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راهپيمايى 22 بهمن مجازى برگزار مى شود
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برنامه ارتباط مردمى 
مديركل ثبت احوال استان همدان

آقـاى 
اسد حسن زاده زورمند

روز پنجشنبه مورخ 1399/11/23 از ساعت 09 الى 10:30

روابط عمومى اداره كل ثبت احوال استان همدان

با سامانه 111- پل ارتباطى مردم و دولت

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

2222 بهمن بهمن
سالروز پيروزى انقالب اسالمى سالروز پيروزى انقالب اسالمى 

بر فجر آفرينان مبارك بادبر فجر آفرينان مبارك باد

مديريت شعب 
استان همدان

حاجى بابايى در دفتر همدان پيام:

نامزد رياست جمهورى مى شوم
■ مخالف بودجه 1400 و موافق شفافيت آراى نمايندگان

■ بگذاريد طرح جامع راه بيفتد، بايد 3 هزار هكتار به شهر اضافه شود
■ جزو 10 استان اول كشوريم

■ در گردشگرى هنوز به قله نرسيده ايم
■ جايگاه مان در زمينه مخابرات افت كرده است

■ تيپ يك پزشكى كشور هستيم

توسط دارااليتام مهديه انجام شد

توزيع 2000 بسته حمايتى 
در هشتمين پويش كمك مؤمنانه

■ شعبانى: اشتغالزايى، زيباترين نوع اكرام نيازمندان است
 ■ حجازى: مستضعفان در مناطق محروم شناسايى مى شوند
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1- انتخابات رياست جمهورى در ايران 
همواره با توجه مردم و شور و هيجان بسيار 
دنبال شده و مردم مشاركت خوب و حماسى 

در اين انتخابات داشته اند...
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خودتان را هزينه كنيد
 1- انتخابات رياست جمهورى در ايران همواره با توجه مردم و 
شــور و هيجان بسيار دنبال شده و مردم مشاركت خوب و حماسى 

در اين انتخابات داشته اند.
در انتخابات 1400 هر چند فعال فضاى انتخابات شكل نگرفته و اين 
اتفاق شايد براى نخستين دوره باشد كه در كمتر از 5 ماه به انتخابات 
رخ مى دهد، اما به نظر مى رســد اين انتخابات هم درصورت رقابتى 

شدن بتواند، انتخاباتى با مشاركت بسيار و حماسى را شكل دهد.
2- انتخابات رياســت جمهورى در ايران در مــواردى عليه امنيت 
ملى مى شــود و آن در شرايطى اســت كه انتخابات دوقطبى شود و 
هر قطب ديگرى را به عنوان عامل عقب ماندگى و بدبختى هاى ملت 

ايران معرفى كند.
متأسفانه انتخابات اخير نشــان داده هر داوطلب در تخريب قدرت 
بيشترى داشته و توانسته از رقيب خود هيوال بسازد و مردم را از وى 

بترساند، توفيق بيشترى در كسب رأى داشته است.
3- از ويژگى هاى بارز انتخابات رياســت جمهــورى 1400 تعدد 

داوطلب در هر 2 جناح و داوطلبان مستقل است.
به نظر مى رسد تمام فعاالن سياسى تصميم گرفته اند، نخستين رئيس 
جمهور ايران در قرن جديد باشند و فارغ از توانايى و اقبال مردمى، 

خود را به عنوان داوطلب مطرح كرده اند.
4- عالقــه فعاالن سياســى به داوطلبى تاحدى اســت كه داوطلبى 
احتمالى خواســتار واگذارى رياســت جمهورى به او به عنوان يك 

كازرونى شده است.
ــى و  ــى مل ــه موضوع ــورى را ن ــت جمه ــه رياس ــگاه ك ــن ن اي
انتخابــى كالن بلكــه انتخابــى بــراى شــهرها بدانــد، نــگاه خطرنــاك 
ــى  ــتى كالن و مل ــه سياس ــى ب ــگاه محل ــازى اســت و ن و هزينه س

را نشــان مى دهــد.
5- در رقابت هاى انتخاباتى رســم بر اين اســت كه گروه تبليغاتى 

داوطلب از هر فرصتى براى تبليغ آن فرد استفاده مى كند
به اين اقدام اشــكالى وارد نيست اما زمانى داراى اشكال مى شود كه 
داوطلــب و گروه تبليغى وى تصميم بگيــرد براى تبليغات به جاى 
هزينــه كردن از ويژگى هاى داوطلب و بيان توانمندى ها و قابليت ها 
و تفاوت هــاى وى با ديگر داوطلبــان از ارزش هاى نظام و انقالب 
و رهبــرى به نفع داوطلب هزينه كند و از اين موضوع سؤاســتفاده 

داشته باشد.
6- در روزهاى اخير ســفر 2 داوطلب احتمالى انتخابات به 2 كشور 
همســايه از سوى گروه هاى تبليغاتى آنها و طرفدارانشان چنان تبليغ 
مى شــود كه گويى آنها از هم اكنون با تنفيذ حكم رياست جمهورى 
از ســوى رهبرى انقــالب مواجه و به عنوان رئيــس جمهور به اين 

كشورها سفر كرده اند. 
اين اقدام دليلى شــده تا داوطلبان احتمالى ديگر هم به اين ســفرها 
واكنش نشان دهند و بيش از آنكه اصل سفر مطرح باشد، حاشيه هاى 

آن داغ شده است.
7- داوطلبــان احتمالى انتخابات بايد توجه داشــته باشــند در مقام 
رياست جمهورى درصورت كسب رأى از مردم ايران قرار است از 
منافع و امنيت ملى دفاع كنند و به همين دليل بايد از هم اكنون ثابت 
كنند توانايى اين دفاع را دارند و با منافع و امنيت ملى كشــور آشنا 

هستند و توان دفاع از آن را دارند.
پس بهتر است به جاى اقدامات و تبليغات حاشيه ساز و هزينه ساز به 
تبليغ توانايى ها و هزينه كرد از خود براى انقالب و افزايش مشاركت 
مردم و ثبت انتخابات حماســى ديگرى در 28 خرداد 1400 تالش 

كنند.

بانك ها تسريع كننده سد گرين
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان از آغاز پرداخت تسهيالت 
بانك هاى اســتان همزمان با دهه فجر براى ســاخت سد گرين نهاوند، 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى آب منطقه اى همدان، منصور ســتوده، گفت: 
ساخت ســد گرين نهاوند با هزار و 722 ميليارد ريال تسهيالت بانكى 

شتاب مى گيرد.
وى با بيان اينكه ساخت سد گرين به خاطر هزينه باال و كمبود اعتبارات 
دولــت تاكنــون به ُكندى پيش مى رفــت، افزود: با اين تســهيالتى كه 
بانك هاى كشاورزى، صادرات و تجارت پرداخت مى كنند، دولت اعتبار 

مورد نياز براى تكميل اين طرح را دارد.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان بيان كرد: 40 درصد از كل اين 
تسهيالت را بانك كشاورزى پرداخت مى كند و دولت تضمين كننده اين 

تسهيالت است.
ستوده بيان كرد: اين تسهيالت را در 3 سال واگذار مى كنيم و دولت 
هــم پس از 6 ماه تنفــس بازپرداخت، طى 7 ســال وام را پرداخت 

مى كند.
وى با اشــاره به سود 18 درصدى اين وام، گفت: پس از بهره بردارى از 
ســد گرين بخش خصوصى با درآمد حاصل از فروش آب به شركت 
آب منطقــه اى و آب و فاضــالب ســود و هزينه هاى خــود براى اين 

سرمايه گذارى را به دست مى آورد.

گاليه امام جمعه همدان از پروژه مصلى
 نماينده ولى فقيــه در همدان با ابراز گاليه از نيمه كاره ماندن پروژه مصالى همدان و 
يا نبود يك زائرســراى مناســب براى همدانى ها در شهرهاى زيارتى از مشكالت بخش 

فرهنگى استان ابراز تأسف كرد.
به گزارش تســنيم، هم زمان با ايام ا... دهه فجر نشســت صميمى جمعى از پيشكسوتان 
انقالب اسالمى در اســتان همدان با حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى نماينده 

ولى فقيه در استان همدان برگزار شد.
 در اين ديدار امام جمعه همدان با بيان اينكه شما عزيزان و بزرگان را بزرگ خود دانسته 
و نيازمند اســتفاده از تجربيات و نظرات شما در تمامى عرصه ها هستم، اظهار كرد: شما 

كســانى هستيد كه در طول عمر 42 انقالب اسالمى و حتى از سال هاى پيش از پيروزى 
انقالب تجربيات بسيارى ارزشمندى را به دست آورده ايد.

نماينده ولى فقيه در استان همدان با تأكيد بر اينكه اصالح جامعه و پيشبرد انقالب نيازمند 
حضور جدى مردم و مشــاركت آنها در تمامى عرصه هاست، عنوان كرد: اگر فردى مانند 
امام على(ع) در زمان حكومت دارى خود دچار مشكل شد براى اين بود كه مردم پاى كار 

نبودند.
وى بــا بيان اينكه براى اينكه ظهور نيز اتفاق بيفتد بايد افرادى انقالبى با نگاه و مديريتى 
جهانى پاى كار ايشــان باشند، افزود: در شرايط فعلى ما نيازمند تربيت نيرو براى انقالب 

اسالمى و مديريت كشور هستيم.
وى اظهار كرد: اگر كارهاى بســيارى انجام مى دهيم اما پيشــرفتى نداريم براى اين است 

كه هم افزايى نداريم به همين دليل نيز در بســيارى از مسائل عقب مانده ايم و با مشكالت 
بسيارى روبه رو هستيم.

نماينــده ولى فقيه در همدان با ابراز گاليه از نيمــه كاره ماندن پروژه مصالى همدان و يا 
نبود يك زائرسراى مناســب براى همدانى ها در شهرهاى زيارتى، عنوان كرد: در بخش 
فرهنگى نيز متأسفانه ما مشكالت بسيارى داريم مانند اينكه مثًال در محرم نمى توانيم يك 
تجمع بزرگ از هيأت ها داشته باشيم، درحالى كه همين تجمعات بزرگ مذهبى در فرهنگ 

عمومى جامعه بسيار اثرگذار است.
در اين جلســه تعدادى از پيشكسوتان انقالب اسالمى ازجمله آقايان ديباج، محمدجواد 
بيــات، بختيارى، پرزاد، صديق، رضانيا، نباتى، بادامــى حبيبيان و كريم پور نكاتى را بيان 

كردند.

راهپيمايى 22 بهمن مجازى برگزار مى شود

رژه خودرويى در روز پيروزى انقالب
1- حميدرضا حاجى بابايى به كرمان ســفر مى كند. گويا وى سخنران 
22 بهمن در مركز اين اســتان پهناور اســت. گفتنى است انتخاب و 
معرفى ســخنرانان مراســم 22 بهمن با شــوراى هماهنگى تبليغات 

اسالمى است.
2- وزير ســابق مســكن باز هم آمادگى خود براى پاســخگويى به 
نمايندگان را اعالم كرده اســت. گويا عبــاس آخوندى در نامه اى به 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس از او خواســته براى پاسخ دادن به 
انتقادهاى نمايندگان با حضور وى در مجلس و جلسات كميسيون هاى 
تخصصى موافقت كند. گفتنى اســت وى در اين نامه نوشــته است؛ 
برخى نمايندگان مجلس فعلى به جاى نقد سياســت، بدون بررســى 
فــرد را تخطئه مى كنند. آنان به نحوى طرح موضوع مى كنند كه گويى 
كشور اساسا بدون اركان حكم رانى چون رهبرى، رياست جمهورى، 
دولــت، قوه  قضاييه، مجلس و ســاير نهادهاى نظارتى بوده  اســت. 
وزيرى به تنهايى 5 سال فعال مايشاء بوده، كشور رها بوده و وى هرچه 

خواسته عمل كرده است. هم چنان آماده حضور در مجلسم.
3- هزينه هاى رحم اجاره اى تا صد ميليون رســيده است. گويا بازار 
رحم اجاره اى در ايران كماكان رونق دارد. گفتنى است بيشترين هزينه 
بــراى متقاضيان پرداخت «معموال 70 ميليــون تومان» براى هر رحم 

اجاره اى، شامل هزينه «وكيل  و مادر» است.
4- وزير ارتباطات به سفر قاليباف به مسكو واكنش نشان داده است. 
گويا جهرمى در شــوراى ادارى زنجان اميد بستن به كاخ كرملين را 
درست ندانسته است. گويا وى گفته؛ «در جمهورى اسالمى مهم ترين 

مؤلفه قدرت نيروى مردمى است».
5- فروش فيلترشكن بازار 600 ميليارد تومانى دارد. گويا گردش مالى 
فــروش وى. پى. ان 50 ميليارد تومان در مــاه و 600 ميليارد تومان در 
سال است. گفتنى است مردم زمانى كه مى بينند يك موضوع درآمدزا، 
برخالف منافع ملى مانند فيلترينگ، سايت هاى شرط بندى يا استخراج 
بيت كوين ادامه مى يابد، ايــن ذهنيت را پيدا مى كنند كه منافعى براى 

گروه هاى خاص ايجاد كرده است.

دى
لون
ى ك

هد
 : م
رح

ط

جامعه  هنرى، جامعه اى 
مناسب براى زيستن

 آن چيزى كه هويت ملى را مى سازد و شناسنامه 
يك ملت مى شود، شــاخص هاى فرهنگى و هنرى 
اســت كه درنهايت سبب انســجام جامعه مى شود. 
آئين تجليل از برگزيدگان جوان فيلم و عكس استان 
همدان با حضور مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى و 
مديركل دفتر سياسى و انتخاباتى استاندارى همدان 

برگزار شد.

مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان در 
اين مراسم با بيان اينكه تمامى شاخص هاى فرهنگى 
شناسنامه ملت و كشور هستند، گفت: براى اينكه يك 
جامعه در ســطح ملى و بين المللى به خوبى شناخته 
شــود بايد هويت داشته باشــد و اين هويت چيزى 

است كه جوامع را از يكديگر متفاوت مى كند.
احمدرضا احســانى با بيان اينكــه در بحث هويت 
ملى مؤلفه ها و شاخصه هايى داريم كه سبب تقويت 
هويت مى شوند، گفت: آن چيزى كه هويت ملى را 
مى سازد و شناسنامه يك ملت مى شود، شاخص هاى 

فرهنگى و هنرى كه در نهايت سبب انسجام جامعه 
مى شود. وى با اشــاره به اينكه به دنبال هويت ملى، 
انسجام و وحدت قرار گرفته است، بيان كرد: اهميت 
حــوزه فرهنــگ و هنر هم از نظــر اجتماعى و هم 

سياسى بسيار مهم است.
احسانى درباره حوزه سينما نيز بيان كرد: سينما يك 
هنر وارداتى اســت كه از 2 جنبه قابل بررسى است، 
از يك طرف به عنوان يك صنعت پول ساز جا افتاده 
است و از سوى ديگر در بخش سرگرمى موفق عمل 
كرده است. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 

همدان با اشاره به اينكه در استان همدان استعدادهاى 
خوبــى در زمينه فيلم و عكس داريم كه در ســطح 
اســتان و ملى مطرح هســتند، تأكيد كرد: از 4 دفتر 
انجمن ســينماى جوان استان همدان، دفاتر همدان، 
نهاوند و مالير فعال هســتند و براى شهرستان هاى 
بهار و اســدآباد نيز درحال پيگيرى تأســيس دفتر 

انجمن هستيم.
مديركل دفتر سياسى و انتخاباتى استاندارى همدان 
نيز در اين جشــنواره ضمن تبريك ايام ا... دهه فجر 
بيان كرد: حوزه فرهنگ حوزه اى اســت كه نســبت 

به حوزه هــاى ديگر توجه زيادى به آن نمى شــود 
درحالى كــه اين حوزه در تاريخ و روند جامعه مؤثر 
است. ابوالقاســم الماسى با اشاره به اينكه مفاهيم و 
ارزش هــاى انقالب كه از اهداف نهضت امام راحل 
اســت نيز از حوزه هنر برخواسته شده، افزود: نقش 
هنر در اســتمرار انقالب قابل انكار نيست و اين هنر 

است كه به جامعه هويت مى دهد.
در پايان اين مراسم نيز از برگزيدگان فيلم و عكس 
در مسابقات و جشنواره هاى استانى، منطقه اى، ملى 

و بين المللى قدردانى شد.

 امسال برخالف هر ســال كه با انبوهى از 
همراهان هميشگى و مردم انقالبى راهپيمايى 
هزاران نفرى 22 بهمن در همدان برپا مى شــد 
به دليل جلوگيرى از شــدت سرايت بيمارى و 
ترس از خيزش موج چهارم كرونا، در اســتان 
همدان چون 31 استان ديگر كشور از برگزارى 
هر نوع تجمع و راهپيمايى حضورى خوددارى 

و برپايى آن ممنوع اعالم شده است.
بر همين اســاس بنابر اعالم شوراى هماهنگى 
تبليغات اسالمى در استان همه فعاليت ها براى 
بزرگداشــت اين روز خاطره انگيز و خاص به 

شكل مجازى و مانور هاى سوارى است.
در همين راســتا در شهرستان همدان نيز بنا بر 
گفته روابط عمومــى فرماندارى همدان، براى 
رژه موتورســواران حد فاصل خيابان باباطاهر 
تا پيــاده راه بوعلــى، رژه خودرويى از ميدان 
بعثت تا ميدان امامزاده عبــدا... و براى مانور 
دوچرخه ســواران خيابان اكباتان تا ميدان امام 

خمينى(ره) پيش بينى شده است.
مراسم اصلى هم قرار است در محوطه پياده راه 
مركزى شهر همدان و به دور از هر نوع تجمعى 
با ســخنرانى محمدحســين ســپهر از طريق 
صداوسيما، راديو و شبكه هاى مجازى برگزار 

شود.
با اينكه شــيوع منحوس كوويد-19 بسيارى 
از فعاليت هــا و همايش هايــى كــه قرار بود 
به مناســبت زيباتريــن روز ســال يعنى 22 
بهمن در همدان برگزار شــود را تحت تأثير 
و دســتخوش تغيير قرار داد امــا با اين حال 
بنا بر اعالم اســتاندار همدان به مناسبت دهه 
فجــر 651 پروژه عمرانى و طرح اقتصادى با 
اعتبــارى بالغ بر 7 هزار و 900 ميليارد تومان 
همزمان با ايــام ا... دهه فجر در نقاط مختلف 
اين اســتان بهره بردارى و يا عمليات اجرايى 

آن آغاز شده است.
اســتاندار همدان در گفت وگويى در اين باره 
توضيح داد: برهمين اساس بهره بردارى از 583 
طــرح با اعتبارى بالغ بر 2 هزار و 234 ميليارد 
تومان همزمان با ايام ا... دهه فجر در استان آغاز 
و 68 طــرح با 5 هــزار و 668 ميليارد تومان 

اعتبار نيز كلنگ زنى شد.
 رزمايش همدلى و احسان

 ويژه كارگران فصلى در همدان
در همين خصوص معاون ستاد اجرايى فرمان 
امام (ره) نيز از اهداى بســته هاى معيشتى در 

مرحله چهارم رزمايش همدلى واحسان ويژه 
كارگران فصلى آسيب ديده از كرونا خبر داد.

على چهاردولى، گفت: 600 بســته غذايى به 
ارزش تقريبى هر بســته 450 هزار تومان بين 

كارگران فصلى پخش شده است.
وى بــا بيان اينكــه برنج روغــن ماكارونى، 
حبوبات ومــواد ضدعفونى كننــده از جمله 
محتويات اين بسته هاى غذايى است، افزود: در 
رزمايش همدلى و احسان ستاد اجرايى فرمان 
امام 19 هزار بسته مواد غذايى در استان همدان 

توزيع شده است.
 چهاردولى بيان كرد:گردان رزمى جهادى 166 
امام حسين سپاه انصارالحسين(ع) همدان نيز 
در اجراى اين رزمايش حضورى چشــمگير 

دارد.
 نمايشگاه اسناد و عكس 

انقالب اسالمى در همدان
نمايشگاه اســناد و عكس انقالب اسالمى از 
ســوى مركز اســناد و كتابخانه غرب كشور، 
به مناسبت گراميداشت ايام دهه فجر در استان 

همدان به نمايش درآمده است.
به گزارش روابط عمومى ســازمان اســناد و 
كتابخانه ملى ايران، نمايشــگاه اسناد و عكس 
انقالب اسالمى از سوى مركز اسناد و كتابخانه 
غرب كشــور با همكارى شــهردارى همدان 
به مناسبت گراميداشــت ايام دهه فجر برگزار 
شده است كه آثار موجود در نمايشگاه عكس 

به صورت خيابانى در معرض ديد مخاطب قرار 
گرفته و نمايشگاه اسناد به صورت مجازى قابل 

رؤيت است.
در اين نمايشــگاه عكس تعــداد 268 قطعه 
عكــس خيابانى متعلق به عكاســان همدانى 
به صــورت خيابانى در معــرض ديد عموم 
قــرار گرفته اســت. مجموع ايــن عكس ها 
به صــورت تفكيكى با مضوعاتى چون «نقش 
آيــت ا... مدنــى در همدان»، «تشــييع پيكر 
آيت ا... مالعلى معصومى همدانى و نخســتين 
تظاهــرات بــزرگ همــدان»، «جلوگيرى از 
حركت كاروان نظامى ارتش از كرمانشــاه به 
تهران توســط مردم همدان»، «حماسه خونين 
30 مهر ســال 1357»، «حضور دانش آموزان 
و دانشــجويان»، «حضور روحانيون»، «نقش 
زنان و كودكان»، «انقالب در شهرســتان ها»، 
«حضور قشــرهاى مختلف مردم و توده هاى 
انقالبى در راهپيمايى ها»، «انقالب در همدان 
بــه روايت اســناد، گزارش هاى ســاواك و 
اعالميه ها» و «پيوســتن نظاميان به مردم» در 

اين نمايشگاه نمايش داده مى شوند.
رهبر،  حميدرضا  شــيوامهر،  علــى  همچنين 
رحيــم ندافى، محمدرضــا ايمان طلب، مجيد 
زنده ياد  قلــى زاده،  جــواد  عبدنيكوئى پــور، 
محمدحســين افتخاريــان و زنده يــاد مهدى 
استعدادى از جمله عكاسان همدانى هستند كه 
آثارشان در نمايشگاه عكس خيابانى «روزهاى 

انقالب در همدان» به نمايش در آمده است.
نمايشــگاه مجازى اســناد انقالب اسالمى با 
عنوان «انقالب اســالمى در همدان به روايت 
اسناد» به صورت مجازى قابل رؤيت است. در 
اين نمايشگاه 42 سند مربوط به اسناد انقالب 

بارگذارى شده است.
 اعمال محدوديت هاى ويژه

ســتاد اســتانى مديريت كرونا نيز اعالم كرده 
اســت براســاس مصوبه كشــورى به منظور 
مديريت روند بيمارى در برخى از شــهرهاى 
زرد مســافرپذير ممنوعيت ورود خودروهاى 
شخصى با پالك غيربومى و جريمه 500 هزار 
تومانى درصورت رعايت نكردن تعيين شده، 
اجرايى مى شــود كه همدان نيز در اين شرايط 

قرار دارد.
طرح جامع مديريت هوشــمند محدوديت  ها 
همچنــان مــالك عمــل همــه اســتان ها و 
دستگاه ها بوده و الزم اســت برابر الزامات و 
محدوديت هاى تعيين شــده در وضعيت هاى 
آبى، زرد، نارنجى و قرمز فعاليت ها اســتمرار 

يابد.
بــر ايــن اســاس ايــن مقــررات در همه 
شهرســتان هاى با وضعيت زرد در 3 اســتان 
مازندران، گيالن و گلستان و شهرهاى مشهد، 
شيراز، قم، كيش، قشم، بوشهر و بندرعباس كه 
درصــورت وضعيت زرد، ممنوعيت موردنظر 

اعمال خواهد شد.

 مســتمرى بگيران صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روســتاييان و عشاير كه پيش از 
31 شــهريور امسال بازنشســته شدند 550 
هزار تومان و اگر 6 ماه دوم ســال بازنشسته 
شوند 275 هزارتومان عيدى تا پايان بهمن ماه 

دريافت مى كنند. 
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روستاييان و عشاير در نشست خبرى در محل 
صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان 
و عشاير، اظهار كرد: با وجود شيوع ويروس 
كرونا از ابتداى امسال تاكنون 18 هزار نفر به 
عضويت صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روســتائيان و عشــاير در آمدند. يك ميليون 
و 300 هزار نفر بيمه شــده فعــال داريم و 
2 ميليون نفــر عضو صندوق هســتند، اين 
اختالف به اين دليل اســت كه ممكن است 
افراد فعال، مســتمرى بگير باشند يا اينكه به 
عضويت صنــدوق ديگرى درآمده باشــند؛ 
بنابراين نزديك به 50 درصد بيمه شــده هاى 

ما غيرفعال هستند.
على شــيركانى درباره همسان سازى حقوق 
مستمرى بگيران روستايى و عشاير نيز گفت: 
با توجه به اينكه سرعت رشد حقوق بيش از 

مستمرى است، ميزان مستمرى افراد متفاوت 
اســت و بــراى از بين بردن ايــن اختالف 
تصميم گرفتيم بحث همسان سازى مستمرى 
بازنشســتگان صندوق را اجرايى كنيم، البته 
بايد موضوع همسان ســازى 5 تا 6 سال يك 

بار انجام شود تا فاصله زياد نشود. 
وى ادامه داد: همسان ســازى بازنشســتگان، 
روستاييان و عشاير از فروردين امسال اجرايى 
شد و 53 درصد بار مالى آن بر عهده صندوق 
بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير 

داشت. 
شيركانى گفت: از ديگر اقدامات صندوق بيمه 
اجتماعى روســتاييان و عشاير، انتقال سوابق 
بيمه اى بين سازمان تأمين اجتماعى و صندوق 
اســت، درصورتى كه طبق قانــون امكان اين 
جابه جايى وجود نداشــت اما با پيگيرى هاى 
انجام شــده در شهريورماه امسال و با مصوبه 
شــوراى عالى رفاه اين مشــكل حل شد و 
هم اكنون دستورالعمل هايى اجرايى آن توسط 
ســازمان تأمين اجتماعى و صندوق درحال 

تدوين است. 
شــيركانى، درباره ميزان و زمان واريز عيدى 
مســتمرى بگيران صنــدوق بيمــه اجتماعى 

روستاييان و عشاير نيز گفت: افرادى كه پيش 
از 31 شهريورماه مستمرى بگير بودند معادل 
يــك ماه حداقل حقــوق (550 هزار تومان) 
عيدى دريافت مى كنند و براى افرادى كه در 
6 ماهه دوم بازنشسته شوند نصف اين مبلغ 

(275 هزار تومان) واريز مى شود. 
به گزارش ايرنا، وى گفــت: هم اكنون 122 
هــزار مســتمرى بگير عضو صنــدوق بيمه 
اجتماعى روســتاييان و عشاير هستند و طبق 
برنامه ريزى هاى انجام شده در بهمن ماه عيدى 

اين افراد واريز خواهد شد. 
اين مقام مســئول درباره ســقف ســطوح 
درآمدى در ســال آينده نيز گفت: براســاس 
برنامه ريزى هاى انجام شــده افراد در سطح 
درآمــدى 8، 35/5 درصــد افزايش حقوق 
خواهند داشــت و حقوق يك ميليون و 400 
هزار تومانى به يك ميليون و 900 هزار تومان 
افزايش خواهد يافت و حقوق افراد در سطح 
يــك نيز از 550 هزار تومــان به 650 تومان 
مى رســد و از فروردين ســال آينده اجرايى 

مى شود.
به گزارش ايســنا، مديرعامــل صندوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشاير با 

اشــاره به طرح پوشــش بيمه اى يك ميليون 
و 400 هــزار روســتايى كه در ســالجارى 
انجام شــد، گفت: اين افراد توانايى پرداخت 
همين مســتمرى را هم نداشتند و تا 5 سال 
حمايت هايى براى پرداخت حق بيمه از آنها 
صورت مى گيرد. با كميته امداد، بهزيســتى و 
ديگر نهادهــاى مربوط هماهنگى هايى انجام 
شده و تاكنون 900 هزار نفر شناسايى و ثبت 
شده اند و منتظريم سازمانى برنامه، بودجه را 
تخصيص دهد و به محــض آنكه تخصيص 
دهد در گام اول اين 900 هزار نفر را پوشش 
مى دهيم تا در مراحل بعــدى يك ميليون و 
400 هــزار نفر به طور كامل تحت پوشــش 

بروند. 
شــيركانى آخرين آمار بيمه شــدگان تحت 
پوشش را نيز اعالم كرد و گفت: حدود يك 
ميليون و 300 هزار بيمه شــده فعال داريم. 2 
ميليون نفر نيز عضو صندوق هســتند. عضو 
صندوق فردى اســت كه يــك مرتبه نزد ما 
بيمه پردازى انجام داده ولى ممكن اســت به 
عضويت صندوق هاى ديگر درآمده باشــد يا 
بيمه پردازى اش را ادامه نداده باشــد و علت 

اخالف اين 2 آمار در همين است.

بازنشستگان روستايى و عشاير 550 هزار تومان عيدى مى گيرند

انقالب اسالمى؛ بازخوانى ديروز
 ارزيابى حال و نگاه به آينده

محمد سهرابى  »
 در طليعــه چهل وســومين بهار آزادى، ايران اســالمى مهياى آئين 

بزرگداشت 22 بهمن به عنوان يك روز بزرگ تاريخى مى شود.
امسال در شرايطى به استقبال سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى 
مى رويم كه به جهت شــرايط كرونايى برنامه ها عمدتا به شكل مجازى 
و غيرحضورى اســت. انقالب اسالمى ايران به عنوان يك رخداد عظيم 
تاريخى كه عالوه بر تحوالت شگرف در عرصه داخلى و برچيدن بساط 
استبداد، بازتاب هاى خارجى و بين المللى گسترده اى داشت و ضمن به 
چالش كشيدن سياست هاى استكبارى، صلح و آزادى را براى ملت هاى 
ديگر به ارمغان آورد، حاصل سال ها مبارزه و مجاهدت ملت ايران بود كه 

با هدايت و رهبرى هوشمندانه امام خمينى(ره) به ثمر رسيد.
بــا دقت در آرمان هــا و اهداف اين انقــالب در ابعاد مختلف مى توان 
دريافت كــه آنچه براى ملت ايران اولويت داشــت و در بهمن 1357 
به منصه بروز و ظهور رسيد، هويت خواهى و استقالل طلبى بود كه براى 
تحقق آن هزينه هاى فراوانى داده شــد تا درنهايت روندى كه از حدود 

يك قرن پيش آغاز شده بود، در انقالب اسالمى به اوج خود رسيد.
در نگاه هويتى و فرهنگى به انقالب اســالمى كــه ذات و ماهيت اين 
انقالب را تشكيل مى دهد، اصلى ترين و مهم ترين نقطه تفاوت و تمايز 

انقالب ما نسبت به ساير انقالب ها نمايان مى شود.
در چرايى اين موضوع هم رهبرى انقالب با توجه به شــخصيت، آرا و 
انديشه هاى امام راحل(ره) و هم نوع حركت مردم و محتواى شعارهاى 
انقالبى كه ريشه در ايدئولوژى انقالب داشت به عالوه اهميت نمادهاى 
دينى و مذهبى گوياى اين مطلب اســت و نشــان مى دهد كه آنچه در 
انقالب اسالمى ايران محوريت داشت و ماهيت اين انقالب را تشكيل 
مى داد فراتر از مسائل و موضوعات صرفا سياسى، اجتماعى و ... است 
و آن بعد اعتقادى و فرهنگى بود كه ريشه در آموزه هاى اسالمى داشت.

بى جهت نيســت كه تحليلگران و تئورى پردازان انقالب در جهان براى 
بررسى و تحليل انقالب اسالمى در بادى امر با چالش هايى مواجه شدند 
و از همان آغاز ضعف تحليل هاى سطحى كه عمدتا براساس تئورى هاى 

مرسوم و معمول بود، بيش از پيش آشكار شد.
هويت خواهى و استقالل طلبى به عنوان محور و مدار انقالب اسالمى كه در 
نظام مقدس جمهورى اسالمى نيز تبلور و تجلى پيدا كرد، بيش و پيش از 
بروز عينى و  واقعى خود، در فضاى ذهنى جامعه و به تبع آن فضاى گفتمانى 
نهادينه شده بود و اين مهم با هوشمندى و درايت امام(ره) به عنوان ايدئولوگ 
انقالب به درستى تبيين و نظام آرمانى مطلوب براى افكار عمومى ترسيم 
شــد.  امروز با گذشت 42 سال از آن رخداد بزرگ تاريخى، ايران اسالمى 
در جايگاه متفاوتى قرار دارد و در ابعاد مختلف شاهد دستاوردهاى بزرگى 
هستيم كه بايد با نگاه عميق و واقع بينانه براى نسل هاى جديد تبيين شود. 
دســتاوردهايى كه به رغم تمام موانع و چالش ها حاصل شده و ملت ايران 
همچنان با قوت و قدرت و با هدايت مقام معظم رهبرى اين راه تعالى ادامه 
مى دهند. راهى كه امثال سردار سليمانى به عنوان الگوى ماندگار براى مردم 
به ويژه جوانان چهره هاى درخشان آن هستند. عالوه بر اين، توجه به فرصت ها 
و چالش ها به جهت كسب موفقيت هاى بيشتر و البته رفع موانع ريز و درشت 

در مسير تعالى و پيشرفت جامعه از اهميت خاصى برخوردار است.
در مجموع نگاه به گذشــته و بازخوانى حركت ها و مبارزات انقالبى، 
توجه به حال بــا درنظر گرفتن اولويت هــا و ضرورت ها و پرداختن 
به آينده به ويژه فرصت ها و چالش هاى پيش رو 3 نكته كليدى اســت 
كه اهتمام به آنها براى تداوم حركت روبه جلو و دســتيابى به قله هاى 

پيشرفت و تعالى بسيار ضرورى است.
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در هشتمين روز از دهه فجر انجام شد
بهره بردارى از 7 طرح عمرانى، اقتصادى 

و خدماتى با اعتبار 151 ميلياردى

 مالير-خبرنــگار همدان پيام: در هشــتمين روز از دهه فجر 7 طرح 
عمرانى، اقتصادى و خدماتى با اعتبار 151 ميليارد ريالى با حضور فرماندار 
مالير، معاون فرماندار، مديركل راهــدارى، رئيس راهدارى، رئيس اداره 

آموزش و پرورش و رئيس كميته امداد به بهره بردارى رسيد.
افتتاح مركز جامع ســالمت اسالمشــهر آق گل، مركز جامع سالمت 
زنديه، دستگاه اكسيژن ساز بيمارستان مهر، پايگاه شماره 4 فوريت هاى 
پزشكى شهرى 115، افتتاح مدرسه 4 كالسه اسالمشهر آق گل، افتتاح 
مجتمع خدماتى رفاهى روميه مالير در محور مالير- خردمند و افتتاح 
يك واحد مســكن روستايى در روســتاى طجرعلوى و همزمان 39
واحد ديگر در سطح شهرستان از پروژه هاى افتتاحى شهرستان مالير 

در هشتمين روز از دهه فجر بود.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان مالير در آئيــن افتتاحيه مركز جامع 
سالمت اسالمشــهر آق گل گفت: ساخت اين مركز با 850 متر زيربنا 
از سال 95 آغاز شد و با بهره بردارى از آن به دنبال اين هستيم كه اين 

مركز را شبانه روزى كنيم.
محســن تركاشوند افزود: اســتخدام نيروهاى اين مركز در 15 بهمن 
انجام شد و 3 پزشك و 4 بهيار در اين مركز مشغول به فعاليت هستند.
وى با اشاره به اعتبار 5 ميليارد تومانى اين مركز جامع سالمت، گفت: 
راديولوژى، دندانپزشــكى، تزريقات و خدمات بهداشتى در اين مركز 

به مردم ارائه مى شود.

40 واحد مسكونى 
تحويل مددجويان روستايى مالير شد

 مالير- خبرنگار همدان پيام: 40 واحد مسكونى در آئينى با حضور فرماندار و جمعى 
از مسئوالن محلى به مددجويان روستايى كميته امداد در شهرستان مالير تحويل شد.

 مديــر كميتــه امــداد امــام خمينــى(ره) ماليــر در آئيــن بهره بــردارى از ايــن واحدهــاى 
مســكونى روســتايى در اسالمشــهر آق گل، اظهــار كــرد: بــراى ســاخت و بهره بــردارى 
ــان  ــون توم ــارد و 600 ميلي ــوع 2 ميلي ــتايى در مجم ــكن روس ــد مس ــن 40 واح از اي

اعتبــار هزينــه شــده اســت.

ــزار  ــا 3 ه ــوع ب ــكونى در مجم ــد مس ــداد واح ــن تع ــزود: اي ــدم اف ــور كرمى مق تيم
مترمربــع زيربنــا در مناطــق روســتايى شهرســتان ماليــر ســاخت و تحويــل مددجويــان 

كميتــه امــداد در روســتاها شــده اســت.
ــه بخــش مركــزى شهرســتان  ــوط ب ــان اينكــه ده واحــد از ايــن تعــداد مرب ــا بي وى ب
ــار  ــوع اعتب ــان آن از مجم ــون توم ــارد و 600 ميلي ــك ميلي ــت: ي ــت، گف ــر اس مالي
هزينه شــده بــراى ايــن واحدهــاى مســكونى از محــل تســهيالت بنيــاد مســكن و يــك 
ميليــارد تومــان ديگــر نيــز به صــورت وام بالعــوض تأميــن و پرداخــت شــده اســت.

مديــر كميتــه امــداد امــام خمينــى(ره) شهرســتان ماليــر بــا اشــاره بــه عملكــرد ايــن 
ــان ايــن  ــزود: 185 واحــد مســكونى مددجوي ــان، اف نهــاد در بخــش مســكن مددجوي

ــون بازســازى و  ــداى ســالجارى تاكن ــان از ابت ــون توم ــار 400 ميلي ــا اعتب شهرســتان ب
مرمــت شــده اســت.

ــا  ــز ب ــان ني ــژه مددجوي ــهرى وي ــد مســكن ش ــن ده واح ــت: همچني ــدم گف كرمى مق
300 ميليــون تومــان اعتبــار ســاخته شــده و 70 واحــد مســكن روســتايى نيــز از ابتــداى 

ســالجارى ســاخته و تحويــل متقاضيــان شــده اســت.
بــه گفتــه وى، همچنيــن 120 واحــد مســكن محرومــان نيــز بــا يــك ميليــارد و 800 

ميليــون تومــان اعتبــار در ســالجارى در ايــن شهرســتان ســاخته شــده اســت.
بيــش از 20 هــزار نفــر در شهرســتان ماليــر تحــت پوشــش خدمــات كميتــه امــداد امام 

خمينــى(ره) قــرار دارند.

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

همدان پيام:  طاهريان-خبرنــگار  الهه   
مؤسســه دارااليتام مهديه همدان در هفته 
جارى طرح توزيع فجر كرامت در مسجد 
شــهيد مدرس واقع در شــهرك مدرس 
همدان را با حضــور نماينده ولى فقيه در 
استان، جمعى از فرماندهان سپاه، فرمانده 
نيروى انتظامــى و همچنين مقامات اين 
مؤسســه، برگزار كرد. در اين مراســم از 
2 هزار بســته حمايتى براى توزيع ميان 
فجر  دهه  به مناســب  نيازمند  خانوار هاى 

رونمايى شد.
50 سال خدمت

مؤسسه دارااليتام مهديه همدان به همت 
تعــدادى از متدينين و معتمدين از جمله 
به عنوان  مدنــى  آيت ا...  محراب  شــهيد 
معنوى  هدايت هــاى  و  مؤســس  هيأت 
ايشــان در ســال 1351، تأســيس شد. 
مؤسســه دارااليتام مهديه همدان به عنوان 
يك نهــاد غيرانتفاعــي و باانگيزه، كمك 
و ياري به خانواده هاي ايتام مســتمند و 
بي بضاعت شــهر همدان از بدو تأسيس 

فعاليت خود را آغاز كرده است 
مؤسســه دارااليتام مهديه با بهره گيري از 
اهتمام و تالش هاي پيگير دست اندركاران 
آن و اعضــاي هيــأت مديــره به ويــژه 
ســيدجواد  حاج  مؤسســه  مديرعامــل 
حجــازي و كمك ها و حمايت هاي مردم 
خيــر و نيكــوكار از مؤسســات خيريه 
موفق در سطح كشــور به يك الگو براي 
مبدل گرديده است. اين  ديگر مؤسسات 
مؤسسه از ابتداي تأسيس تاكنون حدود 7

هزار و 500 خانواده ايتام را تحت پوشش 
خود داشــته كه با خودكفايي خانواده و 
بلوغ فرزنــدان، خانواده هــاي قديمي از 
تحت پوشش خارج و خانواده هاي جديد 
جايگزين شــده اند و هم اينك تعداد 515

خانواده بااســتعداد هــزار و 800 نفر از 
ايتام تحت پوشــش هستند و از خدمات 
فرهنگــي و اقتصادي مؤسســه بهره مند 
مي شــوند. همچنين 250 نفــر در طرح 
كرامت و 3 هزار خانــواده محرومين كه 
در حاشــيه شهر و نقاط محروم هستند از 

خدمات مؤسسه بهره مند مى شوند.
از افتخارات اين مؤسسه راه اندازي مراكز 
وابسته همچون مركز تشخيصي و درماني 
و شركت هاي توليدي و خدماتي با هدف 
پوشــش هزينه هــاي خانواده هاي تحت 
پوشش و ايجاد اشتغال و كار براي ايشان 
بوده اســت كه مراكز فوق منشأ خدمات 
و بــركات فراوان براي اســتان همدان و 
اســتان هاي همجوار بودهاند. اين مراكز 
راديوتراپي،  ام.آر.آي،  بخش هاي  شــامل 
شــيمي درماني، براكي تراپي، ماموگرافي، 
آندوســونوگرافي كه با فراهم شدن اين 
موقعيت بســيار مناسب درمانى با اعطاى 
تخفيفات ويژه به همه افراد آســيب ديده 
و نيازمند در امر ســالمت جامعه گام هاى 

مؤثرى برداشته است.
مؤسســه دارااليتام مهديه همدان در هفته 
جارى در هشــتمين مرحله طرح توزيع 
فجر كرامت به مناســبت ايام دهه فجر در 
مســجد شــهيد مدرس واقع در شهرك 

مدرس همدان از 2 هزار بســته حمايتى 
براى توزيــع ميان خانوار هــاى نيازمند، 

رونمايى كرد.
 حمايــت از 3000 محرومى كه 

تحت پوشش هيچ نهادى نيستند
در ابتداى اين مراســم نماينده مؤسســه 
دارااليتــام مهديه با بيان اينكه ســن اين 
مؤسسه از ســن بنده بيشتر است، گفت: 
همان طور كه آگاه هســتيد اين مؤسســه 
نزديك به نيم قرن فعاليت خداپســندانه 
در جهت حمايت از ايتام بى سرپرست و 
نيازمند و همچنين محرومين سطح شهر را 
به عهده دارد كه در اين راستا با همكارى 
انسان هاى بزرگ و شريف در سطح شهر 
به هزار و 800 نفر از ايتام بى سرپرســت 
در زمينه هاى معيشــت مســكن، درمان، 
تحصيل، تهذيــب، امور فرهنگى، زيارتى 
و آموزشى را به نحو احسن ارائه خدمت 

مى نمايد و بــا برنامه هاى مكرر بازديد از 
منازل و ديدار چهره به چهره جوياى حال 

و احوال آنان است .
حجت االسالم والمســلمين بطحائيان در 
ادامه ســخنان خود افزود: فرزندان ايتام 
را از دبســتان تا دانشگاه همراهى مالى و 
معنوى مى نمايــد و در اين زمينه ماهيانه 
از حقوق گرفته تــا تهيه اقالم خوراك و 
پوشــاك، به طور مســتمر و منظم به آنان 
خدمت رسانى مى كند و افتخار ديگرى در 
زمينه كمك به 3 هزار محروم سطح شهر 
كه تحت پوشــش هيچ نهاد و ســازمانى 
نيستند را سرلوحه كار خود قرار داده و به 

افتخارات زرين خود افزوده است.
وى همچنين اظهار كرد: الزم است توجه 
عزيزان را به اين نكته مهم جلب نمايم كه 
در سال 1399 در 7 نوبت به تعداد 8 هزار 
بسته خواروبار معيشتى براى محرومين در 
سطح شهر با برنامه منظم توسط معتمدين 
محل و رابطين عزيز محرمانه و با رعايت 
كرامت انسانى به دست آنان رسيده است.

 يك ميليارد تومان هزينه حمايت 
از خانوار

دارااليتام  مؤسســه  مــددكارى  معاونت 
مهديه در ادامه مراســم دربــاره گزارش 
اقدامات انجام شــده در ســال 99 توسط 
واحد محرومان مؤسسه دارااليتام، گفت: 
ما در مناطــق گوناگون شــهر رابطين و 
معتمدينى داريم كه اين بسته ها و خدمات 
مؤسسه را به خانوار هاى مستضعفين ارائه 

مى دهند.

محمدحسين فتاحى در ادامه با بيان اينكه 
مبلغ كل هزينه شــده براى ارائه خدمات 
از فروردين ماه 99 بــه خانوار هاى تحت 
پوشش مؤسســه يك ميليارد و صد هزار 

تومان بوده، اين خدمات را تشريح كرد 
1. توزيع 8 هزار بســته معيشتى شامل: 
سويا،  ماكارانى،  گوشــت،  روغن،  برنج، 
رب و حبوبات، در 7 مرحله بين رابطين 
محالت (4 مرحله در ماه مبارك رمضان، 
عيد غدير، مــاه محرم و والدت حضرت 

زهرا(س))
2. توزيــع 3 هــزار كيلو برنــج و 600

بطرى روغن به انجمن ها و مؤسســات و 

هيأت هاى مذهبى 
3. توزيع 7 هزار كيلو ســيب زمينى بين 

محرومين مناطق 
4. كمك معيشت موردى، كمك بالعوض 
نقدى، كمك به اشتراك خدمات انشعابى 
و هزينه هاى آب و برق و گاز، كمك هزينه 
اجاره و 79 مورد تكميل و تعمير مسكن

5. كمك هزينه جهيزيه 40 مورد 
6. كمك هزينه درمان 167 مورد 

7. كمك هزينــه خريد و تعمير لوازم 
خانگى 10 مورد 

فرزندآورى(سيسمونى)  به  كمك   .8
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9. توزيع غذاى گــرم بين محرومان 
مناطق 

10. توزيع كيف و لوازم التحرير بين 
محرومان مناطق 

11. تجليــل از خادمان مســاجد و 
حسينيه ها به تعداد 200 نفر

 يكى از عناصر پناه  دادن به 
فقرا و ايتام، ايجاد شــغل براى 

آنها است
نماينــده ولى فقيــه در اســتان در 
ادامه مراســم با قدردانى از خدمات 
مهديه،  دارااليتــام  مؤسســه  عوامل 
گفت: مسجد شــهيد مدرس خيرين 
زيادى را به خــود ديده و با حضور 
عوامل مؤسســه دارااليتام مهديه اين 
بركت دوچندان شــده است. مؤسسه 
بوده  مؤسســاتى  از  مهديه  دارااليتام 
كه در 50 سال گذشــته بركات زياد 
و خدمات فراوانى را ارائه داده اس. 

حجت االســالم والمسلمين حبيب ا... 
شعبانى در ادامه افزود: در طول يك 
سال گذشــته اين امدادرســانى ها با 
همكارى مردم و مؤسسات مرتبط با 
وحدت و همكارى به شــكلى اتفاق 
افتاده كه در دنيا كم نظير بوده اســت. 
در هيچ جايــى از دنيا ما در اين حد 
حمايت از مستضعفين و تكريم  ايتام 
را نديده ايم و اين برخواسته از روح 

لطيف اسالمى و ايرانى ما است.
وى همچنيــن گفــت: گاهــى مــا 
را  مســتضعفين  روزمره  مشــكالت 
تأمين  امــروز،  بســته هاى  هماننــد 

مى كنيم. با اين حال نسبت به آيات قرآن، 
پناه دادن به فقرا و ايتام اين اســت كه ما 
براى آنها شــغل درست كنيم. مطمئنا اين 
مؤسســه در اين حيطه نيــز ورود دارد و 
من درخواســت مى كنم كــه اين بخش 

اشتغالزايى را تقويت كنند.
شــعبانى با بيان اينكه در شــهر همدان 
خيريــن فراوانى وجــود دارد، افزود: ما 
بايد برنامه ريزى داشــته باشــيم كه براى 
ايتام اشتغالزايى كنيم. مؤسسات و خيرين 
مى تواننــد بــا كمك يكديگــر كارخانه  
توليدى ايجــاد كنند كه ايتــام بتوانند با 
اشــتغال در آن بى نياز از كمك رســانى 

شوند 
 در يك ســال ونيم اخير 1000
خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند

قائم مقام مؤسســه دارااليتــام مهديه نيز 
در حاشــيه همايش توزيع 2 هزار بســته 
حمايتــى در طرح كرامت، در پاســخ به 
پرسش خبرنگار همدان پيام، مبنى بر اينكه 
آيا همايش هــا با فاصلــه زمانى خاصى 
انجام مى شــود و يا مناسبتى است؟ پاسخ 
داد: توزيع بســته هاى حمايتى مؤسســه 
دارااليتام مهديه در هر مناســبتى برگزار 
مى شــود و در اين نوبت نيز به مناســبت 

ايام ا... دهه فجر انجام شد.

ســيدمحمدكاظم حجازى در ادامه اظهار 
كرد: اين بســته هاى حمايتــى متعلق به 
بيــش از 3 هزار خانواده تحت پوشــش 
مؤسسه، تعلق مى گيرد. هزار و 800 يتيم 
تحت پوشــش مؤسسه به صورت ماهيانه 
و هفتگى مســتمرى و خدمات دريافت 
مى كنند. اما اين خانوار هاى تحت پوشش، 
با برگــزارى چنين مراســماتى خدمات 

دريافت مى كنند.
وى همچنين در پاســخ به اين پرســش 
كه به دليل مشــكالت معيشــتى، امسال 
پوشش  تحت  خانواده هاى  به  تعداد  چه 
اضافه شــد اســت و معيار شــما براى 
تشــخيص اين نوع خانواده ها چيست؟ 
خانواده  هزار   2 گذشته  سال هاى  گفت: 
تحت پوشــش مؤسســه بودند كه طى 
يك ســال ونيم اخير اين تعــداد به بيش 
از 3 هزار خانوار رســيده اســت. براى 
20 به  نزديك  خانوار ها  اين  شناســايى 
رابط محلى داريم كه در مناطق محروم 
شهر مســتقر هستند. براساس مراجعاتى 
كه به آنها مى شود، رابط هاى مؤسسه نيز 
آنها را به دفتر مركــزى معرفى مى كنند 
و اگر در جلسه ستاد به تصويب برسد، 
مؤسسه  پوشــش  تحت  ديگر  افراد  اين 

گرفت. خواهند  قرار 

توسط دارااليتام مهديه انجام شد

توزيع 2000 بسته حمايتى در هشتمين پويش كمك مؤمنانه
■ شعبانى: اشتغالزايى، زيباترين نوع اكرام نيازمندان است                     ■ حجازى: مستضعفان در مناطق محروم شناسايى مى شوند
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توسعه همه جانبه استان، فصل مشترك 
مباحث حاجى بابايى و همدان پيام 

ــده مــردم همــدان و فامنيــن در   در نشســت حاجى بابايــى نماين
مجلــس شــوراى اســالمى بــا روزنامــه همدان پيــام كــه بــا حضــور 
كارشناســان و خبرنــگاران روزنامــه برگــزار شــد، مباحــث مختلفــى 
ــتان،  ــه اس ــعه، بودج ــه ســمت توس ــتاب ب ــه حركــت پرش از جمل
ــع شــهرى، گردشــگرى اســتان و ســند همــدان 1400،  طــرح جام
ــت خــاص  ــا اهمي ــك از آنه ــه هري ــت ك ــرار گرف ــورد بحــث ق م

خــود را دارنــد.
فصل مشــترك اين مباحث اما توسعه همه جانبه استان بود، اگرچه در 
كنار اينها به موضوعات سياسى به ويژه انتخابات آتى رياست جمهورى 
و شوراهاى اسالمى شهر و روستا نيز پرداخته شد، اما هم حاجى بابايى 
و هم كارشناسان بيشــتر به مباحثى پرداختند كه جزو ضرورت هاى 

توسعه استان است.
از ويژگى ها و شــايد نقاط قوت اين نشست نگاه تخصصى به مسائل 
بود كه با توجه به حضور كارشناســان در نشســت و نگاه علمى به 

مباحث كامال نمايان شد.
درباره اولويت ها و ضرورت هاى توسعه استان بايد گفت كه آنچه در 
گفت وگوى حاجى بابايى با اعضــاى تحريريه همدان پيام مورد توجه 
قرار گرفت، به نوعى ارزيابى گذشــته و نگاه به آينده بود كه با ديد باز 

و واقع گرايانه دنبال شد.
نماينده مــردم همدان و فامنين با چنين نگاهى از موفقيت هاى بزرگ 
استان ســخن گفت و تأكيد داشت با سرعتى كه پيش مى رويم استان 
همدان جزو استان هاى توسعه يافته است و به طور قطع جزو ده استان 

اول هستيم.
البتــه حاجى بابايى بر اين نكته نيز اشــاره كرد كــه هر چقدر جلوتر 
مى رويم به دليل گســتردگى كار و نياز هاى جديد با نيازهاى بزرگترى 
در استان روبه رو مى شويم. اين بدان معناست كه هنوز راه هاى نرفته اى 
وجود دارد كه در نگاه علمى، واقع بينانه و همه جانبه به مســائل، نبايد 

از آنها غافل شد.
ايــن گونه رويكرد نشــان مى دهد كه همدان با همه پيشــرفت ها و 
موفقيت هــاى بزرگ خود، اما به جهت برخــوردارى از ظرفيت هاى 
عظيم در حوزه هاى مختلف، شايستگى آن را دارد كه اتفاقات بزرگترى 
در اين اســتان رخ دهد و شرايط مطلوب ترى رقم بخورد، مشروط بر 
آن كه بزرگتر نگاه كنيم، همديگر را بپذيريم و همراه يكديگر باشيم. 

بحث مهم بودجه از ديگــر محورهاى اين گفت وگو بود كه با توجه 
به رياســت حاجى بابايى بر كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى 

اسالمى، با نگاه خاصى دنبال شد.
نماينــده مردم همدان و فامنين در اين زمينه ســعى كرد بيش از آنكه 
ديدگاه هاى شــخصى خود را شرح دهد، از جايگاه رياست كميسيون 
برنامه و بودجه به موضوع بپردازد كه البته بيشتر جنبه انتقادى داشت.

موضوع بسيار مهم و البته دغدغه اين روزهاى استان مسأله گردشگرى 
به عنوان يكى از محورهاى اصلى توسعه استان است كه در گفت وگوى 
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با همدان پيام به طور 

مفصل به آن پرداخته شد. 
طبيعــى بود كه يكى از پرســش هاى مهــم از حاجى بابايى در مورد 
گردشــگرى و فرصت ها و چالش هاى پيش روى استان در اين زمينه 
باشد. او البته نگاه اميدوارانه اى به اين موضوع داشت و تأكيد كرد كه 
در زمينه گردشگرى خوب حركت كرده ايم، اما در عين حال گفت كه 

هنوز نتوانسته ايم قله ها را برويم.
نگاه كارشناسان هم تقريبا همين بود و نكته اساسى در اين زمينه توجه 
بيش از پيش به ظرفيت ها و برنامه ريزى بهتر براى استفاده از فرصت ها 
و امكانات موجود در جهت توســعه گردشگرى است؛ زيرا هرگونه 

تحولى در اين حوزه تأثير مستقيم در توسعه همه جانبه استان دارد.
طرح جامع شهرى از ديگر مباحث مطرح در اين نشست بود كه هم به 
جهت حساسيت آن درباره همدان و هم به خاطر انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا با شور و حرارت خاصى دنبال شد. حاصل اين 
بحث ها تأكيد بر ضرورت به روزرسانى و رشد كمى و كيفى طرح ها و 
توجه به بافت فرهنگى و اجتماعى بود و اينكه بايد نگاه راهبردى در 

اين زمينه شكل بگيرد تا آينده درخشان و توسعه يافته اى رقم بخورد.
البتــه در ايــن مباحث به جايگاه شــوراها نيز اشــاره شــد و حتى 
حاجى بابايى بر ارتقاى اين نهاد به عنوان پارلمان هاى محلى تأكيد كرد، 
اما اينكه مجلس به چه ميزان در اين زمينه تالش كرده است، موضوعى 

بود كه به نوعى مغفول ماند.
اين نشست چاشنى سياســى نيز داشت كه خالصه آن شور و نشاط 
سياسى و گرم شدن فضاى انتخابات بود كه اين روزها به يك اولويت 

تبديل شده است.
در مجموع آنچه در گفت وگوى مفصل اعضاى تحريريه و كارشناسان 
همدان پيام با نماينده مــردم همدان و فامنين بيش از موضوع ديگرى 
مطرح شد، چهارچوب ها و اولويت هاى توسعه استان بود كه با توجه 
به نگاه حاكم بر مباحث مى توان نتيجه گرفت كه همگرايى و هم افزايى 
در جهت دســتيابى به راهكارهاى مشخص در جهت شتاب بخشى به 

توسعه همه جانبه از مهم ترين اولويت هاى استان به شمار مى رود.

موافقت رهبر انقالب با عفو يا تخفيف مجازات 
تعدادى از محكومان

 به مناسبت فرارسيدن سالروز پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى، حضرت 
آيــت ا... خامنه اى با عفو يا تخفيف مجازات 3 هــزار و 840 نفر از محكوماِن 
محاكم عمومى و انقالب، سازمان قضايى نيروهاى مسلح و تعزيرات حكومتى 

موافقت كردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، آيت ا... ســيدابراهيم رئيسى رئيس قوه 
قضاييه به مناســبت فرارسيدن سالروز پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى در 
نامه اى به رهبر انقالب اســالمى پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين 
محكومان را كه از سوى كميسيون مركزى عفو و بخشودگى قوه قضاييه واجد 
شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد و اين پيشنهاد در اجراى بند 11 از 

اصل 110 قانون اساسى مورد موافقت مقام معظم رهبرى قرار گرفت.

پيام راهبردى رهبرى
 تحويل نماينده ويژه پوتين شد

 رئيس مجلس شوراى اسالمى روزگذشته از تحويل پيام راهبردى رهبرى به 
نماينده ويژه رئيس والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه خبر داد. 

ــود در  ــخصى خ ــه ش ــاف در صفح ــر قاليب ــنا، محمدباق ــزارش ايس ــه گ ب
توييتــر نوشــت: پيــام راهبــردى رهبــر معظــم انقــالب كــه تحويــل نماينــده 
ــژه رئيــس جمهــور و رئيــس دومــاى روســيه شــد، فصــل جديــدى در  وي
روابــط راهبــردى ايــران و روســيه و نقشــه راه نــگاه بــه شــرق در ديپلماســى 

ــود.  كشــورمان خواهــد ب
 نماينده مردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى در ادامه پيام خود نوشــت: 
همان گونه كه وجود  ايران قوى  به نفع روســيه اســت، وجود  روسيه مقتدر نيز 

به نفع ايران است.»

برجام نياز به ميانجى ندارد
 اگــر آمريكايى ها بخواهند رفتار عاقالنه اى در پيش بگيرند ما نه تنها جلوى 
آنها را نمى گيريم بلكه ازاين موضوع استقبال مى كنيم و آنها را تشويق مى كنيم.

به گزارش ايسنا، سخنگوى وزارت خارجه در نشست مطبوعاتى خود در پاسخ 
به اين پرسش كه به تازگى مكرون رئيس جمهور فرانسه اعالم كرده كه حاضر 
اســت در ارتباط با موضوع برجام بين ايران و آمريكا ميانجى گرى كند، اظهار 
كرد: برجام نياز به ميانجى گرى ندارد. همه چيز در اين توافق بين المللى نوشته 
شــده است و در زمان تدوين اين توافق حتى در مورد ويرگول ها و كاماها نيز 
بحث و گفت وگو شده است. ســعيد خطيب زاده با تأكيد بر اينكه كشورهاى 
اروپايى عضو برجام بايد به تعهدات خود برگردند، گفت: درباره اروپا قدم اول 
اين است كه اروپايى ها به تعهدات خود برگردند؛ زيرا يكى از طرف هاى نقض 

برجام كشورهاى اروپايى هستند.
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اكرم چهاردولى»
 حميدرضــا حاجى بابايى نماينده مردم 
همــدان و فامنيــن در مجلس شــوراى 
برنامه  كميســيون  رياست  كه  اســالمى 
معدود  از  دارد  برعهــده  نيز  را  بودجه  و 
پياپى  دوره   5 كه  است  مجلس  نمايندگان 
با روش و منشــى واحد توانسته عالوه بر 
وكالت مردم، نگاهى تخصصى به مســائل 

كالن كشور داشته باشد.
حاجى بابايى در آســتانه ســالروز پيروزى 
انقالب اســالمى و همزمان بــا هفدهمين 
سالروز انتشار روزنامه همدان پيام در نشست 
صميمانه با تحريريه روزنامه ، به پرسش هايى 
درباره ميزان توفيق استان در حركت به سمت 
توسعه، وضعيت بودجه استان، فضاى سرد و 
ساكت حاكم بر انتخابات، كانديداتورى براى 
رياست جمهورى، طرح جامع شهر همدان، 
وضعيت گردشگرى اســتان و سند همدان 

1400، پاسخ داد.
نماينده مردم همدان كــه اين روزها درگير 
اليحه بودجه بوده و مطالبات مردم را در آن 
جست وجو مى كند،  معتقد است كه «هميشه 
براى خودم، يك خط مشى براى استان ترسيم 
كردم  و بر اين اســاس از ســال 1375 اين 

خط مشى را دنبال كردم.
امروز به موفقت هاى بزرگى در رابطه با آنچه 
كه پيگيرى مى كرديم يا براى اســتان جمع 

بندى داشتيم رسيديم.

اما هر چقدر جلوتر مى رويم به دليل گستردگى 
كار و نياز هاى جديد با نيازهاى بزرگترى در 

استان روبه رو مى شويم كه طبيعى است.»
نــام حاجى بابايى با بســيارى از پروژه هاى 
زيرســاختى و طرح هاى كليدى استان گره 
خورده و به دليل تــداوم حضور در مجلس 
توانســته بســيارى از آنها را با پافشارى به 

سرمنزل مقصود برساند.
فناورى،  و  علم  پارك  پتروشيمى،  طرح هاى 

موزه هنرهاى معاصر و ... از آن جمله اند.
بطوريكه فاز دوم پتروشــيمى هگمتانه را 
در دستور كار داريم  تا سومين پتروشيمى 
در استان راه اندازى شود براى هر كدام از 
اقدامات بيش از صد جلســه،  مراجعه به 
پتروشــيمى و ديدار با چند رئيس جمهور 
و چند وزيــر، چنــد دوره نماينده، چند 
استاندار انجام شده  تا امروز به پتروشيمى 

برسيم.
اما تالش براى توسعه استان تنها به طرح هاى 
صنعتى ختم نمى شود زيرا او مى گويد: زمانى 
آرزو داشــتم همدان راه آهن، پتروشيمى و 
اتوبان داشته باشد، مى توانم به جرأت بگويم 
هر كدام از اين پروژه ها را مانند فرزند خودم 

بزرگ كردم.
امروز برخى از اين پروژه ها در حدى گسترده 
هســتند كه به خاطر آنها 9 قانون در مجلس 

مصوب شده است.
بدون اســتثنا كل راه آهن هــا را در مجلس 

پايه گذارى كردم جز راه آهن غرب كه توسط 
مجموعه 4 نفره پيگيرى شد و امروز در تمام 

زمينه ها راه آهن ما زبانزد است.
به اعتقاد حاجى بابايى، براى خارج شــدن 
از فضاى ســرد و ســاكت انتخابات 1400
مجلس  عملكــرد  چون  مؤلفه هايى  بايــد 
شوراى اســالمى، بهبود وضعيت اقتصادى، 
برنامه محورى، ايجــاد فضاى رقابت جدى 
و بســيار تأثيرگذار، وجود كانديداهايى كه 
مردم را ترغيــب كنند و پرهيز از اختالفات 

مشمئزكننده، مدنظر باشد.
حاجى بابايى ممكن است كه گاه در حمايت 
از اين يا آن دولت، وارد عمل شــده يا مقام 
وزارت را پذيرفته باشــد امــا محور تمام 

تالش هاى او مردم است:
«هرچه دارم دوســت دارم براى مردم خرج 
كنم براى خودم چيزى نمى خواهم، دوست 
دارم همه كمك كنند كارهايى كه مى توانم 

براى استان و كشور انجام بدهم
اكنون از كمك كردن به مردم همدان عشق 

مى ورزم.
عالقه مندم مجموعه استان من را همراهى كند 
تا بتوانم قله هاى بلند را براى همدان طى كنم.

حاجى بابايى هرچه دارد مال اين مردم همدان 
است كه به او رأى داده اند، پس تا جايى كه 

ظرفيت دارم در همه زمينه ها كار مى كنم.»
متن كامل گفت وگو با نماينده مردم را با هم 

بخوانيم:

 با توجه به رد بودجه توسط كميسيون تلفيق مجلس، 
اين مسأله شــايد براى كميسيونى كه مدت ها روى اين 
موضوع كار كرده چندان پســنديده نباشد، نظر شما در 

اين باره چيست؟
بنده از مخالفــان جدى بودجه 1400 بودم، مجموعه اى از عوامل 
سبب شــد كه اين بودجه رد شود، زيرا اشــكاالتى داشت كه از 
طاقــت ملت ايران خارج بود، معتقدم اگر مصوب مى شــد تورم 
بااليــى در جامعــه به همراه داشــت يعنى اعــداد و ارقام و نوع 

تصميم گيرى ها به شكلى بود كه راهى جز رد آن وجود نداشت.

  رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هستيد شما 
و 2 نماينده ديگر عضو كميســيون چقدر توانسته ايد در 
دريافت و اضافه كردن بودجه استان تاثير گذار باشيد؟

در همدان كه مصاحبه مى كنم برخى از اين مصاحبه ها كشــورى 
مى شــود؛ بنابراين نمى توانم چندان صحبت كنــم مثًال مى گويم 
500 ميليارد تومان مى خواهيم كه شــهر همــدان را تعمير كنيم، 
مى گويند 5 ميلياردش را به مريانج برده، تهران كه مى خواهم كار 
كنم مى گويند برده همدان، در مجموع بسيارى از اقدامات اساسى 
و زيرساختى مانند قطار شهرى همدان بيانگر توسعه استان است.
 ســال 83 كه رهبر انقــالب به همدان تشــريف آوردند من در 
ميان جمعيت بــودم، گفتند آقا شــما را كار دارد. درباره قطار با 
ايشــان صحبت كردم، شب آخر جلســه اى با حضور مقام معظم 
رهبرى تشــكيل و درباره اين موضوع صحبت شــد. آقاى خرم 
(اســتاندار اسبق) موافق و آقاى برادران شركا مخالف بودند. يكى 
از نمايندگان اســتان تا خواست مخالفت كند آقا گفت شما ورود 
نكنيد و تصويب شــد. مصوبات سفر كه آمد نوشته بودند راه آهن 
تهران - همدان با 4 شــرط 1- توجيه فنى 215 را داشــته باشد، 
2- پول به اندازه كافى داشــته باشــد، 3- به راه آهن غرب آسيب 

نزند و... .
در ادامــه راه آهن همدان- تهــران را در مجلس با قيد دو فوريت 
تصويب كرديم، در مجمــوع معتقدم در زمينه راه و راه آهن جزو 
شــهرهاى برتر هســتيم. يا همان طور كه اشاره كردم قطار شهرى 
همدان كار بســيار سنگينى بود، موفق هم شــديم مصوب و در 
اليحه بودجه درج كنيم. به اعتقاد من اگر همدان ظرفيت كامل را 
پيدا نكند با اين تعاريفى كه از همدان داريم با مشكالت جديد در 

حوزه حمل ونقل روبه رو خواهيم شد.
همدان مانند قطبى است كه بايد بتواند اتوبان، راه آهن و اين برق 
3 فــاز را تحويل بگيرد به نجف و كربال پمپاژ كند، پس بايد يك 

شهر قدرتمند داراى برنامه و برنامه محور داشته باشيم.

 ميزان موفقيت استان را در حركت به سمت توسعه 
چگونــه ارزيابى مى كنيــد، آيا توانســته ايم به جايگاه 

شايسته در قرن گذشته دست پيدا كنيم؟
با ســرعتى كه پيــش مى رويم اســتان همدان جزو اســتان هاى 
توسعه يافته است، درحال حاضر اقدامات زيرساختى خوبى درحال 
انجام است مثًال اگر قطب  هايتك(High - Tech) را در همدان 
راه بيندازيم اين كار براى اينكه ما جزو اســتان هاى برتر باشــيم 
كفايــت مى كند، در برخى زمينه ها مانند پــارك علم و فناورى  و 

فناورى هاى برتر در اين يكســال گذشته كار مضاعفى 
صورت گرفته است.

به ظرفيت هاى هايتك اميد بستم، اگر ورود 
پيدا كنيــم در تمام منــازل، مغازه ها و 

كنيم.  ايجاد  شبكه  مى توانيم  خيابان ها 
بــا يك موبايل يك جــوان مى تواند 
توليد صنعت بكنــد، ده تا جوان در 
يك مغازه كار صنعتــى راه بيندازند 
با همين موبايــل از آمريكاى جنوبى 

دالر مى گيرند و به همــدان مى آورند 
در پارك علم و فناورى، ما هم روى اين 

قســمت فشــار آورديم در برخى از زمينه ها 

240 درصد رشــد بودجه براى ســال آينده درنظر گرفتيم؛ مثًال 
50 درصــد منطقه ويژه براى هايتك داريم صد هكتار دارد تملك 

مى شود. 
بنابراين در راستاى توســعه، اقدامات خوبى درحال انجام است. 
درحال حاضر اقداماتى كه در اســتان دنبال مى كنيم كسى ممانعت 
نمى كند، همه كمك مى كنند. ممكن اســت كســى تنبلى كند اما 

ممانعت نمى شود.
 مثًال به گونه اى نيست كه من چيزى بگويم استاندار جلوى كار را 
بگيرد يا مثًال من جلويش را بگيرم. هر جا كه قصد دارند حاشيه اى 
ايجاد كنند ســعى مى كنيم فورى آن را جمع كنيم. همه مى دانند ما 
حاشيه را خنثى مى كنيم، گاهى اوقات حاشيه را به سمت خودمان 

مى كشانند اما جلوى آن را هم مى گيريم.
بنابراين تالش مى كنيم گره هاى كورى كه در اســتان وجود دارد 
را باز و به نكته مثبت تبديل كنيم، درحال حاضر هم اســتان را در 

بهترين موقعيت براى كار كردن مى بينم.
 هفته گذشــته در جلســه اى كه با 30 نفر از بچه هاى محورى و 
پاى كار داشــتم، گفتم هر پرسشى داريد بپرسيد؛ مثًال چرا همدان 
شــده لرستان؟ گفتم بشمريد استاندار 4 معاون دارد چند تا از اين 
معاونان لر هســتند، درحالى كه 3 نفر همدانى هستند يكى لر. در 
دانشگاه هم كســى كه 20 سال است در همدان زندگى مى كند و 
20 سال استاد دانشگاه ماست من نمى توانم بگويم از جاى ديگرى 
آمده، اساتيد دانشگاه پيام نور، آزاد و بوعلى ما كجايى هستند؟ در 
استاندارى همدان چند غيرهمدانى داريم؟ اين گونه نيست، چرا ما 
با روح و روان مردم بازى مى كنيم رئيس جمهور مى گويد در هيچ 
اســتانى اســتاندار بومى نمى گذارم. من نمى گويم اين كار خوبى 
نيســت من مى گويم اگر 250 مديــر درجه يك در همدان وجود 
دارد باالخره 20 نفر از جاى ديگر بوده، يا يك دفعه جوى درست 
نكنيم پتروشيمى از لرستان نيرو آورده است. پيرو انتشار اين خبر 
با مديرعامل تماس گرفتم گفت من هزار ميليارد تومان خرج كردم 
سودآورى هم برايم مهم است چند نيروى محورى مى خواهم كه 

ويژه اند پس از هر كجا كه بخواهم مى آورم.
 يا يكباره راه مى اندازيم 300 معلم لُر به همدان آمدند، درحالى كه 
داستان چيز ديگرى اســت در مجلس يك مصوبه داشتيم كه هر 
كسى شرايط الزم را داشته باشد استخدام مى كنيم. در همدان صد 
درصد اســتخدام شدند در لرستان هم  وقتى استخدام كردند 50-

40 نفر معلم كالس نداشــتند از آن طرف مرز مالير و تويسركان 
و نهاوند كه لر هستند روســتاهاى خالى داشتند مشخص كردند 
يكســال آنجا بروند و برگردند، جاروجنجالى راه افتاد كه جوانان 
همدان بيكار ماندند، حاال اين افراد رفتند، چه كســى را داريم كه 

جاى آنها كار كند؟
همه عزيز و دلســوز هستند، الزم است مقدارى به فكر اشتغال و 
كار مردم باشــيم. اگر يك نفر يك روز من را به يك كار سياسى 
در اســتان مشــغول كند من حداقل حوصله پيگيرى 3 پروژه را 
ندارم حاال 50 ميليارد برود جاى ديگر صرف شــود چه كســى 

ضرر مى كند؟ 

 استان  همدان از نظر توسعه در بين 31 استان كشور
 در چه جايگاهى قرار داد؟

قطعًا جزو ده استان اول كشور هستيم.

20 ســال پيش ســندى را به نام 
همدان 1400 مصوب كرديد و مانور 
داديــد، بارها هم مطرح شــد اما 
فراموش شد. يك ماه ديگر 1400
آغاز مى شود پس از 20 سال اين 
و  دستاورد  رســيد؟  كجا  به  سند 
نتايج اين ســند را چه كسى بايد 
پاسخگو باشــد، به عنوان نمونه در 
كرديد 10 پيدا  ورود  كه  جامعى  طرح 

سال به 10 ســال بايد بازنگرى مى شد، 

اگر درست اجرا مى شد نبايد 27 سال راكد مى ماند.
دردهايى در اين جواب ها وجود دارد، در بعضى از قسمت ها آغاز 
شــده اما  اجازه ندادند كار بشود. تقريبًا سند را با سند بعدى كه 
اســتان نوشته، زيرساخت هاى اساســى و اصلى  آن را تقريبًا آغاز 
كرديم. بعضى ها  60، 70 تا 90 درصد هم پيش رفته اند ما در زمينه 
دانشگاهى واقعا پيشرفت كرده ايم در زمينه علوم پزشكى تيپ يك 
شــديم. االن قطب هســتيم ما جزو 10 تاى اول در علوم پزشكى 

كشور هستيم، واقعًا از شرايط موجود راضى هستم.
چنــد كار بزرگ در دســت داريم كه اگر انجام شــود حداقل ده 
به  Dســال از هم رديف هاى خود فاصله پيدا مى كنيم. با آوردن ٨

دانشگاه بوعلى ســينا گام هاى بلندى در دانشگاه برداشتيم، اين 
اميد را داريم اين دانشگاه به عنوان دانشگاه برتر 

كشور جا باز كند.
در زمينه زيرساختى و ارتباطى خوب 

كار كرديم اما در زمينه مخابرات 
ظرفيت خوبى نداريم، نخستين 
دوره اى كــه نماينــده مجلس 
شدم ســاختمان مخابرات را 
افتتاح كرديم كــه جزو چند 
اســتان برتر كشــور بوديم و 
براى نخستين بار موفق شديم 

كدها را از شــهرها و روستاها 
برداشــتيم و تهران پس از ما اين 

كار را كرد، اما اكنون جايگاه گذشته 
را نداريم و خيلى افت كرده ايم.

در حوزه آب خوب پيش رفتيم نقشه اش را هم 
خوب كشيديم و در برخى جاها موفق به آبرسانى نشديم، براى 

مثال در پروژه انتقال آب به همدان موفق شديم 50 ميليارد تومان 
براى انتقال آب به استان گرفتيم.

درحال حاضر هم 20 ميليارد تومان براى ادامه كار گرفتيم، اگر صد 
ميليارد تومان هم احتياج داشته باشد مى گيريم، تقريبا قراردادها را 
بســته ايم. من خوشحالم كه اين كار انجام شده كل بخش مركزى 
را هم اضافه كرديم. از امامزاده محسن لوله گذارى شده از ارزانفود 
هم آب جمع و به تصفيه خانه مى رود با اين تفاسير ضعف آبمان 

برطرف مى شود.
در زمينه گردشــگرى خوب حركت كرديم، در زيرســاخت هايى 
ماننــد موزه ها اقدامات خوبى صورت گرفت يا در بخش راه آهن، 
اتوبان و كشــاورزى جزو برترها هســتيم. در خدمات هم خوب 
هستيم اما هنوز نتوانسته ايم قله ها را به دست بگيريم، شما هم بايد 
كمك كنيد كه بتوانيم خدماتى ها را به عنوان محور به عهده بگيريم. 
معتقــدم  ما بايد توزيع كننده برنــج و محور روغن و محور ايران 
خودرو باشــيم. همه ظرفيت ها هست، مسير راه هم پيدا كرده ايم، 

همه مى دانند كه بايد هتل بسازيم، بيمارستان VIP بسازيم.

 در زمينه سند 1400 از نظر زمان بندى به موقع انجام 
شده يا عقب هستيد؟

اكنون به ســند 1400 كه آن زمان نوشته ام مى خندم، به دليل اينكه 
هر روز ديدمان بازتر مى شود. حاال محور اساسى من هايتك است.

يك چيزهايى آن زمان نبوده ما االن پيگيرى مى كنيم، مثال در مورد 
راه آهن آن موقع از تهران به همدان مطرح بود اما حاال گســترده 
شــده از ســنندج به همدان- مالير را اجرا كرديم. همه را بسيج 
كرديم خط همدان - بروجرد انجام شــود تا راه باز شود. از اهواز 
به همدان، ســنندج، تبريز و شــمال و... برود، وسعت كارهايمان 

افزايش پيدا كرده است. 
در برخــى اقدامات جلو هســتيم، در برخى هم هنوز پيشــرفت 
نكرده ايــم. در مجموع دنياى ما آن زمــان خيلى كوچكتر بود، اما 
اكنون در كشور حرف اول را مى زنيم. من با هر كسى كه در كشور 
مسئول است حداقل 5 ســال كار كرده ام، همه سرمايه هاى استان 
هستيم بايد از اين ســرمايه ها استفاده كنيم. مجلس مانند طوفانى 
اســت كه دارد مى چرخد، نگاه ما با نگاه گذشته خيلى فرق كرده 

بايد باالتر از آن تعريف حركت كنيم.

 طرح جامع شهر همدان به كجا 
اعمال  مبنى بر  بحث هايى  رسيد؟ 
نظر شــما بر اين طرح مطرح 
را  موضوع  اين  چقدر  مى شود، 

تأييد مى كنيد؟
در مــورد اجراى طرح جامع و هر 
طرح ديگرى در استان به پيشرفت 
فكر مى كنم. درباره اين طرح برايم 
مهم است كه 20 ســال گذشته اين 
همه مدعــى در اين شــهر بودند چرا  
هزار و 500 هكتــار از محدوده همدان را 
كم كردند تــا جايى كه در افزايش قيمت زمين 
و مســكن تأثير داشت و شــهر را با محدوديت روبه 
رو كردند، گفتم اگر باالى شــهر را  هــزار و500 تا كم نكنيم آن 
را هم تقســيم مى كنند و اســتفاده مى كنند،  هزار و 500 تا را كم 
كردند باالى شهر را هم بين خودشان تقسيم كردند، در پايين شهر 
هم خضر و ديــزج و... ماند. االن اين مناطق چه وضعيتى دارند؟ 
دوستان شهردارى و شوراى شــهر اين دوره مدنظرم نيست كلى 
مى گويم! ما چرا اينقدر منفعل هســتيم كه هر كسى در هر گوشه 
شهر خانه مى سازد و ما ناگزير بعداً بايد براى آنها نقشه آماده كنيم.
شما مى دانيد در قانونى كه 3 سال پيش مصوب كرديم كسانى كه 
آب، بــرق و گاز ندارند آقــاى مديرعامل برق ما اعالم كرد  هزار 
و 500 انشــعاب داده، يعنى  هزار و 500 انشعاب غيرقانونى بود 
يعنى كسانى رفتند خودشــان خانه ساختند! نبايد مسئوالن متولى 
اين موضوع را بازخواســت كنيم. ممكنه مربوط به 20 يا 30 سال 

پيش باشد زمان خاصى مدنظرم نيست.
معتقدم بعضى ها آدرس غلط مى دهند، براى مثال برخى مى گفتند 
چه زمان اين شــهر مى شود يك ميليون نفر، درحالى كه چه كسى 
گفته همدان حتمًا بايد يك ميليون نفر شود؟ من خوشحالم همدان 
يك ميليون نفر شــود يا خوشحالم همدان يك ميليون و 200 نفر 
بشــود، همدان باالى 500 هزار نفر كالنشهر شده، يا 2 سال است 
همه را مشــغول كردند كه 3 تا روســتا اضافه شده يا نشده. همه 
كارشناســان هم در دام مى افتند و بعد بيانيه مى دهند كه اشــكال 
ندارد، پس اين 2 ســال چى بود؟ اصًال مگر دره مرادبيگ يا كوى 
محمديه يا ديزج اضافه شد اتفاقى افتاد؟ اگر كسى خطا كرده بايد 

كارشناسش جواب بدهد من كارشناسش نبودم كه ورود كنم.
واقعا روستا چه ربطى به تشخيص مصلحت دارد؟ اين همه آدم ها 
را ســر كار مى گذاريد كه مجمع آمد مجمع رفت، يك كارشناس 
درجــه 100 مى آيد و همه را مى چرخاند، تــازه خود مجمع هم 
نمى تواند مصوب كند كه روســتا را بدهيد يــا نه يا اينكه مجمع 
نمى تواند مصوبه دولت را جابه جا كند، درحالى كه مجمع اختالف 
نظر بين مجلس و دولت را پيگيرى مى كند؛ با اين تفاســير نتيجه 

مى گيريم برخى حركت ها سياسى است.
به دنبال اين هســتم كه طرح جامع جا بيفتــد هزار و 500 هكتار 
اضافه شــود. با سرعت و قدرت از همه امكانات استفاده مى كنيم 
كه اين طرح اجرا شود اما اينكه كجا اضافه يا كم شود كارشناس ها 
بايد بگويند. مدتى گفتند مريانج اضافه شود بعد متوجه شدند كه 

مخالف بودجه 1400 و موافق شفافيت آراى ن

نامـزد ريـ
جزو 10 استان اول 

كشوريم

جايگاهمان 
در زمينه 
مخابرات 

افت كرده 
است

فشارهاى سنگينى 
به شورا وارد مى شود كه 

مثالً باالى بلوار را اضافه كند 
مسئوالن هم زير بار نمى روند، 

همان ها از جاى ديگر ورود پيدا 
مى كنند و اعتراض مى كنند

پيشنهاد مى دهم 
كه آقاى استاندار براى 

ساخت وسازهايى كه از كوى شهيد 
بهشتى تا روستاى تفريجان صورت 

مى گيرد فكرى بكند سياه گونه اش 
تمام شده، همه نقد مى كنند، همه 
زمين ها را تقسيم كردند تمام شد، 

حاال نمى دانم نقشه كجا را 
مى خواهيم بكشيم
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تأكيد كميسيون آموزش بر تداوم و تقويت آموزش 
در صداوسيما

 اعضاى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شــوراى اسالمى بر لزوم ادامه آموزش 
دروس از طريق صداوسيما و تقويت آن تأكيد كردند.سخنگوى كميسيون آموزش، تحقيقات 
و فناورى مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايمنا، درباره جلسه كميسيون متبوعش، 
اظهار كرد: بررسى طرح الحاق يك ماده به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت (2) 
دستور كار نخست كميسيون آموزش و تحقيقات بود. حجت االسالم احمدحسين فالحى در 
ادامه افزود: براساس اين طرح كه به پيشنهاد سيدمحمد مولوى نماينده مردم آبادان در مجلس 
شوراى اسالمى مطرح شد كه كارفرما معادل يك درصد از حقوق پرداختى به مستخدم خود 
را به حسابى نزد خزانه دارى كل كشور براى توسعه آموزش در مناطق محروم اختصاص دهد. 

راه حل اعتراض به مشكالت قهر با انتخابات نيست
 قهر با انتخابات راه حل اعتراض به حل مشكالت موجود نيست، زيرا اين كار وضع را قطعا 
بدتر خواهد كرد و ما مى توانيم با حضور پرشور در انتخابات و انتخاب فرد اصلح تغيير مثبت 
در كشور ايجاد كنيم. عضو فراكسيون روحانيت مجلس نماينده مردم مالير در مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگو با فارس، با تأكيد بر حضور پرشور در انتخابات رياست جمهورى، گفت: 
واقعيت اين اســت كه عده زيادى از مردم امروز از وضع موجود مديريت كشور گاليه مند 
هستند و گاليه آنها هم به حق است. از اين جهت كه امروز تورم، تحريم، گرانى، نبود اشتغال 
و... دست به دست هم داده و فشار زيادى را به مردم وارد مى آورد.حجت االسالم والمسلمين 
احد آزاديخواه در ادامه افزود: واقعيت اين است كه مديريت كشور كارآمدى اش صد درصد 

نيست و اين مسأله موجبات نارضايتى مردم را فراهم آورده است.

راه بازگشت ايران به تعهدات برجامى
اجراى تعهدات آمريكاست

 وزير خارجه كشــورمان در مصاحبه با شبكه سى.ان.ان تأكيد كرد كه راه بازگشت 
ايران به تعهداتش در چارچوب برجام اين اســت كه اول آمريكا به برجام بازگردد و 
تعهداتش را اجرا كند. به گزارش فارس، محمدجواد ظريف در مصاحبه با فريد زكريا 
در برنامه GPS با اشاره به اظهارات مقامات آمريكايى براى مذاكره با ايران براى يك 
توافق جديد كه شــامل مسأله موشكى هم باشد تأكيد كرد كه برجام يك توافق است 
كه از طريق مذاكرات به دست آمده است و نمى تواند دوباره مورد مذاكره قرار بگيرد. 
وى اضافه كرد: اگر شــما به دنبال مذاكره درباره تسليحات هستيد بايد همه جنبه هاى 

اين مساله را مورد بررسى قرار دهيد. 
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خود مريانج راضى نيست، حاال مى گويند چرا نمى خواهد اضافه شود 
من هم كارى ندارم، من روى جورقان نظر داشــتم اما نظر قطعى را 
كارشناســان مى دهند، اگر طرح جامع در همدان جا بيفتد و جورقان 
نباشــد هر كارى كرديد بى فايده  اســت، آنجا ورودى شهر است. 5
گروه درحال ساختمان ســازى هســتند مريانج جزو شهر شود يا نه 

فرقى نمى كند.
بنده در برخى جلســات حضور داشــتم، فشارهاى سنگينى به شورا 
وارد مى شــود كه مثــًال باالى بلوار را اضافه كند مســئوالن هم زير 
بار نمى روند، همان ها از جاى ديگــر ورود پيدا مى كنند و اعتراض 
مى كنند.تا به امروز به كسى نگفتم يك متر زمين را اضافه يا كم كن، 
اصًال ورود پيدا نمى كنم نه در استان و نه در كشور. بنده طرفدار طرح 

جامع هستم، اجازه بدهند طرح جامع راه بيفتد.
گرانى مســكن مال همين هاســت بنده بايد به عنوان حاجى بابايى در 
حال حاضر پيگيرى مى كردم هزار و 500 هكتار به طرح جامع اضافه 
كنــم و تازه االن  هزار و 500 هكتار چند ســال پيش را مى خواهم 

جبران كنم، اين خيانت را چه كسى پاسخ مى دهد؟!
درحالى كه همه بايد دست به دست هم بدهند كه 3 هزار هكتار اضافه 

شود  براى من سئوال است چرا ورود نمى كنند.
 البته از كارشناسانى كه صادقانه ايرادات طرح را مطرح كنند ممنونيم 
و حمايت مى كنيم. در مجموع در طرح جامع هر چه را تأييد كنند به 

تهران مى برم و به نتيجه مى رسانم.
زمانى ما گفتيم همدان كالنشــهر اســت، گفتند چرا؟ طرح جامع را 
گفتيم، مى گويند چرا؟ تاكنون 2 مورد اختالف با اســتانداران داشتم 
اول اينكه 130 هزار نفر جمعيت اســتان همدان را ناديده گرفتند كه 

درحال حاضر بيش از اين است.
گفتند سال 1405 دوباره سرشمارى مى كنند، براى اينكه همدان ضرر 
نكند شهرســتان همدان پايلوت اين سرشمارى شد تا بهمن ماه سال 
آينده جمعيت كل شهرســتان مشخص مى شود. دومين اختالف نرخ 
بيكارى استان بود، روى اين موضوع حرف داشتم درحال حاضر  در 

اين دو مورد ضرر كرديم.
بنابراين خواهش من از كارشناسان اين است، هرجايى سراغ داشتند 
كه به عنوان نماينده خواسته باشم دخالتى كنم تا زمينى ساخته شود، 
مطرح كنند. در اين كره زمين يك متر زمين ندارم، پدرم هم جز و آن 
زميــن ارثى اش چيز ديگرى ندارد، فرزندان و خانواده هم ندارند؛ اما 
پيشنهاد مى دهم كه آقاى استاندار براى ساخت وسازهايى كه از كوى 
شهيد بهشتى تا روستاى تفريجان صورت مى گيرد فكرى بكند سياه 
گونه اش تمام شــده، همه نقد مى كنند، همه زمين ها را تقسيم كردند 

تمام شد، حاال نمى دانم نقشه كجا را مى خواهيم بكشيم.

 بيش از 30 سال است كه بحث مديريت واحد شهرى 
در دولت، شــوراى هاى اســالمى و مجلس مطرح شده و 
الزمــه تحقق آن هم به قانون مجلــس باز مى گردد چون 
اين موضوع از طريق طرح يا اليحه بايد مطرح شود؛ يعنى 
اختيارات زيادى از وزارتخانه ها بايد در مجموعه اى به نام 
مديريت واحد شهرى جمع شود اما هرچه مديران شهرى 
تــالش كردند به دليل اينكه مجلــس به صورت جدى وارد 

نشده، محقق نشده است، علت را چه 
مى دانيد؟

به گفته شــما شــوراى شــهر بايد بشود 
مجلس محلى، اما اين پرسش پيش مى آيد 
كــه از اين بــه بعد مجلس چــكار كند؟ 
براســاس اين تعريف ما بايــد كار نماينده 

مجلس را ارتقا ببخشيم و كار شوراى شهر را 
هم تعريف كنيم.

البتــه مجلس يك گره هاى كارى دارد مثًال از 290
نماينــده، 170 نماينــده آن به يكباره عوض مى شــود 

پس بايد يك پختگى وجود داشــته باشــد، دولت هم به راحتى 
وزارتخانه هاى خودش را تحت الشــعاع قرار نمى دهد؛ بنابراين همه 
ايــن نقش ها بايد با هم تغيير كنند كه كار بزرگى اســت. البته حرف 
شما را هم منطقى مى دانم كه باالخره يك مديريت منسجم و واحدى 
بايد صورت بگيرد و به نوعى نقش اســتاندار، نماينده مجلس تغيير 
مى كند. با اين تفاســير اراده ملى و اراده نظام را مى طلبد تا ما بتوانيم 

روند را تغيير بدهيم.

 طرح هايــى فراتــر از طرح هاى جامــع تحت عنوان 
اجرا  اروپايى  كشــورهاى  برخى  در  راهبردى»  «طرح هاى 
مى شود، يعنى كالن يك استان را مى بينند. مثًال در توسعه 
اقتصادى يك استان، طرح هاى راهبردى تمام اين طرح ها 
را مى بيند بعد طرح جامع به عنــوان زيرمجموعه از طرح 
راهبردى در شهرهاى مختلف مى نشيند، چرا در ايران طرح 
راهبردى نداريم؟ و به تعبيرى مورد تأييد وزارت مســكن 
نيست و حاضر نيستند زير بار بروند كه طرح جامع قديمى 
شده يا دوره اش گذشته است، پيشنهاد مى كنيم در مجلس 
طرح هاى راهبردى يعنى كالن يك استان را هم ببنيم و ريز 

به ريز برايش برنامه ريزى كنيم.
طرح آمايش ســرزمين درحال انجام است در برنامه ششم هم آمده، 
ســازمان برنامه و بودجه تقريبًا اين طرح را براى همه استان ها آماده 
كرده  اســت. زمانى همه منطقه اى فكــر مى كردند اما مجلس زير بار 
نرفت و نمى رود به دليل اينكه هيچ استانى حاضر نيست با يك استان 
ديگر تعريف شــود، حق هم بر اين اســت اگر يك استان قرار شد 
استان ديگر را حمايت كند بيشتر خودش استفاده مى كند، پس آمايش 
استانى تعريف  شــد. روى طرح آمايش استان خيلى كار شده است، 
نوع كار و برنامه ريزى ها تعريف شــده اما به دليل سرعت توسعه در 
كشــورمان هر چيزى را كه مى نويســيم كهنه مى شود. بعضى ها فكر 
مى كنند كه اجرايى نمى شود يا برخى فكر مى كنند ممكن است ضعف 
كارشناسى داشته باشد، اما سرعت توسعه در كشور ما به شكلى است 

كه همه چيز را به زودى كهنه مى كند و بايد تغيير بدهيم.
بنابراين طرح آمايش شكل گرفته است، همه چيز براساس نظم روبه 

جلو مى رود مگر اينكه جايى از كار اشكال داشته باشد.

 انتخابات رياســت جمهورى و شوراى اسالمى شهر را 
در پيش رو داريم، ديدگاه شما درباره فضاى سرد و ساكت 
حاكم بر انتخابات چيســت، چه كار كنيم اين فضا گرم تر و 

فعال تر شود؟
معتقدم 7 مؤلفه براى ايجاد شــور و نشــاط در انتخابات بايد درنظر 

بگيريم يكم: حضور شــوراها، دوم: عملكرد مجلس شوراى اسالمى 
كــه مى توانــد مــردم را دلخــوش و اميدوارتر كند، ســوم: وجود 
كانديداهايى اســت كه مردم را براى حضــور در انتخابات ترغيب 
مى كنند، چهارم: بهبود وضعيــت اقتصادى، پنجم: رقابت جدى بين 
3-2 نفر شــكل بگيرد كه ظرفيت هاى گوناگــون دارند تا انتخابات 
سورى نباشد، ششــم: برنامه محورى و هفتم: رقابت جدى و بسيار 
تأثيرگذار، هشــتم: ورود نكردن به اختالفات مشمئزكننده، چالشى 
زشتى كه بيشــتر به سمت بدگويى، فحاشى و تخريب پيش مى رود 
اگر با اين مؤلفه ها پيش برويــم مى توانيم ظرفيت حضور مردم پاى 

صندوق هاى رأى را افزايش بدهيم.

  اگر سال گذشته شما رئيس مجلس مى شديد اختالف 
بيــن دولت و مجلس پيش نمى آمد، يكى از مشــكالت ما 
عالوه بر رياست جمهورى، رياست مجلس هم هست. چه 
راهكارى داريد كه اگر در حوزه رياست مجلس ورود كنيد  
به عنوان يك نماينده باتجربه مشــكل بين دولت و مجلس 

را حل كنيد؟
به نظرم بايد بزرگتر نگاه كنيم، نياز داريم بيشــتر يكديگر را بپذيريم 
يا تيمى كار كردن را بياموزيم؛ همچنين نياز داريم كه مقدارى درباره 
مســئوليت ها متوقف شويم. متأسفانه در جمهورى اسالمى هر كسى 
در هر پســتى قرار مى گيرد مى خواهــد در جاى ديگرى هم فعاليت 

كند.
 اين مباحث براى كشور مشكل ايجاد مى كند، براى نمونه به مشكالتى 
كــه در زمينه بودجه و يا زمينه هاى ديگر به وجود آمد 
اشــاره كردم. اين مباحث مقــدارى مردم را 
كسى  زمانى كه  معتقدم  مى كند،  ناراحت 
به مجلــس راه مى يابد بايد پرقدرت 
به مجلس بپردازد، كار مجلس را 
دنبال كنــد. تغييرات و تحوالت 
را به وســع دولت پيگيرى كند. 
مشــخص  ظرفيت  با  دولتى  ما 
داريم، بيشــتر از ايــن ظرفيت 
نمى توانيم از دولت انتظار داشته 
باشــيم. مردم ما هم يك ظرفيتى 
دارند بيشــتر از اين هم نمى توانيم 
انتظار داشــته باشــيم چــون ما گاهى 
وقت ها مى خواهيم قدم هاى بلند برداريم اما 

اين مدل كار كردن به ضد خودش تبديل مى شود.
 به شــدت منتقد بودجه كل كشــور بودم، منتقد درباره اليحه اى كه 
دولت آورد و منتقد درباره آنچه در مجلس شكل گرفت كه باالخره 
ما بايد بودجه اى تصويب كنيم  كه تحقق آن در توان دولت باشــد  
دوما اگر دولت انجام داد مردم توانش را دارند بپذيرند يا تحمل كنند.

 در نهايت به جمع بندى رســيدم  نه دولت اجرا مى كند نه مردم توان 
و كشــش اين بودجه را دارند به همين دليل با تمام قدرت ايستاديم 

تا ردش كنيم و رد شد.
با رد ايــن بودجه به دولت، مردم و مجلس كمــك كرديم. معتقدم 
بودجه بايد به اندازه ظرفيت دولت تعريف شــود، دولت بعدى هم 

مى آيد با توجه به ظرفيتش بودجه مصوب مى كنيم.

  آيا برنامه اى براى رياســت جمهورى داريد؟ شــما 
مى توانيد رئيس دولت بعدى باشيد؟

من يك طرف قضيه  هستيم يك طرف ديگر مردم هستند. 50 درصد 
ما راضى هستيم 50 هم مردم بايد بخواهند.

 بايد به آن 50 درصد هم فكر كنم، كســى از من پرسيد چه كسانى 
كانديداى رياست جمهورى هستند؟ گفتم تا پايان اسفند هيچ كس، تا 
15 فروردين هم كه تعطيل است پس از 15 فروردين شنيده مى شود 

كه چه كسانى هستند، آخرش هم يكى از همه جلوتر مى زند.
 به هرحال معتقدم بايد شرايط را فراهم كنيم تا كسى كه مردم دوست 
دارند رئيس جمهور شود؛ زيرا مردم به دنبال انجام شدن كار هستند، 
مى خواهند كسى انتخاب شــود كه خود را براى مردم خرج كند نه 
براى باند، حزب، گروه، رفقا و فاميل و به نوعى كســى كه كاركشته 

و بلِد كار باشد.

 آيا براى رياســت مجلس برنامه ريزى شده است كه 
اگر آقاى قاليباف بخواهد براى رياســت جمهورى 

انتخابات رياست  كانديدا شــود، وى را از 
مجلس منع كنيد؟

همه ما چه نماينــدگان و وزرا كانديداى 
چند  اگر  هســتيم،  جمهورى  رياســت 
وقت مانده به رياست جمهورى به نماز 
جمعه رفتيم 8-7 نفر با ما ديده بوسى 

كنند تكليف روشن مى شود.

 رابطه شما با رئيس دولت نهم 
و دهم چگونه است؟

دولــت نهم و دهــم را دولت هاى كارآمدى 

مى دانم و معتقدم كار كردند، از نظر سياســى هم دوست ندارم ورود 
پيدا كنم، خودم در دولت بودم ظرفيت كار باال بود. درست است كه 
ظرفيت مالى هم خوب بود اما روحيه كار و پيگيرى و جســارت در 
تصميم گيرى خيلى خوب بــود. پيش از دولت نهم و دهم زمانى كه 
مى خواستيم يك راه آهن را مصوب كنيم يا 215 آن را بگيريم امكان 
نداشــت، اما در دولت نهم و دهم عادى شد؛ براى مثال يك دفعه در 

همدان ده پروژه مصوب شد.

 با توجه بــه اينكه وزارت خارجه آمريــكا تيمى براى 
مذاكره با ايران پيش بينى كرده به نظر شــما ايران به ميز 

مذاكره برمى گردد؟
باالخره دنيا تعهداتى را با ايران بست، ايران هم هزينه هاى بااليى 
بــراى آن پرداخت، به قول معروف غرب زير ميز زد، آمريكا يى ها 
از پيمان بيرون رفتند و اروپايى ها هم گلى نكاشــتند، نشــان داد 
اروپــا هــم كارى نمى تواند بكند. فقط آمريــكا بود حرف اول و 
آخــر را مى زد. اكنون يك راه بيشــتر وجود نــدارد و فقط اينكه 

آنهــا به تمام پيمان هاى خود برگردنــد و به آنچه قول داده 
بودند عمل كنند، در ابتدا هــم بايد تمام تحريم ها 

را بردارنــد چون تحريم هاى ظالمانه در مورد 
ايران اعمــال كرده اند. پس بايد شــرايط 

و تحريم ها بازگــردد، اگر چنين كارى 
بكنند شــرايط آماده مى شــود اما اگر 
جمهورى  كنند  زيــاده روى  بخواهند 
اســالمى نمى پذيــرد. آن دوفوريتى 
كه مجلس مصوب كرد همين پيام را 
داشــت. ما هيچ اهرمى براى فشار به 

آمريكا و اروپا نداريم، آنها همه شرايط 
را بــراى تحريم عليه ما دارند، تنها راه ما 

براى فشــار به آنها غنى ســازى، برگشتن به  
فرآورده 20 درصد و برگشــتن به شرايط گذشته 

است.
 كه البته آنها به شــدت با اين كار مخالفند و برابر هر فشارى در اين 
زمينه تسليم مى شوند. ما هم كه دوفوريتى را مصوب كرديم. قوانين 
مربوط به مجلس دست دولت را باز مى كند و قدرت چانه زنى دولت 

را باال مى برد و به نوعى حرف دولت را برتر مى كند.
درحال حاضر مــا در زمينه برجام از آب و گل بيرون آمديم و موفق 
شديم در زمان رياســت جمهورى ترامپ تا مرز يك ميليون بشكه 
نفــت صادر كنيم، اگر به همين حالت ادامه پيدا كند به 2 ميليون هم 
مى رســيم اما نمى خواهيم در شــرايط تحريم باشيم و شرطش اين 
اســت كه آمريكا و اروپا برگردند به همان نقطه آغاز، نخســتين كار 
هم بازگرداندن تحريم ها و فشــارى است كه به غذا و داروى مردم 

وارد كرده اند.

 شما اصولگرا هستيد، مى گويند كه اصولگرايان چندان 
عالقه ندارند اين مذاكرات پيش از انتخابات باشــد، آنها 
دوست دارند كه اول پيروز ميدان شــوند و بعد مذاكرات 

صورت بگيرد، شما اين تحليل را قبول داريد؟

اين يك تحليل دوطرفه اســت، يك طرف به شدت ذوق زده هستند 
كه از روى ذوق انجام بدهد يك طرف هم شــايد قلقلكش بشود كه 
انجام شود، بنابراين همان طور كه انتخابات در آمريكا برگزار مى شود 
و فصل الخطابشان ايران است متاسفانه در كشور ما اين نوع رفتارها 
را دوطرف به صورت ناشيانه به انتخابات گره مى زنند يكى مى خواهد 
از اين حركات استفاده كند، عادى سازى كند و برنده انتخابات باشد 
و طرف مقابل هــم نمى خواهد اين اتفاق بيفتد. اما من طور ديگرى 
تفســير مى كنم، معتقدم ما يك خط قرمــزى داريم، معامله اى با هم 
كرده ايم اگر اجرا كردند برمى گرديم، چه به نفع اصالح طلب باشــد 
چه به نفع اصولگرا، مهم اين است كه ما آنچه را كه پيمان بستيم عينًا 
بايد اجرايى شــود. اين حرف رهبرى است، يك مقدار از دو طرف 
واقعيت هايى وجود دارد مقدارى هم وسطش تبليغات هست پس هر 

دو طرف هم گيرهايى روى قضيه دارند.

 درباره رأى به طرح شــفافيت، مجلس انقالبى خالف 
شفافيت عمل كرد، نظر و رأى شما به اين طرح چه بود؟

در مجلس دهم و يازدهم به طرح شــفافيت رأى دادم، عكســش 
را هم در اينستا گذاشــتم، در هفته گذشته نيز يك رأى موافق به 
شفافيت و يك رأى مخالف به بودجه دادم. گاهى اوقات تعاريفى 
مى كنيم يــا قول هايى به خودمان مى دهيم درحالى كه نرفتيم ســر 
آن كار قــرار بگيريم ببينيــم مى توانيم اجرا كنيم يا نه، به 
نظر مى رســد ما بايد يك بار ديگر تعريفمان از 
شفافيت را محاسبه كنيم؛ يعنى منظورمان از 
شــفافيت را براى كسانى كه ابهام دارند 

كنيم. بازگو 
 حــدود 9 مــاه كميســيون روى اين 
موضوع كار كرد اما خوب كار نشــد، 
يكــى از داليل اين بــود كه گزارش 
كميسيون گزارش قانع كننده اى نبود كه 
مجلس را مجاب كند، پس رأى منفى به 
اين گزارش بود نه به شفافيت. هر چه بود 

به نفع مجلس تمام نشد.

 هفته گذشته 
رهبرى  معظم  مقام 

درباره پرهيز از اختالف و 
تفرقه صحبت كردند اما گاهى اوقات زمزمه هايى از داخل 
مجلس و دولت شنيده مى شود كه بيانگر بى توجهى به اين 

نكات است تحليل شما در اين باره چيست؟
در آخرين جلســه اى كه در شــوراى اقتصادى خدمت مقام معظم 
رهبرى داشــتيم، ايشان فرمودند نكات را ابتدا به مسئوالن مى گويم، 
نشــد در ادامه در يك جلسه محدود دوباره بازگو مى كنم اگر دوباره 

توجه نكردند در منظر و مرعاى عموم مطرح مى كنم.
 البته مدتى بود كه جلســات با تأخير برگزار مى شد، اما مقام رهبرى 
ورود كردند و حرف تمام و كمال هم حرف ايشــان اســت مبنى بر 

اينكه «اختالفات كشنده است».
بنــده هم خيلى تــالش كردم كه اختالفات ســليقه اى بين دولت و 
مجلس به چالش تبديل نشود اما گويا سايه 1400 همه چيز را تحت 

شعاع خود قرار داده و باعث يكسرى اختالفات شده است.

  پرونده هگمتانه كه بايد ده سال پيش 
براى ثبت جهانى مى رفت چرا اكنون 

تكميل پرونده شده است؟
درحال حاضر بايد محوطه هگمتانه را 
مقدارى كاهش بدهيم و ديگر اينكه 
خريدارى كنيــم. حدود 20 ميليارد 
تومان بــراى تملك گرفتم كه ابالغ 
شده است، سال آينده هم 28 ميليارد 
تومان در رديف بودجه گذاشته شد. 
20 يا 30 ميليــارد تومان هم اگر الزم 
باشد شهردارى بايد از طريق جابه جايى 
زمين تأمين كند. به اعتقاد من همه اقدامات 
انجام شــده است تا براى سال آينده هگمتانه را 

براى ثبت جهانى معرفى كنند.
موزه منطقه غرب كشــور نيز براى تكميل شــدن ديگر به پول نياز 
ندارد، بيش از 20 ميليارد تومان تزريق شده 20 ميليارد ديگر هم نياز 
دارد، پولى كه الزم بود تا پروژه تمام شود گذاشتيم، اگر اين حركت 
انجام نمى شد اين موزه تا 20 سال ديگر هم به نتيجه نمى رسيد، كهنه 

مى شد و از بين مى رفت.
35 ميلياردى كه مديركل ميراث فرهنگى اســتان الزم داشت تا اين 
پروژه تكميل شود تصويب شد، 5/5 ميليارد هم براى موزه هنرهاى 

معاصر تزريق شد.
 بــراى تكميل پروژه 7 ميليارد تومان پول نياز دارند، گفتيم اين پول! 

هر وقت تكميل شد بياييد نابقى را هم بگيريد.
به اعتقاد من راه اندازى بيمارســتان و استخر، همه از زيرساخت هاى 

گردشگرى محسوب مى شوند.

  چرا وزيــر ميراث فرهنگى و گردشــگرى تاكنون به 
پرونده هگمتانه اشاره نكرده، يك سال ونيم است كه آقاى 
وزير مى خواهند به همدان سفر كنند اما هر دفعه به بهانه اى 

سفر ايشان لغو مى شود؟
من هم گاليــه دارم، همــدان 250 مدير به 
شــكل هاى گوناگون دارد كــه 24 مدير ما 
همواره از همدان به تهران درحال رفت وآمد هستند. اين افراد بايد به 

من بگويند، من نمى توانم اين همه كار را بررسى كنم.

 يعنى ســفر وزير مطالبه مدير ميراث فرهنگى از شما 
باشد؟

بله، با من مطرح كنند انجام مى شود.

3 وعده از ســال هاى گذشته براى گردشگرى استان 
فراموش شده است؛ اول وعده 12 ميلياردى اجالس 2018

كه اگر 50 درصد محقق مى شــد اكنون شاهد تعطيلى مثال 
غار عليصدر نبوديم در اين باره توضيح بفرماييد.

12 ميليــارد تومــان  نبود، به ما كمتر از ده ميليــارد تومان پرداخت 
كردند، هزينه هم شد؛ دوستان بايد گزارش بدهند.

ســاختمان فنى وحرفه اى يكى از اقداماتى بود كه در اين راستا انجام 
شــد ساختمان مجللى ساخته شــد يا همه توان را گذاشتيم ظرفيتى 

براى هتلدارى ايجاد كنيم.

  يكى ديگر از وعده هاى اجالس 2018 راه اندازى دفتر 
وزارت امــور خارجه در همدان بود، چــرا تاكنون اجرايى 
نشده است؟ يا دفتر يونســكو كه سر از كرمانشاه درآورد 

و فراموش شد.
زمانى كــه كارى را آغاز مى كنيم و يك ســال مى گــذرد من متوجه 
نمى شــوم كه چى شد، چون به اندازه كافى درگير هستم مثًال ميراث 
را بايد ميراث فرهنگى پيگيرى كند، بايد به ما گزارش بدهند اما اين 

كار صورت نمى گيرد.
نكته دوم اينكه با شــعار دادن كار پيش نمى رود من كارى را كه فكر 
كنم محقق نمى شــود مطرح نمى كنم، اگر قرار باشــد موضوعى را 

پيگيرى كنم انجام مى دهم. 
 مثــًال ما گاودارى 6 هزار رأســى راه اندازى مى كنيم كســى قدمى 
برنمى داشــت تا مجــوزش را بگيريم اســتاندار ورود پيدا كرد. من 
نماينده ام، مدير مربوطه بايد بيايد بگويد  پيگيرى مى كنيم  تا مشكل 

حل شود اما متأسفانه بعضى ها حال كار كردن ندارند.

بگذاريد طرح جامع راه بيفتد، بايد 3 هزار هكتار به شهر اضافه شودنمايندگان

حاجى بابايى در دفتر همدان پيام:

ــاست جمهورى مى شوم
همه ما چه نمايندگان و وزرا كانديداى 

رياست جمهورى هستيم، اگر چند 
وقت مانده به رياست جمهورى 

به نماز جمعه رفتيم 8-7 نفر با ما 
ديده بوسى كنند تكليف روشن 

مى شود

ما اهرمى براى فشار 
به آمريكا و اروپا نداريم، آنها 

همه شرايط را براى تحريم عليه 

ما دارند، تنها راه ما براى فشار به 

آنها غنى سازى، برگشتن به  فرآورده 

20 درصد و برگشتن به شرايط 
گذشته است

درباره كانديداى 
رياست جمهورى شدنم 

من يك طرف قضيه  هستيم 
يك طرف ديگر مردم هستند. 
50 درصد ما راضى هستيم 50 

هم مردم بايد بخواهند

ضد خودش تبديل مى شودبرداريم اما اين مدل كار كردن به گاهى وقت ها مى خواهيم قدم هاى بلند نمى توانيم انتظار داشته باشيم چون ما ظرفيتى دارند بيشتر از اين هم داشته باشيم. مردم ما هم يك نمى توانيم از دولت انتظار بيشتر از اين ظرفيت 

بايد شرايط را فراهم 
كنيم تا كسى كه مردم دوست 
دارند رئيس جمهور شود؛ زيرا 

مردم به دنبال انجام شدن كار هستند، 
مى خواهند كسى انتخاب شود كه خود را 
براى مردم خرج كند نه براى باند، حزب، 

گروه، رفقا و فاميل و به نوعى كسى كه 
كاركشته و بلِد كار باشد

گفت و گوگفت و گو
 ejtemaei@hamedanpayam.com

تيپ يك پزشكى كشور هستيم

در گردشگرى هنوز به قله نرسيده ايم
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 43 واحد صنعتي و معدني در اســتان احيا 
شده اند كه 32 واحد از آن صنعتي و 11 واحد 

معدني هستند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
در جمع خبرنگاران، با اشــاره به اينكه امسال 
ســال «جهش توليد» بوده و سازمان صمت از 
سند راهبردى استان جلوتر است، اظهار كرد: 
صنايــع تبديلى الوند با ســرمايه گذارى هزار 
ميلياردى درحال آماده شدن براى توليد است 
كه اميدواريم بتوانيم تا ارديبهشــت 1400 به 

بهره بردارى برسانيم.
حميدرضا متين با اشاره به طرح هاى شاخص 
كرد:  خاطرنشــان  همــدان،  اســتان  صنعتى 
پتروشــيمى هگمتانه پس از 18 سال امسال به 
بهره بردارى رسيد كه خوراك فعلى پتروشيمى 
هگمتانه از جم و اروند تأمين مى شود. اكنون 
مجوز خوراك براى توليد مواد اوليه پتروشيمى 
كه از پتروشــيمى اروند تأمين مى شود، مجوز 
اخذشــده و در آينــده از وزيــر نفت مصوبه 
خواهيــم گرفت كه يك پتروشــيمى دوبرابر 

هگمتانه ايجاد شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با بيان اينكه پتروشــيمى هگمتانه يك 
تأثير ملى دارد، به طورى كه نخستين توليدكننده 
پى.وى.سى پزشكى در كشور است كه در سال 
99 موفق به توليد شده، خاطرنشان كرد: فوالد 
جعفرى نيز در زمينه اشتغالزايى و جلوگيرى از 
خروج ارز شرايط مهمى دارد، به طورى كه اين 
شركت 85 درصد فعاليت داشته و توليد خوبى 
دارد و ســرمايه گذاران بخشى از مشكالت را 

رفع كردند.
وى از بازگشــت به توليد شركت رزن سافت 
خبر داد و يادآور شــد: شــركت رزن سافت 
نخســتين توليدكننده فويل زير هفت دهم در 
كشور است كه پس از 2 سال تعطيلى به چرخه 

توليد بازگشته است.
متين با اشــاره به طرح توسعه شركت شيشه 
همدان نيز گفت: در زمينه شــركت شيشــه 
همدان طرح توســعه انجام شــده كه در اين 
راســتا 33 ميليون يورو ارز از بانك ملى اخذ 
و سرمايه گذارى شــده و پيش بينى مى شــود 
ارديبهشت و خرداد 1400 به بهره بردارى برسد 
در ضمن 94 درصد ماشــين آالت وارد شده و 

درحال نصب است.

وى دربــاره توليد خمير الكترود در كشــور، 
تصريح كرد: براى نخســتين بار يك شركت 
دانش بنيان توليد آزمايشــى خمير الكترود را 
در كشــور انجام داده و اكنــون نيز به مرحله 
بهره  بردارى و تســت رسيده است كه تا پايان 
امسال به بهره بردارى خواهد رسيد و بايد گفت 
مشابه اين كار تاكنون انجام نشده و دانش فنى 

بومى سازى شده است.
متين با بيان اينكه براى نخستين بار يك شركت 
دانش بنيان توليد آزمايشــى انجام داد و اكنون 
مرحله تســت و بهره بــردارى پايانى را انجام 
مى دهــد و تا پيش از پايان ســال بهره بردارى 
خواهد شــد، ادامه داد: واحدهاى توليد ذوب 
كوره القايى است كه قطعه الكترود كار ذوب را 
انجام مى دهد و به دليل قيمت باال و مشكالت 
واردات سخت اســت و خميرى روى قطعه 

مى كشند كه عمر آن را زياد كند.
رئيس سازمان صعت، معدن و تجارت استان 
همدان از آغاز عمليــات اجرايى بزرگ ترين 
فروســيليس خاورميانه در همدان خبر داد و 
گفت: در زمينه فروســيليس در ارديبهشت ماه 
آينده اســتان همدان قطب توليد فروسيليس 

كشور شده است.
 وى درباره پتروشــيمى ابن سينا نيز بيان كرد: 
پتروشيمى ابن ســينا با سرمايه گذارى 6 هزار 

ميليارد تومان از پيش وجود داشــته اســت و 
درحال جذب سرمايه گذار هستيم و اميدواريم 
پتروشيمى ســوم كه توليد وى.سى.ام خواهد 

بود، در چند روز آينده قطعى شود.
متين از افتتاح بزرگ ترين شركت نانوسراميك 
در ايــام دهه فجر خبر داد و يادآور شــد: در 
زمينه چينى بهداشتى بزرگ ترين واحد شركت 
نانوســراميك پيمان قرار اســت بــا حضور 
مسئوالن كشــورى در دهه فجر امسال افتتاح 

رسمى شود.
وى با بيان اينكه سال 92 در استان همدان 353 
جواز تأسيس صادر شده بود، خاطرنشان كرد: 
با توجه به اينكه امسال كه سال «جهش توليد» 
نامگذارى شده بود، هزار و 300 جواز تأسيس 
در ده ماه امسال صادر شده است، به طورى كه 
تاكنون اين تعداد جواز تأسيس در استان صادر 

نشده بود.
متيــن درباره انجام كار فرهنگي و رســانه اي 
توسط واحدهاي توليدي و اقتصادي نيز گفت: 
پيش از اين روزنامه همدان  چنين پيشــنهادي 
داده و د حال برنامه ريزي هستيم تا واحدهايي 
كه تازه تأســيس مي شــوند برخــي كارهاي 

فرهنگي و رسانه اي جزو برنامه شان باشد.
متين درباره حوزه بــازار نيز با تأكيد بر اينكه 
منكر گرانى نيســتيم، اظهار كرد: تمام تالش 

ســازمان صمت بر اين اســت كه بازار كنترل 
شــود و در زمينه مرغ نيز نيروهاى سازمان تا 
ســاعت 11 شب در گشتارگاه ها بودند تا مرغ 

خارج استان نرود.
وى بــا بيان اينكــه هر كســى در حق مردم 
اجحاف كند، ســخت برخورد مى كنيم، ادامه 
داد: كسانى كه توسط ما جريمه شدند به مردم 
ظلم و اجحاف كردند و طورى برخورد كرديم 

كه ديگر نتوانند انجام دهند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با تأكيد بر اينكــه از 25 بهمن هجمه 
سنگين بازرسى در بازار آغاز مى شود، تصريح 
كرد: بازرســى از بازار شب عيد از 25 بهمن 
آغاز و تــا 15 فروردين به صورت ويژه انجام 
خواهد شــد. اين مقام مسئول درباره وضعيت 
بازار بنكداران، بيان كرد: بازار بنكداران همدان 
تقريباً تكميل شــده و آغاز كار در 2 ماه آينده 
قطعى مى شــود، البته بســتگى به واحدهاى 
مســتقر در آنجا دارد كه همه بازگشايى و كار 

كنند تا به طور رسمى آغاز شود.
متين از تأمين ميوه شب عيد استان همدان خبر 
داد و مطرح كرد: هزار تن ميوه شب عيد براى 
استان همدان خريدارى شده، به طورى كه 700 
تن پرتقال و 300 تن سيب براى استان تدارك 

ديده شده است.

اقتصـاداقتصـاد

خبر

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

بهره بردارى و آغاز عمليات اجرايى
 650 طرح و پروژه در استان 

 مالير-خبرنگار همدان پيام: 650 پروژه با اعتبارى بالغ بر 8 هزار 
ميليارد تومان بهره بردارى و عمليات اجرايى آن در استان آغاز شد.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان در نهمين روز از 
دهه فجر در مالير گفت: همزمان با ايام ا... دهه فجر بهره بردارى و يا 
عمليات اجرايى 650 طرح و پروژه در اين اســتان با اعتبارى افزون 

بر 8 هزار ميليارد تومان آغاز شد.
ظاهر پورمجاهد اظهار كرد: حجم بااليى از رقم اعتبارات هزينه شده 
در ايــام دهه فجر اين اســتان، با بيش از 6 هــزار ميليارد تومان در 

شهرستان مالير سرمايه گذارى شده است.
ــر را از  ــى مالي ــروگاه 500 مگاوات ــى ني ــات اجراي ــاز عملي وى آغ
ــزار  ــا 5 ه ــدان ب ــتان هم ــر اس ــه فج ــاى ده ــن پروژه ه مهم تري
ــن  ــاخت اي ــزود: س ــرد و اف ــوان ك ــرمايه عن ــان س ــارد توم ميلي
نيــروگاه اقدامــى زيربنايــى و مانــدگار در راســتاى رشــد و توســعه 

ــت. ــدان اس ــتان هم ــه اس همه جانب
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان بــا بيان اينكه 
بــه بركت انقالب امروز طرح هاى بزرگى در ســطح كشــور و اين 
اســتان در اوج امنيت و آرامش درحال بهره بردارى و افتتاح اســت، 
خدمت در نظام مقدس جمهورى اســالمى را لذت بخش دانست كه 

با دلسوزى، اعتقاد، ايمان و پيگيرى مديران همراه است.
پورمجاهــد تأكيــد كــرد: دولــت تدبيــر و اميــد بــا هميــن اعتقــاد، 
دلســوزى و تعهــد و فــارغ از شــعار كار مى كنــد و به واســطه 
فعاليت هــاى  ندادنــد  اجــازه  تنگناهــا،  و  تحريم هــا  اعمــال 
ــد و  ــاق بيفت ــود، اتف ــرده ب ــزى ك ــت برنامه ري ــه دول ــى ك خاص
ــع در  ــن مناب ــد و اي ــم ش ــود، ك ــرده ب ــى ك ــه پيش بين ــى ك منابع

مى شــود. هزينــه  اولويت هــا 
معــاون هماهنگــى امــور اقتصــادى اســتاندارى همــدان گفــت: بــا 
ــروز  ــا، ام ــرى كرون ــم و همه گي وجــود مشــكالت ناشــى از تحري
ــه فرماندهــى  ــا در اســتان همــدان ب روز كار و تــالش اســت و م
اســتاندار و تــالش مجموعــه مديــران و حمايــت دولتمــردان 
ــه  ــا بيــش از پيــش ب ــال ايــن هســتيم ت جمهــورى اســالمى به دنب

مــردم خدمــت كنيــم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان خاطرنشان كرد: 
با وجود تمام تالش دشــمن براى در تنگنا قــرار دادن ملت ايران، 
روز گذشــته رئيس جمهورى چهل وهفتمين نشست جهش توليد را 
با كشــاورزان نمونه كشورى برگزار كرد و اين امر نشان مى دهد كه 

تمام مجموعه دولت پرتوان و با قدرت درحال كار و تالش است.
وى همچنيــن افتتاح پل روســتاى گنبد با اعتبــار 2 ميليارد و 200
ميليون تومان را اقدامى شايســته براى ارائه بهترين خدمت به مردم 
اين روستا دانســت و بيان كرد: درحال حاضر در اين منطقه شهرك 
گلخانه اى گنبد با 67 هكتار در دســت اجرا است و طبق درخواست 
فرماندار ويژه مالير، اولويت واگذارى قطعات اين شــهرك به اهالى 

بومى و جوانان بيكار اين روستا است.
در نهميــن روز از ايام مبارك دهه فجر بيــش از 91 ميليارد و 458

ميليون تومان طرح و پروژه در حوزه هاى مختلف نوسازى مدارس، 
آب و فاضــالب، بنياد مســكن، ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى در شهرستان مالير بهره بردارى و يا عمليات اجرايى آنها 

آغاز شد.

تخم مرغ دانه اى 1100 تومان شد
 معاون وزير جهاد كشــاورزى با اشاره به اينكه قيمت هر شانه 30

عددى تخم مرغ بدون بسته بندى بين 31 تا 33 هزار تومان است، قيمت 
هر عدد تخم مرغ را هزار و صد تومان اعالم كرد.

به گزارش خبرآنالين، مرتضى رضايى با اشاره به طرح پرينت قيمت 
روى تخم مرغ براى جلوگيرى از گرانفروشــى، بيان كرد: پيشنهاد آزاد 
شدن صادرات دام مازاد و واردات گوشت را براى تعادل بازار مطرح 

كرده ايم. 
معاون وزير جهادكشــاورزى با اشــاره به آخرين وضعيت صادرات 
محصوالت دام و طيور در ســالجارى گفــت: 790 هزار تن فرآورده 
لبنى بر پايه شير خام، 31 هزار تن گوشت مرغ، 54 هزار تن تخم مرغ 
و 1400 تن عســل از كشور صادر شده كه ارزش اين صادرات 680

ميليون دالر بوده است.
وى با اشــاره به طرح هاى اين معاونت گفت: احياى مرغ الين آرين 
يكى از طرح هاى كالن در ســطح ملى اســت كه پيگيرى مى شــود 
همچنيــن افزايش ضريــب خوداتكايى در توليد كــره نيز از جمله 

طرح هايى است كه دنبال مى كنيم.
 در زمينه عرضه تخم مرغ گرانفروشى صورت مى گيرد

رضايى با اشاره به اينكه در زمينه عرضه تخم مرغ گرانفروشى صورت 
مى گيرد، گفت: در اين راستا طرحى را آغاز كرديم كه براساس آن بايد 
قيمت تخم مرغ روى بسته بندى و همچنين روى هر عدد تخم مرغ ثبت 
شــود و اگر مرغدارى امكان پرينت قيمت بر روى تخم مرغ را ندارد 

بايد هنگام تحويل فاكتور ارائه دهد.
وى بــا اشــاره به اينكه قيمت هر شــانه 30 عــددى تخم مرغ بدون 
بسته بندى بين 31 تا 33 هزار تومان است قيمت هر عدد تخم مرغ را 

هزار و صد تومان اعالم كرد.
معاون وزير جهاد كشاورزى تأكيد كرد: قيمت تخم مرغ در مرغدارى 
به شدت مناسب و منطقى اســت زيرا مرغداران نهاده ها را به صورت 
كامل دريافت مى كنند و هر واحد مرغدارى مدعى است چنين اتفاقى 

نيفتاده آن را به رسانه ها اعالم كند تا ما پيگيرى كنيم.
اين مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزى با تأكيد بر بحث نظارت 
بر عرضه و توزيع تخم مرغ در بازار گفت: دســتگاه هاى نظارتى بايد 
به اين مســأله ورود كنند و ما هيچ تعارفى با مرغ دار، عمده فروشان و 
خرده فروشــان نداريم و بايد دليل اين گرانفروشــى مشخص و با آن 

برخورد كرد.
رضايى با اشاره به اينكه هيچ كمبودى در حوزه توليد تخم مرغ نداريم، 
گفت: توليد ماهانه تخم مرغ 90 هزار تن اســت درحالى كه مصرف به 

اين ميزان نيست.
وى با اشــاره به لزوم مديريت در حوزه بــازار تخم مرغ گفت: بايد 

نظارت و كنترل بيشترى در اين حوزه انجام بگيرد.
 براى ايام عيد مشكلى در حوزه مرغ و تخم مرغ نداريم

معاون وزير جهاد كشــاورزى درباره تنظيم بازار شب عيد نيز گفت: 
همان طور كه اشاره كردم در حوزه توليد تخم مرغ كمبودى وجود ندارد 
و دربــاره مرغ نيز براى بهمن ماه 130 ميليون قطعه جوجه ريزى انجام 

شده كه بر اين اساس 230 هزار تن گوشت مرغ توليد خواهد شد.
وى همچنين از كاهش واردات گوشــت قرمز در سالجارى خبر داد 
و گفت: براســاس آمار گمرك امســال 4 هزار و 630 تن گوشــت 
گوسفندى و 28 هزار تن گوشــت گاوى وارد كشور شده كه ارزش 

اين واردات به ترتيب 30 و 121 ميليون دالر بوده است.

آخرين وضعيت اعطاى كارت اعتبارى
 به مشموالن سهام عدالت

 رئيس شــركت ســپرده گذارى مركزى آخرين وضعيت اعطــاى كارت اعتبارى به 
مشموالن سهام عدالت و همچنين شركت هاى سرمايه گذارى استانى را تشريح كرد.

به گزارش ايســنا، حســين فهيمى با بيان اينكه ســهام عدالت در يكى از پرنوسان ترين 
ســال هاى بازار ســرمايه اتفاق افتاد، گفت: تاكنون طرحى در بازار سرمايه طرحى به اين 
عظمت نداشــتيم. دارايى سهام عدالت معادل 80 درصد بودجه جارى سال گذشته كشور 
بود. وى ادامه داد: اين دارايى از مالكيت دولت خارج و به مردم منتقل شد و مردم توانستند 
دارايى خود را مشاهده كنند. از ابتدا به مردم توصيه شد سهام خود را نفروشند، زيرا عرضه 

600 هزار ميليارد تومان در بازار، بازار را نابود مى كند.
رئيس شــركت ســپرده گذارى مركزى تأكيد كرد: هدف از آزادســازى ســهام عدالت 
توانمندســازى خانواده هاى كم برخوردار است. بر همين اســاس تسهيالت، امكانات و 

زيرساخت هاى الزم را فراهم مى كنيم.
فهيمى در ادامه با اشــاره به برگزارى مجامع عمومى شــركت هاى ســرمايه گذارى 
اســتانى بــراى انتخاب هيأت مديره، اظهــار كرد: حدود 380 هــزار ميليارد تومان 
در اختيار هموطنان در قالب شــركت هاى ســرمايه گذارى استانى است و خودشان 
مى توانند در انتخاب اعضاى هيأت مديره مشــاركت كنند تا حدود 15 استان مرحله  
اول مجامع عادى به طور فوق العاده را برگزار كرده اند و ســايرين در آينده اى نزديك 

كرد. خواهند  برگزار 

*امكان ثبت نام رايگان در سجام
وى با بيان اينكه ثبت نام در ســجام براى هموطنان رايگان است، ادامه داد: امكان ثبت نام 
در سجام براى همه هموطنان فراهم شده و نيازى به مراجعه حضورى به دفاتر كارگزارى 

يا پيشخوان وجود ندارد.
رئيس شــركت سپرده گذارى مركزى در ادامه با بيان اينكه مذاكره با بانك ها براى اعطاى 
كارت اعتبارى به مشــموالن سهام عدالت انجام شده است، تصريح كرد: مشموالن تا 60 

درصد ارزش روز سهام خود را مى توانند به صورت اعتبارى دريافت كنند.
وى ادامه داد: اگر تا يك ماه توانســتند مبلغ را به بانك بازگردانند اين مبلغ قرض الحسنه 
خواهــد بود، اما اگــر از يك ماه عبور كرد و مبلغ را پرداخت نكردند اين اعتبار تبديل به 

تسهيالت 3 ساله خواهد شد.

رئيس سازمان صمت استان خبر داد

بازگشت 43 واحد صنعتى و معدنى همدان 
به چرخه توليد

آگهى مناقصه عمومى (به شماره فراخوان 2099090664000004)

سيدرضا موسوى - شهردار ازندريان

1-اعتبار پروژه به ميزان هفت ميليارد و يكصد و شانزده ميليون ريال بوده كه به صورت اسناد خزانه اسالمى با نماد معامالتى (اخزا 911) و سررسيد 1402/09/06 
مى باشد.ضمناً طبق رديف (ب) بند 1 تصويب نامه شماره 94141 مورخ 97/07/17 هيأت محترم وزيران با موضوع:

(حفظ قدرت خريد): مبلغى معادل پانزده درصد به ازاى هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبكاران،تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسالمى به مبلغ بدهى مسجل، 
اضافه مى شود. 

تبصره: صحت مناقصه و عقد قرارداد، مشروط به تخصيص اعتبار از طرف خزانه استان مى باشد و در غير اين صورت مناقصه حاضر به اعالم مناقصه گزار، كان لم يكن 
تلقى مى گردد و هيچگونه حقى براى شركت كنندگان در مناقصه متصور نخواهد بود و تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مناقصه گران باز گردانده مى شود.

2-با توجه به اين كه حفظ قدرت خريد بر مبلغ نهايى صورت وضعيت اضافه مى گردد، لذا مناقصه گران محترم قيمت اعالمى را بدون در نظر گرفتن سررسيد اسناد 
خزانه و اصطالحاً با فرض نقدى بودن مبلغ مناقصه اعالم نمايند.

3-به قيمت پيشنهادى شركت كنندگان هيچگونه ضريب تعديلى تعلق نمى گيرد.
4-شركت كنندگان در مناقصه مى بايست بابت تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به ميزان حداقل 5 درصد مبالغ فوق، معادل 358,000,000 (سيصد و پنجاه و 
هشت ميليون ريال) به حساب شبا شماره 110150000000978800090204 نزد بانك سپه شعبه ازندريان واريز يا ضمانت نامه بانكى معتبر به نام شهردارى ازندريان را 

در پاكت (الف) تا پايان وقت ادارى 99/12/03 تحويل نمايند.
5-آسفالت بايستى از كارخانه اى كه داراى امتياز حداقل شصت و پنج و مورد تأييد شوراى فنى استان همدان باشد، تهيه گردد و بعد مسافت محل تهيه آسفالت تا 

شهر ازندريان حداكثر 75 كيلومتر و يا حداكثر 45 دقيقه قابل پذيرش مى باشد.
6-متقاضيان از تاريخ انتشار آگهى مناقصه از مورخ 99/11/20 حداكثر به مدت 3 روز تا مورخ 99/11/23 فرصت دارند نسبت به دريافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد 
به نشانى http://setadiran.ir مراجعه و حداكثر تا مورخ 99/12/03 نسبت به تكميل و بارگذارى اسناد مناقصه و اعالم قيمت پيشنهادى در قالب تكميل فرم (ج) و 

اسكن و بارگذارى  در سامانه ستاد اقدام نمايند. (شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2099090664000004)
7- تاريخ برگزارى كميسيون معادالت عمده شهردارى جهت گشايش پاكت ها و اعالم برنده مناقصه در مورخ 1399/12/03 ساعت 15:00 بعدازظهر در محل شهردارى 
مى باشد حضور شركت كنندگان مناقصه در جلسه كميسيون معامالت بالمانع است و اعالم برنده مناقصه صرفاً از طريق سامانه ستاد و نصب در تابلو اعالنات شهردارى 

انجام مى گيرد.
8- برنده مناقصه موظف است پس از اعالم برنده شدن، حداكثر ظرف مدت 3 روز كارى، مستندات تضمين انجام تعهدات را به شهردارى ازندريان تحويل نمايند.

9-شركت كنندگان در مناقصه بايستى داراى گواهينامه صالحيت پيمانكارى شخص حقوقى يا حداقل رتبه 5 راه و يا شخص حقيقى با حداقل رتبه 3 راه باشند. الزم 
به ذكر است پيمانكاران داراى كارخانه آسفالت با مشخصات فوق الذكر در اولويت مى باشند.

10-شهردارى ازندريان در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات مختار است.
11-هزينه نشر آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

12- چنانچه برنده مناقصه شرايط فوق را رعايت نكند،تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم و سوم نيز به همين روال رفتار 
خواهد شد.

تلفن  شماره  با  يا  و  مراجعه  خمينى(ره)  امام  بلوار  در  واقع  ازندريان  شهردارى  عمران  واحد  به  ادارى  وقت  در  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  مى توانند  متقاضيان 
 00 081323142تماس حاصل نمايند . (م الف 440)

بدينوسيله به اطالع مى رساند كه شهردارى ازندريان قصد دارد عمليات تهيه آسفالت توپكا 019 را به پيمانكاران واجد شرايط 
به شرح ذيل واگذار نمايد:

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كاراعتبار اوليهمدت اجراشرح پروژهمحل اجرارديف
358,000,000 ريال7,160,000,000 ريالده روزتهيه آسفالت توپكا 019شهر ازندريان1

آگهـي مناقصه (نوبت دوم ) 

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

-شهرداري در رد يا قبول هريك ازپيشنهادها مختار مي باشد. 
-پيمانكاران مي بايست مبلغ 280/000/000 ريال بعنوان ضمانت نامه شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بنام حساب 
سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه بصورت فايل پي دي اف درج نمايند. همچنين متقاضيان مي توانند بجاي وجه نقد 
از ضمانت نامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشداستفاده نمايند و فيش واريزي و يا ضمانت نامه را در داخل 

پاكت الف قرارداده و تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. 
-به پيشنهادهاي مخدوش و مشروط فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

-كليه كسورات قانوني شامل بيمه ، ماليات ، و ..... بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 
-صرفاً اسناد پاكتهاي (ب) و (ج) داراي امضاي الكترونيكي موردپذيرش است. در جلسه بازگشايي پاكتهاي (ب) و (ج) اسناد فيزيكي ، كاغذي، و اسناد فاقد 

امضاي الكترونيكي و داراي مهرگرم به هيج وجه موردپذيرش نيست. 
-كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد. 

-متقاضيان مي بايست از مورخ 99/11/13 لغايت 99/11/21 در سامانه ثبت نام واسناد را دريافت نمايند . و تاپايان وقت اداري مورخ 99/12/04 در سامانه 
ستاد بصورت فايل پي دي اف اسناد را بارگزاري نمايند.

-قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بها ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد. 
-پيمانكارانى ميتوانند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حدنصاب رعايت تعداد كار و سقف قرارداد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز 

قرارداد از (منابع داخلي و منابع استاني) در اين شهرداري دوكار مجاز مي باشد.و در غيراينصورت بعنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد. 
-پيمانكاران مي بايست پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل PDF بارگزاري نمايند. 

-كميسيون عالي معامالت روز سه شنبه مورخ 99/12/5 ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشكيل و چنانچه در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد دهنده 
وجود داشته باشد كميسيون برگزارو برنده اعالم مى گردد. (م الف 914)

چاپ آگهي نوبت اول: 99/11/13 
چاپ آگهي نوبت دوم: 99/11/21    

 شــهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شــهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي پروژه اجراي سنگ فرش محوطه ورودي بام و 
جلوسينما تابستانه شامل اجراي سنگ گرانيت ، زيرسازي بتن مگر و..... مطابق برآورد صورت گرفته و فهرست بها ابنيه سال 99 را از طريق سامانه ستاد به 

آدرس : www.setadiran.ir به پيمانكاران واجد صالحيت و گريد دار حداقل 5 ابنيه مورد تاييد سازمان برنامه وبودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

مبلغ برآوردقيمت شرحرديف
پايه

مبلغ سپرده شركت گريد
درمناقصه (ريال)

توضيحات

اجراى سنگ فرش محوطه ورودى 1
بام وجلوسينماتابستانه شامل اجراى 

سنگ گرانيت، زيرسازى بتن مگر 
و... مطابق برآورد صورت گرفته و 

فهرست بها ابنيه سال 1399

 5/373/218/143
ريال

حداقل 5 
ابنيه

متقاضيان مى بايست جهت شركت 280/000/000 ريال
در مناقصه از طريق سايت ستاد 

شركت نمايند
.www.setadiran.ir
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آگهي مناقصه احداث كارخانه توليد شن و ماسه (نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند 

 شهرداري نهاوند در نظر دارد احداث كارخانه توليد شن و ماسه با ظرفيت 120 تن در ساعت را در محل مورد نظر و بوسيله متقاضيان حقيقي و حقوقي واجد 
صالحيت و تجربه كاري انجام دهد لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت شركت در مناقصه از طريق سايت ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نموده 

همچنين شرايط شركت در مناقصه طبق شرايط ذيل مي باشد:

- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- به پشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- اعتبار خريد از محل اعتبارات داخلي مي باشد.
متقاضيان مي بايست ازتاريخ 99/11/13 لغايت 99/11/21 اسناد را ازطريق سامانه ستاددريافت و تاپايان وقت اداري مورخ 99/12/04 در سامانه بصورت فايل 

پي دي اف بارگذاري نمايند.
- متقاضيان حقيقي و حقوقي جهت شركت در مناقصه مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 
بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بصورت فايل PDF درج نمايند همچنين  متقاضيان بجاي وجه نقد 

مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
- شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه داراي تجربه كافي مي باشند در اولويت قرار دارند و مي بايست كارهايي را كه قبًال انجام داده اند در سامانه ستاد به 

صورت فايل PDF  درج نمايند.
- كميسيون عالي معامالت در روز سه شنبه مورخ 99/12/05 ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشكيل و در صورت ارائه پيشنهاد برنده اعالم خواهد شد. 

(م الف 915)
چاپ آگهي نوبت اول: 99/11/13 

چاپ آگهي نوبت دوم: 99/11/21    

سپرده شركت در برآورد پايه (كارشناسى)شرحرديف
مناقصه

آدرس

احداث كارخانه توليد شن و 1
ماسه با ظرفيت رسمى 120تن 

در ساعت 

نهاوند كيلومتر 15 جاده نهاوند 2/500/000/000 ريال43/000/000/000 ريال
كرمانشاه جنب كارخانه آسفالت 

شهردارى نهاوند

آگهي مناقصه (نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

-شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد. 
-به پيشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

-هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 
-اعتبار خريد از محل اعتبارات داخلي مي باشد. 

-متقاضيان مي بايستي از تاريخ 99/11/13 .لغايت 99/11/21  اسناد را از طريق سامانه ستاد دريافت و تا پايان وقت اداري مورخ 99/12/04 در سامانه  بصورت فايل PDF بارگزاري 
نمايد. 

-متقاضيان حقيقي و حقوقي جهت شركت در مناقصه مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بنام حساب سپرده 
شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بصورت فايل  PDFدرج نمايند، همچنين متقاضيان به جاى وجه نقد مي توانند از ضمانت نامه بانكي و يا 

اسناد خزانه كه اعتبارآن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند. 
- هزينه حمل و جابجايي و تحويل تا محل تعييني توسط شهرداري بر عهده برنده مناقصه مي باشد و 

كليه سنگهاي تحويلي توسط برنده مناقصه به شهرداري مي بايستي به صورت سالم و بدون ترك و شكستگي بوده و در صورت بررسي سنگها توسط كارشناسان شهرداري و 
مشاهده شكستگي و يا ترك خوردگي فروشنده ( برنده مناقصه) موظف به تعويض آنها بوده و در مهلت مقرر مي بايست تحويل شهرداري نمايد. 

-فروشنده (برنده مناقصه) مي بايستي در اسرع وقت و زمان تعييني توسط شهرداري نسبت به تحويل مورد مناقصه به شهرداري اقدام نمايد. 
-كميسيون عالي معامالت روزسه شنبه .مورخ 99/12/05 راس ساعت  11 صبح در محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه گردد پيشنهادها مفتوح و برنده 

اعالم خواهد شد.
 (م الف 916)

چاپ آگهي نوبت اول: 99/11/13 
چاپ آگهي نوبت دوم: 99/11/21 

شهرداري نهاوند در نظر دارد براساس ماده 31 آئين نامه مالي شهرداريها جهت خريد سنگ تزئيني به ابعاد 05*02*02 سانتيمتر به تعداد 0961 عدد و همچنين سنگ 
تزئيني مثلثي 05*02*02  با ارتفاع 05 سانتيمتر به تعداد 517 عدد اقدام نمايد، لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت شركت در آگهي مناقصه از طريق سايت ستاد به 

آدرس ri.naridates.www  اقدام نموده و همچنين شرايط شركت در مناقصه طبق شرايط ذيل مي باشد: 

سپرده شركت برآوردپايهتعدادشرحرديف
درمناقصه

1cm 50 سنگ گرانيت گل پنبه اى به ابعاد 50*20*20به ارتفاع
cm 50 سنگ گرانيت گل پنبه اى به ابعاد 50*20*20به ارتفاع

1690 عدد
715 عدد

300/000/000 ريال6/000/000/000

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 
(نوبت اول)

بدينوسيله از كليه اعضاء و سهامدارن محترم شركت خدماتى 
شهرك صنعتى رزن همدان با شماره ثبت 586 دعوت ميگردد 
تا در تاريخ 99/12/02 راس ساعت 10 صبح شنبه در دفتر شركت 
واقع در شهرك صنعتى رزن ساختمان ادارى حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1-ارائه گزارش هيات مديره

2-بررسى صورتهاى مالى شركت
3- تصويب بودجه سال 1400

4- انتخاب هيات مديره و بازرس
5- ساير موارد كه در صالحيت مجمع عمومى مى باشد.

هيات مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى رزن همدان

كارت دانشجويى به نام سيد زانا شاه ويسى، فرزند: عبدا...، 
به شماره شناسنامه: 3720466019، رشته: علوم اجتماعى از 
دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل بر اساس فهارس بهاى سال 1399 را به پيمانكارانى 
كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و 
رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردى مناقصه و تحويل موقت يا قطعى همان پروژه و نيز دو 
رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايى در كارهاى مرتبط پيشين طى 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5)، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت(ستاد) واگذار نمايد.
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
-تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/11/21

-هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500,000 ريال است كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان 
همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

-مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/11/21 لغايت 1399/11/28 تا پايان وقت ادارى. 
-آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1399/12/09 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)

-تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/12/10 سالن جلسات مناقصه گزار.
-مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/09/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر 
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موافق شفافيت آراى نمايندگان هستم
 معتقدم طرح تصويب مى شود

 رئيــس كميتــه محاســبات مجلــس شــوراى اســالمى بــا بيــان اينكه 
بنــده نســبت بــه شــفافيت آراى نماينــدگان نظــر مثبــت دارم، گفــت: بــا 
توجــه بــه پيگيرى هــاى صــورت گرفتــه بــه اعتقــاد مــن ممكــن اســت 
تصويــب طــرح مذكــور تأخيــر داشــته باشــد ولــى نهايتــا انجــام خواهــد 

. شد
عليرضــا شــهبازى در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در نهاونــد 

اظهــار كــرد: رد طــرح شــفافيت از ســوى نماينــدگان مجلــس شــائبه 
انتخاباتــى نداشــته و به دنبــال آن هســتيم كــه ايــن طــرح در قالــب 
اليحــه يــك فوريتــى در دســتور كار نماينــدگان قــرار گرفتــه و دوبــاره 

مــورد بحــث قــرار گيــرد.
ــات  ــدگان در تبليغ ــفافيت رأى نماين ــرح ش ــه ط ــان اينك ــا بي وى ب
ــه مســائل  ــود و ربطــى ب انتخاباتــى نماينــدگان هــم مطــرح شــده ب
سياســى و انتخابــات هــم نــدارد، افــزود: طــرح شــفافيت رأى 
ــا آشــنا كــرده  ــا موضع گيــرى منتخبيــن آنه ــردم را ب ــدگان، م نماين
ــى  ــار خوب ــد آث ــه مى توان ــه نظــر مــن كار مثبتــى اســت ك ــن ب و اي

ــه محاســبات مجلــس شــوراى  ــى داشــته باشــد. رئيــس كميت در پ
اســالمى بــا بيــان اينكــه بنــده نســبت بــه شــفافيت آراى نماينــدگان 
نظــر مثبــت دارم، افــزود: بــا توجــه بــه پيگيرى هــاى صــورت گرفتــه 
بــه اعتقــاد مــن ممكــن اســت تصويــب طــرح مذكــور تأخيــر داشــته 

باشــد ولــى نهايتــا انجــام خواهــد شــد.
ــا توجــه بــه ايراداتــى كــه برخــى بــر ايــن طــرح  وى گفــت: البتــه ب
دارنــد، پيشــنهاداتى هــم صــورت گرفتــه تــا طرح هايــى كــه خيلــى 
ــم  ــى ه ــى علن ــد خيل ــتثنائا مى توان ــتند اس ــژه هس ــاس و وي حس

نباشــند.

راه اندازى 5 كارگاه اقتصاد مقاومتى 
در روستاهاى مالير

 مسئول بسيج سازندگى سپاه ناحيه مالير با بيان اينكه در دهه فجر 
امســال 5 كارگاه اقتصاد مقاومتى در روستاهاى شهرستان راه اندازى 
شد، گفت: اين كارگاه ها با استفاده از منابع صندوق هاى قرض الحسنه 

مردم يار راه  اندازى شده است.
على سياوشــى در گفت وگو بــا فارس از مالير با بيان اينكه توســعه 
كارگاه هــاى اقتصاد مقاومتى جزو اولويت هاى بســيج ســازندگى در 
سالجارى بوده اســت، اظهار كرد: اين كارگاه ها با هدف ايجاد مشاغل 

خانگى براى بانوان راه اندازى مى شود.
وى بــا بيان اينكــه اين كارگاه ها با اســتفاده از منابــع صندوق هاى 
قرض الحسنه مردم يار به ويژه صندوق هاى مساجد راه  اندازى مى شود، 
افزود: محور كار بسيج سازندگى در روستاهاى شهرستان مالير ايجاد 
ظرفيتى براى مردم روستا و خانواده هاى عالقه مند به مشاغل خانگى 

است.
مسئول بسيج سازندگى سپاه ناحيه مالير از راه اندازى 5 كارگاه اقتصاد 
مقاومتى در زمينه ســبدبافى، خياطى و قلم زنى به همت كارآفرينان 
بسيجى در روستاهاى شهرســتان در دهه فجر خبر داد و با اشاره به 
رايزنــى  با تهران، گفت: در اين راســتا در حــدود ده تا 15 نقطه در 
شهرستان مواد اوليه سبدبافى تهيه و توزيع كرديم تا بانوان خانه دار در 

منازل خود مشغول به كار شوند.
وى گفت: عالوه بر توسعه كارگاه هاى اقتصاد مقاومتى، محروميت زدايى 
همچون ســاخت و مرمت منازل بــراى مددجويان كميتــه امداد و 
بهزيســتى توسط گروه هاى جهادى در دهه فجر درحال انجام است و 

در اين زمينه 130 ميليون تومان اعتبار اخذ كرديم.
سياوشــى يادآور شــد: تاكنون 25 ميليون تومــان در عرصه ايجاد 
كارگاه هاى اقتصاد مقاومتى مبل و منبت و در عرصه ســازندگى 20

ميليــون تومان در بســتر صندوق هاى مردم يار بــراى راه اندازى اين 
كارگاه ها پرداخت شده است.

 وى از اختصاص 290 ميليون تومان از سوى هادى بيگى نژاد نماينده 
مردم ماليــر در مجلس بــه گروه هاى جهادى اين شهرســتان خبر 
داد و گفــت: اين ميزان اعتبار در نقاط مختلف اين شهرســتان براى 
ساخت وســاز و مرمت منازل مددجويان، مرمت و ساخت پايگاه هاى 

مقاومت و اقدامات فرهنگى هزينه خواهد شد.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 خانه هر همدانى  در ايام مبارزات انقالبى 
يك حسينيه بود و صداى دين خواهى مردم 
را مخابره مى كرد، مبارزان از جان گذشته 
در رســاندن نداى امامشــان از هيچ كارى 
دريغ نمى كردند و شكنجه دژخيمان را به 
جان خريده بودنــد زيرا پيروزى را نزديك 

مى دانستند.
 زمزمه هايى از سال 42 برخاست و كم كم 
خود را به سراســر ايران رساند و شكاف ها 
را بر پيكره استبدادى كه انقالب مشروطه 
هــم نتوانســته بود بــه آن پايــان دهد، 
انداخت. ســخنان روحانى بر سر منبرهاى 
موعظه خطاب به شــاه بيان  شــد تا شايد 
از رويــه اى كه در پيــش گرفته بازگردد و 
شــأن مســلمانان ايرانى را به بهاى قدرت 
به انســان غربى مغرور كه هرچه داشــت 
با دســت اندازى به ثروت همين مردم، به 

دست آورده بود؛ نفروشد.
اين موعظه ها نه تنها در شــاه مؤثر نيفتاد 
بلكه او كه مســت قدرت بود، از در مقابله 
درآمد تا بــار ديگر قدرت خــود را به رخ 
همگان بكشاند، اما اين بار سرنيزه و اسلحه 
به سوى او نشانه نرفته بود كه بتواند به مدد 
همان ابزار از عهده آن برآيد، بلكه طلبه اى 
بزرگ شــده در مكتب اسالم تنها با سالح 

كالم به مقابله با او برخواسته بود.
 نفوذ كالم پيرمرد در سراسر ايران پيچيد، 
دارالمجاهديــن هم همگام بــا همه ايران 

همراه پيرمرد شــد تا يكبار هم كه شــده 
حكومت عدل الهى را بر روى زمين پس از 
ظهور اسالم برپا كنند، نداى او ضميرهاى 
پاك را روشــن و همه را بــه صف كرد تا 
زيباترين صحنه هاى جهان را بر بوم زمين 

نقش زنند و فرشتگان به نظاره بنشينند.
رساله هاى امام چون برگ زر ميان انسان ها 
مى چرخيد و اعالميه هايــى كه حكم آرام 
جان داشــت، كلمه به كلمه اش بر جان ها 
مى نشست و روح را جال مى داد، شكاف هاى 
پيكره طاغوت را عمــق مى داد و درنهايت 
نيز به فروريختنش منجر شد. روايت مردان 
و زنانى انقالبى و جان بر كف هنوز پس از 
گذشــت 42 سال شنيدنى است، مبارزانى 

كه حرف هاى بسيارى براى گفتن دارند.
مبارزات  در  همــدان  نام آوران   

انقالبى
نقش مبــارزان انقالبى همــدان در تاريخ 
همچون برگ زرينى مى درخشــد، به ياد 
دارم حاج غالمعلى عرب زاده مجله هايى به 
اسم «مكتب اســالم» براى ما مى آورد كه 
حضرت آيت ا... نورى و ساير بزرگان در آن 
مقاله مى نوشتند و ما از آن بهره مى برديم، 
اين مجله در قم چاپ مى شــد اما پس از 
چند شــماره توقيف و با نــام «مجموعه 

حكمت» دوباره چاپ شد.
 حاج محمود دادفرما هم توضيح المســائل 
امام(ره) را به همدان مى  آورد و بين دوستان 

توزيع مى كند تا به دست همسايه ها و اهل 
محل برسد، هردو تا توضيح المسائل امام را 
داخل يك جعبه شيرينى مى گذاشتند و با 
بند شيرينى مى بستند و ما هم بسته ها را 

بين مردم توزيع مى كرديم.
 رحلت آقاى آخوند جرقه انقالب 

در همدان
روز 12 بهمــن و ورود امــام جزو يكى از 
بهترين روزهاى دوران مبارزات به حساب 
مى آيد مــردم همــه در خيابان هــا ابراز 
خوشــحالى مى كردند و با ماشين و پياده 
شــادى كنان و گل به دست روزهاى پايانى 
حكومت شاهنشاهى را جشن مى گرفتند، 
البتــه همــان روزهايى كه امــام به ايران 
بازگشته بود كماكان برنامه هاى سخنرانى 
و توزيع شــب نامه ادامه داشــت تا اينكه 
روز بيســت ودوم بهمن مردم ســنگ تمام 
گذاشتند و انقالب با همت همه پيروز شد.

 تبليغ جســورانه بــراى دين و 
انقالب

حجت االسالم و المسلمين على نظامى مبارز 
همدانى و متولد ســال 1326 اســت، اين 
روحانى كه در دوران طفوليت نابينا شــد، 
جزو منبرى ها و ســخنرانان جسور و به نام 
دوران مبــارزات انقالب بــود، او مى گويد: 
ســال 42 وارد حوزه علميه شدم تا 5 سال 
به تحصيل پرداختــم از آن پس به تبليغ 

دين مشغول شدم.

در آن برهه براى تبليغ دين، اسالم و انقالب 
با جديت عمــل مى كرديم به طورى كه در 
منابر كنايه ها و تلويحاتى به هيأت حاكمه 
مى بستيم و قضاياى داغ تاريخى را مطرح 
مى كرديم حتى اشــعارى در قالب كنايه با 
مضمــون اعتراض زمزمه مى شــد به طور 
مثال در ايام عيد نوروز كه به جاى تبريك 
اين بيت را مى خوانديــم «بود نوروز بر ما 
عيد مطلق/ بود آن روز بر ما عيد مطلق/ كه 

در جنبش درآيد پرچم حق». 
مــردم در آن دوران بــه محــرك نيــاز 
داشــتند كه در ســال 42 واقعه انقالب 
آغاز شــد و اندك اندك مردم به حركت 
درآمدند و با تقســيم قرآن و نهج البالغه 
بين اهالــى محله ها انقــالب را خانه به 
خانه شناســاندند، در آن سال ها معدود 
روحانيونى بودند كه تبليغ دين و انقالب 
را آغاز كــرده بودند و تا مدت ها مخفيانه 

مبارزه مى كردند.

در  روحانيون  دغدغــه  حجاب   
مبارزات انقالبى

 در زمينه حجاب در حين مبارزات انقالب 
اسالمى اشــعارى به نام حجابيه همچون 
حجاب دار  بيت «اى خانم وظيفه شــناس 
صدآفرين/ چهــره زير نقاب دار صدآفرين» 
را ســرودم و براى اينكه بتوانيم اين ابيات 
را نشــر دهيم حاج آقا دادفرما نسخه شعر 
حجابيــه را فتوكپــى و تكثير كــرد و در 
مجالس و منبرها توزيع مى كرديم. در منبر 
مسأله موســيقى و حجاب را به نحوى به 
هيأت حاكم ارتباط مى داديم و دســتگاه 
فاســد را مى كوبيديم، البته تمام اقدامات 
از جمله سخنرانى ها و توزيع شب نامه ها به 

شكل مخفيانه انجام مى شد.
 ناگفته نماند در تمام آن ســال ها برگزارى 
مجالس وعظ و تبليغ و برنامه هاى انقالبى 
با سختگيرى هاى ساواك و شهربانى انجام 
مى شــد به نحوى كه براى ســخنرانى ها و 

حضور در مجالس جوانان انقالبى بنده را در 
ماشــين مى خواباندند و به محل سخنرانى 
مى بردند تا ساواكى ها متوجه رفت وآمد ما 
به مســاجد و خانه ها نشــوند و مجالس را 

مختل نكنند.
 امام به ظلمت در ايران پايان داد

و اما مى رســيم به فجر تاريخى، بدان معنا 
كه يك جامعــه مدت مديدى مثل جامعه 
ايران در فكر و فرهنگ منحط پادشاهى به 
ســر ببرد تا جايى كه شــاه را خداى روى 
زمين مى دانستند و مردم از حقايق آزادى، 
حريت و اســالم واقعى بى اطــالع بودند، 
تاريكى و خفقان بر جامعه ايران مســتولى 
شده بود و حكومت شاهنشاهى بناى محو 
اصل اسالم را در سر مى پروراند كه حضرت 
امــام همان بزرگمرد تاريــخ، فجر آفريد و 
اين ظلمت پايان يافت، به اعتقاد بنده امام 
مافوق تاريخ است و مردى يگانه كه آزادى 

و استقالل را به ايران هديه كرد.

انقالب 57 و خانه هايى كه «حسينيه» شد

 از ترفندهاى «توزيع رساله» 
تا مبارزات انقالبى «روحانى نابينا»



 

Y K

گزارش  

خبـر

توزيع 7000 جلد كتاب بين كتابخانه هاى 
عمومى به مناسبت دهه فجر

 هفــت هزار جلــد كتاب جديد به مناســبت دهه مبــارك فجر بين 
كتابخانه هاى عمومى استان همدان توزيع شد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان، 
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه انقالب اســالمى يك حركت فرهنگى است، اظهار كرد: به همين 
جهت كتابخانه هاى عمومى نيز همواره به دنبال ترويج فرهنگ اصيل ايرانى 

اسالمى و اقدامات متنوعى هستند و در اين راه تالش مى كنند.
عاطفه زارعى با بيان اينكه به مناســبت دهه مبارك فجر 7 هزار كتاب بين 
كتابخانه هاى عمومى استان همدان توزيع شد، افزود: از ميان 7 هزار كتاب 
توزيع شــده، 2 هزار و 500 جلد كتاب توســط مركز اســناد و كتابخانه 
ملى منطقه غرب كشــور به كتابخانه هاى عمومى اهدا شده بود كه براى 
9 كتابخانه كه به تازگى افتتاح، بازگشــايى و يا توسعه يافته اند، اختصاص 
يافت. وى با اشاره به اينكه اين منابع شامل كتب خريدارى شده و اهدايى 
اســت، تصريح كرد: در اين ميان بيش از 500 جلد كتاب از حوزه هنرى 
همدان شــامل آثار نويسندگان بومى استان همدان خريدارى و در اختيار 
كتابخانه ها قرار داده شــد. زارعى با بيان اينكــه 60 جلد قرآن كريم هم 
به كتابخانه ها ارســال شد، ادامه داد: همچنين يك هزار و 200 جلد كتاب 
كه توســط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اهدا شده بود بين 

كتابخانه هاى عمومى توزيع شد.

ثبت كلواى نهاوند در فهرست آثار ملى ايران 
 رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى شهرستان 

نهاوند از ثبت كلواى نهاوند در فهرست آثار ملى ايران خبر داد.
محســن جانجان گفت: پرونده پخت كلــواى نهاوند تهيه و پس از طى 

مراحل قانونى در فهرست آثارملى كشور به ثبت رسيد.
جانجان گفت: اين نان شيرين كه كلوا نام دارد و از خانواده نان هاى فطير 

است و بسيار خوشمزه و خوش عطر است.
وى گفت: در گذشته اين نان را در خانه و در تنور مى  پختند و پس از آن 
ساج كه يك وسيله تهيه نان است مورد استفاده قرار مى  گرفت.  اما امروزه 
كدبانوهاى نهاوندى اين نان را داخل فر مى  پزند و در بازار نيز در تنورهاى 

نانوايى صنعتى پخته مى  شود.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
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■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

نيمه ابرى تا تمام ابرى

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

سه شنبه  21 بهمن ماه 1399  26 جمادى الثانى1442  9 فوريه 2021  شماره 3972

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:44  
خورشيد         07:08                   طلوع 
اذان ظهر                      12:30
غروب خورشيد              17:53
اذان مغرب                   18:12 
نيمه شب شرعي           23:48

باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
خوشا آندل كه از خود بيخبر بى                                        ندونه در سفر يا در حضر بى
بكوه و دشت و صحرا همچو مجنون                                  پى ليلى دوان با چشم تر بى
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■ حديث:
امام باقر(ع):

خطاب به جابر :به خدا سوگند ، شيعه ما نيست ، مگر كسى كه از خداوند، پروا داشته باشد 
و از خدا فرمان برد . اينان ـ اى جابر ـ شناخته نمى شوند ، جز با فروتنى... و تالوت قرآن و 

نگه داشتن زبان از مردم بجز در خير.   
الكافي: ج 2 ص 74 ح 3

فناوري

درمان بيمارى هاى چشم با المپ ال.  اى.دى
 دانشــمندان آلمانى معتقدند كه يك راه حــل نوين براى درمان 
 (MD)و دژنراسيون ماكوال (RP)افرادى كه از ورم رنگيزه اى شبكيه

رنج مى برند، پيدا كرده اند.
به گزارش ايسنا، ورم رنگيزه اى شبكيه يك اختالل مادرزادى چشم است 
كه در افراد بين 30 تا 50 ســال اتفاق مى افتد، در آلمان حدود 30 تا 40 
هزار نفر و در سراســر جهان، حــدود 3 ميليون نفر از اين بيمارى رنج 
مى برند. اين بيمارى با شب كورى و تنگى ميدان ديد آغاز مى شود، بينايى 
به تدريج روبه زوال مى رود و حتى ممكن اســت اين امر به نابينايى فرد 
منجر شــود. در دژنراسيون ماكوال، ماكوال(لكه زرد) در شبكيه تخريب 
مى شود و اين امر باعث مىشود بينايى بيماران دچار مشكل شود. به عنوان 

مثال افراد مبتال به اين عارضه در خواندن مشكل دارند.

نوسانات هورمونى انسان ها با تغيير فصل!
 بررسى ميليون ها نمونه  خون نشان مى دهد كه هورمون هاى انسان 

در اثر تغيير فصل تغيير مى كنند اگرچه اين تغييرات اندك است.
به گزارش ايســنا، هورمون هاى غده هيپوفيــز كه در كنترل توليد مثل، 
متابوليسم، استرس و شيردهى نقش دارند در پايان تابستان به اوج خود 
مى رسند. اندام هاى محيطى مثل آنهايى كه در توليد هورمون هاى جنسى 
و يا تيروئيدى ما نقش دارند نيز تحت تأثير تغيير فصل هســتند. اما به 
جاى آنكه در فصل تابستان به اوج خود برسند در زمستان زياد مى شوند. 
به عنوان مثال تستوسترون، استراديول و پروژسترون در پايان زمستان يا 
اوايل بهار بيشترين مقدار را داشتند.اين يافته ها شواهدى قوى ارائه مى كنند 
كه نشان مى دهد انسان ها يك ساعت درونى فصلى دارند كه به نوعى بر 

روى ترشح هورمون ها در فصول مختلف تأثير مى گذارد.

شكوه يك كهكشان مارپيچى ستاره فشان
 به تازگى در صفحه اينستاگرام تلسكوپ فضايى هابل ناسا تصوير 

زيبايى از يك كهكشان مارپيچى ستاره فشان منتشر شده است.
 NGC 1792 به گزارش ايســنا، در اين تصوير كهكشان ان جى سى
1792 كه هم يك كهكشان مارپيچى و هم يك كهكشان ستاره فشان 
اســت به زيبايى مى درخشد. كهكشــان مذكور كه تركيبى از 2 نوع 

كهكشان است، درصورت فلكى كبوتر قرار دارد. 
كهكشان ستاره فشان(Starburst galaxy) كهكشانى است كه 
در مقايسه با نرخ تشكيل متعارف ستارگان در بيشتر كهكشان ها نرخ 
بااليى از فرايند تشكيل ســتارگان را دارد. كهكشان هاى ستاره فشان 
مى توانند با ســرعت ده برابر ســريع تر از كهكشان  راه شيرى ستاره 

ايجاد كنند.

تبلت كاربردى فيليپس 
براى نظارت بهتر بر بيماران

 شركت هلندى فيليپس (Philips) به تازگى از يك تبلت كه براى 
نظارت بر بيماران در موارد اضطرارى طراحى و توســعه داده شــده، 
رونمايى كرد. به گزارش ايســنا، شــركت فيليپس به تازگى از توسعه 
تبلتى كه براى دسترســى آسان به اطالعات بيمار در موارد اضطرارى 
 Tablet)«ايجاد شده، خبر داده اســت. نام اين تبلت «تبلت پزشكى
Medical) اســت و نكته قابل ذكر اين اســت چــه اين تبلت در 
بيمارستان باشد يا نباشد مى تواند از طريق سيم يا بى سيم به سيستم هاى 
IntelliVue XDS بيمارســتانى متصل شــود. با كمك نرم افــزار

فيليپس، دستگاه مذكور دسترسى از راه دور به اطالعات بيمار را حتى 
درصورت مراجعه افراد زيادى به بيمارستان، فراهم مى كند.

استرس پدر، رشد مغزى كودك را 
تحت تأثير قرار مى دهد

 پژوهشــگران فنالندى در بررسى جديدى دريافته اند كه استرس 
دوره كودكى پدر مى تواند بر رشد مغزى كودك اثر داشته باشد.

 University of) به گزارش ايسنا، پژوهشى كه در دانشگاه توركو
Turku) فنالند انجام شــده است، براى نخستين بار نشان مى دهد 
استرسى كه پدر در كودكى تجربه مى كند، با رشد مجارى ماده سفيد 
مغز كودك مرتبط اســت. ايــن كه آيا اين ارتبــاط از طريق وراثت 

اپى ژنتيك منتقل مى شود يا خير، به پژوهش هاى بيشترى نياز دارد.
شواهد به دســت آمده از چندين پژوهش حيوانى نشان مى دهند كه 
تغيير عملكرد ژن تحت تأثير محيط مى تواند با وراثت به نســل هاى 

بعدى منتقل شود.

آگهـي مزايـده 

 شهردارى منطقه دو همدان

1- متقاضيان مى بايستى مبلغ سپرده هاى تعيين شده را به صورت نقدى به حساب 74051133313332 بانك قرض الحسنه مهر ايران و يا به صورت 
ضمانتنامه بانكى با مدت اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام در پاكت الف قرارداده و فرم آگهى مزايده و نمونه قرارداد تنظيمى را امضاء نموده و براى 
اشخاص حقوقى تصوير آخرين آگهى تعميرات و اشخاص حقيقى كپى كارت ملى را در پاكت (ب) قرارداده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل در پاكت (ج) 
قرارداده و حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخه 99/12/03 (10 روز) تحويل دبيرخانه شهردارى منطقه دو به آدرس: همدان-خيابان تختى-شهردارى منطقه 

دو نمايند.
3- به پيشنهادات مخدوش فاقد سپرده و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .

4- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
5- انتقال اسناد پس از طى مراحل ثبتى از طريق شهردارى انجام خواهد شد .

6- در صورت انصراف نفر اول از انجام معامله سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد در مورد نفرات بعدى نيز به همين صورت عمل خواهد شد .
7- برنده مزايده مكلف است ظرف 7 روز از تاريخ ابالغ شهردارى نسبت به واريز وجه اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد .
8- سند مالكيت صرفاً به نام شركت كننده در مزايده و پس از انجام مراحل قانونى و اجراى عمليات ثبتى انتقال مى يابد. 

9- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را پنجاه درصد به صورت نقدى و ده درصد در زمان صدور سند و الباقى را يكماهه به صورت نقد به حساب 
شهردارى واريز نمايد. 

10- شركت در مزايده به منزله قبول شرايط آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند.
11- مبلغ سپرده شركت در مزايده 5٪ قيمت پايه كارشناسى مى باشد. 

12- متقاضيان جهت دريافت فرم شركت در مزايده به كارپردازى شهردارى منطقه دو مراجعه نمايد. 
13- پيشنهادات رسيده در مورخه 99/12/06 در دفتر معاونت اداى و مالى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

(م الف 1613)

شهردارى منطقه دو همدان در نظر  دارد نسبت به فروش امالك خود از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد لذا 
متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند.

مساحت كاربرىآدرس ملكمشخصاترديف
(مترمربع)

سهم 
شهردارى

قيمت 
كارشناسى 

(ريال)
9/2043 و 9/2042      1

(به صورت تجميعى )
68/000/000/000ششدانگ125/67 + 54/73مسكونىميدان سفير اميد

جاده فقيره، نبش 210/50676
84/552/000/000ششدانگ281/84مختلطكوى سلمان

مجتمع تجارى شهر 35155/185
12/783/200/000ششدانگ22/04تجارىآرا، طبقه سوم

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت اول) 

 روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان 

اداره كل زندانهاى استان همدان در نظر دارد دستمزد پخت غذاى زندانهاى تابعه (زندان مركزى همدان، اردوگاه كاردرمانى، كانون اصالح 
و تربيت و بازداشتگاه، زندان مالير ،زندان نهاوند  و زندان تويسركان) را براى مدت يكسال شمسى از مورخه 1400/01/01 الى 12/29/ 1400 ازطريق مناقصه 
عمومى واگذار نمايد. لذا از افراد حقيقى و حقوقى كه داراى سوابق مرتبط درامرپخت غذادرزندانها، بيمارستانها ،دانشگاهها وپادگانها رادارندوداراى صالحيت 
الزم از مراجع رسمى كشور مى باشند و عضو سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) هستند دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 
درج آگهى روز سه شنبه مورخه 99/11/21 ساعت 9 صبح لغايت روزدو شنبه 99/12/04 تا ساعت 9 صبح به آدرس http://setadiran.ir مراجعه و اسناد 
مناقصه را دانلود نمايند و از ساعت 9 صبح همان روز تا مورخه دو شنبه 99/12/18 ساعت 9 صبح پيشنهاد قيمت رادرسامانه فوق بارگذارى و پاكت الف 

مناقصه را به صورت دستى به دبيرخانه اداره كل به آدرس ابتداى خيابان هنرستان – اداره كل زندانهاى استان همدان تحويل نمايند.
شايان ذكر است كه ارائه پاكات ب و ج صرفاً به صورت امضاء و مهر الكترونيكى مى باشد در غير اينصورت ترتيب اثر نخواهد شد .

  زمان بازگشايى اسناد مناقصه روز سه شنبه مورخ 99/12/19  ساعت 10 مى باشد . 
( جهت شركت در مناقصه و پيشنهاد قيمت حتما بايد اسناد از سامانه تداركات الكترونيكى دولت دانلود شده باشد در غير اين صورت امكان بارگذارى و اعالم 

قيمت در سامانه وجود نخواهد داشت . ) 
* مبلغ پيشنهادى به ازاى يك نفر در روزدر وعده هاى غذايى قيد شود . صبحانه :..........        ناهار : ...............              شام : ..............

* طريقه اعالم قيمت : دستمزد طبخ غذا براى يك نفر در روز (صبحانه ، ناهار ، شام ) وماهانه و ساالنه رادرسامانه بصورت فر مول زير قيد نماييد.
* فرمول و محاسبه قيمت :  قيمت كل به ريال=365*قيمت صبحانه *6200                           قيمت كل به ريال =365*قيمت ناهار *6200

                                        قيمت نهايى : جمع قيمت صبحانه ، ناهار و شام                    قيمت كل به ريال =365*قيمت شام  * 6200
شايان ذكر است 6200 نفرميانگين پخت غذاى روزانه مى باشد و بر اساس آمار زندانيان اين تعداد نوسان خواهد داشت لذا مبلغ پرداخت شده بر اساس آمار 

واقعى خواهد بود . 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 500,000,000 ريال مى باشد كه بصورت يكى از بندهاى ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت دولتى از طرف پيمانكار ارائه مى گردد .

جهت واريزوجه نقد به عنوان ضمانت شركت در مناقصه حساب متمركز نزد بانك مركزى به شماره  4065013107730084  بنام تمركز وجوه سپرده اداره كل 
زندانهاى استان همدان معرفى مى گردد. الزم به ذكر است شركت كنندگان مى بايست كليه اسناد مناقصه(محتويات هر سه پاكت الف- ب-ج) را در سامانه 

تداركات الكترونيكى دولت به آدرس http://setadiran.ir دانلودوپس از پيشنهاد قيمت درسامانه بارگذارى نمايند. 
شرايط : 

1- تمامى مواد اوليه جهت طبخ غذا توسط كارفرما تهيه و در اختيار پيمانكار قرار داده مى شود .
2- باتوجه به اينكه بازداشتگاه آشپزخانه ندارد وغذاى بازداشتگاه توسط كانون طبخ و دراختيار بازداشتگاه قرارداده مى شود پيمانكار موظف است يك 

دستگاه خودرو با راننده كه داراى اتاقك بهداشتى باشد، جهت حمل غذا از كانون به بازداشتگاه  تهيه نمايد. 
3- آشپزخانه داراى تمامى لوازم و تجهيزات جهت پخت غذا شامل ديگ هاى صنعتى و ... مى باشد.

4- هزينه آب و برق و گاز و تلفن بر عهده كار فرما مى باشد . 
5- برنامه غذايى درسال بصورت فصلى توسط كارفرما تنظيم و در اختيار پيمانكارقرارداده مى شود .

6- پيمانكار مى تواند از مددجويان راى بازكه درحال فعاليت در آشپزخانه هستند و شرايط كار در قرارداد رادارند  به شرط پرداخت حق الزحمه با شرايط 
بنياد تعاون استفاده نمايند .

توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه ستاد قيمت پيشنهادى فاقد اعتبار مى باشد.
  اطالعات فوق در پايگاه ملى  مناقصات به آدرس htpp.iets.mporg.ir ثبت شده است و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس ابتداى خيابان هنرستان 

– اداره كل زندانهاى استان همدان مراجعه و يا با شماره تماس 08138260752 تماس حاصل فرماييد.
(م الف 1617)

 مردادمــاه 1395 بود كه خبر پيگيرى 
چاپ تصويــر آرامگاه بوعلى ســينا بر 
اســكناس 200 هزار تومانى توسط مدير 
روابط عمومــى وقت در اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
استان همدان در جلســه هماهنگى روز 
همدان در همان ســال به رســانه ها داده 

شد. 
بهجت عباســى در اين جلسه از احتمال 
چاپ اســكناس بــا نماد بنــاى آرامگاه 
بوعلى ســينا به عنوان يكى از اقداماتى كه 
درحال پيگيرى توســط ميراث فرهنگى 
بــود خبر داد اما تا امروز كه 4 ســال از 
آن زمان مى گذشت خبرى از تحقق اين 
وعده نشــد تا اينكه روز گذ شته خبرى 
مبنى بر چاپ اســكناس هــزار تومانى با 
تصوير آرامگاه بوعلى سينا رسانه اى شد. 
در جلسه هماهنگى برنامه هاى گراميداشت 
روز همدان، سال 1395 عباسى عنوان كرده 
بود ميراث فرهنگى همدان به شوراى پول 
و اعتبار نامه زده اســت و خواستار چاپ 
اسكناس هاى 200 هزار تومانى با نماد بناى 
بوعلى سينا شده است، از مزاياى چاپ اين 
اسكناس ها اين است كه مى توانيم همدان را 

به همه بشناسانيم. 
 جزئيات رونمايى از 3 اسكناس  

جديد
روز گذشته رئيس ســازمان اسكناس و 
مســكوك، اظهار داشت: سعى كرديم در 

مجموع طراحى هاى اسكناس، ايران چك 
و مسكوك از المان هاى مذهب، فرهنگ 
و تاريخ اســتفاده كنيم. در اسكناس هايى 
كــه امروز رونمايى مى شــوند، پشــت 
اســكناس 5 هزار تومانى تصوير آرامگاه 
حافظ شيرازى، پشــت اسكناس 2 هزار 
تومانــى تصوير مقبره الشــعراى تبريز و 
تصوير  تومانى  هزار  اســكناس  پشــت 
آرامگاه شــيخ الرئيس بوعلى سينا را درج 

كرده ايم.
به گزارش ايلنا، امير شــكرى در حاشيه 
رونمايى از 3 اسكناس جديد، اظهار كرد: 
در راستاى بازآرايى اسكناس هاى كشور، 
3 قطعه ديگر از اســكناس هاى كشور را 
كه اســكناس هاى هزار تومانى، 2 هزار 
تومانى و 5 هزارتومانى را با فرمت جديد 
امروز رونمايــى مى كنيم. با اين رونمايى 
مجمــوع اســكناس ها و ايران چك هاى 
كشــور در فرمت جديد قــرار مى گيرند 
و واجــد منافــع آن خواهند بــود. اين 
اسكناس ها پس از رونمايى فرايند توليد 
انبــوه را طى خواهند كرد و مطابق قانون 
در ماه هاى آينده فرايند انتشــار و عرضه 

انجام خواهد شد.
وى افزود:  از نظر ارتباط با ساير قطعات 
اســكناس و ايران چك، يك تفاوت مهم 
كه در اين اسكناس ها و ايران چك ايجاد 
شده اين اســت كه همه اين قطعات در 
اندازه هاى واحد عرضه مى شود و تعدد و 

تكثرى در اندازه ها نخواهد بود. همچنين 
كه  ســاختارهايى  و  قالب ها  فرمت هــا، 
بــه كار رفته واحد خواهــد بود. ضرايب 
امنيتــى و المان هاى بــه كار رفته در هر 
كدام متفاوت خواهد بــود و الگوى آن 
هم از سند اسكناس مى آيد كه 2سال ونيم 
پيش به تصويب رســيد و پــس از اين 
كشور  ايران چك هاى  و  اسكناس ها  همه 
براســاس اين ســند به صورت منظم و 

منسجم توزيع خواهد شد.
رئيس ســازمان اســكناس و مسكوك با 
تأكيد بر اينكه هزينه جديدى به كشــور 

اضافه نشده، گفت: عمر مفيد اسكناس ها 
در كشور ما حدود 5 سال است. يعنى به 
هرحال اين اسكناس ها طى بازه اى از دور 

خارج مى شوند. 
بنابرايــن تهيه و توزيع اين اســكناس ها 
فراينــد متدوال بانك مركزى اســت كه 
مى توانــد در قالــب فرمت هاى جديد با 
قبلى باشــد، لذا هزينه جديدى به كشور 

اضافه نشــده بلكه اين كار همواره انجام 
شده است.

وى در مــورد داليــل ايــن تغييــرات 
خاطرنشــان كرد: يكى از داليل اين كار، 
هم راســتايى با پروژه حذف 4 صفر بوده 
كه اگر به تصويب مجلس برســد، بخش 
زيادى از مســيرى را كه بايد مى پيموديم 
را پيموديم. هم انطباق ذهنى ايجاد شده 

و هم اسكناس ها مطابق با شرايط حذف 
4 صفر طراحى شــده اند. آمادگى اين را 
خواهيم داشــت كه بــا واحدهاى پولى 
جديــد اســكناس ها و ايران چك هــا را 

عرضه كنيم.
شكرى در ادامه اضافه كرد: سعى كرديم 
اســكناس،  طراحى هــاى  مجمــوع  در 
ايران چــك و مســكوك از المان هــاى 
مذهب، فرهنگ و تاريخ اســتفاده كنيم. 
در اســكناس هايى كه امــروز رونمايى 
مى شــوند، پشــت اســكناس 5 هــزار 
تومانى تصوير آرامگاه حافظ شــيرازى، 
پشت اســكناس 2 هزار تومانى تصوير 
مقبره الشــعراى تبريز و پشــت اسكناس 
هزار تومانى تصوير آرامگاه شيخ الرئيس 
بوعلى ســينا را درج كرده ايــم. بنابرين 
در كنار تغييراتى كه در حوزه شــكلى و 
محتوايى در اين اسكناس ها ايجاد شده، 
يك هدف گذارى خاص در زمينه حذف 

4 صفر هم درنظر گرفته شده است.

تحقق يك وعده 5 ساله 

آرامگاه بوعلى سينا 
روى پول هزار تومانى نقش بست 


