اجرا درآمده بود به عنوان انقالب سفيد به مردم 

ايران عرضه نمود و آن را به رفراندم گذاشت
2بهمن 1341تظاهرات مردم در تهران

 با تحريم رفراندم از طرف امام خمينى(ره) بازار تهران تعطيل شــد 
و مــردم در اطراف بازار اجتماع كردنــد و گروهى به منزل آيت ا... 

خوانسارى و آيت ا... بهبهانى رفتند.
يكم فروردين 1342اعالم عزاى عمومى در عيد نوروز

 امام خمينى(ره) برا ى جوابگويى به اقدامات شاه و اطرافيانش عيد 
نوروز ســال 1342 را عزاى عمومى اعالم كرد مردم مسلمان ايران با 
برافراشتن پارچه سياه به نداى او لبيك گفتند و روحانيون از خطرات 

دولت براى اسالم صحبت كردند
13 خرداد 1342  دستگيرى حضرت امام خمينى

 بعد از سخنرانى تاريخى امام خمينى(ره) در عصر عاشوراى 1342 
ش كــه در آن رژپم پهلوى و ايادى آن را محكوم نمود نيمه شــب 
كاميونهايى از سربازان و مأموران امنيتى خانه ايشان را محاصره كرده 
و ايشان را بازداشت نموده و به تهران منتقل كردند، مأمورين حضرت 
امام خمينى(ره) را يك روز در باشگاه افسران و بعد در زندان قصر به 

مدت 19 روز و پس از آن در پادگان عشرت آباد محبوس ساختند.
15 خرداد 1342قيام ملت ايران در اعتراض به دســتگيرى امام 

خمينى
 پس از اعالم خبر دســتگيرى امام خمينى، مردم مسلمان قم جلوى 
خانه آيت ا... گلپايگانى و صحن مطهر حضرت معصومه (س) تجمع 
نموده و پــس از صدور بيانيه اى به تظاهرات پرداختند و با شــعار 
يا مــرگ يا خمينى(ره) از حرم بيرون آمدنــد ولى فاصله اى را طى 
نكرده كه با رگبار مسلســل مواجه شدند و درگيرى بسيار شديدى 
بين مردم و مأمورين به وجود آمد، مأمورين مردم را محاصره كرده و 
به تيراندازى پرداختند. در اين هنگام حاج مصطفى خمينى(ره) پسر 
امام از مردم خواســت به خانه هايشان بروند. در شهرهاى ديگر هم 
درگيرى بين مردم و مأمورين رژيم پهلوى باعث به شهادت رسيدن 
عده زيادى از مردم گشت و رژيم خون آشام پهلوى توانست با اعالم 
حكومت نظامى و ايجاد وحشت و كشتار وسيع انقالب مردم را براى 

مدتى مهار نمايد.
11 مرداد 1342  آزادى از زندان و بازداشت خانگى امام خمينى

پــس از تظاهــرات 15 خرداد رژيــم كه از عواقب بازداشــت امام 
خمينى(ره) هراس داشت ايشــان را از زندان پادگان عشرت آباد به 
منزلى مربوط به ســاواك در داوديه تهــران منتقل نمودند و آنجا را 
تحت نظر كامل قرارداد ولى ســاعتى بعد ســيل جمعيت به سوى 
داوديه سرازير شد. در اين منزل بود كه روحانيون وقايع 15 خرداد را 
براى امام تشريح كردند و اطالع مردم از قيام مردم ايشان را به سختى 
منقلب نمود تا آنجا كه فرمود: «تا ملت عمر دارد غمگين در مصيبت 
15 خرداد اســت... واقعه 15 خرداد پشت ما و هر مسلم غيرتمندى 

را مى شكند.»
17 فروردين 1343 آزادى امام خمينى(ره) از بازداشت خانگى

امام خمينى(ره) پس از 9 ماه بازداشــت خانگى ساواك، آزاد گشته 
و روز 18 فروردين 1343 (به منزل شــخصى خود در قم مراجعت 

نمودند
3 مرداد 1343 تصويب قانون كاپيتوالسيون

 طبق اين قانون، مأمورين سياســى و مستشاران خارجى در ايران از 
تقعيب قانون و جزايى مصون هســتند و در صورت ارتكاب جرم يا 
عمل خالف قانون به كشورشان جهت بررسى يا محاكمه عودت داده 
خواهند شــد. رژيم پهلوى از ترس عكس العمل مردم خبر تصويب 

اين قانون را تا مدتى اعالم نكرد.
4 آبان 1343 پايدارى امام خمينى(ره) در برابر كاپيتوالسيون

 بعد از انتشار خبر تصويب قانون كاپيتوالسيون و پايمال كردن حقوق 
ملت ايران در برابر يك عده افراد خارجى، حضرت امام خمينى(ره) 
در اين روز طى يك ســخنرانى مشــروح اين قانون را براى مردم با 
عبارت ساده و قابل فهم عرضه مى نمايد و مردم را به قيام براى كسب 

استقالل و حقوق خود فرا مى خوانند.
13 آبان 1343، تبعيد حضرت امام خمينى(ره) به تركيه

 پس از ســخنرانى امام خمينى(ره) در رابطه با قانون كاپيتوالسيون و 
هراس حكومت از تكرار حماسه پانزده خرداد رژيم تصميم بر تبعيد 
ايشــان مى گيرد و در شب 13 آبان خانه ايشان را با صدها كماندو و 
چترباز مســلح محاصره نموده و پس از دستگيرى ايشان را به تهران 
منتقل مى نمايد و مســتقيما به فــرودگاه مهرآباد مى برند و از آنجا با 
هواپيما به تركيه منتقل نمودند و ايشان را به محلى به نام بورسا تبعيد 
كردند. رژيم براى جلوگيرى از قيام مردم شــهرهاى مهم ايران را به 
اشــغال قواى نظامى درآورد و به هيچ كس اجازه خروج از خانه را 
نمى دهد و بدين شكل رژيم توانست از خروش مردم در امان بماند.

29 خرداد 1356 دكتر على شــريعتى در خارج از كشــور  به طرز 
مشكوكي درگذشت.

19 دى 1356 قيام خونين مردم قم
 طبق قرار طالب همگى جلوى مدرســه علميه خان و ميدان آستانه 
جمع شــدند و به سوى منزل علماى اسالم حركت كردند و تا ظهر 
اين برنامه و حضور گســترده مردم ادامه داشــت تا اينكه مأمورين 
جلوى مردم قرار گرفتند و به دستور ساواك آنها را به گلوله بستند و 
تعداد زيادى از مردم بى گناه را به خاطر حفظ احترام مرجع تقليدشان 

كه خواسته آنها بود به شهادت رساندند.
17 شهريور 1357وقوع جمعه سياه و كشتار بي رحمانه مردم در 

ميدان ژاله (شهدا)
 پــس از راه پيمايى عيد فطــر و عدم دخالت قــواى انتظامى مردم 
اميدوار شدند كه قواى انتظامى به راه پيمايى هاى آرام كارى نخواهند 
داشــت. جمعه 17 شهريور مردم صبح زود به حركت در آمدند. در 
همين هنگام دولت ساعت 6 صبح در تهران و 12 شهر بزرگ ديگر 
حكومت نظامى اعالم كرد و مردم كه از اين امر اطالع نداشتند دسته 
دسته به طرف محل تجمع كه ميدان ژاله (شهدا) بود حركت كردند 
و در ميدان با ســربازان سر تا پا مسلح مواجه شــدند. آنها مردم را 
محاصره نمودند و سپس شليك كردند و به قصد كشتن آنها را هدف 
قرار دادند. در اين فاجعه هزاران نفر در سراســر كشــور و از جمله 

ميدان شهدا (ژاله سابق) تهران به شهادت رسيدند.
13 مهر 1357  هجرت امام خمينى(ره) از عراق به پاريس

 در پى عدم ورود امام خمينى(ره) به كويت و جلوگيرى دولت عراق 
از بازگشت ايشان به نجف اشرف، امام خمينى(ره) تصميم مى      گيرند 

براى ادامه مبارزه به فرانسه مهاجرت نمايند.
26 دى 1357؛ شاه رفت

شاه و فرح از طريق فرودگاه مهرآباد، ايران را ترك كردند
29 دى 1357

اصول جمهورى اســالمى در راهپيمائى ميليونــى مردم ايران،اعالم 
گرديد.

مهدى آقايانى

 3 بهمن 1357
شوراى سلطنت كه براى حفظ رژيم سلطنتى در ايران 

تشكيل شده بود،منحل گرديد
 9 بهمن 1357

فرودگاه براى ورود امام خمينى(ره) بازگشائى شد:
در پى اعتصــاب، تظاهــرات و راهپيمائى مردم كه 
خواستار بازگشــائى فرودگاه مهر آباد بودند. دولت 
بختيار فرودگاه مهرآباد را از اشغال نظامى خارج كرد

 12 بهمن 1357 
ســاعت 9 و 27 دقيقــه و 30 ثانيه حضــرت امام 
خمينــى(ره) پس از پانزده ســال تبعيد پاى بر خاك 

ايران گذاشتند
 17بهمن 1357 

بر اساس پيشــنهاد شــوراى انقالب، حضرت امام 
خمينى(ره) دولــت موقت را به مردم معرفى نمودند.  
دولت موقت به رياســت مهندس مهــدى بازرگان 

تشكيل گرديد.
 20 بهمن 1357 

طرفــداران قانون اساســى با تجمع در اســتاديوم 
امجديه(شهيد شيرودى )دست به تظاهرات زدند.
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موضوع  تاريخى  ريشه هاى 

درتحليــل وتبيين انقالب اســالمى ايران 
ســخنان فراوانى گفته شــده است برخى 
درچهارچوب  انقــالب  باچرايى  ازآنــان 
تئوري هــاى رايــج انقــالب و برخى نيز 
بى تناسب با آن بحث مى نمايند، پيچيدگى 
پديده انقــالب، راحت طلبــى در تحليل، 
عدم تشــابه انقــالب ايران بــا انقالبهاى 
حــوادث  توطئه آلــود  گذشــته  جهــان، 
سياســى تاريــخ ايــران و ســاده لوحى، 
وطبقاتــى،  شــخصى  غرض ورزي هــاى 
عواملى هســتند كه عده اى را برآن داشته 
اســت تا انقالب اسالمى ايران را به جاى 
ريشــه يابى و تحليل به توطئه هاى آشكار 
و پنهان سياســى نســبت دهند. در ســده 
ششم همدان پايتخت سالجقه عراق عجم 
شد و از شكوه و رونق خاصى برخوردار 
گرديــد و آثار چندى ماننــد گنبد علويان 
كه بواقع هســته اوليــه انقالبيون اين ديار 
 618 سال  از  گرفت،  وهستندشــكل  بوده 
تــا 627 ه . ق مغوالن كــه از مقاومت 10 
ســاله همدان به تنگ آمــده بودند پس از 
دستيابى به شــهر قتل و غارت گسترده اى 
آنجا  هالكوخان  راه انداختند.  به  شــهر  در 
را آمادگاه كــرد، در زمان وزارت خواجه 
والى  همدانى(645  فضل ا...  رشــيدالدين 
718 ق) ايــن شــهر از توجهات آن وزير 
اهــل علم آبادشــد.با اســتقرار حكومت 
صفويان، رونق گذشــته به شهر بازگشت 

ولى همواره در معــرض تجاوز و تهاجم 
ســربازان عثمانــى بــود، آقامحمدخــان 
قاجــار در همدان، پــس از قتل و غارت 
و آتش ســوزى قلعــه قديمى شــهر واقع 
برتپــه مصلى راويــران كــرد، در اواخر 
قاجاريــه رونق تجارى شــهر بر حســب 
موقعيت سياسى و جغرافيايى آن تا حدى 
يك  رضاشاه،  ســلطنت  آغاز  با  بازگشت. 
طــراح آلمانى بر اســاس مدل شــعاعى، 
طــرح جامع شــهرى همدان را كشــيد.

جنگ جهانــى اول15هزارنيروى روس به 
همدان حمله كرده و شــهر را گرفتند در 
جريان درگيرى هــاى بعدى آلمان باروس 
جنگ  ارمغــان  بزرگ تريــن  وانگليــس، 
جهانى اول براى مردم ايران و به خصوص 
همدان، قحطــى، گرانى ارزاق و فقر بود. 
ناامنى  بيمارى وبا و تيفوس فراگير گشت 
و دزدى شــايع شد و تجارت و بازرگانى 
نهضت هــاى  گذاشــت.  ركــود  بــه  رو 
اعتراضــى پراكنــده در ميان تــوده مردم 
برعليه اشــغالگران شــكل گرفت، در يك 
نســخه خطى در كتابخانــه مجلس به قلم 
ميرزاجواد همدانى آمده است: «قحطى در 
اين سال (1288) به حدى انجاميد كه در 
غالب بالد مردم همديگر را خوردند... در 
همدان خودم بودم ديدم اشخاصى كه آدم 
خورده بودند و آدم هايى خورده شــده را 
ديدم چندين تن از گرســنگى تلف شدند 
از جملــه در مقابل خانــه خود من بود از 
19 رمضان تا عيد فطر در 12 روز 2 هزار 

و 330 نفر اموات دفن شدند.

جنگ جهاني دوم با حمله نظامى قواى آلمان 
هيتلرى به لهســتان آغاز شــد. متفقين براي 
رساندن اســلحه و مايحتاج به اتحاد شوروي 
راهي جز ايران نداشــتند؛ بنابراين تصميم به 
اشــغال ايران گرفتند همدان به تصرف قواي 
انگليس درآمد. نفوذى انگليس در شهر همدان 
كلنل سيمون با لباس نظامى انگليسي ظاهر شد 
و در تمام امور ادارات و ســازمان هاى محلى 
شروع به دخالت نموده و رؤساى باشخصيت 
و ميهن دوســت ادارات مثــل دكتــر عالمه 
مازندرانى، معتضد الدوله وزيرى كرمانشاهى 
پيشــكار دارايى و آقاى رشيدخان گودرزى 
بروجردى رئيس دادگسترى و على نقى كوثر 
معروف به آقازاده همدانى را، كه در كســوت 
روحانى بود، مورد بازخواست و بازجويى قرار 
داده و تهديد به تبعيد به هندوستان مى كردند.

انگليسي ها ميرآقا متخلص به «مفتون»، فرزند 
مرحوم شــمس العرفا را، كه بى شك يكى از 
بهترين شعراى شهرستان همدان بود، پس از 
شــش ماه حبس، براى مدت يكسال به قريه 
ســوزان از دهســتان درجزين همدان تبعيد 
كردند. اگر كمك هاى انسان دوســتانه برخى 
حاج آقاتقى  همچون  نيكوكارشــهر  اهالى  از 
شــريفى جوالنى، آقاعبدا... تقــوى وآقازاده 
كوثركه درچند نقطه شهر مثل تپه مصلى، محله 
جوالن و كبابيــان روزانه آش و نان فراوان به 
طور رايگان توزيــع مى كردند نبود، بى گمان 
جمعيت زيادى بر اثر گرســنگى جان خود را 
از دست مى دادند. نيروهاى انگليسى تا اواخر 
سال 1324 شمســى در همدان و اطراف آن 

حضور داشتند.

انقالب اسالمى و ريشـــــــــــــــــــــــــــــ
جعفرمحقق

 انقالب ازريشه قلب به معنى 
دگرگونى، زيروروشــدن، تحول 
وتغييراســت، اين تغييردر سال 
625 پيش از ميالد، توسط دياكو 
بااعالم  همــدان  درمادســتان 
پايتختــى آن بــراى ايران رقم 
هخامنشى  كتيبه هاى  در  خورد، 
و  شده  ذكر  شهر «هگمتان»   اين 
را  آن  معــروف  مورخ  هرودوت 
«اكباتان»  ناميده اســت. در اين 
اهل  از  بســيارى  تاريخ  از  برهه 
كتــاب مهاجر و مقيــم همدان 
آزادانه مناسك وآداب دينى خود 
را به انجام مى رســاندند، در پى 
ظهور اســالم جنگى درگرفت و 
شهر به قهر گشوده شد و بعضى 
از اعراب در همدان ساكن شدند. 
از نيمه هــاى قرن4هـــ تا دهه 
آغازين قرن5همدان در دســت 
آل بويه قرار داشــت و همچنان 
اهميت خود را حفظ كرده  بود به 
سلسله  افراد  از  برخى   طورى  كه 
را  خويش  پايتخت  و  مقر  آل بويه 
بودند.  داده  قــرار  همــدان  در 
بوعلى ســينا در ايــن زمان در 
همدان مســتقر شــد و وزارت 
پذيرفت  را  ديلمى  شمس الدوله 
همچنين بديع الزمان همدانى نيز 
در ســال 358 هجرى قمرى در 
زمان آل بويــه در همدان متولد 
شد. در منظومه انقالب اركان آن 
ايدئولوژى، مــردم ورهبرى قرار 
با  رهبرى  خمينــى  امام  دارند، 
مردم  و  قاطــع  متقى،  اخالص، 
آگاه  اوسياستمدارى  بود.  دوست 
بى نظيربودكه  شناســى  مردم  و 
صراحــت بيــان و شــجاعتى 
فوق العاده داشت، ساده زيستى و 
ديگــر  از  ســازش ناپذيرى 
با  امام  بود،  ايشــان  ويژگى هاى 
دادن  ونشان  اصيل  اسالم  احياى 
روح عدالت طلبى وحماســى آن 
جانى تازه در جسم بى رمق اسالم 

و مسلمانان دميد.
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اجتماعى وآغازجنبش هاى  همدان 

ظهيرالدوله در زمره رهبران جنبش مشــروطه بــا تلفيق آيين صوفيه 
وفراماســونرى، «انجمن اخوت» را در سال 1317قمرى تأسيس كرد 
كه هدف و برنامه سياسى آن رسيدن به مشروطه، دموكراسى و عدالت 
اجتماعى بيان  شد. در دوران وى يهوديان همدان از آزادى عمل بسيار 
برخوردار شــدند و بخــش بزرگى از بازار تجــارت درهمدان را در 
دســت گرفتند و بعدها هم آنان در ترويج موسيقى و كشف حجاب 
مشاركت فعال داشتند وتعدادى هم به بهاييت گرويدند، از عوامل مهم 
در شكل گيرى و تداوم حضور جامعه يهوديان در شهر همدان آرامگاه 
يا بُقعه اِســتِر و ُمردِخاى اســت البته 5 تن از انبيا بنى اسرائيل نيز در 
همدان مدفونند. اين اماكن از مهم تريــن زيارتگاه هاى يهوديان ايران 
و جهان به شــمار مى رود. ازفرقه هايى كه در قانون اساسى به رسميت 
شناخته نشــده اند اما داراى پيروانى در استان همدان مى باشند مى توان 
به اهل حق وبهائيان اشــاره نمود. برخى جامعه شناسان فرقه بهائيت 
را از پيشتازان جنبشهاى اجتماعى درايران دانسته اند. اما شاخه انجمن 
حجتيه  شيخ حلبى نيز در تاريخ معاصر براى مقابله با بهائيت، در همدان 
به ســال1349 پايه ريزى گشت. سفرهاى مكرر شيخ حلبى به همدان 
موجب شكل گيرى طيفى ازحاميان ايشان در ميان بازاريان وفرهنگيان 
گرديد آقايان آزاديان، درفشى، صالح مدرسه ايى، نوريان، قائمى، حاميان، 
حجازى، دادفرما و افتخارى و... عضو فعال انجمن شدند آنان مبارزات 
ضدبهايى گرى درهمدان را باشــدت پى گرفتند جلســات سخنرانى 
وجشن هاى نيمه شعبان آنها در مسجد مهديه، ميرزاداود و زينبيه بسيار 
مجلل و باشكوه بود با پيروزى انقالب طيف فرهنگى انجمن به جهت 
موضعگيرى در مقابل امــام راه جدايى اختيار مى كند. طيف فرهنگى 
وبرخى ازطيف بازار بوسيله ساواك چندباردستگير وزندانى مى شوند. 
آنها در سال 1342 نامه يا تلگرافى در اعتراض به عمال رژيم براى حمله 
به مدرســه فيضيه به قم ارسال مى كنند، اين نامه توسط محمدابراهيم 
درفشــى، حاج جواد نوريان و افراد ديگر جمع آورى و با امضاى آقاى 
آخوند فرستاده مى شود برخى ازپيشنينيان انجمن، امروز با جذب بعضى 

ازدانشگاهيان دانشگاه بوعلى همچنان فعاليت دارند و البته بزرگان آنان 
درميان مردم هنوزداراى قرب ومقام بااليى هستند.

ورود شــهيد باهنر در محرم 42 به همدان و سخنرانى قراى او و آقاى 
وافى در مسجد جامع، ميرزاتقى و ديگر مساجدمنجر به دستگيرى وى 
مى شــود اما با تجمع مردم در مقابل شــهربانى ناچار به آزادى ايشان 
مى شوند اولين دســتگيرى در همدان در سال 1337 همزمان با شكل 
گيرى سازمان اطالعات امنيت يا ساواك انجام مى شود كه در آن سال 
آقاى هاشــمى رفسنجانى طلبه اى جوان بود و با حضور در همدان و 
ايراد سخنرانى شــديدى در موردتحوالت عراق دستگير شد ايشان با 

ميانجى گرى سيدنصرا... بنى صدر و آقاى آخوند آزاد شدند.

بازار  پيشتازى  و  روحانيت  پرچمدارى 

طليعه مبارزات سياســى مردم ايران و رويارويى آنان با اســتعمار 
روس و انگليــس در عصرقاجاربــود، در ايندوره مردم احســاس 
كردندكــه حاكمان آنان بيش ازآنكه ازمنافع ايشــان حمايت كنند، 
حامى منافع خودواســتعمارگران هستند، شــرايطى عينى وذهنى 
جامعه، مردم رابســوى علماى مذهبى كه بر اســاس فرهنگ دينى 
نيرويى مستقل وحامى مظلومان ودشمن كفاروتجاوزگران محسوب 
مى شــدند، كشاند، آنان اميدواربودند كه تحت رهبرى عالمان دين 
بتوانندحقوق از دســت رفته و هويت خود را بدســت آورند، در 
عصــر قاجار قدرت اجتماعــى و اقتصادى تّجــار و بازرگانان به 
داليلى رشدكرد، بطورى كه ســازمان هاى صنفى آنان داراى نفوذ 
و اســتقالل زيادى گرديدند. با نفوذ غرب و گسترش تجارت مواد 
خام ايران، اين طبقه توسعه چشمگيرى نمودند انديشه هاى ليبرالى 
و روشــنفكرى هم در درون بازار رو به گسترش نهاد و در مجلس 
و دربار داراى نمايندگانى گرديدند اّما در صف آرائى هاى سياســى 
بازاريان در مقابل روشنفكران و متجّددين ايستادند و از روحانيّت 
دفاع كردند بطــورى كه در خيزش هاى مّلى شــدن صنعت نفت 
و نهضت امام خمينى در1342 بازار تهران نقش بســزايى داشــت. 

جايگاه و نقش بازاريان در دورة انقالب اســالمى تشــديد شد و 
همبســتگى با روحانيت هم افزايش يافت اصوالً بازاريان در مواقع 
بحران، در شــورش و انقالب نقش برجسته اى ايفا مى كنند. برخى 
جريان هاى فكرى و سياسى مثل فدائيان اسالم و حزب ملل اسالمى 
در زمان شــاه مورد حمايــت بازار بودنــد و در دوره انقالب نيز 
اصوالًحزب مؤتلفه اســالمى، اتاق بازرگانى وستادهاى نمازجمعه 
به دست بازاريان افتاده اند. اكنون در همدان 50 اتحاديه بازار فعال 
است. اساسا نهضت توتون و تنباكو با تحريم ميرزاى شيرازى ازدل 
بازار برخواســت. بازاريان همواره يارغار روحانيت بوده وهستند، 
همان طــور كه روحانيــان مبارز و آگاه در صــف رهبرى نهضت 
مشروطه ايران نقش داشتند، در همدان نيز حركت مشروطه خواهى 
تا حدود زيادى مديون فعاليت هاى شــيخ محمدباقر بهارى است. 
ايشــان به محض اطالع از اقــدام علماى تهــران در مهاجرت به 
قم، براى حفظ نظم و آرامش شــهر، بى ســروصدا از همدان عازم 
زادگاهش بهار شد تا مقدمات پيوستن به متحصنان را فراهم آورد. 
از اقدامات شــيخ در زمان استبداد صغير كه حاكى از مقاومت وى 
در برابر اســتبداد و حمايت از مشروطه خواهان است، برنامه ريزى 
براى حمله به ســربازان دولت و آزاد كردن آيت ا...بهبهانى بود كه 
به دســتور محمدعلى شــاه براى تبعيد عازم عتبات بود. زمانى كه 
آيت ا...بهبهانى از همدان عبور مى كرد، شيخ محمدباقر قصد حمله 
به نيروهاى دولتى را داشت كه بهبهانى وى را از اين كار بازداشت. 
شــيخ بهارى در هماهنگى با آخوند خراســانى، خواستار تحريم 
كاالهاى روســى بوسيله بازارومردم در ايران شد. به  عالوه نظارت 
جدى بر دســتگاه هاى اجرايى و قضايى شهر را وجهه همت خود 
قرار داد تا از تبعيض و تعدى و بى عدالتى جلوگيرى شــود. براى 
مثال، با تظلم خواهى مردم همدان، ايشــان صورت اســتنطاقات و 
پرونده هاى محاكمات را از عدليه همدان خواست تا آن را بررسى 

كند. 

همدان مردم  ومخالفت هاى  پهلوى  رژيم 

رضاخان در ســال 1293 خورشــيدى درجه يــاورى گرفت و به 
رياســت تيراندازان آتريــاد همدان منصوب شــد و پس از مدتى 
فرمانده گــردان پياده همدان گرديد، درايــن دوران مرحوم بهارى 
وبنى صــدر وآخوند ملجا وجان پناه انقالبيــون همدانى درمبارزه 
بارضاشــاه بودند. نوســازى عصر پهلوى براى مقابله باروحانيت 
ايجــاد دو طبقه جديــد بنام كاركنان نظــام بوروكراتيك و ديگرى 
روشــنفكران ابتداء مكتبخانه ها تعطيل كرد وســپس قشر عظيمى 
ازمردم را وابســته خود نمود. آمار فزاينده آنان درقبل وبعد انقالب 
اســالمى موجب پيدايش 5 ميليون دانشجو در دانشگاه هاى كشور 
و10 ميليون نيز فارغ التحصيل شد، دركنار600 هزار مدرس وعضو 
هيــأت علمى يعنى برابــر4/1 جمعيت كشــورو3 و اندى ميليون 
مســتخدم دولت اين طبقات نوظهورراتشــكيل مى دهند. عدة قابل 
توّجهى از آنها با توسعه مراكز علمى و آموزشى كالسيك و مشاهده 
نزديك پيشــرفت ها و ترقّيّات دنياى غــرب تحت تأثير آموزه هاى 
ليبراليسم، ســكوراليزم و مدرنيزم خواهان منع روحانيّت از دخالت 
در سياست شدند، هرچند اين مطالبه در دوره انقالب كاهش يافت 
اّما هيچگاه خاموش نشد، مسائلى چون آزادى، برابرى ومشروعيّت 
دولــت ورابطه ميان سياســت وديانت همواره ميــان روحانيّت و 
روشــنفكران موجب اختالف و تشتّت بوده است. با اينكه بسيارى 
از مطالبات طبقه روشــنفكر را نظام پهلوى برآورده ساخت و ليكن 
در دوره انقــالب با قدرت يابى بالمنازع روحانيّت مجّدداً مســير 
اختالف و جدايى آشــكار شد. ســيل اقبال عمومى از مراكز علمى 
و دانشــگاهى از سوى جوانان و مردم و تمركز آنان در نظام ادارى 
و مراكز توليدى اســباب شكل گيرى جريان صرف سياسى اصالح 
طلب دردهه ســوم انقالب گرديد. بافاصله گيــرى آنان از جريان 
مّلى ـ مذهبى و روحانيّت ســنّتى، در صدد قبضه حكومت و تغيير 
بينش در نظام سياســى كشــور برآمدند. اين طبقه در يك پيوند و 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

مسائلى چون آزادى، 
برابرى ومشروعّيت 

دولت همواره 
ميان روحانّيت و 

روشنفكران موجب 
اختالف و تشّتت 

بوده است. با اينكه 
بسيارى از مطالبات 
طبقه روشنفكر را 

نظام پهلوى برآورده 
ساخت و ليكن در 

دوره انقالب با قدرت 
يابى بالمنازع روحانّيت 
مجّددًا مسير اختالف و 
جدايى آشكار شد
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همگرايى ناســنجيده با اپوزيسيون و ســلطنت طلب ومعارضان 
خارج نشــين در انتخابات دهمين دوره رياســت جمهورى سال 
1388درمســير براندازى نظام برآمدند و با نســبت دروغ تقّلب 
در انتخابات، شيرينى مشــاركت گسترده 42 ميليونى مردم را در 
كام همه تلخ ســاختند، رگه هــاى از نحله هاى فكرى اين جريان 
از گذشــته تا به امروز درهمدان نيز موجوديت داشــته وبعضا از 
برخى روحانيون درجهت اهداف حزبى بهره مى گيرند. باهمه اين 
احوال در زمان پهلوى دوم يكى از ياران شــهيد نواب صفوى از 
اعضاى اصلى هيأت هاى موتلفه اســالمى از اهالى استان همدان 
سيدصادق امانى است، كه حسنعلى منصور نخست وزير راترور 
كردند، ايشــان دراين قيام حق طلبانه همراه با ياران به مقام رفيع 
شهادت نائل شدند، در جريان نهضت ملى كردن نفت، انقالبيون 
كفن پوش همدان در كنار كفن پوشــان كرمانشــاه و قزوين در 
كاروانسرا ســنگى به رگبار بسته شدند و برخوردهاى زيادى در 
ميان حاميــان مصدق و چماق داران پهلوى رخ داد، عالوه برهمه 
آنچه آمد، درجريان رويداد جشن هاى 2500ساله شاهنشاهى در 
باشگاه معلمان همدان دختران معصوم را آموزش رقص و دلبرى 
مى دادنــد پروين غفارى معروف به پروين موطاليى دختر ناپخته 
16 يا 17 ساله فرزند ميرزاحسين غفارى همدانى از جمله كسانى 
بود كه قربانى هوســبازى محمدرضاشاه شــد و بعدها كتابى در 
وصف فســاد جنسى و اخالقى شاه و دربار از زندگى وى نوشته 
شــد. بدين ترتيب خشــم فرو خورده مردم انباشته شدودر اوج 

انفجار قرار گرفت. 
پس از رفراندوم شــش بهمــن 1341 روحانيون همدان همزمان 
با سراســر كشور عيد آن ســال را عزا اعالم كردند و در جريان 
مســافرت شاه به همدان براى افتتاح ســد اكباتان (شهناز) مردم 
و روحانيون هرگونه اســتقبال از شاه را تحريم كردند و روزنامه 
"نــداى ميهن" كه ســعى مى كرد تبليغات تمام عيــارى را به طور 
تصنعى از شادى مردم همدان ساماندهى كند، اعالميه هاى جعلى 
منتســب به برخى علما رامنتشر كرد كه مردم را به استقبال ازشاه 
تحريــك كند.اما برخالف تبليغات، خبرگزارى رويترز نوشــت: 
ســفر شاه به همدان ارتباط محكمى با تشنجات اخير دارد. همان 
زمان با اعالم حرام بودن اســتقبال از شــاه توسط برخى وعاظ، 
بازاريان به جاى نصب پرچم استقبال پرچم هاى سياه بر سر درب 
مغازه هــاى همدان آويختند و بســيارى مغازه ها هم كار راتعطيل 
كردند و آخوند مالعلى و ســاير علماى بــزرگ هم از هر گونه 

ديدار با شاه خود دارى نمودندوهمه بافته ها پنبه شد.

رژيم مخالف  اجتماعى  طبقات 

پهلوى دوم براى تداوم الگوى شــبه ترقى غربى، به هويت سازى 
جديدى دســت يازيد كه متناســب با هويت القا شــده گفتمان 
توســعه بود. برگزارى جشن هاى 2500ساله، تغييرتاريخ ه.ش به 

شاهنشــاهى ماهيت اسالم ســتيزى رژيم را آشكارساخت. اين 
هويت ســازى جديد و تجدد گرايى، واكنشى اساسى در جامعه 
ايران به دنبال داشــت و بدينسان بســترى مناسب براى رويداد 
انقالب اســالمى ايران فراهم آورد.مردم متدين ومومن وفادار به 
روحانيــت فاصله خود را با رژيم بيش ازپيش عمق بخشــيدند. 
پيشــرو مبارزات انقالبــى و مرتبط بامردم همــدان روحانيونى 
مانندمرحــوم آيات اعظام مالعلى معصومــى همدانى، بنى صدر، 
شهيدمدنى وحجت  االسالم حسينى همدانى بودند. لذا روحانيت 
در بيدارى وحركت انقالب در ميان مردم استان نقشى تعيين كننده 
داشــتندكاركنان دولت باهمه وابســتگى به رژيم در بسيارى از 
امور پيرو ومقلد مراجع تقليد شــدند. مســجد ميرزا تقى همدان 
مبارزان بســيارى را در انقالب تربيت كــرد كه آيت ا... مصطفى 
هاشمى و اســاتيدى چون على آقا محمدى، سيد كاظم اكرمى و 
مشتاق با همكارى هم كتابخانه اى با نام ِخَرد در مسجد راه اندازى 
مى كنند و عضوگيرى از دانشــجويان و دانــش آموزان از همان 
زمان آغاز مى شــود.اولين جرقه  علنــى انقالب در همدان بعد از 
شهادت آقا سيد مصطفى خمينى بوسيله همين جوانان زده شد؛در 
مريانج كســانى مثل شهيد يارمحمد مراســمى برگزار كردند كه 
صورت اعتراضى داشت. پس از شــهادت سيد مصطفى ، عده اى 
از روحانيــون همدان در روز 10 آبــان در منزل آقاى آخوندگرد 
آمده و تصميم مى گيرند تا به اين مناسبت مجلس ترحيمى در12 
آبان 1356 درمسجد جامع شــهر برگزار كنند. هنگامى كه آگهى 
اين مراســم جهت اخذ مجوز به شهربانى برده مى شود، مسئولين 
شهربانى از برگزار كنندگان مى خواهند فردى را جهت اخذ تعهد 
معرفــى كنند، اما مالعلى همدانى با ايــن كار مخالفت مى كند و 
در نتيجه مجلس ختم برگزار نمى شــود .به مناسبت چهلم ايشان، 
مراسمى در مسجد حسينيه شــهر مريانج همدان در روز 11آذر 
برگزار  شد و چند نفر به تالوت قرآن پرداختند. اين مراسم بدون 

كسب مجوز از ژاندارمرى برگزار شد.

مادستان ومردم  اسالمى  انقالب 

روشــن شــدكه تأثيرگذارتريــن گــروه جامعــه شــبكه اى 
درايران«روحانيــون» بودند خصلت دينى جامعــه ايران و نفوذ 
فــوق العاده اعتقادات و آداب و رســوم دينى در اين كشــور به 
ســخنگويان رســمى آن يعنى رهبران دينى قدرتى قابل مالحظه 
بخشــيده بود.تشــييع جنازه مرحوم مالعلى نخستين شعارهاى 
انقــالب را برســرزبان مردم همدان جارى مى كند، با گســترش 
مبارزات بســيارى از بزرگان و فعاالن انقالبى همدان دستگير و 
يا تبعيد شــدند كه مى توان به دســتگيرى 30 روحانى، ازجمله 
حجت االسالم ذوقى (بهرامى) كه ســخنگوى روحانيون همدان 
بود و همچنين مى توان به دستگيرى و تبعيد حجازى به پيرانشهر، 
اشــاره كرد.تبعيد آيت...احمد جنتى به اسدآباد همدان نيز باعث 

بــه وجود آمدن محافــل قرآنى در آن منطقه شــد .آيت ...مدنى 
بــراى درمان بيمارى به روســتاى دره مراد بيگ همدان آمده بود 
و در همــدان اولين حضور مدرســه اى را در روســتا ايجاد كرد 
كه ورود افــراد بى حجاب در آن ممنوع بــود. وى با مصالحه و 
نرمشــى كه در مديريت داشت افراد بســيارى از جمله نظاميان 
جذب خودساخت، بطورى كه در پادگان سوم شكارى شهيد نوژه 
و پادگان قهرمان رابط داشــت و اين مهم يكى از داليلى شد كه 
انقالب در همدان به پيروزى نزديك شــود اين ارتباط ها تا جايى 
بود كه مجسمه شاه با هماهنگى نيروهاى نظامى و فعاالن انقالبى 
به پايين كشــيده شــد و در جاى ديگر هنگامى كه تيپ بيستون 
كرمانشاه از لشگر 81 زرهى براى تأمين قوا به سمت تهران عازم 
بود در ميدان چراغ قرمز همدان با مشــاوره هايى نيروهاى نظامى 
چون جالل حســينى و آگاهى هاى تخصصى كه داشتند توانستند 
جلوى پيشــروى تانك ها را بگيرند و در اين اتفاقات كه مديريت 
آن را آقايان عالمى، مدنى و حجت االســالم خواب نما (حسينى 
پناه) به عهده داشتند شهيد حمزه على محمدى به درجه شهادت 
نائل آمد، به مرور اختالف درميان انقالبيون پديدارگشت آيت ا... 
مدنى وپيروان آقاى عالمى بافرزندان عضومجاهد خلق ايشــان، 
ياركشــى هاو صف بندى هاى متفاوتــى را مى آفرينند، بگونه اى 
كه ســرانجام آن شــكاف اجتماعى پايــدارى رادرهمدان بجاى 
مى گذارد، از ســوى ديگر حاج آقا عالمى كه در جذب و تربيت 
نيروهــاى انقالبى نقش مهمى داشــت و در منابر خود آشــكارا 
اســم امام را مى آورد، تاجائى كه مســجد پيغمبر(ص) به محفل 
و پايگاهى براى بچه هاى انقالبى همدان تبديل  مى شود.اماشــهيد 
مدنى در عرصه مبارزات اســتان مشــى انقالبــى متاثراز فرامين 
حضرت امام را با درايت دنبــال مى كرد و از گروه هاى انحرافى 
همانندمجاهديــن خلق فاصله مى گرفت، متعاقب آن آقاى عالمى 
هم توســط فرزندانش بجانب منافقين كشــيده مى شد، شكاف 
حاصل ازاين خط كشــى هاى مبارزاتى منجر به صف بندى هاى 
گروهى ومردمى گرديد.در گزارشات آن زمان ذكر شده كه پنجم 
مهر 1357 افراد ناشناســى هفت بطرى حاوى مــواد آتش زا به 
طرف ساختمان حزب رســتاخيز همدان واقع در خيابان خواجه 
رشــيد الدين پرتاب كردند كه در نتيجه آن تعدادى از شيشــه ها 
شكسته شد و آتش سوزى مختصرى نيز روى داد. فرداى آن روز 
تظاهراتى در همدان روى داد و اين تظاهرات با مداخله مأموران 

شهربانى و دستگيرى چهار نفر از مردم پايان يافت.
همزمــان با 30 مهر حركت بســيارى از دانــش آموزان و دانش 
جويان همدانى از دبيرســتان پهلوى وهنرستان ديباج كه آن زمان 
به نــام زاهدى (همدانى االصل و رهبــر كودتاى 28 مرداد) بود 
آغاز شــد و دخترها نيز با حركت از دبيرســتان پروين اعتصامى 
راهپيمايــى را ترتيب دادند كه با واكنــش مأموران نظامى همراه 
شــد و دردرگيرى هاتعــدادى زخمى وشهيدشــدند، عامل اين 
كشــتارمنوچهر كازرونى اهل اراك و رئيس كالنترى 4 همدان 
بود، اوبيشترين ســركوبى هاى مردمى راانجام داد، ازاو به عنوان 
عامل رژيم و مســئول كميته ضدخراب كارى ياد مى شــد.بااين 
همه دامنه شــكاف دوخــط فكرى اوايل انقــالب ادامه يافت، 
چنانكــه بعدهاطرفداران آيت ا... نورى همدانى امام جمعه وقت 
درمقابل بابدنه راديكال انقالبى مردم قرارداد. تداوم تاريخى اين 
اختالفات بعدها به اختــالف مديريت حوزه هاى علميه مرحوم 
شــيخ رحمانى با مرحوم آيت... موســوى همدانى امام جمعه 
ســلف منتهى گرديد، و اكنون هم آيت ا...محمدى نماينده ولى 
فقيه وامام جمعه محترم باانتقادات تند طرفداران آيت... موسوى 
اصفهانــى مديريت حــوزه روبرو هســتند. و در آخر آن كه از 
نيروهاى اجتماعى بسيج، جامعه اسالمى دانشجويان، نمايندگان 
حاضر و ســابق مجلس شوراى اسالمى، ائمه جمعه و جماعات 
هــم بايد به عنوان طرف هاى صاحب نفوذ ونيروهاى پياده نظام 
آنان ياد كنيم. تبلور عينى اين اختالفات وخط كشى هاى سياسى 
درهنگامه هاى سياسى مثل انتخابات وطراحى پروژه هاى توسعه 
عمرانى و يا حتى برنامه هاى فرهنگى ويژه وبرجسته مانند ايجاد 
پياده هاى راه هاى گردشــگرى و جشن هاى هنرى وموسيقى و... 
قابل مشــاهده اســت. مع الوصف اين شــكاف ها و اختالفات 
سياســى واعمال نفوذ گروهاى فشاردراســتان در كنار موقعيت 
گلوگاهــى همدان به لحــاظ جغرافياى سياســى باعث جدايي 
قوميتها و گويش ها شــده اســت، مجموع اين عوامل مى تواند 
در آينده تحت تاثير افكار و عقايد خارجى و داخلى مشــكالتي 

براي استان بوجود آورند.
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حديد ابوذروتوحيدى  انقالبى  گروه هاى   

بوســيله چند نفــر از نيروهاى مذهبى تحــت نظرمعلمى متدين 
به نــام محمد طالبيان گروه انقالبى ابوذر ســاماندهى شــدند.با 
شكســت جريان بهائيت نهاوند، محمد طالبيان، بهمن منشاط و 
ولى ا...ســيف به برقرارى كالس هاى تدريس قرآن و تفســير و 
سخنرانى در مساجد رو آوردند. مساجد امام حسن (ع) امام زاده 
و صاحب الزمان(عج) از برنامه هاى آموزشى قرآن استقبال كردند 
ومورد تشويق حاج شيخ جليل بحيرايى امام جماعت مسجدامام 
زاده قرارگرفتند. حتى ولى ا...ســيف درغياب روحانى به امامت 
جماعــت مى پرداخت، ارتباط باحجت االســالم محمدرضا فاكر 
خراســانى يكى از روحانيون مبارز، انگيزه هــاى ضد رژيم اين 
جوانان را بيشــتر كرد. با همت حاج شيخ عباسعلى اسالمى بانى 
مدارس اســالمى، يك مدرسه  غير دولتى با همت مردم خصوصًا 
شــاه مرادعبدالملكى به مديريت طالبيان تأسيس شد. كتابخانه اى 
بنام مهديه به مدرســه اضافه گرديد. با ابتكار طالبيان جلســاتى 
به نام كلوپ دينى نيز در آن بر پا شــد و مورد اســتقبال ســاير 
محصلين دبيرستانى قرار گرفت.در رمضان (آبان 1351) جوانان 
انقالبى جلسات، به فكر اقدام عملى عليه رژيم افتادند. نام ابوذر 
صحابى پيامبر و عنوان كتاب دكتر شــريعتى كه عليه مفاسد رژيم 
عثمان قيام كرد الهام بخش شــد.اعضاى موسس ولى ا... سيف ، 
بهمن منشــاط، حجت ا... آور زمانى، عليرضا كرم على، عبادا...
خدارحمى، روح ا ...ســيف، حجت ا ... عبدلى، ماشاءا...ســيف و 
ولى ...كشفى يك گروه مســلح را تاسيس كردند.اعضاى گروه با 
آيت ا ...ربانى شــيرازى و محمدرضا فاكر خراسانى مرتبط شدند 
و چند مرتبه به قم مســافرت نمودند. گروه در اولين گام روش 
زاهدانه اى را انتخاب كرد و براى خودسازى از همه لذايذ اجتناب 
نمود. آنان علت انتخاب زندگى زاهدانه را فقر و فالكت اكثريت 
ملت ايران و هم دردى با آنها اعالم مى كردند. انگيزه  اصلى گروه، 
اعتقادات مذهبى آنها بوده است. آنان با خواندن حكومت اسالمى 
امام خمينى(ره) و كتاب هاى دكتر على شــريعتى، در فكر ايجاد 
جامعه اى دينى افتادند.گروه براى جنگيدن با رژيم به فكر مسلح 
شــدن افتاد. آنها بــراى تهيه  پول يكى از رباخوران فاســد را به 
نام دوخا محمود در نظــر گرفتند تا با مصادره  اموالش پول الزم 
را تهيه نمايند. اقدام گروه موجب كشــته شدن رباخوار مى شود، 
اعضا به عذاب وجدان مبتالشده وبعد از مدتى تصميم مى گيرند 
خانه  زنان نهاوند را كه مظهر فســاد رژيــم بود منفجر كنند. آنها 
با خريدن چند بســته ديناميت، شب آذر 1351 اقدام به عمليات 
كردنــد، ولى به خاطر خوب عمل نكــردن ديناميت ها فقط يك 
ديوار فرو ريخت و شيشــه هاى ســاختمان شكست. گروه براى 
ضربه زدن به رژيم چندين نقشه طراحى كردند؛ اما به اين نتيجه 
مى رسندكه شــرط اصلى عمليات مسلح شدن است.براى همين 
تصميم مى گيرند با خلع ســالح پليس مســلح شوند.يك پليس 
گشت بازار را در شب 26 تيرماه 1352 خلع سالح مى كنند، ولى 
بانيروهاى شــهربانى درگير مى شوند و دو نفر از آنها را مجروح 
مى كنند و خود نيز مجروح مى شــوند. به اين ترتيب گروه ابوذر 
كشف و كليهى اعضا و مرتبطين از جمله آيت ا ...ربانى شيرازى و 
فاكر خراسانى دستگير مى شوند. خبر دستگيرى و شكنجهى آقاى 
ربانى به همراه گروه ابوذر بازتاب فراوانى در حوزه ى قم داشت. 
باپيروزى انقالب اســالمى اعضا اززندان آزاد و غالبا به عضويت 
سپاه پاســداران درآمده و بسيارى از آنها در طول جنگ تحميلى 

به خيل شهدا مى پيوندند.
گروه بعدى مقارن با انقالب توحيدى حديد درمركز اســتان 
شــكل مى گيرد (انشعابى از مجاهدين انقالب) كه در آذرماه 
1356بــا ترور كازرونى معــروف اقتدار خود را به رخ نظام 
شاهنشــاهى مى كشد. با اين راه پيوســتن نظاميان همدان به 
خط امام و انقالب هموار مى شــود اعضاى شوراى مركزى 
آن كه ازجوانان پرشــور انقالبى متاثر از افكار و انديشه هاى 
دكتــر شــريعتى بودند وقتــى متوجه فاصله فكــرى خود با 
امام خمينى(ره) شــدند از ايــن گروه جدا شــده واكثرابه 
آنكه  وجالب  مى پيودند  اســالمى  انقالب  پاســداران  ســپاه 
بســيارى ازآنها درعمليات قراويز ســرپل ذهــاب در مقابله 
بــا رژيــم بعثى به ســال 1360به شــهادت مى رســند.البته 
ترور دوم در همدان توســط شــهيد مباشر كاشــانى اتفاق 
افتاد، سرباز مشــهدى نگهبان اســتاندارى، استاندار همدان 
را هــدف قرارمى دهــد، اما ترور خدايارى نــا فرجام ماند 

و شهيد مباشــر كاشانى در گنج نامه توســط نيروهاى رژيم 
به شــهادت رســيد.مرحوم آيت ا...انوارى شــخصيت مبارز 
ديگرى اســت، كه از روســتاى نوار شهرستان رزن از سال 
42 تا ســال 57درزندان ساواك بود و در طول تاريخ، فردى 
را نمى توان يافت كه 15 ســال با مجاهدت و مقاومت طعم 
زندان هاى شــاه را چشيده باشــد، هم ايشان در زمان ورود 
امــام خمينى(ره) به فرودگاه مهرآباد، در كنارايشــان بهمراه 

مى شوند. مشاهده  آيت ا...مفتح 
«شــهيد حيدرى» هم در نهاونديكــى از مبارزين كليد ى انقالب 
محســوب مى شود، ايشان جز كســانى بودند كه قبل از پيروزى 
انقالب بهاتهام حمايت از امام(ره) به شــهربابك تبعيد مى شوند 
و پس از اتمام دوره تبعيد هنگام بازگشــت به شهر نهاوند مورد 
اســتقبال بســيار قرارگرفته و هدايت و رهبرى مــردم نهاوند را 
برعليه حكومت غاصب شــاه بر عهده مى گيرد و اين شهرســتان 
اولين نقطه  از كشور اســت كه مجسمه شاه را به زمين مى كشد.
در دوران مبارزات مردم با رژيــم طاغوت گروه هاى چپ گراى 
كمونيستى و اســالمى و ملى گرا نيز در همدان و شهرهاى استان 
فعاليت داشتند واز آن ميان گروه هايى مانند چريكهاى فدايى خلق 
در همدان و سازمان مجاهدين خلق در مالير پرشمارتر بودند. اما 
ايــن گروهها از ابتدا راه خود را از مردم جدا كرده بودند، بهمين 
دليل در مقابل خواست قاطبه مردم صف بندى كردند و دست به 
خيانت ها و اقدامات ضدانقالبى زدند كه پاســخ قاطعى از مردم 
دريافــت كردندبعد از پيروزى انقالب اســالمى تعدادى از افراد 
انقالبى در ســاختمان پيشاهنگى همدان گروهى را تشكيل دادند 
كه با فرمان امام(ره) مبنى بر تشكيل سپاه، همين گروه هسته اوليه  

سپاه همدان را بنا نهادند.

مهرسال 56همدان  30 حماسه 

واقعه از آنجا شــكل گرفت كه در شــهر اين خبر پخش شــد 
كه يكــى از دانش آموزان دختر محبوبــه متحدين مورد هتك 
حرمت مأموران شــاه قرار گرفتــه و زمينه قتل اين دانش آموز 
نيز فراهم شــده و از طرفى نيز عوامل ســاواك مسجد كرمان 
را به آتش كشــيدند.انقالبيون با شــنيدن اين اخبار بر آشفته و 

با دانش آموزان دبيرســتان هاى پســرانه علويان، شريعتى، امام 
خمينى، ابن ســينا و ... در اعتراض به اقدام شنيع مأموران در 
مســيرهاى مختلف منتهى به ميدان امام خمينى(پهلوى سابق) 
حركــت كردند.با عبــور از بازارهاى اطراف مســجد جامع و 
محوطه كوى گذر وارد خيابان شــهدا (شــورين سابق) شدند 
و تظاهــر كنندگان در حالى كه شــعار مى دادنــد ”بگو مرگ 
بر شــاه“، “ مســجدكرمان را شاه به آتش كشــيد“، ”مى كشم، 
مى كشــم آنكه برادرم كشت“ و ”تا مرگ شــاه خائن، نهضت 
ادامه دارد..“دســت بــه اعتــراض مى زنند.تظاهركنندگان در 
محكوميــت هتك حرمت به دانش آمــوز دختر همدانى، مقابل 
كوچه حوزه علميه آخوند همدانى اجتماع مى كنند. قشــرهاى 
مردمى با پيوســتن به دانش آموزان كــه پرچمدار اين حركت 
بودند لحظه هاى شــيرين و نابى را آفريدند.مردم كوچه وبازار 

با تعطيلى كار روزمره شــور و هيجان خاصى در سطح خيابان  
ايجادمــى كنند.طنيــن ”ا... اكبــر“، و"مرگ برشــاه" باپرتاب 
مشت هاى گره خورده به آسمان به هم مى آميزد واعالم انزجار 
و تنفر از رژيم فاسد شاه حال و هواى عجيبى در خيابان  شهدا 

و كوچه هاى اطرافش بوجود مى آورد.
در حاليكــه هر لحظه بــه جمعيت افزوده مى شــد و همايش 
وحماســه اعتراضى باشــكوهى رابرعليه رژيم جبار پهلوى به 
نمايش مى گذاشت، ناگاه مأموران تا بن مسلح شاه از بام بانك 
ملى و هتل ياس(كاخ ســابق) درابتداى خيابان، مردم را نشانه 
گيرى مى كنند. اين اقدام زشــت باعث شــعله ور شدن خشم 
انقالبــى مردم به ويژه دانش آمــوزان مى گردد. در عكس العمل 
به اين حركت قهر انقالبــى تظاهركنندگان با تخريب بانك ها، 
آتش زدن الستيك در وسط خيابان ها و پرتاب اشياء دست ساز 
همراه مى شود.تظاهرات كه از نخستين ساعات صبح آغاز شده 
بــود، تاگلبانگ محمدى (ص) ظهربه درازا مى كشــد" صداى 
اذان از مأذنه ها بلند مى شود" رگبار گلوله امان از مردم مى برد. 
جمعيت انبوه از هر ســو هراســان وپرشور هرمانعى را ازپيش 
رو بر مــى دارد، وكوچه وخيابان رنگ خــون مى گيرد، درب 
خانه هــا به روى تظاهركنندگان و مداواى مجروحان گشــوده 
مى شــوند، هر خانه هاى تبديل به بخشى از بيمارستان مردمى 
مى گردد. مردم اجازه نمى دادند مجروحان به بيمارستان دولتى 
انتقــال پيدا كنند زيرا بيم آن مى رفت كه پس از مداوا و درمان 
سازمان امنيت نســبت به دســتگيرى آنها اقدام كند.ظهر روز 
ســى ام مهر 57 عروج عارفانه مرد ميانســال و نام آشناشهر كه 
در نوع قيافه جذاب و خواســتنى بود به نام ”باباقدرت“ مقابل 
مغازه نفت فروشــى وى رقم خورد.عالوه بر آقاى نصرت ا... 
داورى(باباقــدرت) آقاى ”باقرمصفا“ نيز به شــهادت رســيد. 
همســايگان مغازه در زير آتش و تاخــت و تاز مأموران پيكر 
شــهيد داورى را از چنگ مأمــوران درآورده و داخل صندوق 
عقب وســيله نقليه شــخصى گذاشــته و به باغ بهشت همدان 
انتقال دادند. با تسلط ماموران به اوضاع واحوال، بعدازظهر آن 
روز غروب دلتنگى بر شهر حاكم شد گرچه آتش زير خاكستر 
گداخته بود.مامــوران در جلوگيرى از گســترش تظاهرات و 
ادامه حركت مردم به ويژه در مراسم تشيع و خاكسپارى شهدا 

آن روز شبه كودتاى در شهر بر قرار كردند.
پس از وقوع حماســه 30 مهر در همدان اول آبان ماه 57 حضرت 

امام خمينــى(ره) در پاريس به اتفاقات همــدان ضرب و جرح 
مردم و دانش آموزان واكنش نشان داده و ابراز همدردى نمودند.

مراجع عظام وقــت حضرات آيات مرعشــى نجفى، گلپايگانى، 
حــوزه علميه قم، كاركنان صنعت نفت انجمــن روزنامه نگاران 
ايران، دانشجويان و تشكل هاى انقالبى در سراسر كشور با ارسال 
پيام، صدور اعالميه خطاب به حوزه علميه، خانواده هاى شــهدا، 
مصدومــان و مردم همــدان ابراز همدردى و اعالم همبســتگى 
كردند. پــس از واقعه 30  مهر 57 همدان، مــوج مبارزه با رژيم 
جالد پهلوى در كشــور گســترش يافت به نحوى كه پس از 13 
روز از اين رخداد ارزشــى در همدان درواقعه13 آبان 57 جمع 
كثيــرى از دانش اموزان تهران در محل چمن دانشــگاه تهران به 
شهادت مى رســند و هزاران ناگفته ديگر كه متأسفانه به هر دليل 

مغفول مانده است.
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 چه خوب است در سالروز انقالب اسالمي كه منبعث از دو 
فاكتور اساســي و بنياني در پيروزي آن بــود يعني نقش مردم و 
ديگري رهبري حضرت امام (ره) كه به عنوان دو كانون اساســي 
كه با يكديگر همراه و همدل بودند سخن گفت و به نقل از شهيد 
مطهري كه متفكر و ايدئولوگ انقالب بود و همچنين شــخصيتي 
امين و متعهد و مورد وثوق امام بود به مناســبت اين روز فرخنده 
و به نقل از ايشان گفته آيد. البته شهيد مطهري پس از مدت كمي 
از پيروزي انقالب به شهادت رسيد و آن چنان اين سال هاي پس 
از انقالب را تجربه نكرد ولي قطعًا ايشان شخصيتي آينده نگر بود 
و بــا آن نگاه وقاد و تيزبين خود كه فيلســوفانه بود و با تحليلي 
مسير و آينده انقالب اسالمي را تا حدودي پيش بيني كرده بود و 
در كتاب آينده انقالب اسالمي ايران مطالب نغز و ارزشمندي را 
پيرامون اين موضوع به بحث گذاشته بود كه در اين نوشتار سعي 
خواهد شــد به بخشي از اين ديدگاه ها كه ايشان در اين كتاب به 
آن پرداختند اشاره شود. مباحث ايشان با ماهيت انقالب اسالمي 
آغاز مي شود و اينكه آيا ماهيت اين انقالب با بقيه انقالب ها يكي 
اســت و تطابق و مشــابهت با ديگر انقالب ها دارد يا اينكه اين 
انقــالب و ماهيــت آن با ديگر انقالب ها متفاوت اســت و ابعاد 
مختلفي را در اين زمينه بايد مورد بررســي قرارداد و يا اينكه آيا 
ماهيت اين انقالب يك ماهيت ماترياليستي و مادي است و داراي 
ابعاد اقتصادي اســت و نقش اساســي را اقتصاد بازي مي كند يا 
اينكه ماهيت آن ابعاد فرهنگي و سياسي و اقتصادي و ديني دارد 

كه البته شــهيد مطهري ديدگاه دوم را 
در خصــوص انقالب اســالمي مورد 
عالقه و بررســي قرار مي دهد و همه 
ابعاد را در پيروزي انقالب اســالمي 
دخيــل و موثر مي دانــد اما يك عامل 
اساســي را به نظر مي رسد اين شهيد 
بزرگــوار از همه ابعاد ديگر آن متمايز 
بــود و عالوه بر عوامــل مطروحه به 
ماهيت اســالمي اين انقالب بيشــتر 
دقت نظر كرده است و آن را علت العلل 
ايــن انقالب مي دانــد و در جايي در 
كتاب خود عنوان مي كند «تنها نهضتي 
كه شــايد بشــود اين انقالب را با آن 
مقايسه كرد و در واقع نهضت ما بچه 
و خلــف صالــح آن نهضت اســت، 
نهضت صدر اسالم است» البته ايشان 
براي اثبات ماهيــت ديني اين انقالب 
دالئلى را اقامه مي كنند تا اين موضوع 

را بيشتر ايضاح كرده باشند. 
ايشــان كيفيت رهبري يكي از راه هاي 
شــناخت ماهيــت انقــالب را طرح 
مي كنند و به مذهبــي بودن رهبر اين 
انقالب اشــاره مي كند و بيان مي كنند 

يكي از راه هاي شناخت يك انقالب و يك نهضت كيفيت رهبري 
آن اســت ببينيم اين انقالب چگونه و از چه مسيري رهبري شده 
اســت. ايشان در ادامه  اين  موضوع راطرح مي كنند تحت عنوان 
نقش رهبر در نهضت ها يــا در تاريخ و عنوان مي كنند آيا تاريخ 
شــخصيت را مي سازد و يا شــخصيت تاريخ را مي سازد و يا آيا 
نهضت رهبر را مي ســازد يا رهبر نهضت را مي ســازد. ايشان به 
نوعي رابطه متقابل و ديالكتيك بين رهبر و نهضت قائل هستند و 
خصوصيتي بايد در نهضت وجود داشته باشد كه اين خصوصيات 
اين رهبر را رهبري كند. به عبارتي ماهيت نهضت و انقالب است 
كه رهبر را مشــخص مي كند و چون ماهيت اين نهضت اسالمي 
و ديني بود بالطبع رهبر آن نيــز از چنين ويژگي هايي برخوردار 
بود. و اين ارتباط همان ديالكتيك و دو ســويه بودن ارتباط بين 

رهبر و نهضت است. 
اين ويژگي هاي يك نهضت است كه رهبر را تعيين مي كند و اين 
طور نيســت كه به شــكل دفعي و آني و تصادفي رهبري ظهور 
كند بلكه اين امر تدريجي است. شهيد بزرگوار در جايي تفاوت 
ســريع مي گذارند بين انقالب اسالمي و اســالم انقالبي و بيان 
مي كنند كه راه اصلي ما بايد انقالب اســالمي باشد چون انقالب 
اســالمي ادامه همان ارزش هاي اسالمي اســت و عنوان مي كند 
هدف براي ما اســالم اســت و مبارزه و انقالب براي ما وسيله 
اســت و عنوان مي كند عده اي اشتباه مي كند بين انقالب اسالمي 
و اسالم انقالبي و آنها اسالم را مي خواهند براي مبارزه و اهداف 
انقالبي خود. وى بيان مي كند: اســالم 
تنها براي مبارزه نيامده اســت و هدف 
اسالم سعادت بشريت است و انقالب 
اســالمي به اين معني يعني ســعادت 
و كمال بشر است. شــهيد مطهري به 
مبحث ديگري مي پردازد كه در منظومه 
فكري او وجود داشــت و آن تطبيق و 
مقايسه  انقالب صدر اسالم و انقالب 
اسالمي بود و چه شــد كه انحرافاتي 
پس از مدتي در اســالم به وجود آمد 
و موجب تغيير اين انقالب را به وجود 
آورد. ايشــان در فرازي مي گويد مسير 
انقالب اسالمي صدر اسالم عوض شد 
رنگ و شكلش عوض شد و به وسيله 
گروهي كم و بيش تبديل شــد به چيز 
ديگر، در اثــر رخنه افراد فرصت طلب 
رخنه دشــمناني كه تا ديروز با اسالم 
مي جنگيدند بعد تغيير شــكل و قيافه 
دادند و مسير را تغيير و عوض كردند 
يعني از يك حركت اسالمي به صورت 
يــك حركت عربي و نــژادي و قومي 

تغيير و تغيير پيدا كرد. 
ايشان در فرازي ديگر به عوامل تداوم 

و استمرار انقالب اســالمي مي پردازد و چند مولفه را در قوام و 
استحكام انقالب مورد بررسي و مداقه قرار مي دهد كه علت  العلل 
اين تداوم را در ادامه دادن مسير عدالت خواهي مي داند چون بر 
اين باور است كه در يك جامعه توحيدي است كه عدالت مستقر 
و برقرار مي گردد و تأكيد مي كند كه اگر عدالت فراموش شــود 
انقالب شكســت مي خورد چون ماهيت اين انقالب يك ماهيت 
عدالت خواهانه بوده اســت. نكته ديگري كه شــهيد مطهري در 
جهت اســتمرار انقالب اســالمي و تداوم آن مهم مي داند اصل 
احترام به آزادي هاست. ايشان صراحتًا بيان مي كنند كه آزادي قلم 
و بيان بايد در انقالب وجود داشــته باشد و كسي را نبايد به اين 

جهت شماتت كرد. 
ايشان حتي در جايي به دانشكده الهيات پيشنهاد و توصيه مي كنند 
كه يك كرســى ماترياليسم ديالكتيك تأسيس شود تا اين گروه ها 
بتوانند حرف خود را آزادانه بيان كنند و حتي از ماترياليست بودن 
فردي كه صاحب اين كرســي در دانشكده است سخني مي گويد 
شــهيد مطهري در جاي جاي فرمايشات خويش به اصل مهم و 
معــروف امر به معروف و نهي از منكر تأكيد مي كند و حتي بيان 
مــي دارد كه يك دايره امر به معروف و نهي از منكر مســتقل از 
دولت تشكيل شود كه وظيفه آن ارشاد و هدايت و راهنماي مردم 
باشد و البته در رفع شبهات ديني نيز اثرگذار باشد. شهيد مطهري 
در جاي ديگر به اصل خيلي مهمي مي پردازد كه در اسالم شيعي 
زبانزد است و آن اجتهاد است. ايشان در كتاب اسالم و مقتضيات 
زمان بــر اين اصل تأكيد مي كند و مي گويــد اجتهاد قوه محركه 
اســالم است و در رشــد و شكوفايي انديشــه ديني بسيار موثر 
اســت و اين اصل را از افتخارات فقه 6شيعه كه فقهي پوياست 
مي شمارد به شرط اينكه فقط در امور فرعى و ظاهري نماند بلكه 
در امور دين تفقه كند و از پوســته به مغز سرايت كند مطهري از 
اصل ثابت و ال يتغير و همچنين فروع سخن مي گويد و اجتهاد را 
در فــروع مهم مي داند و عنوان مي كند ضرورت دارد يعني در هر 
عصر و زماني بايد افراد متخصص و كارشناســي واقعي باشد كه 
اصول اسالمي را با مسائل متغيري كه در زمان پيش مي آيد تطبيق 
بكنند، درك بكنند كه اين مسائل نو داخل در چه اصلي از اصول 
اســت. در چارچوب يعني بحث ايشــان مبحث تفقه در ديني را 
بيان مي كنند و ادامه مي دهند تفقه در جايي گفته مي شود كه انسان 
يك دانش عميقي پيدا بكند يعني علم ســطحي علم هست ولي 
تفقه نيست. تفقه اين است كه انسان از ظاهر باطن را كشف كند. 
از پوســت مغز را دريابند و معناي تفقه در ديني اين اســت كه 
انسان ديني را سطحي نشناســد و عالوه بر تن ديني به روح آن 
نيز توجه كند. به همين علت اســت كه شهيد مطهري سه فاكتور 
اساســي را در تداوم و استمرار انقالب اســالمي مهم مي داند و 
بر اين ســه اصل تأكيد مي كند كه همــان اصول عدالت خواهي، 
آزادي خواهي و اجتهاد اســت كه آينده انقالب اسالمي در حفظ 
اين سه ركن ركين است و بالشك با حفظ و حراست از اين سه 
اصل درخت انقالب اســالمي روز به روز ريشه دار و مستحكم تر 

خواهد گرديد.
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قــرآن كريم در ســوره قصــص اراده خداونــد را برپايي 
حكومت مستضعفين بر روي زمين مي داند و وارثان اصلي زمين 
را همين مستضعفين مى داند. انقالب اسالمي ايران كه در آستانه 
چهلمين سال خود قرار گرفته است. بر اساس آموزه هاي قرآن و 

آموزه هاي ديني انقالب مستضعفين بر عليه مستكبرين بود.
امام خميني(ره) رهبر كبير و بنيانگذار اين انقالب بناي قيام خود 
را بر حمايت از قشر محروم جامعه و برپايي نظام اسالمي كه در 
آن مردم و به ويژه قشــرهاي مســتضعف ولي نعمت و صاحبان 
اصلي اين انقالب هســتند بنا نهاد. براي توجه بيشــتر مخاطبين 
به چند نمونه از بيانات و رهنمودهاي آن عزيز ســفر كرده استناد 
مي جوييــم. پير فرزانه انقالب مي فرمايــد:«و اين از افتخارات و 

بركات كشــور و انقــالب و روحانيت ما و ايــن از افتخارات و 
بركات كشــور و انقالب و روحانيت ما اســت كه به حمايت از 
پابرهنگان برخاسته است و شــعار دفاع از حقوق مستضعفان را 

زنده كرده است.»
امام (ره) مي فرمايــد: خالصه كالم اينكه بيان اين واقعيت كه در 
حكومت اســالمي بهاي بيشتر و فزونتر از آن كسي است كه تقوا 
داشــته باشد نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و كارگزاران 
و رهبران و روحانيــون نظام و حكومت عدل موظفند كه با فقرا 
و مســتمندان و پابرهنه ها بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و 
معارفه و رفاقت داشــته باشــند تا متمكنين و مرفهين و در كنار 
مســتمندان و پابرهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و 
قرار دادن، افتخار بزرگي اســت كه نصيب اولياء شده و عمًال به 

مشبهات و القائات خاتمه مي دهد.»
و باز در فرازي ديگر به مجلس و دولت اينگونه وصيت مي فرمايد: 
«و به مجلس و دولت و دســتاندركاران توصيه مي نمايم كه قدر 
اين ملت را بدانيد و در خدمتگزاري به آنان خصوصًا مستضعفان 
و محرومان و ســتمديدگان كه نور چشمان ما و اولياي نعم همه 
هستند و جمهوري اسالمي ره آورد و با فداكاري هاي آنان تحقق 
پيدا كرد و بقاي آن نيز مرهون خدمت آنان است، فروگذار نكنيد»
و باز چنين نهيب مي زنند كه قوانين به نفع مســتضعفان تصويب 
شود. «طرح ها و پيشنهاديي كه مربوط به عمران و رفاه حال ملت 

خصوصا، مستضعفين است. انقالبي و با سرعت تصويب كنيد و 
از نكته ســنجي ها و تغيير عبارات غيرالزمه كه موجب تعويق امر 
است اجتناب كنيد و از وزارتخانه ها و مأموران اجرا بخواهيد كه 
از كاغــذ بازي ها و غلط كاري هاي زمــان طاغوت اجتناب كنند 
و رفــاه ملت مظلوم و عقــب افتادگي هاي آنها را به طور ضربتي 

تحصيل و ترميم كنند.»
اين سخنان آتشين كه از عمق وجود بيان شده است هشداري بر 
مســئولين نظام است كه همواره بايد خود را خادم ملت دانسته و 
از روحيه استكباري پرهيز نموده و همواره در كنار مستضعفين و 

محرومان كه ولي نعمت هستند باشند. 
حتــي تصويب قوانين نيز بايد به نفع طبقات محروم باشــد. 

و اگر مســئولين از مســتضعفين فاصله بگيرند و خودشــان 
و قوانيــن مصوب آنهــا به نفع اندك افراد مرفه و مســتكبر 
جامعه باشــد خطر انحــراف انقــالب از آرمان هاي امام و 

دارد. وجود  رهبري 
مقام معظم رهبري نيز مي فرمايد: «مهمترين مســئله دستگاه ها و 
نظام جمهوري اسالمي كوشــش براي رفع فقر و محروميت در 

جامعه و حمايت و كمك به طبقات مستضعف و محروم است.
واقعــًا بايد صحت برنامه ها را به اين ســنجيد و دنبال اين قضيه 
رفت و كارهاي ديگر كه تعدادشــان هم زياد اســت حق را در 
اولويت هــاي بعد قرار داد. كارهــاي مربوط به طبقات محروم و 

مستضعفان جامعه و انصافًا يك حركت اساسي را مي طلبد.»
و در فــرازي ديگر رهبر معظم انقالب چنين مي فرمايد: «در نظام 
اســالمي رفع فقر و محروميت در شــمار هدف هــاي طراز اول 
اســت و پاي بند به اصول انقالب بدون مجاهدت در راه نجات 

مستضعفان و محرومان سخني بي معني و ادعايي پوچ است»
اين هشــدارهاي امام خمينــي(ره) و رهبر معظــم انقالب بايد 
سرلوحه تصميم گيري هاي مســئولين نظام باشد. با كمال تأسف 
در دهه هــاي اخيــر يعني بعد از پايان دهــه اول انقالب و اتمام 
جنگ تحميلي 8 ساله به نوعي روحيه اشرافي گيري در مسئولين 
كشور پديدار شد و كم كم از آرمان هاي امام و نظام اسالمي فاصله 

گرفته شد.

بــه طوري كه رهبري بارها نســبت به موضــوع تجمل گرايي 
مســئولين هشدار دادند. پديده هاي زشــتي همچون آقازاده ها 
و ژن هــاي خوب و پديده حقوق هاي نجومي در اين ســال ها 
تبعات بســيار منفي در بين مردم و جامعه گذاشــته اســت كه 
نكند انقالبي كه به نام مســتعضفين شروع و رهبران آن همواره 
بــدان تأكيد كردند. با پيدايش انحــراف و گرفتن فاصله از آن 
آرمان هاي بلند به كام مســتكبرين تمام شــود و در 40 سالگي 
انقالب كه ســال كمال و بالندگي نظام اسالمي است. پيدايش 
فاصلــه فقير و غني در جامعه و اجحاف و فشــار بر توده هاي 
محروم جامعه زحمات 40 ســاله و خون هاي بي شماري كه در 
راه حفظ و حراســت از اين نظام ريخته شــده و شهدايي كه 

تقديم شــده و هنوز هم در گوشه و كنار كشور پيكرهاي پاك 
آنان تشييع مي شود به هدر داده شود بي توجهي شود و عده اي 
ســرمايه دار زالوصفت كه شاهد مكيدن خون مردم و به غارت 

بردن اموال دارايي هاي آنان هســتند قابل قبول نيست.
در آن صورت بايد خداي ناكــرده فاتحه نظام را خواند. نظام 
اســالمي در طول 40 ســال عمر با بركت خويش خدمات بي 
شــمار و ارزشــمندي را به جامعه به ويژه محروم انجام داده 
اســت و ياد نكردن از آن خدمات نوعي ناسپاســي است ولي 
بايد جلو فســادها و رانت هاي عده اي تازه به دوران رسيده كه 
به نان و نوايي رســيده اند را بگيريم كــه تمامي خدمات نظام 
در طول 40 ســاله را به باد ندهند. و پا روي ارزش هاي ديني 
و ملــي اين ملــت نگذارند كه در آن صــورت فاتحه انقالب 

خوانده خواهد شد.
و اين انتظاري اســت كه ملــت از دولت و مجلس و قوه قضائيه 
در چهلمين ســال انقالب دارند. بايد انقالب به ريل اصلي خود 
كه همان خدمت به مســتضعفين و مبارزه با مستكبرين داخلي و 
خارجي اســت برگردد. چنانكه رهبري معظم انقالب مي فرمايد: 
«مبارزه با استبداد با فســاد با وابستگي به عقب افتادگي و فقر و 
تالش براي بهسازي زندگي انســان ها و رفع فقر از زندگي فقرا 
و مســتضعفين چيزهايي است كه مورد رضاي الهي است خداي 

متعال انسان ها را به چيزها امر كرده است.»

مستكبرين  خطر حاكميت 
در كميــــــــن انقالب 

فيض ا... مظفرپور

در حكومت اسالمي بهاي بيشتر از آن كسي است كه تقوا داشته باشد نه ثروت و مال و قدرت 
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آمارى  هاى  داده 
از سال 1357 ه.ش مصادف با پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران تا 
سال 1384 تعداد 43 نشريه ى عمومى و تخصصى در استان انتشار يافت كه 
فقط چند نشــريه متعلق به نشريات دوره ى پهلوى مى باشد. از سال 1384

ه.ش تا سال 1397 تعداد 137 نشريه ى ديگر در سطح استان مجوز گرفته 
يا منتشــر شــده اند؛ چرا كه از اين تعداد -با وجود صدور مجوز- تاكنون 
شــماره اى از برخى منتشر نشده است و نيز برخى ديگر از نشريات بعد از 
فعاليت و انتشار چند شماره در حال حاضر منتشر نمى شوند. بر حسب اين 
آمار در عصر انقالب اسالمى در همدان 180 نشريه يا داراى مجوز بوده اند 

يا منتشر شده اند.
بر اســاس كتاب جامع مطبوعات ايران در آبان 1390، تعداد نشــريات 
منتشره  استان 33 نشريه ذكر شده است كه از لحاظ تعداد نشريه، همدان 
در بين 31 استان، حائز رتبه ى هجدهم شده است. با وجود اينكه اين آمار 
شامل تمامى نشريات روزانه، هفته نامه و دوهفته نامه، ماهنامه و فصلنامه 
و نشــريات عمومى و تخصصى مجامع علمى و آموزشى مى باشد كه بر 
اســاس داده هاى ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ها گردآورى 
شــده است، اما اين آمار دقيق نمى باشــد. در اين آمار برخى از نشرياتى 
هم كه منتشر نمى شوند و تعطيل شده اند نامشان ذكر شده و نيز برخى از 
نشــرياتى كه به تهران منتقل شده و ديگر در همدان منتشر نمى شوند در 
اين آمار آمده اند. در اين آمار نشــريات تخصصى همدان 10 نشريه ذكر 
شده است كه البته تعداد نشريات تخصصى مراكز علمى و دانشگاهى با رويكرد جديد، بيشتر از تعدادى 

مى باشد كه در آمار ذكر شده است.
همچنين آنچه در باب مطبوعات محلى و در مقايسه با ديگر استان ها قابل مشاهده و تأمل است، افزايش 
نشريات روزانه در استان ها، فعال شدن نشريات تخصصى و وجود نشريه ى محلى در اغلب شهرستان ها 
مى باشد. طبق آمار سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، استان همدان با تعداد 68 نشريه ى داراى مجوز 

و 29 نشريه ى در حال انتشار، بين 31 استان كشور در مرتبه ى پانزدهم قرار دارد.
از لحاظ سال شمارى تا سال 1397 از مجموع 180 نشريه فعال و يا مجوز گرفته، دو نشريه در سال 1358

و ســه نشريه نيز در سال 1359 وارد بازار مطبوعات استان شدند. در سال 1361 يك نشريه ى تخصصى، 
در ســال 1363 يك نشــريه، سال 1366 يك نشريه، سال 1369 دو نشــريه، سال 1370 سه نشريه، سال 
1374 يك نشــريه، سال 1375 يك نشريه، سال 1376 سه نشــريه، سال 1378 چهار نشريه، سال 1379
چهار نشــريه، سال 1380 يك نشريه، سال1381 شش نشريه، سال 1382 شش نشريه، سال 1383 هفت 
نشريه، سال 1385 دو نشريه، سال 1387 دو نشريه، 1388 شش نشريه، سال 1389 هفت نشريه ى عمومى 
و داخلى، ســال 1390 بيست و يك نشريه، ســال 1391 يازده نشريه ى تخصصى و عمومى، سال 1392
هشــت نشريه، سال 1393 نوزده نشريه، سال 1394 هفده نشــريه، سال 1395 سيزده نشريه، سال 1396

مطبوعات 
همدان در 

دوره انقالب 
اسالمى

(ويژگى ها و آسيب شناسى)

مجيد فروتن 

مطبوعــات به عنوان يك رســانه جمعى، هرچند در نــوع و ظاهر، با ديگر 
رســانه ها متمايز مى گردد اما كاركرد آن همان كاركرد رســانه هاى جمعى اســت. 
كاركردهاى اطالع رســانى، تغيير افكار و نگرش ها، آموزش، ارتقاء سطح فرهنگى، 
آگاه نمــودن، تنظيم و تصحيح رفتار و روابط جمعى، ســرگرمى و تفريح و ايجاد 
همبستگى اجتماعى از كاركردهاى اصلى و فرعى مطبوعات در عهد حاضر مى باشد 
كه در عصر كنونى اين رســانه را به بخشى از فرهنگ توده تبديل نموده و خواندن 
آن به نوعى به پيش نيازى براى آگاه نمودن از اوضاع بدل شده و مدلى كه آنها در 
درون خود ارائه مى دهند، فهم اطالعاتى است تا بدانيم در جهان پيراموانى چه روى 
مى دهد. (دانســى مارســل، 1387: 127) در وســعت و افق و انتظار كمترى اين 
كاركردهاى ذكر شده در باب مطبوعات، همان، رسالت امروزى نشريات محلى را 
تشــكيل مى دهد كه فقط با مطبوعات سراســرى در قلمــرو جغرافيايى محدود و 
انعكاس بيشتر اخبار و حوادث يك منطقه متمايز مى شوند كه به طور منظم و مداوم 
پيام هــاى خــود را در اختيار مخاطبان قــرار مى دهند و نه تنها پيشــينه اطالعاتى 
گســترده اى به اخبار مى دهند بلكه تالش مى كنند تا ديگر موارد همچون معرفى و 
نقد كتاب، فيلم و... را به همان شــيوه هاى ديگر رســانه ها را انجام دهند. (همان، 
123)  مداومت انتشار و پخش اطالعات از جمله ويژگى هاى مهم مطبوعات است 
كه سبب مى شود نيازها و عاليق مخاطبان به اطالعات را در هر زمان كه آنها مايل 
باشــند و شــرايط زندگى اجــازه بدهد، برآورده ســازند و به ويــژه در كاركرد 
اطالع رســانى آخرين اخبار و اطالعات را به مخاطبان ارائه دهند. فقدان مداومت و 
گاه نظم در انتشــار پيام نزد ارتباطات ســنتى، سبب مى شود كه برخى كاركردهاى 
ارتباطى مانند كاركرد اطالع رسانى آنها از ويژگى هاى مطلوب مورد انتظار مخاطبان 
برخوردار نباشــد و برخى عاليق و نيازهاى آنان را به خوبى پاسخ ندهد. (كاشانى، 
90 :111) همچنين در زمانى كه شاهد افزايش روزافزون و تنوع و تعدد رسانه هاى 
نوين هستيم مطبوعات در اين عصر همچنان جايگاه خاص خود را در شكل گيرى 
افكار عمومى، ايجاد مشــاركت براى پيشــرفت جامعه حفظ كرده اســت به نظر 
مى رسد پيام آفرينان اين رسانه، خود از رهبران فكرى جامعه هستند و سهم مهمى 
در تغييرات و تحوالت اجتماعى دارند. (رصد،73) اين جايگاه باالى مطبوعات در 
بين ديگر رســانه ها را مى توان در افزايش تعداد، رشد كمى و كيفى و افزايش اقبال 
عمومــى به مطبوعات محلى و زياد شــدن مخاطب را بخوبى مشــاهده كرد. اين 
نوشتار  با رويكر تاريخى و اجتماعى و با توجه به نقش و جايگاه مطبوعات محلى 
مى كوشــد در عصر انقالب ويژگى ها، شــرايط و آسيب هاى نشريات محلى استان 
همــدان را واكاوى كند و در پيــش بينى وضعيت آتى آنها در هرچه پويا شــدن 

نشريات استان ارائه طريق داشته باشد.  
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در دوره ميانه 
انقالب به بعد 

نشريات مستقل 
و شخصى رو به 
افزايش نهاد. 

برخالف نشريات 
دوره پهلوى كه 
بيشتر وابسته 
حزبى و گروهى 
بودند در اين 
دوره نشريات 
زياد به حوزه و 

نهادهاى سياسى 
نداشتند و 

بيشتر وابستگى 
نشريات اين 

دوره به نهادهاى 
فرهنگى و 
آموزشى بود
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بيست و چهار نشريه و سال 1397 تاكنون چهار نشريه شروع به فعاليت كرده يا مجوز 
دريافت نموده اند.

از مجموع 180 نشريه بر حسب ترتيب انتشار، تعداد 3 نشريه به صورت روزانه، تعداد 
53 نشريه به صورت هفته نامه، دوهفته نامه و چند شماره در هفته، 58 نشريه به صورت 
ماهنامه و دوماهنامه، 63 نشريه به صورت فصلنامه و دوفصلنامه، يك نشريه به صورت 
گاهنامه و 2 نشريه به صورت ساليانه منتشر مى شده يا مى شود. در باب موضوع، روش 
و زمينه ى نشــريات، تعداد 83 نشريه، تخصصى و حاوى مطالب فرهنگى، آموزشى و 
دانشگاهى بوده و تعداد 97 نشريه نيز عمومى بوده و مطالب كلى و عمومى را منعكس 
مى نمودند. همچنين تعداد 103 نشريه از نظر قطع و فرم ظاهرى به صورت روزنامه و 
تعداد 77 نشريه هم به شكل و قطع مجله اى منتشر مى شوند. از لحاظ پراكندگى نشريات 
در سطح شهرستان هاى استان، همچون گذشته در اين دوره نيز سهم شهرستان ها ناچيز 
بوده و بيشــترين تعداد نشريات در مركز استان منتشر شده يا مى شود. از مجموع 180
نشريه، تعداد 144 نشريه به شهر همدان، تعداد 20 نشريه به شهر مالير، تعداد 5 نشريه 
به شهر نهاوند، تعداد 2 نشريه به شهر تويسركان، تعداد 5 نشريه به شهر اسدآباد، تعداد 
3 نشريه به شهر كبودرآهنگ و تعداد 1 نشريه به شهر فامنين اختصاص داشته يا دارد. 
در اين دوره تعداد 72 نشــريه وابســته به مراكز علمى، آموزشى، فرهنگى و ادارى و 
تعداد 108 نشــريه مستقل اند و هيچ گونه وابستگى ندارند. از نظر شغل مديرمسؤوالن 
نشــريات، 61 نفر مدرس و عضو هيأت علمى مراكــز آموزش عالى، 9 نفر نماينده ى 
مجلس شوراى اسالمى، 62 نفر شاغل حوزه ى ادارى و 48 نفر شاغل در بخش آزاد و 

مطبوعات مى باشند. 

نشريات  ى  محتوا  و  موضوع 
در جريان مبارزات مردم عليه حكومت پهلوى و پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى در بهمن ماه 1357

در ساختار سياسى، اجتماعى و فرهنگى كشور، دگرگونى عظيمى پديد آمد كه  تغيير و دگرگونى اساسى 
در نشريات سراسرى و محلى را هم به دنبال داشت به سبب حساسيت حوادث و اخبار انقالب، نشريات 
منتشــره در اين دوره مورد توجه زياد مردم قرار گرفت و به خاطر همين توجه روزافزون و گرايش به 
مطبوعات، نشريات محلى همدان كه اغلب از دوره گذشته منتشر مى شدند، جنبه عمومى و همگانى ترى 
يافتند. صاحبان نشريات هم مى كوشيدند در كنار توجه به كيفيت و كميت نشريه خود، به محتواى آن نيز 
غنا ببخشند. اما به دنبال تعطيلى برخى از جرايد اين دوره به تدريج توجه به خواست مردم، درج اخبار 
بهنگام، نقد و تحليل حوادث و رويدادهاى سياســى و اجتماعى جامعه رنگ باخت و با وجود اينكه در 
سال هاى بعد از انقالب تعداد نشريات محلى همدان رو به افزايش بود بيشتر به سوى مطالب تخصصى، 
علمى، فرهنگى و آموزشى تمايل يافت. در مقابل از لحاظ كيفيت و محتوا تنزل محسوسى يافته و گرايش 
و توجه مردم به سوى مطبوعات محلى رو به كاهش نهاد تا جايى كه اين دسته نشريات در نزد مردم استان 
چهره اى ناشناخته دارند هرچند اين ويژگى ها گريبانگير نشريات همدان در ابتداى دوره انقالب شده بود 

اما به تدريج شاهد شكل گيرى فضاى مطبوعاتى در استان بدون سطحى نگرى و كمى نگرى هستيم. 
از ويژگى هاى مطبوعات استان در اين زمان مى توان به درج و انعكاس اخبار و حوادث استان در نشريات 
محلى در حد وسيع اشاره كرد. اين امر در نشريات كنونى استان به خوبى قابل مشاهده مى باشد. همچنين 
از ديگر ويژگى هاى نشــريات اين دوره، رشــد مجالت و روزنامه هاى تخصصى در زمينه هاى علمى، 
فرهنگى و آموزشى در مقابل زمينه هاى عمومى و خبرى بود. از نظر وابستگى برخالف دوره گذشته كه 
اكثر نشريات به احزاب و ارگان هاى سياسى وابسته بودند، وابستگى هاى نشريات اين دوره اغلب به مراكز 
علمى، آموزشى فرهنگى است. در اوايل انقالب به يكباره تعداد نشريات استان رو به كاهش نمود و فقط 
چند نشريه منتشر از دوره پهلوى ادامه نشر يافت و بتدريج تعداد نشريات استان رو به افزايش نهاد كه در 
اوايل بيشتر به مسائل روز كشور و مطالب سياسى و اعتقادى مى پرداختند. اما اغلب عمر كوتاهى داشتند. 
در حال حاضر عليرغم نقش و جايگاه باالى مطبوعات در توسعه جامعه، توسعه كمى و كيفى آن  و رونق 
مطبوعات با پيشرفت وسايل چاپى، در استان همدان شاهد شكل گيرى يك جريان و نگرش حرفه اى در 
حوزه مطبوعات بصورت مستمر و پويا آرام آرام هستيم. اما همچنان كار مطبوعات محلى استان با نگاه 
تفننى و عالقه شخصى صورت مى گيرد و اكثر دست اندركاران مطبوعاتى استان به عنوان كارى نيمه وقت 

و فرعى در كنار شغل اصلى، حرفه روزنامه نگارى و خبرنگارى را انجام مى دهند. 
در دوره ميانه انقالب به بعد نشريات مستقل و شخصى رو به افزايش نهاد. برخالف نشريات دوره پهلوى 
كه بيشتر وابسته حزبى و گروهى بودند در اين دوره نشريات زياد به حوزه و نهادهاى سياسى نداشتند و 

بيشتر وابستگى نشريات اين دوره به نهادهاى فرهنگى و آموزشى بود. 

نشريات   فرم  و  طرح 
اغلب لوگو و ســرلوحه نشــريات اين دوره در وسط صفحه اول به حالت متعادل كننده و تزئين نشريه 
باالى صفحه قرار  گرفته است.  البته برخى از نشريات بخصوص نشريات روزانه لوگو و سر لوحه آنها 
در كنار صفحه طراحى شده است. به نسبت نشريات دوره قاجار فضاى كمترى به اين امر و توضيحات 
و سرشناسه نشريه داده شده بود و  معموالً با تزئينات كمترى بكار برده مى شد. توضيحات و سرشناسه 

نشــريات اين دوره در آخرين صفحه نشــريات آمده است. اغلب لوگو 
نشريات خوشنويســى و به غير تعدادى از آنها بصورت ساده اى طراحى 
شده بودند. طراحى لوگو نشريات اين دوره به نسبت دوره قاجار از لحاظ 
زيبايى و استفاده از المان هاى هنرى و مفهمومى فاقد اعتبار و اهميت هنرى 
و طراحى است و اغلب بصورت ساده اى بسته شده است و به غير از چند 

نشريه بدون همراهى تصوير و طرح بوده است.  
اســتفاده از تيتر جاى خود را در نشريات اين دوره باز كرده  و سرتيتر و 
يا تيتر هاى اصلى و درشــتر هر چه به زمان حال نزديك مى شويم مرسوم 
و حرفه اى گرديده اســت. صفحه بندى و ستون بندى نشريات به نسبت 
دوره هاى  گذشته پيشرفت قابل قبولى يافته است اما در مقايسه با نشريات 
كشورى و حرفه اى در زمينه صفحه بندى و ستون بندى و آرايش ظاهرى 
كمتر حرفى براى گفتن درطراحى دارند. اســتفاده از شيوه هاى نامنظم و 
بدون فضاى خالى و تزئينى نيز در برخى از نشــريات در حال انتشار نيز 
مرســوم است. صفحه بندى نشريات اين دوره بصورت ساده با توجه به 
اهداف مديران نشريه انجام مى گيرد و خيلى ساده و بدون تركيب بندى و 
استفاده از طرح هاى گرافيكى مى باشد. وجه غالب صفحات نشريات دوره 
انقالب همچنان نوشتار اســت و ويژگى هاى تصويرى در آنها به نسبت 
نوشتارى كمتر بكار گرفته شده است. در بيشتر صفحات اول و صفحات 

داخلى از عكس در كنار اخبار و مطالب نشريه، استفاده مى شود. 

مطبوعات  آسيب شناسى 
عمده ضعف نشــريات كنونى همدان نداشتن سازمان و مديريت مستقل و عدم وابستگى مالى مى باشد. 
كمبود نيروى انسانى متخصص، تجهيزات، سرمايه و اعتبار از مسائل و مشكالت اين حوزه مى باشد. فعًال 
در حوزه نشــريات الكترونيكى هيچ اقدام به روز و مستقلى صورت نگرفته است  و نشريات تخصصى 
عمومى در حوزه كودكان، زنان، ادبى، ورزشى، خانواده، اقتصادى، هنرى، طنز و... شكل نگرفته است. آنچه 
در حال حاضر بخوبى مشخص است رونق و گسترش تعداد نشريات تخصصى از سوى مراكز دانشگاهى 
و آموزشى است كه در موضوعات تخصصى و دانشگاهى بيشتر بصورت فصلى منتشر مى شوند كه بيشتر 
جنبه عمومى نداشــته و ســهمى در افزايش ارتباط مردم با نشريات اينگونه ندارند مطالب آنها كمتر در 
باب همدان است و مطالب علمى مختلفى در قالب مقاله در آنها منتشر مى شود. با عنايت به اين خالصه 

مهمترين آسيب هاى امروزى نشريات استان به عنوان نشريات محلى را مى توان اين گونه بيان كرد :
عدم تناسب نرم افزارى مطبوعات با حوزه سخت افزارى آن 

محدويت منابع خبرى و توليد خبر در استان 
توزيع نامناسب، سريع و گسترده مطبوعات  

فقدان تشكل هاى صنفى و حمايتى 
مشكالت اقتصادى مالى و سرمايه اى در نشريات استان

نگاه و رويكرد تفننى به حرفه روزنامه نگارى
نبود استقالل حرفه اى، شغلى و اجتماعى حرفه روزنامه نگارى

عدم توفيق در تاثير همگانى و رخنه در بين مردم و جامعه  

پيشنهادات  
متاســفانه تحليل داده هاى آمارى موجود در باب نشريات و مطالعه مطبوعات نشان دهنده اين است كه 
جمعيت روزنامه نخوان استان بيشتر از روزنامه خوان مى باشد و آمار ميانگين مطالعه نشريات در استان در 
مقايسه با كشور پائين است و همچنين تاثير كم بر انديشه عمومى به منظور ترغيب و تشويق و گسترش 
مطالعه مطبوعات بايد فرهنگ ســازى و بستر سازى الزم صورت پذيرد. براى اينكه نشريات استان را از 
لحاظ وضعيت و ويژگى و يا كميت و كيفيت ارتقاء يابد بايد برنامه هاى مدونى  از سوى متوليان فرهنگ 
و خود دســت اندركاران مطبوعات استان طراحى گردد تا شاهد مطبوعات با كيفيت با استقبال همگانى 
باشيم. رويكرد جديد نشريات استانى در دهه آتى نگرش تخصصى، تجهيز به رسانه هاى ديجيتالى، چاپ 
و انتشار نشريه در گستره ملى  و نيروى انسانى متخصص روزنامه نگارى مى باشد. البته در هر برنامه با 

نگاه وضع موجود در پويايى و استمرار مطبوعات بايد آيتم هاى زير را لحاظ كنيم. 
ايجاد مراكز مطالعه نشريات در مراكز عمومى و خصوصى 

توزيع سريع و مناسب نشريات 
نحوه ورود بيشتر نشريات به روستاها 

افزايش كيفى و محتوايى نشريات در جذب مخاطب بيشتر
شكل گيرى نشريات تخصصى و عمومى بر حسب جنسيت، سن و تحصيالت 

توجه به ارتقاء زير ساخت هاى توسعه مطبوعات محلى 
ارائه الگوى مناسب و ساختارى نظام مطبوعات 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

عمده ضعف نشريات 
كنونى همدان 
نداشتن سازمان و 
مديريت مستقل و 
عدم وابستگى مالى 
مى باشد. كمبود نيروى 
انسانى متخصص، 
تجهيزات، سرمايه و 
اعتبار از مسائل و 
مشكالت اين حوزه 
مى باشد. فعًال در حوزه 
نشريات الكترونيكى 
هيچ اقدام به روز 
و مستقلى صورت 
نگرفته است

WWW.HAM
ED

AN
PA

YA
M.CO

M

WWW.H
AMEDANPAYAM.C

OM

WWW.H
AMEDANPAYAM.C

OM



ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

40 ســال بر نسل انقالب اسالمي در ايران مي گذرد. اينك 
حتــي كودكان بازيگوش و بي خيال ســال انقالب كه در آغوش 
مادران خود در راهپيمايي هاي مرگ بر شــاه شركت مي كردند به 
مردان و زنان ميانســال تبديل شــده اند اما چون ســال هاي اول 
پيروزي انقالب را كنار ســفره پدري و دورهمي هاي خانوادگي  
پشت سر گذاشته اند، بدون شك  وقايع انقالب و كيفيت پيروزي 
مردم و چگونگي براندازي دودمان خودكامه و خودباخته پهلوي 
را از دهــان بزرگترهاي خويش شــنيده اند و خــوب به خاطر 
مي آورند. تمام بزرگ ها و كوچك هاي نســل انقالب امروز سند 
زنده و هر يك صفحات زرين تاريخ انقالب اســالمي به شــمار 
مي آيند و قاعدتًا بســيار بهتر و بدون واسطه بر حقانيت انقالب 

بزرگ مردم ايران شهادت مي دهند.
با پيروزي انقالب اســالمي تاريخ از نو براي كشور و مردم ايران 
شــروع شد و حكومتي شــكل گرفت كه براي اولين بار در كره 

زمين تجربه مي شد. 
حكومتي بــا عنوان (جمهوري اســالمي ايران) كــه به فرموده 
بنيان گذار انقالب اســالمي حضرت امام خميني(ره) نه يك كلمه 
كمتر و نه يك كلمه بيشــتر. چون ماهيت اين حكومت شــكل 
گرفته از انقالب اســالمي اســت و با خيزش و جهاد و شهادت 
جوان هاي برومند اين خاك و مردم ســربلند كشــوري مبتني بر 
دين اسالم تشكيل شــده است و جمهوري اسالمي مناسب ترين 
و ســزاوارترين معرفه مردم و اين كشور بزرگ و اصيل در جهان 

مي توانست باشد.
حكومت و نظام جمهوري اســالمي ايران كــه در رفراندوم 12
فرورديــن ماه ســال 1358 يعني حدود دو مــاه پس از پيروزي 
انقــالب، مهر تأييد بيــش از 99 درصد مردم مســلمان ايران را 

درهامش سند خود ديد و رسميت گرفت.
مردم ايران با برپايه عشــقي عميق و وفاداري بزرگ منشــانه اي 
در طول 40 سال گذشــته همواره سالگرد انقالب خود را جشن 
گرفته اند و هر فرد ايراني در هر ســن و سال در حد توان و شور 
و حال فردي و اجتماعي ســالگرد انقــالب را در ضمير خويش 
جســتجو مي كند و با عرقي ميهن پرستانه و افتخارآميز پرچم سه 

رنگ و خوش رنگ كشورش را بوسه مي زند.
در اين شرايط و آنچه از واقعيت دور نيست، مسائل و مشكالت 
و بلكه مصائب بيشــماري اســت كه چه در بحبوحه انقالب و 
ســال هاي پس از انقالب در كشــور ما و مردم خوب ما گذشته، 

مسائلي كه خيلي از آن به خودي خود دامن گير تمام انقالب ها در 
طول تاريخ بشريست و به خصوص اينكه نظامي يكنواخت و سه 
هزار ساله بخواهد در يك زمان كوتاه يكساله بنيان كن شود و همه 
چيز تغيير كند و يك كشــور و يك ملت بزرگ و معتبر بخواهد 
با ساز و كار جديد و تفكرات جديد و شكلي متفاوت با قوانيني 

دگرگون شده پايه گذاري شود.
حال اگر وسوسه و سياســت جهان خوارانه و دست يازي مشتي 
دولت هاي زورگو و بيگانه هم پشت تمام اين حوادث و مصائب 
باشد كه آن وقت كار و زندگي بر مردم و ملتي كه بنا دارد مستقل 

و آزاد روي پاي خويش بايستد، صد برابر دشوارتر مي شود.
انقالب اسالمي تمام اين وقايع و سناريوها و توطئه ها را به خود 
ديده و هنوز هم با آن دست و پنجه نرم مي كند و در همين حال 
هم از همان سال اول جشــن هاي سالگرد پيروزي انقالب را در 

سرلوحه كار خود قرار داده است.
جشــن هايي كه ســال هاي اول و حتي در دهه هاي اول و دوم و 
بلكه سوم بســيار شــيرين تر و پرهيجان تر به نظر مي آمد. شايد 
دليلش از نظر ما قشر خبرنگار كه اتفاقًا با انقالب شروع كرده ايم، 
اين است كه در آن ســال هاي اوليه بسياري محركه ها و زمينه ها 
براي شور و شوق بيشــتر و مشاركت عمومي تر مردم فراهم بود 
چون انقالب كه پيروز شد كشوري نيمه ويران و عقب مانده روي 
دســت مردم باقي ماند، كشــوري كه برخي مظاهر نادر پيشرفت 
را فقط مي شــد در شهرهاي بزرگ مشــاهده كرد و هر چقدر از 
شــهرهاي بزرگ فاصله مي گرفتيم و به نقاط روستايي نزديك تر 
مي شديم، ســيماي فقر و محروميت در پيكره كشوري بزرگ و 

باستاني نمايانگر مي شد.
حدود 70 درصد جمعيت كشــور ما در آن سال هاي اول انقالب 
روستا نشين بودند و از همه زيرساخت هاي زندگي محروم، آب 
آشاميدني، حمام بهداشتي، مراكز درماني، مدرسه، مسجد و جاده 
مناسب ارتباطي و حتي مي توان گفت نان خالي هم در روستاهاي 
بزرگ و كوچك براي اغلب روستانشينان نعمت و آرزوي بزرگي 

بود كه آن سال ها وجود نداشت. 
در آن ســال ها وقتــي ما خبرنگارها به مناســبت هاي مختلف به 
خصوص ســالگرد انقالب براي افتتاح حتي يك حمام بهداشتي 
يك دوشــه به روستايي مي رفتيم شــور و شادي و دود اسفند و 
هلهله مردان و زنان و كودكان روستايي بود كه تيتر اول خبرهاي 

ما را براي رسانه ها فراهم مي ساخت.

 شهرها و شهرنشين هاي ما نيز از اين قاعده مستثني نبودند چون 
خيلي از زيرســاخت هاي شهرنشــيني نيز به تدريج و به بركت 
انقالب اسالمي ساخته شد و حتي جنگ تحميلي هم در مقاطعي 

از پيروزي انقالب مانع اجرا و توسعه طرح هاي عمراني نبود. 
اما اين ســال ها مي توان گفت از آن طرح ها كــه انگيزه اي براي 
دورهمي قشرهاي زيادي از مردم كشورمان در شهرها و روستاها 
مي بود، خبري نيســت چون خوشبختانه به بركت انقالب برق و 
گاز و مخابرات و بهداشــت و مدرســه در اغلب قريب به يقين 
روستاها عينيت يافته و لزومي براي مأموريت خبري گزارشگران 
رسانه ها در مناســبت هاي اينچنيني نيست و از سويي نيز توسعه 
راه هاي ارتباطي و افزايش وسائط نقليه شخصي و عمومي باعث 
تردد دائم روستانشــينان به شهرها شــده و بهانه  كمتري براي آن 

دورهمي ها و در مناسبت ها وجود دارد.
اما حداقل كار ممكن و انگيزه براي جشــن هاي سالگرد پيروزي 
انقالب اســالمي اين مي تواند باشــد كه شــكرگزار نعمت هاي 
خداوندي و پيشــرفت كشورمان باشيم، اگر چه هنوز هم طرح و 
برنامه و ســرمايه و همت فراواني الزم است تا توسعه همه جانبه 
و فراگير در جامعه ايران شــكل بگيرد و فاصله نقاط و قشرهاي 

محروم با مناطق برخوردار كمتر و كمتر شود.
در اين شرايط مي توان از ايده و خالقيت قشرهاي مردم كه اغلب 
نيز با هنر و طراحي و برنامه هاي هم گرايي آشــنا هستند استفاده 
كرده و برگزاري جشــن و شــادي براي مــردم را به خود مردم 
واگذار كرد. در سر هر كوي و برزن مي شود با اعتماد به جوان ها 
و مشــاركت و همكاري گروه هاي هنري براي اهالي همان محل 
از خاطرات و جشــن هاي گذشته انقالب گفت و تازه ها را هم به 
اجرا گذاشت. اگر دير نشــده باشد مي توان با فراخوان قشرهاي 
عالقمند و پويا شــكل بهتر و ملموس تري به بخش هاي مردمي 

سالگرد پيروزي انقالب داد.
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

انقالب  پنجم  دهه  به  ورود 
استان آينده  و 

 گذشت 40 ســال از پيروزى شــكوهمند انقالب 
اســالمى عالوه بر اينكه فرصت مناســبى براى بررسى و 
ارزيابــى برنامه ها، تصميمات و اقدامــات 4 دهه اخير در 
حوزه هــاى مختلف اســت و بايد به نوعى اين گذشــته 
آسيب شناسى شود، برنامه ريزى و تصميم براى ورود جدى 

و با برنامه به دهه پنجم انقالب نيز صورت گيرد.
در نگاه كلى تجربه اين 4 دهه نشان مى دهد كه هرگاه برنامه 
محور و هماهنگ حركت كرده و از فرصت ها، امكانات بهتر 
استفاده كرده ايم؛ نتايج خوبى نيز به دست آمده و توانسته ايم 

گام هاى رو به جلو برداريم.
امروز با دو مسأله مهم و اساسى يعنى ارزيابى دقيق و علمى 
از گذشته و برنامه ريزى درست براى آينده مواجه هستيم كه 
چه در سطح ملى و چه استانى از اهميت خاصى برخوردار 
است و بايد در چهل سالگى انقالب به آن دو پرداخته شود.

به جرأت مى توان گفت كه در استانى مثل همدان كه مسير 
توسعه در آن بسيار پرفراز ونشيب بوده است، چالش اصلى 
همين دو مسأله اى است كه بخواهيم يا نخواهيم بايد با آن 

مواجه شويم.
على رغم نسل امروز با اين سوال جدى مواجه است كه در 
اين 4 دهه چرا برخوردارى استان از فرصت ها، ظرفيت ها 
و امكانات بالقوه در زمينه هاى مختلف، گاه قدم ها را محكم 
بر نداشته ايم و با اينكه دستاوردهايى را شاهد هستيم، اما با 

نقطه مطلوب توسعه فاصله داريم؟
پرداختن به اين موضوع مستلزم آسيب شناسى دقيق گذشته 
و شناسايى و بررسى منصفانه و بدون حب و بغض نقاط 
قوت و ضعف است تا بهتر بتوان شرايط را براى پيشرفت 

و تحول فراهم نمود.
نكته ديگرى بايد بــه آن پرداخت، نگاه دقيق و عالمانه به 
آينده و برنامه ريزى براى دهه پنجم است كه انتظار مى رود 
در اين دهه شاهد رفع بسيارى از موانعى باشيم كه تاكنون 

اجازه تحرك الزم و توسعه پايدار در استان را نداده اند.
ما امروز نيازمند يك برنامه منسجم و همه جانبه و راهبردى 
هستيم كه در آن جوانب مختلف ديده شود؛ به گونه اى كه 
بتوان بر اساس آن روند توسعه همه جانبه استان را سرعت 

بخشيد.
ورود به دهــه پنجم بايد همراه با چنين برنامه اى باشــد؛ 
برنامه اى كه در آن تمام مسير هاى منتهى به نقطه پيشرفت و 

تعالى مشخص و روشن شده باشد.
ارتقاى جايگاه اســتان در زمينه هاى مختلف و حركت از 
وضع موجود به سمت وضع مطلوب مستلزم آن است كه 
براى بهره گيرى مناســب از فرصت ها و امكانات موجود 

برنامه داشته باشيم.
البته گاه شــاهد هستيم كه از تدوين اسنادى سخن به ميان 
مى آيد كه بعضا تدوين نيز شــده اســت، اما چون برنامه 
عملياتى همراه با راهكارهاى عملى مشخصى نداريم، در 
مرحله اجرا با مشــكالتى مواجه مى شويم و همه اهداف 

مورد نظر محقق نمى شود.
دهه پنجم انقالب اسالمى ديگر نمى تواند همراه با آزمايش 
و خطا باشد و لذا انتظار مى رود در اين دهه به معناى واقعى 

گام هاى مؤثرى براى توسعه استان برداشته شود.
تحفق اين مهم در گرو آينده نگرى و برنامه محورى است 
و اينكه تمام بخش ها منســجم و هماهنك حركت كنند و 

خطاها و ضعف هاى گذشته نيز جبران گردد.
به هرحــال ورود به دهه پنجم انقالب مى تواند نقطه آغاز 
روندى باشد كه طى آن شاهد تحوالت مثبت و حركت هاى 
رو به جلو و پيشرفت در استان باشيم؛ به گونه اى كه ضمن 
رفع مشــكالت و موانع موجود در مسير توسعه استان و  
جبران كاستى هاى گذشته، قوت ها را تقويت كنيم و با حفظ 
دستاوردهاى انقالب اســالمى، در جهت ارتقاى جايگاه 

استان گام برداريم.

 1- با پيروزى انقالب اســالمى در بهمن ماه سال 57 
مديريت اسالمى از حالت بالقوه به حالت بالفعل تغيير ماهيت 
داد و اين واژه كه از ســال 1340 در محافل علمى مطرح بود 
بــه عنوان يك آرمان در دســتور كار مديران نظام جمهورى 

اسالمى تعريف شد.
طرفداران مديريت اســالمى بــر اين باورند كــه؛ مديريت 
در زندگى بشــرى جايگاهى ويژه دارد. اصوالً بشــر به مدد 
مديريت به دنبال اســتفاده  مطلوب از امكانات و منابع عالم 
هستى بوده وهست، نوع نگاه ونگرش انسان به عالم هستى، 
روش ونوع مديريت او را مشخص مى كند؛ نوع نگاه مديريت 
غربــى نهايتًا منجر بــه افزايش بهره ورى اســت؛ اما از آنجا 
كه در اين نوع نگاه مديريتى انســان و شــخصيت انسان به 
عنــوان محور اصلى مورد توجه قرار نگرفته، لذا از اين بابت 
خســارتهاى جبران ناپذيرى بر پيكره  مديريت جهان امروز 

وارد شده است.
مكتب انســان ساز اســالم به دنبال تربيت خليفه  الهى، يعنى 
انســان تعالى كه مظهــر صفات مال حق الهى اســت؛ براى 
رسيدن به اين هدف عالى، مجموعه اى از دستورات الهى در 
قالب اعتقادات، احكام و اخالق بيان شــده است. با توجه به 
جامعيت و فراگير بودن اسالم به عنوان آيين زندگى، نوع نگاه 

اسالم به مديريت مشخص مى شود. 
در اين ديدگاه،مدير در مديريت اســالمى نقش الگو دارد و 
داشــتن يكســرى از خصوصيات و ويژگيها مانند اخالص، 
امانت دارى و پيروى از عدل كه بيانگر كفايت و شايســتگى 

او براى مديريت است، مد نظر قرار مى گيرد 
2- از قديمى ترين مباحث مديريتى در جمهورى اســالمى 
ايــران ارجحيت تعهد وتخصص بر يكديگر در اســتفاده از 
مديران اســت و روشن است كه در ديدگاه مديريت اسالمى 

اين تعهد است كه بر تخصص ارجحيت و اولويت دارد.
با اين نگاه مشخص است كه مديران جمهورى اسالمى از بين 
افراد متعهد گزينش شــده و به كار گرفته شده اند تا مديريت 

اسالمى را در جامعه پياده كنند.
3- اكنون پس از گذشت 40 سال از پيروزى انقالب اسالمى 
مى توان دربــاره موفقيت يا بى توفيق بودن اين نوع مديريت 

قضاوت و فرايند حركتى آن را ترسيم كرد.
مديريت اســالمى موفقيت هاى بزرگى در مقاطعى خاص از 
تاريخ اين مقطع 40 ســاله مانند دوران دفاع مقدس داشــته 
اســت و در بعد كالن اين نوع مديريت را مى توان مديريتى 

موفق ارزيابى كرد. 
اما هرچه از مديريت كالن فاصله گرفته مى شود، شاخص هاى 

موفقيت كم تر شده و حتى ناكامى هايى مشهود مى شود.
در اين مســير برآمدن مديران ارشــدى كه شــعار مديريت 
اســالمى داده اما در عمل به دنبال مديريت به ســبك غربى 

بودند، در اين ناكامى ها بى تاثير نبوده است.
همچنين اســتفاده از منابع غربى مديريتى در تدوين برنامه ها 

و اســناد باالدســتى، مديران را به ســمت فاصله گرفتن از 
مديريت اسالمى هدايت كرد تا اكثريت جامعه امروز ديدگاه 
خوبى نسبت به مديران نداشــته باشد و اين قشر را اشرافى 
و بدون تعهد به مردم و كشــور بداند و در مقابل نظام تاكيد 
بر همســطحى زندگى مديران با مردم و ارتباط بيشتر آنها با 

مردم داشته باشد.
4- اســتان همدان نيز در فرايند مديريتى جداى از كشــور 
نبوده اســت و نگاهى به مديران ارشد منصوب شده از سوى 
دولت ها در اســتان، حكايت از پيگيرى مديريت اسالمى در 

استان در اين مدت 40 ساله با فراز و فرود گفته شده دارد.
در ايــن ميان برخى مديران در زمــان مديريت خود با تاكيد 
بر توسعه كه از ســوى برخى فاصله گرفتن از شاخص هاى 
مديريت اســالمى در آن زمان قلمداد شد، توانستند خدمات 
مانــدگارى را ارائه دهنــد و با اين اقدام مبحث توســعه و 
ضرورت آن از مباحث جدى رســانه ها و از مطالبه هاى مهم 
در اســتان از مديران و شاخص مهم ارزيابى افكار عمومى از 

مديرى شود.
5- بر اســاس شاخص هاى توسعه، اســتان همدان همچنان 
بايد پيگير و به عبارتى در مســير توســعه باشد و در اين راه 
بهره مندى از مديرانى كه به توسعه و تعالى اعتقاد داشته باشند 
و اين شــاخص ها را در چارچوب مديريت اسالمى پيگيرى 

كنند، ضرورت مضاعف دارد.
  البته همراهى مردم با جلب هرچه بيشتر اعتماد آنها ضرورى 
است و اين اعتماد تنها با فاصله گرفتن مديران از مسائلى كه 
باعث دلخورى مردم و جدا ســازى اين قشر از جامعه شده، 

جلب خواهد شد.
6- در دهه پنجم انقالب آنچه مشــخص است، اين است كه 
مديريت اســالمى همچنان به عنوان يك الگو و روش مبتنى 
بر ارزش و آرمانى اساسى در جامعه دنبال مى شود و نام هايى 
مانند مديريت شبانه روزى، مديريت جهادى، مديريت مردمى 
و مديريت توانمند و كارآمــد روش هايى براى پيگيرى اين 
نوع مديريت اســت البته طرفداران مديريت به سبك جهانى 
نيــز با تاكيد بر علمى بودن آن بيكار ننشســته و در رقابت با 

طرفداران مديريت اسالمى هستند.
7- استان همدان اگر مى خواهد در دهه پنجم انقالب حقوق 
ادا نشده مردم خود در 4 دهه قبلى را مطالبه كند، بايد نسبت 
به مديران و حركات آنها حساس تر و بيشتر مطالبه گر باشد 

تا در رقابت مديران، برنده مردم باشند.
آنچــه مديران را به كار بيشــتر وادار مى كند، مطالبه مردم 
است و اگر اين مطالبه و نظارت بر عملكرد از سوى افكار 
عمومى و نمايندگان بخوبى آنها اعمال نشــود، رشد پديده 
مديران شــعارى، اشرافى و حراف در همدان دور از ذهن 

بود. نخواهد 
پس در دهه پنجم انقالب راه را بر پسرفت استان ببنديم و با 

مطالبه گرى از مديران سرعت توسعه استان را تسريع كنيم.
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شرايط حكومت شاه شكل گرفت. بخشى از اين اعتراض به 1  انقالب اســالمى بر اســاس يك اعتراض وسيع به 
شــرايط سياسى بســته حكومت شاه بر مى گشــت. اگر وضعيت 
آزادى هاى مختلف در دوره محمد رضا شــاه بررسى شود، شاخص 
آزادى هاى سياسى از هر جهت پايين بود، اما در همين حال مردم از 
آزادى هــاى فرهنگى، اجتماعــى، مذهبى و اقتصــادى قابل قبولى 
برخوردار بودند. يكى از نشــانه هاى فقدان آزادى هاى سياسى در آن 
دوران، فقدان احزاب سياسى آزاد به پايگاه وسيع مردمى بود. جدا از 
احزاب دولت ساخته كه بسته به سياست هاى شاه و اطرافيانش، گاه 
گاهى باز مى شد و بعد از مدتى از نفس مى افتاد، احزابى كه خارج از 
خواســت و اراده حكومت به وجود آمده بودند به شدت تحت نظر 
بوده و كمترين تحرك و پويايى آن ها تحمل نمى شــد. ســران آن ها 
زندانى و تبعيد مى شــدند و عرصه براى حضور هــواداران آن ها به 

شدت، تنگ مى شد. 
انتظار درســتى بود اگر انقالبى كه بر اساس اعتراض به اين  شرايط شكل گرفته بود، منادى شكل گيرى و رشد و بالندگى 2
احزاب باشد و به واقع در ابتداى انقالب هم چنين شد. انواع مختلف 
احزابى كه در گوشه گوشه ايران، به وجود آمدند و با هم براى كسب 
قدرت به رقابت پرداختند طليعه خوبى براى رشد و توسعه سياسى 
ايران بعد از انقالب بود. حرف هاى خوبى هم در اين زمينه زده مى شد 
و قانون خوبى هم نوشته شد. حق تشكيل احزاب و گروه هاى سياسى 
هم در قانون اساسى و هم در قانون احزاب به رسميت شناخته شد. اما 
صرف حرف و حق، كار را به سرانجام نرساند. نداشتن تربيت حزبى 
و كار سياسى قانون مند (كه خود از نتايج دوره طوالنى خفقان سياسى 
بود)، ناروادارى هاى سياســى و عقيدتى، استفاده از ادبيات خشن به 
همراه استفاده وسيع از حربه توهين و تهمت و تمام پنداشتن همه چيز 
در اكنون و نداشتن هيچ حس و حساسيتى نسبت به آينده، خيلى زود 
رنگ طاليى دهه شــصت را به احزاب رنگارنگ با عقايد رنگارنگ 

چسباند و آن ها را پژمرده كرد. 
هم گرفت و درختى كه در منازعه با همه رقبا هرچه توانسته 3 اين زردى و پژمردگى حتا دامن حزب جمهورى اسالمى را 
بود شــيره ها و سرمايه هاى خاك ايران را كشــيده بود و آفتاب را از 
ديگران دريغ كرده بود و همه منافذ آب قدرت را چشيده بود، بى رقيب 
و تنها در يك اكوسيســتم برهوتى كه خود به وجود آورده بود، دوام 

نياورد و خود نيز پوسيد و فرو ريخت. 
مشكالت اقتصادى ناشى از سياست هاى هاشمى رفسنجانى، 4 در رقابت ميــان محمد خاتمى و ناطق نــورى و در انبوه 
يكى از نامزدها، شعار توسعه سياسى را برگزيد كه به شكل شگرفى 
در ميان مردم درخشيد و باعث انتخاب او به عنوان رئيس جمهور ايران 

گرديد. همانگونه كه از انقالب رونق احزاب و گروه هاى سياسى مورد 
انتظار بود، از شعار توسعه سياسى هم تحولى در زمينه توجه به احزاب 
و آزادى احزاب هم پيش بينى مى شــد. اين پيش بينى چندى پس از 
قدرت گرفتن محمد خاتمى، محقق شد و تعدادى از احزاب توانستند 
به مدد دولت و با پشتيبانى دولت، شروع به كار كنند. اما اين حمايت 
دولتى به جاى گسترش كمى و كيفى احزاب،آنها را به دولت وابسته 
كرد چنانچه وقتى عمر دولت خاتمى به سر آمد، احزاب هم دوباره به 

تعطيالت رفتند. 
سياسى يكى يكى با لپ هاى گل انداخته، دوباره در ساحت 5 پس از تعطيالت طوالنى دوره احمدى نژاد، فعالين حزبى و 
سياسى ايران حضور يافتند به خصوص اين كه شعار حسن روحانى، 
سياســى كردن فضاى امنيتى بود. همين ترقيدن شــعار ها از انقالب 
سياسى به توسعه سياسى و از توسعه سياسى به سياسى كردن فضاى 
امنيتى به شكل هشت سال در ميان، به روشنى، حال و روزِ احزاب و 
فعاليت سياسى را در ايران نشان مى دهد. رشِد معكوسى كه به لى لى 
پوتى شدن فضاى سياسى منجر شد و در اين ميان چه ميزان از ثروت 
و حيثيت ايران كه توسط كاپتان ليچ هاى زمانه تحت عنوان سالطين 
شكر و قير و سكه و دكل و نفت و... به خاور و به باختر پريد؛ در حالى 
كه هر يك از مردم در اظهار نظرى ناشى از نشاط و فوران سياسى با 

خود و ديگرى مى گفت: «من مى دونم كه كارمون تمومه».
آزادى هاى سياســى به وقوع پيوســته در برآوردن زمينه اى 6 در اين ميان مشكل اساسى كجاست. چرا انقالبى كه با هدف 
مناسب براى رشد احزاب كه از پايه هاى فعاليت سياسى هستند، ناكام 
مانده اســت؟ در نگاه اول به نظر مى رسد كه مشكل از دولت مردان 
است چرا كه در اين دوران چهل ساله، مردان سياسى مختلفى سكان 
امور را به دست گرفته اند ولى اگر چه همه آنها پشتوانه حزبى داشته اند 
اما كمتر به توســعه و گســترش احزاب و گروه هاى سياسى همت 
گماشــته اند و حتى بعدها خود را فرا حزبى و فراجناحى ناميده اند و 
شــأن خود را اجل از احزاب دانســته اند انگار كه نفرينى در احزاب 
هست كه اگر دامن آنان را بگيرد از طلسم آن رهايى نخواهند يافت. به 
همان نســبت هم در ميان احزاب و گروه هاى سياسى، بعد از افول و 
عدم حضور دولت مردان پيشين در قدرت، كسى مسئوليت آن ها بر 
عهده نگرفته، كانّهو از زير بته به عمل آمده اند. جالب آن كه على رغم 
اعراِض متقابِل شخصيت هاى سياسى و احزاب، طلسم و نفريِن پنهاِن 
سياست در نهايت دامن آن ها گرفت؛ بسيارى از شخصيت هاى سياسى 

خانه نشين و محدود و محصور و مغضوب شدند و شعار « اصالح 
طلــب، اصول گرا، ديگه تمومه ماجرا» بدرقه راهِ احزاب و گروه هاى 

مدعى سياست گشت. 
سياست ايران بين عرضه و تقاضا هيچ ساز و كار مشخصى 7 اما به نظر مى رسد مشكل فراتر از اين ها باشد. وقتى در بازار 
كه به تقويت احزاب كمك كند وجود ندارد، در حالى كه براى فروش 
تره بار هم صنف و دفتر و دســتك و ميدان الزم اســت و هر كسى 
نمى تواند فى المثل آن ها را دركنار خيابان بساط كند و اگر بكند كارش 
با كريم آب منگل هاى شهردارى هاســت؛ اما در بازار سياست، قانون 
انتخاباتى كه بايد عرضه و تقاضا را در اين بازار تنظيم كند، هيچ شان 
و شخصيت وارج و منزلتى براى عرضه كنندگان اصلى و حرفه اى اين 
متاع منظور نكرده است. احزابى كه كلى دوندگى كرده اند و خون دل 
خورده اند و خاك بازار سياســت را به ســر كرده انــد و در ِگِل آن 
پلكيده اند و از هزارتوى پيچيده و مخوف وزارت كشور و كميسيون 
ماده 10 و مراجع پيچ پيچ و چندگانه اطالعات و سپاه و دادگاه گذر 
كرده اند و آنچنان پيچيده شده اند كه گاهى خود را هم نمى شناسند چه 
در اين راه هزار الزام ناالزم پذيرفته اند و هزار جور تعهد كتبى و شفاهى 
براى هزار كار بزرگ و كوچك كرده و نكرده داده اند تا از سايه خود 

بترسند و بدين سان حرفه اى شده اند.
شــباهت دارد تا يك بازار حرفه اى و هميشگى. چهارشنبه 8 از همين روى، بازار سياست در ايران به چهارشنبه بازار بيشتر 
بازارى را تصور كنيد كه تنها يك اوســتا و يك فعال مايشاء دارد با 
چندين سرند در دست. كسى كه بسيار نگران صالح و سالمت مردم 
است به همين دليل همه كاال ها را سرند مى كند و بسته به آن كه هر 
كدام از كاال ها را كدام فروشنده و ازكدام مسير وارد بازار مى كند، نمره 
سرند را مشــخص مى كند. براى خودى ها سرندهايى با چشمه هاى 
بزرگ كه چغندر و ســيب زمينى با گونى از آن عبور مى كنند و براى 
غير خودى ها سرندهايى با چشمه هاى ريز كه اگر نخودى هم بخواهد 
از آن عبور كند سرِ جوانه دارش كنده شود و سترون و بى حاصل به 

دست مصرف كننده برسد. 
انتخاباتى، انتظار نمى رود كه هيچ حزب و گروه سياســى، 9 در اين تجارت فصلى و چهارشــنبه بازارى با آن نظام نامه 
رغبتى براى حضور در اين عرصه داشته باشد، اما طرفه اين كه حدود 
300 حزب و گروه و دسته رسمى و سياسى ثبت عنوان شده اند كه در 
دوران انتخابات، به شكلى پريوديك، احساس تكليف كرده، بى اختيار 
به شور انتخابات مى افزايند. حضورى نه مثل سرزمين هاى ديگر، كه 
دو يا چند درخت بزرگ و تناور با شاخه هاى تنومند در قالب احزاب 
باشند و كثيرى بوته ها و گياهان گوناگون و رنگارنگ به عنوان نهادهاى 
مدنى و گروه هاى غير دولتى و مطبوعات و خيريه ها و سنديكا ها و 
باشگاه ها، بلكه به مثابه سرِ َكَچل و بى موكه به مدد ماينوكسيدايل و 
زينك اكسايد و مولتى مينرال، َجوانه هاى ريز ريز و ُكركى مو در آن 

رشد كرده باشد. 
موهاى واقعى باشد، اولين قدم، مرتبط كردن نظام انتخاباتى و 10 به نظر مى رســد براى اين كه اين سرِ طاس، مستعد رويش 
نظام حزبى است. جمهورى اسالمى از بابت تعداد انتخابات و كيفيت 
آن يك جمهورى ناب است چرا كه به طور متوسط هر سال مردم به 
صورتى كاملن توده وار در يك انتخابات شــركت مى كنند.در حال 
حاضر چهار انتخابات مهم در ايران برگزار مى شــود كه عبارتند از: 
انتخابات مجلس، انتخابات رياســت جمهورى، انتخابات شوراهاى 
شهر و روستا و انتخابات خبرگان رهبرى. مى توان براى آن كه قدرى 
از نابى اين جمهورى كاست و به سمت دمكراسى هاى كالسيك آن را 
سوق داد، براى شــروع دوتا از آن ها (براى مثال انتخابات مجلس و 
شوراهاى شهر و روستا) از مجموع چهار انتخابات مذكور را «تناسبى» 
كــرد. يعنى به جاى آن كــه مردم به افراد راى بدهنــد به احزاب و 
ليســت هاى انتخاباتى آنها، راى بدهند و احزاب به تناسب آرايى كه 
كسب كرده اند در مجلس يا شوراهاى شهر و روستا، با افرادى كه خود 
معرفى مى كنند و به گفتار و رفتار آنها نظارت دارند و در ضمن آن ها 
را ضمانت مى كنند حضور خواهند يافت. در اين حالت ضمن آن كه 
انتخابات حالتى حرفه اى تر و پخته تر به خود مى گيرد، مجالى براى 
رشد و فعاليت احزاب فراهم مى شود، رقابت ميان احزاب جدى تر 
شــده و احزاب كم اثر و بى اثر هم، رفته رفته جذب احزاب بزرگتر 
خواهند شــد. به اين شــكل فضا براى مشــاركت نظــام مند افراد 
صاحب نظر، تربيت شــده و سرد و گرم چشيده، جذاب تر مى گردد.

دمكراسى واقعى بدون تشكيل و حضور و تاثير احزاب قوى، چندان 
با معنا به نظر نمى رسد چيزى كه هيچ شباهتى به آنچه ديده مى شود- 
يعنى يك جمهورى ناب در مسيرهاى محافظت شده- ندارد. همه اين 
اگر ها منوط به يك اگر بزرگ ديگر است. بزرگان نظام به دنبال كچِل 

موفرفرى نباشند و يا كچلى را انتخاب كنند يا موِى فرفرى را. 
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 انقالب اسالمى ايران در 22 بهمن ماه به پيروزى رسيد و امام خمينى(ره) توانست با بهره گيرى 
از نظام معنايى و انديشه اى بديع و عميق يعنى توسل به آموزه هاى اصيل دينى هويتى نوين و تحول 
ســاز را ايجاد كند. انقالب اســالمى ايران مهمترين رويداد سياسى اجتماعى تاريخ ايران به شمار 
مى رود، اين رويداد نقطه عطفى در تاريخ بود كه به لحاظ سلبى خط بطالنى بر بسيارى مناسبات و 
روابط سياســى اجتماعى كشور ما كشيد و به لحاظ ايجابى مناسبات جديدى را بنيان نهاد و نگاه 

انسانى ايرانى و بسيارى از انسان هاى ديگر را به جهان هستى، انسان، فرجام زندگى و... تغيير داد.
يك فعال فرهنگى با بيان اينكه همدان از نظر سياسى و اجتماعى در پيروزى انقالب اسالمى جايگاه مهم و 
ويژه اى داشته است، گفت: نقش مردم همدان در پيروزى انقالب اسالمى به سال هاى قبل از انقالب يعنى 

سال هاى 32 و 42 باز مى گردد.
محسن صيفى كار افزود: مردم همدان در قصه مشروطه در قضيه كفن پوشان و رامين نقش داشتند و در 
قضاياى سال بعد از اين واقعه وقتى شاه دو نسخه از قرآن نفيس آريامهر را به همدان مى فرستد اين دو نسخه 

توسط آيت ا... مرحوم آخوند همدانى و بنى صدر به تهران باز گردانده مى شود.
وى با اشاره به اين نكته كه علماى همدان مبارزات ريز و درشتى در آستانه پيروزى انقالب اسالمى داشتند، 
ادامه داد: با رحلت مرحوم آيت ا... آخوند همدانى در تيرماه 57 اولين جرقه هاى انقالب در مراسم تشيع اين 
عالم بزرگ در همدان با حمل جنازه اى نمادين عالوه بر جنازه آيت ا... آخوند همدانى به حالت اعتراض 
انجام شد و درگيرى هايى در نزديك باغ بهشت همدان و سپس آرام آرام قضيه 30 مهرماه در همدان به دليل 

تعرض به يك دانش آموز صورت مى گيرد.
اين فعال فرهنگى تصريح كرد: يكى از اتفاقات خوب در همدان انعكاس زنده تلويزيونى لحظه ورود امام 
خمينى(ره) در 12 بهمن ماه 57 در همدان به وسيله ماهواره اسدآباد بود كه كسانى كه در آن زمان تلويزيون 
در منزل داشتند مى توانستند اين استقبال تاريخى را به صورت زنده مشاهده كنند البته در آن زمان گروه هاى 

زيادى براى لحظه ورود امام خمينى(ره) در فرودگاه مستقر شدند.
 صيفى كار در خصوص دستاوردهاى انقالب اسالمى در 40 سال گذشته نيز بيان كرد: اين دستاوردها به 
چند دسته مادى، معنوى، اقتصادى و سياسى تقسيم بندى مى شود به طورى كه اگر انصاف به خرج دهيم 

در حقيقت وضعيت فعلى با پيش از انقالب از لحاظ كمى و كيفى بسيار متفاوت است.
صيفى كار با بيان اينكه خوشــبختانه امروز كشور در بسيارى از علوم و فنون جنگى در رتبه برتر جهانى 

قرار دارد، گفت: بايد اظهار خرسندى كنيم كه جوانان انقالبى امروز در ابعاد مختلف ساخت 
موشك، زيردريايى، علوم نانو و تكنولوژى در دنيا در رتبه يك تا دهم دنيا قرار دارد.

جهان بيدارى 
اسالمى انقالب  دستاوردهاى  پرثمرترين  از  يكى 

يك نويســنده دفاع مقدس نيز با بيان اينكه ايــران در زمان قبل از پيروزى 
شــكوهمند انقالب اسالمى كامال وابســته به آمريكا بود، تصريح كرد: در 
داخل كشور نيز وضعيت نابســامان بود و فاصله طبقاتى مردم در آن زمان 
بسيار زياد بود. محمد حيدرى دلگرم با اشاره به اينكه در زمان قبل از انقالب 

اسالمى، اسالم از نظر اعتقادى جايگاهى نداشت البته مردم مسلمان بودند اما 
عدالتى به معناى واقعى وجود نداشت، افزود: انقالب شكوهمند ايران اسالمى 

با بسترســازى اعتقادات شكل گرفته و مردم متدين همدان پيرو امام راحل بودند 
و اين انقالب از مســجد و فعاليت هاى سياســى مرحوم آيت  ا... مدنى(ره) در همدان 

نشأت گرفته است.
وى بــا بيان اينكــه زمينه حركت هــاى انقالبى در همــدان از روز فوت مرحوم 
آيت  ا... آخوند همدانى بلكه زودتر از قيام ســال 42 آغاز شد، اضافه كرد: وضعيت 
رفاه همچون خدمات آب، برق، تلفن، جاده ســازى، آبرســانى، گازرسانى و... در 
زمينه هــاى مختلف در پيش از انقالب بســيار نامطلوب بود امــا امروز به بركت 
اين انقالب اصل كار براى مســتضعفين جامعه انجام شــده است. حيدرى دلگرم 
با تاكيد بر اينكه بيدارى جهان يكى از پرثمرترين دســتاوردهاى انقالب اســالمى 
ايران اســت، گفت: امروز انقالب اســالمى به دنبال عدالت است پس بايد همه ما 

پيرو عدالت حضرت على(ع) باشيم.
منطقه  امنيت  تثبيت  در  توانسته  ايران  نظامى  اقتدار 

باشد تاثيرگذار 
رئيس ســتاد بازسازى عتبات عاليات اســتان همدان نيز در خصوص دستاوردهاى نظام 
جمهورى اســالمى ايران در چهل سال گذشــته اظهار كرد: با توجه به نزديك شدن به 
چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى كه مقارن با فجر فاطمى است آنچه 
تاكنون ملت ما در مدت چهل سال تجربه كرده استقالل و عزت مردم بوده كه در سه شعار 
اصلى نظام مقدس جمهورى اســالمى استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى گنجانده شده 
است. محمدعلى بادامى با اشاره به اينكه قبل از پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى در ايران 
مداخله گسترده كشورهاى غرب و شرق در امور داخلى كشور به طور كامل مشهود بود، 
افزود: در البه الى سخنان و گفت وگوهاى سران آن دوران در مجالس خصوصى وابستگى 

كشور كامًال آشكار بود.
وى با بيان اينكه ايران اسالمى در چهل سال گذشته توانسته به قدرت نظامى و پيروزى هاى 
منطقه اى دست يابد، ادامه داد: در دوران پهلوى موقعيت ارتش شاه و وابستگى اين رژيم 
به آمريكا موجب شد كه ايران به عنوان يك منطقه آزاد براى آمريكا تبديل شود كه همين 
منجر به تجزيه و آسيب خاك ايران و وابستگى كامل كشور به بيگانه شد، اما پس از پيروزى 

انقالب اسالمى با وجود هشت سال جنگ تحميلى عليه ايران و شهادت بيش از 200 
هزار شهيد، ذره اى به امنيت و اقتدار نظام مقدس جمهورى اسالمى ضربه اى وارد نشد.

بادامى با تاكيد بر اينكه تنها حكومتى كه توانســت در دوران معاصر در حفظ تماميت 
ارضى خود موفق عمل كند، نظام مقدس جمهورى اســالمى بوده است، گفت: ياد و 
خاطره مدافعان حرم به ويژه سردار شهيد «حاج حسين همدانى» گوياى اين نكته است 
كه امروز ايران مقتدر نه تنها در خاك خود بلكه در خاك ســوريه در مقابل بيگانگان و 
براى دفاع از حرم آل  ا... مى ايســتد كه اين نشان دهنده اقتدار نظامى ايران در چهل سال 
گذشته است. بادامى يكى ديگر از دستاوردهاى نظام مقدس جمهورى اسالمى را پس از 
پيروزى انقالب اسالمى مردم ساالرى و حاكميت مردم دانست و گفت: در چهل سال 
گذشته مردم منتخبين خود را در مجلس، دولت، مجلس خبرگان با رأى 99 درصدى به 
قانون اساسى با سليقه و به صورت آزاد انتخاب كرده اند يعنى مؤلفه جمهورى اسالمى 
در شعار اصلى استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى نيز در اين مدت عملياتى شده است.
وى در خصوص توليد علم و فناورى ديگر شاخص و دستاورد نظام جمهورى اسالمى 
در چهل سال گذشته نيز بيان كرد: اگر بخواهيم اين موضوع را ريشه يابى كنيم در دوران 
پهلوى بخش قابل توجهى از مردم بيســواد بودند اما پس از انقالب با تشكيل نهضت 
ســوادآموزى به دستور امام راحل تا جايى پيش رفتيم كه امروز كشوردر حوزه توسعه 
علم و دانش به پيشرفت هاى علمى همچون فناورى نانو، صنايع غذايى، صنايع نظامى 

و... دست يافته است.
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وضعيت در سال شروع وضعيت در سال پايهعنوان شاخص پيشنهادىحوزه
دولت يازدهم

وضعيت در آخرين سالى كه 
براى آن اطالعات وجود دارد

تقسيمات 
كشورى

499تعداد شهرستان
112525تعداد بخش
102929تعداد شهر

347373تعداد دهستان

توليد ناخالص داخلى
 در زمينه اطالعات مربوط به توليد ناخالص داخلى در سال 1357 
هيچ گونه اطالعاتى در دســترس نمى باشــد، اما در سال هاى بين سال 
1392 تا ســال 1394 كه آخريــن اطالعات مربوط بــه ارزش افزوده 
بخش هاى اقتصادى محاســبه شده اســت حدود 20 درصد افزايش را 
شــاهد هستيم كه بيشترين افزايش در بخش خدمات و كمترين افزايش 

را در بخش صنعت شاهد هستيم.
سرزمين و آب و هوا
در ســال 1397 ميزان جنگل هاى اســتان از 575 هكتار در سال 1357 

به 36617 هكتار در سال 1397 رسيده كه حدوداً 62 برابر شده است.

وضعيت در 
سال پايه

وضعيت در 
سال شروع 
دولت يازدهم

وضعيت در آخرين 
سالى كه براى آن 
اطالعات وجود دارد

درصد رشد 
نسبت به اول 

انقالب

درصد رشد 
نسبت به سال 

1392

575352913661762684جنگل

0-9044258220008220009مرتع

0 4292442924-پديده هاى بيابانى

جمعيت
 جمعيت استان همدان از سال 1357 تا سال 1397 با رشد حدود 0/3 درصد ساليانه از يك ميليون و 88 هزار و 24 نفر به يك ميليون و 738 هزار و 234 نفر رسيده است كه اين رشد نسبت به رشد جمعيت 
كشور كمتر بوده و نشان از مهاجر فرست بودن استان همدان مى باشد. در همين دوره نرخ شهرنشينى استان از حدود 30 درصد در سال 1357 با بيش از 63 درصد در سال 1397 رسيده كه نشان دهنده شتاب بسيار 
زياد در رشد شهرنشينى و مهاجرت روستاييان به شهرها مى باشد. و نهايتا يكى از مهمترين شاخص هاى نشانگر جمعيت كه بعد خانوار است در سال 1357 بيش از 5 نفر در هرخانوار را نشان مى دهد كه در سال 

1397 به 3/23 رسيده و نشان دهنده اوالً كاهش تعداد فرزندان خانواده ها و ثانياً تغيير فرهنگ سكونت و تشكيل خانواده هاى مستقل به جاى خانواده هاى گسترده و سنتى مى باشد.

وضعيت در سال شروع وضعيت در سال پايهعنوان شاخص پيشنهادىحوزه
دولت يازدهم

وضعيت در آخرين سالى كه براى آن 
اطالعات وجود دارد

درصد رشد نسبت به اول 
انقالب

درصد رشد نسبت به سال 
1392

جمعيت

-108802417572741738234601كل
  0,22-03/231/0متوسط نرخ رشد جمعيت

-568048882901874832541جمعيت مرد 
-519976874373863402661جمعيت زن

325176104060510972172375جمعيت مناطق شهرى
9/292/591/631117 نرخ شهرنشينى 

-767621916152439930تعداد ازدواج ثبت شده  در سال
498379738836802تعداد طالق ثبت شده  در سال

معدن و  صنعت 
 در حوزه بهره بردارى از معادن اســتان ، تعداد 
معادن در حال بهره بردارى استان در سال 1357، 14 
معدن بوده و اين تعداد به 287 معدن در سال 1397 
رسيده است. همچنين در حوزه صنعت تحول بسيار 
جدى در استان اتفاق افتاده است و تعداد كارگاههاى 
باالى 10 نفر كاركن اســتان از 13 كارگاه در 3سال 
1357 به 662 كارگاه در ســال 1397 افزايش يافته 
است كه از اين تعداد در سال 1392 87 كارگاه باالى 
50 نفر كاركن بوده اســت ولى در سال 1397 تعداد 
كارگاه هاى باالى 50 نفر كاركن به 96 واحد افزايش 
يافتــه اســت. اين آمــار و اطالعات نشــان دهنده 
جهت گيرى بخش صنعت اســتان به سمت صنايع 

بزرگ و خصوصًاًًً صنايع مادر مى باشد.

تقسيمات كشورى
 اســتان همدان در حال حاضر داراى 9 شهرســتان، 25 
بخش، 29 شــهر و 73 دهستان اســت، كه در سال 1357 اين 
استان داراى 4 شهرســتان، 11 بخش، 10 شهر و 34 دهستان 
بوده اســت. اين روند نشــان دهنده كوچك تر شــدن سطح 
تقسيمات سياسى در استان ها و به تبع آن تمركز زدايى از مركز 

استان و سپردن امور مردم به مديريت هاى محلى مى باشد.

عنوان 
شاخص پيشنهادى

مساحت 
جنگل ها، مراتع 
و پديده هاى 

بيابانى 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 آن طور كه آمارهاي به دست آمده نشان مي دهند همدان در برخي شاخص ها در 40 سال با 
رشــد قابل توجه مواجه بوده اســت، اما برخي شاخص ها حتي مورد رضايت مسئوالن نيست. 
آب وفاضالب، كشاورزي، بهداشت ودرمان، ارتباطات و حمل ونقل همواره در اين 4 دهه با رشد 
مواجه بوده اند اما جمعيت، طالق و ازدواج، هنر و حتي بخش هايي از آموزش شاخص هايي هستند 

كه متناسب با وضعيت استان رشد نكرده اند. آنچه كه در 4 صفحه پيش روي شما است عملكرد 
استان و تحليل آن در حوزه هاي كشاورزي، جنگلداري، شيالت، ارتباطات، خدمات زيربنايي آب، 
برق وگاز، آموزش، بهداشت ودرمان، بازارهاي مالي، صنعت ومعدن، نرخ بيكاري و اشتغال، توليد 

ناخالص داخلي، حمل ونقل و انبارداري، خدمات بازرگاني و هتل داري، فرهنگ و هنر است.

وضعيت در عنوان شاخص پيشنهادىحوزه
سال پايه

وضعيت در سال شروع 
دولت يازدهم

وضعيت در آخرين سالى كه براى 
آن اطالعات وجود دارد

درصد رشد نسبت 
به اول انقالب

درصد رشد نسبت 
به سال 1392

معدن
14228287195026تعداد معادن در حال بهره بردارى

  ---ارزش توليدات معادن در بهره بردارى

صنعت

تعداد كارگاه هاى صنعتى داراى 10 نفر 
-13799662499217كاركن و بيشتر

تعداد كارگاه هاى صنعتى داراى 10 تا 
-20 50602484 نفر كاركن

تعداد كارگاه هاى صنعتى داراى 50 نفر 
10 8796كاركن و بيشتر

مشخصات صنايع بزرگ و كليدى 
احداث شده نظير صنايع خودرو سازى،  

پتروشيمى،  فوالد
36713317

  ---تعداد شركت هاى تعاونى صنعتى

دهه  4 در  استان  وضعيت  تحليل 
غزل اسالمي
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 شــهرهاى تحت پوشش شبكه آب شرب شهرى در سال 1357، 12 شهر بوده 
و در ســال 1397 تمامى 30 شهر استان تحت پوشــش آب شرب بوده اند. در سال 
1357 فقط يك شــهر استان داراى شــبكه و تصفيه خانه فاضالب بوده است كه اين 
تعداد در ســال 1397، 12 شهر استان داراى شبكه جمع آورى فاضالب و 8 شهر نيز 
داراى تصفيه خانه فاضالب بوده اند. در اين بخش نســبت به ابتداى انقالب با رشدى 

بيش از هزار درصدى مواجه بوده است.

 در حــوزه آب شــرب شــهرى و 
روستايى در كشور در سال 1357 تنها يك 
سد در استان وجود داشته كه با ظرفيت 40 
ميليون متر مكعب آب شرب شهر همدان را 
تأمين كــرده ولى در ســال 1397 ظرفيت 
ذخيره سدهاى استان به بيش از 120 ميليون 

مترمكعب افزايش يافته است.
درحوزه آب شرب بعد از سال 1357 تقريبا 
تمام جمعيت استان از آب شرب بهداشتى 

و سالم برخوردار شده اند.
در حــوزه توليــد و توزيــع بــرق تعداد 
روستاهاى داراى برق استان در سال 1357 
تنها 94 روســتا بوده اســت ولى در ســال 
1397 تمام روســتاهاى بــاالى 10 خانوار 
اســتان داراى برق مى باشند . ظرفيت توليد 
برق اســتان از 20 مگاوات ساعت در سال 
1357 به 1060 مگاوات ســاعت در ســال 
1397 افزايش يافته اســت و در ســال هاى 
اخير با ســرمايه گذارى خارجى توليد 100 
مــگاوات ســاعت انرژى خورشــيدى در 

دستور كار استان قرار گرفته است . 
در حــوزه گاز طبيعى در ســال 1357 هيچ 
زمينــه اى وجود نداشــته اما در ســال 97، 
99/4 درصــد جمعيت شــهرى و بيش از 
94/3 درصد از جمعيت روستايى استان از 
نعمت دسترسى به شبكه توزيع گاز طبيعى 

برخوردار هستند.

وضعيت عنوان شاخص پيشنهادىحوزه
در سال پايه

وضعيت در سال 
شروع دولت 

يازدهم

وضعيت در آخرين 
سالى كه براى آن 
اطالعات وجود دارد

درصد رشد نسبت 
به اول انقالب

درصد رشد 
نسبت 

به سال 1392
4030000048000000119520000197149حجم مخزن سدهاى استان(متر مكعب)

  ---طول شبكه توزيع آب (كيلومتر) در مناطق شهرى 

-2 45574476-طول شبكه توزيع آب (كيلومتر) در مناطق روستايى

  ---طول خطوط انتقال آب در مناطق شهرى(كيلومتر)
طول خطوط انتقال آب در مناطق روستايى 

8 19792142-(كيلومتر)

-3 9648293630-حجم توليد آب در مناطق شهرى (هزار متر مكعب)

8 469455504991-تعداد انشعاب آب (فقره)
درصد جمعيت شهرى تحت پوشش آب آشاميدنى 

0 6/99100-سالم
درصد جمعيت روستايى تحت پوشش آب 

1 7/984/99-آشاميدنى سالم

201000100049000ظرفيت نامى مولدهاى نصب شده(مگاوات ساعت)

30 355478461026-توليد ناخالص برق(مگاوات ساعت)

201000100049000ظرفيت نامى توليد برق(مگاوات ساعت)

201013106052005ظرفيت عملى توليد برق

1 023802415ظرفيت پست هاى انتقال ولت (مگاولت آمپر)

8633663572373668675316تعداد مشتركين برق

5817252643459888893014تعداد مشتركين خانگى برق

941067107110390تعداد روستاهاى داراى برق

280001948081948395960تعداد خانوارهاى روستايى داراى برق

92798061037410196طول خطوط شبكه فشار متوسط توزيع (كيلومتر)

17897199810735313طول خطوط شبكه فشار ضعيف توزيع (كيلومتر)

10101463316459153012تعداد ترانسفورماتورهاى شبكه توزيع (دستگاه)

1742072225511969ظرفيت ترانسفورماتورهاى شبكه توزيع (دستگاه)

0 3030-تعداد شهرهاى گازرسانى شده

40 7301024-تعداد روستاهاى گازرسانى شده

30 461626600677-تعداد مشتركين گاز طبيعى
درصد جمعيت تحت پوشش گاز طبيعى به تفكيك 

1 6/984/99-(شهر)
درصد جمعيت تحت پوشش گاز طبيعى به 

30 69/7232/94-تفكيك(روستا)

درمان و  بهداشت 
 تعداد پزشك به ازاى هر 100 هزار نفر جمعيت از سال 1357 تا 1397 از 18/84 نفر به 50/82 نفر افزايش يافته 

است. تعداد تخت فعال بيمارستانى از 79 تخت به ازاى هر 100 هزار نفر به 185/2 تخت افزايش داشته است.

زير بنايى آب ، برق و گاز خدمات 

آب 
و برق 
و گاز
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مهمترين شاخص مرتبط با نيروى انسانى نرخ بيكارى مى باشد. همانگونه كه در 
جدول زير مشاهده مى شــود نرخ بيكارى استان همدان در سال 1357به ميزان 
9/6 محاســبه شده است . اين نرخ در سال 1397 به 7/1 تغيير كرده است . ساير 

شاخص هاى مد نظر در هيچ يك از منابع قابل دسترسى موجود نبوده است.

شيالت و  جنگلدارى  كشاورزى، 

هتلدارى و  بازرگانى  خدمات 

عنوان شاخص پيشنهادىحوزه
وضعيت 
در سال 

پايه

وضعيت در سال
 شروع دولت 

يازدهم

وضعيت در آخرين 
سالى كه براى آن 
اطالعات وجود دارد

بازرگانى 
و 

هتلدارى

ظرفيت اقامتگاه ها 
(تخت) به تفكيك 

هتل پنج ستاره، چهار 
ستاره، سه ستاره، دو 
ستاره، يك ستاره، 
مهمان پذير يا هتل 
آپارتمان، ساير

5000 ستاره
5501450-4 ستاره
100100-3 ستاره
523523-1و2 ستاره
725725-مهمان پذير
179179-هتل آپارتمان

مالى بازارهاى 
سطح پوشش بيمه در كشور در سال 1357 حدود 1/2 درصد بوده كه در سال 1397 به 99/998 

درصد رسيده است . به عبارت ديگر تقريبا تمام جمعيت كشور زير پوشش بيمه قرار گرفته اند.

حوزه
عنوان 
شاخص 
پيشنهادى

وضعيت 
در سال 
پايه

وضعيت در 
سال شروع 

دولت 
يازدهم

وضعيت در آخرين 
سالى كه براى آن 
اطالعات وجود 

دارد

درصد 
رشد نسبت 

به اول 
انقالب

درصد رشد 
نسبت به 
سال 1392

بازارهاى 
مالى

تعداد افراد تحت 
پوشش يكى از 
انواع بيمه به كل 

جمعيت
1/295/7799/9881074

تعداد واحدهاى 
8540345843914بانكى

آموزش
اصلى ترين شــاخص هاى بخش آموزش نرخ با سوادى جمعيت مى باشد كه در سال 1357، 37 درصد بوده 

و اين رقم در سال 1397 به 84/7 درصد رسيده است. 
همچنين نســبت دانش آموز به معلم از 22/7 دانش آموز به ازاى هر معلم در ســال 1357 به رقم 19/4 نفر 
دانش آموز به ازاى هر معلم رســيده اســت. شاخص مهم ديگر نسبت دانش آموز به كالس است كه در سال 
1357 اين شاخص معادل 37/6 دانش آموز در هر كالس بوده و در سال 1397 به عدد 23/58 دانش آموز در 
هر كالس رســيده است. همچنين شاخص تعداد دانشجويان موسسات آموزش عالى از هزارو 704 دانشجو 
در ســال 1357 به 98 هزار و 708  دانشجو در سال 1397 رسيده است.تعداد مراكز فنى و حرفه اى در سال 

1357 تنها 2 مركز بوده كه در سال 1397 اين مراكز به 21 مركز در سطح استان رسيده است.

عنوان شاخص حوزه
پيشنهادى

وضعيت در 
سال پايه

وضعيت در 
سال شروع 
دولت يازدهم

وضعيت در آخرين 
سالى كه براى آن 
اطالعات وجود دارد

درصد رشد 
نسبت به اول 

انقالب

درصد رشد 
نسبت به 
سال 1392

آموزش

نسبت دانش آموز 
22-22/715/919/415به معلم

نسبت دانش آموز به 
7-37/622/623/5836كالس

تعداد دانشجويان 
17048741398708569313موسسات عالى

تعداد فارغ التحصيالن 
47 1253318363-موسسات عالى

تعداد مراكز ثابت 
220219505سازمان فنى و حرفه اى

سرانه فضاهاى آموزشى 
به ازاى هر دانش آموز 

(مترمربع)
3/75/165/48796
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انسانى نيروى 

در بخش كشــاورزى تعداد بهره برداران اين بخش در سال 1392 
حــدود 3 برابر بهره برداران ســال 1357 بوده اما در ســال 1397 
ايــن تعداد از 358 هزار نفر به 200 هزار نفر كاهش يافته اســت. 
جهت گيرى كلى بخش كشاورزى در اين سال ها حركت به سمت 

كشت آبى مكانيزه و كشت گلخانه اى و توسعه باغات بوده است. 
سطح زير كشت با آبيارى مكانيزه از 7 هزار هكتار در سال 1357 به 
145 هزار هكتار در سال 1397 رسيده است . جنگل كارى استان از 
225 هكتار به 5633 هكتار افزايش يافته ، توليد نهال در استان كه در 

سال 1357 اصال انجام نمى شده به 500 هزار نهال در سال رسيده 
است. همچنين اجراى 273 هزار هكتار عمليات آبخيز دارى و توليد 
5673 تن ماهى در اســتان كه در ابتداى انقالب صفر بوده است از 
دستاوردهاى بسيار قابل توجه 40 سال انقالب اسالمى بوده است .

در اين حوزه در استان همدان در سال هاى اخير با افتتاح چند هتل 4 ستاره و فضاهاى اقامتى 
متعدد تحول بزرگى در اين حوزه اتفاق افتاده است . 
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انباردارى و  نقل  و  حمل 
استان همدان در سال 1357 فاقد خطوط ريلى بوده و 
در ســال 1397 با راه اندازى و تكميل راه آهن همدان 
تهران و ســاير خطوط ريلى اســتان به 160 كيلومتر 
رســيده اســت. همچنين همدان داراى يك فرودگاه 
مى باشــد . ضريب نفوذ راه از 7/66 در سال 1357 به 
26/24 در ســال 1397 افزايش يافته است. همچنين 
طول انواع راه هاى اســتان از 1546 كيلومتر در ســال 
1357 به 5115 كيلومتر در سال 1397 افزايش يافته و 
طول راه هاى روســتايى استان از 172 كيلومتر در سال 

1357 به 3364 كيلومتر در سال 1397 رسيده است.

عنوان شاخص حوزه
پيشنهادى

وضعيت در 
سال پايه

وضعيت در سال 
شروع دولت يازدهم

وضعيت در آخرين سالى كه 
براى آن اطالعات وجود دارد

درصد رشد نسبت 
به اول انقالب

درصد رشد نسبت 
به سال 1392

حمل و نقل 
و انباردارى

80 089160طول خطوط راه آهن (كيلومتر)
طول انواع راه هاى تحت 

حوزه استحفاظى وزارت راه و 
شهرسازى (كيلومتر)

1546505851152311

7/6625/9526/242421ضريب نفوذ راه استان
طول راه هاى روستايى 

1723308336418502(كيلومتر)

0 011تعداد فرودگاه هاى فعال 
تعداد مسافران حمل شده در 

91 02225142419پروازهاى هوايى

  54808--ظرفيت اسمى سردخانه ها (تن)

ارتباطات

وضعيت در سال شروع وضعيت در سال پايهعنوان شاخص پيشنهادىحوزه
دولت يازدهم

وضعيت در آخرين سالى كه براى 
آن اطالعات وجود دارد

درصد رشد نسبت 
به اول انقالب

درصد رشد نسبت 
به سال 1392

ارتباطات

16628662211751740442114تعداد تلفن هاى ثابت منصوبه

1527857315861006038936تعداد تلفن هاى ثابت مشغول به كار

-151083107370531تعداد نقاط روستايى داراى ارتباط تلفنى

54 12280001894000-تعداد خطوط تلفن همراه واگذار شده 

37 12042341652714-تعداد خطوط تلفن همراه مشغول به كار

  ---تعداد مشتركان تلفن هاى همراه مشغول به كار

56 9/690/109-ضريب نفوذ تلفن همراه(هر يكصد نفر)

5/17/372/43273015ضريب نفوذ تلفن ثابت(هر يكصد نفر)

  --0جمعيت استفاده كننده از رايانه

2011 0633801338000تعداد مشتركين اينترنت پر سرعت(پورت)

فرهنگ و هنر
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تعداد تلفن هاى ثابت منصوبه در ســال 1357 در كل اســتان 16 هزار و 628 تلفن بوده كه در 
حال حاضر به 752 هزار خط تلفن رســيده اســت. معنى اين آمار اين است كه تمام خانوارهاى 
اســتان به خطوط تلفن ثابت دسترسى دارند. همچنين هزار و 73 روستاى استان داراى دسترسى 

بــه ارتباط تلفنى هســتند. از نظر برخوردارى از خطوط تلفن همــراه تعداد اين خطوط تلفن از 
تعداد جمعيت استان بيشــتر مى باشد. همچنين بيش از يك ميليون و 300 هزار مشترك اينترنت 

در استان وجود دارد. 

شــاخص هاى خيلى مهــم در اين بخش شــامل تعداد 
كتابخانه هاى عمومى و ســرانه فضاى ورزشى مى باشد. 
تعداد كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان در سال 1357 
به تعداد 9 كتابخانه بوده كه در ســال 1397 اين تعداد به 

111 كتابخانه رسيده است. 
 سرانه فضاى ورزشى با افزايش چشمگيرى مواجه بوده 
و از 6/81 متر مربع براى هر نفر در ســال 1357 به 72/4 

متر مربعدر سال 1397  افزايش يافته است .

عنوان شاخص حوزه
پيشنهادى

وضعيت در 
سال پايه

وضعيت در سال 
شروع دولت 

يازدهم

وضعيت در آخرين سالى 
كه براى آن اطالعات 

وجود دارد

درصد رشد 
نسبت به اول 

انقالب

درصد رشد 
نسبت به سال 

1392

فرهنگ 
و گردشگرى

ميزان توليد برنامه هاى 
1 37873840رلهراديويى (ساعت)

ميزان توليد برنامه هاى 
-7 18001680رلهتلويزيونى (ساعت)

گنجايش سالن هاى سينما 
41-1500820116023(تعداد صندلى)

تعداد كتابخانه هاى 
975111113348عمومى

سرانه مساحت اماكن 
6/8165/572/496311ورزشى (متر مربع)
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 رهاورد خدمات دولت تدبير و اميد در سفر يك روزه  معاون 
اول رئيس جمهوري و وزير نيرو به همدان همزمان با طليعه چهلمين 
فجر انقالب تجلي يافت، عالوه بر رشد و توسعه اين استان، اميد به 

آينده اي روشن را در دل اهالي ديار هگمتانه زنده كرد.
چهل سالگي انقالب شــكوهمند ايران در حالي رقم مي خورد كه 
دشمنان نظام در تحليل هايشــان بر اين باور بودند كه اين انقالب 

چهل سالگي را نخواهد ديد.
بــا وجود ترفندهاي و دسيســه هاي نخ نماي اســتكبار از آغازين 
روزهاي انقالب تاكنون اما همواره شاهد رشد و بالندگي كشور در 

بخش هاي مختلف بوديم.
همه ساله با فرا رسيدن دهه مبارك فجر طرح هاي مختلفي در كشور 
بهره برداري مي شود تا در كنار شهد شيرين جشن انقالب، كام مردم 

با بهره برداري از اين طرح هاي عمراني، شيرين تر شود.
دولتمردان تدبير و اميد نيز از آغازين روزهاي فعاليت دولت يازدهم 
و دوازدهم كمر همت بستند تا با در پيش گرفتن تدبير و زير پرچم 

اعتدالگرايي براي رفع دغدغه معيشت مردم كاري انجام دهند.
براي دستيابي به اين هدف بهره گيري از نيروهاي توانمند، باتجربه 
و متخصص در بدنــه دولت مورد تاكيد بوده تا بتوان با بهره گيري 
از توان فكري مديران و كارشناســان زبده اهداف دولت را با شتاب 

پيش برد. اينك نيز در پنجمين روز از چهل سالگي انقالب مردمان 
كهن شــهر تاريخي و فرهنگي همدان ميزبان مردي از تبار تالش و 

خدمت هستند.
مردمان همدان در ايــام دهه فجر  ميزبان معاون اول رئيس جمهور 
بودند و با حضور اسحاق جهانگيري در اين استان طرح هايي بهره 
برداري شــدند كه هر يك از آنها فرصت هاي شغلي زيادي را براي 

جوانان جوياي كار ايجاد مي كند.
معاون اول رئيس جمهوري، همدان را بواســطه داشــتن ســبقه 
فرهنگي، تاريخي و تمدني ســتود و آن را يكــي از پايگاه هاي 
هاي مهم براي توسعه در زمينه گردشگري، كشاورزي و صنعتي 

معرفى كرد.
جهانگيري كه امســال براي دومين بار به همدان سفر مي كرد بهره 
برداري از چند طرح در اين اســتان را كاري مبارك دانست و ابراز 
اميدواري كرد: روند توسعه كشور با شتابي كه پيش مي رود، در آينده 

نيز اين سرعت و شتاب را داشته باشد.
وي حجم ســرمايه گذاري ها در كشور را بيش از 100 هزار ميليارد 
تومان اعالم كرد و ادامه داد: با وجود همه محدوديت ها و كارشكني 
ها كه در مسير فعاليت هاي اقتصادي كشور توسط آمريكا و غربي ها 

ايجاد مي شود، اما ايران اسالمي با روند خوب پيش مي رود.

خورشيدي نيروگاه  قطب  همدان 
معاون اول رئيس جمهوري در ابتداي سفر يكروزه به 
همدان بــا رضا اردكانيان وزير نيرو راهي كبودراهنگ 
شــد تا چند طرح عمراني را در اين شهر بهره برداري 
كند. ابتدا چهار نيروگاه خورشيدي به طور همزمان بهره 
برداري شد كه اين نيروگاه ها هركدام با ظرفيت هفت 

مگاوات وارد شبكه برق رساني شدند.
بــا ورود اين نيروگاه ها به چرخــه توليد برق، تعداد 

نيروگاه هاي خورشيدي استان همدان به 6 نيروگاه افزايش يافت و 
ظرفيت نيروگاه هاي خورشيدي همدان به 45 مگاوات رسيد.

فوالد مجتمع  فعاليت  آغاز 
در اين ســفر يك روزه، مرحله نخست مجتمع فوالد راد با ظرفيت 
توليد ميلگرد از شــماره هشت تا 32 به ميزان 500 تن بهره برداري 

شد.
مجتمع فوالد راد كبودراهنگ با اعتبار سه هزار و 500 ميليارد ريال و 
حمايــت دولت تدبير و اميد آغاز به كار كرد و با بهره برداري از آن 
براي 400 تن به صورت مســتقيم و يك هزار و 500 تن به صورت 

غير مستقيم اشتغال ايجاد شد.

بركت بنياد  حمايت  با  بيمارستان  ساخت 
اسحاق جهانگيري پس از شهرستان كبودراهنگ راهي بهار شد تا 
بيمارســتان 85 تختخوابي آيت اهللا بهاري اين شهرستان را افتتاح 

كند.
اين بيمارســتان با همياري و مشاركت بنياد بركت، دانشگاه علوم 
پزشــكي و راه و شهرســازي در زميني به مســاحت 13 هزار و 
287 متر مربع با زير بناي هشــت هزار و 312 متر مربع احداث 

شده است.
عمليات اجرايي اين بيمارســتان از ســال 90 آغاز شده بود و براي 
ساخت اين بيمارستان 350 ميليارد و تجهيز آن 50 ميليارد ريال هزينه 

شده است.
بيمارستان جديد آيت اهللا بهاري شامل بخش هاي اورژانس، داخلي، 
جراحي، زنان و زايمان، اطفال، آي ســي يو، ســي سي يو، دياليز، 

راديولوژي و آزمايشگاه است.

اسدآباد سازي  گندله  كارخانه  از  برداري  بهره 
جهانگيري همچنين با حضور در اســدآباد غربي ترين شهرســتان 
همدان كارخانه گندله ســازي را افتتاح كرد؛ واحدي صنعتي كه با 
صرف يك هــزار و 170 ميليارد ريال اعتبار احداث شــده و 150 

در  باد  آ همداني 
انقالب چهلم  يستگاه  ا

 افتتاح نيروگاه خورشيدي هشت مگاواتي شهداي همدان
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

تن از جوانان اين منطقه را مشــغول بكار 
كرده است.

بر اساس آمارهاي منتشر شده، اين كارخانه 
روزانــه 2 هزار تن گندله توليد مي كند و 
نقش ويژه اي در رونق اقتصادي و اشتغال 

شهرستان اسدآباد دارد.
اين واحد صنعتــي در مجاورت كارخانه 
كنستانتره ســنگ آهن احداث شده و از 
محصول اين واحد صنعتي تغذيه مي كند.

شد مدار  وارد  تويسركان  در  دارو  هگمتان 
جهانگيري در ادامه برنامه هاي فشرده خود به همدان، با حضور 
در شهرستان تويسركان فاز دوم خط توليد شركت دارو سازي 
هگمتان دارو غرب را افتتاح كرد.اين شركت كه توليد كننده انواع 
داروهاي انساني شامل داروهاي جامدات (قرص و كپسول) و 
محلول ها (شربت) است با 150ميليارد ريال سرمايه گذاري و 

60 ميليارد ريال سرمايه در گردش احداث شده است.
ميزان اشتغالزايي اين طرح در حال حاضر 100 تن است كه در 

آينده نزديك نيز 150 تن به اين تعداد اضافه مي شود.
فاز دوم كارخانه «هگمتــان دارو» به منظور توليد مواد دارويى 
جامد احداث شــده و ظرفيت توليد ســاليانه يك ميليارد عدد 

قرص و 600 ميليون عدد كپسول را دارد.
با تكميل روند توليد اين فاز 160 فرصت شــغلى جديد ايجاد 
مى شــود؛ فاز اول اين كارخانه براى توليدات دارويى مايع سال 

گذشته بهره بردارى شده بود.

نشست بار  به  مالير  فروسيليس 
طرح توسعه شــركت فروسيليس غرب پارس واقع در شهرك 
صنعتى جوكار مالير نيز با حضور معاون اول رييس جمهورى 
بهره بردارى شد. طرح توسعه اين شركت با ظرفيت توليد ساالنه 
12 هزار تن فروسيليس در زمينى به مساحت 28 هزار مترمربع و 
با اعتبارى حدود يكهزار و 500 ميليارد ريال در شهرك صنعتى 

جوكار صورت گرفت.
شركت فروسيليس غرب پارس نخستين واحد فرآورى سيليس 
در شهرك صنعتى جوكار بود كه سال 93 با ميزان سرمايه گذارى 
يكهزار ميليارد ريال و اشتغالزايى 130 تن و با حضور «اسحاق 

جهانگيرى» معاون اول رييس جمهورى شروع به توليد كرد.

جهانگيرى در شهرك مبل و منبت مالير
معاون اول رئيس جمهور در سفر به مالير از شهرك مبل و منبت 
اين شــهر بازديد و از نزديك در جريان جزئيات فعاليت هاى 

هنرمندان و فعاالن صنايع دستى قرار گرفت.
مالير داراى يك شهرك تخصصى مبل و منبت است كه در حال 
حاضر 100 واحد در اين شهرك فعال است و پس از ملى شدن 
اين صنعت، احداث نمايشــگاه مبل و منبت نيز در اين شهرك 
در دســت اقدام است. 80 واحد نمايشگاهى در اين شهرك در 
حال احداث است و اين براى نخستين بار در كشور است كه در 

شهرك صنعتى واحد نمايشگاهى ايجاد مى شود.
در اســتان همدان به عنوان يكــى از مراكز اصلى مبل و منبت، 
حدود 9 هزار نفر در حدود چهار هزار كارگاه توليد مصنوعات 

چوبى و منبت كارى مشغول به كار هستند.
شــش درصد از ســهم اشــتغال آفرينى در همــدان در اختيار 
توليدكنندگان صنايع چوبى بوده و در مجموع 45 درصد سهم 

اشتغال استان مربوط به بخش صنايع دستى است.
گردش مالى صنايع چوبى و مبل و منبت همدان در سال گذشته 
بيش از 600 ميليارد تومان برآورد شــده و در 10 ماهه نخست 
امسال ارزش صادرات محصوالت اين بخش حدود 33 ميليون 

دالر برآورد شده است.

در چهل ســالگي انقالب و ايام دهه فجر عالوه بر حجم باالي 
طرح ها كه بيشتر آنها افتتاح بود شاهد حضور معاون اول رئيس 
جمهــور و چند وزير معان وزير در همدان بوديم و تنها دريك 
روز معاون اول رئيس جمهور به شهرستان هاي استان سفر كرد 
و طــرح هاي بزرگ اقتصادي افتتاح كرد كه به صورت خالصه 

به آنها اشاره مي شود  :
 افتتاح نيروگاه خورشــيدي 8 مگاواتي با سرمايه گذاري 8 

ميليون يورو به نمايندگي از سه نيروگاه
 افتتــاح مجتمع فوالد راد همدان با ســرمايه گذاري 350 
ميلياردي و 400 نفر اشتغالزايي مستقيم و 1100 نفر غير مستقيم
 افتتاح بيمارستان 85 تختخوابي شهرستان بهار با 40 ميليارد 

تومان اعتبار در 13 هزار متر مربع مساحت
 افتتاح كارخانه گندله ســازي اسدآباد با 130 ميليارد تومان 

اعتبار و اشتغالزايي 120 نفر مستقيم و 350 نفر غير مستقيم
 افتتاح طرح توسعه اي شركت هگمتان دارو و تويسركان با 

20 ميليارد تومان اعتبار و 70 نفر اشتغال
 افتتاح دو معدن ســيليس مالير با 16 ميليارد تومان سرمايه 

گذاري و 1400 نفر اشتغالزايي
 بازديد از شهرك مبل و منبت مالير و ديداروگفتگو با مردم

از همه مهمتر ســخنان معاون اول رئيس جمهور در نشســت 
مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه وهيات هاي انديشه ورز 
بود كه اوال همدان را كانون اصلي توســعه غرب كشور عنوان 
كردوازطرفي بر اســتفاده از جوانان و بانوان در مديريت استان 
تقدير و ابتكار شاهرخي استاندار همدان در توجه به جوانان و 
بانوان وشكل هيات هاي انديشه ورزجوان را الگويي براي ساير 

استانداران كشور عنوان كرد .
ســال 97 يك ســال ويژه بــراي همــدان بــود از ميزباني از 
رويدادهاي بين المللي تا افتتاح صدها طرح نشــان دهنده اين 
است كه همدان در مسير توسعه قراردارد و مي توان همچنان كه 

به گذشته افتخار مي كنيم  به آينده هم اميدوار بود .

همدان توسعه  براي  جدي  عزم 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 40 ســال مقاومت و پايدارى مردم در حفظ اصول انقالب ستودنى است، امروز با رشادت 
هاي صورت گرفته از ســوى همه انقالبيون اســتقالل و آزادي در كشور جاري و ساري شده و 
همت بااليي كه بين مردم و رهبري است و پيوندي كه مردم با واليت دارند به اين مسير پرقدرت 

تر از پيش ادامه خواهيم داد.
سيد سعيد شاهرخى، اســتاندار همدان در گفتگويى به مناسبت چهلمين سالروز پيروزى انقالب 
اســالمى ســخنان خود را به صورت تفصيلى درباره آرمان ها و نتايج انقالب اســالمى و نيز 
دســتاوردهاى دهه فجر آغاز كرد در توضيحاتى مبسوط از بهره برداري و كلنگ زني 797 طرح 

در همدان سخن گفت. مشروح اين گفتگو را در ادامه مى خوانيد.
 به مناســب دهه فجر 797 پروژه به ارزش 14 هزار و 610 ميليارد ريال و ايجاد 3 هزار و 726 فرصت 

شغلى در اين استان بهره بردارى و يا عمليات اجرايى آن آغاز شد.
 با توجه به اينكه اولويت و سياست دولت تكميل و به نتيجه رساندن طرح هاى نيمه تمام است، امسال 

بيشتر طرح هاى جديد به همت بخش خصوصى كلنگ زنى مى شود.
 برخى از پروژه هاى دهه فجر با حضور مقامات كشــورى افتتاح شد. افتتاح فوالد راد در كبودراهنگ با 
اشــتغالزايى براى 200 نفر، گندله سازى صبانور اسدآباد با اشتغال آفرينى براى 170 نفر، فروسيليس پارس 
با اشتغالزايى 60 نفر، فروسيليس آذرخش با اشتغالزايى 100 نفر، ارمغان تخم مرغ با اشتغالزايى 50 نفر در 
شهرستان بهار، بيمارستان 82 تختخوابى بهار و فاز يك شركت دارويى هگمتان در تويسركان برخى از اين 

پروژه ها هستند.
 "افتخار به گذشــته و اميد به آينده" به عنوان شعار چهلمين سالگرد پيروزى انقالب انتخاب شده است 

چراكه افتخار به آينده بسترى براى جهانى شدن ارزش هاى انقالب اسالمى خواهد بود.
 به اعتقاد من رمز پيروزى و تداوم انقالب وحدت، هماهنگى و همبستگى مردم در دوره هاى مختلف و 

پيوند ناگسستنى امت با رهبرى انقالب است.
 مردم و نسل سوم و چهارم انقالب بايد از خدمات نظام آگاه شوند چراكه نسل چهارم همانند نسل اول 
انقالب عشق به شهادت و ايثارگرى موج مى زند شهدايى در اين نسل پرورش يافتند كه شهره جهانى آنها 

لرزه بر اندام دشمن انداخت.
 خدمات زير ســاختى كشور بى نظير است. خدمات بسيارى در حوزه راه، مسكن، بهداشت و درمان و 

ديگر حوزه ها صورت گرفته است كه بايد اين پيشرفت ها را بايد نسل جديد بازگو كرد. 
 مسئوالن موظف به بيان واقعيات، محدوديت ها و خدمات به مردم بوده و بايد با تمام توان در خدمت 

مردم باشند.
 از نظر زيرساخت ها جزو اقتصادهاى برتر جهان هستيم، ايران در اقتصاد رتبه 18 دنيا را به خود اختصاص 

داده است. 
 از حوزه علوم نو جز كشورهاى برتر در دنيا هستيم، در گذشته پزشك از كشورهاى ديگر وارد مى كرديم 
اما امروز بسيارى از مراكز علمى ما در تهران، شيراز، اصفهان، تبريز و همدان از كشورهاى مختلف دنيا بيمار 

پذيرش مى كنند و در دنيا حرف براى گفتن داريم. 
 براى استاندار شدنم در همدان وامدار كسى جز انقالب نيستم، نمايندگان مردم همدان انسان هاى شاخصى 
هستند كه مجدانه تالش مى كنند و با ما همراه هستم .وحدت يعنى اينكه منافع گروهى و شخصى را كنار 

بگذاريم و اصل مردم باشند. 
 بر حفظ مشاغل موجود و احياى واحدهاى تعطيل تاكيد مى كنم ، 104 واحد را بانكها تملك كردند كه 

طى زمانبندى محدودى بايد به كار برگردند.
 3180 ميليارد تومان سرمايه گذارى در استان صورت گرفته كه كافى نيست اميدواريم بتوانيم تا سال 1400 

به طور قابل توجهى افزايش دهيم. 
 بر اساس سند اطالع رسانى استان دستگاه هاى اجرايى ملزم به اطالع رسانى هستند همه دستگاه ملزم 

هستند سالى دو بار نشست خبرى برگراز كنند. 
 به عنوان اســتاندار همدان اجازه انجام هيچ گونه كار غير فنى و غير اصولى كه منافع مردم در آن لحاظ 

نشده باشد را نمى دهم مالك كار من ارائه كار علمى است كه مشاور ارائه مى دهد. 
 براى ســه سال آينده منطبق با برنامه ششم برش ســاالنه را مشخص كرديم در هر سه ساله باقى مانده 

مشخص مى شود كه چه پروژه هايى انجام شود و تكليف هر شهرستان مشخص شده است.
 من ميراث دار آقاى نيكبخت هستم، به وجود نيكبخت افتخار مى كنم چراكه تالش هايش در تاريخ همدان 

ماندگار است.
 نرخ اشتغال مربوط به من يا آقاى نيكبخت نيست منابع رسمى اعالم مى كنند استناد ما مركز آمار ايران 

است در ارائه آمار ساليانه نيازمند زبان مشترك هستيم.
 دعا مى كنيم كه همواره از حضور آيت ا... غياث الدين طه محمدى در استان بهره  ببريم و آنچه الزم باشد 

براى تقويت ايشان انجام داده و انجام مى دهيم.
 در خصوص اســتقرار دفتر نمايندگى وزارت خارجه در استان همه اقدامات صورت گرفته است محل 

مورد نظر نهايى شود بالفاصله افتتاح خواهد شد.

چارچوب  در  علمى  مديريت 
توسعه براى  قانون 

1397 همدان  اســتان  فجر  دهه  فتتاح  ا قابل  هاى  پروژه 

1397 همدان  استان  فجر-  دهه  همدان  اســتان  زنى  كلنگ  پروژه 

دهيارى) (بدون   1397 فجر  دهه  در  زنى  كلنــگ  و  فتتاح  ا قابل  هاى  پروژه  مجموع 

2770 نفر اشتغالزايى 879 ميليارد تومان اعتبار 707 پروژه

956 نفر اشتغالزايى 582 ميليارد تومان اعتبار 90 پروژه

3726 نفر اشتغالزايى 1461 ميليارد تومان اعتبار 797 پروژه

دهيارى هاى استان: 257 طرح با 27 ميليارد اعتبار (افتتاح)

797 پروژه در چهلمين سالگرد پيروزى انقالب در استان افتتاح شد
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شاهرخى، استاندار همدان از چشم انداز كارى مى گويد
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 دستاوردهاي انقالب اسالمي در طول چهل سال گذشته در 
تمامي حوزه ها اميد آفرين است و بايد به اين ظرفيت هاي عظيم 

نظام جمهوري اسالمي افتخار كنيم.
معــاون هماهنگــي امور عمراني اســتاندار همدان  با اشــاره به 
دســتاوردهاى انقالب گفت: به چهل سال گذشته انقالب افتخار 
مي كنيم، چراكه تمامي موفقيت هاي امروز مرهون دستاوردهاي 

چهل ساله انقالب است.
محمود رضا عراقى ادامه داد: با همان توان و قدرت بيشــتر و با 
افتخار به گذشــته، به آينده با اميد فكر مي كنيم تا بتوانيم كارهاي 

بزرگتري را انجام دهيم.
معــاون هماهنگي امور عمراني اســتاندار همدان بــا بيان اينكه 
شــاخص هاي ايــران در حوزه هــاي مختلف قابل مقايســه با 
كشــورهاي همجوار و حتي كشورهاي پيشرفته نيست بيان كرد: 

امروز ايران قدرت برتر منطقه و فرامنطقه اي است.
عراقي بهره مندي روســتاهاي باالي 10 خانوار استان همدان از 
نعمت برق و بهره مندي روســتاهاي باالي 20 خانوار از نعمت 
گاز را از دستاوردهاي مهم انقالب برشمرد و ادامه داد: هم اكنون 
76 درصد از روستاها و صد درصد شهرهاي استان همدان از آب 

شرب سالم بهره مند هستند.
وي با بيان اينكه به يُمن چهل ســالگي انقالب تمامي روستاها از 
آب شرب بهره مند هستند افزود: تمامي روستاهاي استان آسفالته 
و راه هاي ارتباطي چهار بانده اســت و راه آهن همدان به تهران، 
همدان به كرمانشــاه و مالير به كرمانشاه اجرايي شده و راه آهن 

همدان به مالير نيز در دست احداث است.
معاون هماهنگي امور عمراني اســتاندار همدان گفت: همزمان با 
چهل سالگي انقالب و در ايام دهه فجر امسال، 797 طرح عمراني 

در استان همدان با اعتبار 14 هزارو 610 ميليارد ريال بهره برداري 
و يا عمليات اجرايي آنها آغاز شده است.

عراقي اظهار داشت: از اين تعداد 701 طرح با اعتبار هشت هزارو 
790 ميليــارد ريال به بهره برداري رســيد و عمليات اجرايي 90
طرح با اعتبار پنج هزارو 820 ميليارد ريال در ســطح استان آغاز 

شد.
وي يادآور شد: در شهرستان مالير نيز 58 طرح عمراني شاخص 
با اعتبار يك هــزارو 810 ميليارد ريال بهره برداري و يا عمليات 
اجرايي آنها آغاز شد كه با طرح هاي دهياري هاي اين شهرستان 

به 140 طرح رسيد.
عراقــي افتتــاح 2 واحد بزرگ فروســيليس، چهــار نيروگاه 
خورشــيدي، بيمارســتان 82 تختخوابي بهــار، مجتمع فوالد 
راد و چندين طرح عمرانــي و اقتصادي با حضور معاون اول 

رييــس جمهوري، اســتاندار 
همدان، وزيــر نيرو و جمعي 
از مسئوالن كشوري و استاني 
را از ديگــر اقدامات مهم در 

دهه فجر امسال برشمرد.
وي گفــت: در چهل ســالگي 
انقالب بيشــتر طرح هايي كه 
در استان همدان داشتيم، طرح 
هاي قابل افتتــاح بود و طرح 
هاي كلنگ زني بيشــتر مربوط 

به بخش خصوصي بود.
عمراني  امور  هماهنگي  معاون 
اســتاندار همدان با بيان اينكه 
دولــت بــراي اتمــام و بهره 
برداري از طرح هاي نيمه تمام 
اعتبار خوبي اختصاص داد بيان 
كرد: در اين راستا در دهه فجر 
امسال شــاهد حجم بااليي از 
طرح هاي قابل افتتاح در سطح 

استان بوديم.

معاون استاندار: 

است آفرين  اميد  انقالب  ساله  چهل  دستاوردهاي 

به چهل سال 
گذشته انقالب 
افتخار مي كنيم 
چراكه تمامي 
موفقيت هاي 
امروز مرهون 
دستاوردهاي 
چهل ساله 
انقالب است

    آبشار مجموعه توريستى بام مالير بهره بردارى شد

بــه ُيمن چهل ســالگي انقــالب تمامي 
شــرب  آب  از  اســتان  روســتاهاى 
بهره مند ،آسفالته و راه هاي ارتباطي 
چهــار بانده اســت و راه آهن همدان 
بــه تهــران، همــدان به كرمانشــاه و 
مالير بــه كرمانشــاه اجرايي شــده و 
راه آهــن همــدان بــه ماليــر نيز در 

دست ساخت است
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وزير علوم تاكيد كرد

توليدات علمي در اختيار 
نيازهاي كشور قرار گيرد

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري در حاشيه افتتاح 
ساختمان دانشــگاه دولتي نهاوند با بيان اينكه توليدات 
علمي و پژوهشي بايد در اختيار جامعه و نيازهاي كشور 
قرار گيــرد، گفت: برنامه دولت در حوزه دانشــگاه ها، 

تبديل دانش به ثروت و فن آوري است.
منصور غالمي با بيان اينكه اقتدار امروز ايران اسالمي از 
مهمترين دســتاوردهاي انقالب است، عنوان كرد: ايران 

اسالمي رتبه 16توليد علم در دنيا را دارد.
وي با بيان اينكه 192مركز رشــد و 43پارك علم و فن 
آوري دركشــور فعال اســت و بايد توليدات علمي و 
پژوهشــي در اختيار جامعه و نيازهاي كشور قرار گيرد، 
گفت: برنامه دولت در حوزه دانشگاه ها، تبديل دانش به 

ثروت و فن آوري است.
غالمي با بيان اينكه هر اســتان يك پارك علم و فناوري 
دارد كه شــركت هاي دانش بنيان را در خود جاي مي 
دهند، گفت: اين پارك ها مجموعه هاي بزرگي اســت 
كه شــركت هايي را كه توان اســتقالل ندارند در خود 

جاي مي دهد.
وي با بيان اينكه از محل اين شــركت هاي دانش بنيان 
هر ساله ميليارد ها تومان فروش فناوري و صدها ميليارد 
دالر صادرات و 42هزار شــغل ايجاد شده است، ادامه 
داد: شــغل هايي كه در اين حوزه ايجاد مي شــود يك 
پنجم ايجاد اشتعال در صنعت و ساير حوزه ها است اما 

با يك حركت شتابي رو به توسعه است.
وزير علــوم، تحقيقات و فناوري با بيــان اينكه امروز 
دانشــگاه ها بايد ديدگاه تدريس به دانشــجو را تغيير 
دهند و همراه تحصيل به دانشجويان از لحاظ تجربيات 
محيط كار اطالعاتــي را به آنها ارائه كنند، گفت: امروز 
دنيا تحوالت شديد و سريعي را مشاهده مي كند وبر اين 

اساس بايد نسل آينده را تجهيز كنيم.
غالمي تاكيد كرد: آينده كشور بدون هماهنگي صاحبان 
فكر و دانش كــه در گير فعاليت هاي روزمره پر حجم 

خود هستند محقق نخواهد شد.
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 در چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى عالوه بر 
حضور معاون اول رئيس جمهور كه چندين پروژه مهم با حضور 
وى در استان افتتاح شد وزارى ديگرى در استان حضور يافتند 
رضا اردكانيان وزير نيرو  و منصور غالمى وزير علوم تحقيقات 

و فناورى نيز از ديگر ميهمان ويژه استان در اين ايام بودند.
بازديد از سد «خرمرود» تويسركان، عمليات اجرايي سد مخزني 
گرين نهاوند بازديد از دو ســد تغذيه مصنوعى در روستاهاى 
اسدآباد، بهره بردارى از دو طرح تقويت شبكه برق در اسدآباد 
، نشست مشــترك شوراى برنامه ريزى و توسعه و هيأت هاى 
انديشه ورز جوان استان همدان، افتتاح ساختمان دانشگاه دولتي 
نهاونــد از جمله برنامه هاى حضور وزير نيرو و وزير علوم در 
همدان بود. وزير نيرو در حاشيه يكى از بازديد در مورد  مشكل 
تامين آب شــرب همدان، گفت: طرح انتقال آب شرب به اين 

شهر در دستور كار است.
رضا اردكانيان  ادامه داد: پس از ايام دهه فجر و در نشســت با 
مديران اجرايى و نمايندگان استان همدان با وزارت نيرو، پيگيرى 

هاى الزم براى تحقق اين مطالبه انجام مى شود.
وى به اين نكته اشاره كرد كه به طور قطع به يقين موضوع تامين 
آب شرب و بهداشت همدان در برنامه پايدار پيگيرى مى شود 
و گــزارش تفصيلى نيز در اولين فرصــت به معاون اول رئيس 

جمهورى ارايه مى شــود. چالش هاى زيست محيطى نيروگاه 
مفتح همدان بررسى مى شود

وزير نيرو  همچنين  از برررســى چالش هاى زيست محيطى 
نيروگاه برق شهيد مفتح همدان در وزارت نيرو سخن گفت.

اردكانيان گفت كه آب مورد نياز برج خنك كننده اين نيروگاه از 
آب تصفيه شده فاضالب شهر همدان تامين مى شود.

وى تاكيد كرد: در مناطقى كه منابع آب محدود است تامين آب 
شرب نسبت به آب كشاورزى و صنعتى اولويت دارد.

اردكانيان عنوان كرد: امروز پس از گذشت چهار دهه از پيروزى 
انقالب اســالمى 100 درصد جمعيت شــهرى و 75 درصد از 

جمعيت روستايى از نعمت آب شرب سالم بهره مى برند.
وى با اشاره به اينكه 40 سال پيش نزديك به چهار هزار و 300 
روستا برق رسانى شــده بود اضافه كرد: امروز 57 هزار روستا 

برق دار شده اند.
وزير نيرو تاكيد كرد: در آســتانه چهل سالگى انقالب ظرفيت 
توليد برق كشــور از هفت هزار مگاوات بــه بيش از 80 هزار 
مگاوات افزايش يافته اســت و امروز به عنوان سازنده توربين 

هاى گازى مطرح هستيم.
وى اضافــه كرد: اين فعاليت ها زيبنده مردمى هســت كه پاى 
انقالب ايستاده اند و با افتخار دهه پنجم انقالب را آغاز مى كنيم.

وزير نيرو تاكيد كرد

همدان  به  شرب  آب  نتقال  ا  
كار دستور  WWW.HAMدر 
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بري  برا  1 1 تا  يك  رشد 
آب حوزه  در 

مشتركين  افزايش چهار برابرى 
در استان همدان تحت پوشش آب 

آنطور كه گزارش هاي 40 سال گذشته نشان مي دهد در سال 1357- 310 هزار و 95 نفر (48
درصد از جمعيت اســتان داراي آب لوله كشي بوده اند كه اين عدد در سال 97 به يك ميليون و 97

هزار و 504 نفر (100 درصد) رسيده است. اين آمار گوياي اين است كه با رشد روزافزون، در سال 
1372، 87 درصد مردم تحت پوشــش آب لوله كشــي قرار گرفته اند و تا سال 1392 به 99 درصد 

رسيده است. كه پس از آن، اكنون همه مردم استان تحت پوشش آب لوله كشي هستند.
در ســال 57 با اينكه هدر رفت آب تا 54 درصد بود پس از انقالب روند كاهشي به خود گرفت و 

درطى 40 سال با اقدامات صورت گرفته اكنون پرت آب 24 درصد است.
طبق آمار منتشــر شده جمعيت تحت پوشــش فاضالب نيز طي 40 سال با افزايش 7/5 برابري از 
حدود 105 هزار نفر به 797 هزار نفر در ســال 97 رسيده است. در اين راستا طول شبكه فاضالب 
با رشد 11 برابري از 128 كيلومتر به1446 كيلومتر رسيده و تعداد تصفيه خانه هاى فاضالب نيز از 
يك واحد (با ظرفيت تصفيه  1850متر مكعب در شــبانه روز) به 8 واحد (با ظرفيت 179000متر 

مكعب در شبانه روز) رسيده است.  
عالوه بر اين در اوايل انقالب، ظرفيت ذخيره مخازن آب اســتان 65 هزار و 455 متر مكعب بوده 

است كه در سال 97 به 306 هزار و 173 متر مكعب افزايش يافته است. 
همچنين طول شبكه آب هزار و 2 كيلومتر بود كه با ساخت هزار و 587 كيلومتر در 40 سال اكنون 
2 هزار و 589 كيلومتر شــبكه آب در استان همدان وجود دارد. افزايش خط انتقال آب نيز از 152

كيلومتر در سال 57 به 463 كيلومتر در سال 97 رسيده است.
طبق اطالعات موجود در سال 57، بيش از 90 هزار انشعاب در استان به مشتركين ارائه شده بود كه 
اكنون تعداد آنها به بيش از 373 هزار انشعاب رسيده است، كه رشد 400 درصدي را نشان مي دهد.

تعداد چاه هاي موجود نيز با افزايش 196 فقره به 264 فقره در سال 97 رسيده است.
آنطور كه مشــخص است توســعه در حوزه هاي مختلف آب و فاضالب از حدود 2 برابر تا حدود 

11 برابر در 40 سال اخير رخ داده است.

ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و
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انقالب سالگى   40 در  همدان  گردشگرى 
كرد جهانى  را  ايران    
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 چهل سال پيش يكى از منحصربه فردترين انقالب هاى تاريخ 
بشــرى رخ داد. انقالبى كه امروز پا به بلوغ گذاشته است و پشت 
ســر پرونده اى از دليرى مردمان سرزمينى دارد كه بر اى حفظ آن 
رشادت ها آفريدند . نهال انقالب 57، طى چهل سال گذشته امروز 
به درخت تنومندى تبديل شده است و به خود مى بالد . انقالبى كه 
چهل سال پرفرازونشيب را طى كرد؛ حال در چهلمين سال انقالب 
بر آن شده ايم كه چهل  سالگى را جشن بگيريم در اين پاسداشت 
وقتى به پشــت ســر نگاه ميكنيم در هر حوزه عملكردهاى حايز 
اهميت مشــهود اســت.در اين ميان حفظ ميراث غنى فرهنگى ؛ 
توسعه گردشــگرى و اوج گرفتن هنر دستان و مردان ايران زمين 

تحولى چشمگير را به خود ديده است 
على مالمير مديركل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان با عنوان اين مطالب  در پيامى به مناســبت آغاز 
دهه فجر ســالروز پيروى انقالبى اســالمى با گراميداشت ياد و 
خاطره امام راحل و شــهداى انقالب و هشت سال دفاع مقدس 
با تبريك اين ايــام فرخنده به ملت ايران، دهه فجر را طلوع پر 
بركت خورشيد انقالب اســالمى دانست و گفت : اين انقالب 
شــكوهمند با بــروز تحوالتى عظيم در عرصه هــاى اجتماعى، 
فرهنگى و علمى كشــور، دستاوردهاى شــگرف و ارزشمندى 
را به همراه داشــت به گونه اى كه ايران اسالمى پس از گذر از 
فراز و نشــيب هاى بســيار و به بركت خون شهداى انقالب و 
هشــت سال دفاع مقدس، قله هاى رفيع پيشرفت و تعالى را فتح 
كرده و اينك در اوج اقتدار و آزادگى ايســتاده اســت. خداوند 
را شــاكريم كه پس از گذشــت بيش از سه دهه، امروز نام بلند 
آوازه ايران در اذهان جهانيان تداعى كننده كشورى است كه سر 
چشــمه تحول و تعالى در منطقه بــوده و به الگويى موفق براى 
ملتهاى آزاده در مســير آزادى  خواهى و احياى هويت اسالمى 
تبديل شــده اســت. حوزه ميراث فرهنگى از بســيارى لحاظ 
دگرگون شــده و قابل مقايسه با زمان تشــكيل سازمان نيست. 

تعداد نيروهاى متخصص در ســتاد و صــف، تنوع موضوعات 
تحــت مديريت، تعداد آثار ثبتى، تعــداد حرائم، تعداد موزهها، 
تعداد آثار تحت حفاظت و مرمت و بســيارى موضوعات كمى 
و كيفى ديگر، اما شــايد مهمترين اتفاق از زمان تشكيل سازمان 
و خصوصًا در ســالهاى اخير حضور ميراث فرهنگى در زندگى 
روزمره مردم اســت. در حال حاضر ميراث فرهنگى يك مطالبه 
عمومى است و تمامى آحاد جامعه به نوعى از آن ذينفع هستند، 
اقتصاد كشــور از موضوع ميراث فرهنگى ذينفع شــده است و 
در سرمايه در گردش كشــور ميراث فرهنگى محاسبه مىشود. 
ســهم ميراث فرهنگى از جذب 
توريســت در رتبه اول اســت. 
حضــور در جوامــع بينالمللى 
كه پيشــتر بســيار كم رنگ بود 
در اين مدت نسبتًا پررنگ شده 
و از همــه مهمتــر بحث ثبت 
جهانى بعد از تشــكيل سازمان 
از افتخارات كشــور به شــمار 
مى آيد. در حــوزه موزه ها نيز 
بوده  شــگرفى  تحوالت  شاهد 
ايــم. وى در تشــريح عملكرد 
دســتى  صنايع  فرهنگى  ميراث 
و گردشــگرى اســتان مــوارد 
متعــددى را مطرح كــرد كه به 
اختصار بخــش هايى از آن در 

گزارش ذيل ارائه مى شود .

در چهلمين 
سال انقالب 
حفظ ميراث 
غنى فرهنگى  
توسعه 
گردشگرى و 
اوج گرفتن 
هنر دستان و 
مردان ايران 
زمين تحولى 
چشمگير را به 
خود ديده است 

در حــال حاضــر ميــراث فرهنگــى 
يــك مطالبــه عمومى اســت و تمامى 
آحــاد جامعه به نوعــى از آن ذينفع 
موضوع  از  كشــور  اقتصاد  هستند، 
ميراث فرهنگى ذينفع شده است و 
در سرمايه در گردش كشور ميراث 
فرهنگى محاســبه مى شــود. ســهم 
ميراث فرهنگى از جذب توريســت 

در رتبه نخست است

مريم مقدم
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اول 1367-1357 دهه 
با عنايت به اينكه ســازمان ميراث فرهنگي از ســال 69-68 شــكل 
گرفته لذا در ســالهاي مورد نظرحفــاري هگمتانه-خريد حرايم تپه 
هگمتانــه و ثبت تعدادي از آثار شــاخص كه از قبل از ســال 1357 
آغاز گرديده بود ادامه يافته اســت. اين آثار شــامل تپه هگمتانه،ارگ 
نوشيجان،الئوديسه،امامزاده هود،امامزاده اظهر،و  اقدامات عمراني در 

آرامگاه بوعلي و آرامگاه باباطاهر مي باشد.

1377-1367 دوم  دهه 
شــامل  موجود  گزارش  طبق  دهــه  اين  شــاخص  اقدامات 
87 پرو ژه  تعميــرات اضطراري در بناهاي تاريخي شــامل 
تعميرات  پروژه،طرح   20 شــامل  مشــاهير  تعميرات  ،طرح 
بناهــا شــامل 19 پروژه،طــرح خريــد حرايم شــامل 24 
 45 شــامل   23 تبصره  لــف  ا بند  تعميــرات  پروژه،طــرح 
پروژه،طرح   34 شــامل  ب  بنــد  تعميــرات  پروژه،طــرح 
1  پروژه)،طــرح  سيســتم اعــالم حريــق و مــوزه هــا (
كمكهاي  پروژه،طــرح   23 اســتاني  اعتبــارات  تعميــرات 

9 پروژه)مي باشــد. مردمي و نهادها( 

1377-1387 سوم  دهه 
بناهاي شاخص مرمت شده شامل آرامگاه بوعلي سينا، آرامگاه باباطاهر،بازار 
همدان،باغ نظري،تپه هگمتانه،حمام قلعه،ســاختمان قديمي آموزش و 
پرورش،بافت روســتاي سيمين،امامزاده محسن(ع)،برج قربان،عمارت 
ســوخته،ميدان امام،گنبد علويان،مســجد جامع اسدآباد،مسجدجامع 
همدان،موزه غرب،آرامگاه حبقوق نبي(ع)،امامزاده اســماعيل،ميررضي 
الديــن آرتيماني،امامــزاده اظهر(ع)،امامــزاده هود ،پل آبشــينه،خانه 
اقتداري،عمارت لطفعليان و مصدقي،عمارت منصوري،كاروانسراي تاج 
آباد،مدرسه آزاد،مدرسه شيخ عليخان زنگنه،مسجد جامع سرابي،مساجد 
محله اي همدان،مســجد زرهان،منزل مســعودي،ارگ نوشيجان،پل 
آبرومند،حمام حاج آقا تراب،غســالخانه نهاوند،آب انبار صفوي،بازار 
مالير،حمام بلور،حمام پري،پل خســروآباد،حمام سرابي،منزل شهيد 
قدوسي،شهر زيرزميني سامن،مســجد حاج آقا تراب،مسجد درجزين 
رزن ،مسجد عاشورا، مسجد ننج،حمام نيلوفر،خانه ضرابي،كاروانسراي 

فرسفج .

چهارم -1387-1397 دهه 
مرمت بناهاي حمام اعظم،يخدان ميرفتاح،امامزاده مســجدين،حمام 
تويسركان،الئوديســه  دســتجرد،بازار  ابراهيــم  فامنين،امامــزاده 
نهاوند،مســجد حــاج قاســم مالير،مســجد ســيف الدوله،حمام 
كردآباد،حمــام محله حاجي،حمام صالح آباد،حمام دمق،دســتكند 
ارزانفود،زورخانه شهيد همه كســي،خانه احمدي و فيضي،مسجد 
يســرلو،بافت وركانه،بافت و غارقلعه جوق،كليساي آنجلي،كليساي 
بابك،مســجد  مســتوفي،زورخانه  گريگوري،كاروانســراي 
شورين،امامزاده زرهان،امامزاده سام و هام،حمام گلشن نهاوند،گمانه 
زنــي و تعيين عرصه و حريم تپه هــاي دهپياز،خندان تپه،بهرام آباد 
و محوطــه زينو آباد مهاجران و قرق بهار و دولت آباد اســدآباد،تپه 
ويان كبودرآهنگ،كل كبود رزن،انوچ مالير،حمام باشقورتاران،خانه 
حيــدري صالح آباد،قلعه اشــتران،محوطه درجزين،دبيرســتان ابن 
ســينا،خانه صابريون،حمام كبابيان.امامزاده بديع الزمان،كتيبه آقاجان 
بالغي،حمام داق داق آباد،حمام اكنلو،پل شكسته،سراي سيدقربان،پل 
جهان آباد،برج خوش آباد،خانه صمصام،دستكند روستاي پري،پارك 
سيفيه،امامزاده يحيي (ع)،مســجد حاج احمد،مسجد پيروادي،خانه 
بيژن،تپه حاجي خان فامنين،تپه گيان نهاوند.مستندسازي اموال منقول 

فرهنگي تاريخي،تجهيز موزه هاي استان.

1357-1367 اول  دهه 
1- ساماندهي كارگاه هاي توليدي خانگي صنايع دستي بخصوص روستايي براي 

عرضه و فروش صنايع دستي در فروشگاه هاي تحت نظارت صنايع دستي.
2-اعطاي مجوز فعاليت صنايع دستي به كارگاهها
3-راه اندازي فروشگاه صنايع دستي شعبه 1 و 2

4-برگزاري دوره هاي آموزشي صنايع دستي
1367-1377 دوم  دهه 

1-تجهيز فروشگاه هاي صنايع دستي.
2-حضور در نمايشگاه ها و برنامه هاي اجرايي كشور.
3-برگزاري دوره هاي آموزشي صنايع دستي روستايي.
4-ساماندهي كارگاه ها و شاغلين صنايع دستي استان.

5-اعطاي تسهيالت بانكي به كارگاههاي صنايع دستي.
6-طراحي و چاپ تبليغات صنايع دستي اعم از كتابچه ، بروشور و پوستر.

7-حضور در نمايشگاه هاي خارجي و برون مرزي صنايع دستي.
1377-1387 سوم  دهه 

1-توليد صنايع دستي بومي باكيفيت و فروش در فروشگاهها.
2-تهيه استاندارد ملي رشته نقاشي روي سفال، مصنوعات چرمي، 

3-تشكيل پرونده هاي طرح تكريم هنرمندان پيش كسوت ، اعطاي درجه هنري 
و مستند سازي صنايع دستي.

4- برگزاري نمايشگاه هاي ملي و استاني و حضور در نمايشگاه هاي خارجي 
و داخلي .

5- پيگيري براي افزايش اشتغال صنايع دستي.
6-پيگيري براي راه اندازي شــهرك هاي صنايه دســتي در اللجين و مالير و 

تويسركان.
7-تدوين جزوه هاي آموزشي صنايع دستي .
8-راه اندازي نمايشگاه دائمي صنايع دستي.

9- راه اندازي بازارچه صنايع دستي تپه هكمتانه.
10-برگزاري برنامه هاي اجرايي مرتبط با ترويج صنايع دستي.

1387-1397 چهارم  دهه 
1-  كسب افتخار انتخاب و ثبت اللجين به عنوان شهر جهاني سفال در سال 95 

توسط شوراي جهاني صنايع دستي.
2- كسب افتخار انتخاب مالير به عنوان شهر ملي منبت در سال 96

3- برگزاري جشنواره بزرگ روستايي در اشترمل تويسركان در سال 96 .
4- اعطا نشان اعتماد صنايع دستي به فروشگاههاي كه صرفا محصوالت ايراني 
عرضه مي كنند در اللجين به 5 فروشگاه خاكاب، خليج فارس ، اهورا ، ارغوان 

و سفال فيروزه اي
5- اعطا گواهي كيفيت صنايع دستي به 31 كارگاه برتر توليدي صنايع دستي.

6- برگزاري برنامه هاي متنوع اجرايي به مناسبت هفته صنايع دستي در سه سال 
مذكور از قبيل نمايشگاه صنايع دستي ، مسابقات صنايع دستي ، وبرنامه هاي ديگر 

ترويجي صنايع دستي.
7- برگزاري طرح ضربتي اشتغال در 4 روستاي هدف گردشگري شامل وركانه ، 

قلعه جوق ، ملحم دره وگشاني در سال 96.
8- چاپ تبليغات ، بروشــور وكتابچه هاي صنايع دســتي و كتاب دست هاي 

هكمتانه( مصنوعات فلزي ضرابيان).
9- دريافت 82 نشان ملي صنايع دستي.

10-دريافت 11 مورد نشان اصالت يونسكو.
11-تشكيل پرونده براي ثبت نشانه جغرافيايي منبت تويسركان.

12-برگزاري نمايشگاه بين المللي صنايع دستي همدان 2018
13-افزايش اشتغال صنايع دستي و كارگاه ها. تعداد 23609 كارگاه صنايع دستي 

و تعداد 38316 شاغل تاكنون.
14-راه اندازي خانه صنايع دستي

تاسال 1397تا سال 1357عنوانرديف
214تعداد هتل هاي استان 
04تعداد هتل آپارتمان ها2
1218تعداد مهمانپذير ها3
221813تعداد اتاق هاي اقامتي4
6222842تعداد تخت هاي اقامتي5
028تعداد اقامت گاه هاي بوم گردي6
215تعداد مجتمع هاي خدمات گردشگري7
05تعداد مجتمع هاي سرگرمي و تفريحي8
110تعداد سفره خانه هاي سنتي9
5171758آثار شناسايي شده10
2141016آثار ثبت شده11
115تعداد موزه ها12
40 هكتار25هكتارتملك هاي تپه هكمتانه13
12523609تعداد كارگاه هاي صنايع دستي14
57838316تعداد شاغلين صنايع دستي15
25156تعداد رشته هاي فعال صنايع دستي16

 ثبت جهاني شهر سفال اللجين
 ثبت ملي شهر ملي مبل و منبت مالير

 ثبت نشان جغرافيايي تويسركان
 سهم حدود 8 درصدي صادرات استان از مبداء گمرك استان در حوزه صنايع دستي

ACD ,UNWTO ميزباني رويدادهاي جهاني و بين المللي 
 شناسايي ، مطالعه و تصويب 28 منطقه نمونه گردشگري و20 روستاهاي هدف گردشگري و ايجاد زير ساخت در آنها

 حمايت از تشكيل NGO 26 در حوزه هاي ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري
 تشكيل 5 پايگاه ميراث فرهنگي

 احداث موزه منطقه اي درهگمتانه بعنوان بزرگ ترين موزه منطقه غرب كشور
 مطالعه و تهيه ضوابط بافت همدان، مالير و تويسركان

 تصويب محدوده بافت همدان،مالير، نهاوند و تويسركان
 مطالعه و تعيين عرصه و حريم  51 اثر

 ساماندهي و مستند سازي  23000 شي ء موزه اي
 ساخت و تهيه بيش از 90 گيگ كليپ و تايم لپس درقالب 500 مورد از جاذبه هاى گردشگرى استان براى پخش از 

شبكه هاى سراسرى و فضاى مجازى 
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چه  ساله   40 مجلس  با  انقالب  اوايل  مجلس 
دارد؟ تفاوتي 

 خجسته: مجلس اوايل انقالب از روحيه انقالبي، 
شور انقالبي، ايثار،از خودگذشتگي و مبارزه با فساد 
برخوردار بود بســياري از شخصيت هاي برجسته 
انقــالب نظير آيــت ا... مطهري، آيت ا... بهشــتي، 
محمدعلي رجايي بودند و نظارت آنها به شــكل 
مطلوب و عالي بود امااين روزهادر مجلس ديگر آن 
روحيه انقالبي وجود ندارد و مجلس عالوه بر قانون 
گذارى وظيفه نظارت را نيز برعهده دارد كه متاسفانه 

در اين زمينه ضعيف عمل كرده است.
 حاجي بابايي: مجلس نماد مردم ســاالري ديني 
اســت و مجلس در رأس امور است در طول چهل 
سال گذشــته مجلس از اول انقالب تاكنون در هر 
دوره كاركرد زمان خود را داشته و نقش آفريني كرده 
اســت مجالس اوايل انقالب بيشتر از افراد شناخته 
شــده و مشــهور بودند و نوع انتخابشان به نوعي 
توافقي بود تا مجلس سوم شيوه به اين صورت بود 
اما از مجلس چهارم به بعد كم كم مجلس از انتخاب 
توافقي به انتخاب عمومي تبديل شد و انتخاب مردم 
در يك گســتره عمومي گســترده تر شد. در طول 
ده مجلس گذشــته اگر چه تصور به اين است كه 
مجلس كارايي خود را كاهش داده اســت ولي به 
نظر بنده اين موضوع خيلي مهمل ندارد و جامعه هر 
روز در حال تغيير است به همين دليل نوع عملكرد 
مجلس در هر دوره متفاوت مي باشد و نوع نگاه در 
مجلس اول نگاه آرماني است اما در مجلس هشتم 
به بعد بيشتر به سمت واقعي شدن اتفاقات حركت 
كرده ايم و كســاني معموالً رأي مي آورند كه مردم 
به دليل كارآمدي آنها را پذيرفته اند اما به طور كلي 
در تمامــي مجالس ما يك ضعفي را لمس مي كنيم 
و هر چــه از مجلس دهم جلوتر رويم اين ضعف 
خود را بيشتر نشان مي دهد و اين به ساختار مجلس 
برمي گردد ســاختار مجلس ســاختار تمام عياري 

نيست و مسأله نظارت در آن كم مي باشد. 
 كاظمي: مجالس دوره اول و دوم انقالب از آن 
جهت كه جريانات سياسي مشخص نشده بود يك 
مجلسي بود كه تنوع افكار و عقايد سياسي خيلي 
بيشتر از مجلس امروز بود در آن زمان بحث بررسي 
صالحيت ها به اين صورت نبود و زمينه براي حضور 
جريانات مختلف سياسي فراهم بود و لذا مي بينيم 
نمايندگانــي از جبهه هاي مختلف از نهضت آزادي 
گرفته و يا حتي ما جريان الئيك را در مجالس اول 
و دوم شاهد بوديم خصوصيات مشترك همه اين 
افراد حفظ و صيانت از دستاوردهاي انقالب بود به 
تدريج جريانات و گروه ها شفاف شدن به طوري كه 
مجلس كه امروز شــاهد آن هستيم با آن چه كه در 

دهه اول انقالب بود متفاوت است.
 آزاديخواه: مجلــس اوايل انقالب مواجه بود با 
بسياري از كارهاي انجام نشده قانون هاي مورد نياز 
و خألهاي موجود، كه مجلس الزم بود يكي يكي 
آن خألها را پر كند و موضوعات مختلف تقنين را 
به صورت جدي انجام دهد اما در مقايســه مي بينم 
كه مجلس 40 ساله با مجالس دهه اول مواجه شده 
با چهل سال عملكرد و قانون گذاري يعني خألهاي 
اصلي پر شده و مشكل قانون نداريم.  مجلس چهل 

سال قبل بيشتر به بحث قانون گذاري مي پرداخت 
اما مجلس امروزه بيشتر به اعمال نظارت مي پردازد 
مقابله با رانت، اسراف، بي عدالتي تا بتواند قانون هايي 
كه تا به حاال در 40 ســال وضع شــده است را بر 

حسن اجراي آن نظارت كند.
 لطفي: مجلس اوايل انقالب از لحاظ اقتدار بهتر 
از مجلــس فعلي بود جايگاه مجلــس در آن زمان 
جايــگاه قانون گذاري و نظــارت بود و نمايندگان 
درگير مســائل اجرايي نبودند و روحيه جهادي كه 
در بين دســتگاه هاي اجرايي بود باعث مي شــد تا 
مشكالت مردم نسبت به اآلن بهتر حل شود و نيازي 
نبود كه نمايندگان به حوزه هاي اجرايي ورود پيدا 
كنند امروزه متأســفانه اقتدار مجلس ضعيف شده 
است و مجلس به جاي قانون گذاري درگير كارهاي 

اجرايي است.
توانسته  اندازه  چه  تا  اسالمي  شوراي  مجلس 

كند؟ محقق  را  انقالب  اهداف 
 خجسته: مجلــس هم مانند ساير نهادهاي ديگر 
تالش مي كند با توجه به شرايط موجود در كشور 
اهداف انقالب را تحقق بخشد مجلس امروزه تالش 
خود را كرده اســت اما ما به عنوان نماينده راضي 
نيســتيم بحث نظارت در مجلس ضعيف اســت 
و مردم نظارت عالــي را از مجلس انتظار دارند و 
مجلــس در اين زمينه تالش مي كند تا نظر مردم را 

جلب و تحقق بخشد.
 حاجي بابايي: مجلس شوراي اسالمي نماد مردم 
ساالري ديني است در اين زمينه رابطه نزديكي بين 
مردم و حاكميت به وجود آمده اســت مجلسى كه 
از بين مردم انتخاب مي شــوند و هر كسي كه اراده 
كند مي تواند كانديداي نماينده شود. از دستاوردهاي 
انقالب از ناحيه مجلس مردم ساالري ديني است و 
حاكميت مردم بر سرنوشت خود مي باشد همچنين 
غيرطبقاتي كردن نمايندگان و آزاد بودن نمايندگان 
در قانون گذاري تجلي اراده عمومي و ملي است از 
اين بابت حركت بسيار قدرتمندانه اي توسط مجلس 

در طول 40 ساله گذشته صورت گرفته است.
 كاظمي: قطعاً حركت هر 3 قوه در مسير تقويت 
پايه هاي نظام و مجلس است خصوصاً قانون گذاري 
براي اداره بهتر امور كشــور، انتخــاب وزرايى كه 
كارآمد باشند و تصميم گيري در خصوص بودجه 
ســاليانه كشور همه در مســير حفظ دستاوردهاي 
انقالب اســت.ممكن است ما در مجلس در برخي 
از مــوارد در تصويب قوانين و نظارت بر حســن 
اجراي قوانين كوتاهي داشته باشيم اما به طور كلي 
جهت گيري مثبت بوده اســت و مجلس توانسته 
قوانين مورد نياز كشــور را تصويب كند هميشــه 
مشــكالتى در كشــور وجود داشــته و شرايط به 
صورت عادي نبوده چرا كه در اين زمينه مي توان به 
مسأله تحريم ها اشاره كرد كشور ما در اوايل انقالب 
جنگ، حــركات ضدانقالبي، ترورها و تخريب ها، 
داشته ايم و مردم براي حفظ نظام هزينه هاي زيادي 
را متحمل شــده اند. ما اميدواريــم كه مردم باز هم 
حمايت خود رااز نظام مقدس داشــته باشند تا به 

دستاوردهاي انقالب لطمه ايي وارد نشود.
 آزاديخواه: مجلس شــوراي اســالمي تاكنون 
توانســته ارمان هاو اهداف انقــالب را محقق كند 

امروزه عملكــرد ما به عنوان نماينــده مجلس و 
دســتاوردهاي ســازمان ها، نهادها، و وزارتخانه ها 
مشــخص اســت و اين ها بر عهده مجلس است. 
اما مجلس در بعد نظارتي بسيار ضعيف عمل كرده 
اســت به گونه اي كه اگر بخواهيم 3 مشكل اصلي 
محدوديت كشور را بيان كنيم حتماً يكي از آن سه 
مشكل سوء نظارت دقيق نهادهاي نظارتي از جمله 
مجلس شوراي اسالمي است اگر مجلس به خوبي 
عملكرد خودش را انجام دهد اختالس، زد و بند، 

تزوير وجود ندارد.
 لطفــي: ما به عنــوان نماينــده مجلس مكلف 
هســتيم قانون گذار در رأس اهداف انقالب باشيم 
يعني عدالت، مبارزه با اســتعداد، مبارزه با استكبار 
جهاني و همچنين مبلغ دين و دســتاوردهاي نظام 
باشــيم.مجلس با توجه به اين كــه وظيفه ذاتي آن 
قانون گذاري و نظارت است در حوزه قانون گذاري 
به خوبي عمل كرده اســت و ما در اين حوزه براي 
اداره كشــور مشــكلي نداريم.از جمله مشكالتي 
كه امروزه ما با آن مواجه هســتيم متأسفانه قوانين 
اســت كه بعد از انقالب به وجود آمده اســت. در 
مجالس دهه اول انقالب نمايندگان قوانين پيچيده اي 
نداشــته اند و دســتگاه ها به صورت جهادي عمل 

مي كردند.
را  انقالب  آينده  مجلس  نماينده  عنوان  به 

مي بينيد؟ چگونه 
 خجسته: انقــالب اسالمي داراي صاحب اصلي 
مي باشــد ما در اين انقالب شــهيدان زيادي را فدا 
كرده ايم و امروزه تالش بر اين اســت كه نيروهاي 
انقالب بايد براي دفاع از خون شهيدان اين انقالب 
را حفظ كرده و آن را به صاحب اصلي خود كه امام 

زمان(عج) است برسانند.
 حاجي بابايي: آينده انقالب به مولفه هاي گوناگون 
برمي گردد يكي از اين مولفه ها اعتقادات مردم است 
اعتقاد آن ها به منابع ديني و منابع اسالمي مي باشدو 
ما وظيفه داريم اهدافي كه توسط انقالب به وجود 
آمد را گسترش دهيم. مانند خدمت گذاري به مردم، 
باال بردن فرهنگ اقتدار جامعه، ايجاد زمينه مناسب 
براي زندگي بهتر اين موضوعات هر چقدر بيش تر 
شــكل گيرد و گســترش يابد آينده انقالب بيشتر 

تضمين مي شود.
 كاظمــي: آينده انقالب بســتگي بــه عملكرد 
مســئوالنى كه در رأس كشــور هســتند دارد، به 
عنوان بخشــي از حاكميت قوه مجريه و همچنين 
قوه قضائيه هم وظيفه داريم مســير درست را طي 
كنيم و هم رويه انقالبى و جهادي را در كار داشته 
باشيم امروز روز جلوگيري از تبعيض در بودجه ها 
و روز صرفه جويي در منابع است. و هم مردم و هم 
مسئولين بايد به اين مسائل توجه كنند تا بتوانيم از 
توطئه  و تهديدهاي ريز و درشت دشمنان به صحت 

و سالمت عبور كنيم.
 آزاديخــواه: بنده آينده انقــالب را صددرصد 
تضمين شــده مي بينم علت آن اســت كه انقالب 
متعلق به مسئوالن و مجلس نيست انقالب متعلق 
به مردم مي باشد ممكن است ما مسئوالن در برخي 
از موارد كوتاهي در انجام وظايفه داشته باشيم و اين 
يك مانع براي پيشبرد اهداف انقالبي است اما مردم 

نمايندگان استان از   40 سالگي انقالب  مى گويند
شبنم طهماسبي 

سال  چهلمين  آســتانه  در   
پيروزي انقالب اسالمي تمامي 
بسيج  بايد  كشــور  مجموعه هاي 
شــوند و در ارائه خدمــات نظام 
دقيق  گزارش هاي  ارائه  به  اسالمي 
بپردازند همچنين چهره دشمنان را 

به مردم بشناسانند.
بلوغ  دوران  انقالب  ســالگي  چهل 
اســت و دشمنان ســعي دارند كه 
جلوي  مختلــف  راهكارهــاي  با 

پيشرفت هاي كشور را بگيرند.
چهلمين ســالگرد انقالب اسالمي 
ايران براي ما و دنيا مهم بوده است 
ايران  تاريخ  از  حساس  برهه ايي  و 
اسالمي است كه بايد از اين فرصت 
اســتفاده كرده و دستاوردها را در 

كنار نقاط ضعف بيان كنيم.
اسالمي  شــوراي  مجلس  تشكيل 
انقالب  مهم  دستاوردهاي  از  يكي 
اســالمي به شــمار مي رود كه به 
موجب آن قانون اساســي يكي از 
نهادهاي  اساسي ترين  و  مهمترين 
سياســي و يكــي از زيباتريــن 
جلوه هاي مردم ساالري ديني است 
از همين رو قانون اساسي جمهوري 
به  خاصي  اهميت  ايران  اســالمي 
داده  آن  اســتمرار  لزوم  و  مطلب 

است.
پيروزي  از  پــس  مجلس  واقع  در 
انقــالب اســالمي در ســاختار 
ايران  اسالمي  جمهوري  سياســي 
محور بســياري از تصميم گيري ها 
سياست گذاري ها  و  قانون گذاري ها 
ملت  اراده  مظهر  همچنين  و  است 
است كه در آن سرنوشت اجتماعي 
و اقتصــادي، سياســي، فرهنگي 

مردم رقم مي خورد.
در ادامــه ماحصل گفت وگو با امير 
خجســته نماينده مردم همدان و 
حاجي بابايي  حميدرضــا  فامنين، 
و  همدان  مــردم  نماينده  ديگــر 
نماينده  كاظمــي  محمد  فامنين، 
احد  حجت االســالم  مالير،  مردم 
آزاديخــواه ديگــر نماينده مردم 
مالير  و حسن لطفي نماينده مردم 
اسالمي  شــوراي  مجلس  در  رزن 
را  به مناســبت چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمى مي خوانيد.

گفتنى اســت با 9 نماينده استان 
غير 5  به  اما  شــده  گرفته  تماس 
مصاحبه  به  تمايلى  مابقى  نماينده 

نداشتند.
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در اين زمينه اشــتباه نمي كنند و مردم هرگز 
حاضر نيستند انقالب خود را از دست بدهند 
زيرا از تفكر انقالبي خير ديده اند اگر چه اين 
تفكر امروزه در بين مسئوالن كم رنگ مي شود 
و اين همان فاصله اي اســت كه بين مردم و 
مسئوالن افتاده است اما بنده آينده انقالب را 
رو به رشد و متعالي مي بينم و امروز ما صدور 

انقالب را در دستور كار خود داريم.
 لطفي: اگر بخواهيم به موضوع به صورت 
منطقي نگاهي بياندازيم مي بينيم كه كشور ما 
در اكثر حوزه هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي 
رشد قابل توجهي نســبت به قبل از انقالب 
داشته است اهدافي كه پس از پيروزي انقالب 
به وجود آمده اند اهداف ايده آلي اســت بنده 
معتقدم اگر در اجراى قوانين مشكل نداشته 
باشيم و موانع اجرايي را برداريم ما مي توانيم 
آينده بهتري را رقم بزنيم اما متأســفانه موانع 
اجرايي، تعدد قوانين، بروكراسي پيچيده اداري 
سبب شده ما از آن اهدافي كه انقالبيون داشتند 

به دور باشيم.
زنده  را  انقالب  آرمان هاي  مي تواند  چگونه 

دارد؟ نگه 
 خجسته: مجلس مي تواند با روحيه انقالبي، 
بــه دور از اشــرافي گري و باندبازي اهدافي 
كه مدنظر است را عملي كند و مجلس بايد 
برنامه ريزي هــاي الزم را انجام دهد تا بتواند 
اهداف مردم را محقق كند نماينده بايد براي 
حفظ انقالب محكم و اســتوار بيايســتد و 
با مفاســد مبارزه كند اگر چه فساد در تمام 
كشــورها وجود دارد اما كشــور ما بايد اين 

موضوع را به حداقل برساند.
 حاجي بابايي: زنده نگهداشتن آرمان هاي 
انقالب توســط مجلس انقالبــى امكان پذير 
مي باشد مردم انقالبي يعني نمايندگان انقالبي 
يعني نمايندگاني كه مجاهدانه كار مي كنند و 
تالش مي كنند خود را از مردم جدا نكنند و در 
جهت خدمت رساني به مردم تمام توان خود 
را بكار  گيرنــد و در قانون گذاري و نظارت 
شأن و اقتدار خود و ملت را حفظ كنند. اگر 
اين اتفاق بيافتد مجلس يك مجلس انقالبي 
اســت انقالب ما همان طور كــه پرقدرت 
حركت مي كند دچار ضعف هايي هم مي باشد 
ولي هر چقدر به سمت جلوتر رويم ضعف ها 
كم رنگ تر مي شــود و آينــده انقالب آينده 

روشني مي باشد.
 كاظمي: ما در مسير قانون گذاري حتماً بايد 
در چارچوب اصول قانون اساسي و خواست 
بنيان گذار جمهوري اســالمي گام برداريم و 
بنده معتقدم مجلس شوراي اسالمي در مسأله 
نظارت موفق عمل نكرده است اگر نظارت را 
تقويت نكنيم در آينده شاهد پرونده هاي فساد، 
اختالس هستيم حتماً مجلس بايد نظارت در 
بودجه و نظارت در عملكرد وزرا را تقويت 
كنــد و همان طور كه وقــت خود را صرف 
قانون گذاري مي كند بايد در بحث نظارت به 

قانون هم وقت خود را بگذارد.
 آزاديخواه: زماني مجلس مي تواند آرمان 
هاي انقــالب را زنده نگه دارد كه نمايندگان 
مجلس بتواننــد از روحيه انقالبي برخوردار 
باشــند اگر بتوانيم با روحيــه انقالبي جلو 
برويم يعني وكيل مردم باشيم نه وكيل دولت، 
نماينده بايد مستقل از دولت باشد و اگر اين 
امر صورت گيرد مــا در اين زمينه مي توانيم 

موفق باشيم.
 لطفــي: در وهله اول مجلــس با تدوين 
قوانين مي توانــد آرمان هاي انقالب را حفظ 
كند يكي از آرمان هاي انقالب رفع تبعيض ها 

بود ايجاد عدالت اجتماعي، از بين بردن فاصله 
طبقاتي و از بين بردن محروميت ها، مجلس 
بايد از افزايش قوانين با حفظ قوانين كشــور 
جلوگيري كند هدف قانون گذار اين اســت 
كه موانع زندگي ايــده آل مردم را بردارد. اگر 
بخواهيم به اهداف و آرمان هاي انقالب برسيم 
بايد قوانين شفاف و كامل را تصويب و قوانين 
زائد را حذف كنيم در وهله دوم مجلس بايد 
تدابيري بيانديشــد كــه از وظيفه ذاتي خود 
كه نظارت بر حســن اجراي قوانين اســت 
غافل نشــود پس اگر بخواهيم مجلس قوي 
داشته باشــيم بايد با تدوين قوانين و تقويت 
ابزارهاي نظارتي مجلس و همچنين استنكاف 

نمايندگان به اهداف خود برسيم.
نسل هاي  به  مي توان  چقدر  شما  نظر  به 

نماينده  پست  قالب  در  انقالب  سوم  و  دوم 
كرد؟ اعتماد 

 خجسته: قطعاً اين نسل افراد موفقي هستند 
و ما بايد تالش كنيــم اين افراد كه به عنوان 
نماينــده وارد مجلس مي شــوند از روحيه 
انقالبي برخوردار باشند و با اين روحيه شكل 
بگيرند و بتوانند در عمل نقش آفرينى داشته 

باشند و هر گونه فساد، ريا از آنها دور شود.
 حاجي بابايي: هر چقدر به سمت جلوتر 
حركت كنيم نســل انقالب نســل مسن تر 
مي شــود و به سمت نســل دوم و سوم در 
حركت هســتيم انقالب در حال انتقال است 
اما بايد جوانان را كم كم با مسائل مديريتي و 
حاكميت كشور آشنا كرد و اگر هميشه تلفيقي 
از نسل هاي گوناگون انقالب با هم كار كنند 
چهره انقالبي حفظ مي شود و نشاط و شادابي 

به جامعه برمي گردد.
 كاظمــي: امروز بار عظيم مســئوليت در 
صحنه هاي علمي، فناوري، تكنيك و اقتصاد 
بر عهده نسل جوان ما مي باشد و ما به جوانان 
خــود اعتماد كرده ايم و قانون منع بكارگيري 
بازنشســتگان شــايد در آن جهت است كه 
خواســته اين اســت كه كم كم ميــدان را به 
جوانان بســپاريم و وقت آن اســت كه نسل 
جديد بيايند و سكان اداره كشور را بر عهده 
بگيرند و ما حتماً به اين جوانان اعتماد خواهيم 
كرد. و اينها آينده سازان كشور هستند و ما بايد 
تجارب خود را در اختيار جوانان قرار دهيم تا 

بتوانيم آينده كشور را اداره كنند.
 آزاديخواه:حتماً به اين نسل مي شود اعتماد 
كرد و بايــد اين كار صــورت گيرد روحيه 
جوان گرايي براي مجلس يك فرصت مغتنم 
است البته در كنار تجربه مجربين اين فرصت ها 
زيباتر مي شود و ما بايد اين مسئوليت ها را به 
نسل هاي بعدي انقالب بســپاريم و اعتماد 
به جوانان ســنت نبوي مي باشد امروزه رهبر 
معظم انقالب در انتخابات خود جوان گرايي 
را يك اصل قرار داده است بايد از اين جوانان 
حمايت شود و پرچم پرافتخار مسئوليت به 

دست نسل هاي بعدي سپرده شود.
 لطفي: پســت نمايندگي براي نسل هاي 
دوم و سوم انقالب خيلي سخت نمي باشد 
ما در نسل هاي دوم و سوم انقالب نخبگان 
و فرهيخگان زيادي داريم و زير ســاخت 
اساســي مجلس اگر درست شــود فرقي 
نمي كند چه نســلي وارد مجلس مي شــود 
پس نمي توان گفت نســل هاي دوم و سوم 
انقالب نســل هاي غيرقابل اعتماد هســتند 
مهم چرخه زيرساخت اســت كه اگر اين 
نســل تجربه كافي نداشته باشــند اما اگر 
زيرساخت درست باشــد اين مسأله نيز به 

خوبي درست مي شود.

قانون  در  نرسيده  آن  زمان  شما  نظر  به 
اين  اساساً  و  گيرد؟  صورت  بازنگري  اساسي 

تدوين  انقالب  اهداف  اساس  بر  قوانين 
است؟ شده 

 خجسته: بله متناســب با اهداف انقالب 
بوده اســت و در طول 40 سال يك بار تغيير 
در قانون اساســي داشته ايم و آن هم در سال 
68 صورت گرفــت كه در خصوص حذف 
نخســت وزيري، حذف شــوراي رهبري، 
تشكيل مجمع تشخيص مصلحت بوده است 
كشــور وقتي به ســمت جلو پيش مي رود 
متناســب با زمان و مكان بايد تصميم بگيرد 
و اتفاقاتي كه در كشور رخ مي دهد متناسب 
با اين اتفاقات و با تشــخيص مصلحت نظام 
بازنگري انجام مي شود كه با دو سوم آراء در 

مجلس بازنگري انجام مي شود.
 حاجي بابايي: قانون اساسي يك نگاه متوسط 
به باال نسبت به تاريخ مي باشد يعني يك قانون 
مقطعي نيست و قانون با نگاه طوالني نسبت 
به كشــور و انقالب محسوب مي شود قانون 
اساســي ايران يك قانون كاملي اســت كه از 
تجارب ديني و احكام ديني در آن استفاده شده 
است مجموع قوانيني كه به عنوان قانون اساسي 
نوشته شده است بسيار كارآمد مي باشد پس 
قانون قديمي نمي شود بلكه فقط بايد آن را به 
روز كرد قانون اساسي يك قانون انقالبي و بر 
اساس اهداف انقالب مي باشد و يكبار هم در 

سال 68 اصالح شده است.
 كاظمي: قانون وقتي در جامعه اثر بخش 
است كه به خوبي اجرا شود مشكل ما خوب 
اجرا نشدن قوانين است ما هيچ گونه نقضي 
در تصويــب و تعميم قوانين مورد نياز براي 
اداره كشور در مجلس نمي بينيم و آن چه كه 
الزم است در مسير قانون گذاري وجود دارد 
و مصوبات متعــددي را براي تأمين نيازهاي 
وزارتخانه ها داريم اما در بسياري موارد شاهد 
تخلفات و قانون شكني ها هستيم ما بايد ابزار 
قوي براي اجراي قوانين داشــته باشيم و اين 
به نظارت برمي گــردد ما قوانين مورد نياز را 
تصويب مي كنيم اما بروكراسى پيچيده اداري 
مانع از اين است كه قوانين به خوبي اجرا شود 
و اين ضعف مجلس اســت و ما بايد در اين 
زمينه تالش خود را براي نظارت بهتر و بيشتر 

داشته باشيم.
 آزدايخواه: بله بر اســاس اهداف انقالب 
اســت تحول در قانون اساسي ما يك بار در 
ســال 68 صورت گرفته است و اين مسأله 
حائز اهميت است اگر واقعاً مراجع حقوقي و 
قضايي مانند شوراي نگهبان و مجلس شوراي 
اسالمي طبق اصول قانون اساسي اصل 110 
رهبر معظم انقالب تشخيصشان بر بازنگري 
قانون اساسي باشد اين ممنوعيت ذاتي ندارد 
اما اين طور نيســت به هر دليلي به بازنگري 
بپردازيم بلكه بازنگري در صورت احساس 
ضرورت انجام مي شــود بنــده معتقدم االن 
ضرورتي براي بازنگــري وجود ندارد يعني 
در قانون اساسي ما كمبود اصل نداريم بلكه 
اصول معطله داريم يعني اصولي كه اجرايي 

نشده اند.
 لطفي: ما يك دوره بازنگري در ســال 68 
داشته ايم و بعد از آن تحولي صورت نگرفته 
است. با توجه به وضعيت موجود در كشور 
بعضي از بندهاي قانون نياز به بازنگري است 
در بسياري از بندها ما دچار مشكل هستيم كه 
بايد اصالح و بازنگري صورت گيرد و قانون 
اساسي ما امروزه بر اســاس اهداف انقالب 

تدوين شده است.

صاحب اصلي انقالب اسالمي 
امام زمان (عج) است

مجلس شوراي اسالمي نماد 
مردم ساالري ديني است 

آينده انقالب بستگي به عملكرد 
مسئوالن در راس كشور است 

روحيه جوان گرايي براي 
مجلس يك فرصت مغتنم است 

از جمله مشكالت بعد از انقالب 
در مجلس تعدد قوانين است

خجسته: 
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 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان با بيان اينكه 
حركت به ســوى اقتصاد مقاومتى، رويكردى اســت كه قادر است 
زمينه هاى توســعه همه جانبه كشــور را فراهم كند، گفت: اقتصاد 
مقاومتى يك جريان مهندســى شده از توليد و درآمد ملى و مصرف 

ملى است كه باعث تعادل در بازارهاى اقتصاد كالن كشور مى شود.
احمد توصيفيان افزود: اين گونه اقتصاد با اســتفاده از ظرفيت هاى 
تشــويقى و برانگيختگى هاى ملى و دينى ضريــب نفوذ خود را تا 
پايين تريــن اليه هاى اقتصاد خرد و بنگاه هــاى كوچك اقتصادى و 
خانوارها گسترش مى دهد. وي اقتصاد مقاومتى و كارآفرينانه را يگانه 
مســير توسعه كشور دانست و ويژگى هاى اقتصاد مقاومتى را شامل 
مفهومى ســازمان دهنده براى جميع عناصر و ساختارهاى اقتصادى، 
فرآيندى متداوم، حركتى مستمر، مدبرانه، هوشمند و همه جانبه عنوان 
كرد.  توصيفيان ادامه داد: اقتصاد مقاومتى الگويى از اقتصاد پيشرفته، 
پيشرو، مستقل و مستحكم، باور به تعاليم حيات بخش و اقتدارآفرين 
اســالم، اتكا به روحيه جهادى، خالقيت و نوآورى، ريسك پذيرى، 

اميد و تالش خالصانه و هم بستگى آحاد مردم كشور است.
وى بــا بيان اينكه باور به كار جمعى، نيروى كار و توليد داخلى رمز 
پيشرفت كشور است، خاطرنشــان كرد: اقتصاد مقاومتى در شرايط 

دشــمنى ها و خصومت هاى شــديد مى تواند تعيين كننده رشــد و 
شكوفايى كشور باشد و نه تنها مختص زمان تحريم و جنگ نيست 
بلكه يك چشم انداز بلندمدت پيش روى اقتصاد وابسته به نفت ايران 
است كه تنها از مسير اقتصاد نوآور و توليد دانش محور ميسر است. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان افزود: مردم ايران 
هزينه ســنگينى براى انقالب پرداخت كرده اند و به همين دليل اين 
انقالب براى آنها بســيار ارزشمند اســت. آنها پاى دفاع از عقايد و 
فرهنگ اصيل اســالمى خود ايســتادند، دفاع كردند و شهيد شدند 
به طورى كه پس از گذشــت چهار دهه از پيروزى انقالب اسالمى 
ايران، به يقين مى توان گفت كه روحيه جهادگرى و شهادت طلبى در 
مردم غيور ايران وجود دارد و ارزش هاى اسالمى، سرمايه اجتماعى 

و اقتدار ملى بزرگترين دستاورد انقالب است.
توصيفيــان در ادامــه گفت: مجموعه تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
به عنوان نهادى اجتماعى با تنــوع و تعدد جامعه مخاطبين از قبيل 
كارگــران، كارفرمايان، كارآفرينــان، تعاونگران و... رســالت ها و 
كاركردهاى متعددى را برعهده دارد و در اين راســتا در طول چهل 
سال انقالب اسالمى دستاوردهاى ارزشمند و خدمات گسترده اى را 

ارائه كرده است.

استان كار  متوليان  با   سال    40
وي افزود: فعاليت 1130 تعاوني و اتحاديه در اســتان، ســاخت و 
تحويل 28200  واحد مســكوني توسط تعاوني هاي مسكن، ثبت و 
فعاليت 28 شــركت تعاوني دهياري در اســتان، ثبت و تشكيل 84  
تعاوني در قالب روستا تعاون، آموزش و توانمندسازي  37 هزار نفر 
ساعت در سال به اعضاء تعاوني ها بازديد و نظارت از 850 شركت 
تعاوني به طور ســاليانه و حضور ساليانه بيش از 30 شركت تعاوني 
در نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و خارجي بخشى از دستاوردهاى 
حوزه تعاون است. توصيفيان خاطرنشان كرد: حمايت اداره كل تعاون 
كار و رفاه اجتماعى اســتان در ايجاد، توســعه و فعاليت 4 هزار و 
992 واحــد توليدى با بيش از ده نفر نيــروى كار، صدور 38 هزار 
مجوز كسب و كار و مشاغل خانگى، پرداخت بيش از هزار ميليارد 
ريال تسهيالت قرض الحسنه به كسب و كارهاى خانگى، برگزارى 
نمايشگاه هاى ساليانه جهت عرضه محصوالت كسب و كارهاى خرد 
و خانگى، پرداخت 2680 ميليارد ريال تســهيالت كم بهره جهت 
توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در روستاها، تشكيل و فعاليت 20 مركز 
مشاوره و كاريابى غير دولتى، تأ سيس 8 مركز مشاوره اطالع رسانى 
و خدمات كارآفرينى، تاسيس كانون كارآفرينى استان جهت حمايت 
از كارآفرينان و برگزارى آموزش هاى كســب و كار و جشــنواره 
كارآفرينان برتر در راســتاى ترويج فرهنگ كارآفرينى بخشى ديگر 
از خدمات اين اداره كل اســت.  مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعى 
استان ضمن اعالم بهره مندى مناسب استان از تسهيالت اشتغالزا از 
جمله قانون حمايت از اشتغال پايدار روستايي گفت: اين اداره كل در 
راستاى صيانت از نيروى كار و تقويت كار و توليد استان فعاليت هاى 
گسترده اى در حوزه روابط كار، بازرسى كار، بيمه بيكارى و تشكالت 
كارگرى وكارفرمايى بــا هدف اصلى تنظيم و نظارت بر روابط كار 
انجام شده است به گونه اى كه كارگران واجد شرايطى كه برخالف 
ميل و رغبتشان از كار بيكار مى شوند مورد حمايت قرار گرفته و از 
مقررى بيمه بيكارى و آموزش هاى فنى و حرفه اى برخوردار شده اند.
وي افزود: همچنين ضمن بررسى دادخواست ها و مسايل كارگرى و 
كارفرمايى براى كارگران وكارفرمايان دوره آموزشى قانون و مقررات 
كار متنوعى برگزار شــده است. مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعى 
استان در پايان ضمن گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب 
به بركت خون شــهدا و مجاهدت ها و آرمان هاى بزرگ امام (ره) و 
مقــام معظم رهبرى (مدظله العالــى) و تقدير ازتالش و همت بلند 
كارگران، كارآفرينان و تعاون گران و كليه آحاد جامعه در پيشــرفت 
كشــور، خدمات وزارت متبوع را گسترده دانست و گفت: از ساير 
دستاوردهاى چهل سال انقالب اسالمى رشد 178درصدي ضريب 
پوشش بيمه ســازمان تامين اجتماعي، افزايش ثبت شاغالن به كل 
جمعيــت، افزايش 114 برابري مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي 
و آزاد كشور، ارتقاي سواد كارگران در بنگاه هاي داراي 50 كارگر و 
بيشتر و افزايش 5 برابري مجموعه هاي رفاهي تفريحي ورزشي ويژه 
كارگران و بهبود شاخص توسعه انساني مى باشدو اين مسير با روحيه 
جهادگرى و تقويت ابعاد اقتصاد مقاومتى كشور تداوم خواهد يافت.

شــايان ذكر اســت به همت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى و 
دســتگاه هاى تابعه مراسم گراميداشت چهلمين ســالگرد انقالب 
بــا حضور بيش از هــزار نفر كارگر، كارفرمــا و تعاونگر به همراه 
خانواده هايشــان و مسئوالن استاني و كشوري در مجموعه فرهنگي 
ورزشي كارگران همدان برگزار شد كه در اين مراسم كارگران نمونه 
كار و توليد و كارگران برگزيده در رشــته هاي قرآني و ورزشــي و 
همچنين كارآفرينان برتر سال 97 مورد تقدير قرار گرفتند؛ اين مراسم 
با برنامه هاي جانبي و هنري برگزار شد و كانون كارآفرينان، كارخانه 
شيشه و شركت توليدي سحر، شركت شيمي معدني همدان، صندوق 
كارآفريني اميد، بانك توســعه تعاون وبانك رفاه 110 جايزه به قيد 

قرعه به حاضران هديه دادند.
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مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان تاكيد دارد:

كارآفرينانه  و  مقاومتى  اقتصاد 
كشور توسعه  مسير  يگانه 

ارزشهاى اسالمى، سرمايه اجتماعى و اقتدار ملى بزرگترين 
دستاورد انقالب است

باور به كار جمعى، نيروى كار و توليد داخلى رمز پيشرفت 
كشور است

ايجاد، توسعه و فعاليت 4 هزار و 992 واحد توليدى با بيش 
از ده نفر نيروى كار
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روستاها در  فرهنگى  هاى  فعاليت 
 در راســتاى محروميت زدايى ابتدا ايجاد زمينه الزم جهت رشــد 
شخصيت واالى انسانى روستاييان از طريق مشاركت و نظارت آنان 
در فعاليت هاى روستايى در قالب "كميته فرهنگى جهاد" مورد توجه 
قــرار گرفت. اين كميته با بهره منــدى از حضور نماينده ولى فقيه 
در سطح وزارت، جوانان پرشور و همچنين روحانيون جوان تعليم 
و تربيت روســتاييان را مد نظر قرارداد و  بيشــتر فعاليت هاى آن به 
آموزش مبانى عقيدتى، سوادآموزى، تشكيل كتابخانه هاى روستايى، 
تشكيل شــوراهاى اســالمى محلى، برگزارى مراسم مذهبى، حل 
اختالفات روســتاييان، تهيه و توزيع نشريه، انواع فيلم، نوار، پوستر 
هاى مذهبى ، آموزشــى و تخصصى اختصاص داشت و با احداث 
بيش از 438 مورد مسجد، مدرسه، كتابخانه هاي روستايي، درمانگاه، 

خانه بهداشت، دفاتر مخابراتي به انجام اين امور پرداخت. 
روستاها آبادانى  و  عمران 

 احداث 3100 كيلومتر راه روســتايى (آسفالته و شوسه) در 981 
روستا

 احداث شبكه آبرسانى (آب آشاميدني سالم) براى 830 روستا 
 برق رساني به 1054 روستا

 احداث حمام بهداشتى براى 810 روستا 
 تامين برق 1069 حلقه  چاه آب كشاورزي 

 ايجاد 120  كارگاه و واحد صنايع روستايى  با ايجاد اشتغال مستقيم 
براي 1141 نفر 

 حمايت از13700  كارگاه كوچك روســتايى، صنايع دســتى و 
قاليبافى و ارائه خدمات فنى ، بازرگانى و بهداشتى به آنها . 
كشاورزى پايدار  توسعه  و  غذايى  امنيت 

مهم ترين اقدامات و دستاوردهاى بخش 
كشاورزى در رسيدن به استقالل اقتصادى

در طول 40 ســال عمر بــا بركت نظام جمهورى اســالمى از 
طريق سرمايه گذارى چشــمگير دولت در كنار سرمايه گذارى 
بخش خصوصى در بخش كشــاورزى اســتان همدان، ســطح 
زيركشــت محصوالت زراعــى از 491 هزارهكتــار به 620  
هزارهكتــار و محصوالت باغــى از 18 هزارهكتار به بيش از 
77 هزارهكتــار افزايش يافت همچنيــن 107 هكتار گلخانه ؛  
100  واحــد پرورش قارچ، 813 مزرعه پرورش ماهيان زينتى 

و خوراكى، 1386 واحد صنعتــى دامپرورى، 9 واحد توليد و 
فــرآورى بذور، 6 واحد توليدى نهــال ليبل دار به بهره بردارى 
رســيد در نتيجه توليد محصوالت كشاورزى استان همدان از 
يك ميليون تن، به 4 ميليـــون و 900 هزار تـن  و  به عبارت 
ديگر ســرانه توليدات بخش كشــاورزى از 900 كيلوگرم قبل 

ازانقالب به 2800 كيلوگرم رسيد.
 گندم از 290 هزار تن  به  805  هزارتن

 توليد انگور از  55 هزار تن به  404 هزار تن 
 توليد هلو و شليل  از 4 هزار تن  به 79  هزار تن

 توليد گوشت مرغ از 500 تن به 51 هزارتن
 توليد شير از 64  هزار تن به 375 هزار تن

 تخم مرغ از 700 تن به 18 هزارتن
 گوشت قرمز از 7100 تن به 31 هزار تن

 گوشت ماهى ازصفر به 5900 تن
 سيب زمينى از 27500 تن به 970 هزارتن

 نظــارت و پايش بيش از 5 ميليون واحد دامى اســتان و مبارزه با 
بيمارى هاى دامى 

 نظارت بر انجام ذبح شــرعى در كشتارگاه هاى استان و نظارت بر 
توليد غذاى حالل 

 جلوگيرى از شيوع بسيارى از بيمارى ها به مراكز توليد و نظارت و 
پايش بر توليد و عرضه محصول سالم

 ريشــه كنى بيمارى طاعون گاوى، كنترل بيمارى نوپديد cchf و 
آنفلوآنزا، هدفمند شدن واكسناسون شاربون 

 تعطيلى كشتارگاه هاى سنتى و ايجادو توسعه 11 كشتارگاه صنعتى 
دام و طيور

 پايش اراضى زيركشــت محصوالت زراعى و باغى در ســطحى 
قريب به 700 هزار  هكتار 

 مبارزه با آفات نباتى و گياهى( سن غالت  و... )  در راستاى حفظ 
محصول بهره برداران 

 حذف سم پاشــى هاى هوايى و كنترل و مديريت مبارزه شيمايى 
با آفات

 ترويج مبارزه بيولوژيك با آفات محصوالت (استفاده از حشرات، 
كارت زرد و... ) 

 توســعه انبارهاى فنى و ســردخانه ها در راستاى حفظ محصول، 
جلوگيرى از ضايعات پس از توليد ، حفظ بازارپسندى داخل و خارج 

كشور

 ايجاد 73 شركت تعاونى توليد روستايى 
 تجهيز و نوسازى اراضى در سطح 14800  هكتار 

 ايجاد 8 مجتمع توليدى
 ايجاد 10 كشتارگاه صنعتى دام و طيور 

 توانمند ســازى، حفظ، ايجاد و توســعه بيش از 500 تشكل در 
بخش كشاورزى 

 احداث و بهسازى 1158 كيلومتر كانال آبرسانى 
 احياء و مرمت 668 رشته قنوات 

 ايجاد 10 ســدخاكى، 10  آب بندان، 162 اســتخر ذخيره آب  و 
107 بند انحرافى 

 اجراى عمليات آبخيزدارى درســطح 275 هزار هكتار از اراضى 
استان

 ارايه خدمات به عشــاير اســتان از طريق راهگشايى و ترميم راه 
عشاير، آبرسانى ســيار، تامين سوخت و انرژى مورد نياز (سوخت 

مايع، كپسول گاز و... )  

 ايجاد277  واحدهاى صنايع تبديلى با ظرفيت جذب يك ميليون 
و 400 هــزار تن و فرآورى يك ميليــون و 100 هزار تن محصول، 
(صرف نظر از واحدهاى ايجاد شــده توسط سازمان صنعت، معدن 

و تجارت)
 ايجاد 50  سردخانه هاى نگهدارى محصوالت كشاورزى با ظرفيت 
160 هزارتن و در دست احداث بودن 48 سردخانه ديگر باظرفيت 

130 هزارتن 
 تشكيل صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذارى بخش كشاورزى 
در استان همدان با دارا بودن 119 عضو  و 197 ميليارد ريال سرمايه 
 ايجــاد 106 كلينيك ، داروخانه ، آزمايشــگاه  و مــرا كز خدمات 

بهداشتى دامپزشكى  
 ايجاد 33 مركز جهاد كشــاورزى و 48  شــركت خدمات فنى و 
مهندسى و مشاوره اى و ارايه خدمات به بهره برداران در سطح مراكز 

دهستان ها  
 توسعه صنعت بيمه و ارايه خدمات بيمه اى به بهره برداران 

 خريد تضمينى 628  هزار تن گندم با نرخ تضمينى 
 صادرات بيش از 290  هزار تن به ارزش 300 ميليون دالرصرفا در 

سال 96 انواع محصوالت كشاورزى و فرآورى شده 
 (صادرات ســال هاى 92 تا 8 ماهه 97 بالغ بر يك ميليون و 400 

هزار تن به ارزش 1400 ميليون دالر) 
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مى پيمايد ا  ر توســعه  مسير  همچنان  كه  محورى 

سال   40 در  كشاورزي 
 بخش كشــاورزي بــه دليل ايجاد امنيــت غذايى از 
مهمترين بخش هاي اقتصادي هر كشــورى مى باشد. شواهد 
تاريخى حاكى از آن است كه هيچ گاه كشاورزى از روستا جدا 
نبوده چرا كه شــكل گيرى هر تمدنى در كنار آب و خاك و 
وجود توانمندى براى تأمين غذا و معيشت آحاد جامعه بوده 
اســت. در دوران پهلوى بى توجهى به روســتاها به عنوان 
كانون هاى اصلى سكونت گاهى ، توليد ، اقتصاد و اشتغال در 
برنامه هاى توسعه اى موجب  فاصله گرفتن امكانات شهرى و 
روستايى و فراگير شدن فقر و نابساماني جوامع روستايي شد 
به گونه اى كه عمده روستا نشينان از خدمات زير بنايى و اوليه 
زندگى نظير برق، آب آشاميدنى سالم، حمام هاى بهداشتى، راه 
مناسب روستايى، مدرسه، كتابخانه و مراكز فرهنگى، مراكز 
درمانــى و بهداشــتى بى بهــره بودند. با فراموشــى بخش 
كشاورزى، توليد محصوالت كشاورزى تنزل يافت  به نحوى 
كه  طبق آمار رســمي سال 1356، دولت فقط توانايي تأمين 
مواد غذايي مردم را  براي مدت محدودى در سال را داشت 
و مجبور بود باقي مواد غذايي را از خارج وارد كند. در چنين 
شــرايطى، بالفاصلــه پس از پيــروزى انقالب اســالمى، 
دســتگاه هاى خدوم دولت انقالبى  به ويژه نهاد تازه تأسيس 
جهاد سازندگى و وزارت كشاورزى مأمور شدند تا با جذب 
و گسيل خيل عظيم نيروى جوان، دلسوز، متخصص و متعهد 
جامعه به كمك روستا شتافته و افزايش درآمد روستاييان را به 
ارمغان آورد. آنچه در ادامه آمده گوشــه اى از خدمات  جهاد 
كشاورزى اســتان همدان در عرصه هاى فرهنگى، عمران و 
ســازندگى، دفاع از كيان اسالمى  و امنيت غذايى در طى 40 

سال پس از پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى است: 

افزايش كمى توليدات 1 - 

افزايش كيفى توليدات: 2-

ايجاد و توسعه امكانات زير بنايى: 3- 

پشتيبانى و حمايت از توليدات كشاورزى:4-
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به مناسبت چهلمين سال پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى بر آن شديم كه 
بخشــى از خدمات بهزيستى استان همدان را در حوزه معلوالن و محرومان 

گزارش دهيم.
 مدير كل بهزيستى استان گفت: همزمان با چهلمين سالگرد پيروزى انقالب 
اســالمى 64 واحد مســكن روســتايى براى مددجويان تحتت پوشش به 

بهره بردارى رسيد.
حميدرضا الوند با بيان اينكه بهزيســتى استان در دهه فجر امسال 60 برنامه 
مختلــف در حوزه هاى مختلف اين ســازمان دارد اظهــار كرد: بخش قابل 
توجهى از اين برنامه ها در حوزه اشتغال و مسكن مددجويان بهزيستى است. 
وى افزود: يكى از اقدامات شــاخص در اين ايام افتتاح 64 واحد مســكن 

مددجويى براى خانواده هاى مددجوى بهزيستى استان است. 
مديركل بهزيستى اســتان همدان ادامه داد: اين واحدهاى مسكن مددجويى  

در روستاهاى استان اغلب براى خانواده هاى داراى دو معلول افتتاح  شد. 
وى بيان كرد: اين مســاكن مددجويى با همكارى بهزيســتى، بنياد مسكن، 
انجمن خيرين مسكن ســاز و بنياد مستضعفين با اعتبارى بالغ بر 8 ميليارد و 

800 ميليون ريال افتتاح شدند.
الوند در خصوص راه اندازى و افتتاح ديگر طرح هاى بهزيستى استان همدان 
خاطرنشــان كرد: با مشــاركت بخش خصوص در دهه فجر امسال دو مهد 
كودك روســتايى در شهرســتان فامنين و مالير و يك مركز رفاه كودك در 

رزن افتتاح و راه اندازى شد. 
وى اضافــه كرد: در ايام دهه فجر با مشــاركت بخش خصوصى يك مركز 

اقامتى ميان مدت در شهرســتان تويسركان و يك مركز 
آموزشــى و توانبخشى اتيســم نيز در شهرستان نهاوند 

افتتاح شدند. 
وى با اشــاره به اينكه در بهمن مــاه يك مركز نگهدارى 
معلــوالن باالى 14 ســال در شهرســتان كبودراهنگ به 
بهره بردارى رسيد، يادآور شــد: بهزيستى استان همدان 
در حال پيگيرى راه اندازى ســرويس مطالعه در مهدهاى 

كودك با همكارى كتابخانه مركزى همدان است. 
الوند با بيــان اينكه راه اندازى گروه هــاى خوديار زنان 
مددجو در بهزيســتى استان پس از راه اندازى گروه هاى 
هميــار در بحث ايجاد اشــتغال قرار گرفته اســت، بيان 
كرد: در اين طرح پس از تشــكيل گروه هاى هفت نفرى 
زنان مددجو، اين  افراد براســاس توانمندى خود شروع 
بــه فعاليت و خوداشــتغالزايى مى كننــد و تفاوتى كه با 
گروه هاى هميار دارند اين اســت كه ضمانت تسهيالت 

بانكى برعهده خودشان است.
مديركل بهزيستى استان در ادامه گزارشى از فعاليتهاى 
ســال جارى داد و گفــت: با هدف كشــف، مداخله 
بهنگام و پيشــگيرى از تنبلى چشــم و ساير اختالالت 

بينايى كودكان 3 تا 6 ســال 9 پايگاه دائمى سنجش بينايى در 9 شهرستان 
استان  فعال شده است كه هر 9 پايگاه به دستگاههاى پيشرفته غربالگرى 

 . هستند  مجهز  بينايى 
وى افزود:  از ســال 92 تاكنون نزديك به 300 هزار كودك در اين پايگاه ها 

مورد غربالگرى اختالت بينايى قرار گرفته اند . 
وى خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه طرح غربالگرى شنوايى نوزادان توسط 
اداره بهزيستى استان همدان اجرا مى شود 9 پايگاه غربالگرى شنوايى نوزادان 
نيز راه اندازى شــده كه با دســتگاه هاى دقيق و با حساسيت باال 98 درصد 
نوزاد را تحت پوشش خود قرار داده است و  از سال 92 تاكنون نيز بيش از 

75 هزار نوزاد در سطح استان مورد سنجش قرار گرفته اند . 
الوند گفت: در همين راســتا مركز مشــاوره و خدمات روانشناختى تلفنى 
(خط 1480) از 8 صبح تا 8 شب آماده ارائه خدماتى همچون مشاوره پيش 
از ازدواج، خانواده، تحصيلى، تربيتى، كودك، نوجوان و .. به مردم هستند .

وى خاطرنشان كرد: از سال 92 بيش از 200 هزار بار زنگ اين مركز به صدا 
درآمده و كارشناسان پاسخگوى سواالت تماس گيرندگان بوده اند. 

الوند با اشاره به اختالل طيف اتيسم گفت: كودكان مبتال به اتيسم يا درخود 
مانده ارتباط اجتماعى با اطــراف خود برقرار نمى كنند اما با يك غربالگرى 
ساده و شناسايى اختاللشــان مى توان مداخالت موثرى براى آنها انجام داد. 
درحال حاضر 2 مركز براى ارائه خدمات تخصصى به كودكان شناسايى شده 
در شهرستان هاى همدان و نهاوند فعال است و والدين مى توانند كودكان 2 تا 

5 ساله خود را براى غربالگرى اين اختالل به اين پايگاه ها ببرند . 
مديركل بهزيســتى اســتان گفت: در 8 شهرستان از 9 
شهرســتان اســتان همدان مراكز مداخله در بحرانهاى 
فــردى، خانوادگى و اجتماعــى ( اورژانس اجتماعى ) 
با تيم تخصصى شــامل: روانشــناس ، مددكار، پزشك 
وكارشناسان اين مركز در جهت رفع بحرانهاى اجتماعى 
مردم آماده ارائه خدمات هستند كه مراجعين مى توانند با 
شماره گيرى رايگان تلفن 123 با كارشناسان اين مركز 

در ارتباط باشند . 
وى در پايــان از برنامه اى كه با همكارى موسســه بين 
المللى تاك و بانك كشــاورزى كه از سال 86 عملياتى 
شــده اشــاره كرد و گفت: بــا هدف توانمندســازى 
گروهى و فردى زنان و جوانان نيازمند و آســيب پذير 
تحت پوشش و پشــت نوبت طرحى با عنوان خدمات 
مالى خرد اجرا مى شــود كــه در اين طرح به متقاضيان 
آموزش هايــى همچون مهارت هاى زندگى، اشــتغال، 
كارآفرينــى و مهارت هــاى فنى ارائه مى شــود تا پس 
از فراگيــرى اين مهارت ها بتواننــد در قالب گروه هاى 
خوديار فعاليت كنندو اداره بهزيستى در تالش است تا 

100 گروه ازاين گروهها خوديار تشكيل دهد. 

1
41

13
53

25
65

7
47

19
59

31
71

2
42

14
54

26
66

8
48

20
60

32
72

37
77

3
43

15
55

27
67

9
49

21
61

33
73

38
78

4
44

16
56

28
68

10
50

22
62

34
74

39
79

5
45

17
57

29
69

11
51

23
63

35
75

40
80

6
46

18
58

30
70

12
52

24
64

36
76
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بهزيستى 
حمايتى  چتر 
معلوالن  براى 

 سازمان بهزيستى كشور از مهمترين 
نهادهاى حمايتى دولتى است كه از طريق 
بودجه عمومى به افراد معلول و محروم 
جامعه كمــك مى نمايد. پس از پيروزى 
انقالب، سازمان بهزيستى كشور از ادغام 
سازمان هاى خيريه و حمايتى كه در اين 
حــوزه فعاليت مى كردنــد، آغاز به كار 
كــرد؛ بطورى كــه پس از بررســى و 
مطالعات شهيد گرانقدر دكتر «محمدعلى 
فياض بخش»، سازمان بهزيستى كشور به 
موجب اليحه قانونى مورخ 1359/4/24

و در جهــت تحقق مفاد اصول ســوم، 
بيســت ويكم و بيست ونهم قانون اساسى 
ادغام 16 از  ايران،  اســالمى  جمهورى 
ســازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشكيل 
شــد تا با اتخاذ تدابير و ارائه خدمات و 
حمايت هاى غيربيمه اى با حفظ ارزش ها 
و كرامــت واالى انســانى و تكيــه بر 
مشــاركت هاى مردم و همكارى نزديك 
ســازمان هاى ذيربط، در جهت گسترش 
خدمات توانبخشى، حمايتى، بازپرورى و 
آسيب هاى  و  معلوليت ها  از  پيشــگيرى 
حداقل  تأميــن  به  كمك  و  اجتماعــى 
درآمد،  كم  گروه هاى  اساســى  نيازهاى 

اقدام نمايد. 
اين در حالى اســت كه در تيرماه سال 
1383 بر اســاس قانون ساختار وزارت 
بهزيستى  سازمان  اجتماعى  تأمين  و  رفاه 
تأمين  ســازمان هاى  همراه  به  كشــور 
اجتماعــى و بيمه خدمــات درمانى از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش منفك 
و به زيــر مجموعه وزارت رفاه و تأمين 

اجتماعى ملحق شد.
قانون  تشكيل وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در جلسه علنى روز چهارشنبه 
مورخ 8 تيرماه يكهزار و ســيصد و نود 
مجلس شوراى اســالمى تصويب و در 
تاريــخ 1390/4/11 به تأييد شــوراى 
قانون  ايــن  موجب  به  رســيد:  نگهبان 
ادغام ســه وزارتخانه تعاون، كار و امور 
اجتماعــى و رفاه و تأميــن وزارتخانه 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعى تشــكيل 
مى شــود و تمامى وظايف و اختياراتى 
كه طبق قوانين برعهــده وزارتخانه هاى 
يادشده بوده است به وزارتخانه جديد و 

وزير آن منتقل مى گردد.
 بر همين اساس در تيرماه سال 1390 بر 
اساس قانون ادغام سه وزارتخانه تعاون، 
كار و رفاه و تأمين اجتماعى، ســازمان 
بهزيستى كشــور به زيرمجموعه وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعى، ملحق شد.

از اقدامات شاخص 
در اين ايام افتتاح 64 
واحد مسكن مددجويى 

براى خانواده هاى 
مددجوى بهزيستى 

استان است
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 توسعه امكانات بهداشتى و درمانى، گسترش 
رشته هاى پزشكى و دانش آموختگان اين رشته و 
كاهــش اعزام بيماران به ديگر نقاط حاكى از حال 

خوش حوزه سالمت همدان است.
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 
به عنــوان متولى اصلى تأمين ســالمت عالوه بر 
تربيت نيروى انسانى متخصص، تأسيس و تجهيز 
مراكز بهداشــتى درمانى شــامل خانه بهداشت، 
مراكز بهداشتى درمانى شهرى و روستائى، پايگاه 
بهداشتى، بيمارســتان، كلينيك و مراكز آموزشى 

درمانى و تحقيقاتى را در دستور كار قرار داد.
اين دانشگاه براى تحقق اهداف بهداشتى، درمانى، 
آموزشــى و پژوهشــى فعاليت هاى خــود را در 
قالب هشــت معاونت از جمله معاونت آموزشى، 
تحقيقات و فناورى، بهداشتى، درمان، غذا و دارو، 
دانشجويى و فرهنگى، توسعه مديريت و منابع و 

معاونت اجتماعى آغاز كرد.
در هميــن زمينه هشــت دانشــكده پزشــكى، 
و  پرستارى  توانبخشى،  داروسازى،  دندانپزشكى، 
مامائى، بهداشت و پيراپزشــكى و در داروسازى 
اســتان همدان در فضايى به وسعت 50 هزار متر 

مربع براى خدمات رسانى به مردم، فعال هستند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان، اظهار داشت: 
شمار بيمارســتان هاى اين استان از چهار باب در 
ســال 57 با پنج برابر افزايش به 20 باب رســيده 
اســت. دكتر حبيب ا... موســوى بهار افزود: 182 
پزشــك عمومى، سه پزشــك متخصص و 200 
كادر پرستارى در  هاى اين استان مشغول به فعاليت 
بودند كه در چهلمين سال پيروزى انقالب با تأمين 
منابع انســانى مورد نياز، اين آمار به 852 پزشك 
عمومى، 582 پزشك متخصص و 2 هزار 878 كادر 

پرستارى رسيده است.

وى گفت: دانشــگاه علوم پزشكى همدان توسعه 
آموزش در كشــورهاى همســايه با هدف انتقال 
توانايى ها را مــورد توجه قرار داده و داراى مجوز 
رشته هاى پزشكى عمومى (NBBS) در سطح بين 

المللى است.
موســوى بهار افزود: شمار دانشــجويان خارجى 
جذب شده اين استان تاكنون 33 تن در رشته هاى 
پزشكى، دندانپزشكى، داروسازى، پرستارى، علوم 
و  ارولوژى  رزيدنتى  راديولوژى،  آزمايشــگاهى، 

راديولوژى است.
وى ادامــه داد: پذيرش دانشــجويان خارجى از 
كشــورهايى نظير تاجيكســتان، عراق، بحرين و 

هندوستان و پاكستان در حال انجام است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان بيان كرد: 
كلينيك هاى ويژه و مراكز فيزيوتراپى در همدان تا 
سال 57 وجود نداشت اما با توسعه فضاى فيزيكى 
شمار كلينيك ويژه به 11 باب و مراكز فيزيوتراپى 

به 53 باب افزايش يافته است.
موســوى بهار گفت: با تأميــن كادر تخصصى و 
توسعه فضاى فيزيكى شمار عمل هاى جراحى در 
اين استان كه تا پيش از انقالب در مجموع يكهزار 
مورد ثبت شده بود، پس از پيروزى انقالب به 61 
هزار و 732 مورد تا پايان آذرماه سالجارى رسيده 
است. وى افزود: هم اينك بيمارستان هاى همدان 
مجهز به 6 دستگاه سى تى اسكن و 2 دستگاه ام آرآى 
هستند و پنج دستگاه جديد نيز در حال خريدارى 

و نصب است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان اضافه كرد: 
عمل جراحى قلب از صفر مورد در پيش از انقالب 
به يك هزار و 492 مورد در سال جارى رسيده كه 
700 مورد از اين عمل هــا در دولت تدبير و اميد 

صورت گرفته است.

وى تامين كادر تخصصى و توسعه فضاى فيزيكى 
با راه اندازى 31 بلوك زايمانى مدرن و انجام 130 
پيوند اعضا را از ديگر خدمات صورت گرفته پس 

از پيروزى انقالب دانست.
موسوى بهار اظهار داشت: پذيرش دانشجو در 129 
رشته از جمله 70 رشته تحصيالت تكميلى شامل 
كارشناسى ارشــد، دكتراى تخصصى، دستيارى و 
فوق تخصصى، دانشــگاه علوم پزشكى همدان را 
جزو پيشــرفته ترين دانشگاه علوم پزشكى منطقه 

غرب كشور قرار داده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همــدان افزود: 
هم اينــك 6 هزار 311 دانشــجو در رشــته هاى 
مقطع ارشد، دكترى تخصصى، دستيارى پزشكى، 
فوق تخصصى، دســتيارى دندانپزشكى، فلوشيپ 
دندانپزشــكى، دكترى پژوهشى، مقطع ليسانس و 

كاردانى مشغول به تحصيل هستند.
وى اضافه كرد: اعضاى هيأت علمى اين دانشگاه 
به 452 تن شــامل 50 اســتاد، 102 دانشيار، 251 

استاديار و 49 مربى افزايش يافته است.
موســوى بهار درباره وضعيت اورژانس همدان در 
چهلمين سال از پيروزى انقالب گفت: هيچگونه 
پايگاه اورژانس، آمبوالنس و پد براى فرود بالگرد 

تا پيش از سال 57 در اين استان وجود نداشت.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى همدان افزود: هم 
اينك 55 پايگاه اورژنس، 60 دســتگاه آمبوالنس 
فوريت هاى پزشكى و هفت پد بالگرد در همدان 
فعال است و 120 دستگاه بى سيم ديجيتال نيز براى 

فوريت هاى پزشكى پيش بينى شده است.
موسوى بهار در ادامه ساخت 20 بيمارستان جديد 
و مدرن همچون بعثت، قلب فرشچيان، فرشچيان 
سينا، آيت ا... شهيد قدوسى نهاوند، آيت ا... بهارى 
در بهار، مهر مالير، ايجاد 800 باب واحد بهداشتى، 

50 مركز جامع سالمت، 67 محل زيست پزشك 
و 15 پايگاه سالمت را از شاخص ترين خدمات 
صورت گرفته در دوران شكوهمند انقالب اسالمى 
برشمرد. رييس دانشگاه علوم پزشكى همدان اضافه 
كرد: شاخص اميد به زندگى كه تا پيش از پيروزى 
انقالب 54 سال ارزيابى شده بود، به ميانگين 76/8 
سال افزايش يافته و درصد پوشش واكسيناسيون از 
40 درصد در سال 57 به 99 درصد در سال جارى 

رسيده است.
موســوى بهار ادامه داد: ميزان مرگ و مير كودكان 
زير پنج ســال نيز از 80 در يك هزار تولد زنده به 
13/6 نوزاد كاهش يافته مرگ ومير مادران باردار هم 
از بيش از 100 مورد به ازاى يكصد هزار زايمان به 

كمتر از 20 مورد تقليل يافته است.
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

درمان روشن  درمانآينده  روشن  آينده 
انقالب چهلم  فجر  در  انقالب  چهلم  فجر  در   

دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
توســعه آموزش در كشــورهاى 
همسايه با هدف انتقال توانايى ها 
را مورد توجه قرار داده و داراى 
مجوز رشته هاى پزشكى عمومى 
(NBBS) در سطح بين المللى است

عمل قلب 
از صفر مورد در پيش 
از انقالب به يك هزار و 

492 مورد در سال جارى 
رسيده است
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در كنــار اجراى برنامه تحول نظام ســالمت در بخش درمان 
توسط دولت تدبير و اميد، شاهد تحوالت وسيعى در حوزه بهداشت 
هستيم؛ تا جايى كه در حال حاضر از كشورهاى پيشرو در منطقه و 

كشورهاى برتر در خاورميانه به شمار مى آييم.
معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان با بيان اين مطلب 
گفت: از جمله مهمترين شاخص هاى حوزه بهداشت استان پس از 
پيروزى انقالب شــكوهمند اسالمى در ســال 1357 تا ابتداى سال 
1396 را شامل افزايش تعداد مراكز ارائه دهنده خدمات بهداشتي - 
درماني از 187 باب به 800 باب، افزايش دسترسي مردم به خدمات 
بهداشتي- درماني اوليه به ميزان 100 درصد، افزايش شاخص اميد 
به زندگي افراد جامعه از 54 سال به 75 سال در مردان و 79 سال در 
زنان، افزايش كيفي و پوشش واكسيناسيون كودكان زير يك سال از 
40 درصد به حدود 99 درصد، ريشه  كني برخي بيماري هاي واگيردار 
مانند آبله و رســيدن به مرحله بدون بيماري فلج اطفال به طورى، 
حذف كزاز نوزادي، سرخك، كنترل ماالريا و بيمارى هاى غيرواگير 

مانند تاالسمى و... است.
دكتر رشيد حيدرى مقدم با اشاره به كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان 
از 30 در هزار تولد زنده در سال 1357 به 8,09 در ابتداى سال 97، 
افزود: كاهش ميزان مرگ و مير كودكان زير يك سال از 50 در هزار 
تولد زنده به 11,8، كاهش ميزان مرگ و مير كودكان زير پنج ســال 
از 80 در هــزار تولد زنده به 13,6، كاهش ميزان مرگ و مير مادري 
به دليــل عوارض بارداري و زايمان از بيــش از 100 مورد به ازاي 
يكصد هزار زايمان به 20,1 مورد در صد هزار زايمان، كاهش درصد 
زايمان هاي انجام شــده توسط فرد دوره نديده از بيش از 50 درصد 
به حدود صفر، كاهش شاخص كوتاه قدي كودكان از 18,6 درصد 
به 3,4 درصد، كاهش شاخص شيوع بيمارى گواتر از 80 درصد به 
8,8 درصد، افزايش درصد اماكن عمومي داراي معيارهاي بهداشتي 

و بهســازي در مناطق شــهري به 99 درصد، افزايش درصد اماكن 
عمومي داراي معيارهاي بهداشتي و بهسازي در مناطق روستايي به 
95 درصد، افزايش درصد مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد خوراكي 
و بهداشــتي در مناطق شــهري به 99 درصد و در مناطق روستايي 
به 95 درصد، اجراي برنامه بيمه روســتايي در قالب طرح پزشــك 
خانواده در تمام مناطق روستايي استان به ميزان 100 درصد، از ديگر 

دستاوردهاى به دست آمده در اين مدت است.
حيدرى مقدم افزود: در سال هاى نخستين انقالب، بيش از سه هزار 
پزشك خارجي در ايران مشغول به كار بودند كه در حال حاضر به 
ازاى هر چهار هزار و 200 نفر، يك پزشك ايرانى به جمعيت استان، 

خدمت رسانى مى كند.
وى با اشــاره به مهمترين اقدامات و برنامه هاى حوزه بهداشت در 
برنامه تحول نظام ســالمت به كاهش هزينه هاى پرداختى از جيب 
مردم ، استقرار كارشناس روانشناس و كارشناس تغذيه و همچنين 
استقرار پزشك عمومى و ماما در تمام مراكز خدمات جامع سالمت 
شهرى و روستايى استان، ادغام واكسن هموفيلوس آنفلوانزاى تيپ 
B در قالب واكســن پنتاواالن در برنامه ملى كشورى ايمن سازى و 
افزايش تعداد اقالم دارويى در برنامه پزشك خانواده از 270 قلم به 

436 قلم اشاره كرد.
معاون بهداشتى دانشگاه با اشاره اجراى برنامه وارنيش فلورايدتراپى 
در حوزه بهداشت و سالمت دهان و دندان براى دانش آموزان پايه اول 
تا ششم به تعداد 145 هزار نفر در دو نوبت در سال جارى به فاصله 
هر شــش ماه، افزود: تعداد كل دريافت كنندگان خدمات وارنيش از 

ابتداى طرح تا كنون بيش از يك ميليون خدمت بوده است.
وى به احداث، نوســازى، تجهيز و راه اندازى 156 خانه بهداشــت 
جديد و 135 مراكز خدمات جامع ســالمت روســتايى و شهرى، 
پايگاه هاى ســالمت و محل زيست پزشكان اشاره كرد و افزود:  از 

ابتداى طرح تحول نظام سالمت 384 پروژه در حوزه بهداشت استان 
با اعتبارى بالغ بر 200 ميليارد تومان در اســتان همدان كليد خورده 
است كه از اين تعداد 291 پروژه به اتمام رسيده است. در حال حاضر 
59 پروژه در دست اجراست كه از اين تعداد خوشبختانه 12 پروژه 

در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد.
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشــكى افزود: از كل پروژه هاى 
دانشگاه در دهه فجر امسال 12 پروژه فقط مختص معاونت بهداشتى 
اســت كه البته در احداث اين مراكز همت خيرين و  مشاركت هاى 

مردمى را نبايد فراموش نكرد.
وى در پايان گفت: سياست وزارت متبوع تشكيل پرونده الكترونيك 
سالمت براى آحاد جامعه است و در اين راستا مركز بهداشت استان 
همدان، در قالب برنامه سامانه «سيب» براى 97 درصد از كل جمعيت 
تحت پوشش استان پرونده الكترونيك سالمت تشكيل داده و ثبت 

اطالعات براى آنها صورت گرفته است.

 انقالب شكوهمند اسالمى در حالى پا به چهلمين بهار خود نهاده 
كه نظام بهداشت و درمان از زمان پيروزى انقالب موفقيتى چشمگير و 

غيرقابل انكار را در مسير رشد و توسعه كسب كرده است.
در حقيقت پيروزى انقالب اسالمى دستاوردهاى بى شمارى را در عرصه 

بهداشت و درمان  داشته است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان به مناسبت 40 سالگى انقالب 
شكوهمند اسالمى به تشريح عملكرد مقايسه اى و دستاوردهاى انقالب 

شكوهمند اسالمى در حوزه درمان پرداخت.
در همين ارتباط ابراهيم جليلى گفت: افزايش تعداد پزشكان، كاهش مرگ 
و ميــر نوزادان و مادران باردار ، ابداع و دســتيابى به روش هاى درمانى 
بيمارى هاى صعب العالج،پوشش همگانى خدمات درمانى و پزشكى در 
سايه اجراى طرح تحول سالمت گوشه اى از رهاوردهاى انقالب اسالمى 

براى درمان و سالمت مردم استان بوده است. 
دكتر ابراهيم جليلى در تشريح اين دستاوردها و موفقيت ها به موارد ذيل 

اشاره نمود كه در زير مى خوانيد:

متخصص  و  عمومى  پزشكان  افزايش 
همدان  تا سال 1357 يكى از واردكنندگان پزشك از كشورهايى مانند 
بنگالدش، هند و پاكســتان بود اما با پيروزى انقالب، اكنون پس از 
نزديك به چهار دهه، همدان به يكى از قطب هاى آموزش و درمان 

پزشكى تبديل شده است
درحالى اســتان همدان در زمان پيروزى انقالب از نبود پزشك فوق 
تخصص رنج مى برد كه تنها 3پزشــك متخصص ،182پزشــك 
عمومى و 200 نفر كادر پرستارى(پرستار،بهيار،كم بهيار،بيماربر،اتاق 
عمل و بيهوشى) وجود داشت ؛ هم اكنون در استان همدان 33پزشك 
فوق تخصص، 582  پزشــك متخصص ، 720 پزشــك عمومى و 
2878 عضو كادر پرســتارى در حال خدمت رسانى به مردم شريف 
استان هســتند كه از اين تعداد ؛ 55 متخصص و فوق تخصص در 

سال جارى  به جامعه پزشكان همدان جهت خدمت رسانى اضافه 
گرديده است.

كه از خدمات اين مجموعه مى توان به  تعداد 61732 عمل جراحى 
1492 جراحى قلب، 3097 خدمــت به بيماران خاص،130  پيوند 

عضو اشاره نمود

باردار  مادران  و  نوزادان  ومير  مرگ  آمار  كاهش 
حمايت از بهداشــت روانى و جســمى مادران و نوزادان طى سال 
هاى پس از انقالب روند رو به رشد خود را طى كرد.با وجود مرگ 
و مير بســيار باالى مادر و نوزاد در پيش از انقالب و عدم توجه به  
آموزش هاى الزم به مادران، پس از انقالب شكوهمند اسالمى توجه 
ويژه به آموزش مسايل تنظيم خانواده، ارايه مشاوره و مراقبت هاى 
پيش و پس از باردارى، مشــاوره هاى ژنتيك، انجام آزمايش هاى 
گوناگون ســنجش سالمت نوزاد و مادر باعث ارتقاء سطح خدمت 

رسانى شده است.
درمانى  و  بهداشتى  مراكز  توسعه  و  تجهيز 

همدان قبل از انقالب  تنها داراى 3 بيمارستان بود كه آن هم از كمبود 
شديد تجهيزات و امكانات پزشكى رنج مى برد و ساكنان بسيارى از 
شهرها و روستاهاى استان  به بيمارستان و پزشك دسترسى نداشتند 
كه به بركت انقالب شكوهمند اسالمى درحال حاضر استان همدان 

داراى 20 بيمارستان و 5 كلينيك ويژه مى باشد.
تجهيز بيمارســتان ها  نيز رشــد بسيار چشــم گيرى داشته است؛  
تعداد آزمايشــگاهها از 23  مورد در ابتداى انقالب به  123 مورد ؛ 
دستگاههاى راديولوژى از 10 دستگاه ساده به 27 دستگاه راديوگرافى 
ديجيتال، دستگاه دياليز از 5 دستگاه به 124 دستگاه و مركز فيزيوتراپى 

از 1 مركز به 53 مركز ارتقاء يافته است .
در اين ميان برخى از خدمات و مراكز در ابتداى انقالب در اســتان  

وجود نداشــت و هم اكنون به بركت انقالب اسالمى مردم استان از 
وجود اين مراكز بهره مى برند كه مى توان به وجود 6دستگاه سى تى 
اســكن ،2 مركز ام آر آى و140مركز ترك اعتياد و 130 اتاق زايمان 

(LDR) اشاره نمود.
صدور پروانه موسسات و تمديد پروانه ها از 5 مورد به 102 مورد و 
تعداد نظارت بر مراكز درمانى كه اصال انجام نمى شده است در سال 

97 به 2 هزار و 875  مورد افزايش يافته است .
در پايان نيز مى توان به اجراى طرح تحول نظام سالمت كه  با هدف 
كاهــش هزينه هاى مردم در بخش درمان و تكريم بيماران در بخش 
خدمات، از 15 ارديبهشت ماه سال 1393 در تمامى بيمارستان هاى 
دولتى همدان اجرا شــد. تحولى بزرگ در عرصه درمانى كشــور و 

استان را به ارمغان آورد.

اسالمى شكوهمند  انقالب  ســالگى   40 اى  مقايسه  عملكرد 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

دانشگاه  بهداشتى  معاونت  هاى  شاخص  رشد 
انقالب از  پس 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 معاونت غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشكى همدان در 
حيطه كنترل و نظارت بر توليد و عرضه مواد غذايى، آشاميدنى، 
آرايشى و بهداشتى، داروها، مكمل ها، تجهيزات و لوازم پزشكى 

فعاليت مى كند. 
 همچنين انجــام برنامه ريزى هاى كوتاه مــدت، ميان مدت و 
بلند مدت و نظارت و بازرسى مســتمر از همه مراكز توليدى 

فرآورده هاى سالمت محور از وظايف اين معاونت مى باشد. 
 ايرج خدادادى معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان گفت: مجموعه معاونت غــذا و دارو تاكنون موفق به 
كســب لوح هاى تقدير متعدد از وزارت متبوع و ديگر سازمان 
ها گرديده اســت كه از آن جمله مى توان به لوح تقدير از مقام 
محترم وزارت و تنديس رتبه نخست در بين معاونت هاى غذا و 
دارو سطح دو دانشگاههاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و 

درمانى كشور در سال هاى 93، 94 و 95 اشاره كرد.
اين معاونت مشتمل بر پنج مديريت است كه با هماهنگى با ديگر 
سازمانها و ادارات نسبت به تامين امنيت و ايمنى فرآورده هاى 

سالمت محور فعاليت مى كنند. 

مجموعه اين  هاى  مديريت 
مديريت نظارت بر مواد غذايى، آشــاميدنى، آرايشــى و بهداشتى 
اين معاونت نسبت به وظايف ســالمت محورخود توانسته است 
دستاوردهاى ارزشــمندى را در حوزه غذا در استان همدان فراهم 
آورد كه به برخى از آنها اشــاره مى شود: انجام بازديدهاى نظارتى 
گســترده در حوزه غذا و محصوالت آرايشى و بهداشتى وانتخاب 
مديريت غذا به عنوان دبيرخانه كشورى برچسب گذارى نشانگرهاى 
رنگى تغذيه اى توسط رياست محترم سازمان غذا و دارو، برگزارى 
اولين همايش كشورى برچسب گذارى در دانشگاه علوم پزشكى 
همدان با مديريت اين حوزه، برگزارى همايش حالل، رونمايى و 
طراحى و تدوين اولين كتاب نشــانگرهاى رنگى تغذيه اى توسط 
اين مديريت، اصالح فرآيندهاى جارى حوزه غذا بصورت علمى 
در جهت كاهش زمان و رضايتمندى بيشتر مراجعين، تشكيل كميته 
بررســى عدم انطباق ها و شــكايات و برگزارى مستمر آن، معرفى 
واحدهاى متخلف در حوزه هاى غذايى، آرايشى و بهداشتى، تبيين 
جايگاه شبكه هاى بهداشــت و درمان شهرستان در حوزه نظارت 
بر مواد غذايى، آرايشــى و بهداشتى و تامين نيروى انسانى فنى در 
هر شهرســتان، اجراى صد در صدى طرح الصاق نشــانگر رنگى 
تغذيه اى بر روى محصوالت مشمول مواد غذايى توليدى در استان، 
انتخاب شناســه كالن منطقه آمايشى 3 گواهى هاى مديريت ايمنى 
HACCP, ISO22000 از حــوزه مديريت غــذا همدان، صدور 
3126 پروانه بهداشتى شامل پروانه 439 مسئول فنى، 2470 پروانه 
ساخت و 217 پروانه بهره بردارى در طى سالهاى 97-93.  همچنين 

برگزارى مستمر كميسيون فنى صدور پروانه ها 
به تعداد 115 مورد طى ســال هاى 93 تا 97 و 
اســتقرار دو دبيرخانه مبارزه با قاچاق كاالهاى 
سالمت محور با عناوين مواد غذايى، آرايشى و 
بهداشتى و نمونه بردارى از محصوالت غذايى، 
آشاميدنى، آرايشــى و بهداشتى به تعداد 2470

مورد، اجراى طرح پايش محصوالت كشاورزى 
و آناليز اين محصوالت از سال 1394تاكنون به 

تعداد 1025مورد.  

دارو و  غذا  كنترل  آزمايشگاه  مديريت 
خدادادى با بيان اينكه اين معاونت در راســتاى 
اجراى وظايف ســالمت محــور خود در طى 
ســالهاى 93 تا 97 خوشــبختانه توانسته است 
دستاوردهاى ارزشمندى در زمينه هاى مختلف 
آزمايشگاه كنترل كيفى مواد غذايى و دارويى در 
اســتان همدان بدست آورد افزود: با تالش هاى 

گسترده و مستمردانشــگاه علوم پزشكى همدان در راستاى خريد 
تجهيزات و ملزومات آزمايشگاهى توانسته است نسبت به گسترش 
عرصه فعاليت هاى خود به يكى از بهترين آزمايشــگاههاى غذا و 

دارو در سطح كشور تبديل شود. 
وى خاطر نشان كرد: راه اندازى آزمايشگاه سم شناسى، راه اندازى 
آزمايشــگاه آناليز دارو، كسب آكروديته و گواهى مديريت كيفيت 
ايزو 17025 براى آزمايشــگاه، فراهم نمودن امــكان اندازه گيرى 
باقى مانده سموم در محصوالت كشاورزى، راه اندازى آزمايشات 
تخصصى ايمنى مواد غذايى، ميكروبيولوژى و شــيميايى از ديگر 

اقدامات ارزشمند آزمايشگاهى در اين معاونت است.

پزشكى ملزومات  و  تجهيزات  ارزيابى  و  نظارت  مديريت 
معاونت غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشكى همدان به اقدامات 
صورت گرفته در حوزه مديريت تجهيزات و ملزومات پزشــكى 
پرداخت وافزود: كســب رتبه برتر مديريت تجهيزات پزشكى در 
بين دانشگاه هاى سطح 2 كشــور در سالهاى 93،94 و 95يكى از 
اقدامات مهم در اين مديريت اســت و اين امر با تالش و زحمات 

مداوم مديريت وكارشناسان اين حوزه محقق شده است.
وى همچنين ادامه داد: حوزه مديريت تجهيزات پزشــكى دانشگاه 
خوشــبختانه در اجراى دقيق طرح تحول ســالمت بســيار موفق 
عملكرده و توانسته است بطور كامل از ارجاع بيماران جهت تامين 
لوازم مصرفى پزشكى به خارج از بيمارستان ها 
جلوگيــرى نموده و مراكز درمانــى را ملزم به 
تامين كليه اقالم مورد نياز بيماران كرده است.  

خدادادى با بيان اينكه صرفه جويى در هزينه ها 
به واســطه بهينه ســازى قيمت هاى بسيارى از 
ملزومــات مصرفى به پايين تــر از قيمت هاى 
مصوب وزارت بهداشــت و قيمت هاى خريد 
ســاير دانشگاه ها و اعمال كســورات در موارد 
عــدم رعايت قيمت و ديگر ضوابط از اقدامات 

شايان ذكر اين حوزه است.

مواد  و  دارو  امور  بر  نظارت  مديريت 
كنترل تحت 

وى در ادامه به دســتاوردهاى ارزشــمندى در 
حــوزه مديريت دارو اشــاره كردند و افزودند: 
مديريت حوزه دارو و ساير كاركنان اين مديريت 
ضمن داشــتن سعه صدر و حســن برخورد با 

مراجعين تالش هاى مضاعفى را در راستاى ارائه خدمات دارويى 
به هموطنان استان همدان داشــته اند و تأمين داروهاى كمياب در 
ســطح اســتان و افزايش زمان فعاليت واحد پاسخگويى تلفنى به 
سواالت كمبودهاي داروئي و اطالعات مسموميت ها (DPIC) به 
12 ساعت در شبانه روز جهت هموطنان از اقدامات اين مديريت 

بشمار مى رود.
وى با بيان اينكه ميانگين شــاخص هاي كشوري تجويز و مصرف 
دارو و فرآورده هاي سالمت به ميزان 15 درصد نسبت به سال پايه 
(1394) بهبود داشته است افزود: كاهش هزينه هاي مصرف دارو به 
ميزان 10 درصد نســبت به سال پايه و استقرار فرآيند الكترونيكي 
صدور و تمديد مجوز فعاليت داروخانه ها در استان، استقرار فرايند 
الكترونيكي تجويز و دريافت شيرخشك  هاي متابوليك و رژيمي در 
ســطح استان و همچنين استخراج داروهاي پر هزينه و پر مصرف 
بيمارســتاني و آغاز اجرائي نمودن پروتكل تجويز براي داروهاي 
مذكور به منظــور منطقي كردن مصــرف دارو و صرف جويي در 
هزينه ها و كاهش عوارض ناخواســته داروئي از ديگر اقدامات اين 

مديريت است.

مكمل و  سنتى  طبيعى،  هاى  فرآورده  بر  نظارت  مديريت 
معاونت غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشــكى همــدان در زمينه 
دســتاوردهاى حوزه مديريت فراورده هاى طبيعى، سنتى و مكمل 
گفت: اين مديريت همچون ســاير مديريت هاى اين معاونت در 
راستاى خدمت رسانى مطلوب و تامين سالمت آحاد جامعه تالش 
هاى زيادى كرده است كه ساماندهى و انجام بازديد هاى مشترك 
از عرضه كنندگان فرآورده هاى طبيعى، ســنتى و مكمل به منظور 
ارتقائ كمى و كيفى نظارت بر توزيع و عرضه فرآورده ها نمونه اى 

از اقدامات اين مديريت مى باشد.  
معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشكى همدان در خصوص 
ديگربرنامه هاى انجام شــده افزود: از ديگر فعاليت هاى چشمگير 
اين حوزه مى توان بــه الكترونيكى نمودن ســوابق و پرونده هاى 
كارخانجات و واحدهاى توليد مواد غذايى، آشــاميدنى، آرايشى و 

بهداشتى در راستاى استقرار بايگانى الكترونيكى اشاره نمود.

دارويى  و  غذايى  سالمت 
همدان  پزشكي  علوم  بين   ذره  زير 

ساماندهي و 
انجام بازديدهاي 

مشترك از 
عرضه كنندگان 

فرآورده هاي 
طبيعي، سنتي و 
مكمل به منظور 

ارتقا كمي و كيفي 
نظارت بر توزيع و 
عرضه فرآورده ها 

نمونه اي از 
اقدامات اين 
مديريت مي باشد

كسب رتبه برتر مديريت تجهيزات پزشكي در 
بين دانشگاه هاي سطح 2 كشور در سال هاي 
93، 94 و 95 از جمله خدمات ارائه شده در 
معاونت غذا و داروي استان همدان است
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 بــا تاكيدات مقام معظم رهبرى مبنــى بر برنامه ريزى 
مسئوالن براى كاهش آسيب هاى اجتماعى، ضرورت توجه به 
ســالمت اجتماعى افراد لزوم ايجاد معاونت اجتماعى علوم 
پزشكى را تاكيد مى كرد كه باالخره اين معاونت در تاريخ دى 
ماه ســال 95 براى تمام دانشگاه هاى علوم پزشكى مصوب و 

سپس تشكيل شد.
اين معاونت شــامل دبيرخانه كارگروه تخصصى ســالمت و 
امنيت غذايى اســتان، اداره تامين و ارتقاء سالمت اجتماعى، 
اداره سازمانهاي مردم نهاد سالمت، اداره خيرين و موسسات 
خيريــه و اداره همكاري هاي بين بخشــى و توســعه پايدار 
مى شــد. معاون اجتماعى دانشــگاه علوم پزشكى همدان در 
گفتگويى در ابتدا از استقرار اركان دبيرخانه كارگروه سالمت 
اســتان خبر داد و بيان كرد: اركان اين دبيرخانه شوراي پيام 
گزاران ســالمت شــامل 29 عضو از معاونين و يا روســاي 
ادارات كل و سازمانهاي استان، خانه مشاركت مردم، شوراي 
پيام رسان سالمت، مركز اسناد و اطالعات راهبردي سالمت 

استان و انديشگاه سالمت است
دكتر خدايار عشوندى در بيان گزارش عملكرد اين معاونت 
با اشــاره به تدوين سند برنامه جامع سالمت استان و نيم رخ 
سالمت با مشــاركت 29 ســازمان و اداره كل و احراز رتبه 

به عنوان 4 استان اول در ســطح ملى گفت: نخستين مجمع 
سالمت استان با مشاركت استانداري در بهمن 96 برگزار شد 
كه همكاران وزارت متبوع، فرمانداران، شهرداران، بخشداران 
و دهياران، ادارات كل، ســازمانهاي اســتان و شهرستانهاي 

تابعه، سازمانهاي مردم حضور داشتند.
وى ادامه داد: در اين برنامه  گزارش دســتاوردهاي سالمت 
محور در ســطح اســتان( درون و برون بخشى ) ارائه شد و 

ادارات برتر در اين زمينه معرفى شدند.
معاون اجتماعى دانشــگاه علوم پزشــكى همــدان در ادامه 
در گزارش ســاير فعاليت ها و پيگيــرى هاى اين معاونت از 
استقرار و فعال سازي كلينيك سيار دندانپزشكى براي استفاده 
در مناطق كم برخوردار استان در مهر ماه سال 96 خبر داد و 
گفت: ساخت اين كلينيگ ها در مالير و 9 روستاى تابعه، رزن 
و 4 روســتاى تابعه به اتمام رسيده و در نهاوند و روستاهاى 
تابعــه آن نيز در حال انجام اســت كه تاكنون در بخشــهاي 

آموزش ومعاينه، فيشــور ســيالنت، ترميم، پالپوتومى،جرم 
گيري و بروســاژ و كشــيدن دندان خدمات الزم را به ميزان 

1999 خدمت رايگان ارائه داده است.
وى در خصوص پشــتيبانى و انجــام هماهنگى هاي الزم با 
ســازمانهاي مردم نهاد ســالمت كه قســمتى از وظايف اين 
معاونت اســت اظهار كرد: پشتيبانى و نظارت بر عملكرد 50 
ســازمان مردم نهاد، آموزش رايگان به عمــوم مردم بالغ بر 
17500 نفر، انتخاب اداره مشاركتهاي مردمى همدان به عنوان 
5 رتبه برتر كشــوري، اخذ 6 مقام مشــورتى از استانداري، 
شــوراي شــهر و انجمن ملى كشــور و عقد تفاهــم نامه با 
شــهرداري در راســتاي راه اندازي اتوبوس ديابت با هدف 
غربالگري رايگان و كنترل و پيشگيري، برگزاري 30 همايش 
عمومــى با محوريت فرهنگ ســازي و آموزش با همكارى 
دســتگاه ها و سازمان هاي مختلف از جمله عملكر ما در اين 

بخش بوده است.
عشــوندى همچنين از  انعقاد 5 تفاهم نامه با بانك مهر ايران، 
آموزش پرورش، بســيج جامعه پزشكى، كانون سرطان آالم 
و معاونت دانشــجويى، جلب مشــاركت مردمى در راستاي 
راه انــدازي و بهره برداري از پروژه هــاي درمانگاه هموفيلى، 
مجتمــع رفاهى و تفريح بهار(محك)، همراه ســراي بيماران 
ســرطانى وخوابــگاه متاهلى 
نهاد  مردم  سازمان هاي  توسط 
و موسســات خيريــه حوزه 
پيگيري  و  همكاري  سالمت، 
در زمينــه ايجاد و اســتقرار 
بيمارســتانى،  خيريه هــاي 
تقديــر و تجليــل از خيرين 
و  اســتانى  همايش هــاي  در 
شهرســتانى خبر داد و افزود: 
تشكيل دبيرخانه پيشگيري از 
آسيبهاي اجتماعى و اعتياد در 
شهرستان هاي تابعه، پيگيري، هماهنگى و استقرار كانون هاي 
سالمت محالت در همه شهرستانها به جز اسدآباد از كارهايى 
بوده اســت كه در راســتاى ســالمت اجتماعى افراد به ثمر 

نشسته است .
وى در خصوص آموزش سالمت و انتقال مهارتهاي آموزشى 
نيز گفت: در اين مدت 69445 سفير سالمت خانوار شناسايى 
و آمــوزش الزم را ديده انــد همچنين شناســايى، آموزش و 
نظارت بــر عملكرد 30 هزارســفير ســالمت دانش آموزي 
در مدارس ســه دوره تحصيلى اســتان، تشكيل 1592 گروه 
خوديار در پيشــگيري و كنترل عوامل خطر بيماري هاي غير 
واگير و برگزاري 8 همايش آموزشــى به همــراه انجام 37 
پايش فنى و ارزيابى برنامه جامع آموزش سالمت در مدارس 
و آمــوزش 400 نفر از طالب مراكز حوزه علميه اســتان در 
خصوص اولويت هاي بهداشــتى و پيشگيري و كنترل عوامل 

خطر بيماري هاي غير واگير از جمله اقدامات بوده است.

آموزشى  توسعه 
پزشكى علوم  دانشگاه  در 

معاون آموزشــى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان گفت: اين 
معاونت از زمان تشكيل تاكنون وظيفه اداره تمامى امور آموزشي 

دانشگاه را عهده دار بوده است
دكتر فرهاد فراهانى از مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مســائل 
آموزشي با كمك مســئوالن ذيربط توسط اين معاونت خبر داد 
و گفــت: نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشــي 
از طريق دفتر نظارت و ســنجش دانشــگاه، تدوين و پيشنهاد 
اصول اجرائي امور آموزشــي و نظارت بر حسن اجراي وظايف 

واحدهاي وابسته از وظايف اين معاونت است.
وى با اشــاره به تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه 
گفت: برنامه ريزي امور آموزشــي با همكاري واحدهاي ذيربط 
اظهار كرد: بر حســن اجراي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشــي هر 
دانشكده نظارت شده و پس از ارزيابي آن گزارش الزم به هيأت 

رئيسه انجام مى شود.
معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان با بيان اينكه 
عملكرد آموزشــي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران 
آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال ارزيابي مى شود ادامه 
داد: پس از طى اين روند گزارش الزم به رياست دانشگاه ارائه و 

نتيجه ارزيابي آن اعالم مى شود
وى از اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشــي به همراه تعيين و 
پيشنهاد شرايط ورود دانشجويان به دانشگاه خبر داد و بيان كرد: 
انجام بررسي هاي الزم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي درسي 
و تطبيق برنامه ها با نيازهاي علمي پزشكي و اقتصادي كشوربراى 
پيشبرد امور و اهدا از پيش تعيين شده دانشگاه هر ساله به صورت 

منظم انجام مى شود
فراهانى تهيه و پيشــنهاد آئيــن نامه هاي الزم بــراى امتحانات 
و پيشــرفت كارهاي آموزشي دانشــگاه را از جمله وظايف اين 
معاونت برشــمرد و افزود: برقراري ارتباط با ســاير مؤسسات 
آموزشي, واحدهاي موجود در حوزه معاونت آموزشي در داخل 
يا خارج از كشــور به منظور انجام مبادالت علمي نيز توســط 

معاونت آموزشى انجام مى شود.
 در زير جدول آمارى اين معاونت براى ســهولت اطالع رسانى، 
نشــان دادن پيشرفت هاى آموزشى و مقايسه آن با قبل از انقالب  

آمده است: 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

معاونت اجتماعى در پى ارتقاى سالمت جامعه 

سال 97سال 57
606058تعداد كل دانشجويان 

3130تعداد رشته ها 
10-تعداد رشته هاي دستياري دندانپزشكي 
104-تعداد دستياران تخصصي دندانپزشكي 

19-تعداد رشته هاي دستياري پزشكي 
359-تعداد دستياران تخصصي پزشكي 

29-تعداد رشته هاي مقطع كارشناسي ارشد 
636-تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد 

Ph.D 12-تعداد رشته هاي مقطع
Ph.D 193-تعداد دانشجويان

850-تعداد دانشجويان پرديس خودگردان (شعبه بين الملل)
2-تعداد رشته فوق تخصصي 

6-تعداد دانشجويان فوق تخصصي 
3453تعداد اعضاي هيأت علمي 

036400متراژ فضاي آموزشي دانشكده 
157000-متراژ فضاي بيمارستان هاي آموزشي 

بــا تاكيدات مقــام معظم رهبــرى مبنى بــر برنامه ريزى 
مســئوالن براى كاهش آســيب هاى اجتماعــى، ضرورت 
توجــه به ســالمت اجتماعى افــراد لزوم ايجــاد معاونت 
اجتماعى علوم پزشــكى را تاكيد مى كــرد كه باالخره اين 
معاونت در تاريخ دى ماه سال 95 براى تمام دانشگاه هاى 

علوم پزشكى مصوب و سپس تشكيل شد

معاون اجتماعى دانشگاه علوم پزشكى همدان 

تدوين سند برنامه جامع سالمت استان 
و نيم رخ سالمت با مشاركت 29 

سازمان و اداره كل و احراز رتبه به 
عنوان 4 استان اول در سطح ملى
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دانشگاه  دانشگاه معاون دانشجويى ـ فرهنگى  معاون دانشجويى ـ فرهنگى 
علوم پزشــكى همدان در راســتاي علوم پزشــكى همدان در راســتاي 
اهداف فرهنگي دانشگاهاهداف فرهنگي دانشگاه  ها، همت خود ها، همت خود 
را معطوف به ساختن زمينه اى مناسب را معطوف به ساختن زمينه اى مناسب 
با محوريت اسالم ناب محمدى(ص) با محوريت اسالم ناب محمدى(ص) 
و مصوبات شورايعالى انقالب فرهنگى و مصوبات شورايعالى انقالب فرهنگى 
براي پاسخبراي پاسخ  گويي به نيازهاي فرهنگي، گويي به نيازهاي فرهنگي، 
مذهبــي و اجتماعــي دانشــجويان مذهبــي و اجتماعــي دانشــجويان 
گرانقدر، اســاتيد ارجمند و كاركنان گرانقدر، اســاتيد ارجمند و كاركنان 
شــريف نموده و تالش ميشــريف نموده و تالش مي  نمايد بر نمايد بر 
اســاس ضرورت ارتقاء  و توســعه اســاس ضرورت ارتقاء  و توســعه 
علمي، فرهنگــي و مذهبي در محيط علمي، فرهنگــي و مذهبي در محيط 
دانشگاهي درجهت اهداف و وظايف دانشگاهي درجهت اهداف و وظايف 

زير فعاليت نمايد.زير فعاليت نمايد.
به مناســبت چهلمين ســال پيروزى به مناســبت چهلمين ســال پيروزى 
تبيين  لــزوم  و  اســالمى  تبيين انقــالب  لــزوم  و  اســالمى  انقــالب 
تا  شديم  برآن  دولت  تا دســتاوردهاى  شديم  برآن  دولت  دســتاوردهاى 
علوم  مجموعه  عملكــرد  گزارش  علوم به  مجموعه  عملكــرد  گزارش  به 
پزشــكى در حوزه ســالمت و نيز پزشــكى در حوزه ســالمت و نيز 

معاونت اى آن بپردازيم.معاونت اى آن بپردازيم.

 معاون فرهنگى، دانشــجويى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
در اين خصوص با بيان اينكه هدف اصلى ما ارائه الگوهاى حيات 
دينى در راستاى ترويج اخالق اسالمى با تأكيد بر تقويت روحيه 
دينى، برادرى و مساوات است افزود: فرهنگ سازى روحيه جهاد 
علمــى و توليد علم دينى، گســترش  اخالق علم آموزى و ايجاد 
محيطى پويا و پرتحرك در دانشگاه به منظور هدايت دانشجويان 
به سوى مرجعيت علمى اعتالء، عمق  بخشى و گسترش معرفت 
و بصيرت دينى دانشجويان بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (ع)از 

ديگر وظايف و اهداف اين معاونت است.
دكتر سيما السادات الرى از نخبه پرورى سياسى از طريق افزايش 
آگاهى هاى سياسى و جريان شناسى و تعميق روحيه دشمن شناسى 
و شناخت ترفندها و توطئه هاى دشمنان عليه انقالب اسالمى خبر 
داد و گفت: آموزش راهكارهاى مقابله با  تهاجم فرهنگى و ترويج 
روحيه ظلم ستيزى و مخالفت با سلطه گرى استكبار جهانى با افق 
ديد انقالب جهانى حضرت مهدى (عج) از جمله برنامه هاى اين 

معاونت در كنار ساير اقدامات است.
الري از پيشــرفت برنامه عملياتي بر اساس ارزيابي انطباق سال 
96 در حوزه فرهنگي دانشــجويي به ميزان 88/86 درصد سخن 
گفــت و افزود: اين پيشــرفت در ســال 95 در اين حوزه 83/6 
درصد بوده اســت در حالي كه در كل دانشگاه اين رقِم پيشرفت 
در ســال 96 حدود 94/21درصد و در ســال 95 به ميزان 90/5 

درصد بوده است.
وي در مقايسه عملكرد يكساله سال 96 علوم پزشكي با ميانگين 

كشــوري اظهار كــرد: در حــوزه فرهنگي 
دانشجويي ميزان تحقق برنامه همدان 88/86 
درصــد و ميانگين كشــوري 78/94 درصد 

است.
و  عملكــرد  شــاخص هاي  مهمتريــن  وي 
ارزيابــي حــوزه فرهنگي دانشــگاه را قرآن 
و عتــرت، كارگاه هاي آمــوزش و پژوهش 
فرهنگي، جلســات پرسش و پاسخ، برگزاري 
و  جشــنواره ها  فرهنگــي  نمايشــگاه هاي 
يادواره هــاي فرهنگــي و هنــري، برگزاري 
مســابقات فرهنگي و هنري، كرسي هاي آزاد 
انديشي، ستاد اقامه نماز و فعاليت هاي تبليغي 

عنوان كرد.
همايش هــاي  و  توليــدات  داد:  ادامــه  وي 
فرهنگــي، نشــريات دانشــجويي، اردوها و 
برگزاري  مشــاورها،  فرهنگي،  بازديدهــاي 
تشكل ها و... نيز از ديگر شاخص هاي مربوط 
بــه عملكرد فرهنگي اســت. معاون فرهنگي 
دانشجويي دانشــگاه علوم پزشكي همدان از 

وجود 6 تشكل دانشجويي در اين دانشگاه خبر داد و گفت: قبل 
از مهــر ماه 96 تعداد 9 كانون فرهنگي داشــتيم كه به 19 كانون 

همچنين 8 انجمن قبل 96 داشتيم كه به 20 انجمن رسيدند.
وي تعداد نشريات را قبل از مهرماه 96 تعداد 35 نشريه اعالم كرد 

و گفت: اين تعداد تا بعد از مهر 96 به 82 نشريه رسيد.
وي فعاليت هاي قرآن و عترت دانشــگاه را نيز شرح داد و گفت: 
كســب رتبه اول حفظ كل قرآن توسط دانشجوي دختر دانشگاه، 
ميزباني بيســت و چهارمين جشنواره قرآن و عترت در سال 98، 
ارتقاي مشــاركت قرآنــي از 400 نفر در ســال 95 به 760نفره، 
راه اندازي كانون قرآن اســاتيد از جملــه فعاليت هاي اين بخش 

بوده است.
الري در زمينه فعاليت هاي جشــنواره ســيمرغ نيــز توضيحاتي 
داد و گفت: كســب نفر اول نمايشنامه نويسي توسط دانشجوي 
اين دانشــگاه، رتبه اول گروه موسيقي، رتبه اول تئاتر صحنه اي، 
بهترين كارگردان جشنواره بهترين بازيگر مرد، 
بهترين طــراح صحنه، رتبه دوم شــعر و... از 
ديگر موفقيت هاي مربوط به حوزه دانشجويي 

ما است.
معــاون فرهنگي دانشــجويي دانشــگاه علوم 
پزشــكي همدان در خصــوص اقدامات انجام 
شده در بخش خوابگاهي نيز بيان كرد: 4 بلوك 
از "خوابــگاه دانش" با اعتبــار 2 ميليارد ريال 

تعمير و بازسازي شد.
همچنين ايجاد پارك فضاي ســبز در خوابگاه 
شهيد مدني، تعمير اماكن مختلف خوابگاه با 4 
ميليارد ريال اعتبار، ديگر اقدام اين معاونت در 

اين حوزه است.
وي از پرداخت وام تحصيلي به دانشجويان به 
ميزان 30 ميليارد ريال در ســال جاري خبر داد 
و گفت: برگزاري انتخابات صنفي دانشجويان 
و اختصــاص يك بلــوك از خوابگاه شــهيد 
مقصودي براي اســكان دانشجويان پسر انجام 

شده است.

معاون فرهنگى دانشــجويى علوم پزشــكى همدان، چالش هاي 
موجــود در بخــش خوابگاهــي را نيــز كمبود شــديد فضاي 
ســردخانه اي ســلف مركزي و كمبود نيروي انساني ذكر كرد و 
گفت: بافت قديمــي اكثر خوابگاه ها و نيز عــدم تعيين تكليف 
تملك برخي خوابگاه ها مشكالتي است كه دانشجويان را درگير 

خود كرده است.
معاون فرهنگي دانشــجويي  دانشگاه علوم پزشكي همدان در 
حوزه ادارات مشاوره تحت مديريت اين معاونت گفت: تعداد 
مشاوران پاره وقت و نيروي ثابت اداره مشاوره و سالمت روان 
دانشــگاه 13 نفر اســت كه تاكنون تعداد 840 تست سالمت 
برگزار كرده اند. همچنين تعداد 1088 مورد مشــاوره حضوري 

داشتيم.
وي از برگزاري كارگاه هاي آشنايي با قوانين و مقررات انضباطي 
خبــر داد و گفت: اين آموزش ها براي رشــته هاي مختلف و در 

دانشگاه هاي تحت پوشش انجام شده است.
وي در زمينــه فرهنگــي نيز از برگزاري مراســم و همايش هاي 
فرهنگي، ســرويس دهي بــه برنامه هاي فرهنگــي درون و برون 
اســتاني، اعزام كاروان راهيان نور دانشجويي به غرب و جنوب 

غرب خبر داد.
الري با اشــاره به برخي برنامه هاي ورزشــي اجرا شــده در اين 
دانشــگاه گفت: برگزاري همايش پياده روي سالمت، شركت در 
مســابقات و دريافت كمربند مشكي دان 2 توسط قهرمان المپياد 
دانشــجويي دختران، انتخــاب همدان براي ميزباني مســابقات 
بسكتبال دانشجويان پسر، كسب مقام اول تيم طناب كشي، كسب 
مقام فوتبال روميزي و مقام دوم آمادگي جســماني، كســب مقام 
اول دارت غرب و مقام ســوم طناب زني در غرب كشور و ساير 
عناوين از جمله دســتاوردهاي دانشجويان پســر و دختر علوم 

پزشكي همدان بوده است.
الزم به ذكر اســت به دليل فعاليت هاي انجام شده در باال بردن 
شاخص هاي حوزه فرهنگي- دانشجويي، در شهريور ماه سال 
97 بود كه از ســوي نماينده ولي فقيه در اســتان و اســتاندار 
همدان از «ســيما سادات الري» معاون دانشجويي اين دانشگاه 
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 نخستين بار فوريت هاي پزشكي در همدان در سال 57 شكل 
گرفت. در آن سال ها تا سال 84 همدان تنها 16 پايگاه داشت كه 90 
درصد پرســنل آن ديپلــم و زير ديپلم بودند كــه بعدها تجهيزات 
اورژانس براي خدمات رساني بهتر به روزرساني و افزايش يافت كه 
اين حاصل تالش مسئوالن نظام و دولت براي خدمت به مردم بود.

به مناســبت چهلمين سال انقالب اســالمي، رئيس اورژانس پيش 
بيمارستاني استان همدان در گفتگوى اختصاصى با همدان پيام اظهار 
كرد: از ســال 85 تا 88 تمام آمبوالنس هاي اورژانس نوسازي و 50 
آمبوالنس بنز وارد اين سيستم شد كه در دولت يازدهم يعني از سال 

92 تاكنون توانسته ايم 50 آمبوالنس نو خريداري نماييم.
حبيب معصومي با بيان اينكه تعداد پايگاه هاي شهر- جاده اي و هوايي 
اســتان هم اينك از 40 پايگاه به 57 پايگاه رسيده است اظهار كرد: 
اورژانس پيش بيمارستانى استان مجهز به 80 دستگاه آمبوالنس، يك 
دســتگاه اتوبوس آمبوالنس مجهز به اتاق عمل،بيمارستان سيار 30 
تختخوابى( به صورت چادر)بالگرد استيجارى از هوانيروز كرمانشاه 

و ... شد.
وي ادامه داد: اســتان همدان داراي يك اورژانس هوايي است كه از 
مرداد ســال 93 در مدت 3/5 سال 250 مأموريت هوايي انجام شده 

است.
معصومي از ايجاد پايگاه  هوايي دائمي در اســتان خبر داد و گفت: 
حدود 250 ميليون تومان براي پايگاه دائم كه در بيمارســتان بعثت 
مستقر اســت صرف شده تا جابه جايي مصدوم و نجات مصدومان 

به راحتي انجام شود.
وى با بيان اينكه در اين سال ها 10 ساختمان ساخته شد اظهار كرد: 

18 ساختمان نيز در دست ساخت است.
معصومى بيان كرد: درصدد هستيم كه در 50 نقطه شامل نقاط شهرى، 
بخش هاى پرجمعيت،پايگاه هاى جاده اى، مراكز گردشگري و مراكز 
مراقبت ســالمت روستايى پد فرود بالگرد ايجاد كنيم اين در حالى 
است كه هم اينك ايجاد 8 پد فرود بالگرد استاندارد در مراكز درمانى 

و 6 شهرستان تابعه انجام شده است .
رئيس اورژانس پيش بيمارستاني استان همدان با اشاره به فعاليت 400 
نيروي انســاني در اين پايگاه ها بيان كرد: از اين تعداد 93 نفر نيروى 
پيمانى جذب شدند و توانستند تحصيالت عاليه را طى كنند همچنين 
15 پرستار هم در واحد -ديس پچ- شهرستان همدان جذب شدند 
كه در آينده با راه اندازى ديس پچ بيمارستان مالير تعدادى پرستار هم 

در اين قسمت جذب خواهند شد.
معصومي با اشــاره به اينكه سال گذشته 2 ميليارد تومان براي خريد 
220 بي سيم ديجيتال، تكرار كننده و ساير تجهيزات شبكه ارتباطات 
هزينه شد افزود: با افزايش تعداد پايگاه ها شاهد آن هستيم كه زمان 
رســيدن به بالين بيمار هم كاهش يافته است به گونه اى كه در حال 

حاضر در شهرها 4 دقيقه و در جاده ها به 7 دقيقه مى رسد.
رئيس اورژانس پيش بيمارستاني اســتان با تأكيد بر اينكه خدمات 
اورژانــس كامًال رايگان اســت افزود: طبق قانون شــرح خدمات 
اورژانس همدان شامل خدمات ضروري و فوريت ها است بنابراين 
ما نمي توانيم به مباحث خرد كه شــامل فوريت ها نمي شوند ورود 
پيــدا كنيم. وي از ايجاد مركز ثبــت و پايش مراقبت هاي درماني به 
صورت الكترونيكي خبر داد و گفت: با ايجاد اين مركز امور دستي 

حذف مي شود.
معصومي گفت: سال گذشته 42 هزار مأموريت شهري و جاده اي كه 

30 درصد آن مرتبط با حوادث ترافيكي بود انجام شد.

وي آمار فوتي هاي حوادث ترافيكي طبق اعالم پزشــكي قانوني را 
در 8 ماهه اول ســال 329 نفر و ســال گذشته 379 نفر اعالم كرد و 
گفت: طبق مصوبات كشوري بايد هر ساله 10 درصد كاهش حوادث 
اينچنيني را شــاهد باشيم كه خوشــبختانه همدان در اين ارتباط در 
مدت 9 ماه گذشته با 14 درصد كاهش كه بخشي از آن ثمره تالش 

فوريت ها بوده است، خوب عمل كرده است.
وي ادامه داد: از ســال گذشته تاكنون 12 ساختمان را براي پايگاه ها 
شروع به كار كرده ايم كه بين 10 تا 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارند.

معصومي بيان كرد: در يكسال گذشــته 23 ميليارد تومان بودجه از 
اورژانس كشور دريافت كرديم تا به توسعه زيرساخت ها و گسترش 

خدمات اختصاص دهيم.
اين مسئول از ايجاد سامانه mcmc خبر داد و بيان كرد: از طريق اين 
سامانه اورژانس تمام بيمارستانها قادر خواهند بود كه تمام وقايعشان 
را در ستاد مانيتور كنند به طورى كه جابه جايى بيماران از بيمارستانها 

با دستور الكترونيكى قابل كنترل خواهد بود.  
معصومي آموزش به پرســنل، اســتفاده از تجهيزات ورزشي براي 
توانمندســازي نيروها، بكارگيري موتورالنس، تفاهم نامه با راه آهن 
براي ايجاد پايگاه  جاده اي منتهي به اين مســير، انعقاد تفاهم نامه با 
شهرداري براي تسهيل در خدمت رساني به ساختمان هاي بلندمرتبه با 
راهكاري چون نصب آسانسورهاي بيمارستاني در بيش از 7 طبقه را 

از ديگر فعاليت هاي اين اورژانس دانست.
خوشــبختانه اورژانس اســتان همدان با تجهيز امكانات الزم و نيز 
فعاليت هاي مثمرثمر توانسته است در بسياري از شاخص ها پيشتاز 

خدمت رساني در كشور باشد.
معصومي در ادامه در مورد موفقيتهاى كســيب شــده توســط اين 
مجموعه گفت: در سال 94 اورژانس همدان در بين 65 دانشگاه علوم 

پزشكي كشور در كاهش باليا برتر شد.
وي ادامه داد: اســتان همدان جزء اســتان هايي اســت كه به همت 
مســئوالن بر اساس استانداردها، پايگاه شهري آن كامل است و تنها 
استاني اســت كه از 9 شهرستان 6 شهرستان آن مجهز به پد بالگرد 

استاندارد است.
رئيس اورژانس پيش بيمارســتاني اســتان همدان گفت: پرســنل 
فوريت ها تنها گروه نيروهاي علوم پزشكي هستند كه داراي كارت 

سالمت مي باشند.
معصومي از كســب رتبه نخست توسط روابط عمومي فوريت هاي 
اســتان همدان خبر داد و بيان كرد: از نظر تعداد مراجعات به سايت 
هم اول تا سوم كشور هســتيم. وي با اشاره به اينكه سه سال پيش 
گواهي بهبود كيفيت دريافت كرده ايم افزود: از ابتداي امســال جزء 
چهار دانشــگاهي بوديم كه اعتباربخشي در دانشگاه ها را در بخش 

پيش بيمارستاني عملياتي كرديم.
معصومــي پروژه هاي هفته دولت را افتتاح پايگاه اورژانس هوايي با 
230 ميليارد تومان اعتبار، كلنگ زني ســايت دانشگاه براي احداث 
ساختمان 4 طبقه ويژه انبار بحران و ساير امور ات دانست و افزود: 
بهره برداري از 120 بي ســيم اوژانس، بهره برداري از ســتاد هدايت، 
بازسازي پايگاه شهري تويسركان، راه اندازي پايگاه اورژانس شهري 
2 در بهار، ايجاد 3 پايگاه روستايي در شهرستان هاي تويسركان، رزن 
و مالير به سمت سد كالن، از ديگر پروزه هاى دهه فجر امسال است 
همچنين در دهه فجر امسال 22 دستگاه آمبوالنس با حضور مسئول 
كشوري و با 20 ميليارد تومان اعتبار به اورژانس فوريت هاي پزشكي 

تحويل داده مي شود.

كشور  در  خدمات رساني  پيشــتاز  استان  ورژانس  ا
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نس  ا ژ ر و EMERGENCYا

اســتان همدان داراي يك اورژانس هوايي است كه از 
مرداد سال 93 در مدت 3/5 سال 250 مأموريت هوايي 

انجام شده است.

خوشبختانه اورژانس استان همدان با تجهيز امكانات الزم 
و نيز فعاليت هاي مثمرثمر توانســته است در بسياري از 

شاخص ها پيشتاز خدمت رساني در كشور باشد.

مى خواهيم كه در 50 نقطه شامل نقاط شهرى، بخش هاى پرجمعيت،پايگاه هاى جاده اى، مراكز 
گردشگري و مراكز مراقبت سالمت روستايى پد فرود بالگرد ايجاد كنيم.
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تالش براى 
تحقق امنيت 
اجتماعى 
واقتصادى هدف 
تامين اجتماعى

ســازمان تامين اجتماعى درچهلمين سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى درراســتاى ارتقاء ســطوح ارائه خدمات بيمه اى وافزايش 
كيفيت ومطلوبيت تعهدات سازمان تالش مى كند كه درنهايت تكريم 

ارباب رجوع ورضايت بيمه شدگان را درپى دارد، مى انديشد.   
تالش براى تحقق امنيت اجتماعى واقتصادى وبه حداقل رســاندن 
دغدغه امروز وفردا از مهم ترين رويكردهاى جوامع امروزى است 
ويكى از ارزشمند ترين دســتاوردهاى سازمان تامين اجتماعى نيز 
توجه به اين مهم اســت وهمه اقدامات اين سازمان نيز معطوف به 

ارتقاء نظام تامين اجتماعى است. 
دراين راســتا اقدامات خوبى براى نســل حاضر درســازمان تامين 
اجتماعى درشرف انجام است بازديد هاى دانش آموزى ، گسترش 
خدمات غير حضــورى درحوزه هاى بيمــه اى ودرمانى ، حذف 
دفترچه درمراكز درمانى ملكى ســازمان ، راه اندازى پروژه پرونده 
الكترونيك بيمه شدگان ، اجراى طرح بازرسى الكترونيك، اپليكيشن 
تلفن همراه ،ســامانه به روز شده مشــاهده سوابق بيمه اى با امكان 
نمايش اطالعات بيمه اى، توســعه خدمات درحــوزه هاى بيمه اى 
ودرمانى وگسترش پوشش بيمه اى وسرمايه گذارى سازمان از اهم 
اقدامات ســازمان تامين اجتماعى براى تسهيل ارائه خدمات به بيمه 

شدگان وآشنائى آنان با تعهدات وخدمات سازمان است 
مديركل تامين اجتماعى استان همدان  با بيان اين مقدمه گفت سازمان 
تاميــن اجتماعى درحال حاضر بيش از 44 درصد جمعيت اســتان 
راتحت پوشش بيمه اى قرار دارد وبالغ بر 240 هزار بيمه شده اصلى 
دراستان همدان از اين سازمان خدمات دريافت مى نمايند. اسماعيل 
نبوى افزود: با احتساب جمعيت تحت تكفل بيش از760هزار نفر از 
جمعيت شهرى وروستائى استان با سازمان تامين اجتماعى دراتباط 
هستند وبه نوعى ارتباط بيمه اى با اين سازمان دارند. وى همچنين 
جمعيت مستمرى بگيران اين سازمان را بااحتساب افراد تبعى بيش از 
95 هزار نفر برشمرد كه درقالب مستمرى بازنشستگى، ازكارفتادگى 
وبازماندگان از اين سازمان مستمرى دريافت مى كنند كه درمقايسه با 
سال قبل 8 درصد به اين جمعيت مستمرى بيگران اضافه شده است .
نبوى افــزود: 22 هزار كارگاه به صورت فعال با پرداخت حق بيمه 
كارگران خود دراســتان همدان اين سازمان را درارائه خدمات بيمه 
اى ودرمانى به بيمه شــدگان يارى مى كنند وعمده دريافتى سازمان 
درسطح كشور از محل دريافت حق بيمه بيمه شدگان هست وارائه 
خدمات وتعهدات سازمان تامين اجتماعى منوط به تحقق وصول حق 

بيمه مصوب است. وى همچنين به مقررى بگيران بيمه بيكارى اشاره 
كرد و گفت: 2447 بيمه شده كه عليرغم ميل باطنى از كار بيكار شده 
ومتقاضى كار اســت وآمادگى اشتغال درهر كارگاهى را دارد از اين 

سازمان مقررى بيمه بيكارى دريافت مى كنند .
نبوى  با اشاره به افتتاح شعب فامنين وسه همدان درسالجارى گفت 
با افتتاح  دو شعبه  اين اداره كل درسطح استان داراى 13 شعبه ثابت 
و11 شعبه اقمارى و5 كارگزارى فعال است كه 19 نوع انواع خدمات 
ســازمان را به بيمه شــدگان ارائه مى كنند واز 5 شعبه كارگزارى 2 
كارگزارى درسالجارى افتتاح ودرمدار خدمت به بيمه شدگان استان 

قرار خواهند گرفت.
وى با گراميداشــت دهه فجر اقدامات ســازمان تامين اجتماعى 
را درجهت هم افزايى دســتاوردها با ســاير ارگانها وســازمانها 

دانســت وافزود: ســازمان تاميــن اجتماعى 
ســازمانى مردمى وبا محوريت تكريم ارباب 
رجوع وجلب رضايت بيمه شدگان خود اقدام 
مى نمايــد ودراين راه از هيچ كوششــى دريغ 

نخواهد كرد.
وى همچنين با گريزى به آمار كشــورى افزود: 
نســبت به اوايل انقالب دستاورد 40 ســاله انقالب اسالمى بسيار 
پربارتر اســت به طورى كه جمعيت بيمه شــدگان سازمان تامين 
اجتماعى 7/8 برابر افزايش يافته كه حاكى از اينست كه اين تعداد از 

بيمه بهره مند هستند. 
وى همچنين گفت: مســتمرى بگيــران 31/1 برابر، جمعيت تحت 
پوشش ســازمان تامين اجتماعى 6/6 برابر ، كارگاه هاى فعال 3/2 
برابر ،  شعب سازمان3/3 برابر نسبت به اوايل انقالب افزايش نشان 
مى دهد درحالى كه جمعيت كشــور 2/2 برابر افزايش داشته است. 
وى افزود: ســازمان تامين اجتماعى 19 نوع خدمت به بيمه شدگان 
ارائه مى دهد كه اخيرآ  بيمه زنان خانه دار از جمله اقدامات گسترش  

خدمات بيمه اى سازمان درسطح جامعه است.      

رتبه پرســتاري بيمارستان  آتيه همدان نخست و بيمارستان 
شهيد غرضي مالير چهارم كل كشور است.

مدير كل درمان تامين اجتماعى استان همدان با بيان اينكه سازمان 
تأميــن اجتماعي كيفيت ارائه خدمات درماني را در مراكز درماني 
خود به عنوان ويترين براي خدمات رساني به بيمه شدگان در نظر 
مي گيرد، اظهار كرد: با ايجاد فضاي رقابتي، كيفيت ارائه خدمات 

مورد توجه سازمان است.
دكتر عليرضا صفري با اشــاره به اينكه بيماران بيشــترين ارتباط 
را در بيمارســتان با پرستاران دارند و افزايش كيفيت خدمات در 
حوزه پرستاري حائز اهميت است، گفت: آنچه باعث رضايتمندي 
مراجعان از ارائه خدمات پرستاري مي شود و جزو سيستم  منسجم 
صالحيت ســنجي، ارتقاي حرفه اي، ارتقاي سطح صالحيت ها و 

آموزش هاي كادر پرستاري و كنترل عملكرد اين كادر است.
وي با اشاره به اينكه 450 نيروي پرستاري در مديريت درمان تأمين 

اجتماعي اســتان همدان فعاليت دارند و ضريب اشتغال تخت به پرستار كمتر از 2 
است، گفت: براي كاهش نسبت تخت به پرستار تالش خواهيم كرد. 

صفري با اشــاره به اينكه 204 نفر كادر پرستاري در بيمارستان آتيه فعاليت دارند از 
رتبه برتر دفتر پرستاري بيمارستان آتيه همدان در بين دفتر پرستاري بيمارستان هاي 

تأمين اجتماعي كشــور براي دومين ســال ابراز 
خرسندي كرد.

مدير كل درمان تامين اجتماعى استان همدان افزود: 
181 پرســتار در بيمارستان غرضي مالير فعاليت 
دارند و در حال حاضر در خدمات دهي پرستاري 
در بين مراكز شهرستان رتبه نخست و در بين مراكز 
درماني استان رتبه پنجم  در بين مراكز درماني تأمين 
اجتماعي كشور رتبه چهارم را كسب نموده است. 
صفري گفت: آنچه باعث رضايتمندي مراجعان از 
ارائه خدمات پرســتاري مي شود سيستم منسجم 
صالحيت سنجي، ارتقاي حرفه اي، ارتقاي سطح 
صالحيت ها و آموزش هاي كادر پرستاري و كنترل 
عملكرد اين كادر اســت. وي با بيان اينكه كنترل 
عفونت بيمارســتاني نقش بازرسي در بررسي ها 
دارد، افــزود: در حال حاضر 156 تخت در بيمارســتان آتيــه همدان و 141 تخت 
در بيمارســتان شهيد غرضي مالير فعال است و سال گذشته ضريب اشتغال تخت 
بيمارستاني در استان بيمارستان آتيه رتبه دوم را كسب كرده و باالترين امتياز را بين 

22 بيمارستان به دست آورده ايم.
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مدير كل تامين اجتماعى استان خبر داد

مدير كل درمان تامين اجتماعى استان همدان خبر داد:

كسب رتبه عالي بيمارستان تأمين اجتماعي همدان در سطح كشور 

نيره احمدى
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 سياســت كالن نظام جمهورى اسالمى در حوزه سالمت و 
درمان ارائه خدمت به مردم از طريق نظام بيمه ســالمت كشــور 
است. اين امر مهم در قانون اساســى، سياستهاى كالن سالمت، 
قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه و قانون بيمه همگانى خدمات 
درمانى ديده شــده و يكى از بزرگ تريــن اصالحات نظام رفاه 
اجتماعى كشــور بر اســاس قانون بيمه همگانى خدمات درمانى 
مصوب 1373/8/3 به عهده سازمان بيمه سالمت ايران نهاده شده 
اســت و زمينه تحقق اهداف بلندى چون عدالت محورى، ارتقاء 
سطح كيفى ارائه خدمات سالمت و حفاظت مالى از بيمه شدگان 

در سراسر كشور فراهم گرديده است. 
سازمان به منظور تحقق اهداف عاليه مد نظر قانون گذار براى ارائه 
كمى و كيفى خدمات بيمه پايــه درمان، اهداف راهبردى زير را 

براى خود ترسيم كرده است.
خريد راهبردى خدمات سالمت 1

استقرار كامل سازمان الكترونيك 2
ايجــاد خريــدار واحد خدمات ســالمت با محوريت 3

سازمان بيمه سالمت ايران
مشاركت در استقرار پزشك خانواده و نظام ارجاع 4

استقرار راهنماهاى بالينى 5
پوشش اجبارى بيمه سالمت همگانى 6

تامين منابع مالى پايدار7
افزايش كارايى و ارتقاء بهره ورى 8

اطالع رسانى كارآمد و ارتقاء سطح كارايى آگاهى هاى 9
عمومى 

در آستانه 40 سالگى انقالب اسالمى، اداره كل بيمه سالمت استان 
همدان حدود 58درصد از جمعيت اســتان را در صندوق هاى 5

گانه تحت پوشش خود دارد.

كل  اداره  عملكرد  گزارش 
همدان استان  سالمت  بيمه 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

عادالنه،  دسترسى  ايران:  سالمت  بيمه  سازمان 
مالى حفاظت  محورى،  سالمت 

با آغاز طرح 
بيمه رايگان 

سالمت 
همگانى و 

تحول نظام 
سالمت كشور 

هزينه هاى 
سازمان 

روند رو به 
رشد چند 

برابرى پيدا 
كرده و صد 

البته رضايت 
بيمه شدگان از 

ارائه خدمات 
را در پى 

داشته است

پايان   تا  بيمارى  نــوع  تفكيك  به  خاص  بيماران  مار  آ

از ابتداى ســالجارى تا پايان آذرماه بيــش از 400 هزار 
جلد دفترچه چاپ و در اختيار بيمه شــدگان قرار گرفته و 
برآوردها نشان مى دهد هزينه كرد اين اداره كل براى درمان 
و ســالمت اين افراد به حدود 3200 ميليارد ريال خواهد 
رســيد. نكته قابل توجه آن كه بيمه شــدگان صندوق هاى 
روســتاييان و عشاير و ســالمت همگانى كه بيش از 81 
درصد بيمه شــدگان را تشكيل مى دهند كه بدون پرداخت 

هرگونه حق بيمه اى از اين خدمات بهره مند شده اند.

اين اداره كل براى تحقق هــدف خريد راهبردى خدمات 
ســالمت و ايجاد زمينه دسترســى عادالنه بيمه شدگان به 
خدمات تشخيصى درمانى در همه شهرهاى استان با مراكز 
بهداشتى درمانى در سطح يك و پزشكان و مراكز تشخيصى 
درمانى در سطح دو و سه قرارداد منعقد كرده است و بيش 
از 90 درصد اين مراكز در سراسر استان طرف قرارداد اداره 

كل هستند.

با آغاز طرح بيمه رايگان سالمت همگانى و تحول نظام 
سالمت كشور هزينه هاى سازمان روند رو به رشد چند 
برابرى پيدا كرده و صد البته رضايت بيمه شــدگان از 

ارائه خدمات را در پى داشته است.

بخش مهمى از هزينه هاى اين اداره كل براى درمان بيماران 
خاص هزينه مى شود به گونه اى كه در سال 1396 حدود 
200 ميليارد ريال از هزينه 3250 ميليارد ريالى ســطح دو 
و سه خود اين اداره كل صرف بيماران خاص كرده است. 

سياست كلى اداره كل پرداخت به موقع مطالبات پزشكان و 
مراكز طرف قرارداد اســت و از اين رو سعى شده است به 
محض تخصيص اعتبار از ستاد سازمان بدهيهاى اداره كل به 
اين مراكز پرداخت گردد تا در ارائه خدمات به بيمه شدگان 
خللى پيش نيايد. لذا با توجه بــه بخش اندكى از باقيمانده 
مطالبات ســال 96، در پرداخت به اين مراكز تقريبا به روز 

هستيم.
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سطح يك پزشكان فيزيوتراپى تصوير بردارى آزمايشگاه  داروخانه
دانشگاهى

 داروخانه
خصوصى

 بيمارستان
خصوصى

 بيمارستان
غيردولتى

بيمارستان دولتى

 على الحساب
آذر 97

مهر 97 مهر 97 مهر 97 مهر 97  شهريور 97 و
بخشى از آبان 97

شهريور 97 شهريور 97 شهريور 97  على الحساب
آبان 97

درصد جمعيت تحت پوششجمعيت بيمه شدهجمعيت كل استان
دفترچه چاپ شده

ايرانيانسالمت همگانىروستاييانساير اقشاركارمندى
400,908

1,738,2341,006,95258125,94258,146632,605181,1979,062

جمعيت بيمه شده به تفكيك صندوق

3209171755025402691621901533774

01322135188پزشكان و دندان پزشكان شاغل در درمانگاههاى تخصصى دانشگاهى
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جمع كلپيوند كليهدياليزهموفيلىتاالسمىام اس

1001891654183261,995

سال 1392سال 1396رشد 96 به 92آبان 97

هزينه سطح1روستايى494,000545791,589122,611

هزينه سطح 3 و 1,948,1612603,256,421904,8882

جمع هزينه2,442,1612874,048,0101,027,499
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

(7 (جدول  كل  ره  دا ا پرداختهاى   

(1 (جدول   97 ذر  آ پايان  تا  همدان  اســتان  شده  چاپ  دفاتر  و  شــده  بيمه  جمعيت  و  كل  جمعيت  مار  آ

ريال ميليون  به  هزينه   - (جدول6)  آبان97  اســتان  سالمت  هزينه  كلى  نماى 

(2 جدول  )  97 ر  ذ آ تا  كل  ه  ر ا د ا د  ا د ا قر طرف  كز  ا مر

جمعدانشكده علوم پزشكى اسداباددانشگاه علوم پزشكى همدانتيم سالمت
18511196پزشك خانواده
55459دندانپزشك

1481216ماما
404بهداشت كار دهان و دندان

تعداد مراكز خدمات جامع 
12611137سالمت

(3 (جدول  همدان  دراستان  يك  ســطح  خدمات  دهنده  ئه  را ا مراكز  ر) (نمودا  92 سال  به  نسبت   96 ســال  كل  هزينه  مقايسه 

جمع هزينه كل

يال
ن ر

ليو
ه مي

غ ب
مبل

اداره كل بيمه ســالمت استان همدان به منظور افزايش كارايى و ارتقاء 
بهره ورى از ابتداى سال جارى اقدام به برگزارى جلسات متعدد با دانشگاه 
علوم پزشكى، سازمان نظام پزشكى، انجمن هاى تخصصى و سازمان هاى 
بيمه گر نموده و با رفع همپوشانى وگسترش اقدامات نظارتى و كنترلى 
هزينه هاى سال جارى را نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داده است.

يكــى از مهمترين اهداف ســازمان بيمه ســالمت ايران تحقق 
ســازمان كامل الكترونيك اســت به اين منظور اقدامات الزم 
براى نســخه نويسى، رســيدگى و ارجاع الكترونيك در حال 
انجام اســت كه بــا تحقق آن عالوه بر تســريع در روند ارائه 
خدمــات و كاهــش هزينه ها و افزايش كارآيــى و بهره ورى، 
امكان اســتقرار راهنماهاى بالينى و اجراى پزشــك خانواده و 

نظام ارجاع فراهم خواهد شد.
سازمان به اطالع رسانى كارآمد و ارتقاء سطح كارايى آگاهى هاى 
عمومى متعهــد بوده و از ايــن رو اقدام به راه اندازى ســامانه 

رسيدگى به شكايات بيمه شدگان به شماره سراسرى 1666 نموده 
را ارتقاء داده  www.ihio.gov.irو همزمان پرتال خود به نشانى
است. همچنين با راه اندازى پايگاه خبرى مستقل آى هينا به نشانى 
www.ihina.ir آخريــن اخبــار و برنامه هــاى خــود به اطالع 

بيمه شدگان و آحاد مردم شريف ايران مى رساند. 
اداره كل بيمه سالمت استان همدان به منظور اطالع رسانى قوانين 
و مقررات و آگاهى بخشــى حقوق و تكاليف بيمه شــدگان و با 
نگرش اســتفاده از ظرفيت آگاهى بخشى اجتماعى اقدام به توليد 
بيش از 17 برنامه 5 دقيقــه اى تلويزيونى و 25 برنامه 5 دقيقه اى 

راديويى با مشاركت صداو سيماى همدان كرده كه در بهمن فجر 
انقالب در حال پخش از صداوسيماى مركز همدان كرده است. 

اين اداره كل اينك با همراهى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان و 
جامعه شــريف پزشــكى در حال ارائه خدمت به مردم بزرگوار 
اســتان و اســتان هاى هم جوار مشــغول اســت و اميد است با 
مشاركت و همراهى بيشــتر بيمه شدگان، پزشكان و مراكز طرف 
قرارداد، شــاهد دسترســى عادالنه مردم به خدمات، حركت به 
سمت ســالمت محورى و حفاظت مالى از بيمه شدگان در زمان 

بيمارى و رنجشان باشيم. 

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000 1,027,499

4,048,010

(4 (جدول   97 ماه  دى    
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 مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان 
با بيــان اينكه مديريت بحران يك فرايند بســيار 
پيچيده، طوالنى و فنى قلمداد مى شود، تشريح كرد: 
در مديريت بحران قبل از هر چيز مستلزم نگرش و 
تفكرى دقيق جامع و صحيح به اصل، منشأ و نحوه 
پيشگيرى و مهار بحران ها هستيم و براى مهار و اداره 

بحران، رويه هاى مختلفى وجود دارد.
بهروز كارخانه اى گفت: از ابتداى ســال تا  اوايل 
آذرماه، مجموع كل حوادث به وقوع پيوسته "757" 
حادثه بوده اســت و از اين ميان 4 حادثه مربوط به 
بــرف و كوالك، 444 حادثه جــاده اى (واژگونى، 
تصادف، حريــق و...)، 41 حادثه در كوهســتان، 
5 حادثــه دريايى و ســاحلى، 18 حادثه ســيل و 
آب گرفتگى، 2 حادثه مربــوط به زلزله و 1 حادثه 
هوايى، 50 حادثه شهرى و 9 حادثه در ساير موارد 
اتفاق افتاده است كه حوادث جاده اى با 78 درصد 
بيشترين سهم و زلزله با 2 درصد كمترين سهم را به 

خود اختصاص داده است.
وى، افزود: مجموع كل حادثه ديدگان از ابتداى سال 
تا اوايل آذرماه 27428 نفر بوده است كه از اين  بين، 
1071 نفر حادثه ديدگان در برف و كوالك، 1642

نفر مربوط به حوادث جاده اى و 5 نفر حادثه ديده 
دريايى و ســاحلى، 1 نفر رعدوبرق، 4 نفر ريزش 
آوار،4 نفر ريلى، 348 نفر سيل و آب گرفتگى، 139 
نفر شهرى، 44 نفر كوهستان بوده اند كه 23689 نفر 
از خدمات حضورى و 474 نفر از خدمات مناسبتى 
برخوردار شده اند. وى با اظهار اينكه هالل احمر در 
شهرها و مراكز به عنوان مهم ترين مراكز بهداشتى و 
درمانى و اورژانسى كشور در كمك به مصدومين و 
مجروحان احتمالى بحران ها، الزم است برنامه هاى 
مناســب و منسجم مقابله با بحران در تمام ابعاد را 
داشته باشد؛ بيان كرد: مجموع كل آسيب ديدگان 
در استان از ابتداى سال تا اوايل آذرماه 27361 نفر 
بوده است و اين آمار در برف و كوالك 1071 نفر، 
جــاده اى 1591 نفر، رعد وبرق 1 نفر، ريلى 3 نفر، 
ســيل و آب گرفتگى 348 نفر، شــهرى 139 نفر، 
كوهستان 44 نفر و هوايى 1 نفراست و با خدمات 
حضورى 23689 نفر و خدمات مناسبتى 474 نفر 

آسيب ديده همراه بوده است.
كارخانه اى، افزود: مجمــوع كل نجات يافتگان در 
عمليات امداد و نجات اســتان همــدان  تا ابتداى 
آذر ماه 674 نفر (487 انتقالى، 187 نفر ســرپايى) 
بوده اســت كه از كل نجات يافتگان 426 نفر (335 
انتقال- 91 سرپايى) جاده اى، كوهستان 37 نفر (28 
انتقال- 9 سرپايى)، نجات يافتگان شهرى 131 نفر 
(44 انتقال- 87 سرپايى)، هوايى 1 نفر بوده است. 

در ضمن خدمات حضورى ارائه شــده شامل 77
نفر انتقال و 2 نفر هم به صورت خدمات مناسبتى 
رسيدگى شده اند. وى، آموزش بيان كرد: مجموع كل 
افراد اســكان داده شده در حوادث از ابتداى سال تا 
اوايل آذرماه 23594 نفر بوده است، مرتبط به برف و 
كوالك 7 نفر، جاده اى 45 نفر، سيل و آب گرفتگى 27

نفر و تعداد 23515 نفر از خدمات حضورى بهره مند 
شده اند. كارخانه اى با تأكيد بر تحقيق و توسعه در 
سازمان و جمعيت به منظور پيشرفت و توسعه علمى 
و آگاهى از كمى و كاستى ها از عمليات امداد هوايى، 
گفت: عمليات امداد هوايى تا آذرماه سال جارى كه 
شامل 5 سورتى پرواز به مجموع 02:30 ساعت و 
1 نفر انتقال حادثه ديده بوده اســت با مجموع كل 
گروه هاى عملياتى اعزام شــده در عمليات امداد و 
نجات استان در قالب 940 تيم و نيروهاى عملياتى 
3181 نفر و مجموع آمبوالنس هاى اعزام شده 635 د 
ستگاه صورت گرفته است وى، افزود: كل رهاسازى 
انجام شده در عمليات امداد و نجات استان همدان 
از ابتداى ســال  تا اوايل آذرماه 52 عمليات است 
و ميانگين زمان اطالع رســانى حوادث جاده اى (از 
زمان وقوع حادثه تا اطالع به جمعيت) 07:54 دقيقه، 
ميانگين مدت زمان عمليات در حوادث جاده اى از 
آغاز تا پايان عمليــات 01:09:39 دقيقه و ميانگين 
زمان حضور درصحنه عمليات حوادث جاده اى (از 
اطالع به جمعيت تا حضور درصحنه 08:18 دقيقه 
بوده اســت. در اين گزارش به نقل از ساير مديران 
و معاونان امداد و نجات استان به ساير عملكردها 

مى پردازيم.
 تجديد ميثاق مديران و كاركنان 

جمعيت هالل احمر با آرمان هاى 
انقالب اسالمى

حميد عرفى، معاون امداد و نجات  جمعيت هالل 
احمر استان همدان با اشاره به تجديد ميثاق مديران، 
كاركنان، جوانان و داوطلبان هالل احمر همدان با 
آرمان هاى انقالب در راهپيمايى 22 بهمن نيز گفت: 
كاركنان جمعيت هالل احمر استان كنار ديگر مردم 
واليتمدار اســتان همدان در راهپيمايى 22 بهمن 
آمدند تا بگويند هيچ گاه نخواهيم گذاشت خون پاك 

شهداى انقالب، دفاع مقدس، 17 هزار شهيد ترور 
و مدافعان حرم پايمال شود و آمدند تا حقانيت نظام 
مقدس جمهورى اسالمى ايران را به اثبات برسانند  

 اجراى مانور مشترك جمعيت 
هالل احمر استان همدان با مشاركت 

استان هاى غرب كشور 

معاونت بهداشــت، درمان و توانبخشى جمعيت 
هالل احمر اســتان همدان با اشــاره به مانور رزن 
كه درآينده نزديك برگزار مى شود، گفت: مانور با 
همكارى استان هاى غرب كشور مثل ايالم، كرمانشاه 

و كردستان برگزار خواهدشد.
عباس خاكسار افزود: اين مانور بيشتر جنبه آموزشى 
دارد و 3 تيم ميهمان در 3 روســتاى رزن مســتقر 
خواهند شــد كه حدود 25 نفر از هر استان  و 30 
نفر از استان همدان در اين مانور مشاركت مى كنند.

 وى اظهار كرد: استان هاى ميهمان تيم هاى خدمات 
بهداشتى اوليه خود را در روز اول مستقر مى نمايند و 
بعد از روز استقرار از صبح روز دوم به ارائه خدمات 
درزمينه هاى مختلف پزشكى، دارويى، پرستارى، 
مامايى، آموزش هاى خدمات بهداشتى، مراقبت هاى 
مادر و كودك و حمايت هاى روانى و ... مى پردازند.

 طرح هماى رحمت 
در سال 97 اجرا شد

معــاون امــور داوطلبان جمعيــت هالل احمر 
استان همدان نيز گفت: در كشور ايران سازمان 
داوطلبــان باهــدف حمايت از نيازمنــدان، با 
ســازمان دهى و بهره مندى از توان اقشار جامعه 

من جمله اعضاى داوطلــب افتخارى جمعيت، 
تأسيس شده است.

ســيلوانا صلح ميرزايى، بيان داشت: اعزام كاروان 
سالمت تخصصى (14 پزشك متخصص و فوق 
تخصــص به مــدت دو روز)، گروه حمايت هاى 
روانى شــادى ســازى كــودكان در چند نوبت و 
توزيع ســبدهاى عيدانه به مناطق محروم زلزله زده 
اســتان كرمانشــاه (تعداد بهــره ور 1817 نفر و 
ارزش2,147,000,000 ريــال) در مســير اهداف 

سازمان داوطلبان در سال جارى انجام شده است.
وى تصريح كرد: اجراى برنامه هايى ازجمله طرح 
فرشــتگان رحمت، طرح هماى رحمت، برپايى 
ســفره هاى افطار، طرح ارمغــان مهر طرح نيابت، 
مراســم گل ريزان و (بــاارزش 5,464,950,000 
ريال، بهره ور 11914 نفر) توسط سازمان داوطلبان 

هالل احمر انجام شده است.
هر جوان ايرانى، امدادگرى 

توانمند و كارآزموده

معاونت جوانــان جمعيت هالل احمر اســتان 
همدان بيان داشــت: اين ســازمان تخصصى، 
دانش مــدار، توســعه يافته و پاســخگو كه با 
گســترش كمى و كيفى اعضا و توانمندى هاى 
آنــان زمينه اى فراهم مى كند تا هر جوان ايرانى، 
امدادگرى توانمند، كارآزمــوده و برخوردار از 

تمامى ابعاد سالمت شود.
مريم پاك بيــن، گفت: برگــزارى برنامه هاى 
مناســبتى اعضاء در كانون هاى دانشــجويى و 
جوانــان درماه مبارك رمضان بــه تعداد 360 
نفر، برگــزارى مانور آمادگــى در برابر زلزله 
مقصودى  شهيد  دانشــجويى  خوابگاه هاى  در 
و بوعلى شهرســتان همدان با مشاركت 155 
نفــر و برگزارى مانور آمادگــى در برابر زلزله 
در (كانون طالب) در 13 حوزه علميه سراسر 
استان با مشــاركت 634 نفر از اعضا در سال 

جارى با مشاركت اعضا انجام شده است.
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ديده  دثه  حا ر  ا هز  27 به  ســتان  ا احمر  هالل  درسانى  مدا ا

فاطمه سادات باب الحوائجى
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 در بودجه ســال 98 اعتبارات منابع آبــى همدان 59 درصد 
افزايش يافت و از مجموع اعتبارات 41 ميليارد تومانى استان تاكنون 

74 درصد آن تخصيص يافته است.
مدير عامل شــركت آب منطقه اى اســتان همــدان در خصوص 
اعتبارات امسال استان همدان در منابع آبى گفت: در بودجه سال 98 
ايــن اعتبارات از 41 ميليارد تومان به 65 ميليارد تومان  با 59 درصد 
افزايش رسيده اســت البته اعتبارات امسال براى 41 پروژه عمرانى 

هزينه و سرمايه گذارى شده است.
منصور ســتوده در زمينــه پروژه هاى قابــل افتتاح در دهه 
فجر امســال اظهار كرد: پروژه هاى منابع آبى به دليل زمان 
بر بودن زياد  نيســتند اما در راســتاى اجراى قانون ششــم 
20 كيلو  توســعه پروژه هايى همچون نيروگاه خورشــيدى 
واتى، آزمايشــگاه آب تجهيز شــده در بحــث كمى و كيفى 
آب و نيروگاه برقى گاماســياب نهاوند در راســتاى توسعه 
دولت به بخش خصوصى واگذار شــده قرار اســت در دهه 

شود. افتتاح  فجر 
ستوده ادامه داد: همزمان با چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى  

سد گرين با 22 ميليون متر مكعب ظرفيت آب كلنگ زنى شد.
وى با اشــاره به اينكه در حال حاضر 9 سد در استان همدان وجود 
دارد، تصريح كرد: از مجموع اين سدها 5 سد به بهره بردارى رسيده 
و چهار سد نيز در حال احداث است. كل تخصيص اعتبارات از اين 
ســدها 251 ميليون مترمكعب اســت كه 84 درصد از آن در بخش 

كشاورزى هزينه مى شود.
ستوده با بيان اينكه در دولت تدبير و اميد براى نخستين بار توانستيم 

خط انتقال 43 مترى فاضالب همــدان به نيروگاه همدان را منتقل 
كنيم، يادآور شد: با انتقال پساب فاضالب همدان به نيروگاه مصرف 
نيروگاه مفتح از 15 ميليون مترمكعب به 10 ميليون مترمكعب رسيده 
يعنــى مصرف نيروگاه از ضريب 98 درصــد به 80 درصد ضريب 

مصرف رسيده است.
وى با بيان اينكه در اين دولت ســاخت سد مخزنى گرين نهاوند با 
168 ميليــارد تومان و با ظرفيت 22 ميليون مترمكعب تنظيم شــده 
است، خاطرنشــان كرد: ســد كالن مالير با 46 ميليون مترمكعب 
ظرفيت 12 ميليون مترمكعب آب مالير را تامين مى كند و تاكنون 85 

درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.

جارى سال  در  غيرمجاز  چاه   121 انسداد 
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان اضافه كرد: سد سرابى 
تويسركان با 7 ميليون مترمكعب ظرفيت 12 ميليون مترمكعب مخزن 
دارد و آبرســانى از سد سرابى تويســركان به شهرستان تويسركان 

مراحل نهايى را طى مى كند.
ستوده در خصوص واگذارى پروژه هاى دولتى به بخش خصوصى 
نيز گفت: ساخت ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه سد كالن مالير با 12 
ميليون مترمكعب تصفيه با مبلغ 40 ميليارد تومان به بخش خصوصى 

واگذار شده است.
وى بيان كرد: تصفيه خانه سد سرابى تويسركان با 7 ميليون مترمكعب 
ظرفيت با هزينه 23 ميليارد تومان با 55 درصد پيشرفت فيزيكى به 

بخش خصوصى واگذار شده است.

ســتوده يادآور شــد: واگذارى ســد مخزنى خرم رود شهرستان 
تويســركان با 1,3 ميليون مترمكعب ظرفيت با هزينه 316 ميليارد 
تومان با 20 درصد پيشــرفت فيزيكى توسط بخش خصوصى در 

حال اجراست.
وى مشــكل اصلى امروز آب منطقه اى استان همدان را محدوديت 
منابع آب زيرزمينى دانست و گفت: با توجه به اينكه 90 درصد آب 
هاى زيرزمينى در بخش كشــاورزى استفاده مى شود بايد با تغيير 
الگوى كشــت راندمان توليد را افزايــش دهيم تا بتوانيم دو ميليارد 

مترمكعب آب در بخش كشاورزى صرفه جويى كنيم.
ســتوده در مورد انســداد چاه هاى غيرمجاز و اجراى طرح احيا و 
تعادلبخشــى منابع آبى تصريح كرد: از نيمه دوم سال 93 تا به امروز 
ســه هزار و 371 حلقه چاه غيرمجاز با حكم قضايى مسدود شده و 

توانسته تاكنون در 254 ميليون مترمكعب آب صرفه جويى شود.
وى افزود: براى چاه هاى مجاز نيز تاكنون توانســته ايم براى چهار 
هزار و 136 دســتگاه كنتور هوشمند نصب كنيم كه همين منجر به 

افزايش سطح آب هاى زيرزمينى در دشت ها شده است.
ستوده با بيان اينكه انســداد چاه هاى غيرمجاز در سال جارى 121 
مورد بوده است، اظهار كرد: امسال تاكنون 598 چاه غيرمجاز با حكم 

قضايى پلمب شده است.
وى در خصوص وضعيت بارندگى امسال در همدان افزود: براساس 
آخرين آمارها از ابتداى مهرماه تاكنون 280 ميليمتر بارندگى داشته ايم 
در حالى كه در مدت مشابه سال گذشته با بارندگى 80 ميليمترى 250 
درصد افزايش بارندگى داشته ايم و نسبت به بلند مدت 87 درصد 

افزايش بارندگى بوده است.

مدير عامل شركت آب منطقه اى استان همدان خبر داد

اعتبارات  درصدى   59 افزايش 
98 سال  بودجه  در  همدان  آبى  منابع 
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اسالمى   انقالب  پيروزى  سالگرد  چهلمين  با  همزمان 
شد زنى  كلنگ  آب  ظرفيت  مكعب  متر  ميليون   22 با  گرين  ســد 
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كل

مديــر عامــل آب و فاضالب روســتايى اســتان همدان از 
بهره بردارى و كلنگ زنى 22 پروژه عمرانى به ارزش 176 ميليارد و 

500 ميليون ريال در ايام ا... دهه  فجرخبر داد.
ســيد مصطفى هاشمى ضمن گراميداشــت چهلمين سال پيروزى 
شــكوهمند انقالب اسالمى ايران با تاكيد بر اينكه خدمت رسانى به 
مردم يك وظيفه ذاتى اســت، گفت: امسال نيز همزمان با چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى وايام ا... دهه فجر؛16 پروژه عمرانى 
قابل افتتاح و 6پروژه عمرانى قابل كلنگ زنى از سوى شركت آبفار 

تقديم مردم انقالبى استان شد.
وى افزود: در همين راســتا؛ 4 پــروژه عمرانى به ارزش 19 ميليارد 
و 900 ميليون ريال در روســتاهاى تابعه شهرســتان مالير،2 پروژه 
عمرانى به ارزش 10ميليارد ريال، در روستاهاى شهرستان نهاوند،4
پروژه عمرانى به ارزش 17 ميليارد و 500ميليون ريال در روستاهاى 
شهرستان اســدآباد، يك پروژه عمرانى به ارزش 3ميليارد ريال  در 
روستاهاى شهرستان بهار،3 پروژه عمرانى به ارزش 13ميليارد و 300
ميليون ريال  در روستاهاى شهرستان كبودراهنگ، يك پروژه عمرانى 
به ارزش 4ميليارد ريال در روســتاهاى شهرســتان رزن و 2 پروژه 
عمرانى به ارزش 800 ميليون ريال در روســتاهاى تابعه شهرستان 

فامنين بهره بردارى شد.
به گزارش روابط عمومى شــركت آب و فاضالب روستايى استان 
همدان؛ هاشمى درادامه ضمن اشاره به پروژه هاى قابل بهره بردارى، 
اظهارداشــت: آبرسانى به روســتاى مالبداغ شهرستان رزن، اجراى 
شــبكه داخلى روستاى سيراوند شهرستان اســدآباد، اجراى شبكه 

داخلى روســتاى كمك سفلى و عليا شهرستان اسدآباد، آبرسانى به 
روستاى بيفانج شهرستان اســدآباد، حفارى و تجهيز چاه مكانيكى 
روســتاى بهراز شهرستان اســدآباد، تكميل مخزن واجراى شبكه 
روستاى حسين آباد شاملوشهرستان مالير، اجراى قسمتى از شبكه 
توزيع آب روستاى ازناو شهرستان مالير، آبرسانى به روستاى گنبد 

شهرستان مالير، از جمله پروژه هاى دهه فجر امسال بوده است.
وى از آبرســانى به روســتاى حمزه لو سفلى 
شهرســتان ماليربه عنــوان ديگر پــروزه در 
شهرستان خبر داد و افزود: آبرسانى به روستاى 
فيازمان شهرستان نهاوند، اجراى خط پمپاژ و 
تجهيز چاه روستاى ميانگران شهرستان نهاوند، 
آبرســانى به روســتاى مســجدين شهرستان 
كبودراهنــگ، آبرســانى به روســتاى جزوان 
كبودراهنگ، آبرســانى به روســتاى زين آباد 
شهرستان كبودراهنگ، اليروبى قنات روستاى 
آقاج شهرســتان فامنين و تجهيز چاه روستاى 
تجرك شهرستان فامنين از جمله اين پروژه ها 

بوده است.
مديرعامل آب و فاضالب روســتايى اســتان 
همدان همچنين ضمن اشاره به پروژه هاى قابل 
كلنگ زنى نيزگفت: در ايام ا... دهه فجر ســال 
جارى؛ پروژه هاى  آبرسانى به روستاى دمورچى 
شهرستان رزن، اجراى شبكه آبرسانى روستاى 

دستجرد،اجراى شبكه توزيع آب روستاى آورزمان شهرستان مالير، 
اجراى خط انتقال مجتمع حســين آباد شاملو-على آباد شهرستان 
مالير، پروژه آبرسانى به روستاى راوند شهرستان نهاوند و دو پروژه 

در روستاهاى تابعه مدان و بهاركلنگ زنى شد.   
هاشــمى در بخش ديگرى از ســخنانش با اشــاره بــه مهم ترين 
دســتاوردهاى شركت آب و فاضالب روســتايى استان همدان در 
آستانه سالگرد چهل سالگى انقالب اسالمى، گفت: خوشبختانه در 
طول مدت مذكور؛ شاهد ارتقاء شاخص بهره مندى جمعيت روستايى 

از آب آشاميدنى سالم و بهداشتى بوديم.
وى افزود: اجراى مجتمع هاى آبرســانى روستايى به منظور كاهش 
هزينه ها و افزايش بهره مندى روســتاييان از آب شــرب بهداشتى و 
اجراى پروژه هاى جمع آورى و دفع بهداشتى فاضالب با استفاده از 
اعتبارات ملى و تسهيالت بانك توسعه اسالمى از جمله دستاوردهاى 

انقالب 40 ساله اسالمى ايران است.
هاشمى با اعالم اينكه انقالب اسالمى در ابعاد مختلف دستاوردهاى 
ويژه اى را به همراه داشته است، خاطرنشان كرد: راه اندازى سيستم 
چاپ در محل بــه منظور صيانت از حقوق شــهروندى و كاهش 
هزينه هاى چاپ و توزيع قبوض، كاهش سفر و به حداقل رساندن 

قرائت هاى اشتباه از جمله اين دستاوردها است.
وى همچنين بيان كرد: در رابطه با اجــراى پروژه هاى جمع آورى 
و دفع بهداشــتى فاضالب؛ خوشــبختانه در حال حاضر، شاخص 
بهره مندى روستاهاى استان از خدمات دفع بهداشتى فاضالب، باالتر 

از شاخص كشورى است.  
مديرعامل شــركت آب و فاضالب روستايى استان همدان؛ در ادامه 
ضمن اشــاره به ايجاد سامانه ارتباطات مردمى 
1523 بمنظور تسريع در رسيدگى به حوادث و 
اتفاقات، عنوان كرد: ارائه خدمات امورمشتركين 
از طريق دفاتر پيشخوان دولت در سطح استان 
به منظور تســريع در ارائه خدمــات از ديگر 

دستاوردهاى انقالب اسالمى مى باشد.
وى همچنين از اجراى پروژه هاى مديريت فشار 
و هوشمند سازى شبكه هاى آبرسانى به منظور 
كاهش تعداد حوادث شكستگى و حجم هدر 
رفت آب در شــبكه هاى توزيع آب خبر دادو 
گفت: اجراى پروژه هاى آبرســانى با مشاركت 
مردم به منظــور ارتقاء بهــره مندى جمعيت 
روستايى در طول ســالهاى اخير حداكثر شده 

است.
وى دربخش ديگرى ازســخنانش از ايجاد و 
راه اندازى آزمايشگاه هاى كنترل كيفيت آب 
در تمامى شهرســتان هاى اســتان خبر داد و 
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جمعيت 
روستايى 

تحت پوشش 
آب آشاميدنى 

از كمتر از 
20 درصد 
در ابتداى 

پيروزى 
انقالب 

اسالمى 
به 76/03 

درصد در 
وضعيت فعلى 
رسيده است

خوشبختانه در 
طول مدت مذكور؛ 

شاهد ارتقاء 
شاخص بهره مندى 
جمعيت روستايى 
از آب آشاميدنى 
سالم و بهداشتى 

بوديم
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اظهار داشت: برهمين اساس ميزان مطلوبيت ميكروبى آب شرب 
از 15 درصد در ســال 1357 به 97 درصد در سال جارى رسيده 

است.
هاشــمى افزود: كلرزنى مداوم، نصب دســتگاه هاى كلرزن، تجهيز 
آزمايشگاه ها، تعويض شبكه هاى فرسوده و رفع به موقع شكستگى ها 

و تأمين آب مطمئن در راستاى سالم سازى آّب انجام شده است.
وى همچنين عنوان كرد: جمعيت روســتايى تحت پوشــش آب 
آشاميدنى از كمتر از 20 درصد در ابتداى پيروزى انقالب اسالمى به 

76/03 درصد در وضعيت فعلى رسيده است. 
وى در خصوص تعداد مشتركين از ابتداى انقالب تاكنون نيز اينگونه 
توضيح داد: تعداد مشتركين شركت آب و فاضالب روستايى از كمتر 
از 30 هزار فقــره در ابتداى پيروزى انقالب به 143 هزار در ابتداى 

دولت يازدهم،146 هزار در ابتداى دولت دوازدهم و 153 هزار فقره 
در شرايط فعلى رسيده است.

وى در ادامه سخنانش با اشاره به اينكه خوشبختانه در طول سالهاى 
اخير؛ شــاهد ارتقاء شــاخص بهره مندى جمعيت روستايى از آب 
آشاميدنى سالم و بهداشتى بوديم، عنوان كرد: خوشبختانه جمعيت 
روستايى تحت پوشش آب آشاميدنى در طول مدت فعاليت؛ از كمتر 
از 20 درصد در ابتداى پيروزى انقالب اسالمى به 76/03 درصد در 

وضعيت فعلى رسيده است.
هاشمى همچنين تعداد مشتركين روستايى از ابتداى انقالب تاكنون 
نيزيادآور شــد: تعداد مشتركين شــركت آب و فاضالب روستايى 
ازكمتــر از 30 هزار فقره در ابتداى پيروزى انقالب به 143 هزار در 
ابتداى دولت يازدهم،146 هزار در ابتــداى دولت دوازدهم و 153 

هزار فقره در شرايط فعلى رسيده است.
گفتنى است در پنجمين روز از دهه مبارك فجر؛ در استان همدان؛ با 
حضور مدير عامل شركت مهندسى آب و فاضالب كشور؛ نماينده 
مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى،فرماندار مالير، و مدير عامل 
شــركت آب و فاضالب روستايى ســه پروژه عمرانى آبرسانى در 
روستاهاى تابعه شهرستان هاى مالير، بهارو كبودراهنگ؛ كلنگ زنى 

شد.
الزم به ذكر است همزمان با آئين كلنگ زنى اجراى شبكه توزيع آب 
در روســتاى آورزمان مالير؛ دوپروژه  آبرسانى به روستاى دستجرد 
شهرســتان بهار كلنگ زنى و اجراى خط انتقال فاز 2 مجتمع عظيم 
دره شهرستان كبودراهنگ نيز با برآورد اعتبار7 ميلياردو 900 ميليون 

تومان كلنگ زنى شد.
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مدير عامل آب و فاضالب روستايى استان همدان خبر داد

بهمن  22 نام  به  عمرانى  پروژه   22 زنى  لنـگ 

در دهه فجر پروژه هاى عمرانى آبرسانى در روستاهاى استان كلنگ زنى شد

شاخص بهره مندى روستاها از خدمات فاضالب، باالتر از شاخص كشورى
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 معاون بهره برداري شركت گاز استان همدان گفت:  با گازدار 
شدن همه شهرهاي استان(30 شهر) و تمامي روستاهاي داراي سكنه 
اســتان كه باالي 20خانوار جمعيت دارند(1024 روســتا) ، تا پايان 
آذرماه ســالجاري 632 هزار و 917 خانوار استان(419049 خانوار 
شهري و 213868 خانوار روستايي) از نعمت گاز طبيعي برخوردار 

هستند.
ســعيد احمدي تنها اظهار كرد: در آستانه چهلمين سالگرد انقالب 
شكوهمند اسالمي شركت گاز استان همدان اولين استان سبز كشور 
معرفي گرديد كه نرخ كل خانوار شــهري و روستايي گازدار استان 
99/9 درصد مي باشــد، 961 كيلومتر خطوط انتقال گاز و 9 هزار و 
148 كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع در استان اجرا شده است. نزديك 
به 318 هزار و 450 علمك نصب شــده اســت و 604 هزار و 586

مشــترك در استان از گاز طبيعي در استان استفاده مي كنند كه شامل 
561 هزار و 886 مشــترك خانگي، 40 هزار 130 مشترك تجاري و 
عمومي، 2 هزار و 521 مشترك صنعتي جزء، عمده و كشاورزي، 4

فعال مي باشد. CNG نيروگاه و 44 جايگاه

وى افزود: از ابتداي ســالجاري تاكنون شــبكه تغذيه وتوزيع  129  
كيلومتر (92  كيلومتر در شــهرها و 37  كيلومتر در روستاها) اجرا 
،  3  هزار و 911 انشــعاب (2938 انشعاب شهري و 973  انشعاب 
روستايي) نصب، 13  هزار و 75  اشتراك (10030 اشتراك شهري و 
3045 اشتراك روستايي) پذيرش شده اند و   14 هزار و 378 خانوار 
تحت پوشــش استفاده از گاز طبيعي قرار گرفته اند و 2 هزار و 480 
ميليون متر مكعب گاز مصرف شده است. همچنين طي 9 ماه ابتدايي 
سال جاري تعداد 162  واحد صنعتي،كشاورزي ، جزء يا عمده و 14 

روستا (طبق جدول ذيل) گازدار شده اند.
معاون بهره برداري شركت گاز استان همدان در پايان گفت: با توجه 
به اتمام گازرســاني به تمامي روستاهاي باالي 20 خانوار استان در 
ســالجاري، در آينده اهم فعاليتهاي اين شركت به شرح ذيل خواهد 

بود:
اجراي شــبكه پراكنده استان، گازدار نمودن هرچه بيشتر واحدهاي 
توليدي،  صنعتي و كشــاورزي جزء و عمده در اســتان همدان در 
راســتاي ارتقاء مديريت سبز، افزايش تحويل گاز به نيروگاه همدان 

در راستاي كاهش مصرف سوخت كوره و ارتقاء مؤلفه هاي زيست 
محيطي، جاري سازي و توسعه سيستم مانيتورينگ ايستگاههاي گاز 
در سطح استان ، برنامه ريزي براي بازسازي، مقاوم سازي و تقويت 
خطوط انتقال گازرساني در استان، برنامه ريزي و اقدام براي ارتقاء 
ويرايش استاندارهاي مديريتي، ايمني و زيست محيطي خواهد بود. 
همچنين در راستاي ارتقاء كيفي خدمات با راه اندازي سامانه سامگ 
و تحويل كامل اين نرم افزار خدمات قابل ارائه در دفاتر پيشــخوان 
 CRM دولت به 100 درصد خواهد رســيد و با راه اندازي سامانه
در سالجاري، تمامي مشتركين گاز طبيعي از طريق راه هاي ارتباطي 
crm.nigc-hm. :شركت اعم از سامانه ارتباط با مشتريان به آدرس
ir  ، سايت پروتال شركت به آدرس: www.nigc-hm.ir ، سامانه 
پيامكي با شماره 30008811 ،  سامانه تلفن گويا با شماره 38282011

و همچنين نرم افزار گوشــي هاي تلفن همراه كه از ســايت شركت 
گاز اســتان همدان قابل دريافت(download) مي باشد، خدمات 
غيرحضوري را دريافت نمايند و همچنين انتقاد، پيشنهاد و شكايت 

خود را انعكاس دهند.

 مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان از توزيع 
500هزار اصله نهال به مناسبت هفته منابع طبيعى در سطح استان 

خبر داد.

اسفنديار خزائى با اعالم اين خبر اظهار داشت: همه ساله 15 الى 
21 اســفندماه به عنوان هفته منابع طبيعى نامگذارى شــده است 
كه هدف نهائى از بزرگداشــت اين هفته فراخوان عمومى  براى 
مشاركت در سنت حسنه درختكارى و ترويج فرهنگ حفظ منابع 

طبيعى است.
وى افزود: نقش همراهى وهمدلى مســئولين ودست اندركاران 
درهفته منابع طبيعى تاثير بســزائى در اجراى مطلوب برنامه هاى 

ابالغى هفته منابع طبيعى دارد.
خزائى ادامه داد: مشــاركت ســازمانهاى مردم نهاد، سازمانهاى 
دولتــى و خصوصى، جوامع محلى، همياران طبيعت و همه مردم 
در اين راستا بايد باعث خواهد شده كه هر چه بهتر و باشكوه تر 

هفته منابع طبيعى اجرا گردد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
اســتان همدان، وى تصريح كرد: استفاده از ظرفيت هاى صدا و 
سيما و رسانه هاى جمعى يكى ديگر از موضوعات مهم در هفته 
منابع طبيعى اســت كه بايد با جدديت وقوت دنبال ميشود تا از 

پتانسيل رســانه ملى ،اصحاب رسانه براى تنوير و ارتقاء فرهنگ 
منابع طبيعى استفاده شود.

مدير كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى ادامه داد: در ســال جارى 
اجراى طرح  هاى آبخيزدارى از محل  اعتبارات صندوق توسعه 
ملى در سطح كشور و اســتان با تالش جهادى كارشناسان منابع 
طبيعى ومردم انجام مى گيرد ودر صدد هســتيم نتايج مثبت واثر 
گــذار طرحهاى ابخيزدارى در حفظ آب وخــاك در هفته منابع 

طبيعى برجسته وبه اطالع مردم برسد.
وى گفت:  امســال نيزهمچون ســال هاى گذشته توزيع رايگان 
نهال درهفته منابع طبيعى دردســتور كار قرار دارد و تالش داريم 
براى ترويج ســنت حســنه درختكارى در بين آحاد مردم  نهال 
هاى مورد نياز تا  قبل ازفرا رســيدن هفته منابع طبيعى آماده كنيم 
ودر اختيار شهرســتانها قرار دهيم. خزائى افزود: در حال حاضر 
تعداد 500 هزار اصله نهال براى توزيع در سطح استان در دستور 
كار قرار دارد كه اين ميزان نهال در درنهالستان قدس مالير توليد 

شده وافزايش آن تا تعداد 650 هزار اصله نهال نيز وجود دارد.

جشن  با  استان  روستاهاي  و  شــهرها  همه  به  گازرساني  اتمام 
انقالب  چهلم 
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در هفته منابع طبيعى

شود مى  توزيع  همدان  اســتان  در  نهال  اصله  ر  هزا  500

در آستانه چهلمين سالگرد 
انقالب شكوهمند اسالمي 
شركت گاز استان همدان 
نخستين استان سبز كشور

توزيع 
رايگان 

نهال 
درهفته 

منابع 
طبيعى 

دردستور 
كار قرار 

دارد
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 بر كسى پوشيده نيز كه يكى از مهمترين خدمات نظام به مردم 
در نقاط دور و نزديك بهره مند كردن مردم از خدمات بى شمار برق 
بوده ، چنانچه همين خدمت خود باعث كاهش هزينه ها و دسترسى 

آسان به بسيارى از امكانات نوين شده است.
در همين ارتباط به مناسبت چهلمين سال انقالب به بررسى موضوع 

خدمات و پيشرفتهاى حوزه برق پرداخته ايم. 
مديرعامل شركت برق استان  در نشستى با اصحاب رسانه استان با 
استناد به صحبتهاى رياست جمهورى گفت: آب و برق براي ما مسأله 
امنيتي است چرا كه براي مردم آرامش خاطر و امنيت ايجاد مي كند.

محمد مهدى شــهيدى با بيان اينكه امسال 83 پروژه براي چهلمين 
سال پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى با صرف 534 ميليارد ريال 
اعتبار داشتيم گفت: خوشبختانه بيش از 90 درصد بر خالف گذشته 

تاسيسات برق توسط مهندسان داخلى توليد مى شود.
شهيدى درابتداى گزارش عملكرد اين شركت در استان در خصوص 
تاريخچه صنعت برق اســتان اظهار كرد: در استان همدان 87 سال 

است كه مردم از نعمت برق بهره مند شدند. 
همدان استان  در  برق  تاريخچه  به  نگاهى 

وى با اشــاره به اينكه در طول اين دوران تغييراتي در توليد و توزيع 
برق داشــتيم افزود: در دوره اول 35 ســال برق در دســت  بخش 
خصوصي بود و بعد مجموعه به مدت 26 ســال دولتي شد. از سال 
1371 كه وارد دوره ســوم شــديم بخش برق به صورت دولتي و 

غيردولتي درآمده است.
وى با اشاره به اينكه وزارت نيرو در سال 1345 تشكيل شد ادامه داد: 
برق همدان به عنوان ناحيه، زير نظر وزارت نيرو در سال 47 تشكيل 
شد با تشكيل برق منطقه اي برق همدان و كردستان زير نظر منطقه 
غرب شــد تا سال 57،  شركت زير نظر برق غرب كشور رفت. در 
ســال 1365 برق همدان با تفكيك برق غرب و باختر زير نظر برق 

باختر رفت. 
در دوران جنگ تحميلى و در ســال 66  كه تأسيسات استان مورد 
حمله واقع شــد، سه شبانه روز خاموشــي داشتيم و هر دو ساعت 
يك بار تأمين برق مي كرديم كه عالوه بر همدان مناطق جنوبي را نيز 

دچار مشكل كرده بود. 
شــهيدى ادامه داد: سال 1371 سالي بود كه شركت هاي توزبع برق 
آغاز فعاليت هايشان را از همدان شروع كردند و زير نظر توانير رفتند.

همدان در  برق  تحول  مسير 
وى بيان كرد: تا سال 57 تعداد مشتركين همدان 86 هزار نفر بودند و 
94 روستا در اين استان برق داشت. پيك برق استان نيز  5 مگاوات 

و تلفات انرژي 24 درصد بود.
مدير عامل شــركت برق استان همدان اظهار كرد:  نوع مصرف برق 
در اســتان عمدتاً خانگي (50 درصد) بود كه از سال 66 با حمالت 

دشمن بعثى به تأسيسات، بازسازي ها تا سال 70 مطرح و 72 نيروگاه 
هزار مگاواتي داير شد. آن زمان 14 واحد فوق توزيع وارد مدار شد 

و پست ها به مرز 18 دستگاه رسيد.
وى ادامه داد: ســال 71 با شــروع به كار شركت هاي توزيع بحث، 
رويكرد جديــدى در بحث توزيع مطــرح و كار در بخش توزيع 
بازنگري شــد و كاهش هزينه ها با ديــد فني و اقتصادي نيز مطرح 
گرديد. توزيع برق مطمئن براي مصرف كنندگان و اهداف چشم انداز 
1404 با بكارگيري جديدترين فناوري ها براي رسيدن به جمع سه 

شركت ممتاز كشوري در اين بازنگرى ها مدنظر است.
ساله   40 مقايسه اي  عملكرد  آمار 

وى در خصوص مصرف انرژي نيز بيان كرد: در سال 1357،مصرف 
برق 146 ميليون كيلووات ساعت و در پايان 96،

 3 ميليارد و 200 ميليون كيلووات ساعت بود. در خصوص مصرف 
در بخش كشاورزي نيز در ابتداي 57، 59 ميليون كيلووات ساعت و 
در پايان 97 به ميزان يك ميليارد و 766 ميليون كيلووات ساعت برق 
مصرفى داشتيم. همچنين در سال 57 تعداد 65 حلقه چاه داشتيم كه 

االن به 6582 حلقه چاه رسيده است.
شــهيدى بيان كرد: روستاهاي برق دار اســتان در ابتداي انقالب 94 
روستا بود اما هم اينك100 درصد يعني 1071 روستا از نعمت برق 

بهره مند هستند.
وى ادامه داد: تعداد مشتركين استان  86 هزار مشترك در سال 57 بود 

كه در پايان سال 96 به 9 برابر رسيد. همچنين خطوط توزيع شامل 
20 كيلوولت و 400 كيلوولت 2/700 كيلوولت در ســال 57 بود كه 
هم اينك به 7 برابر يعني 18 هزار كيلوولت طول شبكه رسيده است.

پيك مصرف استان نيز 50 مگاوات در سال 57 بود كه در سال 96 به 
666 مگاوات رسيد. همچنين ظرفيت فوق توزيع در سال 96، 1916 

مگاولت آمپر است كه نشان از ظرفيت سازي  در اين بخش دارد.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان، مهمترين دستاورد 
40 ساله در اين حوزه را خودباوري و اعتماد به نفس در صنعت برق 
دانست و افزود: عمده تأسيسات استان در گذشته توسط شركت هاي 
خارجي تامين مى شــد كه از سال 74 به بعد عمده اين تأسيسات و 
انتقال توسط متخصصان كشور به بهره برداري رسيده كه اين موضوع 

اتكا به بخش داخل و متخصصان را تقويت كرد.

كشورها  ساير  در  برق  مهندسي  خدمات 
روستايي  شبكه هاي  اصالح 

وى در مورد اصالح شبكه هاي روستايي اظهار كرد: تا سال 86 تامين 
برق روستاهاي استان را جهاد سازندگي عهده دار بود كه بعد از آن به 
وزارت نيرو محول شد و عمده روستاهاي باال 10 خانوار تأمين برق 
شدند. شهيدى بيان كرد: از سال 92 تا 96 با اخذ عواض از مشتركين 
غيركشــاورزي و روستايي منابعي در اختيار وزارت نيز قرار گرفت 
كه به اصالح شبكه هاي روستايي اختصاص داده شد و در اين زمينه 
20 ميليارد براي نگهداري هزينه كرديم كه امسال 5 ميليارد تومان هم 
موافقت براي اصالح گرفته شده است كه در مجموع 25 ميليارد در 
بحث اصالح شبكه ها عالوه بر اعتبارات داخلي كه به ميزان 7 ميليارد 

تومان است هزينه شده است.
مدير عامل شــركت نيروى برق اســتان همدان از وجود 22 محور 
روستايي در اســتان خبر داد و گفت: از اواخر سال 80 اين دفاتر با 
شرح وظايف مختلف فعال شدند تا نيازي به مراجعه روستاييان به 

ادارات شهرى نباشد.
وى از ورود برق به بازار بورس انرژي خبر داد و بيان كرد: اين اقدام 
باعث شد كه برق از كاالي مصرفي به كااليي كه داراي ارزش افزوده 

است تبديل شود.
مدير عامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان با بيان اينكه  
موضوع اجراي پدافند غيرعامل نيز در ســال 66 مطرح شد گفت: 

در اين ارتباط توليد ســنتى برق به ســمت توليد پراكنده رفت تا به 
عنوان يك بخش در پدافند غيرعامل مدنظر قرار گيرد كه در اين سال 
6نيروگاه خورشــيدي وارد مدار شد كه در مجموع به 42 مگاوايت 
برسد. توليد CHP هم در استان به عنوان توليد پراكنده با 11/8 هم 
مگاوات وارد مدار شــده و امسال هم 9 مگاوات وارد مدار خواهد 
شد. همچنين 380 كاواتا، سال 96 وارد مدار شد و 559 كاواتا هم تا 

سال 97 در دستور كار است.

مدير عامل شركت توزيع نيروى برق استان خبر داد

ريال ميليارد   534 با  ســال  چهلمين  براي  پروژه   83

شركت توانير، توانايى صدور خدمات مهندسي را در حوزه خاورميانه به عنوان يكي 
از مهمتريــن دســتاوردها و تبادل انرژي و صدور برق كه عمدتًا به كشــور عراق در 
ساعاتى با پيك مصرف پايين صورت مى گيرد و همچنين واردات برق به هنگام پيك 

بار باال براي رعايت توازن را در كارنامه كارى خود دارد.

شكوهمند  پيروزى  سال  چهلمين  براي  پروژه   83 امسال   
داشتيم اعتبار  ريال  ميليارد   534 صرف  با  اسالمى  انقالب 
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 در بهمن ماه سال 1306 يعنى درست سيزده سال پس از ورود 
تلفن به ايران مجموعه كوچكى در همدان راه اندازى شــد كه داراى 
162 رشته سيم بود و از طريق خط مالير، اراك، قم به تهران و از سوى 
ديگر به وسيله يك رشته ســيم به اسدآباد وصل شده بود. همچنين 
ارتباط با كرمانشاه نيز از طريق اسدآباد صورت مى گرفت . اما ارتباط با 
شــهرهاى نهاوند، تويســركان و بروجرد نيز از طريق مالير بر قرار 

مى شد.
بين ســال هاى 1306 تا 1338 هجرى شمسى مركز تلفن همدان 
از 162 شــماره به هزار و400  شماره توسعه يافت. در اسفند ماه 
1344 هجرى شمسى نصب 3 هزار شماره تلفن خودكار با سيستم 
EMD كه در شــهريور همان سال آغاز شــده بود به پايان رسيد 
و ســوم اسفند ماه سال 1344 هجرى شمســى اولين مركز تلفن 
خودكار شهر همدان راه اندازى شد. طى سه مرحله توسعه در شهر 
همدان و راه اندازى تلفن در شــهرهاى همدان و مالير به صورت 
خــودكار و شــهرهاى نهاوند، تويســركان و اســدآباد بصورت 
مغناطيســى صورت گرفت و تا ســال 1357 هجرى شمسى رقم 
كلى تلفن هاى استان همدان به 14 هزار شماره رسيد. اين در حالى 
است كه ارتباط بين شهرى استان تا سال 1349 به صورت فيزيكى 
و كارير بود كه در آن ســال با نصب شبكه ماكروويو كشور، شهر 

همدان نيز به اين سيستم مجهز شد. 
تا ســال 1357 نيز از هزار و 73 روستا تنها 15 روستاى بزرگ استان 

داراى سيستم ارتباطي بودند.

همدان  استان  در  مخابرات  فعاليت هاى  مهمترين 
 1-برگزارى جشن واگذارى تلفن خانگى به تمامى 1073  روستاى 
اســتان در سال 1387 به عنوان اولين استان كشور و پنج سال جلوتر 

از برنامه 
2-كســب رتبه برتر جشنواره شــهيد رجائى به جهت اجراى طرح 

واگذارى تلفن خانگى به روستاهاى استان با هزينه كمتر 
3-كســب رتبه اول كشورى در برخوردارى خانوارهاى روستايى از 

خدمات ict شامل تلفن ثابت، اينترنت و موبايل 

4-كسب رتبه ششم كشورى در توسعه شاخص ها و زيرساخت هاى 
مخابراتى در استان 

5- واگذارى به روز تلفن ثابت در سطح مراكز تلفنى به ويژه مساكن 
مهر استان 

6- اجراى طرح جامع توسعه مراكز تلفنى در همدان و توابع 
7-تعداد تلفن هاى ثابت منصوبه در استان با بهره گيرى از 665 مركز 

تلفن شهرى و روستايى و كافوى نورى 765 هزار شماره 
8- تعداد تلفن هاى مشغول به كار استان 595 هزار شماره 

9- شماره تلفن ظرفيت آزاد و قابل واگذارى به متقاضيان 150 هزار 
شماره 

10- ميانگين ضريب نفوذ تلفن ثابت استان 34/4 درصد
11- ميانگين ضريب نفوذ تلفن ثابت شهرستان همدان (مركز استان 

) 38/1 درصد
12- تعداد ســايت bts تلفــن همراه براى تأمين پوشــش موبايل 

مشتركين همراه اول 739 سايت در استان مى باشد
13- تعداد تكنولوژى نسل 2و3و4 همراه اول 1319 نود

14- پوشش كامل جاده هاى اصلى و فرعى بين فرماندارى ها 
15- ميانگين ضريب نفوذ تلفن همراه 100/4 درصد 

16- همدان جزو 5 استان برتر كشور در زمينه كيفيت سرويس دهى 
همراه اول 

17- پورت منصوبه ديتا و اينترنت در استان 127 هزار پورت است كه 
تعداد 91 هزار و 300 پورت آن واگذار شده است. 

18- جزو سه استان برتر كشور در زمينه كيفيت سرويس دهى اينترنت 
پرسرعت

19- برخورداري 625 روستا از اينترنت پرسرعت
20- بهره منــدي حــدود 85 درصد جمعيت روســتايى از اينترنت 

پرسرعت 
21- حدود 98 درصد جمعيت روســتايى از پوشــش تلفن همراه 

برخوردارند.
22- تأمين پوشــش 100 درصدى جمعيت شهرى از طريق اپراتور 

همراه اول
23- ايجاد بستر استفاده از شبكه دولت براى تمام سازمان ها و ادارات 

كل استان و شهرستان هاى 
تابعه از طريق فيبرنورى و 

شبكه اختصاصى 
ظرفيــت  ايجــاد   -24
فيبرنــورى  واگــذارى 
خانگــى (ftth) به ميزان 

28000پورت 
25- واگذارى اينترنت با 
در  مگابيت  سرعت 100 
ثانيه بر بســتر فيبرنورى 
با برند تانومــا (تارنورى 

مخابرات)
ثابت  تلفن  26-واگذارى 

اينترنتى (sipphone) بر بستر فيبرنورى با 50 درصد تعرفه اتصال 
نسبت به تلفن ثابت بر بستر كابل مسى 

27- طراحى و اجراى شــبكه فيبرنورى در راستاى ايجاد پايدارى و 
بهبود كيفيت سرويس تلفن ثابت، موبايل و اينرنت به مشتركين 4046 

كيلومتر 
28- اجراى طرح هم كدســازى و حذف كد داخل اســتانى و تعرفه 

يكسان شهرى در داخل استان 
29- راه انــدازى مركز تحقيقيات و تعميرات تجهيزات مخابراتى در 

راستاى اقتصاد مقاومتى 
30- راه اندارى تعداد 442 دفتر خدمات ارتباطى (پيشخوان دولت) با 

همكارى ادارات پست و پست بانك
31- احداث و بهره بردارى از مجموعه فرهنگى ورزشى پيام به ويژه 
استاديوم ورزشى 2400 نفرى امام على (ع) در شهرك مدنى براى كليه 

كاركنان و نيز ساير شهروندان در رشته هاى مختلف ورزشى
32- همكارى و مشــاركت فعال در انجام مسئوليت هاى اجتماعى 
به ويــژه رويداد همدان 2018 و جشــنواره هاى مختلف فرهنگى و 

اقتصادى و گردشگرى در استان 
33- آغاز واگذارى فيبرنورى  به منازل براى ارتقاء باند پهن به مردم 

استان

همدان  استان  در  مخابرات  عملكرد  اهم 
انقالب  سال   40 طول  در 

در  كشور  برتر  استان   5 جزو  همدان 
اول همــراه  دهى  ســرويس  كيفيــت 

در  همدان جــزو 3 اســتان برتر 
دهى اينترنت پرسرعت كيفيت سرويس 

تحول شگرف در توسعه 
زير ساخت هاى ارتباطى 

استان حاصل تالش 
شبانه روزى مديران، 
كارشناسان و كاركنان 
خدوم مخابرات اين 

استان و با حمايت معنوى 
ائمه جماعات، مسئوالن 
و مديران ارشد استان، 

نمايندگان مردم در شوراى 
اسالمى، همكارى و همدلى 

آحاد مردم فهيم استان 
است.اين موفقيت مرهون 

فرهنگ بسيجى محور 
سال هاى بعد از پيروزى 
انقالب اسالمى است

روابط عمومى مخابرات 
منطقه همدان
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مدير كل آموزش و پرورش استان همدان انقالب اسالمى 
را ازجمله پديده هاى شگفت انگيز و شگرف قرن حاضردانست 
و اظهار كرد: فرهنگيان ودانش آموزان نقش مهمى در پاسدارى 

ازارزشهاى انقالب اسالمى داشته اند.  
محمــد پورداود افزود: امــروز در چهلمين ســالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى بر خــود مى باليم كه در ســايه نظام مقدس 
جمهورى اسالمى شــاهد موفقيت ها و پيروزى هاى فراوان در 

عرصه هاى مختلف به ويژه علمى و آموزشى هستيم.
وى در ادامه تحوالت مهم در دســتگاه تعليم و تربيت در طول 
چهل ســال اخير را از جمله دســتاوردهاى انقالب ذكر كرد و 
گفت: آموزش و پرورش استان بر مبناى سند تحول بنيادين به 

سمت قله هاى پيشرفت و ترقى حركت مى كند.
پورداود دســتاوردهاى آموزش وپرورش اســتان را اين گونه 

تشريح كرد:
 اجراى طرح نظارت برفعاليت هاى حوزه سنجش در 6 محور

 آموزش حقوق شهروندى
 اجــراى طرح "محيــا" (همايش زنان فرهنگى سرپرســت 

خانوار)
 اجراى طرح "بشرى" ويژه دختران عشاير

 راه اندازى مدارس شاهد وايثارگران
 اجراى طرح "شهيد پژوهى" (تحقيق پيرامون شهداى دانش 

آموزو فرهنگى استان) در 700 آموزشگاه استان
 تشكيل و توسعه انجمن هاي اوليا و مربيان مدارس

 برگزاري دوره هاي آموزش خانواده در مدارس
 افزايش تعداد مراكزآموزشى استثنايى از 3 مدرسه به 43  مدرسه
يادگيرى  اجراى برنامه آموزش و توانبخشى  مشــكالت ويژه   

وتاسيس 16 مركزدرسطح استان
 اجراى برنامه سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان

 دريافت 5 مدال طال و 3 مدال نقره جهانى درالمپيادهاى علمى
 دريافت حــدود 70  مدال رنگارنگ كشــورى درالمپيادهاى 

علمى 
 كســب 2 رتبه اول، 5 رتبه دوم و 13 رتبه ســوم كشورى در 

جشنواره جوان خوارزمى

معاونت آموزش ابتدايى
 جذب بيش از 18 هزار نوآموز پيش دبستانى و آموزش به آنان 

 جذب بيش از 800 دانش آموز الزم التعليم عشايرى 
 پوشش 92 درصدى مجالت رشد دردوره ابتدايى 

 جذب و پوشــش 98/29 درصدى دانش آموزان دوره ابتدايى  
در مدارس استان 

 اجراى برنامه ارتقاء عملكرد مدارس ( طرح تدبير)
 برگزارى بيش از يك ميليون ساعت نفر كارگاه و دوره آموزشى 
تخصصى براى معلمان، مديران، مربيان پيش دبســتانى،معاونان 

آموزشى 
 كاهش نرخ تكرار دانش آموزان دوره ابتدايى به ميزان 53 درصد
 تجهيز مراكز پيش دبستانى به بيش از 10 هزار ميز و صندلى 

 تجهيز مراكز پيش دبستانى به كيت هاى آموزشى  
 تجهيز بيش از 600 مدرسه به فناورى هاى جديد 

متوسطه معاونت آموزش 
 افزايش پوشــش تحصيلى دوره اول متوسطه  از 40 درصد به 

93,10 درصد 
 ارتقــاى تحصيلى دوره اول متوســطه از 60 درصد به 97,16 

درصد 
 دريافــت نشــان ملــى در برنامــه تعالــى مديريت توســط 

آموزشگاه هاى استان 
 دسترسى آسان تمامى دانش آموزان مناطق محروم به مدرسه 

 افزايش تعداد مدارس شبانه روزى به 120 آموزشگاه 
 افزايش تعداد پژوهش سراهاى دانش آموزى به 19 واحد 

 پوشش تحصيلى دوره دوم متوسطه از 35 درصد به 82 دصد
 سهم هنرجويان هنرستان هاى فنى وحرفه اى وكاردانش استان 
در زمينه صنعت 59,1 درصد، كشــاورزى 2,6 درصد، خدمات 
10,5 درصــد و هنر 27,8 درصد - ســهم هنرجويان پايه  دهم 

استان 41,3درصد كه باالتر از ميانگين كشور 
 كسب دو رتبه اول كنكور توسط  دانش آموزان استان

سوادآموزى معاونت 
 افزايــش ميزان باســوادى از48 درصد در ســال 1355 به 96 

درصد در سال 1395 
 افزايش درصد باسوادى استان به  95 درصد

 راه اندازى مراكز يادگيرى محلى در نقاط مختلف استان
 اجراى طرح "نماز، كليد بهشت" براى سوادآموزان

 اســتان همدان يــك درصــد ازميانگين كشــور و 11درصد 
ازميانگين جهانى باالتراست

ريزى  پژوهش، برنامه  معاونت 
و آموزش نيروى انسانى

 برگزارى حدود 14000 عنوان دوره آموزشى در مناطق 19گانه
 طراحــى و اجــراى  150 عنوان دوره هاى مجازى اســتانى و 

كشورى 
 انجــام  1500 پژوهــش كاربردى درزمينه مســائل گوناگون 

آموزش وپرورش
 تدويــن مجموعــه چكيده طرح هــاى پژوهشــى و اقدام 
پژوهى هــاى برتر معلمــان و توزيع آنان بين مدارس ســطح 
اســتان به منظور اشــاعه يافته هاى پژوهشى در قالب 30,000 

پژوهشى  مجله  جلد 

معاونت پرورشى و فرهنگى
 برگزارى 37 دوره مســابقات قرآنى دانش آموزان در سه دوره  

تحصيلى  و 30 دوره ويژه فرهنگيان 
 ســاخت و تجهيــز بيــش از 1700 نمــاز خانه مــدارس در 

سراسراستان
 اجراى طرح ابتكارى "معرفت" براى 150هزار  دانش آموز 

 اجراى طرح فجر قرآن كريم 
 تأسيس مراكز دارالقرآن الكريم در سراسر استان 

 اجراى طرح درس هايى از قرآن 
 مجهز كردن بيش از 95درصد مدارس به كتابخانه 

 برگزارى اردوى  راهيان نور 
 تجهيــز اردوگاه كيوارســتان، شــهيد مدنــى و گنجنامــه با 

زيربناى850 متر مربع 
 خريــد زمين اردوگاه 13 آبان  و تبديل آن به  مجتمع فرهنگى 

اردويى-آموزشى 

معاونت تربيت بدنى و سالمت
 احداث و بهره بردارى از 99418 متر مربع 
فضاى ورزشــى دانــش آموزى بــا امكانات 

سب منا
 توســعه  فضاهاى ورزشى از 4 باب به 110 

باب
 برگزارى جشــنواره هاى ورزشــى مختلــف از جمله 8 دوره 

ميزبانى مسابقات در سطح كشور
 تعامل و همكارى با هيأت هاى ورزشــى استان و اعزام دانش 

آموزان به رقابت هاى آسيايى و جهانى
 برگزارى 35 دوره مســابقات ورزشــى در سطح شهرستان ها، 

نواحى و استان
 اجراى برنامه المپياد ورزشى درون مدرسه اى در سطح بيش از 

90 درصد از آموزشگاه هاى استان
 راه اندازى بيش از 120 كانون ورزشى در سراسر استان

 راه اندازى 6مدرسه  تخصصى ورزش 
 راه اندازى سه هنرستان تربيت بدنى

 كسب رتبه هاى برتر كشور در مسابقات ورزشى
 برگزارى المپياد درون مدرسه اى 

 برگزارى 36 دوره مســابقات قهرمانــى دانش آموزان مدارس 
سراسراســتان در دو بخــش پســران ودختران دررشــته هاى 

آموزشگاهى
 پوشــش 100 درصــدى دانش آمــوزان درطــرح آموزش و 

پيشگيرى از بيمارى ها
 پوشــش 100 درصدى دانش آمــوزان دوره ابتدايى در برنامه 

بهداشت دهان و دندان 

پشتيبانى و توسعه مديريت معاونت 
 اجراى برنامه شير رايگان در مدارس كشور از سال 79 

 توزيع پوشــاك، كفش و تغذيه رايگان در بين مدارس (تا سال 
(91

 تهيه و توزيع نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم 
 واگذارى واحدهاى مســكونى به صــورت انبوه به  فرهنگيان  

واجد شرايط 
 ارائه خدمات گردشگرى داخلى و خارجى به صورت تورهاى 

مسافرتى 
 راه انــدازى نمايندگى صندوق ذخيره فرهنگيان در اســتان 

همدان 
 راه اندازى صندوق وام ضرورى به منظور پرداخت تسهيالت 

قرض الحسنه 
 تأســيس صندوق امداد به منظور تامين و پرداخت بخشــى از 

هزينه هاى پيش بينى نشده  به مستخدمين آموزش و پرورش 
 راه اندازى ســتاد اسكان در سال1382 به منظور توجه به رفاه 

معلمان.

ماه 
من 

به
ماه 

من 
به

1
41

13
53

25
65

7
47

19
59

31
7142

14
54

26
66

8
48

20
60

32
72

37
77

32
43

15
55

27
67

9
49

21
61

33
73

38
78

4
44

16
56

28
68

10
50

22
62

34
74

39
79

5
45

17
57

29
69

11
51

23
63

35
75

40
80

6
46

18
58

30
70

12
52

24
64

36
76

ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

دستاوردهاى 
چهل ساله 
آموزش و 
پرورش استان 
همـــدان
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 ســازمان نوسازي مدارس كشور بعد از انقالب به عنوان زيرمجموعه اداره كل آموزش و پرورش 
استان تشكيل شد، ولي با حضور به وجود مباحث تخصصي در اين حوزه نياز بود كه ادارات كل نوسازي 

به صورت مستقل از ادارات آموزش و پرورش ايجاد شوند 
طبق آمار ارائه شده در سال تحصيلي 58-57 تعداد فضاهاي آموزشي در استان شامل 857 مدرسه بود كه 
4 هزار و 848 اتاق زير مجموعه خود قرار داده بود ولي بر اساس آخرين آمار در سال تحصيلي 97-98 
تعداد مدارس به 2 هزار 549 مدرســه افزايش پيدا كرده كه شامل (10767 اتاق است و بر همين اساس 

222 درصد افزايش در حوزه فضاهاي آموزشي را شاهد بوده ايم 
مدير كل  نوســازي مدارس اســتان همدان  9 اقدام شاخص در 40 سالگي انقالب را به شرح ذيل بيان 
كرد: 1- بروزآوري اطالعات شناسنامه  مدارس 2- استقرار نظام مكانيك مدارس بر اساس سامانه آمايش 
سرزمين و تحوالت جمعيتي 3- اجراي طرح بهسازي لرزه اي مدارس به عنوان دستگاه شاخص مذكور 
4- تخريب و بازســازي مدارس ناپايدار و غير مقاوم 5- استانداردسازي سيستم گرمايشي مدارس 6- 
توزيع و اجراي مقررات و ضوابط فني مدارس و اجرايي نمودن مقررات ملي ســاختمان در طراحي و 
احداث مدارس 7- توزيع تجهيزات آموزشــى و كمك آموزشي بر اساس آخرين كيت مقاطع تحصيلي 

8- استفاده از ظرفيت خيرين مدرسه ساز در رفع نياز مدارس 9. هوشمندسازي سيستم آموزش مدارس. 
فرزاد تيمورى با اشاره به افزايش جمعيت در مناطق حاشيه اي شهر به دليل احداث مساكن مهر از قبيل 
شهرك بهشتي، مدني افزود: در اين نقاط با مشكل فضاي آموزشي مواجه بوده ايم كه با انجام چندين پروژه 

تا حدودي اين مشكالت برطرف شده است. 
وى در ادامه خاطرنشان كرد: براي باال بردن فضاي آموزشي و بهبود كيفيت آموزش در مناطق حاشيه اي 
همدان چندين مدرســه 12 كالســه در مناطق از شــهرك مدني، (كوي انديشه، كوي گلستان) از محل 
اعتبارات ملي و بنياد بركت در ســال هاي گذشته افتتاح شد و دو مدرسه 12 كالسه ديگر نيز همزمان با 

چهلمين سالگرد انقالب اسالمي به بهره برداري خواهد رسيد. 
وى در ادامه با بيان اينكه تخريب و بازســازي مدارس غير مقاوم در حال انجام اســت گفت: در همين 
خصوص 4 ميليارد دالر در برنامه پنجم توسعه و 3 ميليارد دالر در برنامه ششم توسعه از صندوق محل 
ذخيره ارزي به اين امر اختصاص يافته و حدود 60 درصد مدارس مقاوم سازي شده و 40 درصد نياز به 

مقاوم سازي دارد. 
تيموري افزود: تا االن 972 مدرســه با تعداد 6 هزار و 267 كالس را طبق اصول قانونى استانداردســازي 
كرديم كه زيربناي اين تعداد كالس 433 هزار و 824 مترمربع با اعتباري معادل 29 و نيم ميليارد تومان است. 
وي با بيان اينكه بيشترين مشكل در مدارس بحث بخاري هاي نفتي مي باشد افزود: استانداردسازي سيستم 
گرمايشي مدارس با اعتبار ملي كه در نظر گرفته شده در حال انجام است كه در حال حاضر طبق آمار در 
استان همدان 70 درصد مدارس شامل 1784 مدرسه با سيستم موتورخانه و پكيج، 29 درصد شامل 752 
مدرســه با بخاري هاي گازي و 5 درصد كه 13 مدرسه را شامل ميشود با بخاري هاي نفتي كاربراتوري 

گرمايش انجام مي شود. و اين تعداد هم تا 22 بهمن به صورت مناسب استانداردسازي انجام شده . 
وي گفت: در حال حاضر 861 خير مدرسه ساز در حال همكاري با اداره نوسازي هستند كه 191 نفر آنان 
صرفاً در مدرسه سازي و مابقي در احداث زمين، پول نقد و تجهيزات به مدرسه سازان كمك گرديده ايد 
و تا به امروز 3300 نفر از فرهنگيان هم بخشي از حقوق خود را به امر مدرسه سازي اختصاص داده اند. 

فرزاد تيموري با اشاره به خدمات ماندگار بنياد بركت در بحث مدرسه سازي افزود: اين بنياد 63 پروژه با 
ظرفيت 350 كالس را با اعتباري بالغ بر 39 ميليارد تومان مورد تعهد قرار داده كه بر اين اساس 46 پروژه 
مورد بهره برداري قرار گرفته است و 17 پروژه در حال انجام است، شرط مهم بنياد به بركت سرمايه گذاري 
در مناطق محروم اســت.  مدير اداره كل نوســازي با بيان اينكه كل پروژه هاي در حال اجرا در استان در 
سال 97، 283 مورد است، افزود: اولويت با پروژه هاي نيمه تمام است و بايد تمام سعي و تالش را به كار 

بگيريم كه اين پروژه ها به بهره برداري برسد.  
مدير كل نوســازي مدارس در پايان خاطرنشان كرد: در دهه فجر امســال 25 پروژه در سطح استان، با 
زيربناي 17 هزار و 53 مترمربع، شامل 133 كالس اتاقي با اعتباري بالغ بر 12 ميليارد و 995 ميليون تومان 

افتتاح خواهد شد.
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

تشريح دستاوردهاى 40 ساله انقالب 
در نوسازى و تجهيز مدارس استان 

با  خداحافظى  جشن 
فجر دهه  در  نفتى  ى هاى  بخــار 
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 با هــدف توجه به ارزش هــاي ماندگار نظام 
مقدس جمهوري اســالمي و آشــنايي كــودكان و 
نوجوانــان با آرمان هــاو چگونگى تــداوم انقالب 
اســالمى376 عنوان برنامه دركانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوان استان همدان اجرا شد.
مدير كل كانون پرورش فكري اســتان همدان ضمن 
بيان اهميت تبيين آرمان هاي انقالب اســالمي براي 
نســل كودك و نوجوان گفت: ما در ايام دهه فجربا 
برنامه هاي متنوع فرهنگــى هنرى درخدمت چهارم 

انقالب  بوديم.
ســيد محمدرضا جوادي ضمن برشــمردن اهميت 
تداوم انقالب در چهل ســالگى گفت:  اجراي جشن 
ســالروز ورود امــام خميني(ره) و زنــگ انقالب، 
معرفي چهل كتاب چاپ شده در كانون، ويژه برنامه 
ادبي با عنوان نامگذاري سال اقتصاد مقاومتي، مسابقه 
"نواي فرزندان خورشيد"، معرفى 40 شهيد شاخص 
و موثر در پيروزي انقالب را از جمله برنامه هايى بود 

كه در اين ايام برگزار شد.
مديــر كل كانون پرورش فكري اســتان همدان در 
گفت وگو با همدان پيام ، تاكيد داشت كه انقالب در 
قالب هنر به نسل نوجوان معرفي شود وگفت: مديران 
و مربيان كانون پرورش فكري، مسابقه سفر به شهر 
الله ها، جشــنواره قصه گويي، پخــش فيلم، طراحي 
پرچم ايران با اثر انگشت رنگي روي پارچه، مسابقه 
نقاشي 40 سالگي اقتدار انقالب، نمايشنامه خواني و 
مســابقه كتابخواني آدم برفي ، تا حد امكان برنامه ها 

را در قالب هاى هنراجرا كردند.
وى ضمن بيان اثرگذاري تصويري و شــنيداري در 
افكار كودك و نوجوان پخش نماهنگ و پرده خواني 
از وقايع انقالب را بسيار تأثيرگذار دانست وافزود : 
نشــر و تبيين دستاوردهاي انقالب را بيشتر به عهده 
اعضا گذاشته ايم تا با اجراى برنامه هايي متنوع آرمان 
هاى انقالب رابا روح و فكر خود لمس كرده وبا اين 

فرهنگ ها عجين شده و به بالندگى برسند.
همچنين جشــن هاى 40 ســالگى انقالب در همه 
مراكز استان و شهرســتان ها با حضور گرم اعضا و 

خانواده هابرگزارشد.
مدير كل كانون پرورشــى اســتان همــدان در اين 
خصوص از برپايى غرفــه تابلو هاى هنرى اعضاى 
كانون پرورشــى فكرى اســتان همدان در قالب 40
تابلو نقاشى با محوريت معرفى سير تاريخى انقالب 
اسالمى در نمايشــگاه دست آورد هاى انقالب خبر 
داد، كــه با حضور 40 نفــر از اعضــا مركز كانون 
شهرســتان اسد آبادكه با هدف آشــنايى كودكان در 

موزه عبرت  همدان برگزار شد.
كودكان و نوجوانان عضو مركز شــماره يك همدان 
نيز در دهه فجرضمن حضور در برنامه هايى شــعار 
نويســى بر روى ديوار، كاردســتى كبوتــر كه نماد 
آزاديســت و الله كه نماد شهداســت، معرفى كتاب 
وقايــع انقالب روز هاى خوب پيــروزى را گرامى 

داشتند. 
از ديگر برنامه هاى اين ايام معرفى ســردار شــهيد 
صفدر تركمان از فرماندهان عمليات گردان خاكى43

امام على ، معرفى كتاب باباى 9 سالگى به نويسندگى 
بهناز ضرابــى زاده وتصوير گر فــرح خالقى، تئاتر 
زاغــك وروبك، پرواز موشــك هاى كاغذى وبرف 
بازى، مســابقات وبازى بود كه در مركز شهرســتان 

نهاوند برگزار شد.
6هزار و 289 اثر رشــته  نقاشــى بــراى چهار گروه 
ســنى(13تا18) سال در رشته  نقاشى  وانتخاب  305

اثر برگزيده همچنين ســاخت سفال و هواپيما حامل 
امام خمينى (ره) روز 19 بهمن درمدرســه دخترانه 
شــهيد خضرايى پايگاه هوايى شــهيد نوژه ومعرفى 
8 اثربرگزيــده گزيــده اى از هنرنمايــى كودكان و 
نوجوانان مراكز كانون پرورشى فكرى استان همدان 

در چهلمين فجر انقالب بود.

     مدير كل كانون پرورش فكري استان همدان    

هاى  آرمان  ماشناساندن  هدف 
هنراست قالب  در  نوجوانان  به  انقالب 
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 چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى بــا ايام فاطميه 
مصادف شــده بود كه به حرمت اين تقارن به عنوان -فجر فاطمى- 

نامگذارى شد تا برنامه ها متناسب با اين ايام برگزار شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه همــدان با اعالم اين خبر اظهار كرد: 
امسال درچهلمين سال پيروزى انقالب، برنامه هايى به صورت ويژه 
توسط نهادهاى انقالبى و ارزشــى، ادارات و اقشار مختلف جامعه 
برگزار شد، كه مسئوليت كميته مساجد استان برعهده اداره كل اوقاف 

و امور خيريه بود.
حجت االسالم محمد كاروند از برگزارى 56 برنامه در اين ايام خبر 
داد و اظهار داشــت: خدمات دهى اوقاف در فجر فاطمى براساس 
نيت واقفان در بخش درمانى، فرهنگى، مذهبى و حمايتى در شــهر 
همدان و شهرستانها انجام شد كه خوشبختانه همچون هميشه باعث 

رضايت مردم شد.
وى با اشــاره به اينكه وقف به عنوان صدقه جاريه براى واقفان خير 
انديش مايه اجر اخروى است اضافه كرد: ويزيت رايگان در درمانگاه 
اعتماديه همدان و برخى شــهرهاى اســتان و اعزام گروه پزشكى 
به روســتاها و حمايت از بيماران ســخت درمان از جمله خدمات 

بهداشتى و درمانى در دهه فجر امسال بود.
كاروند با تاكيد بر اينكه خدمات درمانى به عنوان يكى از نيات واقفان 
خوشبختانه در سالهاى اخير مورد اقبال مردم قرار گرفته است افزود: 
امسال در فجر فاطمى در 32 روستاى موقوفه بهاءالملك اين خدمات 
انجام شد و در تاريخ 13 الى 16 بهمن ماه اكيپ پزشكى براى درمان 

بيماران به روستاهاى كبودراهنگ اعزام شدند.
وى همچنيــن با بيان اينكه در اين ارتباط كمك هزينه دارو و درمان 
براى بيماران صعب العالج طى دهه فجر در شهرستان مالير پرداخت 
شــد، افزود: در طول يك سال گذشته در شهرستان مالير براى 230 
بيمــار صعب العالج كمك هزينه درمانى يــك تا 5 ميليون تومانى 

پرداخت شده است.
وى بــا تاكيد بر اينكه نيت واقفان بايد به روز و بر اســاس نيازهاى 
جامعه باشد گفت: در بخش خدمات حمايتى، سبد كاال بين نيازمندان 
شهرهاى كبودراهنگ، نهاوند و بهار توزيع شد و همچنين نان رايگان، 

اطعام نيازمندان، كمك به ايتــام و اهداى لباس در ايام فجر فاطمى 
انجام  شد. كاروند با اشاره به بازگشايى موزه آستان امامزاده عبدا...در 
ايام ا... دهه فجر گفت: اين موزه در اين ايام براى بازديد عموم مردم 

به صورت رايگان آماده بود.
وى همچنين به اعزام چهار كاروان از مردم نيازمند به كربالى معلى و 
نجف اشرف در فجر فاطمى اشاره كرد و گفت: تمام هزينه هاى اين 

زائران از محل موقوفه ها تامين شد.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان تصريح كرد: در طول اين 
سفر افزون بر تهيه گذرنامه خريد لباس و كفش زائرين نيز بر عهده 
اداره اوقاف همدان بود. حجت االسالم كاروند يادآورى كرد: افزون 
بر اجراى برنامه از محل نيات واقفان ويژه برنامه هايى نيز در مساجد 
استان برگزار شد  به طوريكه در شهرستانها در ده مسجد شاخص ده 

ويژه برنامه فرهنگى اجرا شد.
وى با تاكيد بر مردمى محور بودن برنامه هاى فجر فاطمى افزود: در 
شهر همدان اين ويژه برنامه ها در 20 مسجد با شركت عموم مردم برپا 

شد كه هر شب برنامه اى خاصى برگزار مى شد.
مديــركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان 
گفت: در راستاى افزودن غنا و محتواى برنامه ها 
از 35 مبلغ اعزام شــده از حــوزه علميه قم به 
همدان بهره مند شــديم كه اين مبلغين به تبيين 
چهل ســالگى انقالب اســالمى و ايام فاطميه 

پرداختند.
وى به بهره گيرى از اساتيد جامعه المصطفى 
در اين ايام نيز اشــاره كــرد و گفت: در كنار 
ســخنرانان برجسته لشــگرى و كشورى از 
اين ســخنرانان ويژه براى تبييــن ثمرات و 
دســتاوردهاى انقالب اسالمى در كشورهاى 

ديگر استفاده مى كنيم.
كاروند افزود: تمام برنامه هاى تدوين شده براى 
اجرا در دهه فجر فاطمى در مساجد به صورت 
مردمى برگزارشد و در هر شهرستان حداقل در 

ده مسجد برنامه هاى ويژه اى داشتند كه اين تعداد در شهرستان همدان 
در 20 مسجد بود.

وى به ديگر برنامه هاى فجر فاطمى اشاره كرد و گفت: ارائه خدمات 
رايگان آزمايشــگاهى، ويزيت رايگان بيماران، اعزام اكيپ پزشكى 
براى ارائه خدمات درمانى به روستاها، توزيع سبد كاال بين نيازمندان 
و پرداخت كمك هزينه درمان از جمله برنامه هايى است كه در اين 

مدت اجرا خواهد شد.
حجت االســالم كاروند افتتاح بخشى از بيمارستان امام حسين (ع) 
تا پايان امســال را از ديگر پروژه هاى اداره اوقاف برشمرد و يادآور 
شد: بخش 32 تختخوابى بيمارستان امام حسين(ع) كه در حدود يك 
ميليارد و 200 ميليون تومان براى آن هزينه شده است تا قبل از پايان 

سال افتتاح خواهد شد.
وى با بيان اينكه ســوگواره «ياس نبوى» همزمان با دهه دوم فاطمى 
با اعزام 35 مبلغ از حوزه علميه تحت عنوان «فجر فاطمى» در تمام 
بقاع متبركه شاخص استان برگزار شد، يادآور شد: همزمان با سالروز 
شــهادت حضرت فاطمه(س) تجمع -زائران 
فاطمى- از ساعت 9 صبح در بقاع متبركه استان 
برگزار شد ضمن اينكه امسال نورافشانى شب 
22بهمن ماه به حرمت حضرت فاطمه(س) در 

بقاع متبركه برگزار نشد.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان از 
برگزارى همايش تجليل از واقف خيرانديش 
«حاج سيدعباس همراهيان» طى دهه فجر خبر 
داد و بيــان كرد: اين همايش در 11 بهمن ماه 
در تاالر معلم همدان برگزار  شد كه طى آن از 

ديگر واقفان خيرانديش نيز تجليل شد.
وى در پايــان تاكيد كرد: در ســال جارى 63 
وقف جديد ثبت شــده اســت كه نسبت به 
سال هاى گذشــته نوع نيت واقفان تغيير يافته 
و جهت دهــى به ســمت كمك بــه بيماران 

صعب العالج بوده است.

اجراشد اوقاف  توسط  فاطمى  فجر  در  برنامه   56
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

ويزيت رايگان در 
درمانگاه اعتماديه 

همدان و برخى شهرهاى 
استان و اعزام گروه 
پزشكى به روستاها و 

حمايت از بيماران سخت 
درمان از جمله خدمات 
بهداشتى و درمانى در 
دهه فجر امسال بود

خدمات دهى اوقاف در فجر فاطمى براساس نيت واقفان در بخش درمانى، فرهنگى، مذهبى و حمايتى در شهر همدان و شهرستانها انجام شد
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 رئيس پارك علم و فناورى استان همدان از فعاليت بيش از 
52 شركت دانش بنيان و 165 واحد فناور مستقر در استان همدان 

خبر داد.
مجيــد كزازى در خصوص فضاهاى كالبدى پارك علم و فناورى 
اظهــار كرد: 21 هكتار فضــا به صورت عرصــه (زمين) قبل از 
فرودگاه در محل مشــهور به «باغ ميــوه » در اختيار پارك علم و 

فناورى استان همدان است.
وى با بيان اينكه در 10 هزار مترمربع از اين فضا به صورت اعيانى 
ساخت و ساز انجام شده است، ادامه داد: اين ساخت و سازها به 
دو فاز تقسيم بندى شده اند كه فاز اول اين سايت با زيربناى شش 
هزار مترمربع بيش از 90 درصد پيشــرفت فيزيكى داشته است و 
امســال به بهره بردارى مى رسد اما فاز دوم اين سايت با زيربناى 
چهار هزار مترمربع سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد كه در 

اين صورت 450 مترمربع نمايشگاه دائمى خواهيم داشت.
وى بــه فضاى در حال بهره بردارى ديگــرى با زيربناى بيش از 
چهار هزار مترمربع اشاره كرد و گفت: 958 مترمربع از اين سايت 
در اختيار واحدهــاى فناور، 192مترمربــع در اختيار واحدهاى 
خدماتــى و 947 مترمربع در اختيار كارگاه ها و آزمايشــگاه ها 
قرار دارد ضمن اينكه بخشــى از اين ســايت نيز در اختيار واحد 

ستادى است.
وى از فعاليت پنج مركز رشــد مســتقل، يك مركز رشد مشترك 
با ســازمان تحقيقات كشاورزى، ســه مركز نوآورى و پنج كانون 
شكوفايى خبر داد و افزود: در حال حاضر 165 واحد فناور مستقر 
در اســتان و بيش از 52 شــركت دانش بنيان فعال هستند كه از 
اين تعداد حدود 27 شــركت دانش بنيان در پارك علم و فناورى 

مستقر هستند.

و  بنيان  دانش  هاى  شركت  در  نفر  هزار   2 اشتغال 
همدان استان  فناور  واحدهاى 

كزازى با بيان اينكــه دو هزار نفر در مجموعه واحدهاى فناور و 
شــركت هاى دانش بنيان در سطح استان به صورت تمام وقت و 
يا پاره وقت مشغول به كار هستند، تصريح كرد: شاغالن در توليد 

كاالى دانش بنيان مشغول به كار هستند.
وى در خصوص دريافت تســهيالت نيز گفت: در سال 97 بيش 
از 130 ميليون تومان از صندوق نوآورى و شكوفايى گرفته شده 

اســت ضمن اينكه در خصوص حمايت از واحدهاى فناور بيش 
از 800 ميليون تومان تسهيالت را مصوب كرديم كه تاكنون 380 
ميليون تومان دريافت كرديم و 500 ميليون تومان نيز در شــرف 

پرداخت است.
وى اعتبارات هزينه اى را بيش از دو ميليارد و 800 ميليون تومان 
درآمدهاى اختصاصى را بيــش از 380 ميليون تومان و اعتبارات 
ابالغى از معاونت علمى را 300 ميليون تومان برشــمرد و اضافه 
كرد: سه ميليارد و 500 ميليون تومان مجموع اين اعتبارات است 

كه تاكنون 71 درصد آن وصول شده است.
وى در حوزه دريافت اعتبارات تملك دارايى، ســال 97 را سال 
بســيار خوبى ارزيابى كرد و گفت: مجموع مصوبات ما در تملك 
دارايى شش ميليارد و 800 ميليون تومان بوده است كه 53 درصد 
آن تخصيــص پيدا كرده اســت و اميدواريم تا پايان ســال باقى 

اعتبارات نيز پرداخت و وصول شود.
كزازى ادامه داد: اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 700 ميليون تومان 
از رديــف تعمير و تجهيز در ســال 97 دريافت كرده ايم اين در 
حالى است كه تنها مبلغى بالغ بر 400 ميليون تومان به پارك هاى 
علم و فنــاورى جهت تعمير و تجهيز پــروژه ها اختصاص مى 
يابد؛ بنابراين اين پروژه ها با پيگيرى هاى مســؤوالن پارك علم 
و فناورى و نيز همكارى نمايندگان مردم در مجلس محقق شد. 

وى با اشاره به اينكه امسال 3 ميليارد تومان اعتبار عمرانى مصوب 
و دو ميليارد تومان اعتبار متوازن دريافت كرده ايم، خاطرنشــان 
كرد: خوشــبختانه استاندار همدان و ســازمان مديريت و برنامه 
ريزى اســتان همدان رويكرد ويژه اى نســبت به پارك هاى علم 

و فناورى دارند.
رئيس پارك علم و فناورى اســتان همدان در خصوص خدمات 
بازاريابى پارك نيز اظهار كرد: واحد بازاريابى پارك علم و فناورى 
جلساتى براى سرمايه گذاران با هدف معرفى واحدهاى فناور به 

آنها برگزار مى كند.
وى برگزارى نمايشــگاه ها را از جمله اهداف كارى ويژه پارك 
علــم و فناورى عنــوان كرد و گفــت: تالش مى كنيــم از اين 
نمايشگاه ها براى فروش كاالها بهره مند شويم كه در سال جارى، 
پارك علم و فناورى اســتان همدان دو نمايشگاه استانى برگزار و 

در 12 نمايشگاه ملى شركت كرده است.
وى ضمن اشــاره به امضــاى 10 تفاهم نامه در ســال 97براى 
همكارى هاى مشترك با ديگر دستگاه ها، افزود: امسال 245 مورد 

خدمات آزمايشــگاهى هم توســط واحدهاى فناور و هم توسط 
دانشجويان تحصيالت تكميلى دانشگاه ها صورت گرفته است.

رئيس پارك علم و فناورى استان همدان با تأكيد بر اينكه به دنبال 
اســتقرار اســتانداردهاى معتبر در خريد تجهيزات آزمايشگاهى 
هســتيم، افزود: امســال بيش از 50 واحد فناور پذيرش كرده ايم 
ضمن اينكه بيش از چهار مورد از واحدهاى ما از مؤسســه اى و 

واحد فناور به دانش بنيان تبديل شده اند.
كزازى كســب مقام دوم كشورى در جشــنواره ملى«دريا مسير 
پيشــرفت »، كسب مقام سوم در رويداد ملى «ليگ اينترنت اشياء 
كشــور »، معرفى پنج واحد فناور برتر اســتان در سال جارى و 
تأييديه نانو مقياس براى يكى از شركت ها را از جمله عناوين به 
دست آمده پارك علم و فناورى استان همدان در سال 97 برشمرد 
و ادامه داد: در سال 96 ، 64 ادعاى مالكيت فكرى و ثبت اختراع 
بررسى شد كه 39 مورد از اين تعداد پذيرش شد ضمن اينكه در 
99 ماهه ابتدايى امسال نيز 48 مورد ادعاى مالكيت فكرى و ثبت 
اختراع داشته ايم كه از اين تعداد 38 مورد بررسى و در نهايت 20

مورد پذيرش شده است.
وى نقش نمايشــگاه ها را در معرفى خدمات شــركت ها بسيار 
مثبــت ارزيابى كرد و گفت: يك واحد فناور ما در ســال جارى 
و در نمايشــگاه تهران 760 ميليون تومان قرارداد همكارى با يك 
سرمايه گذار را به امضا رساند كه اين موفقيت بسيار بزرگى است.

دانش  هاى  شركت  به  زمين  هكتار   16 اختصاص 
نزديك اى  آينده  در  بنيان 

رئيس پارك علم و فناورى اســتان همدان از اختصاص 16 هكتار 
زمين به شــركت هاى دانش بنيان در آينــده اى نزديك و براى 
ســاخت كارگاه ها خبر داد و تصريح كــرد: اقدامات ابتدايى اين 
طرح انجام شــده اســت كه در حال حاضر مشغول فراهم كردن 
زيرساخت ها هستيم و اميدواريم با حمايت مسؤوالن استاندارى 
اين فضا هرچه ســريع تر در اختيار شركت هاى دانش بنيان قرار 

بگيرد.
كــزازى در خصوص چگونگى روند حمايــت از ايده هاى برتر 
رويداد همدان 2018 نيز گفت: از پنج ايده برتر معرفى شــده در 
ايــده پارك همدان 2018 ، دو مــورد از نهاوند و مالير مراجعه، 

مستقر و مورد حمايت قرار گرفته اند.

شركت   52
بنيان  دانش 

همدان   استان  در 
فعالند
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به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در دهه 
فجر 370 برنامه فرهنگى ورزشى در سطح استان برگزار مى شود.

مديركل ورزش و جوانان اســتان همــدان درباره جايگاه ورزش 
در تاريخ انقالب اســالمى اظهار كــرد: ورزش در تاريخ انقالب 
هميشــه در هر شــرايطى جايگاه خود را حفظ كرده و ســال به 
ســال اين جايگاه طى 40 ســال پيروزى انقالب اسالمى پررنگ 

تر شده است. 
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان همدان، 
محســن جهانشــير گفت: حتى در بدترين شــرايط سياســى و 
اقتصادى، ورزشكاران از طريق ورزش و با مدال آورى در ميادين 
مختلف آسيايى، جهانى و بين المللى توانسته اند پرچم جمهورى 

اسالمى ايران را به اهتزاز در بياورند.
مديركل ورزش و جوانان اســتان در خصــوص جايگاه و نقش 
انقالب اســالمى در پيشــرفت ورزش زنان خاطرنشان كرد: در 
اوايل انقالب موانع زيادى براى رشــد ورزش زنان وجود داشت 
اما با تالشــهاى صورت گرفته كم كم ورزش زنان جايگاه خود 
بعد از انقالب را پيدا كرد و امروز شاهد مدال آورى ورزشكاران 
زن در رويدادهاى بين المللى هســتيم به طورى كه از هفت مدال 
كســب شده ورزشــكاران همدانى در بازيهاى آسيايى پنج مدال 
متعلق به بانوان بود و اين نقطه عطفى براى ورزش بانوان كشــور 

و استان است. 
وى بــا بيان اينكه ورزش همگانى و قهرمانى نيز رشــد بســيار 
چشــمگيرى پس از انقالب داشته است، تصريح كرد: در گذشته 

توجــه كمترى به ورزش همگانى صــورت مى گرفت و ورزش 
قهرمانى نيز جايگاه خاصى نداشت، اما بعد از گذشت 40 سال از 
پيروزى انقالب اســالمى امروز در بسيارى از رشته هاى ورزشى 

صاحب عنوان و جايگاه جهانى هستيم.
وى گفت: تعداد هيات هاى ورزشــى فعال اســتان همدان پيش 
از انقالب شــكوهمند اسالمى تنها 15 هيات بود كه امروز به 48
مورد افزايش يافته اســت و رشــته هاى ورزشى فعال نيز از 15

مورد به 87 مورد افزايش يافته است.

جهانشــير افزود: در حوزه ورزش همگانى نيــز، مردم به خاطر 
پيشگيرى از بيماريها و توجه خاصى كه براى سالمتى خود قائل 
هســتند گرايش به سمت و ســوى ورزش همگانى داشته اند و 
روز به روز شاهد افزايش مشاركت مردم در اين حوزه هستيم به 
طورى كه 26 درصد از مردم استان همدان در برنامه هاى ورزش 

همگانى مشاركت دارند.

وى با بيان اين كه كميته ورزش و جوانان ســتاد دهه فجر استان 
براى ايام اهللا دهه فجر برنامه ريزى مناسبى انجام داده است، اظهار 
داشت: برگزارى 370 برنامه فرهنگى ورزشى در ايام اهللا دهه فجر 

در دستور كار اداره كل ورزش و جوانان قرار دارد.
وى افزود: در برگزارى اين جشن ها شور و نشاط اجتماعى بين 
مردم مهم اســت و در اين زمينه اداره كل ورزش و جوانان استان 

در اولويت است.
وى افزود: غبارروبى مزار شــهدا، ديدار با خانواده هاى شهداى 
ورزشكار و شــركت در راهپيمايى روز بيســت و دوم بهمن از 

مهمترين اقدامات جامعه ورزش در دهه فجر امسال است.
جهانشــير ادامه داد: نواختن زنگ انقــالب در همه زورخانه 
هاى سطح اســتان در شب يازدهم بهمن، رژه موتورسوارى و 
دوچرخه ســوارى همزمان با ساعت ورود امام خمينى(ره) به 
كشــور، همايش هاى دارت و پباده روى خانوادگى، مسابقات 
ورزش هــاى بومــى محلى، جشــنواره ســاخت آدم برفى و 
مســابقات فوتســال از ديگر برنامه هــاى اداره كل ورزش و 

جوانان در اين دهه است.
وى با بيان اين كه در حوزه جوانان و ســمن هاى مردم نهاد سه 
برنامه پيش بينى شــده است افزود: قرار است در ايام دهه فجر از 

40 جوان برتر استان در حوزه هاى مختلف تجليل شود.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان خاطر نشــان كرد: به 
مناسبت چهلمين سالگرد شكوهمند انقالب اسالمى جشن بزرگ 
انقالب با حضور هنرمندان مطرح كشــور در ســالن ابن سيناى 

همدان برگزار مى شود.
وى بــا بيان اينكه بايد ياد و خاطره شــهدا را زنده نگه داشــت، 
تصريح كرد: در راستاى پاسداشــت مقام شهدا، يادواره شهداى 

ورزشكار استان همدان در دهه فجر امسال برگزار مى شود.
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مديركل ورزش و جوانان استان

انقالب  سالگى  چهل  در 
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 ستاد ديه يكي از سازمان هاي مردم نهادي است 
كه با هــدف كمك به آزادي زندانيــان نيازمند جرائم 
غيرعمــد فعاليت مي كند تعداد بيــش از 1000 نفر به 

عنوان خير و نيكوكار عضو ثابت اين نهاد هستند.
مديرعامل ســتاد ديه همــدان در نشســت خبري با 
اصحاب رســانه گفت: دراســتان همدان طي 10 سال 
گذشــته رقم 2 هزار و 770 نفر زنداني آزاد شدند كه 
كل بدهي اين افراد قريب به 156 ميليارد و 934 ميليون 

تومان بوده است.
يدا... روحاني منــش افزود: بهترين كمك هاي ســتاد 
ديه در اســتان همدان افراد شــاكي پرونده ها مي باشند 
كه امســال رقم 63 ميليارد تومان گذشــت شكات را 

داشته ايم.
وي گفــت: از صندوق تأمين خســارت ها و بيمه ها 
طي اين ســال ها حدود 32 ميليــارد و 700 ميليون 
تومان دريافت شــد و همچنين مبلــغ 11 ميليارد و 
349 ميليون تومان از طريق دادگاه به افراد پرداخت 

شده است.
روحاني منش ادامــه داد: همچنيــن 22 ميليارد كمك 
بالعوض نيز وجود دارد كه از طريق ستاد پيگيري الزم 
انجام شده است و حدود 20 ميليارد وام قرض الحسنه 

نيز طي اين مدت صورت گرفته است.
وي افــزود: از اول ســال 97 تا به امــروز 217 نفر 
آزاد شــدند كه اين پرونده ها شــامل 8 پرونده ديه، 
180 پرونــده مالي، 25 پرونده مهريــه و 4 پرونده 

مي باشد. نفقه 
روحاني منش ادامه داد: از 217 نفري كه آزاد شــده اند 
12 نفــر آن زن و 205 نفر آن مــرد بودند كه مبلغ كل 

بدهي هــا 16 ميليارد و 388 ميليون و 225 هزار تومان 
بوده است.

وي گفت: كمك هاي ستاد ديه براي 217 پرونده شامل 
2 ميليــارد و 466 ميليون و 548 هزار تومان اســت و 
همچنين تســهيالتي از طريق بانك هاي انصار، ملت، 
صادرات كه با ســتاد ديه همكاري مــى كنند مبلغ دو 

ميليارد و 300 ميليون تومان مي باشد.
روحاني منش افزود: امسال برنامه ستاد ديه به مناسبت 
فرا رسيدن چهلمين ســالگردپيروزي انقالب  اسالمى 
آزادي 40 نفر زنداني تا پايان بهمن مي باشد كه تاكنون 
18 نفر آزاد شــده اند كه از ايــن تعداد 3 نفر زن و 15 

نفر مرد مي باشد.
وي گفت: متأسفانه اكثر جرائم ها مربوط به بدهي هاي 
مالي مي باشد كه امسال حدود 391 هزار زنداني جرائم 
غيرعمد داريــم كه از اين رقم حدود 112 نفر مربوطه 
به مهريه مي باشــد كه امسال حدود 50 درصد، پرونده 
مهريه ها اضافه شده اســت كه با ورود قوه  قضائيه10 

درصد كاهش پرونده مهريه راداشته ايم.
روحاني منش بيان كرد: از اول سال تاكنون 308 پرونده 
در ستاد ديه تشكيل شده است كه حدود 54 ميليارد و 
460 ميليون تومان بدهي آن ها بوده است كه 90 پرونده 
آن مربوط به مهريه، 206 پرونده مالي و 12 پرونده آن 

مربوط به ديه بوده است.
وي در پايان خاطرنشــان كرد: در سال 97 با توجه به 
كمك هاي صدا و ســيما در جشن گلريزان مبلغ 350 
ميليون تومان به حساب ستاد ديه واريز شد كه در كل 
مجموع رقم 900 ميليون تومان كمك هاي مردمي را از 

اول سال تاكنون داشته ايم.
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

بيني  بيني پيش  پيش 
زنداني  زنداني    1 0 0100 زادسازي  زادسازي آ آ

غيرعمد غيرعمدجرائم  جرائم 

مدير عامل ستاد ديه استان همدان

همدان استان  ديه  ستاد  مديرعامل 

يدا... روحاني منش: متأســفانه اكثر جرائم ها مربوط به 
بدهي هاي مالي مي باشــد كه امسال حدود 391 هزار زنداني 

جرائــم غيرعمد داريم كه از اين رقم حدود 112 نفر مربوطه 
به مهريه مي باشــد كه امسال حدود 50 درصد، پرونده مهريه ها 

اضافه شــده است كه با ورود قوه  قضائيه10 درصد كاهش 
راداشته ايم مهريه  پرونده 
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  در ابتدا اشــاره اي به جايگاه قانون شوراي عالي استان ها 
بفرماييد؟

همان طور كه اســتحضار داريد هفت اصل از اصول قانون اساسي 
جمهوري اســالمي ايران به شــوراهاي اســالمي اشــاره دارد كه 
اصل 101 آن به صورت خاص به موضوع شــوراي عالي استان ها 
مي پردازد. اين اصل مهم ترين جايگاه و نقش كاربردي شوراي عالي 
استان ها را تبيين كرده اســت. به طوركلي، جلوگيري از تبعيض به 
مفهــوم عام آن يعني جلوگيري از تبعيــض در همه حوزه ها كه از 
وظايف مهم شوراي عالي استان ها قلمداد مي شود. رفع تبعيض در 
شوراي عالي اســتان ها با حضور نمايندگاني از شوراهاي روستا و 

شهر تجلي پيدا كرده است.

مهم تريــن اقدامات شــوراي عالي اســتان ها در حوزه 
قانون گذاري را تشريح كنيد.

همان طور كه مي دانيد اصل 102 قانون اساسي شوراي عالي استان ها 
را مجاز مي داند به مجلس و هيئت وزيران طرح ارائه دهند؛ ازاين رو، 
در يك سال گذشته از سوي اين شورا 21 طرح به مجلس شوراي 
اسالمي ارسال شده كه براي تقويت نهاد شوراها، حراست از منابع 

درآمدي شهرداري ها و عمل به اصول قانون اساسي بوده است.

اين طرح ها شامل چه مواردي است؟
اصالح و پيشــنهاد هاي كارشناســي در خصــوص اليحه ماليات 
ارزش افزوده يكي از مهم ترين موارد مطرح شــده در شوراي عالي 
استان ها و ارائه شــده به مجلس شوراي اسالمي بوده است. اليحه 
ماليات ارزش  افزوده كه توسط دولت به مجلس داده شد اليحه اي 
بود كه منافع مديريت شــهري و شــهرداري ها را به شــدت مورد 
محدوديت قرار مي داد. در خيلي موارد كه ما قبًال عوارض دريافت 
مي كرديم ماننــد بنزين، نفت و آلودگي هوا همه اين ها را تبديل به 
ماليات كردند و وقتي اين عوارض به ماليات تبديل مي شوند، طبق 
ضوابط آن عمل شــده و تخصيص آن به شهرداري ها بسيار سخت 
مي شــود.با پيگيري هاي به عمل آمده 15 اشــكال اساسي جز ماده 
50اليحه ماليات ارزش افزوده اصالح شــد و آماده رفتن به صحن 
مجلس شوراي اسالمي اســت كه البته ماده 50 نيز متعاقباً اصالح 

خواهد شد.
با توجه به اينكه در دنيا تكليف مســائل شهري كامًال روشن است 
و تمامي امور شهري به شهرداري ها واگذار مي شود؛ ولي دركشور 
ما اين موضوع دوگانه و چندگانه است، هم شهرداري دخالت دارد 
هم وزارتخانه و هم ارگان هايي كه بودجه دولتي دارند؛ بنابراين طرح 
مديريت يكپارچه يكي ديگر از طرح هايي بود كه پس از بررسي در 

شوراي عالي استان ها، به مجلس ارسال شد.
مورد ديگر كه براي شــوراي عالي استان ها و شوراها قابل توجه 
بود حضور نماينده شوراي عالي استان ها در شوراي برنامه ريزي 
اســتان بود. در گذشته از شوراي عالي اســتان ها دو نفر با حق 
رأي حضور داشــتند كه هم اكنون اين امر به يك نفر بدون حق 
رأي تبديل شــده اســت و اين مهم به شــدت به ضرر شوراي 
عالي اســتان ها بود؛ بنابراين در راســتاي نظارت و ايفاي نقش 
شــوراي عالي درايــن زمينه طرح دو فوريتــي تهيه كرديم و به 

مجلس شوراي اسالمي ارسال داشتيم.
همچنين ساماندهي امور حساب رســان در شهرداري ها و فرايند 

انتخاب حسابرسان نيز از ديگر اقدامات ما بوده است.

9797
ماه 

من 
به

ه 7
ن ما

هم
ب

1
41

13
53

25
65

7
47

19
59

31
7142

14
54

26
66

8
48

20
60

32
72

37
77

32
43

15
55

27
67

9
49

21
61

33
73

38
78

4
44

16
56

28
68

10
50

22
62

34
74

39
79

5
45

17
57

29
69

11
51

23
63

35
75

40
80

6
46

18
58

30
70

12
52

24
64

36
76

ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 حميد بادامي نجات نخستين منتخب دوره پنجم شوراي اسالمي شهر همدان به نماينده استان همدان در همان سال نخست طي انتخاباتي به شوراي عالي استان ها راه 
يافت. وي در همين مرجع نظارتي هم رأي اعتماد شوراهاي كشور را كسب كرده و رياست سال نخست كميسيون آموزش، تحقيقات، پژوهش وفناوري شوراي عالي استان ها 
در دور پنجم را بر عهده گرفت كه انتخاب مجدد وي در ســال دوم، نشــان دهنده عملكرد قابل دفاع وي بوده است. از اين  رو طي گفتگويي به بررسي عملكرد و پيگيري ها 
شــوراي عالي اســتان ها از زباِن بادامي نجات در ســال نخست دوره رياســت كميســيون آموزش، تحقيقات، پژوهش و فناوري شوراي عالي اســتان ها، پرداخته ايم.

گزارش عملكرد شوراي عالي استان ها از زباِن بادامي نجات

كشور سراسر  در  شوراها  آموزش  براي  استوارتر  گام هاي 
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  تشكيل فراكسيون«شفافيت»نيز در آخرين اجالس شوراي 
عالي استان ها مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت. با توجه 
به اينكه شــما يكي از طراحان اصل شكل گيري اين فراكسيون 

بوديد، ابعاد مختلف آن را تشريح بفرماييد.
درحال حاضر فســاد در برخي ازحوزه هــاي مديريتي منجر به 
ناكارآمدي نظام حكمراني دركشور شده كه ناكارآمدي درانجام 
وظايف حاكميتي موجب كاهش اعتماد و رضايت مردم شــده 
اســت. درشــرايطي كه دولت وجامعه در ايــران با چالش هاي 
اقتصادي و اجتماعي بســياري مواجه هستند، شفافيت مي تواند 
راهگشاي حل بسياري ازاين مشكالت باشد. شفافيت شوراهاي 
اســالمي شــهر و شــهرداري ها با ايجاب وتقويت تشكل هاي 
متمركــزي با وظيفه ارتقاي شــفافيت و پاســخگويي مديريت 

شهري، محقق خواهد شد.
در اين راستا طرح تشــكيل فراكسيون«شفافيت»باهدف شفافيت 
وپيشــگيري از فساد درمديريت شــهري به صورت ساختار يافته، 
به منظور افزايش پاسخگويي مسئوليت، فعال سازي نظارت همگاني 
و همچنين افزايش اعتماد مردم به نهادهاي حاكميتي در شــوراي 

عالي استان ها مطرح و پيگيري شد.
وي با تأكيد بر اينكه اعالم موجوديت فراكسيون شفافيت شوراي 
عالي استان ها با استقبال بسيار خوبي همراه بود، افزود: اين فراكسيون 
بــا توجه به تجربيــات و اقدامات شــهرهاي مختلف نظير كميته 
شفافيت شوراي شهر تهران كه با تالش ها و اقدامات گسترده بهاره 
آروين تشكيل شده و همچنين با استفاده از طرح شهاب (شفافيت 
شــوراي شهر و شهرداري همدان؛ ابزار بهره وري) شوراي اسالمي 

شهرهمدان شكل گرفته است.
در مجموع با توجه به وضعيت كنوني تالش براي افزايش شفافيت 
درجامعه تالش ســتودني و پرثمري تلقي مي شود؛ بنابراين به رغم 
ضرورت شــفافيت مي توان بــا بهره گيــري از ابزارهايي همانند 
فراكسيون شفافيت، تجربيات شــهرهاي پيشرو در مبارزه با فساد 
مديريت شهري، به اشــتراك گذاشته شود و از سوي ديگر كمك 
عالمان حوزه شفافيت و مبارزه با فساد، راه گشاي فعاليت هاي ما در 

اين فراكسيون خواهدبود.

يكي از موضوعاتي كه اخيراً در مورد شوراي عالي استان ها 
مطرح شد به ضرورت بررسي بودجه ساليانه كل كشور در اين 

شورا بر مي گردد. در اين خصوص توضيح مي فرماييد؟
بر اســاس قانون، بيش از اين كه بودجه هاي ســاليانه توسط 
دولت به مجلس شــوراي اسالمي ارسال شود ابتدا بايد براي 
اخذ پيشــنهاد ها نمايندگان شوراي عالي استان ها به اين شورا 
ارسال شود كه متأســفانه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. تنها 
يك بار در شــوراي چهارم يك نســخه از بودجه ســاليانه و 
آن هم هنــگام تقديم بودجه  به مجلس براي شــوراي عالي 
اســتان ها ارسال شــده كه به اين ترتيب فرصتي براي بررسي 
بودجه توســط نمايندگان شوراي عالي اســتان ها باقي نمانده 
اســت به اين ترتيــب اصلي ترين وظيفه اين شــورا بر زمين 

است. مانده 
البته مكاتبات بسياري با رئيس سازمان برنامه و بودجه و دولت براي 
حل اين موضوع انجام شد؛ اما متأسفانه همه مذاكرات بي نتيجه ماند؛ 
بنابراين شوراي عالي استان ها شكايتي را از سازمان برنامه و بودجه 
ودولت به كميســيون اصل 90 ارســال كرد و اين موضوع را براي 

پيگيري در دستور كار خود قرار داده است.

براي حفظ شــأن و جايگاه نظارتي شوراها در زمينه عدم 
ابطال مصوبات شورا شاهد پيگيري هاي خوبي از سوي شوراي 

عالي استان ها بوديم؛ لطفاً در اين مورد توضيح دهيد؟
برنامه ريزي براي جلوگيري از ابطال مصوبات شوراها، اقدام بزرگ 
ديگري بود كه اتفاق افتاد. آنچه اتفاق مي افتاد اين بود كه شوراهاي 
شــهر مصوباتي را تصويب مي كردند و ديوان عدالت اداري بعضًا 
ايــن مصوبــات را رد مي كرد و لطمات زيادي بــه منابع درآمدي 
شهرداري ها مي زد. در بعضي از موارد ديوان عدالت اداري از جنبه 
رعايت حقوق مردم وارد مي شــد و بعضاً ديــوان به متن و داليل 

شوراها توجه نمي كرد. خوشبختانه با جلسات مشتركي كه با رئيس 
ديوان عدالت اداري داشــتيم ما توانستيم به توافقات بسيار خوبي 

برسيم و بسياري از ابهامات برطرف شد.
يكي از مصاديق اين امر ابطــال اخذ عوارض از تابلوهايي بود كه 
ديوان عدالت اداري مصوبات گرفتن عوارض از تابلوها را غيرقانوني 
تلقي كرد كه اين مي توانست ميلياردها تومان به شهرداري ها ضرر 

بزند كه توانستيم اين مورد را برطرف كنيم.

  حل مشــكل حضور اقليت هاي مذهبي در شورا يكي از 
اقدامات شاخص شوراي عالي استان هابوده است؛ روند پيگيري 

را اشاره مي فرماييد؟
يكــي از دســتاوردهاي ديگر جامعه شــورا بازگشــت "ســپنتا 
نيكنام"نماينده زرتشــتي يزد به شوراي اسالمي اين شهر بود؛ اين 
اتفاق بســيار خوبي بود كه با پيگيري شوراي عالي استان ها محقق 
شــد. شوراي عالي استان ها در تماس با نمايندگان مجلس، آنان را 
متقاعــد كرد كه طرحي در اين زمينه بدهند، البته شــوراي نگهبان 
آن رد كرد و مجدداً در مجمع تشــخيص مصلحت مطرح شد و با 
دوســوم آرا به تصويب رسيد و به اين ترتيب نه تنها مشكل سپنتا 
نيكنام حل شد؛ بلكه در آينده نيز اقليت هاي مذهبي مي توانند با رأي 

مردم در شوراهاي شهر حضور پيدا كنند.

ضمن تبريك بابت انتخاب مجدد شــما به عنوان رئيس 
كميسيون آموزش، پژوهش و فناوري شوراي عالي استان ها؛ 
گزارشي از مهم ترين اقدامات اين كميسيون در سال نخست 

بفرماييد؟
قبل از هر چيز بايد اشــاره كرد كه اين كميسيون با همت و تالش 
اعضا شوراي عالي استان ها و براي اولين بار در اين سطح تشكيل 
شده است. در همان سال نخســت دوره پنجم، 11 جلسه رسمي 
برگزار شدكه 9 طرح دركميسيون بررسي و 3 طرح نيزمصوب شد 
.طرح هاي«اصالح اساســنامه تيپ مراكز پژوهشي شوراي اسالمي 
شــهرهاي سراسركشور»،«استفســاريه ورود ســازمان بازرسي به 
مصوبات شوراها »،«طرح يك  فوريت دستورالعمل نحوه نظارت» 
و «بازرســي وارزيابي شوراي عالي اســتان ها» ازجمله طرح هايي 
بوده اســت كه دراين كميســيون بررســي ومصوب شده است. 
همچنين «بيمه شوراهاي روستايي سراســر كشور»، «اصالح ماده 
100»، «طرح مصونيت اعضاي شــوراهاي اسالمي شهرهاي مراكز 
استان ها»و«ماليات شهر» جزو 4 طرحي هستندكه دراين كميسيون 

درحال تدوين اند.
از ســوي ديگر طرح شوراي آموزشي شوراهاي استان هاي سراسر 
كشور نيز در كميسيون هاي شوراي عالي استان ها در حال بررسي 

است.
برگزاري دوره هاي آموزشي براي شوراهاي اسالمي سراسركشور از 
ديگر اقدامات و برنامه هاي كميســيون آموزش، پژوهش و فناوري 

بوده كه تاكنون دوره هاي آموزشي در 9 استان برگزارشده است.

لطفاً از برگزاري دوره هاي آموزشي براي اعضاي شوراهاي 
سراسر كشور برايمان بيشتر توضيح دهيد؟

شوراها برآمده از مردم هستند و شوراي عالي استان ها هم برآمده از 
شوراهاي پايه است. شوراي عالي استان ها براي انجام وظايف خود 
نياز به آموزش دارد كه با همكاري صدا و ســيما و وزارت كشور 

بايد انجام شود.
 البته با توجه به اينكه قانون گذار، ســازمان صدا و سيما و وزارت 
كشور را موظف كرده است تا در امر آموزش شوراي عالي استان ها 
را ياري دهند، متأســفانه اين مهم از ســوي سازمان صدا وسيما از 
درجه اهميت پاييني برخوردار است. اميدواريم با همكاري صدا و 
سيما ابعاد آموزش شوراها را گسترش دهيم و بتوانيم ارتباط خوبي 

در اين زمينه برقرار سازيم.
در حال حاضر، آموزش اعضاي شوراها را در 9 استان با برگزاري 
كارگاه هاي آموزشي عملياتي شــده است؛ اما زماني كه آموزش ها 
فراگير و به مردم منتقل شوند، مي توانيم بگوييم كه وظايف آموزشي 

به سرانجام مي رسد.
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

تبريك  پيام 
همدان  شهر  شوراى  رئيس 

انقالب پيروزى  سالروز  چهلمين  در 

كامران گردان رئيس شوراى اسالمى شهر همدان 
با صدور پيامى ايام اهللا دهه مبارك فجر و فرارسيدن 22

بهمن چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى ايران را 
تبريك گفته و بــر تداوم ارزش هــاى نظام مقدس 

جمهورى اسالمى تأكيد كرد.
در اين پيام آمده است:

دهه مبارك فجر، تجلى شكوهمند حماسه و سرافرازى 
ملتى اســت كه در عصر اسارت انســان و در روزگار 
قحطى انســانيت، با انقالب اسالمى خويش، صفحه اى 
زريّــن را در تاريــخ حيــات آدمــى گشــود و نداى 
خداخواهى، معنويت، آزادى و اســتقالل را در گوش 

جان جهانيان طنين  انداز كرد.
اين ايام مبارك در حالى با ياد شــهداء و گراميداشــت 
خاطرات حضرت امــام خمينــى (ره) بنيانگذار نظام 
مقدس جمهورى اسالمى آغاز ميشود كه ايران اسالمى 
در مسير پيشرفت و اقتدار قرار دارد و به نگينى در ميان 
كشــورهاى جهان تبديل شده اســت. انقالب اسالمي 
ايران، تجلي شــكوهمند حماســه اي است كه در 22
بهمن ، روز پيــروزي حق بر باطل و روز رهايي ملت 
بــزرگ ايران تولدي دوباره يافت و انديشــه معنوي و 

پاكي كه از طريق انقالب در قلب تاريخ رسوخ كرد.
بى ترديد 22 بهمــن ماه 97 نيز برگ زرين ديگرى در 
اوراق تاريخ ايران اســالمى خواهد بود و نمايشى بى 
مثال از پاسداشت ارزش هاى دينى و ملى و مانورى با 
شكوه از اقتدار و همبستگى مردم ايران اسالمى و مردم 

شريف دارالمجاهدين خواهد خورد.
اينجانب ضمن تسليت ايام سوگوارى و شهادت دخت 
نبى اكرم حضرت فاطمه الزهرا(س) و گراميداشت ياد 
و خاطره معمار كبير انقالب، امام خمينى(ره) و شهداى 
گرانقدر اين مرز و بوم، فرا رسيدن 22 بهمن ، سرآغاز 
چهلمين ســالروز پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى 
به رهبر معظم انقالب، رياســت محتــرم جمهورى و 
دولتمردان و ملت هميشــه در صحنه ايران اســالمى 
گرامى داشــته و از مــردم غيور و هميشــه در صحنه 
استان همدان بويژه مردم شريف دارالمجاهدين دعوت 
مى نمايم با حضور ارزشــمند خــود در راهپيمايى 22

بهمن،ضمن پاسداشــت آرمان ها و ارزشهاى انقالب، 
اقتــدار و عزت ايران اســالمى را در مقابل جهانيان به 

تصوير كشند.
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1 نشست هاى دوره اى؛ هم انديشى اعضاء كميسيون اقتصاد، سرمايه 
گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان در اداره كل فرودگاه همدان 
جهت بررســى ظرفيت ها و شناسايى كمبودهاى فرودگاه همدان در 
حوزه گردشگرى هوايى و متعاقب آن تشكيل جلسه در دفتر شهردار 
همدان براى  رايزنى با سازمان هواپيمايى كشور جهت خريد يك فروند 

هواپيما براى تقويت حمل و نقل هوايى استان
2 آماده سازى مقدمات طرح فراخوان عمومى ايده برتر شهرى

همواره مجموعه هاى دولتى و خصوصى براى اجراى وظايف خود 
نيازمند جمع آورى طرح ها و ايده ها؛ همچنين تعريف استراتيژى در 
سطوح مختلف هستندو بايد براى خود برنامه ريزى بلند مدت داشته 
باشند لذا بر آن شديم در اين خصوص از ظرفيت شهروندان در ارائه 
ايده هاى نو در حوزه مديريت شهرى براى تقويت صنعت گردشگرى 

بهره گيرى نماييم.
3 برگزارى دوره اى كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى 

شوراى شــهر در مراكز گردشگرى با هدف شناسايى نقاط ضعف و 
قوت، فرصت و تهديدهاى صنعت گردشگرى

4 جلســه مشــترك با مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى استان همدان براى ارائه طراحى اوليه جداره سازى پياده 

راه بوعلى
5 جلسه مشــترك با قائم مقام وزير راه و شهرسازى و مديركل راه 

براى ساماندهى ورودهاى سه گانه شهرى
6 برگزارى جلسه تخصصى كميسيون گردشكرى شوراى شهر با 
مديران شهردارى همدان و رايزينى با فرماندارى؛ جهت بررسى موانع 
برگزارى جشــنواره هاى فرهنگى در پياده راه بوعلى و اكباتان كه در 
نهايت شــاهد بوديم جشنواره يلدا در شب چله در ميدان امام برگزار 
شــد و پيمانكار مربوطه طرح كارى خود تا فروردين را به شهردارى 
ارائه نموده و مجوز برگزارى برنامه هاى فرهنگى؛ توســط شهردارى 

همدان صادر شد.
7 هماهنگى برگزارى نمايشــگاه سوغات؛ صنايع دستى و هداياى 

همدان در استان اربيل عراق در فروردين ماه سال 98
8 ديدار با مشاور اقتصادى رهبر معظم انقالب اسالمى براى انعكاس 
عملكرد، هم فكرى و استفاده از ظرفيت همدانى هاى مقيم تهران براى 
توسعه استان كه در نهايت مقرر شد: كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و 
گردشگرى شوراى شهر همدان؛ اطالعات تكميلى طرح توانمندسازى 
مناطق پنج گانه شهرى مصوب سفر رهبرى در سال 83 را جمع آورى 

نموده تا در نهايت به محضر معظم له ارائه شود.
9 ارائه مطالعات اوليه طرح شــهر گردشــگر  توســط كميسيون 

گردشگرى شوراى اسالمى شهر همدان
10 بررسى راهكارى اجراى تقويت گردشگرى شبانه در شهر همدان

11 ديدار و هم فكرى با رييس شــوراى اسالمى شهر بم براى بحث 
خواهرخواندگى كهن شــهر همدان با شهر تاريخى بم و متعاقب آن 
دعوت از وى براى ارائه توضيحات تكميلى در صحن شــوراى شهر 
همدان ارائه پيشنهاد برگزارى نمايشگاه روز فرهنگى همدان در جشن 

خرما بم كه در شهريور ماه هر سال برگزار مى گردد.
12 رايزنى با هتل هاى پارســيان اســتان يزد و كرمان  براى تبليغات 

گردشگرى همدان در استان هاى ياد شده
13 طرح موضوع ايجاد شهرك سالمت در همدان و تقويت صنعت 
گردشگرى سالمت، هم چنين پيگيرى مراحل مختلف آن با ساير ارگان 

هاى ذى ربط
14 حضور فعال اعضاء كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى 
شوراى شهر به اتفاق اعضاء كميته هاى تخصصى در ميزبانى اجالس 
جهانى گردشگرى با ميزبانى كهن شهر همدان در سال 2018 ميالدى 
و برگزارى جلسه تخصصى كميسيون با مديران شهردارى همدان به 

خاطر برگزارى شايسته ميزبانى اجالس گردشگرى 
15 دعوت از روســاى شوراهاى اسالمى و شهرداران استان هاى هم 

جوار؛ جهت بهره مندى از ظرفيت هاى گردشگرى و تقويت صنعت 
گردشگرى منطقه غرب كشور به عنوان: يك مقصد جديد گردشگرى 

در ايران 
16 رايزنى با سفراى كشورهاى آفريقاى جنوبى، تايلند؛ مالزى و اسپانيا 

براى سرمايه گذارى در حوزه مديريت شهرى
17 تصويب بسته هاى تشويقى جهت احياء آثار تاريخى واجد ارزش 

و تبديل به احسن آنها در دفترچه عوارض سال 98 
18 ايجاد بسته ها و پنجره سرمايه گذارى جهت تسهيل در امر سرمايه 
گذارى  شــامل 102 هكتار از اراضى فخرآباد بــراى احداث پارك 

تفريحى، اقامتى و گردشگرى بوستان واليت
در پايان ارائه اين موارد رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذاري و 
گردشگري شــورا در ميان موارد مطرح شده تصويب شهر گردشگر 
را از مهمترين موضوعات مى داند از نگاه وى ،  نشان ســازي نوعي 
سرمايه گذاري محسوب مي شود كه متأسفانه در اين زمينه در همدان 

اقدام خوبي صورت نگرفته است.
شهر گردشگر پيشنهادي براي نشان سازي همدان حتي در سطح جهاني 
است كه تحقق آن مي تواند پويايي و رونق اقتصادي استان و شهر همدان 
را به دنبال داشته باشد. وي تحقق ”شهر گردشگر“ را نيازمند مشاركت 
و همكاري ساير ارگان ها و سازمان هاي مربوط برشمرد و اضافه كرد: 
در اين راستا شورا و شهرداري از نظر و پيشنهادهاي ارزشمند صاحب 
نظران و كارشناسان ديگر نيز استقبال مي كنند. همدان عالوه بر اينكه 
بايد به عنوان شهر گردشگري در كشور مطرح شود، بايد ظرفيت هاي 
اين كهن شهر همدان را نيز به جهان معرفي كنيم. وي با اشاره به اتمام 
سال 2018 و عنوان همدان ”پايتخت گردشگري 2018“ در اين سال، 
اظهار كرد: براي رسيدن به شهر گردشگر دستاوردهاي همدان 2018 
نبايد فراموش و رها شود بلكه نيازمند تقويت و برنامه ريزي هدفمند در 

سال ميالدي جديد براي جذب سرمايه گذار هستيم.
حســين قراباغي اظهار كرد: رويداد همدان 2018 گردشگري همدان 
را در ســطح جهان ارتقاء بخشــيده و اين روند بايد در سال جاري 
ميالدي شتاب بيشتري داشته باشد. شهردارى همدان اقدام هاي پررنگي 
را در راســتاي توسعه گردشگري داشته تا جايي كه بر اساس گزارش 
وزارت كشور، امسال از شهرهاي برتر در پذيرايي از مهمانان نوروزي 
و تابستاني بوده اســت. در رويداد 2018 مديريت شهري حدود 20 
ميليارد ريال در راســتاي خدمات شــهري، آماده سازي، تبليغات و 
ساير مسؤوليت هاي محول شــده هزينه كرده است كه در اين راستا 
هدف كمك به توسعه بخش گردشگري بود. قصد داريم به صورت 
جامع و كامل موضوع هاي مرتبط با گردشگري همدان در سال 2019 
در حوزه مديريت شــهري را پيگيري كنيم. الزمه توســعه و تقويت 
صنعت گردشــگري، جذب ســرمايه گذار است كه بايد تالش كنيم 
زيرساخت هاي الزم توسط دستگاه هاي اجرايي و مرتبط با اين حوزه 

مهيا شود. 
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است  همدان  شهر  شوراى  اقتصاد  كميســيون  ولويت  ا گردشگرى  و  گذارى  سرمايه 

گردشگرى هاى  طرح  از  حمايت  و  ريزى  برنامه  تكاپوى 
 ردپــاى تصميمات جدى و پيگيريهاى مداوم در 
كميسيون اقتصاد ؛ سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى 
پنجم شــهر همدان بيانگر تبيين هدفى مشخص براى 
دستيابى به مسيرهاى هموار در راستاى توسعه گردشگرى 
در همدان اســت . از آنجا كه شــوراها مي توانند بنا به 
ضرورت و متناسب با حجم برنامه  ها و فعاليتهاي خود 
كميسيونهاي مورد نياز و نيز كميته  هاي تخصصي را به 
عنوان زيرمجموعه كميسيونها تشكيل دهند كميسيون 
گردشگرى و سرمايه گذارى به رياست حسين قراباغى  
فعال شد ،  اين كميسيون به گونه اى منسجم و با حضور 
كارشناسان و برنامه ريزان در حوزه گردشگرى هر هفته 
طرح ها و برنامه هاى مدون را ارائه و مورد بررسى قرار 
داد. در اين كميسيون در جلسات متعدد  بررسي طرحها، 
پيشنهادات، لوايح و مكاتبات واصله در نهايت به صحن 
شوراى شهر براى تصويب نهايى توسط اعضاى شورا 
ميرود ، ارائه پيشــنهادات و طرحهاي جديد به هيئت 
رييســه و اجالس عمومي ،  ارائه راهكارهاي الزم به 
منظور افزايش كارآمدي و اثربخشــي شورا از اهداف 
مشــخص بود . در زمينه چگونگى فعاليت كميسيون 
اقتصاد ، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى اسالمى 
شــهر حسين قراباغى موارد متعددى را بيان كرد كه به 

بخشى از آنها در اين نوشتار اشاره ميشود : 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

شــهردار همدان معتقد است: در ايجاد درآمدهاى پايدار بايد نسبت 
به سرمايه گذارى، جذب ســرمايه گذار و رونق كسب و كار بازار 

اقدام كنيم.
عباس صوفى همچنين توسعه گردشگرى را يكى ديگر از مهمترين 
اهداف براى رونق اقتصادى شهر همدان عنوان كرد و با اشاره به اينكه 
بودجه شهردارى همدان قابل مقايسه با شهرهاى نظير اصفهان، تهران 
و تبريز نيست گفت: براى تسريع در رشد و توسعه شهر همدان بايد 

نسبت به ايجاد منابع درآمد پايدار اقدام كنيم.
وى خاطرنشان كرد: ظرفيت همدان فراتر از آن است كه نگاه مى كنيم 

و معتقدم اين شهر بايد مركزيت توسعه غرب كشور باشد.
صوفى شايسته ساالرى و تخصص را از ويژگى هاى مدنظر در تغيير 
مديران برشــمرد و بيان كرد: مديران شهردارى جزو پاك ترين و با 
انصاف ترين مديران هســتند و با كمك همه مجموعه شهردارى و 
نيز حمايت اعضاى شورا و مسئوالن اجرايى استان نسبت به تحقق 

برنامه ها تالش خواهيم كرد. شــهردار همدان در مورد روند اجراى 
پروژه هاى شهردارى همدان مى گويد: پروژه هاى عمرانى با جديت 
در حال انجام اســت پل سردار همدانى شهريور سال آينده به اتمام 
برسد. البته تا كنون از اعتبارات ملى به پل شهيدهمدانى اختصاص 
نيافته است تنها ميزان اعتبار بسيار اندكى از اعتبارات استانى به اين 

پروژه اختصاص يافت.
وى با بيان اينكه تمامى نقاط شــهر امسال شاهد اجراى پروژه هاى 
شهرى بودند گفت كه  برخى پروژه ها از جمله حوزه پسماند درحال 
انجام است؛ مانند پروژه در دست اقدام پسماند شيرابه و لندفيل كه 
براى نخستين بار در راستاى سالمت شهروندان انجام گرفته است.

پروژه ســايت دفع زباله همدان با بودجه بــاالى 10 ميليارد تومان 
درحال انجام است كه در آينده نزديك به بهره بردارى مى رسد.

همچنين براى نخستين بار است كه كار جمع آورى آبهاى سطحى 
در شــهر همدان انجام گرفته و هم اكنون پروژه جمع آورى آبهاى 
سطحى از بلوار 9 دى تا باغ بهشت با 15 ميليارد تومان اعتبار درحال 

انجام است.
شهردار همدان اظهار داشت: همدان امسال پيشانى گردشگرى ايران 
بود به طوريكه شــهردارى همدان  به ســازمان جهانى گردشگرى 
دعوت شد و اگر مى خواهيم همدانى توسعه يافته داشته باشيم نياز 

به هم افزايى داريم.
وى ادامه داد: توســعه عملياتى عمرانى شهر، توسعه زير ساخت ها 
شــهر با توجه به مباحث فرهنگى ورزشى ســاماندهى ورودى ها، 
توسه زير ساخت ها توسعه حمل و نقل عمومى شهر و روان سازى 

ترافيك شهر از جمله سياست هاى كلى بودجه 
شهردارى است.

صوفى در مورد كالنشهر بودن همدان هم گفت: 
به اعتقاد من همدان كالنشــهر است چرا كه اين 
عنوان بــراى همدان به تصويب شــوراى عالى 
معمارى شهرسازى رســيده و به تبع آن هيأت 
دولت در ســال 88 كالنشــهر شده است ضمن 
اينكه شهردار همدان عضو مجمع كالنشهرهاى 

ايران است.
زمانيكه كالنشــهر شديم بايد مى رفتيم و حقوق 
خود را مى گرفتيم، همه اســتان بايد يكى شوند 
و به دولت بگويد كه هيأت دولت تصويب كرده 
كه همدان كالنشهر شده پس بايد امكانات الزم 

ارائه شود.
مهمترين مزاياى كالنشــهر جذب بودجه  ملى 
است، اشكال ما اين است كه تنها به منابع داخلى 

شهر معطوف شــويم در حاليكه براى توسعه و آبادانى شهر بايد به 
جذب بودجه هاى ملى بپردازيم.

معتقدم دعواى كالنشهر شدن يا نشدن باعث مى شود حق ما از بين 
برود، امروز 90 درصد بودجه شــهر توســط مردم تأمين مى شود و 

حداكثر 10 درصد اعتبارات كشورى داريم.
وى درباره توســعه فضاى سبز هم گفت: امسال توسعه فضاى سبز 
در اولويت قرار دارد و در اين راستا پارك 100 هكتارى واليت آغاز 
شده و سال آينده پارك 250 هكتارى اكباتان آغاز مى شود و چندين 
پارك از جمله پارك گلها در پرديس، آيينه روشن در حصار و پارك 
هفت هكتارى در بلوار امام در راستاى توسعه فضاى سبز در دست 

احداث است.
گاهــى در برخى اقدامات مردم بايد ايــن را بپذيرند در خيابانى كه 
مى خواهد آسفالت شود الزمه آن جابجايى و يا قطع درخت است.

وى در مورد  خدمات در حوزه مكانيزاسيون شهردار هم توضيح داد: 
شهردارى با سه هزار و 500 نفر پرسنل در 24 ساعت شبانه روز يك 
هزار خدمت را در شهر انجام مى دهد شهروندان مطالبات و خواسته 

هاى خود را از سامانه 137 پيگيرى كنند.
تمامى اقدامات قابل ارائه به مردم در نرم افزارى تهيه شده است 120 
ميليارد ريال هزينه نصب و راه اندازى اين نرم افزار است و بيش از 

70 درصد نياز شهروندان با اين نرم افزار برطرف خواهد شد.
تمام سوابق و اوراق شهروندان ثبت الكترونيك شده و اجازه دست 
اندازى به پرونده ها داده نمى شود در چندين نقطه شهر دفتر خدمات 
شهر راه اندازى خواهد شد، شهروندان نيازى به مراجعه به شهردارى 
نخواهند داشت و با نظارت شهردارى خدمات 

ارايه مى شود.
شــهردار همدان با بيان اينكه شهردارى همدان 
در چند نهاد بين المللى عضو اســت اظهار كرد: 
شهردارى در نهادهاى بين المللى مختلفى چون 
كمپين شهرهاى تاب آور جهان، پايلوت شهر سبز 
جهان اسالم و عضو سازمان جهانى گردشگرى 
عضويت دارد و با چند شــهر در كشــورهاى 
خارجى برنامه خواهرخواندگــى را اجرا كرده 

است.
صوفى با بيان اينكه سيستم بين المللى ما مى طلبد 
به صورت كامًال تخصصى برنامه هاى بين المللى 
را بــه پيش ببرد تا تنها ايــن فعاليت ها در نام ها 
خالصه نشــود افزود: بنابراين پيشــنهاد داديم 
دبيرخانه شهر ســبز را به مركزى براى توسعه 

همكارى هاى بين المللى شهر بدل كنيم.

شهردار همدان: 

اكرم چهاردولى

شهر  توسعه 
هم  گرو  در 

همدلى  و  افزايى 
شود مى  محقق 

شهردار همدان در 
كنار سرعت بخشى 

به پروژه هاى عمرانى 
به دنبال ايجاد 

درآمدهاى پايدار و 
افزايش اعتبارات 
ملى است و الزمه 
رشد شهر را هم 

افزايى بيشتر 
مى داند

 شهردار منتخب شوراى پنجم  از بدو ورود با جديت و 
پيگيرى مدام به دنبال اصالح ساختارهاى معيوب و نامتوازن 
برآمد و بالفاصله بر نقاط حساس و گره هايى دست گذاشت 

كه براى توسعه شهر مشكالتى ايجاد كرده بودند.
عباس صوفى در كنار سرعت بخشى به پروژه هاى عمرانى به 
دنبال ايجاد درآمدهاى پايدار و افزايش اعتبارات ملى است و 

الزمه رشد شهر را هم افزايى بيشتر مى داند.
گرچه كالنشهر شدن همدان در حد يك شعار انتخاباتى مورد 
استفاده قرار گرفته اما اگر نتوانيم از مزاياى اين عنوان استفاده 
كنيم در آينده براى جبران كاستى ها فرصتى نخواهيم داشت.

شــهردار اينك كه بســيارى از طرح ها و پروژه هاى عمرانى 
را مواجــه با چالش افزايش قيمت مصالح و امتناع پيمانكاران 
از ادامه كار مى بيند؛ تنها به يك راه حل متوســل شده و بهتر 
آن مى بيند كه دســتگاه ها و نهادهاى موثر براى درآمدزايى 
بيشتر بر توسعه گردشگرى تمركز كرده و كمبودهاى ناشى از 

تخصيص اعتبارات ملى را بدين وسيله جبران كند.
شــرايط دشــوار اقتصادى مردان و مديران جسور مى طلبد 
و كسب نتيجه از طرح هاى پيشــنهادى جز با همدلى بيشتر 

ممكن نخواهد شد.
بى شك جذب گردشگران و اقبال عمومى از سرمايه گذارى 
در پروژه هاى كوچك و بزرگ شــهر به نوع نگاه و برخورد 
مديران باالدســتى مربوط اســت و در صورت بى تفاوتى و 
مايوس شدن آنها از استمرار پروژه هاى بزرگ شهرى، بناچار 
مشكالت هر سال به سال بعد انباشته شده و در نهايت به بى 

عملى و روزمرگى منجر خواهد شد.
 در ادامه ماحصل گفتكوى ما با عباس صوفى، شهردار همدان 

را در ادامه مى خوانيد.

شهردارى نيازمند 
درآمد پايدار است
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

شهرى سبز  فضاى  و  منظر  سيما،  سازمان 
 كاشت گونه هاى فصلى و دائمى در مناطق چهار گانه: گونه درختى 
:30074 ،گونه درختچه ايى و دائمى :351748  ، گونه فصلى گلدانى 
:455772، گونه فصلى نشايى جعبه :6784 ، گونه فصلى نشايى تشت 

 8114:
 نظارت مستمر و مســتقيم بر كليه امور كاشت و نگهدارى، حفظ، 

گسترش، احيا و اصالح فضاى سبز سطح شهر
 تحويل 238 هكتار از اراضى اكباتان- منابع طبيعى

 اجراى پروژه بلوار خليج فارس به مساحت3200مترمربع  و اجراى 
سيستم آبيارى تحت فشار تعدادى از بلوارهاى سطح شهر  

 احداث پارك آيين روشن در منطقه 4
 اجراى پروژه باغ گلها در منطقه 2

 اجراى پروژه  بلوار اعتماديه شرقى  به مساحت 2490مترمربع 
 اجراى پروژه  جاده كيشين  به مساحت 515 متر مربع

 جمع آورى بيش از 40 هزار مترمربع چمن در ســطح كارگاه هاى 
فضاى سبز به دليل صرفه جويى در مصرف آب

 احداث ديواره ســبز به مساحت بيش از 5 هزار متر مربع در منطقه 
پل هوايى

 ارائه آموزش هاى شهروندى به دانش آموزان ، شهروندان و توزيع 
بروشور و آموزش كاشت بذر، آماده سازى فضاى سبز داخل مدارس 

و ...
 نورپردازى و روشنايى ميادين سطح شهر

 خريد و نصب ست پلى اتيلن در پارك هاى سطح شهر:8 سرى
 نصب بيش از 2500 مترمربع كفپوش پاركى

 نصــب بيش از 50 عــدد االكلنگ و 30 عدد تــاب در پارك هاى 
سطح شهر

 استاندارد سازى 9 پارك طبق ظوابط استاندارد ايران
 نصب بيش از 25 مورد پايه چراغ جهت تقويت روشنايى پارك ها 

به همراه 120 عدد سر چراغ
 رنگ آميزى بيش از 500 مورد مبلمان شهرى

 نصــب بيش از 120 مورد المان دائم وموقت در مراســمات ملى و 
مذهبى 

 خريد و نصب بيش از 50000 مترطول ريسه پارچه اى و 7500متر 
طول ريسه LED در كليه مراسمات ملى و مذهبى

 طراحى ،ساخت ونصب 750 مترمربع بيلبورد تبليغاتى در بلوار سردار 
همدانى (4 عدد) ميدان باباطاهر و ميدان بعثت و 10 نقطه شهرى

 نقاشى ديوارى به متراژ 6573 متر مربع در سطح شهر
 امحاء ديوار نويســى و رنگ آميزى جداول پــارك ها بيش از 14 

هزار متر مربع
 ساماندهى تابلوهاى سردرب در سطح شهر

 ســاخت و نصب انــواع تابلو راهنماى مســير در ســطح مناطق 
مختلف:500 عدد

 ســاخت و نصب انواع تابلو هاى راهنماى مسير (صليبى، كنسولى، 
دروازه اى و متوسط) در ورودى هاى شهر و مناطق مختلف: 30 عدد

 ســاخت و نصب تابلو اســامى كوچه ها در سطح مناطق مختلف 
:2000 عدد

 ساخت و نصب پالك سردرب منازل: 200عدد
 ساخت و نصب تابلوهاى تمثال شهداء:20عدد

 برداشــت، ساخت و نصب تابلوهاى اســامى معابر(كوچه ها و ..) 
حدودا 810 عدد

 برداشت، ساخت و نصب پالك منازل حدودا 100 عدد
 رنگ اميزى تابلوهاى مختلف (ســركوچه ، راهنماى مســير و ...) 

حدودا 500 مورد
 ساخت و نصب تابلوهاى معرف اماكن و ... (الحاقى) 30 عدد 

 
پسماند مديريت  سازمان 

 دفن پسماندها 
 خريدارى و تجهيز 17 دستگاه ماشين آالت جمع آورى زباله

 خريدارى ماشين آالت برفروبى شامل نمك پاش ،تيغه و خريدارى 

دستگاه مخزن شور
 ايجاد راه دسترسى محل دفن زباله

 پاكسازى 20 هكتار از محل هاى دفن زباله
 آموزش هاى شهروندى( تقدير از شركت كنندگان در ششمين دوره 
مسابقه دانش آموزى و برگزارى هفتمين دوره اين مابقه در سطح شهر، 

آموزش 4000 نفر از فرهنگيان شهرهمدان و ....)
 ايجاد رويكــرد جديد آموزش هاى چهره به چهره دانش آموزان با 

برگزارى نمايش در مدارس
 ايجاد كمپين نه به كيسه هاى پالستيكى در خريد با مشاركت اقشار 

مختلف جامعه
  تفكيك پسماندها : راهبرى 13 ايستگاه بازيافت ثابت در سطح شهر 

به عنوان محلى براى تحويل مواد قابل بازيافت از شهروندان
 توزيع كيســه هاى زباله و فرهنگ سازى در روز طبيعت و توزيع 

كيسه هاى پارچه اى در اعياد مذهبى 
 انجام طرح جمع آورى پسماندهاى خشك در پارك بانوان

  تهيــه و توزيع 10 هــزار جلدكتابچه آموزشــى مديريت صحيح 
پسماندها در بين دانش آموزان

  آموزش مديريت صحيح پسماندها به كودكان پيش دبستانى
  اجراى طرح هميار بازيافت در مدارس و انتخاب اعضا

 اجراى طرح جمع آورى پســماندهاى ظــروف توليدى حاصل از 
نذورات در روز عاشورا

  جمع آورى شيرابه در حوضچه شيرابه با اليه نفوذپذيرى ژئو ممبران 
و دفع صحيح آنها

 ساماندهى سگ هاى بالصاحب در سطح شهر

ايمنى خدمات  و  نشانى  آتش 
 اســتقرار خودرو و اكيپ عملياتى سيار در مناسبت هاى مختلف و 

در اماكن حساس
 تملك زمين و احداث ايستگاه 21 آتش نشانى در بين النهرين 

 ارائه آموزش شهروندى در سطوح مختلف جامعه اعم از  مدارس،  
مهد كودك ها، ادارات و شــركت ها و تجمعات مختلف در مناسبت 

هاى مذهبى يا ملى 79889  مورد
 شــركت در 3421 مورد عمليات كه شامل :  1811 عمليات اطفاء 

حريق و1508 مورد امداد و نجات و 101 مورد احتياط حريق
 چاپ 3000 جلد كتاب آموزشى جهت توزيع بين دانش آموزان

 حضور كارشناسان در جشن ها و مناسبت هاى مختلف جهت ارائه 
آموزش

 صدور دستورالعمل و طرح ايمنى ساختمان ها: 726 مورد
 صدور تاييديه طرح ايمنى ساختمان ها: 348 مورد

 پايش هاى ايمنى از اماكن مختلف اعم از تجارى، ادارى، آموزشى 
و ....: 433 مورد

هاى  فراورده  و  شهرى  مشاغل  ساماندهى  سازمان 
كشاورزى

 تجهيز و آماده سازى بوستان نماز جهت استقرار و راهنمايى مسافرين 
در تعطيالت نوروز 97

كيفي رتقاي  ا با  عمومي  مشــاركت  جذب    
معاون خدمات شهري شهردارى همدان تاكيد كرد

 معاونت خدمات شــهري به عنوان ستاد 
هماهنگي و نظارت بر وظايف شهرداري همدان 
در اين بخش وظيفه سياستگذاري، برنامه ريزي، 
هماهنگي، هدايت و نظارت بر عملكرد مناطق و 
ســازمان هاي زير مجموعه در توسعه و احداث 
پروژه ها، نگهداري و بهره برداري از آنها و ارائه 

خدمات به مردم را بــر عهده دارد. بنابراين اين 
معاونت تالش كرده است با افزايش اعتبارات، 
جلب مشاركت عمومي، تقويت سازمان ها و بهره 
گيري از همكاري مراكز علمي و پژوهشــي در 
راستاى بهبود محيط زيست شهري و ارتقاي كيفي 
و كمي خدمات شهري كه امروزه به عنوان يكي 

از ضرورت هاي زندگي شهرنشيني و پارامترهاي 
اصلي ســنجش رفاه عمومي شناخته مي شود، 
اقدامات موثري را انجام دهد. معاونت خدمات 
شهري داراي سه مديريت و پنج سازمان در زير 
مجموعه خود است. سازمان هاي تابعه معاونت 
خدمات شهري نيز شامل : سازمان آتش نشاني و 

خدمات ايمني، مديريت پسماند، سيما، منظر و 
فضاى سبز شهرى، ساماندهي مشاغل شهري و 
فرآورده هاى كشاورزى، آرامستان ها و مديريت 
هاى تابعه شامل: مديريت هماهنگى و نظارت بر 
خدمات شــهرى، مديريت پيشــگيرى و رفع 
تخلفات شهرى و اداره مديريت بحران مي باشد.

نگاهى به برخى از اقدامات 10 ماهه سازمان ها و مديريت هاى حوزه معاونت خدمات شهرى
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 همكارى با كميسيون تنظيم بازار استان و توزيع بيش از 700 تن ميوه 
در 33 غرفه در سطح شهر همدان.

 تجهيز و آماده سازى بازارچه هاى شهروند و كانكسهاى همشهرى 
جهت توزيع كاالهاى اساسى و ضرورى 

 ساماندهى بساط گستران سيار (وانت بارها) در بلوار شهيد رجائى 
و بلوار شهيد مطهرى با نصب المانهاى پيش ساخته بطول 300 متر 

 شناسايى و شناسنامه دار شدن بيش از 500 نفر بساط گستر در داخل 
9 نقطه روز بازار سطح شهر.

 ساماندهى و نظارت به فعاليت هفتگى بيش از 3000 نفر بساط گستر 
استقرار يافته در روز بازارهاى هفتگى.

 طراحى و بازسازى كانكسهاى همشهرى در سطح شهر.
 ساماندهى دكه هاى مطبوعاتى و پيگيرى عقد قرارداد با متصديان با 

همكارى اتحاديه محصوالت فرهنگى و خانه مطبوعات.
 نظارت به توزيع گوشت گرم دولتى، برنج و ديگر كاالهاى اساسى با 

همكارى ارگانهاى نظارتى و سازمانهاى متولى
 تجهيز و آماده سازى بازارچه موقت پرندگان با احداث بيش از 64 

غرفه جهت ساماندهى پرنده فروشان سطح شهر
 پيگيرى امور مرتبط با پروژه ميدان بار مركزى شهرهمدان

شهرى تخلفات  رفع  و  پيشگيرى  مديريت 
 اجــراى 26 مورد راى تخريب و 109 مــورد راى پلمب صادره از 

كميسيون ماده صد
  ايجاد و راه اندازى گشت خودرويى كنترل ساخت و ساز در چهار 

منطقه و حريم قانونى شهر بصورت شبانه روزى
  نصب و راه اندازى دوربين و GPS در خودروهاى گشــت كنترل 

ساختمان
  فعاليت شبانه روزى پنج پست نگهبانى در ورودى باغات و حاشيه 

شهر جهت كنترل عبور و مرور مصالح ساختمانى غير مجاز
 پاكســازى گنجنامه از حضور دستفروشــان و بســاط گستران و 

ساماندهى آنها در بازارچه بوستان شهيد ساعى
 پاكسازى اماكن تاريخى و فرهنگى از حضور دستفروشان و بساط 
گســتران شــامل پياده راه بوعلى ، پياده راه اكباتــان و پياده راه ميدان 

امام(ره) ، ميدان آرامگاه باباطاهر و بوعلى ، بلوار ارم و ...
 ســاماندهى و رفع سدمعبر خيابانهاى باباطاهر ، شريعتى و شهدا و 

ساماندهى و رفع سدمعبر بازار سرگذر
 ايجاد و راه اندازى گشــت خودرويى رفع سدمعبر در چهار منطقه 

شهرى
 استقرار نيروى ثابت در اماكن پردد جهت پيشگيرى از سدمعبر

بحران مديريت  ره  دا ا
 عضويت در كمپين شهرهاى تاب آور جهان
 تدوين شيوه نامه ايمن سازى اماكن تجارى 

 دســتورالعمل مديريت آوار بردارى (مورد پذيريش ســازمان ملى 
استاندارد)

 طرح تشــكيل گروه هاى امدادى محله محور دوام الوند و اجراى 
طرح دانش آموزى پايش شهرى

 برگزارى آموزش و مانور زلزله در محله خضر براى 700 نفر
 دوره آموزش پدافند سايبرى براى دانش آموزان
 اجراى طرح مديريت بحران در اماكن آموزشى

 بازنگرى مطالعات مرحله دوم جمع آورى آبهاى سطحى
 ارزيابى آسيب پذيرى شهر همدان

 مطالعات طرح جامع پدافند غير عامل
 مانور دورميزى سيالب و زلزله

شهرى خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگى  مديريت 
 اجراى طرح استقبال از بهار

  نظارت روزانه بر فعاليت هاى پيمانكاران مناطق چهار گانه 

 رسيدگى به صورت وضعيت پيمانكاران خدمات شهرى و صورت 
وضعيــت قطعى پيمانكار امور خدمات شــهرى مناطــق چهار گانه 

شهردارى 
 تدوين و پيگيرى و اجراى طرح استقبال از عيد سعيد فطر و برگزارى 

نماز عيد فطر
 صدور مجوز جهت برپايي ايستگاههاي توزيع نذورات در  مراسمات 

مذهبي و ملي 
 هماهنگى و برنامه ريزى و تهيه طرح جهت استقبال از رويداد 2018

  پيگيري و اجراي طرح استقبال از مهر جهت باز گشايي مدارس
  پيگيــري انجام اقدامات الزم جهت پاكســازي رودخانه ها و انهار 

جهت پاييز
 صدور بيش از 60 مجوز ايستگاه صلواتى در دهه اول محرم

 اعزام پاكبان خدمات شهرى به صورت داوطلب براى نظافت مسير 
زائران حرم حسينى در كربال

  تشكيل ســتاد عمليات برف روبى و تهيه نقشــه و دستور العمل 
عمليات برف روبى

  نظارت و برنامه ريزى عمليات برف روبى ، يخ زدايى و نمك پاشى 
در فصل زمستان ، نظارت بر اليروبى مستمر و روان سازى حركت آب 

در جوى بويژه در فصول پر بارش
 جمع آورى متكديان

 نظارت ، رســيدگى و تهيه غذاى گرم (ماهانه 3400 پرس) جهت 
گرمخانه شهردارى همدان

 اداره گرمخانه با ظرفيت حدود 80 نفر در طول سال
  ساماندهى كارتن خوابها

55 بند20ماده كميسيون  دبيرخانه 
 برگزارى جلسات بند 20 با حضورنمايندگان شوراى اسالمى شهر، 
فرماندارى، اتاق اصناف، حفاظت محيط زيست و اداره بهداشت:  24 

جلسه
 تعداد رســيدگى به اعتراض پرونده هاى مشــاغل مزاحم وصدور 

راى:45 فقره 
 شناسايى وتشكيل پرونده هاى مشاغل مزاحم وآالينده دركميته هاى 

بدوى مناطق چهارگانه: 104 فقره
 برگزارى جلسات متعدد وپيگيرى هاى مستمر با كميته هاى بدوى 

مناطق چهارگانه ونواحى12گانه
 رفع سدمعبر و آلودگى اغذيه فروش هاى پياده راه بوعلى، ميدان امام 

و ميدان آرامگاه بوعلى 
 جمع آورى، تعطيل، رفع آلودگى زيســت محيطى وانتقال به خارج 
از محيط مسكونى18 مركز نگهدارى دام در سطح شهر( با هماهنگى 

وهمكارى ادارات ذيصالح ودادستانى).

اين معاونت 
شهرى تالش 
كرده است 
با افزايش 
اعتبارات، 
جذب 
مشاركت 
عمومي، 
تقويت 
سازمان ها و 
بهره گيري از 
همكاري 
مراكز علمي 
و پژوهشي 
در راستاى 
بهبود محيط 
زيست شهري 
و ارتقاي 
كيفي و كمي 
خدمات 
شهري گام 
بردارد

خدمات كمي  و  ي  
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مدير شــهردارى منطقه دو ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهدا و امام راحل(ره) و بزرگ داشت 
چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى ايران و تسليت ايام فاطميه، با اعالم اين خبر گفت: توسعه و 
افزايش سرانه فضاى سبز عمومى و تفريحى در زندگى شهرى امروز از اهميت ويژه اى برخوردار مى باشد، 
پارك هاى شهرى داراى كاركردهاى مختلفى هستند كه مى توان به نقش مؤثر اين پارك ها در ارتقا شرايط 
زيســت محيطى به عنوان ريه هاى تنفسى شهر و همچنين كاربرى هاى شهرى و اجتماعى آن در گذران 
اوقات فراغت فردى و جمعى خانواده اشاره كرد كه شهردارى منطقه 2 با آگاهى از اين امر در سالهاى قبل 
احداث پاركهايى از قبيل پارك ورزش ، شمسى پور ، پارك معرفت ، پارك جهاد و.. را اجرا نمود و در 

سال 97 احداث پارك كوهستانى حيدره و باغ گلها را در دستور كار خود قرار داده است .
مهندس رضا ابرار خرم به پروژه هاى در دست اقدام اشاره نمود و افزود: پارك واليت به عنوان نخستين 
پروژه از برنامه هاى در دستور كار ميباشد كه ظرفيت خوبى را در افزايش گردشگر در شهر همدان را دارد .
وى افزود: وسعت اين مجموعه 102 هكتار است و در حال حاضر 17 هزار اصله درخت در اين محدوده 

موجود است كه در ادامه برنامه اجرايى اين پروژه به 120 هزار اصله افزايش مى يابد.
به نقل از روابط عمومى منطقه 2 شــهردارى همدان، مدير شــهردارى منطقه دو با اشــاره به برنامه هاى 
شهردارى در فاز اول اين پروژه ادامه داد: تعريض و بازگشايى معبر ورودى ، ايجاد معابر دسترسى محوطه 
پارك  ، زير ســازى و سنگفرش معابر پياده رو ، ايجاد شبكه روشنايى، ايجاد شبكه هاى آبرسانى، ايجاد 

آالچيق، ساخت پاركينگ و...از نمونه فعاليتهايى است كه در فاز اول اين پروژه اجرايى خواهد شد .
ابرار خرم با اشاره به فعاليت هاى مهم جارى مجموعه خود ابراز داشت  :  آنچه روزى به عنوان رويا در 
اذهان و خواست شهروندان همدانى تداعى شده بود امروز با عزم و اراده جدى شوراى اسالمى شهر و 

شهردار همدان و مجموعه شهرداريبه واقعيت تبديل خواهد شد.
وى ادامه داد : با توجه به اينكه همدان اقليم بسيار خوبى از نظر فضاى سبز ، آب و هوا و خاك دارد ما 
به دنبال اجراى باغ گلها بوديم كه خوشبختانه اجراى عمليات عمرانى آن در سال جارى در جنب پارك 

بانوان كليد خورده و پيشرفت قابل توجهى در اين پروژه شاهد هستيم.
ابرار خرم متذكر شد : باغ گلها از پروژه هاى ديگر اين منطقه است كه يكى از پارك هاى مهم و تخصصى 
در دســت اقدام اســت كه باغى بزرگ در قالب پارك محله اى محسوب ميشود و از اين نظر كه همدان 
به عنوان شهر اطلسى ها مشهور است باغ گلها احياى همدان به عنوان شهر اطلسى ها است و تملك آن 

انجام شده و امسال عمليات عمرانى آن كليد خورد .
وى بيان داشت :توجه بيش از حد به نيازهاى حركت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهى فضاى پياده 
و پياده رو از عمده نقايص شهرســازى به شمار مى آيد ، كه سبب كاهش كيفيت محيط شهرى و افول 
ارزشهاى اجتماعى ، فرهنگى و بصرى در فضاهاى شهرى مى گرددكه شهردارى منطقه 2 با بررسى هاى 
اين موضوع طرح پياده رو سازى به صورت گسترده در سطح منطقه را در دستور كار خود قرار داده است .
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مدير منطقه 2 خبر داد 

سبز  فضاهاى  توسعه 
هاى  اولويت  از  شهرى 
2شهردارى  منطقه 

مجيد بيات
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ابرار خرم با بيان اينكه بر اساس  برنامه ريزى صورت گرفته پياده روهاى خيابان هاى اصلى سطح منطقه 
در اولويت بهسازى و اجراى جاليز قرار دارند افزود : از جمله پروژه پياده رو سازى در سطح منطقه ميتوان 
به پياده رو سازيدو طرف بلوار فاطميه ، رنجبران ، واليت و خيابان فرهنگ كه  مجموعا به مساحت 36

هزار متر مربع و مبلغى بالغ بر 29 ميليارد ريال ميباشد اشاره نمود .
وى با اشاره به نحوه  اجراى عمليات بهسازى پياده رو ها تصريح كرد:با در نظر گرفتن شرايط افراد معلول 
فرش پياده رو، بازسازى باغچه ها، اصالح و بازسازى سنگ جدول، اصالح شيب بندى كف و رفع موانع 

از جمله اقداماتى است كه دردسنور كار قرار داده شده است.
مدير شهردارى منطقه دو بيان داشت: امروزه افزايش جمعيت شهرها و معضالت ترافيكى موجود ايجاب 
مى كند، ايجاد پياده رو ها و مســيرهاى پياده مورد توجه بيشترى قرار گيرد چرا كه پياده رو ها در جابه 

جايى ساكنان شهرها و انتقال ترافيك شهر نقش بسزايى دارد.
وى در ادامه  با بيان اينكه شهردارى منطقه دو پروژه هاى متعددى را براى رفاه حال شهروندان منطقه در 
دست اقدام دارد ، اظهار كرد اجراى پروژه هاى متعدد نيازمند بودجه و اعتبار ات الزم است و تا هنگامى 

كه اعتبارات مورد نياز تامين نشود نميتوان عمليات اجرايى را آغاز كرد.
 وى افزود: شــهردارى منطقه دو خود را موظف به پاسخگويى و تامين نيازها و رضايتمندى شهروندان 
ميداند و در راســتاى تامين خواسته هاى شهروندان تمام تالش خود را معطوف كرده است، كه با توجه 

به ارزيابى عملكردها ميتوان گفت وضعيت عمرانى مطلوبى با شتاب بيشتر نسبت به سالهاى قبل در اين 
منطقه شاهد هستيم.

مدير منطقه 2 در ادامه از آغاز عمليات انتقال آبهاي ســطحي از ميدان رسالت به سمت بلوار مطهرى و 
رودخانه با اعتباري بالغ بر يكصد  ميليارد ريال خبر داد و افزود : بارندگي ابتداي امسال موجب تحمل 
خسارتهايي به مديريت شهري و شــهروندان شد كه از همان زمان و با دستور شهردار همدان در صدد 
برآمديم وضعيت محله هايي كه در سطح منطقه دو در مواقع بارش دچار آبگرفتگي هستند شناسايي شوند 
تا نسبت به رفع خطرهاي احتمالي اقدامات الزم صورت گيرد كه خوشبختانه اين موضوع هم اكنون در 
حال پيگيري است و در همين راستا از همراهي و صبر و شكيبايي شهروندان در اجراي اين پروژه مهم 

شهري تشكر مي كنيم .
وى از عمليات گسترده جدولگذارى  و ايجاد نهرى در سطح منطقه خبر داد و افزود  : با توجه به اهميت 
و ضرورت نگاه به مســائل عمرانى شهر و مديريت شهرى سطح اين منطقه با هدف ساماندهى معابر و 
همچنين زيبا سازى فضاى شهرى و مناسب سازى جداول خيابانهاى سطح منطقه اين پروژه در دستور 

كار قرار داده شد .
ابرار خرم با اعالم اينكه اين اقدامات باعث تحوالت ساختارى مثبتى خواهد شد افزود : در همين راستا 
بيش از 8 هزار و 500 متر طول عمليات جدولگذارى با اعتبارى بالغ بر10  ميليارد ريال  در سطح منطقه 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

شاهد هستيم كه از جمله پروژه ها ميتوان به جدولگذارى  و ايجاد نهرى ، خيابان چهاردولى واقع در 30 
مترى بنى هاشم ، 18 مترى ميالد ،  بلوارهاى رنجبران ،  واليت ، مطهرى و بلوار 9 دى  و جاده حصار 

حاج شمسعلى  اشاره نمود كه با تالش و كوشش همكاران به اتمام رسيده است.
ابرار خرم از اجراى عمليات آســفالت ريزى و لكه گيرى و نيز پخش بيش از20 هزار  تن آســفالت  در 
سطح منطقه 2 خبر داد و افزود : با توجه به وضعيت نا مناسب قسمتهايى از آسفالت كوچه ها و خيابانها 
سطح منطقه و اجراى عمليات روكش آسفالت معابر به صورت ويژه در سطح منطقه 2 انجام گرفته است.
وى لكه گيرى و روكش آســفالت در ســال جارى را بيش از 20 هزار تن تا كنــون بيان كرد و افزود : 
شهروندان در مراجعه به شهردارى درخواست انجام ترميم ولكه گيرى آسفالت كوچه ها و معابر شهرى 
منطقه را دارند كه در اين خصوص واحد فنى مهندسى  اين منطقه بصورت مداوم  اجراى آسفالت توسط 
فينيشر و اكيپ دستى را در دستور كار دارد كه  طبق بازديد كارشناسان فنى مهندسى منطقه اولويت بندى 
الزم  جهت آسفالت ريزى صورت ميگيرد و در اين راستا حجم  بسيار زيادى آسفالت در معابر اصلى و 
فرعى از جمله   حصار حاج شمسعلى ، خيابان فرهنگ ، جاده چشين ، بلوار مفتح و مدنى  و ... پخش 

و اجرا شده است.
وى در ادامه عنوان كرد : بازگشايى هاى جديد در مسير هاى مختلف به توسعه و عمران و آبادانى منطقه 
كمك كرده و زمينه عمران و آبادانى شــهر را فراهم مى آورد كه در اين راســتا شهردارى همدان اجراى 

چندين پروژه بازگشايى معابر در سطح شهر هدفگذارى و اجرا كرده است .
ابرار خرم  با اعالم اينكه بعد از بازگشايى خيابان طالقانى پروژه اعتماديه شرقى در دست اقدام قرار گرفت 
افزود : با تخريب تنها پالك باقيمانده ( يك واحد نانوايى) بلوار اعتماديه شــرقى با اعتبارى بالغ بر 38
ميليارد ريال و به طور كامل بازگشايى شد كه عمليات عمرانى اين بلوار به طول 450 متر و به عرض 35
متر و در مجموع به مساحت 1575 متر مربع از قبيل زير سازى ، جدول گذارى ، ايجاد نهرى و اجراى 

آسفالت ، اصالح هندسى ، احداث ميدان اجرايى واجراى سيستم روشنايى انجام شده است.
ابرارخرم با  بيان اينكه  يكى از پروژه هاى مهم راه دسترسى به شهرك بهشتى است كه در دستور كار قرارد 
گرفته و در حال اجرا ميباشد افزود : يكى از راه هاى دسترسى شهرك بهشتى در سنوات قبل تك الين 
بود و در دو سال گذشته به صورت دو بانده و چهار باغ احداث شد و ورودى دوم آن نيز سال گذشته 
به بهره بردارى رســيد و از اين رو يكى از مهمترين ورودى هاى شهرك بهشتى 45 متريجديدالحداث 

است كه در حال اجرا است.
وى با اعالم اينكه طول اين بلوار 400 متر ميباشــد تصريح كرد : فاز اول اين طرح 200 متر طول در دو 
الين اجرا ميشــود كه عمليات اجرايى آن آغاز گرديده و زيرسازى  اجراى جدولگذارى ، ايجاد نهرى ، 
ايجاد روفوژ وسط و سيستم روشنايى و اجراى آسفالت را در دستور كار قرار گرفته و انشااله به زودى 

شاهد بهره بردارى از اين پروژه مهم هستيم.
وى به برخى از پروژههاى اجرا شــده اشــاره كرد و گفت: جدولگذارى ، پياده روســازى ، حفر چاه و 
اليروبى قنوات ، احداث كانال و هدايت آبهاى سطحى و زير سازى معابر، اصالح هندسى ، تهيه و اجراى 
سيســتم آبيارى مكانيزه جهت فضاى سبز منطقه ، خريد و نصب وسايل بازى كودكان و اجراى نصب 
كفپوش گرانولى جهت ايمن ســازى محوطه بازى كودكان در پاركهاى سطح منطقه ، احداث پاركهاى 
جديد ، بازسازى پاركهاى سطح منطقه ، اجراى روشنايى پاركهاى سطح منطقه ، پياده راه سازى ، تجهيز 

بازسازى پلهاى عابر پياده از جمله پروژه هايى است كه به اتمام رسيده اند .
ديگر حوزه كارى شــهردارى منطقه دو كه ابرار خرم توضيح در خصوص عملكرد آن بخش پرداخت 
امور شهرى منطقه بود كه وى اشاره داشت روزانه به طور متوسط يكصد تن زباله از سطح منطقه جمع 
آورى و حمل مى شود كه طى شش ماه به ميزان تقريبى 17/100 تن جمع آورى و به محل دفن بهداشتى 

حمل شده است.
ابرار خرم با اعالم اينكه مهمترين نتيجه افزايش فضاى سبز، كاهش آلودگى هوا و پاكسازى محيط زيست 
شــهرى است افزود :فضاهاى سبز در شهرها از يك سو موجب بهبود وضعيت زيست محيطى شهرها 

ميشوند و از سوى ديگر شرايط مناسبى را براى گذران اوقات فراغت شهروندان ايجاد ميكنند .
وى با اشــاره به اقدامات انجام شده در حوزه فضاى سبز ياد آور شد: عمليات كاشت گلهاى فصلى در 
حاشيه معابر ، ميادين و پاركها ،كاشت درختان زينتى چمن زنى و آبيارى  فضاهاى سبز پارك ها از جمله 
فعاليت هايى است كه توسط واحد فضاى سبز منطقه  با همكارى سازمان سيما منظر و فضاى سبز منطقه 
انجام شــده است. ابرار خرم  افزود :  حوزه روابط عمومى شهردارى منطقه دو در اجراى مراسم ملى و 
مذهبى و برنامه هاى فرهنگى از جمله ايام فاطميه ، ايام نوروز ، بزرگداشت ارتحال امام خمينى ( ره ) و 
ايام شعبانيه ، آذين بندى  نماز عيد فطر و فعاليت هاى ديگر به ميزان قابل توجهى حضور داشته و بويژه 
با نهاد ها ، افراد و گروه هاى مختلف در اين زمينه ها مشاركت داشته است وديگر فعاليت هاى اين حوزه 
تهيه و ارسال خبر و گزارش هاى خبرى ، تعامل با رسانه ها در موارد متعدد ، تهيه و آرشيو فيلم و صدا، 
عكس از اخبار منعكس ، بهره گيرى از فناوريهاى IT  در جهت پيشبرد فعاليت هاى اين واحد و ... در 

زمره اقدامات روابط عمومى منطقه 2 شهردارى بوده كه قابل اشاره است.

همشهريان عزيز با پرداخت به موقع عوارض نوسازى 
يار و ياور شهردارى در اجراى پروژه هاى عظيم 

در سطح منطقه باشند
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كشاورزى  بانك 
ريال  ميليارد   923

كرد پرداخت  تسهيالت 

 سهميه تسهيالت پرداختى بانك كشاورزى در سالجارى 923
ميليارد ريال بوده كه 100 درصد اعتبار ابالغى پرداخت شده است.

مدير شعب بانك كشاورزى همدان گفت: يك هزار و 169 ميليارد 
ريال پرداخت تسهيالت عقد قرار داد شده بود كه 923 ميليارد ريال 

پرداخت شده و مابقى مستلزم ابالغ اعتبار است.
هوشــنگ حيدرنژادان در جمع خبرنگاران بيان كرد: در مجموع از 
ابتداى ســال تاكنون 28 هزار و 377 فقره تسهيالت به ميزان هشت 
هزار 294ميليارد ريال توسط بانك كشاورزى پرداخت شده كه اين 

رقم از نظر ريالى 42 درصد رشد داشت.

مدير شــعب بانك كشاورزى همدان بيان كرد: سه هزار و 295 فقره 
تسهيالت قرض الحســنه ازدواج به ميزان 507 ميليارد ريال امسال 
پرداخت شــده كه بانك كشاورزى در اين زمينه رتبه دوم را در بين 

سيستم بانكى استان دارد.
حيدرنژاديان اظهار داشــت: 45 درصد سهم اشتغال پايدار روستايى 
متعلق به بانك كشاورزى و مابقى متعلق به سه بانك توسعه و تعاون، 

پست بانك و صندوق كارآفرينى اميد است.
وى افزود: در اين راستا به 260 طرح در قالب اشتعال پايدار روستايى يك 
هزار و 181 ميليارد ريال توسط بانك كشاورزى پرداخت شد كه ايجاد 

يك هزار و 832 فرصت شغلى را در پى داشت.
مدير شعب بانك كشاورزى همدان اضافه كرد: 508 فقره تسهيالت 
از محل صندوق توسعه ملى در 2 سال گذشته پرداخت شده كه منجر 

به ايجاد 400 فرصت شغلى شده است.
حيدرنژاديان بيان كرد: همچنين از محل صندوق توســعه ملى 271
ميليارد ريال در سالجارى به بخش صادرات تسهيالت پرداخت شد.

وى ادامه داد: باالترين سهم مانده مطالبات با سه هزار و 200 ميليارد 
ريال متعلق به بانك كشاورزى است كه 35 درصد مطالبات سيستم 

بانكى استان همدان را شامل مى شود.
مدير شعب بانك كشاورزى همدان افزود: اين ميزان مطالبات نشان 
دهنده حمايت بانك كشــاورزى از فعاالن اين بخش است هر چند 
وجود خارج شدن اين ميزان سرمايه از چرخه گردونه بانك، آسيب 

هايى به همراه داشته است.
حيدرنژاديان اضافه كرد: بانك كشاورزى در راستاى حمايت از بخش 
كشاورزى، طبق بند خ ماده 33 قانون تسهيالت با سقف 80 ميليون 
ريال با پنج تا 10 درصد سود پرداخت مى كند تا واحدها فعال بمانند.
وى ادامه داد: بانك كشاورزى در بُعد اجتماعى اقدام به انجام كارهاى 
عام المنفعه نظير ساخت مدرسه در مناطق محروم است و در همدان 
ساخت نمازخانه، ايجاد فضاى فرهنگى در مدارس محروم و تجهيز 
كارگاه و ايجاد نمازخانه را با هماهنگى آموزش و پرورش در دستور 

كار دارد.

ليال يعقوبى
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شهردارى ها در حالى سال 97 را سپرى كردند كه تنگناهاى 
اقتصادى موجود و افزايش قيمت ها بارى بر دوش آنان بود اما با اين 
حال به دليل تالش و جديت مجموعه پرسنل شهردارى منطقه سه 
سطح عملكرد و تحقق اهداف عمرانى و خدماتى در اين شهردارى 
نســبت به سالهاى گذشته افت نكرد و حتى در برخى موارد شاهد 

رشد برخى شاخص هاى خدمات رسانى در اين منطقه بوديم.
سرپرســت شــهردارى منطقه 3 همدان گفت: انجام آســفالت 
بصورت دستى، انجام آسفالت بصورت فينيشرى، جدول گذارى، 
مرمت و يــا تعريض برخى بلوار ها از جملــه اقداماتى بوده كه 

توسط اين شهردارى انجام شده است.
محمدامين مجذوبى با اشــاره به عملكرد اين شهردارى در پياده 
رو ســازى بلوار، بازسازى و تعمير ســرويس بهداشتى موجود 
در پاركها و برخى اماكن، روشــنايى معابر، جابه جايى تير برق، 

توسعه فضاى ســبز و ... بيان كرد: در سال 
جارى دفتــر فنى و عمرانى منطقه ســه با 
بيــش از 50 پروژه عمرانى به همشــهريان 

خدمت رسانى كرده است.
به گفته مجذوبى اين شــهردارى با وجود 
مشكالت ناشــى از كاهش درآمد ها تالش 
كرده اســت با اقدامات فرهنگى و عمرانى 
در راســتاى جلب رضايت ســاكنان قدم 

بردارد.
سرپرســت شــهردارى منطقه 3 همدان در 
ادامه با اشاره به مهمترين درخواست مردم 
مبنى بر آســفالت معابر گفــت: تناژ كلى 
آســفالت تسطيح شــده در كل منطقه 3 به 
مقدار 19 هزار و 705 تــن با مبلغ بالغ بر 
چهل و نه ميليــارد و 250 هزار ريال بوده 
اســت كه البتــه در برخى مــوارد افزايش 
قيمت هاى ســال جارى و تأثير مستقيم آن 

بر افزايش قيمت مصالح باعث ايجاد خلل در پروژه هاى عمرانى 
و نيز پخش و تســطيح آسفالت در سطح منطقه شد اما به حول 
و قوه  الهى با مديريت و عملكرد مناسب در اين حوزه توانستيم 

رضايت مندى مناسبى را داشته باشيم.
وى ادامه داد: البته با توجه به رويكرد اســتفاده از مصالح جديد 
در پخش آســفالت، منطقه سه در مناطقى كه زيرسازى ها از قبل 
به دليل حفارى هاى متعدد داراى مشكل بود و ايجاد انواع تركها 
را مى كــرد از مصالح با بهره گيرى از مواد پليمرى مانند ژئوگريد 

و ژئوتكستال استفاده كرد.
مجذوبى گفت: اين نوع مصالح باعث افزايش طول عمر آسفالت 
و جلوگيرى از به وجود آمدن ترك هاى موجود در سطح آسفالت 

شده و از بروز مشكالت آتى جلوگيرى مى كند.  
وى با اشــاره به برپايى نمايشگاه شهرى براى اولين بار در پياده 
راه اكباتان به مناسبت چهلمين سالگرد انقالب 
اسالمى افزود: در حاشيه اين نمايشگاه آذين 
بنــدى فجر فاطمى بــا اســتفاده از تصاوير 
شهداى انقالب شهر همدان  و نيز برشهايى از 
مســتندات  تاريخ 1357 و مجاهدات انقالبى 
مــردم فهيم همدان توســط روابــط عمومى 

شهردارى منطقه سه همدان انجام شد.
وى در بيان ساير عملكرد مجموعه شهردارى 
منطقه 3 گزارشــى از فعاليت هاى انجام شده 
ارائه داد كه براى بيــان هر چه بهتر اقدامات 

عناوين مختلف عملكردها در زير مى آيد. 

بصورت  آسفالت  انجام  مسيرهاى  دستى1
لكه گيرى معابر سطح شهر كه در اغلب مناطق 
شهرى به ويژه مناطق حاشيه انجام شده است.
اين اقــدام شــامل لكه گيرى خضــر كوچه 

ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و
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شهروندان  به  خدمت رسانى 
مجموعه  تالشگران  هدف 
 3 منطقه  شهردارى 

منطقه 3  سرپرست شــهردارى 

مجذوبى
 با وجود مشكالت 
ناشى از كاهش 
درآمد ها تالش 

كرده ايم با اقدامات 
فرهنگى و عمرانى در 
راستاى جلب رضايت 
ساكنان قدم برداريم

تصوير نوشت

خيابان خضريان
آذين بندى فجر فاطمى در سطح منطقه

نمايشگاه بين المللى
غرفه منطقه سه در نمايشگاه دستاوردهاى چهل ساله 

انقالب

پياده راه اكباتان 
برپايى نمايشگاه شهرى شهداى انقالب پياده راه 

اكباتان براى اولين بار در همدان

پياده راه امام خمينى(ره)
برفروبى زمستان 97

 انجام آسفالت 
بصورت دستى، 
انجام آسفالت 

بصورت فينيشرى، 
جدول گذارى، مرمت 

و يا تعريض برخى 
بلوار ها از جمله 

اقداماتى بوده كه 
توسط اين شهردارى 
انجام شده است
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يارمطاقلــو، مزدقينه كوچــه ابوريحان، مزدقينــه كوچه ابوذر 
غفــارى، مزدقينه كوچه معبودى، مزدقينــه كوچه نيكو، مزدقينه 
كوچه فرهانى، مزدقينه كوچه انصار 10، مزدقينه كوچه انصار 5، 
مزدقينه كوچه آرومنــدى، مزدقينه كوچه فرعى 6، خضر كوچه 
ظهرابى، مزدقينه كوچه انصار 16، خضر كوچه احمدى، مزدقينه 
كوچه انصــار 3، مزدقينه كوچه رجايى، خضــر كوچه قدر 12، 
ســيلو كوچه صفرى، سيلو كوچه آسايش، سيلو كوچه پرورش، 
شهرك مدنى كالنترى، جوالن گلچهره 8، سيلو كوچه مرادعليان، 
جوالن كوچه جامى 1، شــهرك انديشه كوچه دانش 3، جوالن 
كوچــه مركزى، مجيد آباد كوچه رحيمى فرعى 2، خضر كوچه 
هدايت، شــهرك انديشه كوچه برزين، شــهرك انديشه كوچه 
برزين 2، خضر حفارى خضر، شهرك انديشه سه راهى انديشه، 
خضر گلبرگ 1، آپارتمان هاى اميد اكباتان، زمين شــهرى نيلوفر 
5، خيابان شهدا كوچه توانيابان، خيابان شهدا كوچه سرچشمه، 
خيابان شهدا آهن فروشــها، زمين شهرى آالله 1، زمين شهرى 

الدن 6، زمين شهرى نيلوفر 9 .

فينيشرى بصورت  آسفالت  انجام  مسيرهاى  شــهرك مدنى كوچه گلچين 2و 3، شهرك مدنى كوچه 2 
گلچين 1، شهرك مدنى كوچه ياس، شهرك مدنى كوچه ياسمن 
1، شهرك مدنى كوچه مســجد، خيابان قليانى، خيابان توپچى، 
خضــر كوچه هاى دليــران، خضر كوچه هــاى فرهنگ، خضر 
فرهنگســرا، خضر خيابان سپهر، شــهرك مدنى بلوار توحيد، 
خيابان گلچهره، پل غدير، بلوار بديع الزمان، بلوار خليج فارس، 
آپارتمانهاى اميداكباتان، كندرو بلوار انقالب، 12 مترى واليت، 

معبر خدمات موتورى.

3 منطقه  در  تكميلى  و  عمرانى  اقدامات  تكميل و ساخت مغازه هاى مجتمع صنعتى شهيد بهشتى 3 
با مبلغ سه ميليارد تومان انجام شده است.

ساخت و احياى سرويس هاى بهداشتى سطح منطقه سه در سال 
97 دنبال شده است.

ســرويس بهداشــتى پارك شــاهد با مبلغ 260 ميليون تومان 
پيشرفت 60درصد در حال ساخت و ساز است.

ساخت سرويس بهداشتى سرگذر (ايستگاه اتوبوس هاى شهرى) 
با 150 ميليون تومان انجام شده است 

بازسازى ســرويس بهداشتى ســرگذر راســته ميوه و تره بار، 
بازسازى و تعمير ســرويس بهداشتى پارك بهشت رو به روى 
باغ بهشــت و بازسازى و تعمير ســرويس بهداشتى خيابان 24
مترى صنعت كه همگى به مبلغ 60 ميليون تومان در ســال 97

انجام شده است.

معابر گذارى  جدول  و  زيرسازى  بخش  جدول رفيوژ وســط بلوار امام خمينى(ره) به طول بيش 4 
از 3500 متر تعويض شده است.

جدول گذارى ورودى شهرك صنعتى شهيد بهشتى به طول 800
متر انجام شده است

جدول گذارى و زير سازى در تسطيح محوطه و آسفالت ريزى 
در محوطه اميد اكباتان از اين اقدامات بوده است.

معابر  تعريض  و  روسازى  پياده  بلوار آيــت ا... تألهى (جوالن) بــا 65 ميليون تومان با 5 
5درصد پيشرفت پياده روسازى شد.

پياده رو ســازى بلوار توحيد شــهرك مدنى با مبلغ 400 ميليون 
تومان و پيشرفت 98درصد رو به اتمام است.

تعريض بلوار ســردار شهيد همدانى شــامل خاك بردارى 
زيرسازى، جدول گذارى و بيس ريزى با مبلغ يك ميليارد 
40درصد صورت گرفته  150 ميليون تومان با پيشــرفت  و 

است. 
تملك و بازگشايى بلوار سردار همدانى، بلوار قدر، كوى خضر، 
امالك تجارى ورودى شهر از سمت مالير و تملك و بازگشايى 

معابر اصلى خضريان عمده فعاليت هاى صورت گرفته در واحد 
امالك منطقه سه بوده است.

محله اى پارك هاى  و  بوستانها  ساخت  در بخش ســاخت بوستانها نيز با توجه به وسعت منطقه 6 
سه، تالش ويژه اى صورت گرفته است.

احداث پارك ياس شــهرك مدنى به مبلــغ 300 ميليون تومان 
با پيشــرفت 40درصد كه شامل ســاخت مخزن سنگى، مسير 

عبورى، پاركينگ و فضاى سبز مى باشد.
احداث پارك شــقايق شهرك مدنى به مبلغ 200ميليون تومان با 

پيشرفت 40درصد
ســاخت پارك محله اى انتهاى خضر، خيابان ســردارى انجام 

شده است.
احداث مخزن ســنگى بــه مبلغ 85 ميليون تومان با پيشــرفت 
35درصد براى آبيارى فضاى ســبز محوطه پــل هوايى انتهاى 

خيابان 17 شهريور

منطقه سطح  در  موجود  رودخانه هاى  ساماندهى  ديواركشــى رودخانه شــهيد صفرى درصد پيشــرفت 7 
50درصد و با مبلغ كل حدود 300 ميليون تومان

ديواركشــى و پوشش كانال سنگى كوثر 50درصد و با مبلغ كل 
حدود 505 ميليون تومان

پوشــش رودخانه فجر پشت بيمارستان آتيه 25درصد و با مبلغ 
كل حدود 605 ميليون تومان

پوشش رودخانه خضر، پشت فرهنگسراى واليت 15درصد و با 
مبلغ كل حدود 420ميليون تومان

ديواركشى محوطه فرهنگسراى واليت (ضلع غربى) 10درصد 
و با مبلغ كل حدود 145ميليون تومان

نوكنى قنات خيابان توپچى مدرســه دهخدا 95درصد و با مبلغ 
كل حدود 102 ميليون تومان

نوكنى و هدايت آب قنات گيجيله (جوالن) 40درصد و با مبلغ 
كل حدود 198 ميليون تومان

مجموعه هزينه كرد نگهدارى فضاى سبز در سطح منطقه سه با 
مبلغى بالغ بر 2 ميليــارد و 200 ميليون ريال و خريد گونه هاى 
گياهى درخت هــا و درختچه ها و نيز گل هاى فصلى در ســه 
نوبت كاشت بهاره، تابستانه و پاييزه با مبلغى معادل نيم ميليارد 

ريال صورت گرفته است.

شده ارائه  شهرى  خدمات  خدمات شهرى شــامل تنظيف، برف روبى، شستشوى 8 
معابر و جداول، جمع آورى مشــاغل مزاحم، رفع خطر و ... با 

مبلغ 63 ميليارد ريال در سال 97 انجام شده است.
رنگ آميزى جداول در ســطح منطقه با مبلغ 110ميليون تومان 
جهت جداول ســطح منطقه و پارك هاى سطح منطقه صورت 

گرفته است.
جابه جايى تيرهاى برق و ترانــس برق در انتهاى خضر خيابان 
ســردارى با مبلغ 35 ميليون پيشــرفت 100درصد كه به پايان 
رسيده است. روشنايى ميدان امام حسين(ع) با توجه به اصالح 
هندسى انجام شده توسط واحد فنى و عمرانى شهردارى درس 
ســال گذشته، در ســال جارى با مبلغ 100ميليون تومان احيا و 

انجام شده است.

منطقه عمومى  روابط  و  رسانى  اطالع  در بخــش روابط عمومــى راه انــدازى موكب امام 9 
حســن(ع) به مــدت 14 روز و پذيرايى از زوار عازم اربعين 
حســينى در ســال 97 همكارى با مديريت بحران در حوزه 
برپايى مانور زلزله آذرماه 97، بزرگداشــت دهه فجر فاطمى 
در سال 97، ارائه گزارش عملكرد ساالنه و آذين بندى سطح 
منطقــه در مناســبات مختلف ملى و مذهبى و انتشــار اخبار 
خدمات صــورت گرفته در منطقه در فضــاى مجازى انجام 

شده است.

ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ه                                   و
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تصوير نوشت

ميدان امام خمينى(ره)
برپايى اينفوگرافى عملكرد شهردارى منطقه سه

ميدان امام خمينى(ره)
هرس اصولى درختان با استفاده از باالبر 

پياده راه اكباتان

سطح منطقه
توزيع آسفالت در سطح معابر منطقه

سطح منطقه
ساماندهى رودخانه هاى سطح منطقه
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 افزايــش تعداد واحدهاي صنعتي فعال از 13 فقره به 1105 طي 
سال هاي 57 تا 97

 افزايش اشتغال در واحدهاي صنعتي از 1234 نفر به 26905 نفر 
طي سال هاي 57 تا 97

 افزايش تعــداد واحدهاي معدني فعال از 14 فقره به 288 فقره 
طي سال هاي 57 تا 97

 افزايش اشتغال در واحدهاي معدني فعال از 50 نفر به 2382 نفر 
طي سال هاي 57 تا 97

 راه اندازي سامانه بهين ياب جهت انجام كليه فرآيندهاي مربوط 
به سرمايه گذاري و بنگاه هاي اقتصادي (صدور جواز تأسيس، پروانه 
بهره برداري، تأمين مالي، معافيت هاي گمركي و...) (همســو با كل 

كشور)
 راه اندازي سامانه كاداستر در حوزه معدن (همسو با كل كشور) به 
منظور ثبت و صدور مجوزهاي معدني به صورت الكترونيكي جهت 

تسريع، تسهيل و شفاف سازي امور مربوطه 
 اكتشاف و بهره برداري از معادن خاص و منحصر به فرد در سطح 
كشور مانند: آندالوزيت، رز كوارتز و سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي 

 رشد درآمدهاي پايدار از ناحيه استحصال مواد معدني 
 افزايش ميزان صادرات از 43 تن به 830460 تن و 140180397 

دالر طي 57 تا 97
 افزايش تراز تجاري معادل 122 برابر طي ســال هاي 57 تا 97 

(صادرات نسبت به واردات)
 افزايش حجم مبادالت معادل 192 برابر طي سال هاي 57 تا 97 

(صادرات نسبت به واردات)
 شناســايي و احياي واحدهاي غيرفعال و نيمه فعال و كمك به 

راه اندازي مجدد آنها به تعــداد 500 فقره جهت تثبيت و كمك به 
اشتغال پايدار 

  افتخارات دولت تدبير و اميد 
 تعريف 26 پروژه مهم در سطح استان 

 به بهره برداري رســيدن 13 فقره از اين 26 پروژه با اشتغالزايي 
مستقيم 89 نفر 

 آغاز به كار رســمي ستاد تسهيل و كارگروه رفع موانع توليد و 
اشتغال در استان از سال 1394 (با كليه تفويضات) موضوع مصوبه 
هيأت محترم وزيران به شماره 18151/ت50720 هـ مورخ 94/2/19 
و باستناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ايران)
 برگزاري 233 جلسه ستاد تسهيل و كارگروه رفع موانع توليد و 
اشتغال از آغاز فعاليت رسمي در سطح استان با حضور كليه مسئوالن 

دولتي و خصوصي با 1281 مصوبه اجرايي 
 در اين دولت 210 واحدهاي غيرفعال احيا شــده اســت و 38 

واحد نسبت به افزايش توليد و اشتغال اقدام نموده است.
 تكميل زنجيره فوالد در ســطح استان با به بهره برداري رسيدن 

طرح هاي مرتبط اقتصاد مقاومتي 
 به بهره برداري رســيدن پروژه هاي اســتراتژيك فروسيليس در 
سطح اســتان به منظور افزايش چند صد برابري افزايش افزوده از 
منابع غني سيليس در سطح استان و جلوگيري از خام فروشي مواد 

اوليه 
 جذب ســرمايه گذاري خارجي در چنديــن پروژه كه عمليات 

اجرايي آنها نيز شروع گرديده است
 تعداد اقالم صادرات اســتان به ديگر كشورهاي منطقه از تعداد 

حدود 50 قلم به 97 قلم افزايش يافته و عامل توانمندسازي بخش 
توليدات و تجارت استان محسوب مي گردد.

 به بهره برداري رسيدن اولين شهرك صنفي بنكداري در استان 
 ايجاد انجمن و اتحاديه هاي تخصصي صادرات گرا مثل انجمن 

سفال و سراميك، انجمن توليد كنندگان سيب زميني 
 ثبت ملي سير همدان، گردوي تويسركان و كشمش مالير 
 ساماندهي اصناف در قالب 183 اتحاديه در سطح استان 

 افزايش تعداد واحدهاي صنفي از 6754 فقره به 56424 فقره 
 ايجاد سه خوشه صنعتي شاخص و فعال، سفال اللجين، قطعات 

الستيكي رزن و مبل و منبت در تويسركان 
 ســاماندهي روســتاي كردآباد در قالب خوشه صنعتي پوشاك 

جهت ايجاد روستاي بدون بيكار 
 وجود 35 رســته شغلي مستقيم و غيرمســتقيم با هنر صنعت 
قاليبافي در همــدان از جمله:مرمت و رفوگري، رنگرزي گياهي و 
شيميايي، طراحي فرش، نقشه كشي فرش، ساخت دارو ابزار، نخ تابي 

و ريسندگي، چله كشي و...
 پيگيري ثبت برند فرش مهربان (درشت باف) از منطقه مهربان 
كبودراهنگ كه در رديف بهترين بافته هاي ايراني اســت و شهرت 

جهاني دارد.
  اقتصاد مقاومتي 

 تعريــف 4 طرح ملي اقتصاد مقاومتي در ســطح اســتان و به 
بهره برداري رسيدن هر چهار طرح با اشتغالزايي مستقيم 450 نفر.

 فرش دســتباف يكي از مصاديق تحقق شعار اقتصادي مقاومتي 
است. وجود مواد اوليه در داخل، طرح و نقشه، برخورداري از دانش 

فني، نيروي كار ماهر، نداشتن وابستگي به تكنولوژي خارجي

ميزان سرمايه گذاري نام واحد نام شهر رديف
(ميليارد ريال) 

ميزان اشتغال 
(نفر)

نوع پيشنهادي (افتتاح/بازديد/ آغاز 
عمليات اجرايي/احياء/ توسعه)

بازديد 21375شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور اسدآباد 1
افتتاحيه 4025شركت شاد چين خاورميانهبهار2
افتتاحيه/ در حد مقامات استاني 173شركت بهرنگ پليمر دولفين كاسپينبهار3
افتتاحيه 4014شركت سنجش نيرو بهاران بهار4
بازديد 4024شركت تدبير دارو و سالمت تويسركان5
افتتاحيه 6240شركت هگمتان دارو غربتويسركان6
بازديد460147شركت مهان كاغذتويسركان7
افتتاحيه/ در حد مقامات استاني 317شركت توليد فرآورده هاي بينا رزن رزن8
افتتاحيه 140075شركت ارابه نسيم هگمتانهكبودراهنگ9
افتتاحيه 4220شركت دانا مبتكران انرژي جهان كبودراهنگ10
افتتاحيه 861130شركت فروسيليس غرب پارسمالير11
افتتاحيه 502120شركت آهن و سيليس آذرخش مالير12
احيا و بازديد 647130شركت فوالد آلياژي مالير مالير13
بازديد4522شركت نورد لوله آريا مالير14
افتتاحيه و بازديد 5254شركت موكت همدان همدان 15
افتتاحيه/ در حد مقامات استاني 109شركت آريا سرو سپهر الوند همدان 16
افتتاحيه/ در حد مقامات استاني 1516اتحاديه شركت هاي تعاوني توليد روستايي همدان همدان 17

معدن  و  صنعت  كه  راهى 
پيمود دهه   4 در 

جمهور  رئيس  اول  معاون  جهانگيري  توســط   97 فجر  دهه  در  شده  برداري  بهره  واحدهاي 

 همانطور كه مي دانيم رشد و توسعه اقتصادي در گرو 
رشد و توسعه صنعت رقم مي خورد، زيرا صنعت عالوه بر 
تحت تأثير قرار دادن رشــد اقتصادي صنعتي بخش هاي 
ديگري از قبيل كشاورزي، ساختمان، حمل و نقل، توليد، 
انتقــال و توزيع نيــرو، انرژي، مخابرات، دفــاع و... را در 
برمي گيرد. به طوري كه اين بخش ها هيچ يك بدون پشتيباني 
صنعت نمي توانند موجبات رشد و توسعه پايدار در كليه 
امور كشــور را به وجود آورند. سرمايه هر جا كه امنيت و 
سود باشد سرازير مي شود پس هر خطه از اين سرزمين بايد 
جذابيــت كافي براي همگان چه در داخل و چه در خارج 
جهت سرمايه گذاري داشته باشــد و اين امر خطير ميسر 
نخواهد شد مگر با برنامه ريزي درست، ايجاد امنيت و بستر 
مناسب، اصالح قوانين و مقررات، توسعه بخش خصوصي، 
آزادسازي تجارت خارجي، تشويق سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي، ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري باال، آزادسازي 
فزاينده و توســعه تجارت، رفع محدوديت هاي وارداتي و 
صادراتــي، ايجاد مبادي امن جهــت ورود و خروج كاال، 
توسعه مهارت نيروي كار و... هماهنگي با تحوالت آينده 
اقتصاد جهاني (يا جهاني شدن اقتصاد) و تعامل درست و 
سنجيده بين دولت و بخش خصوصي موجب مي شود كه 
تمامــي موارد مذكور به بهترين نحو ممكن جهت رشــد 
اقتصادي و بهينه در كشور با حداقل هزينه و زمان با كيفيت 
مطلوب انجام پذيرد تا همگان در محيطي امن با طيب خاطر، 
اراده قوي و مصمم و به سرعت رقابتي سالم در عرصه هاي 

اصلي اقتصادي بپردازند.

حبيب اله طاقتى احسن
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 گمرك به عنوان يكى از با ســابقه ترين سازمان هاى دولتى و 
همچنين مرزبان اقتصادى كشور، نقش مهمى در اجراى سياستها و 

خط مشى هاى اقتصادىـ  بازرگانى كشور دارد.
 گمــرك با توجه به روند رو به شــتاب جهانى شــدن و تحوالت 
اخير در ســطح ملى و بين المللى در زمينه مناسبات تجارى و لزوم 
حركت به سمت گمرك الكترونيك ،تالش كرده است تا همگام با 
حركت شــتابان و روبه رشد اقتصادى و ارتباطات جهانى، متناسب 
با برنامه هاى توسعه و همچنين سند چشم انداز بيست ساله كشور 
در راســتاى تأمين رضايت مندى مردم، اهداف ، امكانات، روش ها، 

برنامه ها ساز و كارهاى خود را تنظيم نمايد.
گمرك پل ارتباطى ميان سياســت هاى مالى و بازرگانى و مهمترين 
سازمان اثرگذار در روند تجارت بين المللى از اهميت و حساسيت 
ويژه اى برخوردار اســت. لذا اجراى اين سياست ها مستلزم گمركى 

كارآمد و مؤثر است.
اجراى الزامات ملى و بين المللى در جهت حفاظت از جامعه در قبال 
كاالها و مــواد زيان آور، خطرناك و پرتوزا، حفاظت هاى فرهنگى، 
بهداشتى، زيســت محيطى، رعايت استانداردهاى ملى، حفاظت از 
ســالمت اقتصادى و تجارت قانونمند از طريق مقابله با قاچاق كاال 
و مواد مخدر، كمك به مبارزه با جرائم ســازمان يافته ملى ، مبارزه 
با تروريســم و پول شوئى، اينگونه الزامات ساير وظايف سنتى مثل 

كسب درآمد را تحت الشعاع قرار مى دهد.
دهها كنوانسيون و معاهده بين المللى بمنظور ايجاد و يكسان سازى 
تســهيالت و هماهنگ ســازى رويه هاى گمركى سازمان جهانى 

گمرك wco تدوين و به مرحله اجرا درآمده است. 

ايران جزء نخستين كشورهايى بود كه به شوراى همكاريهاى گمركى 
پيوست و تعاريف و اصطالحات شوراى همكارى را پذيرفت.

در همين راستا نيز با اجرايى شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها كه به 
عنوان مهمترين برنامه اقتصادى دولت در طى ساليان اخير كه به اذعان 
برخى از كارشناسان اقتصادى به عنوان بزرگترين جراحى اقتصادى 
كشــور مطرح مى باشد، گمرك نيز تالش نمود تا همسو با رويكرد 
برنامه هاى توســعه و رشد اقتصادى كشــور و دولت در كنار ساير 
دستگاه ها ضمن ارائه تسهيالت الزم به خدمت گيرندگان موجبات 

رضايتمندى آنها را نيز فراهم نمايد. 
گمرك به دنبال آن اســت تا با ثابت نگه داشــتن نرخ هاى خدمات 
گمركى، افزايش تعدد انبارهاى اختصاصى تحت كليد گمرك براى 
شركت هاى توليدى، ارائه خدمات گمركى در خارج از اماكن گمركى 
و خارج از ســاعات ادارى(ارزيابى و ترخيص ســيار)، ساده سازى 
رويه ها ، ادغام و اصالح فرآيندها و حذف تشريفات زائد ، موجبات 

كاهش هزينه هاى توليد را فراهم نمايد.
متأســفانه مســئله بســيار مهمى كه تاكنون كمتر به آن توجه شده 
اســت و يا در عمل كمتر به آن پرداخته شــده است، بحث بودجه، 
امكانات و تجهيز گمرك اســت كه هر چند گمرك توانسته با سعى 
و تالش كاركنان زحمتكش خود، اين كمبودها را تاحدودى مرتفع 
سازد، اجراى برنامه هاى توسعه اى كشــور نيازمند عنايات ويژه اى 
به خصوص در اين بخش ها اســت.  مسئوالن در رده هاى مختلف 
كشــورى و استانى با حمايت و پشــتيبانى از گمرك و مهيا نمودن 
امكانات مورد نياز كمك شايان توجهى به همراهى مطلوب تر گمرك 

با برنامه هاى توسعه اى كشور و نظام خواهند نمود.
اما آنچه محرز است گمرك با تمام كمبودهاى موجود همچنان سعى 
بر آن دارد تا در ســال همت مضاعف و كار مضاعف، در راســتاى 
اهداف توســعه اقتصادى كشــور و نظام مقدس جمهورى اسالمى 

گام هــاى موثرترى را جهــت ارائه خدمت 
به مردم شــريف كشور و فعاالن اين عرصه 
در جهت توسعه و تسهيل تجارت خارجى 

بردارد.
در همين ارتباط به مناســبت چهل سالگى 
انقالب و دســتاوردهاى ارزشمندى كه اين 
انقالب در حوزه اقتصادى داشــته است به 
عملكرد گمرك استان همدان به عنوان يكى 
از دروازه هاى مهم پويايى و رشــد اقتصادى 

استان مى پردازيم.
مدير كل گمرك استان گفت: پس از پيروزي 
انقالب اسالمي، گمرك استان نيز همسو با 
انقالب و با تالش جهادي پرســنل خود در 
اين سال ها توانست در رشد و توسعه استان 
همدان كمك هاي شاياني انجام دهد و مردم 
استان همدان براى انجام امور گمركي خود 

بي نياز از مراجعه به گمرك استان هاي همجوار اقدام كردند.
مرتضى نجفى مقدم افــزود: در حال حاضر تمامى كارهاي تجار و 
حتي هموطنان عزيز ديگر اســتان هاي همجوار نيز در اين گمرك 

انجام مى گردد.
وى با اشــاره خدمات اداره كل گمرك اســتان همدان اظهار كرد: 
رســيدگي ســاالنه حدود 700 پرونده قاچاق،  خدمات مسافربري 
ســاالنه به حــدود 350 نفر كه عمدتاً به حجاج  اســتان همدان و 
اســتان هاي ديگر مي باشند، خدمات گمركي در واحد امانات پستي 
براى ارســال و ورود بسته هاي پستي بين المللي از جمله عملكرد و 
خدمات گمرك همدان است. مدير كل گمرك استان همدان با اشاره 
به حمايت همه جانبه از توليدكنندگان و صادركنندگان استان كه از 
طريق بسته هاي حمايتي انجام مى شود افزود: در اين بخش اين نوع 
خدمات شــامل ترخيص نسيه كاالها، اخذ ضمانت نامه هاي بانكي، 
ارزيابي در محل براى صادرات، ارائه خدمات به صورت 24 ساعته، 

انبار اختصاصي براى واحدهاي توليدي است.
نجفى مقدم از كاهش زمان ترخيص كاال از چند روز به چند ساعت 
براى صــادرات خبر داد و بيان كرد: كاهش زمــان واردات از چند 
هفته به چند روز، ايجاد سامانه هاي الكترونيكي جهت كاهش زمان 
و تسهيل در تشــريفات گمركي، ارتباط با سازمان هاي همجوار از 
طريق سيستم الكترونيكي در صورتي كه قبال اين ارتباط به صورت 
فيزيكي بوده اســت و حذف كاغذ و اسكن اسناد گمركي به همراه 
پرداخت الكترونيكي مبالغ حقوق ورودي و دور اظهارهاي صادراتي 
و وارداتي از طريق ســامانه EPL از جمله مواردى است كه گمرك 

همدان موفق به انجام آن شده است. 
وى با بيان اينكه براى دسترســى راحت تجــار و توليدكنندگان به 
خدمات گمرك در سراسر اســتان گمرك شهرستان مالير در سال 
1398 و گمرك شهرســتان نهاوند در ســال 1396 هر دو با چارت 
اداري مستقل افتتاح شدند افزود: اكنون به بركت 
انقالب اسالمي و در چهلمين سال انقالب اداره 
كل گمرك استان همدان با چهار دفتر گمركي در 
شهرستان هاي مالير و نهاوند و فرودگاه همدان و 
همچنين امانات پستي همدان خدمات گمركي را 
در سطح استان به شكل مطلوبي به هموطنان عزيز 

ارائه مي نمايد.
وى در پايان آمارى از فعاليتهاى گمرك اســتان 
در 10 ماهه اول ســال 1397 ارائــه داد و افزود: 
گمركات استان همدان با وجود مشكالتي كه در 
حوزه تجاري خارجي وجود داشت موفق شدند 
308/965/834 كيلوگرم كاالي غيرنفتي به ارزش 
5/234/931/059/404 ريــال از گمرك اســتان 
صــادرات انجام دهند و همچنيــن 4/002/581 
كيلوگرم كاال به ارزش 984/915/013/873 ريال 

از گمرك همدان كاال وارد نمايند.
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اقتصاد توسعه  سوى  به  همدان  استان  گمرك  پنجره 

گمرك با تمام 
كمبودهاى موجود 

همچنان سعى بر آن دارد 
تا در سال همت مضاعف 
و كار مضاعف، در راستاى 
اهداف توسعه اقتصادى 
كشور گام هاى موثرترى 
را جهت خدمت به مردم 
و فعاالن اين عرصه در 
جهت توسعه و تسهيل 
تجارت خارجى بردارد
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 دهكده تفريحى توريســتى گنجنامه ؛ شركت سياحتى 
عليصدر و شهردارى  از همدان در سازمان جهانى گردشگرى 
عضو هستند . گنجنامه در سال 2014 به عنوان اولين مقصد 
گردشــگرى ايران در UNWTO معرفى شــد. ســازمان جهانى 
گردشــگرى (UNWTO) مســتقر در شــهر مادريد اســپانيا، از 
نمايندگى هاى سازمان ملل متحد در بخش گردشگرى است 
كه در رابطه با امور جهانگردى سياســت گذارى مى كند و 
امروزه پيشــتازترين و شناخته شده ترين سازمان بين المللى 
مرتبط با ســفر و گردشگرى در جهان است. در حال  حاضر 
اعضاى وابسته سازمان جهانى گردشگرى 557 عضو هستند 
كه مجتمع تفريحى توريستى گنجنامه يكى از 16 عضو فعال 

ايرانى در اين  سازمان است .
دهكده تفريحى توريســتى گنجنامه  در مــدت برگزارى چهلمين  
اجالس جهانى گردشــگرى به عنوان حامى مالى كميته تبليغات و 
همــكارى با كميته حمل و نقل  به گونه اى جدى ايفاى نقش كرد. 
تبليغات شــهرى اجالس جهانى گردشــگرى با حمايت مجموعه 
توريســتى گنجنامه در دو فاز اجرا شد  اجرا شد 40 نقطه در سطح 
شهر براى تبليغات پيش بينى شده كه از رينگ هاى اول شهر شروع 
مى شد تا رينگ مركزى كه پياده راه بوعلى و ميدان امام (ره) را شامل 
مى شد. براى تبليغات شهرى اجالس جهانى گردشگرى هماهنگى 
الزم توسط مجزيان طرح تبليغات شهرى با شهردارى انجام شده  و 
شــهردارى همدان حدود 60 درصد از فضاهاى شــهر را در اختيار 

تبليغات اين اجالس گذاشت .
 پس از پايان ماه صفر و آغاز زمان تبليغات، رينگ هاى اصلى شــهر 
براى تبليغات اجالس جهانى گرد شگرى در نظر گرفته شد و روى 
پل ها و رينگ هاى اصلى نيز براى نصب تبليغات پيش بينى شد . به 
طور كلى 30 بنر ســطح شهر به شيوه اســنوبرد اجرا شد و  فضاى 
تبليغات مجازى نيز فعال شد .پوســترهاى تبليغاتى چاپ شده در 
سطح شهر براى آشنايى مردم جامعه محلى همدان توزيع شد . براى 
اين منظور پس از بررســى هاى كارشناسانه 40 نقطه در سطح شهر 
براى تبليغات پيش بينى شــد كه از رينگ هاى اول شهر شروع  و  تا 

رينگ مركزى كه پياده راه بوعلى و ميدان امام (ره) را شــامل مى شد. 
همه تبليغات بنرهايى با تم پوســتر را شامل مى شد، و  از شعارهاى 

سازمان جهانى گردشگرى نيز در برخى بنرها استفاده شد . 
دهكده تفريحى توريســتى گنجنامه همچنــان با اعمال حمايت 
مالى كميته حمل و نقل را نيز به صورت مســتقيم مديريت كرد 
وبا همكارى مســئوليت حمل و نقل ميهمانان و ترانسفر شهرى 
آنهــا را در مديريت برگزارى اجــالس در برنامه هاى اصلى و 
جانبى اعــم از بازديدهاى تخصصى اعضاى وابســته ســازمان 
جهانى گردشــگرى و برگزارى تورهاى گردشگرى را عهده دار 
شــد. همزمان با برگزارى اجالس جهانى گردشگرى يك برنامه 
نشست تخصصى با محوريت معرفى ظرفيتهاى مجتمع توريستى 
گنجنامه به ميزبانى اين مجتمع در محل ســالن جلسات گنجنامه 

برگزار شد . 
زوراب پلوليكاشويلى، دبيركل سازمان جهانى گردشگرى با همراهى 
تيم حاضر و به اتفاق على اصغر مونســان، معاون رئيس جمهور و 
رئيس سازمان ميراث فرهنگى عصر دوشنبه 21 آبان ماه از كتيبه هاى 
گنجنامه بازديد كردند و در اين نشست صميمى حضور پيدا كردند. 
وى در ايــن بازديد ضمن حضور در مجموعه توريســتى تفريحى 
گنجنامه همدان از نزديك با ظرفيت هاى اين دهكده گردشــگرى 
آشنا شد. در اين بازديد يكساعته زوراب پلوليكاشويلى از واحد تهيه 
و عرضه ســفال، غار آگواريوم و ظرفيت هاى گردشگرى مجموعه 
گنجنامه همدان بازديد كرد و در ادامه سرى به كتيبه هاى گنجنامه زد. 
دبيركل سازمان جهانى گردشگرى زيبايى هاى اين مجموعه توريستى 
گنجنامه را قابل توجه دانســت و در اين بازديد از نزديك در جريان 
اقدامات انجام شده توسط اين مجموعه در راستاى جذب گردشگر 
قرار گرفت. در اين بازديد توضيحاتى از ســوى مترجمان حاضر بر 
اين اساس به حضار ارايه شد كه  غار آكواريوم زيبا و شگفت انگيز 
گنجنامه اين غار با تلفيق دو عنصر متفاوت، صخره و كوهســتان با 
اعماق آبهاى دريا و الهام از غار عليصدر طراحى شده است. در پايان 
سه جلد كتاب اسكيس كه توسط هنرمند جوان همدانى تهيه شده بود 
به زوراب پلوليكاشويلى دبيركل سازمان جهانى گردشگرى و على 
اصغر مونسان معاون رئيس جمهور و رئيس اعضاى وابسته اهدا شد 

به پيشنهاد و حمايت برنامه ريزان و مديران مجتمع تفريحى توريستى 
گنجنامه در همدان  خالق اين اثرهنرى كه يك هنرمند جوان همدانى 
است  و  پيش از اين ردپاي تجربه چنين طراحي هايي را در ترسيم 
كروكي هاي مختلف از كوچه پس كوچه هاي شــهر همدان داشته 
اســت، در اين كتاب تصاوير ماندگارى از جاذبه هاى گردشــگرى 
همدان و كشورهاى ميهمان در اجالس به سبك هنرى طراحى شده 
است تا براى هميشه ردپاى گردشگرى هنرى به عنوان يادگارى از 

اجالس جهانى گردشگرى در عرصه بين المللى به جا ماند .
البته كه ظرفيت هاى قابل ارائه به ميهمانان اجالس در گنجنامه به غار 
آكواريوم ، تله كابين و سورتمه و مراكز خريد محدود نشد  بلكه در 
اين مجموعه  اتاق نمك به عنوان بخش حايز اهميتى توانست توجه 
ميهمانان را به خود جلب كند ايــن اتاق مكانى براى  تجربه نمك 
درمانى را فراهم كرده  است . و براى ميهمانان تشريح شد كه  اتاق 
نمك مجموعه تفريحى توريستى دهكده گنجنامه جايى است كه مى 

توانيد تكنيك درمانى را تجربه كنيد .

بزرگ  رويداد  يك  گردشگرى  جهانى  اجالس 
بود  بين المللى 

دهكده فرهنگى ورزشى توريستى گنج نامه  همدان كه درسال 1379 
اقدام به ايجاد منطقه نمونه گردشــگرى در دامنه شــمالى كوه هاى 
الوند نمود شايد كمتر كسى باور ميكرد روزى در آينده نزديك اين 
مجموعه به عنوان يكى از اعضاى اصلى سازمان جهانى جهانگردى 
حرف هاى بسيار براى گفتن داشته باشد.   اين مجموعه كه به عنوان 
يكى از قويترين قطبهاى گردشــگرى ايران و خاورميانه مطرح شده 
و به عضويت ســازمان جهانى گردشگرى (UNWTO) در آمد  و 
با ظرفيت روزانه 5000 نفر، قابليــت ارائه انواع خدمات فرهنگى، 
ورزشى، تفريحى و اقامتى را به گردشگران دارد .به هر ترتيب دهكده 
توريستى گنجنامه تالش كرد با حمايت هاى مالى و معنوى به عنوان 
يك عضو در سازمان جهانى گرد شگرى " unwto " بتواند خاطره 
سفر اعضاى وابسته سازمان جهانى گردشگرى به همدان را تا هميشه 

ماندگار كند.
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تكاپوى گنجنامه  براى ثبت يك خاطره ماندگار از رويداد جهانى (UNWTO) در همدان 
گردشگرى جهانى  سازمان  در  ايران  گردشــگرى  مقصد  اولين  WWW.HAM«گنجنامه» 
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اين موسسه در حوزه گردشگرى به صورت مستقيم و غيرمستقيم با 
افراد متخصص در حال همكارى است و  فعاليتهاى خود  را با برنامه 
ريزيهاى منســجم  به انجام ميرساند. تصميم گيران و برنامه ريزان در 
بنياد توسعه گردشگرى آسيا معتقدند نيروى انسانى سرمايه اصلى به 
خصوص در حوزه گردشگرى محسوب ميگردد ؛ عمده فعاليت هاى 
اين مجموعه در ســه حوزه آموزش،پژوهش و خدمات گردشگرى 
انجام مى پذيرد. اجراى دوره ها و فعاليت هاى آموزشى در عرصه بين 

المللى از اهداف اصلى اين بنياد است.
با هدف دستيابى به اصول مشخص در راستاى توانمندسازى هاى 
آموزشى و پژوهشى  در سال 1397 موارد زير در دستور كار بنياد 

قرار گرفت:
 مجرى دوره هاى آموزشى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 

و گردشگرى 
 اجراى دوره هاى بين المللى راهنمايان گردشــگرى تحت نظر 

فدراسيون جهانى راهنمايان گردشگرى در ايران 
 آموزش 500 فراگير تخصصى گردشــگرى بــا برگزارى 700 
ســاعت دوره هاى تخصصى بين المللى و ملى با استفاده از ظرفيت 

برترين مدرس هاى صنعت گردشگرى كشور
 تامين نيروهاى حرفه اى در صنعت گردشگرى، جهت رويدادها 
و اســتقرار در جاذبه هاى استان همدان  در ســال  97  با استفاده از 

پتانسيل هاى بومى به تعداد 19 هزار نفر ساعت
 تاليــف پنج جلد كتــاب در موضوعات مختلــف از جمله : 
گردشگرى سالمت،راهنماى جامع گردشگرى ، گردشگرى عكاسى، 
احياء محالت تاريخى و ميراث همدان و .. كه هم اكنون اين كتب در 

حال چاپ هستند.
 مشــاوره  اجرايــى در كنار ارگان هاى دولتى و شــركت هاى 
خصوصى در 3 پروژه بين المللى و يك پروژه داخلى در سال 2018 

ميالدى
در اين راســتا الزم است به خالصه اى از پروژه هاى انجام گرفته 
توســط بنياد توسعه گردشگرى آسيا اشاره كنيم كه برخى از آنها 

عبارتند از: 
 همكارى با ستاد تسهيالت استان همدان نوروز 1388
 همكارى در برگزارى جشنواره حكمت سينوى 1388

 همكارى در برگزارى چهارمين جشنواره زمستاني همدان 1388
 همكارى در برگزارى دهمين جشنواره سراسرى صنايع دستي 

ايران 1388
 برگزارى طرح آمار گيرى و نظر سنجي ستاد تسهيالت سفرهاى 

استان همدان نوروز 1389
 برگزارى سمينار تخصصي زبان تخصصي گردشگرى مرداد 1390

 برگزارى گشــتهاى همدانگردى در سمينار بزرگ شيمي ايران 
شهريور 1390

 برگزارى همايش آموزشــي بازاريابــي در صنعت هتلدارى و 
گردشگرى 1390

 اجراى طرح پيمايش و آمايش مسافرين نوروزى 1391
 مشاور اداره كل ميراث فرهنگي همدان در زمينه تهيه امار ستاد 

اجرايي خدمات سفر 1391
 اجراى طرح پيمايش و آمايش مسافرين نوروزى 1392

 مشاور اداره كل ميراث فرهنگي همدان در زمينه تهيه امار ستاد 
اجرايي خدمات سفر 1392

 استقرار نيروهاى راهنماى گردشگران در جاذبه هاى گردشگرى 
استان همدان 1396

 اجراى عمليات نظر ســنجي از مسافران و گردشگران نوروزى 
1396

 استقرار نيروهاى راهنماى گردشگران در جاذبه هاى گردشگرى 
استان همدان 1397

 برگزارى كارگاه هاى آموزشــى صفر تا صد بسته ها ى سفر و 

آشنايى با امور مالياتى براى دفاتر خدمات مسافرتى 1397
 همكارى در برگزارى نشست مديران تربيت بدنى استان تهران 

در همدان 1397 
 اجراى دوره بين المللى مهارت افزايى راهنمايان گردشــگرى

1397 Hands on Tourist Guiding - H.O.T
 همكارى در برگزارى فتوواك بزرگ عكاسان كشور در همدان 

1397
 برگزارى تورهاى سمينار بين المللى سفراى كشورهاى خارجى 

مقيم جمهورى اسالمى ايران 1397
 مشاور اجرايى همايش بين المللى همدان 2018

 برگزارى كارگاه هاى آموزشى همايش بين المللى همدان 2018
 مشاور اجرايى چهلمين اجالس اعضاى وابسته سازمان جهانى 

جهانگردى 1398
 رياســت كميته گشت ها و راهنمايان چهلمين اجالس اعضاى 

وابسته سازمان جهانى جهانگردى 1398
 اجراى دوره بين المللى تربيت مربى ملى فدراســيون راهنمايان 

 1397 Train The Trainers-T.T.Tگردشگرى
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

در بنياد توسعه گردشگرى آسيا 

هاى  فعاليت  و  ها  دوره  اجراى 
المللى  بين  عرصه  در  آموزشى 

است  اصلى  هدف 

 تصميم گيران 
و برنامه ريزان 
در بنياد توسعه 
گردشگرى آسيا 
معتقدند نيروى 
انسانى سرمايه 
اصلى به خصوص 
در حوزه گردشگرى 
محسوب ميگردد

 بنياد توسعه گردشــگرى آسيا در سال 1388 با نام 
نيكان مهر مادســتان فعاليت خودرا آغاز كرد و از ســال 
1396 با تغييراتى كه در اين مجموعه به وجود آمد با نام 
جديد به ادامه فعاليت خود مى پردازد . "بهنام افتخاريان" 
مدير عامل بنياد توسعه گردشگرى در زمينه فعاليتهاى بنياد 

توسعه گردشگرى آسيا چنين مى گويد:
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اهميت نقش خبرنگاران
 فرماندارى همــدان مى گويد: خبرنــگاران در عرصه اميد 
آفرينى و افتخار آفرينى نقش دارند مســأله مهم اين است كه چه 
خبر و مطلبى منتشر شود زيرا مطالب زياد هستند اما بايد حقايق 

و واقعيت ها مطرح شود.
حسين افشارى افزود:رسانه بايد واقعيت هارا به مردم بازگو كند 

و در مسير اميدآفرينى در جامعه قدم بردارد.
وى بيان كرد:گاهى اوقات رسانه هاى ما بى توجه به اين موضوع 

خطى را دنبال مى كنند كه دشمن به دنبال القاى آن مى باشد.
افشــارى ادامه داد: ما منكر وجود مشكالت در كشور نيستيم اما 
با وجود انواع تحريم هاى دشــمن به موفقيت هاى زيادى دست 

يافته ايم كه بايد اين هم گفته شود.

دهه فجر  در  آغاز عمليات اجرايي 
فرمانــداري همدان با بيان اينكه در ايــام دهه فجر بيش از 161 
پروژه عمراني، اقتصادي، بهداشتي، درماني و خدماتي با اعتباري 
بالغ بر 175 ميليارد تومان و اشــتغالزايي بــراي 421 نفر افتتاح 
مي شود گفت: 24 پروژه با 126 ميليارد تومان و اشتغال زايي 185 

نفر در شهرستان همدان اجرايى  مي شود.

افشــاري با اشــاره به اين كه 185 
پــروژه بــا 301 ميليــارد تومان و 
اشــتغال زايي 601 نفــر افتتــاح و 
اجرايى مي شــود افزود: سه سالن 
ورزشي دانش آموزي روستاي ابرو، 
انصار االمام و مدرســه تيزهوشان 

افتتاح مي شود.
وي با بيان اينكه يك سالن ورزشي 
در روستاي شورين افتتاح مي شود 
گفت: چهار دفتــر جديد خدمات 
مسافربري با مجوز ميراث فرهنگي 
و ســرمايه گذاري بخش خصوصي 

افتتاح خواهد شد.
فرمانــداري همــدان با اشــاره به 
راه انــدازى 5 واحــد توليــدي با 
اميد  كارآفريني  صندوق  تسهيالت 
افزود: گازرســاني به دو روستا و 
افتتاح هفت واحد توليدي، صنعتي 

و خدماتي در برنامه است.
افشاري با بيان اين كه 4 پروژه توسط علوم پزشكي استان افتتاح 
مي شود خاطرنشان كرد: احداث كلينيك ويژه اميد در چهار طبقه، 
پايگاه ســالمت اميد اكباتان، مركز مهارت هاي باليني و بهسازي 

آزمايشگاه بيمارستان شهيد بهشتي در برنامه است.
وي با اشاره به اين كه در بخش كشاورزي 3 واحد توليدي مرغ، 
گوســفند و ماهي، يك واحد گلخانه و چهار طرح آبياري نوين 
افتتاح مي شــود گفت: يك واحد جايگاه سوخت در شهر قهاوند 

افتتاح خواهد شد.

افتتاح بازارچه فروش 
پرندگان شهر همدان

فرمانــداري همــدان با بيــان اين 
كــه نيروگاه هاي خورشــيدي 20 
كيلوواتــي آب منطقــه همدان به 
شيميايي  آناليز  آزمايشــگاه  عالوه 
و كيفيــت آب افتتــاح مي شــود 
افزود: افتتاح نيــروگاه 7 مگاواتي 
بوعلــي و طرح هــاي توزيع برق 
اســتان در برنامه است. افشاري با 
اشاره به بهســازي معابر روستايي 
و بهره برداري 6 طــرح صنعتي و 
طرح توسعه 3 واحد صنعتي گفت: 
شهرداري  توســط  نيز  پروژه هايي 

همدان به بهره برداري مي رسد.
وي با اشاره به اصالح و ساماندهي 
مسير رودخانه چهار منطقه همدان 
افزود: بازار فروش پرندگان شــهر 

همدان افتتاح مي شود.

مردمى شهرستان پروژه هاى 
مشــخصات  گفــت:  افشــارى 
پروژه هايــى كه امســال به بهره 
بردارى مى رســند عمدتا پروژه هاى هســتند كه جنبه مردمى 
دارند و نياز امروز جامعه مى باشــد كه بيشــتر در راســتاى 
ســالمت، آموزش و ارتقاى نشــاط اجتماعــى مانند مراكز 

است. درمان  و  بهداشت 
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

شعار ما در چهلمين فجر انقالب 
اســالمي افتخــار به گذشــته و 
اميد به آينده اســت دشــمنان 
انقــالب بــه ســركردگي آمريكا 
تالش مي كنند گذشــته را براي 
مردم يك گذشــته ناموفق جلو 
دهند و بــا بزرگ نمايــي كردن 
ضعف هــاي كوچك اعــالم كنند 
نظام جمهوري اسالمي نتوانسته 
بــه اهــداف و آرمان هــاي خود 
برســد و به دنبال پيــدا كردن 
يك نقطــه ســياهى در كشــور 
فضــاي  در  را  آن  تــا  هســتند 
مجــازي و دنيــا برجســته كنند 
و مردم را نســبت بــه عملكرد 
افتخارآميز چهل ســاله گذشته 
جمهــوري اســالمي نااميد  نظام 

كنند.
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وى در خصوص پروژه هاى مردمــى ادامه داد: در مناطق كمتر 
توســعه يافته شهرستان همدان و شــهر همدان مناطق شمالى 
شهر مناطقى مانند شهرك مدنى ، بخش اميد اكباتان ، روستاى 
شــورين و حواشى شهر به خصوص روســتا هاى شهر  شاهد 
بهره بردارى از سالن هاى ورزشى براى جوانان هستيم كه زمينه 

نشاط و سالمت جسمى و روانى را فراهم مى كند.

پروژه هاي اقتصادي شهرستان 
افشــاري با بيان اين كه در زمينه اقتصــادي امروز مردم دچار 
مشكل اساسي شــده اند گفت: تالش شده است منابع مردمي، 
بخش خصوصي و تســهيالت بانكي سمت و سوي پروژه هاي 
اقتصادى باشــد و از جمله منابعي كه در سال جارى در اختيار 
استان بود هم اعتبار عمرانى و هم تسهيالت بانكى بالغ بر 100 
ميليارد تومان در شــهر همدان صرف مشــاغل خرد و كارگاه 
كوچك شد.وى ادامه داد:بخشــى از اين تسهيالت ،تسهيالت 
بانكى بود كــه بانك كارآفرين خود عهده دار اين امر شــدكه 
مبلــغ 21 ميليارد و 600 ميليون تومان تســهيالت ارزان قيمت 
6درصدى جذب اشــتغال روستايى شد كه در نوع خود كمك 

زيادى براى اقشار ضعيف بود.

تمام نيمه  و  مهم  پروژه هاى 
فرمانــدارى همدان بيان كرد: بهره بردارى كامل از راه آهن تهران 
به همدان جز پروژه هايى اســت كه بايد تكميل شود كه بيش از 
1300 ميليارد تومان هزينه شــده و زير ســازى الزم آن صورت 
گرفته اســت اين در حالى اســت كه ضــرورت دارد قطارهاى 

مسافربرى به تهران روزانه صورت گيرد.
افشارى در خصوص تكميل پروژه راه آهن بيان كرد: تكميل اين 
پروژه سبب افزايش ايمنى، كاهش مصرف سوخت، كاهش طول 

سفر و رفاه بيشتر مسافران مى شود.
وى ادامه داد:اگر بتوانيم قطارهاى پرســرعت را راه اندازى كنيم 
توســعه گردشــگرى ما را به دنبال دارد زيرا توريســت ها ديگر 
وقــت خود را صرف اتوبوس نمى كنند و مى توانند از جاذبه هاى 

گردشگرى به خوبى بهره بردارى كنند.

كار و  كسب  فضاى  و  رونق  بهبود 
فرمانــدارى همدان بيــان كرد:توســعه گردشــگرى يكى از 
محورهــاى اصلــى در اســتان همدان اســت و به واســطه 
رويداد هاى جهانى و گردشــگرى در ســال 2018حاال همدان 
به عنوان يكى از مقاصد شــناخته شــده گردشگرى در عرصه 

است. مطرح  بين الملى 
افشــارى ادامه داد: اين ظرفيت خوبى اســت تا بتوانيم بخش 
عظيمى از توريســت هاى داخلى و خارجى را جذب كنيم كه 
ايــن امر مهم مى تواند تاثير مســتقيمى بر بهبود و رونق فضاى 
كســب و كار در استان شود و معادله در اين صورت به سمتى 
ختم مى شود كه افزايش جذب نيروى كار خروجى آن خواهد 

بود.

سياست جديد استاندارى و فرماندارى
وى گفت: در طى 40 سال گذشته بسيارى از پروژه هاى زيربنايى 
كــه ارزش افزوده بــراى مناطق ايجاد مى كردنــد در بخش هاى 

جنوبى شهر ايجاد شده اند.
افشــارى ادامه داد: سياست جديد اســتاندارى و فرماندارى اين 
اســت كه پروژه هاى بزرگ در مناطق پايين دست اجرا  شوند در 
اين بخش نياز به مشــاركت مردم به خصوص در تامين زمين آن 
وجود دارد. وى افزود: با توجه به اصل 44 قانون اساســى دولت 
نمى تواند به طور مســتقيم ســرمايه گذارى دولتى كند لذا بايد از 

بخش مردمى كمك گرفته شود.

مشكالت بخش سرمايه گذارى
افشارى بيان كرد: از جمله مشكالتى كه در بخش سرمايه گذارى 
وجود دارد و رقابت را كم مى كند شــبكه واسطه گرى و قاچاق 
برخى محصوالت در داخل كشور است كه اين امر سبب مى شود 
توليد كنندگان احســاس كنند سود كم ترى دارند و اين امر بايد 

در سطح كشور تصميم گيرى شود.

انساني توسعه  شاخص 
فرماندار همدان بيان كرد: بنا بر اعالم مركز برنامه توسعه سازمان 
ملل، ايران طي 40 ســال گذشــته از نظر شاخص توسعه انساني 
مقام نخست جهان را در بين 189 كشورهاي جهان از نظر شتاب 
به خود گرفته اســت و از مقام 132 در سال 1357 به مقام 60 در 

پايان سال 96 رسيده ايم.

افشاري مطرح كرد: شــاخص توسعه انساني تركيبي از نرخ اميد 
به زندگي، ســواد، هرم آموزشــي و درآمد سرانه و رفاه است كه 
ديگران مي دانند در كشــورما چه اتفاقي افتاده اما گاه با تبليغات 

منفي اين دستاوردها را فراموش مي كنيم.

بحث تقويت كارآمدى نظام
فرماندارى همدان بيان كرد: امروزه با توجه به شــرايط دشــوار 
اقتصادى كه در كشــور وجود دارد نياز به افزايش اعتماد عمومى 

و سرمايه اجتماعى مردم وجود دارد.
افشــارى افزود: همان خطى كه دشــمن تــالش مى كند مردم را 
نســبت به حاكميت بدبين كند ما بايــد در نقطه مقابل اين خط 

اعتماد سازى كنيم .
وى ادامه داد: راه اعتماد سازى اين است كه مسئوالن همانند مردم 
باشــند و مانند آن ها زندگى كنند و امتياز طلبى نداشــته باشند و 
ســطح زندگى خود را با سطح زندگى مردم وفق دهند و همه در 
يك شرايط يكسان و مســاوى براى اشتغال و كارآفرينى رقابت 

كنند.
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

آينده  به  اميد  و  گذشته  به  افتخار 
فرماندار همدان مى گويد 
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در طول 40 ســال مردم عزيز ما در تمام صحنه ها حضور 
داشــتند و حتى در بدترين شــرايط هم پشــت نظام و انقالب 
اســالمى ايستادند چرا كه قيام ما متاثر از قرآن و قيام خونين امام 
حسين (ع)بود و آنچه كه در قيام و انقالب مد نظر ما بوده است 

اصالح امور بوده است.
معــاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرســتان ماليــر دهه فجر 
را فرصت مغتنم و مناســبى دانســت كه به بــاز خوانى تاريخ و 
اهداف انقالب اســالمى و آرمان هاى امــام راحل و ايثارگرى ها 
و جانفشــانى هاى عزيزانى بپردازيم كه جانشان را فداى انقالب 

اسالمى كردند.
باب اله فتحى درادامه بيان مى كند: در دهه فجر امســال 149
طــرح اقتصادى و پروژه عمرانى با اعتبارى بالغ بر437 ميليارد 
تومان و اشــتغال زايــى 915 نفر افتتــاح و عمليات اجرايى 
آن شــروع شــد. هم چنين فاز دوم طرح توســعه فروسيليس 
آذرخش با اعتبار 50 ميليارد تومان  و اشــتغال زايى براى 120

نفر رسما افتتاح شد.
وى در ادامــه از رتبه نخســت شهرســتان مالير در توســعه 
اشــتغال خبر مى دهد و مى گويد: در بحث اشــتغال در سال 
97 توفيقات بســيارخوبى را داشته ايم و از طريق پرداخت 40
ميليارد تومان تســهيالت موفق شــديم كه حدود 900 اشتغال 
واقعى را در شهرســتان ايجاد كنيم  كه اين تســهيالت بيشتر 
در بنگاه هاى  كوچك و صنايع دســتى، مبل و منبت و كشمش 

بوده است .
وى بــا توجه بــه اينكه 8000 نفربه طور مســتقيم و 25 هزار 
نفــر به طور غير مســتقيم درصنعت مبل و منبت مشــغول به 
فعاليت هســتند از پتانسيل باالى شهرســتان در حوزه اشتغال 

مى دهد. خبر 
فتحى در ادامه به برگزارى دومين جشــنواره مبل و منبت اشاره 
مى كند و مى گويد: برگزارى چنين جشــنواره هايى در شهرستان 
مالير مى تواند به معرفى پتانسيل ها و ظرفيت هاى هنرى مالير در 
حوزه مبل و منبت، افزايش ميزان فروش نمايشگاه داران، حضور 
مســافران و گردشگرانى از ساير استان هاى كشور، ثبت سفارش 

و پيش فروش مبلمان و رونق صنايع و حرفه هاى وابسته گردد.

وى در ادامه مى افزايد: در جشنواره امسال پخش دو شب برنامه 
شــب فيروزه اى از شــبكه 5 ســيما، پخش 2000 ثانيه تبليغات 
تلويزيونى در خالل جشنواره از شبكه هاى سراسرى صدا و سيما 
بازتاب ملى و فراملى خوبى در زمينه معرفى مالير داشته است.

فتحى با اشاره به اينكه اجالس همدان 2018 با حضور ميهمانان 
داخلى و خارجى به اين اســتان اعتبار بخشــيد و دستاوردهاى 
بسيار خوبى را به دنبال داشــت، افزود: مالير نيز با هنر صنعت 
مبل و منبت در اين رويداد فراملى نقش مهمى را در گردشگرى 

استان ايفا كرده است.
فرماندار ويژه مالير با اشــاره به اينكه كار هنر و ســينما بســيار 
ارزشمند اســت افزود: برگزارى "جشنواره آگر" نقطه عطفى در 
هنر و فرهنگ شهرستان مالير محسوب مى شود كه مايه مباهات 
و افتخار براى شهرســتان مالير اســت كه صاحب مفاخر بزرگ 
هنرى و فرهنگى در عرصه سينما هستند و بايد به جايگاه واقعى 

خود در اين عرصه برسند.
 فتحى هم چنين به روند  ســرانجام رســاندن پرونده چند ساله 
ثبت نظام توليد انگور منظقه دره جوزان اشاره كرده و مى گويد: 
پــاى كار بودن تمام دســتگاههاى اجرايى ، برگــزارى هفته اى 
دو جلســه توسط ســتاد مربوطه در فرماندارى، تامين اعتبارات 
الزم و حمايت هاى مادى و معنوى وزارت جهاد كشــاورزى و 
سازمان جهاد كشاورزى همدان از اين طرح و هم چنين اقدامات 
راهبردى ازجمله برگزارى كنفراس هاى علمى، جشنواره خوشه 
برتــر، بازديدهاى ميدانــى فراوان و همچنين تشــكيل 5 كميته 
تخصصى در اين راســتا و مستند ســازى الزم باعث شد كه اين 
محصول در 10 آذر ماه سال 1397 به عنوان 53 ميراث كشاورزى 

جهان به ثبت برسد.
وى در ادامه به پذيرايى از مقامات مهم ارشــد كشورى و استانى 
همچون معــاون اول رئيس جمهوراســحاق جهانگيرى، معاون 
بنياد مسكن كشور مهندس شــاملو، معاون وزير علوم، استاندار 
فرهيخته اســتان همدان، سرپرست اورژانس كشورو مديران كل 
اســتان اشــاره كرده و مى گويد: طبق نياز سنجى هايى كه انجام 
شده مشكالت موجود در هر زمينه اى را به اطالع مقامات مربوطه 

رسانده ايم و پيگيرى هاى الزم هم صورت گرفته است.

سفر معاون اول رئيس جمهور 
به مالير

اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور كه در 
دهه فجر در شهرســتان مالير حضور يافت در مراســم 
افتتاح كارخانه شــماره 2 فروسيليس غرب پارس حضور 

پيدا كرد.
در اين مراســم وى با اشــاره به اينكه انقالب اسالمى از 
معدود انقالب هايى بود كه با روشــى مســالمت آميز و با 
حضور توده هاى و اقشــار مردم به وقوع پيوســت گفت: 
آرمانهاى انقالب براى نســل جديد نيز كه سال هاى ستم 
شــاهى را درك نكردند ارزشــمند و ستايش آميز است و 
اميدواريم بتوانيم اهداف و درخواست مردم در انقالب را 

بيش از پيش به نتيجه برسانيم.
جهانگيــرى از مديــران ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
خواســت تا كار ثبت جهانى شهر مالير به عنوان پايتخت 

مبل و منبت را با جديت پيگيرى كنند.
در پايان گفتنى است حضور مستمر در روستاها و اجراى 
برنامه هاى متعدد روســتاگردى در قالــب ميز خدمت و 
ديدار چهره به چهره با مردم روستا با حضور نمايندگان و 
ديگر مسئوالن شهرستانى، سركشى از ادارات شهرستان در 
قالب اعــزام تيم هاى ارزياب در زمينه هاى رعايت حقوق 
شهروندى و تكريم ارباب رجوع، انجام بازديدهاى سرزده 
از ادارات، ديدار چهره به چهره با اقشــار مختلف مردمى 
در دوشنبه هاى هر هفته، حضور درمساجد مناطق حاشيه 
شهر در قالب ميز خدمت با حضور امام جمعه ،نمايندگان 
و مســئوالن ادارات، شــهردار و اعضاى شوراى اسالمى 
شهر، حضور در مجامع و نشســت مشترك با نخبگان و 
جوانان انديشــه ورز، نشست مســتمر با اصحاب رسانه، 
بازديد از دفاتر نشــريات محلــى و ديدار با تحريريه اين 
نشريات و ديگر اعضاى جامعه خبرى شهرستان و استان، 
برگزارى نشســت هاى مشــترك با نمايندگان احزاب و 
تشكل هاى سياســى، اعم از بسيج دانشجويى، روحانيون، 
نخبگان بسيجى، فعاالن سياسى و تشكل هاى حامى رئيس 
جمهــورى از باب ا... فتحى يك چهره محبوب و مردمى 

ساخته است.

اشتغال  در  نخست  رتبه  مالير 

برگزارى 
"جشنواره 
آگر" نقطه 

عطفى در هنر 
و فرهنگ 
شهرستان 

مالير محسوب 
مى شود كه 

مايه مباهات 
و افتخار براى 

شهرستان 
مالير است
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 اين روزها شهر تويسركان به عنوان بهشت غرب كشور 
گام هاى خــود را محكم تر از قبل برمــى دارد تا با دارا بودن 
مزيتهايــى در توليد محصول جهانى گــردو و نيز هنر بى بديل 
مبــل، منبت و فرش با بيش از نيم قرن ســابقه كه اعتبارش به 
آنســوى مرزهاى ايران زمين رسيده اســت  در مسير توسعه 

كند. پيشتازى 
از جملــه عملكرد شــاخص مديريت تويســركان كه مى توان 
گفت شهرســتان را در بسيارى از امور شــاخص كرده است 
مى توان به مباحثى چون اجراى نخســتين طرح سرشاخه كارى 
گردو، توســعه گردشگرى، اجراى موفق جشنواره مبل و منبت 
و فرش دســتبافت،حل معضــل جمعيت منفى شهرســتان به 
گونه اى كه روســتائيان سه روســتاى خالى از سكنه تمايل به 
حضور در روستاهايشان كردند، رتبه نخست اختصاص اعتبار 
اشــتغالزايى به روستائيان و ... اشــاره كرد كه قطعا ادامه اين 
روند در كنار تعامل خوب و ســازنده فرماندار، نماينده مردم 
شهرســتان در مجلــس و نيز امام جمعه، در آينده شهرســتان 

بود.    خواهد  تاثيرگذار 
به مناســبت چهلمين سال پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى در 
دهه فجر 77 پروژه در شهرستان تويسركان افتتاح و 9 پروژه نيز 

كلنگ زنى مى شود.
فرماندار تويسركان با تشــريح برنامه هاى اين شهرستان در فجر 
چهلم گفت: به بركت خون شــهدا و مقام معظم رهبرى شــاهد 
چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى هستيم كه پاينده تر از 

قبل مسير خود را به سوى پويايى و بالندگى طى مى كند.
مهندس حبيب موميوند، افزود: امســال هم طبق سنوات گذشته 
برنامه هاى مختلفى داريم كه نشان از اين است كه برخالف همه 
كاستى ها، سختى ها، فشارها و تحريم ها شاهد پيشرفت در كشور 

و خصوصًا در شهرستان هستيم.
وى با بيــان اين مطلب از افتتاح 77 پروژه با اعتبار 35 ميليارد و 
400 ميليون تومان و اشــتغالزايى 102 نفر و كلنگ زنى 9 پروژه 
با اعتبار 153 ميليارد تومان و اشــتغالزايى 580 نفر در شهرستان 

خبر داد.
موميونــد در ادامه گفت: از مهمترين پروژه هايى كه در دهه فجر 
امســال افتتاح مى شــوند مى توان افتتاح المان شهداى گمنام تپه 
نورالشــهدا، استخر بانوان، سالن ورزشــى هالل احمر، بهسازى 
روســتاهاى كهنوش قلقلرود، ترميانك و دارانى سفلى، آسفالت 
معابــر و راه ترميانك،راه باقرآباد و علــى آباد، 5 پروژه جهاد، 2
پروژه مخابراتى، 5 واحد مســكن معلوالن بهزيســتى و 3 واحد 
مددجويــان كميته امداد و 105 پروژه مســكن روســتايى كه از 

تسهيالت مقاوم سازى استفاده كردند، اشاره كرد.
وى همچنين از افتتاح و بهره بردارى مركز جامع خدمات سالمت 
فريازان و مركز جامع شهرى امام خمينى(ره) با اعتبار دو ميليارد 

و 330 ميليون تومان در اين ايام سخن گفت.
وى از ديگــر برنامه هــاى اجرايــى كلنگ زنى طــرح بزرگ 
اقتصادى توليد پوشــاك با تسهيالت 30 ميليارد تومان از محل 
تسهيالت ارزان قيمت روستايى و اشتغالزايى 400 نفر به طور 
مســتقيم اشــاره كرد و گفت: قطعه چهارم پروژه چهار خطه 
تويســركان كنگاور نيز با اعتبار 10 ميليارد تومان در اين دهه 

شد. خواهد  كلنگ زنى 

فرماندار تويسركان كلنگ زنى كمپينگ گردشگرى در روستاهاى 
هدف گردشــگرى جهانى و كلنگ زنــى و آغاز عمليات اجرايى 
پروژه هــاى زمين چمن آموزش و پرورش، مدرســه بهشــت، 
گازرسانى به شركت الياف سازان و پارك روستاى خيرآباد را از 

ديگر برنامه هاى مهم اين دهه دانست.
موميوند با اشاره به پيگيرى مسير دسترسى به دانشكده فنى شهيد 
بهشتى تويسركان و سالن ورزشى ســركان عمده ترين هدف را 
برداشتن مشكالت و هموار كردن مسير براى جذب سرمايه گذار، 
رونق بازار، ايجاد اشــتغال و بهبود وضعيت معيشتى و اقتصادى 
دانست و گفت: تمامى مسئوالن اعم از نماينده، فرماندار، شوراى 
تأمين و مديران و  نهادهاى مختلف شهرستان با وحدت و همدلى 

براى رسيدن به اين هدف تالش مى كنند.
وى با بيــان اينكه با هماهنگى انجام شــده و با پيگيرى نماينده 
مردم در مجلس شــوراى اسالمى معاون اول رئيس جمهور براى 
افتتاح پروژه كارخانه داروســازى «هگمتان داروى غرب  در اين 
شهرســتان حضور خواهند يافت گفت:اين شــركت دارويى در 
زمينى با وســعت 18 هزار متر مربع با  7  هزار و 500 متر زيربنا 
و بــا هزينه كرد بيش از 21 ميليارد تومان آورده بخش خصوصى 

و 10 ميليارد تسهيالت در تويسركان افتتاح شد.
وى ادامه داد: با افتتاح اين شركت دارويى كه در شهرك صنعتى 
تويسركان واقع شده است به طور رسمى اين شهرستان به قطب 

دارويى غرب كشور تبديل شد.
فرماندار تويسركان اظهار كرد: اكنون با بهره بردارى از بزرگترين 
واحدهاى صنعتى غرب كشور، شاهد توليد داروهاى متعددى از  

قرص و كپسول گرفته تا شربت و مكمل هاى دارويى هستيم.
موميوند اظهار كرد: اين شــركت دارويى داراى تأييديه و تحت 
ليســانس GMP از ســازمان غذا و داروى ايران است كه  مورد 
بازديد و تاييد شــركت هايى از كشــورهايى كانادا، آلمان و هلند 

براى توليد و نيز همكارى مشترك در ايران  است.
وى خاطرنشــان كرد: خوشــبختانه با افتتاح اين شركت دارويى 

براى 140 نفر اشتغالزايى شده است.
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

مثبت شاخص هاى   شهرستان  تويسركان، 

از جمله عملكرد شاخص از جمله عملكرد شاخص 
مديريت تويسركان كه مديريت تويسركان كه 
مى توان گفت شهرستان مى توان گفت شهرستان 
را در بسيارى از امور را در بسيارى از امور 
شاخص كرده است شاخص كرده است 
مى توان به مباحثى چون مى توان به مباحثى چون 
اجراى نخستين طرح اجراى نخستين طرح 
سرشاخه كارى گردو، سرشاخه كارى گردو، 
توسعه گردشگرى، توسعه گردشگرى، 
اجراى موفق جشنواره اجراى موفق جشنواره 
مبل و منبت و فرش مبل و منبت و فرش 
دستبافت،حل معضل دستبافت،حل معضل 
جمعيت منفى شهرستان جمعيت منفى شهرستان 
اشاره كرداشاره كرد

سمانه جهانگيرى عرش
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معاون سياســي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان مى گويد: 
سياست هاي استاندار همدان كه نشات گرفته از سياست هاي 
دولت تدبير و اميد است را با قوت پيگيري و اجرايي مي كند.

آزادبخت تعامل با مجموعه فرمانداران، تعامل و ارتباط موثر با 
مردم و اصحاب رســانه و پذيرفتن ديدگاه هاي انتقادي آنها را 

از جمله اولويت هايش عنوان مى كند.
 معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار همدان با تاكيد 
بر اينكه تقويت احزاب الزمه توســعه است مى افزايد: تقويت 
احزاب شناسنامه دار يكى از اولويت هاى اصلى حوزه سياسى 

استان است.
 آزادبخــت مى گويد: احزاب در جهان امــروز داراى جايگاه 
ويژه و خاص هستند چراكه با ارايه برنامه مى توانند در پيشبرد 
اهداف كشــور سهيم شــوندو به عنوان يكى از نيازهاى اصلى 
كشور نيازمند حمايت و تقويت هستند و احزاب شناسنامه دار 

بايد با برنامه جلو بروند.

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار همدان اثرگذارى 
احزاب در فضاى سياســى، اقتصــادى و اجتماعى را ضرورت 

توسعه احزاب مى داند.
آزادبخت گفت: توجه به معيشت و ايجاد فرصت هاى شغلى از 
اولويت هاى استاندار همدان است و معاونت سياسى به عنوان 

يار كمكى در خدمت استاندار براى تحقق اين اولويت است.
معاون سياســي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان  با اشاره به 
چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى به اين نكته اشاره 
مى كند كــه  مردم به عنوان اصل و مبنا در نظام اســالمي، به 
نداي رهبري معظم انقالب لبيك گفتند و حضوري باشــكوه و 

حماسي در راهپيمايي 22 بهمن داشتند.
آزادبخت با بيان اينكه مردم در 22 بهمن شــعار مقاومت ســر 
دادند مى افزايد:  ايران اسالمي داراي پشتوانه 250 هزار شهيد 
است و با اين پشتوانه راه پر پيچ و خم مقابله با نظام استكباري، 

ارتجاعي و صهيونيستي را پيش برده است.

9797
ماه 

من 
به

ه 7
ن ما

هم
ب

ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ه                                   و
1

41
13
53

25
65

7
47

19
59

31
71

2
42

14
54

26
66

8
48

20
60

32
72

37
77

3
43

15
55

27
67

9
49

21
61

33
73

38
78

4
44

16
56

28
68

10
50

22
62

34
74

39
79

5
45

17
57

29
69

11
51

23
63

35
75

40
80

6
46

18
58

30
70

12
52

24
64

36
76

معاون سياسى  و امنيتى استاندار همدان:

است توسعه  الزمه  احزاب  تقويت 
مردم در 22 بهمن شعار مقاومت سر دادند

اهميت حوزه معاونت سياسى و امنيتى استاندارى همدان 
به آن دليل است كه معاون سياسى به نوعى چشم و گوش 
اســتاندار اســت و بايد در تعيين راهبرد سياسى و امنيتى 
اســتاندارى بر اساس سياست هاى دولت و شرايط استان 

و اجراى آن به استاندار، كمك كند.
همچنين مسئوليت مهمترين اقدام سياسى دولتها كه همان 

برگزارى انتخابات است با معاونت سياسى است.
در كنار اين، توجه دولت به موضوع آسيب هاى اجتماعى 
و مسائل فرهنگى باعث شده تا اين معاونت كه مسئوليت 
امور فرهنگى و اجتماعى را نيز برعهده دارد، در اين زمينه 

نيز داراى اهميت فوق العاده شود.
تالش در راســتاى تحقق برنامه هاي سياســي، اجتماعي 
دولت و ارتقا مشــاركت و حضور موثر مردم اســتان در 
فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، زمينه سازي براي فعاليت 
مطلوب احزاب و تشــكل هاي سياســي استان و نظارت 
بر فعاليت آنها،حمايت از شــوراهاي اسالمي و نظارت بر 
فعاليت آنها مطابق قوانين و مقررات و بررســي و مطالعه 
پديــده هاي فرهنگي و اجتماعي و آســيب پذيري هاي 
جامعــه را مى توان از جمله وظايف اين حوزه از معاونت 

استاندارى همدان برشمرد.
مصطفى آزادبخت با سوابق سياســى فرماندارى اسدآباد 
در دولــت دهم و فرماندارى مالير در اواخر دولت دهم و 
ابتداى دولت يازدهم 24 بهمن ماه به سمت معاون سياسى، 

امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان منصوب شد.
حاال آزادبخت به عنوان معاون سياسى و امنيتى معرفى شده 
است تا با كوله بارى از تجربه استان را مهياى انتخابات مهم 
سال 98 كند  انتخاباتى كه قطعا چيدمان درست فرمانداران، 
كار وى و اســتاندار را در برگزارى انتخابات بسيار راحت 

خواهد كرد.
آخرين ساعات كار اجرائى ويژه نامه مجالى نداد تابه طور 
مفصل با معاون تازه منصوب اســتانداربه گفتگو بنشينيم 
ودرنهايت بخشى از ديدگاههاى وى در ديداربا گروههاى 
مختلف را جمع آورى ومنتشــركرديم تادرزمانى ديگروبا 
معرفى ديگر معاون اســتانداربا ديدگاههاى تيم مديريتى 

استان بيشترآشناشويم.

همدان استان  دخانيات  كل  اداره       

بارک باد. ی  ط قارن با   روزی  ن  پ ھل     
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ی قالب اسال روزی ا وز پ ن سا ھل ه    و

 هيأت انديشه ورزان جوان استان همدان بهمن ماه سال 1396با 
ابتكار مهندس سيد سعيد شاهرخي استاندار همدان به استناد بند اول 

شرح وظايف معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي شكل گرفت.
هيأت انديشــه ورز جوان اســتان همدان پس از تصويب شيوه نامه 
اجرايي در مورخــه 1396/12/30 آغاز به كار نمود و پس از مدتي 
كارگروه هاي تخصصي شامل كارگروه فرهنگ و هنر، اشتغال و كار 
افريني، اجتماعي و فرهنگي، علمي و پژوهشــي و كارگروه سياسي 

شكل گرفت.
پس از تحكيم هيأت انديشــه ورز جوان استان و برگزاري جلسات 
متعدد در قالب كارگروه هاي تخصصي، هيأت انديشه ورز شهرستان ها 
مطابق شــيوه نامه اجرايي استان ذيل فرمانداري ها آغاز به كار كرد و  
در مورخه 1397/09/04 پس از ده ماه از تأسيس هيأت اولين مجمع 
عمومي خود را با حضور خانم موالوردي مشاور رياست جمهوري 
برگزار كرد. انديشــه ورزان جوان همچنين مفتخر است در نشست 
مشترك با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در مورخه 97/11/16
ميزبان دكتر جهانگيري معاون اول رياســت محترم جمهوري، دكتر 
اردكانيان وزير محترم نيرو و مهندس تندگويان معاون وزير ورزش 

و جوانان باشد.

ضرورت ها و  اهداف 
اين هيأت آمده است بگويد هنگامه آن فرا رسيده است كه مديران و 
مسئوالن كشور ضمن انتقال تجربه خويش به اين قشر مطابق با اصل 
سوم قانون اساسي و ماده 15 منشور حقوق شهروندي حق مشاركت 
جوانان و بانوان را در تعيين سرنوشت خويش به رسميت بشناسند؛ 
از اين رو كارگروه هاي انديشه ورزان جوان استان با تأثير از اين گزاره 
مهم در علوم انساني كه همانا بيان مسئله، از حل آن سخت تر است؛ 
در صدد رويكردي مسئله  محور بوده تا پس از تبيين مسائل، ايده هاي 
بكر خود را ارائه دهد و در راستاي حل مسائل و ارتقا نقش جوانان 

و بانوان همت گمارد.

مي توان: را  ورز  انديشه  هيأت  اهداف  اهم 
تاكيد بر ضرورت شــناخت مسائل استان و آسيب شناسي وضعيت 
اســتان در حوزه هاي مختلف؛ تبيين مسائل و اولويت بندي آن ها با 
هدف ايده   پردازي در راســتاي حل مسائل در قالب چارچوب هاي 
علمي و نوين و ارائه آن ها  به دستگاه هاي اجرايي جهت ارتقا نقش 
جوانان و بانوان در ابعاد مختلف؛ ارائه مشاوره تخصصي به استاندار، 

معاون سياسي وامنيتي و ساير مديران ذي ربط؛ شناسايي و سازماندهي 
جوانان نخبه و فعال در سراســر استان و پيگيري انتخاب و انتصاب 

مشاوران جوان در دستگاه هاي اجرايي، دانست.

كارگروه ها مسائل  اولويت 
 از اين روي كارگروه اجتماعي انديشــه ورزان جوان افزايش سرمايه 
اجتماعي را مهم ترين مســئله خود برشمرده و معتقد است سرمايه 
اجتماعي به عنوان پديده اي با خصلتي پويا، خود زايش و خود تكوين 
زماني افزايش خواهد يافت كه اقداماتي عاجل براي تســهيل گري 
كنش هاي اجتماعي و رفع موانع مشاركت اجتماعي جوانان و بانوان 
صورت پذيرد، تقويت جامعه مدني فعال در راستاي ارتقا همبستگي 
و انســجام اجتماعي در دستور كار قرار گيرد و به حمايت نهادهاي 
مدني جهت افزايش اعتماد عمومي به ويژه در قشر جوانان و بانوان 
و جلوگيري از خود بيگانگي و بي تفاوتي اجتماعي در همين قشــر 
پرداخته شود و مهم تر از آن بر خود الزم مي داند براي ميل به توسعه 

پايدار مواد 112الي 115 منشور حقوق شهروندي را تعقيب نمايد.
  كار گروه فرهنگ و هنر انديشه ورزان جوان  مهم ترين مسئله خود 
را آسيب شناســي سياســت گذاري فرهنگي در راستاي ارتقا نشاط 
اجتماعــي جوانان و بانوان مي داند و معتقد اســت با تاكيد و توجه 
به جايگاه پژوهش در سياســت گذاري فرهنگي،  توجه به مديريت 
متنوع قومي و پهنه متكثر فرهنگي ايــران بزرگ و دوري از موازي 
سازي سازمان هاي فرهنگي مي توان در راستاي توسعه فرهنگي قدم 
برداشت؛ همچنين اين كارگروه حق دسترسي به مشاركت فرهنگي 
مواد 95 الي 103 منشور حقوق شهروندي را براي ارائه ايده هاي خود 

امري ضروري مي داند.

تاكيد بر ضرورت 
شناخت مسائل استان و 
آسيب شناسي وضعيت 
استان در حوزه هاي 
مختلف؛ تبيين مسائل 
و اولويت بندي آن ها با 
هدف ايده   پردازي در 
راستاي حل مسائل در 
قالب چارچوب هاي علمي 
و نوين و ارائه آن ها  
به دستگاه هاي اجرايي 
جهت ارتقا نقش جوانان 
و بانوان در ابعاد مختلف 
را مي توان از جمله  
اهداف هيأت انديشه ورز 
برشمرد

پويا  جوانان 
هيأت  در 
ورزان  انديشه 
جوان 

حسن مايلي كهن
دبير هيأت انديشه ورزان استان همدان
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همدان
استان  كانون كارآفرينان 
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ســيب و پرتقال به اندازه كافي خريداري و وارد بازار شــده كه در 
روزهاي پاياني سال بازار را بررسي مي كنيم و اگر التهاب در بازار به 
وجود آمده بود ميوه را زودتر از موعد توزيع مي كنيم. اما اميدواريم 
كه با تنش در بازار مواجه نباشــيم كه مجبور شويم ميوه را زودتر از 

موعد مقرر وارد بازار كنيم.
مدير ســازمان تعاون روستايى اســتان همدان گفت: امسال دو نوع 
پرتقال باكيفيت خريداري كرده ايم و هدفمان تنظيم بازار شــب عيد 

است نه تأمين ميوه.
رضا عباســي افزود: امسال درختان سيب را سرما زد و عالوه بر آن 
صادرات آن همچنان آزاد است، بنابراين پيش بيني مي كرديم كه ميزان 
توليد اين ميوه كاهش بيابد اما خوشبختانه براي خريد اين ميوه براي 

شب عيد با مشكل مواجه نبوديم.
وي گفــت: افزايش قيمت ميوه و ســبزيجات حاصــل جو رواني 
است،  زيرا در برخي محافل گفته مي شد كنترل نرخ ارز تا پايان دهه 
فجر خواهد بود و بعد از آن دولت قادر به كنترل قيمت نيســت. در 
صورتي كه اينطور نيســت و به ما اطمينان داده اند كه ارز براي تأمين 
نهاده ها موجود اســت و آنچه كه از برگشت ارز حاصل از صادرات 
پيش بيني مي شد خوشبختانه انجام شده و حتي كشورهايي كه بعد از 
تحريم ها قرار بود از ايران نفت و گاز نخرند، در حال حاضر مي خرند 
و حتي در مواردي بيشــتر از قبل هم مي خرند. اين نشان مي دهد كه 
ارز كافي براي تأمين نياز كشور وجود دارد. ضمن اينكه كاالي كافي 
حتي در سردخانه ها موجود است و 200 هزار تن ظرفيت انبارهاي 

استان پر هستند و قولي كه در رابطه با قيمت ها و تأمين ارز به مردم 
داده همچنان پابرجاست.

عباســي در پاسخ به ســوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا قرار است 
فروش گوشت وارداتي گرم گوسفندي همچنان با كارت ملي و در 
صف ها باشــد؟ گفت: احتماالً مشكل گوشت قرمز با مصوبه اخير 
دولت حل شود. قرار شده گوشت هاي خارجي به جاي ارز 4 هزار و 
200 توماني با ارز مبنا يعني حدود 8 هزار تومان وارد كشور شوند و 
قيمت گوشت احتماالً تا پيش از عيد نوروز با اصالحاتي مواجه شود.
وي در ادامه پاسخش، عنوان كرد: مردم هم تا حدي در ايجاد صف ها 
و فروش سهميه اي مقصر هســتند چرا كه ديده مي شد برخي افراد 
آنقــدر از اين گوشــت ها مي خريدند كه در نهايت بــا وانت آن را 
حمل مي كردند. همين داليل موجب شــد تا فروش با كارت ملي 
صورت بگيرد. اما اين نحوه توزيع هم موفق نبود تا اينكه ســهميه 
گوشت و برنج به مراكز و شــركت هاي كارگري و تحت حمايت 
ارسال شد تا سهميه به دست افراد و خانواده ها برسد كه ظاهراً روش 

موفقيت آميزتري است.

مى يابد كاهش  مرغ  قيمت    
مدير سازمان تعاون روستايى استان همدان در ادامه درباره قيمت مرغ 
هم گفت: با جوجه ريزى هاى انجام شده در دى ماه، قاعدتاً قيمت مرغ 
در اسفندماه كاهش خواهد داشت. اما با توجه به اينكه قيمت گوشت 

قرمز افزايش يافته گرايش مردم به سمت گوشت سفيد تغيير كرده 
است كه همين موجب شده تا با وجود افزايش توزيع و عرضه مرغ 

منجمد باز هم قيمت مرغ باال باشد.
وى افــزود: به دليل افزايش جوجه ريــزى قيمت جوجه يك روزه 
نيز يك دفعه افزايش يافته اســت كه پيش بينى مى شود با عرضه مرغ 
منجمد قيمت مرغ در بازار تعديل شده و بازار از التهاب خارج شود.
وى گفت: عرضه گوشت گرم وارداتى و مرغ منجمد باعث شده بار 
روانى حاكم بر بازار كاهش يابد اما متأســفانه در جامعه ما فرهنگ 

ذخيره سازى وجود دارد.
عباسى با تأكيد بر پشتيبانى و توزيع نهاده هاى دامى توسط تعاونى ها 
و تشكل هاى بخش كشــاورزى، عنوان كرد: در حال حاضر تأمين 
نهاده ها يكى از دغدغه هاى توليدكنندگان دام و طيور اســت كه در 
اين راستا بيش از 57 هزار تن انواع نهاده تأمين و توزيع شده است.

محصوالت  تن  ر  هزا  1 1 0 ز  ا بيش  توافقى  خريد 
كشاورزى

مديرسازمان تعاون روستايى استان همدان با اشاره به اينكه 19 ميليون 
كيلوگرم آرد در روستاهاى استان همدان توزيع شده است، بيان كرد: 
در 10 ماهه امســال بيش از 120 ميليون ليتر انواع سوخت در نقاط 

مختلف استان توزيع شده است.
وى از خريد توافقى بيش از 110هزار تن انواع محصوالت كشاورزى 
در اســتان همدان خبرداد و گفت: خريد توافقى چندسالى است كه 
توســط تشــكل هاى بخش كشــاورزى انجام مى گيرد به طوريكه 
محصوالتى از قبيل جو، ذرت، ســيب زمينى و گوجه فرنگى خريد 

توافقى شده است.
عباسى افزود: خريد توافقى از نظر روانى تأثير خوبى در بازار خواهد 
داشت به   طوريكه دست دالالن را به ويژه درمواقع وفور محصوالت 

كشاورزيكوتاه مى كند. 
وى با تأكيد براينكه خريد توافقى به معناى خريد دولتى نيست بلكه 
قيمت واقعى است، ادامه داد: امسال در حوزه كشمش مالير، گوجه 
فرنگى اسدآباد و تويسركان و سيب درختى نهاوند خريد توافقى انجام 

شده است.
وى با بيان اينكه امســال براى اولين بار ركورد توليد و خريد گندم 
در استان همدان شكســته و بيش از 700 هزار تن گندم توليد شد، 
گفت: امسال بيش از 600 هزار تن گندم از كشاورزان خريدارى شد.
عباســى با اشاره به ورود تشكل ها در زنجيره توليد، بيان كرد: اوايل 
امسال زنجيره توليد نهال گردوى پيوندى براى اولين بار در كشور در 

سطح 12 هزار هكتار در تويسركان تشكيل و راه اندازى شد.
وى با بيان اينكه براى تشكيل زنجيره نهال گردو بيش از 19 ميليارد 
تومان هزينه شده است، افزود: اين زنجيره الگوى بسيار موفقى براى 

ايجاد زنجيره در ساير محصوالت كشاورزى است. 
عباســى با اشاره به ورود تشكل ها در زنجيره توليد، بيان كرد: اوايل 
سالجاري زنجيره توليد نهال گردوى پيوندى براى اولين بار در كشور 

در سطح 12 هزار هكتار در تويسركان تشكيل و راه اندازى شد.
وى بيــان كرد: در زنجيره توليد چرخه كامل توليد يك محصول مد 
نظر قرار مي گيرد، كه در زنجيره نهال گردو بخش هاى باغ مادرى، باغ 

پايه و گلخانه ايجاد شده است.
عباسى افزود: در سال بيش از 200 هزار قلمه پيوندك نياز داريم كه 
در اولين ســال توليد اين زنجيره 100 هزار قلمه از باغ مادرى توليد 

مى شود.
مدير سازمان تعاون روستايى استان همدان گفت: برنامه ايجاد زنجيره 
گوشت قرمز و مرغ نيز در استان توسط اتحاديه ها تدوين شده است.

وى با بيان اينكه برداشــت و بازاررسانى يكى از حلقه هاى مفقوده 
بخش كشاورزى اســت، گفت: با ايجاد زنجيره توليد چرخه كامل 
توليد و موضوع بازار رســانى و فروش محصوالت نيز ديده خواهد 

شد.
عباســى با اشــاره به اينكه 290 تشــكل بخش كشاورزى استان 
همدان در راستاى اقتصادى كردن كشاورزى قدم هايى برداشته اند، 
عنوان كرد: در ســال گذشــته 10هزار هكتار در راستاى افزايش 
بهره ورى و 5 هزار هكتار كار در ســالجارى در راســتاى ارتقاى 
بهره ورى بدون هيچگونه وابســتگى به دولت توســط تشكل ها 

انجام شده است.
وى با تأكيد براينكه بخش عمده اى از كشــاورزى ما معيشتى است، 
افزود: يكــى از راه هاى برون رفت از اين نوع كشــاورزى افزايش 
بهره ورى اســت كه سال گذشــته در محصوالت گندم، كلزا و جو 
و امســال در كشت هاى بهاره مثل ســيب زمينى و كشمش ارتقاى 

بهره ورى انجام شده است.

ر  بازا تنظيم  ميوه 
كرديم فراهم  ا  ر عيد  شب 

 احتماًال  احتماًال 
مشكل گوشت مشكل گوشت 
قرمز با مصوبه قرمز با مصوبه 
اخير دولت حل اخير دولت حل 

شود. قرار شده شود. قرار شده 
گوشت هاي گوشت هاي 

خارجي به جاي خارجي به جاي 
ارز ارز 44 هزار و  هزار و 

200200 توماني با  توماني با 
ارز مبنا يعني ارز مبنا يعني 
حدود حدود 88 هزار  هزار 

تومان وارد تومان وارد 
كشور شوند و كشور شوند و 
قيمت گوشت قيمت گوشت 

احتماًال تا پيش احتماًال تا پيش 
از عيد نوروز از عيد نوروز 

با اصالحاتي با اصالحاتي 
مواجه شودمواجه شود

نصراله طاقتى احسن
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طريق ايجاد 

اتاق فكر 
كارآفريني 
برنامه ها و 

فعاليت هاي 
زير را دنبال 

مي كند:

اســاتيد،  كارآفرينان،  بــا  تعامل 

صاحب نظــران و كارشناســان 
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 كشور 
ريني در

عه كارآف
هدف توس

مشاركت فعال و موثر 
خوشــه هاي  ايجاد  در 

اقتصادي و كسب و كار نو با 

توجه به مزيت هاي نسبي استان.

تعامل پويا با نهادهاي استاني فعال 
در زمينه كارآفريني

تهيه و اجراي برنامه هاي ارتقاي 
فرهنگ كارآفريني در استان

تهيه و اجراي برنامه جامع 
شبكه سازي بين كارآفرينان

برگزاري تورهاي استاني و بين استاني 
و بازديد از دستاوردهاي كارآفرينان 

ايجاد و تجميع بانك هاي ايده و 
اختراعات كارآفريني 

تدوين و اجراي طرح و راه اندازي 
نداي مشاور در حوزه كارآفريني 

مستندسازي تجربيات گرانبها و 
ارزشمند كارآفرينان برتر 

تلفيق برنامه ها و فعاليت هاي معطوف به 
كارآفريني در جهت توسعه استاني و ملي 

و  فرصت ها  شــناخت 
تهديدهــاي موجود بر 
سر راه كارآفرينان استان 
و مدل ســازي وارائــه 
كارآفريني  الگوهــاي 
متناســب با مزيت هاي 
نسبي اســتان به منظور 
تبديــل تهديــدات به 
فرصت ها و سطح استاني 

و ملي 

الزم  فضــاي  ايجــاد 
براي تســريع واگذاري 
تصدي گــــــري هاي 
ادارات  و  ســازمان ها 
مختلف استاني فعال در 
امر كارآفريني به كانون 
و بخــش خصوصــي 
(اجراي سياســت اصل 
اساســي  قانــون   44
جمهوري اسالمي ايران)

دبيرخانه كانون كارآفرينان استان همدان 
كانون كارآفرينان استان همدان 
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